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Földön látszik, égen jár
160 oldal, gyûjtötte és válogatta
Lábadiné Kedves Klára, ill. Tóth István
Baranya megyébôl, azon belül is
zömmel a Drávaszögbôl gyûjtött
találós kérdéseket fogja egy csokorba
az antológia. A megfejtésekhez
segítségül hívhatók a kérdéseket
illusztráló kedves és humoros
rajzok.
1790 Ft

Vlagyimir Szutyejev
Miau és más
vidám mesék

120 oldal, ford. Balassa Anna
és Világhy József, ill. a szerzô

A Vidám mesék után most újabb,
teljesebb válogatást kínál a kiadó

Szutyejev kedves, rövid, vidám
és tanulságos meséibôl.

1890 Ft

Marék Veronika
Laci
és az oroszlán
48 oldal, ill. a szerzô
Laci fél a sötétben. Amikor
harapós kutyát lát, elszalad.
Hogyan lehetne pilóta
egy ilyen gyáva kisfiú?

Egyedül az oroszlán segít Lacinak, hogy félelmét legyôzze...
1190 Ft

Móra Ferenc
A körtemuzsika
144 oldal, ill. Reich Károly
Az elbeszélésekben, mesékben
Móra Ferenc saját gyermekkorára
emlékezik, s elénk idézi azt
a minden szépre-jóra figyelô,
tudásra vágyó kisfiút, aki valaha
maga volt. Érzékeny, finom
és mélyen megindító írások.
1490 Ft

Varga Katalin
Barátom, Bonca

176 oldal, ill. Zsoldos Vera
Van vidám Bonca, unalmas Bonca,
madaras Bonca, oroszlános Bonca

és az ördög tudja, még hányféle Bonca.
A Bonca nem egyszerû név.

Több annál. Boncaság.
A Bonca-történetekbôl a Barátom,

Bonca és a Legyél te is Bonca! egy kö-
tetben, új illusztrációkkal jelenik meg.

1490 Ft
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Tanulmányok a Kádár-rendszer kialakulásának idôszakáról 
Szerk. Rainer M. János, 3600 Ft

Miközben a Kádár-kor-
szak a közbeszéd egyik
központi fogalma, rend-
szeres történeti feldolgo-
zása éppen csak meg-
kezdôdött. Legfonto-
sabb forrásai rendelke-
zésre állnak, a publicisz-
tika evidenciaként hasz-
nálja a korszakra vonat-
kozó közhelyek sokasá-
gát – ezzel szemben az
alapokig leásó történeti
feldolgozások száma
nem túl jelentôs. E felis-
merés nyomán kezdett
az 1956-os Intézet egy
kutatási programba,
amely az 1956-os forra-
dalom utáni évtized(ek)
rendszeres feltárását
tûzte ki célul.

Az itt közölt írások java-
részt esettanulmányok.
Csupán két tanulmány
lép fel azzal az igénnyel,

hogy tárgyát, Magyarország helyét a szovjet függôség rendszerében, illet-
ve a hatvanas évek legnagyobb társadalmi változásainak színterét, a falut
tágasabb perspektívából vegye szemügyre.
Az összes többi a magyar társadalom különféle, viszonylag jól körülhatá-
rolható szereplôinek tapasztalatairól szól.
A kutatás mai állása szerint e mikrotörténetinek tûnô vizsgálódások többet
árulnak el az idôszak jellegérôl, mint a nagypolitikai mezô színfalak mögött
zajló történetei, vagy a „nagy folyamatok” kvantitatív mutatóinak elemzése.
Építôkövek, melyekbôl majdan a nagyobb történetek fô falai felépülhetnek.

1956-os Intézet 1074 Bp., Dohány u. 74.
T: 322-5228. Fax: 322-3084. E-mail: rev13199@helka.iif.hu
www.rev.hu
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■ Nehéz a jegyzetíró élete, akárcsak ama
közmondás-szerûen emlegetett mosónô-
ké, valamint örök kedvencünket ideidéz-
ve (belsô kényszer folytattatja velem az
ilyen típusú felsorolásokat Rejtô Jenô –
számomra legalábbis – klasszikusként rög-
zült soraival) a kôfaragóké, balett-táncoso-
ké és szimbolamûvészeké is.

Nehéz, mert vannak történelmi dátu-
mok, október 23. is ilyen, amelyek felhívó
erôvel rendelkeznek minden jegyzetíró
számára: ha közelednek, a jegyzet témáját
az alkalomhoz kell igazítani. Mert ha nem,
mindenféle egyéb típusú vádak mellett,
jegyzetírót még azzal is vádolhatják, hogy
„aggkori szenilitása” miatt egyszerûen csak
elfelejtette a jeles nap közeledtét. Jegyzet-
írót tehát legyûri a „felhívó erô”, ám így és
ekkor adódik a nehézség: ami mondandó-
ja ez alkalomból van (volt), azt már megír-
ta, akkor most ismételje önmagát?

Lehetne természetesen a napi aktualitá-
sokhoz is kötôdni (ha jól vettem ki a na-
pilapok parlamenti tudósításaiból, idén
nem lesz ünnepi ülés),  ez azonban alig-
hanem (szellemi) alkat kérdése is, így az-
tán, a napi aktualitásokkal összefüggô kér-
dések taglalása egy naprakész, üde kis
jegyzetben számomra nem járható út, lé-
vén hogy a Könyvhét alkatilag „kétheten-
ként a könyves újság”.

Könyves újságként e számunkban a szá-
mítástechnikai szakkönyvkiadásnak szen-
telünk komolyabb figyelmet, ennek kap-
csán  gondolkodtam el azon, milyenek
lennének történelmi emlékeink, ha a „szá-
mítógépes létmód” már negyvenhét évvel
ezelôtt annyira átjárhatta volna hétköz-
napjainkat, mint ma. Valószínûleg sok
minden másként zajlott volna le. A tech-
nikai lehetôségek és a történelem alakulá-
sának menete szorosan összefüggenek. 

Hogy mennyire igaz ez? Történelmileg
van-e jelentôsége például napjaink egyik
újabb keletû technikai lehetôségének, az
SMS-nek? Meglátjuk negyvenhét év múl-
va, talán egy akkori jegyzetíró eltûnôdik
majd ezen – egy másik klasszikust idézve
–, ha lesznek még jegyzetírók, és lesznek
még jegyzetek.

Egy számítástechnikai szakkönyvek ki-
adásával foglalkozó kiadó, a BBS-Info
megjelentette Lipták Bélának 1956 törté-
nelmi ôszére emlékezô, s emlékeztetô
kötetét.  

Kiss József

Október huszonharmadika
és a számítástechnika
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65.
■ Az ifjú Lin-csi egy nap mesébe illô teaház-
ba botlott az út mentén. Kerítésének rácsára
világoskék hajnalka kúszott, kertjében aranyal-
ma, mályva és tüzes azálea cserjék pompáztak.
A pavilont, egészen föl az ereszig, apró virágú
labdarózsa borította. Lin-csi bódultan lépett
be a tea-szentélybe.

– Te is találkoztál velük, barát? – kérdezte tô-
le azonnal egy fekete csuhás szerzetes, alig-
hogy a teamesterrel üdvözölték egymást. –
Gyere, meséld el, mit láttál! – ugrott föl a he-
lyérôl, s intett, hogy Lin-csi üljön mellé. – Mit
láttam volna? – csodálkozott magában Lin-csi,
körül is nézett, hátha máshoz szól a kérdés. –
Gyere, gyere már! – türelmetlenkedett a szer-
zetes tovább, de mielôtt Lin-csi bármit is vála-
szolt volna, odarángatta, leültette maga mellé,
s máris mesélte a saját történetét.

– Ma délután kifosztottak a rablók! Rablók
járnak ezen az átkozott vidéken mindenfelé –
kezdte, imafüzérének fából metszett gyöngye-
it markolászva mindkét kezével. – A vezérük
egy nagy, kövér, katonaforma ember. Nevetett
rajtam, miközben  a banditákkal verekedtem a
tarisznyámért. De vigyorgott, kurjongatott a
többi is mind, akár az ördögök. Otromba, ke-
gyetlen társaság. Te is láttad ôket, barát?
Mondd, mit láttál? – kérdezte újból Lin-csitôl
a fekete csuhás buddhista, de most sem hagy-
ta, hogy válaszoljon rá. – Amikor mindene-
met elvették, arra kértem a rablóvezért, hogy
legalább a papirosaimat adja vissza, úgysem
látja semmi hasznát. – Minden tudományom
azokon a rizspapírokon van – mondtam neki,
de ezen is csak nevetett a gazfickó. – Te a ta-
risznyádban tartod a tudományodat? – kér-
dezte, és lóbálta elôttem, mint egy zsák zabot,
amit a lovának szán. – Akkor nem is a tiéd az
a tudomány, hanem azé, aki magához veszi
koszos iszákodat. Lehet egy paraszté, rühes
koldusé. Most éppen az enyém! – Én írtam ki
a papirosokra a szútrák összes okosságát! Kiol-
vastam a Középsô Birodalom minden kolos-
torának könyvtárát. Lemásoltam a Tökéletes
Bölcsesség szútrát, az Igaz Törvény Lótuszá-
nak szútráját, a Nirvána szútrát, a Gyémánt
szútrát, a Végtelen Sugárzás Kristálytiszta Or-
szágáról szóló szútrákat, a fegyelem szútráit, a
bûnvallomás szútráit és még sok minden
mást. Fölírtam a papirosokra az Aranyfény
szútrának, a Tizenkét Kapu könyvének, meg a
Száz Írás könyvének minden bölcsességét. Ez
tehát mind az enyém! – mondtam neki, de ô
csak nevetett egyre hangosabban. – Nem a ti-
éd! Az enyém! – kiáltotta, és ellovagoltak

mind. A tarisznyám ott van a vezérüknél.
Nem láttad ôket, barát? – tette fel megint a
kérdést kétségbeesetten a fekete csuhás, aztán
végre elhallgatott. 

– Nem. Nem láttam ôket – felelt neki egy
idô után kedvetlenül Lin-csi. Méregette, vizs-
gálgatta az arcát, könyörgô tekintetét. – En-
nek, szegénynek, valóban a tarisznyájában
volt minden tudománya. Az elméje teljesen
sötét. Ha lenne mit érteni a könyvekbôl, akkor
sem értené. Ezért hiszi, hogy elvettek tôle va-
lamit a rablók, pedig hát semmi az egész –
gondolta róla Lin-csi, aztán így szólt hozzá. –
Ha a Középsô Birodalom minden könyvtárá-
nak minden könyve a tarisznyádban lett vol-
na, akkor is csak hálát adhatnál annak, aki
megszabadított tôlük. Ne keseregj, hát! Igaza
van a rablóvezérnek: amíg a könyvekben van,
semmit sem ér az okosság. De az is lehet, hogy
a könyvekben sincs, vagy nem jön elô belôlük
egyáltalán. Láttad te már, milyen a könyvek-
bôl elôbújt okosság? – kérdezte tôle Lin-csi, de
az csak nézett vissza bambán. – Érted, szerze-
tes? Nem jobb hát, ha nem is hordasz tarisz-
nyát? Ha nem gyötröd magad az írásokkal, a
bölcselettel, hanem, mondjuk, nézelôdsz uta-
don, és iszol itt-ott egy jó teát? – kérdezte vé-
gül még mindig a szerencsétlen barát tekinte-
tét fürkészve Lin-csi. Várta a hatást. Életében
elôször adott tanácsot valakinek, s mindjárt
nem is akármilyet. Nem mondott kevesebbet,
mint hogy vesse el Buddha tanítását, melyet
egész addigi életében szolgált. De hát mi mást
mondhatott volna egy ilyennek? 

Lin-csi azonnal rajtakapta magát: saját meg-
gyôzôdését hirdette a szerzetesnek. Saját tanítá-
sát. Kissé meghökkent, de nem annyira a feke-
te csuhás. Annak egy csapásra elpárolgott a ré-
mülete, a tekintete megnyugodott. Imafüzérét
sem szorongatta izzadt tenyerében tovább.
Szép lassan köpenye ujjába csúsztatta. Aztán
odafordult a teamesterhez, köhintett két han-
gosat, majd rendelt egy citromos borókateát.

Lin-csi nem kért semmit, felállt és kiment.
Odakint a kertben ismét érezte a bódulatot.
De most nem a virágok illatától szédült, saját
viselkedése lepte meg. Addig esze ágában se
volt tanítani az embereket. Soha, semmire. Mi
ütött most belé? Honnan költözött szívébe ez
a bátorság? Vagy erôs indulat volt csupán?

66.
Az ifjú Lin-csi egy nap eszébe idézte a kirabolt
szerzetes történetét. Kétségbeesését, panaszko-
dását, tanácstalanságát. Arra gondolt, vajon
mit tenne ô, ha rablók támadnának rá. Véde-

né-e a köpenye ujjában, öblében ôrzött apró-
ságokat, verekedne-e, ha lenne, a tarisznyájá-
ért. És a könyveiért? A teleírt papirosokért? A
zsákban hordott okosságért? 

– Amit az embertôl el lehet venni, az mind-
egy is, hogy kié. Tökéletesen igaza van a kövér
rablóvezérnek, aki elvette, aztán bizonyára a
szemétre vetette valahol a szerzetes könyvek-
kel teli iszákját – állapította meg ismét szenv-
telenül Lin-csi, nem volt képes sajnálni a feke-
te csuhást. – Ha nem veszik el tôle a rablók az
értéktelen tarisznyát, épp olyan hülye marad
örökre, mint addig volt. Élhetetlen, ostoba.
Most meg talán megint élvezi valahol a jó cit-
romos borókateát, bámulja a világ szép csodá-
it. Végre kihúzza magát. Nem nyomorgatja
többé semmiféle tanítás. Hálás lehet a bandi-
táknak – vélte Lin-csi, aztán már nem akart a
szerzetesre gondolni egyáltalán. Kifejezetten
kellemetlennek érezte izgága alakját. – Minek
panaszkodik? El is kerülhette volna a rablók
támadását. Elszaladhatott vagy elbújhatott
volna elôlük, csak elô kellett volna vennie a
józan eszét. De hát honnan vegye elô? A ta-
risznyájából? Melyik papiroson keresse hirte-
len, hogy mi ilyenkor a teendô? Pedig ott áll
az is a tudós könyvekben, hogy a küzdés har-
minchat fortélya közül a menekvés az elsô –
vonta meg a vállát Lin-csi, aztán inkább a fa-
lu szép kertjeit csodálta, amelyek elôtt útja ve-
zetett. Elégedetten lépkedett: a rabló meg ô,
igazán megtettek minden tôlük telhetôt a maf-
la barátért.

A kis utcában, ahol éppen haladt, Lin-csi sû-
rûn feltûnô kapujelekre lett figyelmes. Csak-
nem minden kapu sarkára színes kendôt, vagy
széles ívû íjat látott akasztva. Az eperfa íj min-
dig a kapuk bal oldalán, a kendô mindig a
jobb oldalán lógott. Az íj fiú, a kendô lány
születését jelezte a házban. – Na de ennyi gye-
rek hogyan születhetett egyszerre ebben az ut-
cában? Miféle titkos ok hozta világra ôket ép-
pen ide? – tûnôdött Lin-csi a sok-sok kapuje-
len végigtekintve. – Egyáltalán honnan jöttek,
s minek? Mit akarnak? És mit csinálnak most
ott a szobák  mélyén, a sötétben? Azt se tud-
ják, hol vannak, mi történik velük. Itt még
nincs helyük – vélte Lin-csi, de egyre jobban
elbizonytalanodott. – Késôbb majd ôk is
összegyûjtenek mindenfélét. Zsebbe, zsákba,
tarisznyába, kamrába. Szobák polcaira, köny-
ves szekrényekbe. Aztán ott lesz az ô helyük
is, ahol vackaikat tartják. Pedig csak addig gaz-
dagok és okosak igazán, míg tehetetlenek.
Mert, ha már berendezkedtek, nem biztos,
hogy olyan szerencsések lesznek, mint a feke-
te csuhás. Nem biztos, hogy terheiktôl meg-
szabadítják ôket a rablók – merengett tovább
Lin-csi a gyerekek sorsán. – Ám addig még
gyakran lesznek vendégei az Égnek, mert bizo-
nyára egyfolytában álmodnak. Ébren is, alvás
közben is. Mi mást tehetnének?  Itt még nincs
helyük. Játékszerek csupán – állapította meg
most már határozottan, a házak néma ablaka-
it fürkészve, Lin-csi. Aztán kiért a faluból a he-
gyek közé, ahol egy idôre valóban elfelejtette
végre a balga szerzetes történetét.

Az i f jú  L in -cs i
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■ – Több mûfajban alkot: köl-
tô, mûfordító, drámaíró, esszé-
ista. Írásaiból tudjuk, fiatalon,
szinte gyerekfejjel kezdte pályá-
ját. Mi volt az oka, hogy mégis
oly késôn jelent meg elsô önálló
verseskötete?

– Annak idején ahhoz,
hogy valakinek kiadják a
verskötetét, hogy úgy mond-
jam nyilatkozni kellett a
fönnálló rend mellett. Ez ne-
kem sehogy sem ment. Nem
mintha bármiféle rosszallá-
som lett volna azokkal az író-
társaimmal szemben, akik-
nek könnyedén sikerült. Én-
nekem nem ment. Valahogy
sehova sem tartoztam. Egy
budai klinikán születtem, de
egész élményvilágom édes-
anyám szülôföldjéhez, a Kis-
kunsághoz kötôdik. A népi
írókat nagyra becsültem. De
kéretlenül rám ragasztott
dzsentribélyegemmel hogy
vindikálhattam volna, hogy
közéjük tartozom. Ugyanak-
kor nem tartoztam az urbá-
nus írók táborába se, egész
szókincsem, élményvilágom
más volt, mint az övék. Ma-
gányosan indultam, és ez a
magányosságom bizonyos
fokig mindig megmaradt.
Galsai Pongrác mondta ne-
kem: kóbor lovag vagy. Elfo-
gadom ezt a minôsítést. Így
történt aztán, hogy olyan ké-
sôn került sor az elsô verskö-
tetem megjelenésére. 

– Budapesten elvégezte a teoló-
giát, bölcsészdoktori oklevelet
szerzett a kolozsvári egyetemen.
Sokáig dolgozott dramaturg-
ként színházaknál, majd a tele-
víziónál. Tanított a Színmûvé-
szeti Fôiskolán. Hogy kezdôdött
a pályája?

– Édesapám, a nyelvészpro-
fesszor attól félt, hogy ez a
Dezsô gyerek éhen fog halni,
mert a költészetbôl nem le-
het megélni. Azt ajánlotta

nekem: Kövesd református
lelkész nagyapád és dédapád
pályáját, és közben nyugod-
tan csinálhatod az irodalmi
és egyéb passzióidat. Hu-
szonöt éves koromban lefor-
dítottam minden megbízás
nélkül az Antonius és Cleo-
pátrát, és az színre került a
Nemzeti Színházban. Nagy
pénzt kerestem, végül is úgy
alakult a dolog, hogy engem
a mûfordítás megmentett, és
azt mondhatom, Shakes-
peare fényesen eltartott. Hi-
szen egyik Shakespeare-for-
dítást a másik után csinál-
tam, és valahogy a színházak
ráharaptak, aminek talán az
volt az oka, hogy az én
Shakespeare-fordításaim szí-
nészek szájába valók. 

– Foglalkozása, a drámafordí-
tások, a saját darabjai a szín-
ház világába vezették. Ám ezek-
ben is megmaradt költônek, lé-
vén ezek versben írt mûvek. El-
sôrendûen minek tekinti magát?

– Hogy elsôrendûen minek
érzem magam, vagy éreztem
magam életem különbözô
szakaszaiban, ez változott.
Szentül hittem, hogy festô
lesz belôlem, beiratkoztam a
Képzômûvészeti Fôiskolára.
Sose bántam meg egyébként
azt a három évet, egész más-
ként és sokkal mélyebben ér-
tem és élvezem a képzômû-
vészetet azóta, mióta magam
is kísérleteztem vele. Hogy
mért hagytam abba? A mû-
vészetben közepesnek lenni
nem érdemes. Miközben ön-
kritikám oly erôs volt a rajza-
imat illetôen, teljes önbiza-
lom volt bennem a fordítása-
im tekintetében. Úgy érez-
tem, a mûfordításban jól
megállom a helyemet.

– Új magyar Shakespeare,
Shakespeare-napló, Villon ár-
nyékában, Villon és a többiek,
Molière mûhelyében – a kötet-

címek jelzik a nagy vonzódása-
it, de németbôl is fordított...

– Ami a nyelveket illeti:
nyolc évig tanultam latint,
négyig görögöt, hétig néme-
tet, de a német nyelvvel való
kapcsolatom gyerekkorban
kezdôdött, mert szüleim
Fräuleint fogadtak. Egy Gréte
nevû elbûvölô bécsi lánytól
tanultam németet. Azután
Sárospatakon az angol inter-
nátus növendéke lettem.
Voltak ott született angol ta-
nárok is. Angolt az iskolában
nem tanultam, de az angol
kiejtést a társalgási órákon
ezektôl a tanároktól könnyen
megtanulhattam. Reformátu-
soknál a szent szöveg nem a
latin Vulgata, hanem az ere-
deti. Nekünk meg kellett ta-
nulni héberül olvasni az
Ószövetséget, és görögül az
Újszövetséget. Hébertudá-
sommal késôbb sikerült töb-
beket alaposan meglepnem.
Érdekes, hogy a franciát hogy
és miért tanultam meg. Óriá-
si könyvsiker volt a 30-as
évek végén Faludynak az ál-
Villon-kötete. Fölkeltette a
kíváncsiságom, hogy milyen
az igazi Villon. Elkezdtem ta-
nulni franciául azért, hogy
megtudjam, mi az igazság. És
közben beleszerettem a kö-
zépkori francia irodalomba.
Óriási költôk vannak Villon
elôdei és kortásai között. Le-
fordítottam a Villonnak tu-
lajdonított verseket is. Az-
után fölébredt bennem a kí-
váncsiság, hogy Villon kiket
olvasott, összeszedtem azo-
kat a latin és Villont megelô-
zô korokból származó fran-
cia verseket, amelyeknek a
nyoma az ô életmûvében föl-
fedezhetô, és ezekbôl egy
csokorra valót lefordítottam.

– Hogyan születtek az esszéi?
– Életem egyik legnagyobb

és legkellemesebb meglepe-
tése az volt, hogy belôlem
esszéíró, tanulmányíró lett.
Mindig azt gondoltam, hogy
költô leszek, ma is azt gon-
dolom egyébként, hogy
esszéimnek az értékét az ad-
ja meg, hogy egy költô írta
ôket, és a mûfordításaim ér-
tékét is az adja meg. Tulaj-
donképpen az tett engem ta-
nulmányíróvá, hogy irigyeim
félremagyaráztak, olvasóim
félreértettek sok tekintetben.

Az önvédelem kényszerített
rá, hogy megírjam az okát,
hogyan merészeltem én
olyan elôdök után, mint
Kosztolányi és Babits újra-
fordítani bizonyos Shakes-
peare-drámákat. Ez az önvé-
delmi szükség olyan lírai töl-
tést és olyan érvrendszert
produkált, hogy hasznára
vált az esszéimnek.

– Kicsit a tanári tevékenységre
emlékeztet, amit a TV-ben csi-
nál. Mióta vezeti a Lyukas-
órát?

– Közel 12 éve csináljuk. A
Duna Televízión megy most,
és nagy örömömre szolgál,
hogy mint mûholdas adást
külföldön is fogják. Sok leve-
let kapok, a legtöbbet Szé-
kelyföldrôl, de a Felvidékrôl,
sôt Izraelbôl is, ahol sok Ma-
gyarországról elszármazott
zsidó él. Egyikük azt írta:
évek óta csak angolul olva-
sok szépirodalmat, ivritül új-
ságot, de a vers nekem csak
magyarul vers.

– Nem túl eredeti, de „kötele-
zô” kérdés: min dolgozik most?

– Elkezdtem írni egy verses
vígjátékot, ami félbemaradt
egyéb teendôim miatt, de
mindenképpen be akarom fe-
jezni. Jóllehet teljesen anak-
ronisztikus mûfaj, ugyebár.
Idônként különféle felszólí-
tásokra megpróbálok emléke-
zô írásokra vállalkozni. Leg-
utóbb a Kortárs fölkérésére
életem különbözô színterei-
hez kapcsolódó emlékeimet
írtam meg. Az augusztusi
számban, a Szerelmes föld-
rajz rovatban olvasható.

Csokonai Attila
Fotó: Szabó J. Judit
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A költészet kóbor lovagja
Beszélgetés Mészöly Dezsôvel
Mészöly Dezsô idén betöltötte 85. életévét. És Örökbe fogadott

versek címû kötetével tovább gyarapodott mûszámra is tekinté-

lyes életmûve. József Attila-díjas, 1999-ben Kossuth-díjjal tün-

tették ki, de már elôzôleg megkapta az Alternatív Kossuth-díjat. 



BBS-INFO Kiadó
Bártfai Barnabás

■ – Azt gondolom, a kereslet ismere-
tében gondtalan az életük…

– …Ez sajnos egyáltalán nem
így van. A számítástechnikai
könyvpiacon is jelentôs a konku-
rencia, így nagy példányszámok-
ról nem igazán beszélhetünk. Rá-
adásul a könyvek kereskedelmi ár-
rése is magas. A kockázat, költsé-
gek és a munka nagyobb része a
kiadónál van, a haszon pedig fô-
ként a kereskedônél. Igencsak
meg kell dolgozni a sikerekért.

– Ezt talán ellensúlyozza, hogy ezek
a könyvek elég drágák.

– Bár kétségtelenül számos drága
számítástechnikai könyv kapható,
ennek azért sokszor alapos indoka
van. Úgy érzem, hogy a BBS-IN-
FO könyvei kifejezetten az alacso-
nyabb árfekvésûek közé tartoznak.
A mi könyveink elsôsorban a kez-
dôkhöz szólnak, ezért a közérthe-
tôség mellett a könnyû hozzáfér-
hetôséget, az alacsonyabb árakat
helyezzük elôtérbe. Az igaz, ha a
szépirodalommal hasonlítanánk
össze, úgy kis túlzással néha a szer-
zô sokszor annak is örül, hogy
megjelenik a könyve, addig a szá-
mítástechnikai könyvek ára való-
ban magasabb, lévén ezek szak-
könyvek, több munka is van ve-
lük, így jogosan kap többet a szer-
zô. Ráadásul ezeket ellenôrizni,
lektorálni, stb. kell. 

– Mi a véleménye a külföldi szerzôk
fordításairól?

– Úgy érzem, a hazai szerzôk stí-
lusban, tartalomban jobban tud-
nak alkalmazkodni, igazodni a ha-
zai olvasók, felhasználók igényei-
hez, szájízéhez. Idegenkedni nem
idegenkedünk, de úgy érzem, szép
számmal vannak itthon is jó szak-
emberek. Felkeresnek minket is, fel-
ajánlva írásaikat, de mi is kérünk fel
egy-egy téma kidolgozására, egy-
egy könyv megírására hazai szak-
embereket. Nem zárkózunk el sem-
mitôl, amiben fantáziát látunk.

– Hogyan kezdôdött a kiadó története?
– A BBS-INFO Kiadót 1992-ben

alapítottuk kollégámmal, s bár ak-
kor még nem a könyvkiadás volt a
cég fô profilja, az oktatási tapaszta-
latokat felhasználva sikerült egy
olyan könyvet megírni és megjelen-
tetni, amely akkoriban hiánypótló-
nak számított. Ez volt a Hogyan
kezdjem? címû, kezdôknek szóló

számítástechnika könyvünk, amely
mára már a nyolcadik kiadását éli, s
a technika fejlôdése miatt alig ha-
sonlít az elsô kiadásra. Kiadónknak
a sikert azonban e könyv nagyob-
bik testvére, a Hogyan használjam?
címû könyv hozta meg, amely ked-
vezô áron közérthetôen tartalmaz
mindent, amire a számítógép keze-
lésénél szükség van, az alapismere-
tektôl kezdve a különbözô progra-
mok használatáig. Ez a könyv szin-
tén tankönyv, elôszeretettel hasz-
nálják számos középiskolában és
egyéb oktatási intézményben.

– Milyen életgörbéjük van ezeknek
a szakkönyveknek?

– A gazdaságosság alapja a pél-
dányszám jó megválasztása. A
tartalom gyorsan elavul, ezért
nem számíthatunk arra, hogy
évek alatt majd elkelnek a ki-
nyomtatott kötetek. Kis példány-
számmal indítunk, inkább az
utánnyomásnál átdolgozzuk, ki-
egészítjük; ez a mai technikai vi-
szonyok között könnyen megva-
lósítható. 

– Ön szerint milyen a jó számítás-
technikai szakkönyv? A szájbarágós,
vagy amelyik – bocsánat – szára-
zabb, csak a szakszerûségre törekszik?

– Azt hiszem, ezt nem lehet
ilyen egyszerûen megválaszolni.
Könyve és célközönsége válogat-
ja. Más stílus kell kezdôknek és
más a profi felhasználóknak. Véle-
ményem szerint a jó könyv nem
csak egy konkrét feladat megoldá-
sát írja le, hanem abban is segít,
hogy az olvasó-felhasználó elsajá-
títsa a problémamegoldás lénye-
gét. Ha lépésrôl lépésre leírjuk,
hogy egy típusfeladathoz melyik
menüpont melyik sorát keresse,
akkor azzal nem egy használható
tudást fog kapni. Az élet mindig
új példákat hoz, ráadásul akkor is
bajban lesz, ha a következô válto-
zattal találja magát szembe. A szá-
mítástechnikát megérteni, nem
pedig bemagolni kell – legalábbis
véleményem szerint. Sok köny-
vünkben ezért azokat az ismerete-
ket is tárgyaljuk, amelyek elsajátí-
tása nem része az adott szoftver-
nek, s gyakran a problémákra és az
elkerülendô hibákra is felhívjuk a
figyelmet. A Hogyan használjam?
könyvünk például oktatóprogram
formában is megjelent, s több dí-
jat is elnyert. Talán ez bizonyítja,
hogy nem rossz ez az elgondolás.

– A kiadványaik között prózai
könyveket is találunk. 

– Verseskötet kiadására azért
nem vállalkoznánk, de fantáziát
láttunk számos más témájú
könyvben is, s így arra gondol-
tunk, miért ne élnénk a lehetôség-
gel. Többnyire nem bizonyultak
rossz döntéseknek. A puskázási
kézikönyvünket például egy szá-
mítástechnika-tanár írta, de Lip-
ták Béla professzor úr 35 nap cí-
mû 1956-os naplóját a gyorsasá-
gunk és rugalmasságunk miatt
tudtuk mi megjelentetni.

– Mit szóltak a kereskedôk? Nem
mondták, hogy cipész maradjon szá-
mítógépénél?

– Egyáltalán nem tapasztaltunk
ellenállást, igaz, nem is vittük eze-
ket a könyveket a csak számítás-
technikával foglalkozó könyves-
boltokba. Mára pedig már a part-
nereink is tudják, hogy nekünk is
vannak más témájú könyveink. 

– A könyvvásárlási szokások egyre
inkább átalakulnak, vagy inkább mi,
olvasók rákényszerülünk, hogy hatal-
mas áruházakban vásároljuk meg a
könyveket. Hogy érinti ez önöket?

– Ugyanúgy megvan az elônye és
a hátránya is. Személy szerint én a
kisebb boltokkal jobban szerettem
együttmûködni. Bár több munkát
igényelt, de megérte az utánajárást.
Jobban nyomon tudtam követni
az eladásokat és az utánszállítás is
rugalmasabb volt. Követhetô volt,
hogy a vásárlók mit keresnek, mire
van szükségük, igényük. Ez a fajta
rálátás ebben a központi rendszerû
értékesítési hálózatban elmarad.
Nehezebben megy az utánrende-
lés, az információ nehezebben, és
csak összesítve jut vissza. Ami szá-
momra egyáltalán nem szimpati-
kus, az a hipermarketi könyvárusí-
tás. Magas lóról, a magyarokat
szinte lenézve kezelik az ügyfele-
ket, és csak a hasznuk a lényeg. Rá-
adásul a könyveket csak közvetítô-
kön keresztül, óriási árréssel lehet
bejuttatni. A kis kiadók sokszor
más értékeket tartanak szem elôtt.
Én Magyarországon élek, nem aka-
rom kivinni a hasznot, mégis
rosszabb helyzetben vagyok. Sze-
rencsére azért még jócskán vannak
kis és közepes méretû boltok is,
akikkel úgy érzem, nagyon jó kap-
csolatunk van.

– A számítástechnikai könyvek
igénylik a szakképzett eladókat,
vannak ilyenek ezekben a mamut-
boltokban?

– A kifejezetten könyvesbol-
tokban többnyire igen, de a be-

vásárlóközpontokban nem. Töb-
bek közt ezért is javasoljuk a po-
tenciális vevôinknek, hogy in-
kább a könyvesboltokban vásá-
rolják meg a könyveket. Vélemé-
nyem szerint ezzel más kiadók is
egyetértenek.

Bagota Edit

Szakkönyvkiadás
a számítógép-
felhasználók
szolgálatában

■ Az informatikai könyvkiadás és
kereskedelem helyzetét a SZAK
Kiadó ügyvezetô igazgatójával,
Kis Ádámmal tekintettük át.

– Milyennek ítéli meg a szakkönyv-
kereskedelem mai helyzetét?

– Úgy tûnik,  a szakkönyvek ter-
jesztése ma Magyarországon  gya-
korlatilag megoldatlan. Kevés a ki-
fejezetten erre szakosodott köny-
vesbolt – a Líra és Lant Rt. mûköd-
tet kettôt Budapesten. Ezeken kívül
említhetôk még a Kiskapu köny-
vesboltjai, a ComputerBooks és a
Számalk kis könyvesboltja. Több
olyat, amely kifejezetten informati-
kai kiadványokkal foglalkozik, nem
ismerek. Emellett az is nagy hát-
rány, hogy kevés a hozzáértô, szak-
képzett eladó. A kiadók száma sze-
rencsére még mindig nem nagy, in-
formatikai könyvekkel öt vagy hat
kiadó foglalkozik. Bonyolítja a
helyzetet, hogy a piacon megjelen-
tek a számítástechnikai tematika
szempontból egykönyves kiadók,
olyanok, akik alapjában más terü-
lettel foglalkoznak, de olykor meg-
jelentetnek informatikai tárgyú
mûveket is. Idônként felbukkannak
magánkiadványok is. Mindez meg-
nehezíti a piacon való tájékozó-
dást, és a terjesztôi kapcsolatok is
bonyolultabbá váltak.

– Hogyan juttatják el könyveiket a
vásárlókhoz?

– Tapasztalatunk szerint a ve-
vôk nem szívesen mennek be a
boltokba. Talán azért, mert a leg-
több bolt ugyancsak nehezen
megközelíthetô. Megváltoztak az
olvasói szokások – más formákon
kell gondolkodni.

Például, sokat ígérônek tûnik a
direkt kereskedelem. Ennek az
egyik formája az internetes értéke-
sítés. Nehezen ítélhetô meg ennek
a hányada az értékesítésünkben:
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viszonteladóinknak vannak inter-
netes „boltjaik”, de arról nincs
konkrét információnk, hogy meny-
nyit adnak el az interneten.  Ma-
gunk is megszerveztük  saját háló-
zati szolgáltatásunkat, weblapunk
látogatói rendelhetnek nálunk
könyvet, ezeket postai úton juttat-
juk el hozzájuk. Weblapunkon
(www.szak.hu) elôrendelési lehe-
tôséget is biztosítunk. Már az elké-
szítés folyamatában is jelentkez-
nek a leendô olvasók. A másik le-
hetôség, amely nagyon hatásosnak
bizonyult, hogy megjelenünk a kí-
nálattal szakmai rendezvényeken,
konferenciákon, ahol helyben áru-
sítunk. A jól megválasztott megje-
lenés eredményes. Volt olyan,
hogy egyetlen délelôtt akkora for-
galmat értünk el, mint egy nem je-
lentéktelen könyvesbolt egy hó-
nap alatt. Nagy elôny, hogy ott
olyan közönség van jelen, amely-
nek éppen ezek a könyvek kelle-
nek, közvetlen kontaktus alakítha-
tó ki az olvasókkal. Az elôadások
elôtt, a szünetekben kézbevehetik
a könyvet, belelapozhatnak, és így
kedvük támad hozzá, hogy meg-
vegyék. A konferenciák rendezôi
általában örülnek a megjelené-
sünknek, mert ez tulajdonképpen
olyan szolgáltatásként jelenik meg,
ami növeli rendezvényük értékét.
Van e tárgyban azonban kellemet-
len tapasztalatunk is, például az
egyik konferencia rendezôi száz-
ezer forintot is elkérnének a rész-
vételért – de hát ez lehetetlen,
ennyit nem lehet egy ilyen rendez-
vényen kitermelni. Számos más
helyen azonban megérzik, hogy
növeli a konferencia súlyát, ha a
könyvek is jelen vannak.

– Hogyan tudnak kapcsolódni ki-
adványaikkal az oktatáshoz?

– Elektronikus körlevelek segít-
ségével igyekszünk kapcsolatot
tartani minden iskolával, de azt
csak remélhetjük, hogy ezek a le-
velek illetékes kezekbe jutnak.
Sok helyen sikerült már megtalál-
ni azt az embert, aki dönteni tud
a témában. Nem kevés megrende-
lést kaptunk már ilyen vonalon.

A tankönyvlistára nem tudtunk
eddig felkerülni, kifejezetten kö-
zépiskolába való kiadványunk
nincs is. A felsôoktatásban már
találtunk kapcsolatokat. Több ki-
adványunkat használták tan-
könyvként a Kandó Kálmán Fôis-
kolán (ma a Budapesti Mûszaki
Fôiskola Neumann János Infor-

matikai Kara). Idén   sikerült kap-
csolatba kerülnünk a Mûszaki
Egyetem egy tanszékével. Öröm-
mel vállalkozunk arra, hogy az
oktatás  helyszínén, jelentôs ked-
vezményt biztosítva szolgáljuk ki
a hallgatókat. 

Az oktatási célokra szánt köny-
vek esetében nagyon oda kell fi-
gyelni az árra, hiszen a hallgatói
pénztárcák általában vékonyak.
Mivel ezekkel a könyvekkel nagy
példányszámot csak ritkán lehet
elérni, a költségek fedezésére pá-
lyázatok útján kell fedezetet talál-
ni. Már többször részt vettünk az
Oktatási Minisztérium  felsôokta-
tási tankönyvpályázatán: eddig
sajnos csak egyszer értünk el si-
kert. Nem adjuk fel -– az idén is
megkíséreljük. 

De még ha oly sikeres is a pályá-
zat, nem jelenti azt, hogy az adott
kiadó bejut a felsôoktatásba. A
felsôoktatásban az oktató választ-
ja ki a tankönyvet. Ezért nagyon
fontos, hogy az egyes tárgyak ok-
tatóival találjunk kapcsolatot, és
figyelembe vegyük igényeiket. 

Emellett fontos, hogy megis-
mertessük magunkat. November-
ben lesz felsôoktatási tankönyvki-
állítás a Mûszaki Egyetemen.
Ezen kis megszakítással rendsze-
resen részt veszünk, bár eddig in-
kább a tanfolyami és posztgradu-
ális képzéssel volt kapcsolatunk,
az intézményi felsôoktatással ke-
vésbé, ezért néhány évet kihagy-
tunk, de tavaly ismét részt vet-
tünk rajta, és eredményesnek ítél-
tük. Volt például egy hallgatói
csoport, amely elég nagy mennyi-
ségû könyvet vásárolt tôlünk a
helyszínen: már a weblapunkról
tájékozódtak és csak arra vártak,
hogy itt jelentôs kedvezménnyel
meg is tudják vásárolni. 

– Beszéljünk az informatikai kiad-
ványok piaci helyzetérôl.

– A piac helyzete rossz, mond-
hatni egész elkeserítô. Már tavaly
is panaszkodtunk, összehasonlí-
tásban idén talán még rosszabb a
helyzet. De ez nem hazai specifi-
kum. Az egyik nemzetközi kiadó,
amellyel kapcsolatban állunk, az
elmúlt néhány évben Frankfurt-
ban összehívta a világ minden or-
szágából a kiadványainak átülte-
tésével foglalkozó kiadókat. A ta-
valyi értekezleten elhangzott,
hogy az informatikai szakköny-
vek piacát az egész  világon de-
konjunktúra sújtja. Talán csak

Anglia a kivétel, de Japántól,
Dél-Afrikán, Törökországon át
Magyarországig mindenki erre
panaszkodott. Idén ezt az érte-
kezletet meg sem rendezték.  Le-
het, hogy a szakkönyvek iránti
kereslet csökkenése összefüggés-
be hozható az internettel. A má-
sik ok pedig az, hogy maga a szá-
mítástechnika is stagnál, és ez
döntôen visszahat a szakiroda-
lom iránti keresletre. Ez világje-
lenség, neves kiadók is tönkre-
mentek. Elválaszthatatlan ettôl
az árprobléma. Nyugaton az in-
formatikai könyvek ára viszony-
lag alacsony. Olaszországban azt
láttuk, például, hogy egytípusú
kiadványokat egységáron forgal-
maznak, függetlenül a terjede-
lemtôl, és ez az ár nem lényege-
sen magasabb, mint a hazai. Mi-
tôlünk  itthon elvárják, hogy ol-
csóbban adjuk a könyveket, mint
amennyi az amerikai kiadás ára,
pedig ott 30 000 példányszám-
mal indulnak, nálunk pedig egy-
ezerrel, nem említve a fordítás
költségeit.

– Milyen szerzôgárdával dol-
goznak?

– Ez épp most változik. Annak
idején saját szerzôkkel indultunk.
Ez bevált, de egyik szerzônk ki-
ment tanítani az Egyesült Álla-
mokba, most már nem tud arra
koncentrálni, hogy magyar nyel-
vû könyveket írjon. A másik szer-
zô, a tulajdonos és családtag Kis
Balázs már túl van a tizedik
könyvén, de a következô könyvét
már társszerzôvel írja, mert egyre
kevesebb az ideje. A soron követ-
kezô mûve pedig már nem a szo-
kásos alkalmazási tárgykörbôl ké-
szül, hanem a fôfoglalkozásának
megfelelôen, számítógépes nyel-
vészetbôl.

Miután növelni kellett a cím-
számot, s már nem találtunk meg-
felelô számú hazai szerzôt, ezért
figyelmünk egyre inkább a fordí-
tások felé irányult. Tudvalevô,
hogy egy amerikai kiadó lényege-
sen több figyelmet tud fordítani a
szerzôk kiválasztására, vannak
szakkönyvírásra egyetemen ki-
képzett szerzôk, akiket bevonnak
a fejlesztô csapatba. A szerzô itt
végigkíséri a termék létrejöttét,
jegyzetel, majd ezután lát neki a
könyv megírásának. Ezek a téma
kiváló szakemberei, akik rendel-
keznek szakírói képességekkel is.
De vannak olyan szakkönyvek is,

melyeket oktatói csapatok írnak
meg. A kezdôknek szóló könyvek
jók, didaktikailag és módszertani-
lag megalapozottak, pontosak. 

Rengeteg tapasztalat rejlik egy-
egy ilyen szakkönyv hátterében,
hasonlót íratni egy magyar szer-
zôvel rendkívül nehéz feladat,
ezért ítéltük hasznosnak a fordí-
tást. Az igazi szakmai feladat
mégis az eredeti mûvek kiadása.
17 évvel ezelôtt, amikor a a Szá-
malk Könyvkiadó vezetôje vol-
tam, nagy szakmai bázissal a há-
tam mögött nagy biztonsággal
vállalkoztam új témák kiadására
is. Most a  mûegyetem egy auto-
matizálási csapatának tagjaival
egy alkalmazott informatika tár-
gyú sorozat kiadásával foglalko-
zunk. Már megjelent egy köny-
vük a Linux programozásról, me-
lyet mondhatni sûrû egymásután-
ban követnek – úgy remélem –
majd a továbbiak. Az iskolate-
remtô kezdeményezés dr. Charaf
Hassan nevéhez fûzôdik. Hat-hét
könyv megjelenésére számítunk a
közremûködésükkel. 

Tausz Anikó

Az informatikai
könyvkiadás
helyzete

■ Az informatikai könyvkiadás és
-kereskedelem helyzetérôl kérdez-
tük a ComputerBooks ügyvezetô-
it, Salgóné Sziklai Klárát és Ger-
ber Évát.

– A szakirodalom döntô többsége
idegen nyelvû. A számítógépes szak-
irodalom szerzôi hasonlóképpen. Mi-
lyen szerzôgárdával, vagy fordítói
apparátussal dolgoznak?

– Mi bízunk a hazai szerzôkben.
Meggyôzôdésünk, mint ahogy ezt
a munkájuk is bizonyítja, hogy
semmiben sem maradnak el a kül-
földi szerzôk színvonalától. Az is
fontos szempont, hogy a magyar
olvasók igényei szerint írják meg a
könyveiket, a hazai mentalitást
követve. Ha kell, didaktikusab-
ban, attól függôen, hogy mi a cél.
A tartalmi felépítettsége is attól
függ egy-egy könyvnek, hogy ki-
nek is szól valójában, fejlesztôk-
nek vagy kezdôknek, felnôtteknek
vagy iskolásoknak.

– Kérdés az is, miként tudnak kiad-
ványaikkal beépülni az iskolai tan-
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anyagba, alsó-közép vagy akár felsô
szinten?

– Ez nem igazán mûködik a mi
esetünkben. De ettôl eltekintve
az iskolák alternatív tankönyv-
ként használják a könyveinket.
Tartalmilag ezek abszolút alkal-
masak az oktatásban való fel-
használásra. Könyveink szere-
pelnek a pedagógusoknak szóló
ajánlásokban, akik ily módon rá-
találnak kínálatainkra. Mi pedig
igyekszünk gyakran frissíteni az
anyagot, talán még hamarabb is,
mint ahogy az oktatás követi az
élet gyors változásait. Most talán
már nem is lesz aktuális, hogy
0% ÁFÁ-val és tankönyvként
ajánljuk, a lényeg, hogy kiadvá-
nyaink eljutnak az iskolákba.
Megpróbálunk az árainkban is
alkalmazkodni a diákokhoz és a
pedagógusokhoz, de ha nálunk
vásárolják a könyvet, akkor 20%-
ot adunk minden iskolának, pe-
dagógus-igazolványra, vagy di-
ákigazolványra is. A mennyiségi
kedvezmény természetesen na-
gyobb. Vannak olyan könyveink
is, melyet a kiadó kiemelten tá-
mogat, így 1500 Forintos áron
tartunk a piacon 5-600 oldalas
kötetet, melyet más nyereségbôl
finanszírozunk.

– Milyennek ítélik meg a hazai pi-
ac lehetôségeit?

– Egy kicsit most visszaesett a
piac. Ennek okait nem könnyû
kutatni. Befolyásoló lehet, hogy
általában az informatika maga
túljutott a zeniten. Értve ez alatt,
hogy informatikai átképzés, to-
vábbképzés a legtöbb helyen
már megtörtént. Aki már megfe-
lelô alapokkal rendelkezik, az
egy-egy magasabb verziót már
önképzéssel is meg tud valósíta-
ni. A kezdô könyvek nagy pél-
dányszáma, mely a 98-as év nagy
felfutását eredményezte, már
vesztett a lendületbôl. Ma in-
kább a magasabb szintû, profi
könyvek iránt mutatkozik keres-
let. Ezek azonban specifikusab-
bak, kisebb példányszámúak és
az áruk is magasabb. 

– Milyen tapasztalataik vannak a
terjesztéssel?

– A terjesztést tekintve minden
nagy kereskedôhálózattal és vi-
szonteladóval jó kapcsolatban
vagyunk, amely Magyarországon
meghatározó módon van jelen a
piacon. De aki belép egy könyv-
áruház ajtaján, mint itt a közeli
Mammutban, azt tapasztalja,
hogy hihetetlen választék van a
számítástechnikában. Természe-
tesen minden igyekezetünkkel
azon vagyunk, hogy kiadványa-
inkat mind szélesebb körben
megismertessük. Minden számí-
tástechnikai lapban havi rend-
szerességgel jelen vagyunk, re-
cenziókat készítettünk az új ki-
adványokról, október 21-én pe-
dig három magasabb szintû
könyvünk bemutatóját tartjuk a
Szakkönyv Áruházban.

De ha a saját lehetôségeinkrôl
beszélünk, meg kell említeni
azon gondunkat, hogy nem látni
semmi olyan pályázati lehetôsé-
get a felsôoktatási tankönyv pá-
lyázaton túl, ahová fordulni le-
hetne. Ha léteznek ilyen lehetôsé-
gek, jó lenne ezeket publikusabbá
tenni.

– Miben összegezhetôk az idei év
eredményei, és milyen tervek foglal-
koztatják a Kiadót?

– Fennállásunk óta, az elmúlt
12 év alatt új kiadvány tekinteté-
ben az egyik legkiemelkedôbb év
volt. 2003-ban 18 új címet hoz-
tunk ki, ez azért érdekes, mert mi
csak specifikusan számítástechni-
kával foglalkozunk, és semmi más
kiegészítô irodalmi tevékenysé-
günk nincs. A terveinkben szere-
pel a korábbi „Programozzunk”
sorozatunk folytatása. „Tanuljuk
együtt az informatikát” címmel is
új sorozatot indítunk, mely úgy
tûnik sláger lesz. Ugyanígy nagy-
sikerû a „Vállalatirányítási  infor-
mációs rendszerek Magyarorszá-
gon” elsô négy kötete, most kará-
csonyra jelenik meg az ötödik,
„ERP rendszerek  Magyarorszá-
gon a XXI. században” címmel.
Az eddig megjelent „Linux az ala-
poktól a felhasználó szintig” té-
mát szeretnénk magasabb szinten
tovább folytatni. A jövôben az
Internet hálózat biztonságtechni-

kai kérdéseirôl tervezünk írni.
Egyre inkább olyan könyveket
szeretnénk kiadni, melyek a szak-
ma mai, izgalmas témáit érintik

Tausz Anikó

Kiskapu Kiadó
Szy György

■ – A Kiskapu Kft. a kilencvenes
évek közepe óta jelentkezik számítás-
technikai kiadványaival. Bizonyára
már tisztában vannak azzal, hogy
melyek a kereskedôi, illetve a vásárlói
elvárások?

– Kereskedôként alaposan meg-
ismertük a vevôk igényeit, és az
évek során tapasztaltuk, hogy na-
gyon sok olyan kiadványra van
kereslet, amelyeket legfeljebb
csak külföldrôl tudunk beszerez-
ni. Ezt vállaltuk fel, kiadónk el-
sôdleges profilja, hogy itthon is
elérhetôvé tesszük ezeket a hiányt
pótló mûveket. Emellett  a magas
színvonalú magyar szakirodalom
megjelentetésében is részt válla-
lunk, büszkék vagyunk, hogy már
több mint hetven címet a ma-
gunk „gyermekének” tekinthe-
tünk, valamint egy havonta meg-
jelenô szaklapot, a Linuxvilág
magazint.

– Tehát akkor is-is, fordítás és ha-
zai szerzô egyaránt.

– A kérdés egyszerû, azonban a
válasz egy kicsit összetettebb.
Sokszor próbálkozunk hazai szer-
zôkkel, de sajnos az a tapasztala-
tom, hogy ôk vagy jól értenek
szakterületükhöz, vagy jól tudnak
írni. A kettô ötvözete ritka, mint
a fehér holló. Azt pedig, hogy egy
szerkesztô fordítsa le magyarról
magyarra a könyvet, nem tartom
jó módszernek, hiszen a szerzô
egyénisége, hangulata tûnik el
ilyenkor, arról nem beszélve,
mennyi pluszmunkát és -költsé-
get jelent, mennyi szakmai hiba
kerülhet bele a kiadványba.

Szerencsére találunk még tût a
szénakazalban és egyre több ha-
zai szerzônk van, akik élvezete-
sen, érthetôen írnak. A komo-

lyabb terjedelmû könyveket
azonban szinte kivétel nélkül
fordítjuk. Ez alól üdítô kivétel
például az ELTE tanárai által
összeállított Programozási nyel-
vek, a maga 750 (!) oldalával,
mely tömör, és igényesen szer-
kesztett anyag. Egy ilyen mûvet
egyetlen szerzô évekig írna, és
messze nem tudná hozni az
egyetemi színvonalat.

– És a kereskedelem, velük mi a
helyzet?

– Szerencsére a Kiskapu Nagy-
kereskedés leveszi a kiadó vállá-
ról a terjesztéssel kapcsolatos
gondokat, így tulajdonképpen
egyetlen terjesztôvel vagyunk
üzleti kapcsolatban, ami nagy
könnyebbség. Fontos szempont,
hogy a nagykereskedés munka-
társai szakirányú képzettséggel
rendelkeznek. 

– A számítástechnikai piac egyre te-
rebélyesedik, de miként áll a hasonló
témájú könyvek piaca?

– Egyik oldalról számos új belé-
pô van (kis kiadók, egy-két fôs vál-
lalkozások), és a vásárlói igények
is folyamatosan változnak. Régeb-
ben, amíg egy kezemen meg tud-
tam számolni a komolyabb kiadó-
kat, a vevô már annak örült, ha
megjelent egy könyv egy adott té-
mában, és mindegy volt neki,
hogy érti-e a sok egymás mellé
hányt szakszót. Ma már igénye-
sebbek az emberek, nemcsak a
könyv címét olvassák el, hanem
igenis figyelik, hogy mennyire ért-
hetô a szövegezés, milyen színvo-
nalú a könyv tartalma, hogy mi-
lyen tipográfiával készült, sôt,
hogy melyik kiadó adta ki. 

Úgy látom, a piac bôvül, és az
olvasók igényesebbé válnak. Egy-
re több olyan kiadó van, amelyik
egy-egy sikerszagú témát csíp
meg. Ha valaki hosszú távon is si-
keres akar maradni ezen a piacon,
folyamatosan magas színvonalat
kell nyújtania.

– Akkor tehát a szakosodásé a
jövô…

– A Kiskapu Kiadó eredetileg
több területbe belekóstolt, ad-
tunk ki gyermekkönyveket, regé-
nyeket és ismeretterjesztô irodal-
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mat is. Ma szinte kizárólag szá-
mítástechnikai kiadványokra
összpontosítunk.

Természetesen a számítástech-
nika témaköre önmagában egy
igen markánsan elkülönülô terü-
let. Ám ezen belül is elsôsorban a
haladóbb szintû felhasználóknak
íródott témákra, könyvekre he-
lyezzük a hangsúlyt. További sza-
kosodásnak tekinthetô a Linux-
szal foglalkozó kiadványaink bô-
vítése, amelyek kiemelt szerepet
kapnak terméklistánkban.

– Mi a véleményük, könyvekbôl
sajátíthatók el a számítástechnikai
ismeretek vagy maradnak a tanfo-
lyamok?

– Mint mindenhol, a számítás-
technikában is igaz, hogy „tanár-
tól gyorsan, könyvbôl alaposan”
lehet tanulni. Az igazán hatéko-
nyan tanulni vágyó legjobb, ha
mindkét utat járja egyszerre: be-
iratkozik egy jó tanfolyamra, és
beszerez egy valóban jó könyvet
is. És persze ma már ott van az in-
ternet, ahol a számítástechnikai
témákban egyre több hasznos for-
rást lehet találni magyarul is. 

– Elég magasak a könyvek árai,
hogy fogadja ezt piac?

– Az alacsony példányszámok
miatt kis kiadói árréssel kell ter-
veznünk, a vevôk közül sokan en-
nek ellenére magasnak érzik a
bolti árakat. A szakkönyveknél
még mindig igaz, hogy az azonos
témájú és színvonalú angol nyel-
vû könyv ára többszöröse a ma-
gyar kiadásénak.

A szokásos magyarázatok he-
lyett (árrés, nyomda, szakembe-
rek költsége stb.) itt elsôsorban
azt hangsúlyozom, hogy szerin-
tem a könyvnek akkor magas az
ára, ha „nem éri meg” a kiadott
pénzt. Ha valaki egy szakkönyv-
bôl olyan tudásra tesz szert, mely-
lyel egy magasabb jövedelmet, új
állást célozhat meg, akkor a tíz-
ezer forint sem tekinthetô sok-
nak. Ha viszont a könyvbôl nem
jut új (vagy számára is érthetô,
használható) tudáshoz, az ötszáz
forint is pimaszul sok.

– Beszélhetnénk a könyveik életgör-
béjérôl? 

– A könyvpiac más területeihez
hasonlítva ezeknek a könyveknek
az érvényessége meglehetôsen rö-
vid, ami érthetô a számítástechni-
ka rohamos fejlôdését figyelembe
véve. Az elméleti könyveknél az
öt év már komoly idôszaknak szá-
mít, de van olyan könyv is, amire
már kiadáskor kimondható, hogy
tartalma egy-másfél év múltán el-
avul. Csak a rendkívül általános
könyveknél számíthatunk hosz-
szabb életútra, ám ezeket is folya-
matosan frissíteni kell.

– Milyen a jó számítástechnikai
könyv hangvétele? Kicsit misztifikál-
tan szakszerû vagy inkább népszerû-
en közérthetô?

– Ezt mindig az adott témakör
és a könyv célcsoportja határoz-
za meg. Ha az olvasó, akinek
szól, úgy képes jobban befogad-
ni, akkor akár regényszerû is le-
het. A lényeg, hogy a könyv cél-
csoportjának az adott terjede-
lemben a legtöbb használható
tudást adjuk át. 

Nekem egyébként köztudottan
személyes szívügyem a közérthe-
tôség, nagy támogatója vagyok az
idegen szavak honosításának, ma-
gyar szakszavakkal történô kivál-
tásának. A Kiskapunál arra törek-
szünk, hogy a fordítási munka so-
rán egységes és közérthetô nyel-
vezetet alakítsunk ki. Ez nem
könnyû feladat egy olyan terüle-
ten, amelynek szóhasználata fo-
lyamatosan változik és rengeteg
szónak egyszerûen nincs elfoga-
dott magyar megfelelôje (esetleg
túl sok is van). Ezen a területen
tulajdonképpen úttörô munkát
kell végezzünk.  

– Nem ritka, hogy ugyanabba a vá-
sárlói kosárba – kocsiba – kerül a kif-
li, a tej, a mosópor mellé a számítás-
technikai könyv. Mert ugye a hiperek-
ben, szuperekben is meg lehet ôket vá-
sárolni. Jó ez? 

– A mi mintaboltunk viszony-
lag kis mérete ellenére sikeres ma-
radt, amit vélhetôen a szakosodá-
sának köszönhet. Az elmúlt évek-
ben sok hatalmas könyváruház
nyílt, amelyek számítástechnikai
részlegének alapterülete gyakran
többszöröse a mintaboltunkénak,

szerencsére mi ezt nem éreztük
meg a forgalmunkon – úgy tûnik,
hogy a piacon elfér a két bolttípus
egymás mellett.

Tapasztalataink szerint az inter-
netes vásárlás egyre fontosabbá
válik, fôként a számítástechnikai
könyvek esetében. A kiskapu.hu
az elsôk között jelent meg a we-
ben, és forgalma ma már megha-
ladja egy kisebb hagyományos ál-
talános könyvesboltét.

Egyre jellemzôbb az is, hogy a
vevôk az interneten gyûjtenek in-
formációt a döntés elôtt: a weben
böngésznek az ôket érdeklô
könyvek között, majd besétálnak
valamelyik könyvesboltba és ott
veszik meg. 

Részint a válogatás, választás
megkönnyítésének céljából in-
dítottuk el nemrég a kiadó saját
honlapját, ahol kiadványainkról
a szokásosnál bôvebb informá-
cióhoz jut hozzá az érdeklôdô.
A látogató például beleolvashat
a könyvekbe, átnézheti a folya-
matosan frissített hibajegyzéket,
letöltheti a benne szereplô min-
tafeladatokat és kódokat, vala-
mint átolvashatja a véleménye-
ket és máshol megjelent recenzi-
ókat. Az eddigi visszajelzések
alapján a vásárlók ma már alap-
szolgáltatásnak tekintik ezeket
az információkat.

– A számítástechnikai könyvek el-
adása igényli-e az eladóktól a szaktu-
dást?

– Teljes mértékben. A szak-
könyvek iránt érdeklôdô vevôk
általában elvárják, hogy az eladó-
nak legyen fogalma az adott szak-
területrôl és tudjon véleményt
mondani a könyvekrôl. A nem
hozzáértô, kezdô felhasználók
pedig gyakran nem is tudják,
hogy pontosan melyik könyvre
volna szükségük, ezért igénylik a
hozzáértô segítséget. Fontosnak
tartom, hogy ha a vevô bemegy a
boltba, és kiad öt-hatezer forintot
egy szakkönyvre, a könyv elolva-
sása után jó érzés maradjon ben-
ne, hogy igen, megérte megvenni
ezt a könyvet.

Bagota Edit

LSI Informatikai
Oktatóközpont 
Dr. Kovács Magda

■ Nem üres kézzel távoztak a hall-
gatók, akik a napokban tartott be-
iratkozáson részt vettek a Gábor
Dénes Fôiskolán. Az LSI Informa-
tikai Rendszerek Intézetének hon-
lapjáról is megtudhatjuk, hogy a
diákok itt a teljes tananyagot meg-
kapják tankönyvek, jegyzetek, CD-
k és videokazetták formájában. A
korábbi szlogent, amely szerint tás-
kában vihetik haza a tudnivalókat,
mára ki kellene cserélni, ha hûek
szeretnénk maradni a tényekhez:
bôröndnyi tanulnivalót cipelhet-
nek magukkal, s akár aznap este el-
kezdhetik olvasni a tananyagot.
Akkor lesz igazán hatékony az ok-
tatási tevékenység, ha a hallgatók
úgy érkeznek konzultációkra, elô-
adásokra, hogy nem idegenek szá-
mukra az ott hallott ismeretek.

Az intézmény fôigazgatója, dr.
Kovács Magda így beszél a kor-
szak adta feladatról:

– A múlt századvég nagy kihívása
és egyben az emberiség történeté-
nek a legnagyobb mûszaki és gaz-
dasági fejlôdési lehetôsége a mikro-
elektronikában, a számítástechni-
kában, illetve annak gyakorlati al-
kalmazásában, vagyis az informati-
kában rejlett. Megindult a felkészü-
lés hazánkban is a csúcstechnológi-
ák által meghatározott színvonalú
képzésre teljes körûen, de különbö-
zô szinteken. A szintek a vezetôké-
pezéstôl a kutatási eredmények is-
mertetésén át a konkrét betanításig
minden területet felöleltek. Vagyis
az informatikai tudásanyag széles
körû elsajátítására oktatóközpon-
tunk olyan képzési lehetôségeket
hozott létre, amelyek a népesség
széles rétegének biztosítják a világ-
ban bekövetkezett gyorsuló techni-
kai fejlôdés követését. A Gábor Dé-
nes Fôiskolát 1992-ben alapítottuk,
amely országos hálózatban, de egy-
séges rendszerben mûködik félszáz
konzultációs központban, tizen-
hétezer hallgató részvételével.

– Mi a különlegessége ennek az ok-
tatásnak?
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Olyan felsôoktatási intézmény
campusát kívántuk megvalósíta-
ni, amelynek oktatási módszere,
rendszere és formája az angliai
OPEN UVERSITY-t követi, an-
nak sok évtizedes tapasztalatai-
hoz igazodik. Ezért a belsô
struktúra kialakítását teljes körû
oktatástechnológiai, prognoszti-
kai és piackutatás, s ezen terüle-
tek fejlesztése elôzte meg. Az
eredmények alapján alakítottuk
ki a belsô felépítést, így intézmé-
nyünk alkalmas területi elrende-
zéssel, berendezésekkel és eszkö-
zökkel tudja kiszolgálni az újsze-
rû képzésben a hallgatókat és a
tanárokat. A skála az országos
szervezésû, minden tantárgyban
videofelvétellel is ellátott kon-
zultációtól a számítógépes tan-
termek kialakításán, az egységes
mérési lehetôségek megteremté-
sén át az írásos, video, diszk,
CD és egyéb formátumban ren-
delkezésre álló tananyagok belsô
elôállításáig, az oktatástechnoló-
giai kutató-fejlesztô laboratóri-
um mûködtetéséig terjed. Az ok-
tatást több ezer hardware-kittel
támogattuk.

– Milyen körbôl kerülnek ki az or-
szágszerte, más fôiskolákon és egyete-
meken is keresett tankönyvek, jegyze-
tek szerzôi? 

– Könyveinket az ország leg-
jobb professzorai, szakemberei ír-
ják. Kiadónk tevékenysége elsô-
sorban a Gábor Dénes Fôiskola
igényeit elégíti ki, de valóban ál-
talánosan is használatosak. Sajá-
tosságuk ezeknek a kiadványok-
nak, hogy távoktatásra is alkalma-
sak, így a kötetek tartalmi felépí-
tése, külsô megjelenése ezt a spe-
ciális igényt is kielégíti, vagyis ta-
nulóbarát tananyagot készítünk.
Napjainkban a tankönyvek, video-
filmre vett elôadások és egyéb
anyagok minôségi elôkészítésében
a Didaktikai Bizottság is döntô
szerepet játszik.

– Gondolom, e korszerûség nem
akadályozza meg Önöket abban,
hogy további terveket szôjenek?

– A jövôképünk authoring rend-
szerek mûködtetését, az ûrtávköz-
lés szolgálatunkba állítását, a há-
lózatokon történô interaktív tu-
dásátadást vetíti elôre, valamint
biochipek alkalmazását is tervez-
zük optikai csatolással bioanyag
és fém között.

M. Zs.

Kék Kft.
PDF + Print 2.0
■ „Üzlet vagy küldetéstudat szá-
mítástechnikai szakkönyvet kiad-
ni?” – gondolkodom kollégámmal
jó ideje lassan apadó saját kiadású
könyvhalmunk mellett. Barátaink
egy része sajnálkozó mosollyal fi-
gyelte, figyeli csetléseinket-botlá-
sainkat, mások valóban jó vagy
utólag nem túl sikeresnek tûnô ta-
nácsokkal látnak, láttak el bennün-
ket. „My way is to begin with the
beginning” – idézhetnék klasszi-
kust, mikor elmesélem önöknek
elsô könyvkiadásunk történetét. 

Kollégám lassan tizenöt éve fog-
lalkozik Apple számítógépekkel,
hosszú éveken át levilágítókat is
kínáló cégnél volt vezetô üzletkö-
tô, jelenleg majd egy tucat kiad-
ványszerkesztésben érdekelt cég-
nél rendszergazda. Jómagam ti-
zenegy évig voltam rendszergazda
napilapnál, saját kiadásban tizedik
éve jelentetek meg számítástechni-
kai havilapot, de részt vettem nem
egy heti- és havilap számítógépesí-
tésében és rendszerfrissítésében.

Az elmúlt pár év során mindket-
ten tapasztaltuk, hogy az általunk
valamilyen módon támogatott,
segített partner-cégek nem, vagy
csak roppant óvatosan élnek a
számítástechnika újdonságaival.
A számos ok között bújik meg a
megfelelô szakirodalom, szak-
könyv hiánya.

A nyomdai elôkészítés, a kiad-
ványszerkesztés területén a PDF
formátum, leírás, szabvány egyre
meghatározóbb. Egész munkafo-
lyamatok épülnek a PDF-re,
amely az említett szakmákon kí-
vül még a nyomtatás-vezérlés te-
rületét is képes – bizonyos hatá-
rokon belül – automatizálni. Kol-
légámmal úgy véljük, hogy a PDF
szerepe az elkövetkezô években,
évtizedben meghatározó lesz. A
téma fontos Internetes oldalainak
egyikén fedeztük fel a terület elis-
mert szerzôjének könyvét, amely
a PDF-alapú munkafolyamatok-
ról szól. A két kattintással meg-
rendelt mû hat nap múlva már a
kezünkben volt.

A könyv átpörgetése után meg-
született az ötlet, ki kellene adni
magyarul is. Nem pusztán a
könyvkiadás nyereségessége moti-
vált. A könyvet megvevô vállalko-
zások elôbb-utóbb ügyfeleink le-
hetnek – a számítástechnikában,

szinkalibrációban. És úgy érez-
tük, a szakmai fejlôdést ilyen mó-
don illendô támogatnunk, mivel
mi az ezt a technológiát használó
cégeknek vagyunk partnerei.

Becsületes utat választva a német
szerzôvel e-mailen felvettük a kap-
csolatot, és öt-hat levélváltást kö-
vetôen már utalhattuk is a szerzôi
jogdíjat – halk kuncogások köze-
pette egy off-shore számlára. A díj
– 850 000 forintnyi euró – tartal-
mazta az összes magyarországi és
magyar nyelvû jogot. A könyv lay-
outját is megkaptuk elektronikus
formában – ekkor úgy tûnt, hogy
német szöveg ki, magyar be és
kész is a magyar változat.

Csupán kósza gondolatként me-
rült fel hasonló könyv megírása.
Egyfelôl az önkritika – kevés tudás
és tapasztalat –, másfelôl az idô hi-
ánya vetettette el e gondolatot. A
PDF-munkafolyamatok ismerteté-
séhez 50-60 fontos programot ille-
ne legalább felhasználói szinten is-
merni, a beszerzésük nyolcszámje-
gyû forintösszeget jelentene. Így
maradt a jog megvétele. A szak-
szöveg fordítását jómagam, szak-
mai lektorálását kollégám végezte,
de pár, a témában igen járatos ba-
rátunk is átolvasott egy-egy fejeze-
tet, és jött a nyelvi korrektúra.

Már ekkor szembesültünk a ro-
hanó idôvel. Nem csupán arra
gondolok, hogy pénzkeresô mun-
ka mellett nem lehet egy hét alatt
lefordítani 240 oldal szakszöveget.
A könyv ekkor már fél éve megje-
lent volt, és számos hivatkozása el-
avult: adott programnak megjelent
újabb verziója, a könyv említette
hibát kijavították, a nevezett szoft-
vercéget felvásárolták... hosszan
sorolhatnám. Némi hezitálás után
úgy döntöttünk, hogy nem írjuk át
a könyvet – és nem a szerzôi jogok
miatt. A számítástechnika világa
valóban gyorsabban változik, mint
ahogy azt a nyomtatott szakköny-
vek követni tudják. A magyar szak-
könyvpiacon adott program új ver-
ziójának megjelenését tapasztalata-
ink szerint fél–háromnegyed év ké-
séssel követik a szakkönyvek. A
Microsoft Office esetében gyor-
sabban, a kisebb felhasználói kö-
zösségû programok – például a
Photoshop, Quark, InDesign, Il-
lustrator... – esetében lassabban.
Így megeshet, hogy mire megjele-
nik egy könyv az adott program 5.
verziójáról, szinte ugyanaznap be-
jelentik a 6. verzió forgalmazását.

A könyvkiadók szerencséjére a
rendszeres verzióváltás csak ritkán
jelent gyökeres szoftvermegújulást
– ez a felhasználók szomorúsága –,
a könyvnek erôs a „túlélési” esélye,
várhatóan elkel, mert nincs fris-
sebb. E gondolat is arra biztatott
bennünket, hogy ne álljunk el a
könyv kiadásától. A könyvet talán
egy picit jobb minôségben nyom-
tattuk ki, mint kellett volna. Borí-
tó, keményfedél, cérnafûzés – de a
leendô olvasók szakmabeliek, a
puhafedeles változat nem tûnt
annyival olcsóbbnak, mint
amennyivel „gagyibb”. Jól döntöt-
tünk, mert a vevôk rendre megnéz-
ték a nyomdai munkát – és dicsér-
ték. Kis irodánkban így egy kerek
hétszámjegyû összegért cserébe
volt egy köbméternyi könyvünk.
Az értékesítést az említett számí-
tástechnikai magazinban elhelye-
zett – saját lap, ingyenes – hirdetés-
sel és honlapjainkon át kezdtük
meg, szerény sikerrel. A könyv jó,
ez kiderült abból is, hogy azok a
cégek, akik megvettek egy-egy pél-
dányt, rendre továbbiakat rendel-
tek – így értékesítettük a könyvek
tíz százalékát. A további önálló ér-
tékesítéstôl eltántorítottak a szakla-
pok hirdetési tarifái és a kezdôk
számára kissé kaotikusnak tûnô ki-
kivel van bolt-forgalmazó-értékesí-
tô szekezet. Így a piac egyik meg-
határozó szakkönyv-forgalmazójá-
val, kiadójával kötöttünk szerzô-
dést e célból. A könyv kiadásáról
márciusban döntöttünk, és úgy tû-
nik, hogy karácsonyra a pénzünk-
nél leszünk – számos tapasztalattal
gazdagodva. Némi dilettantizmus-
sal vegyítettük technikai ismerete-
inket – eredményünket négyes alá-
ra értékeljük. Az viszont világossá
vált számunkra, hogy egycímes ki-
adónak lenni nem szerencsés.
Szinte ismeretlenek vagyunk, hir-
detéseink egyetlen könyvrôl szól-
nak. Becslésünk szerint kis szak-
könyvkiadóként 8-10 címmel kel-
lene rendelkezni, ez viszont körül-
belül ugyanannyi millió forint
könyvbe fektetett pénzt jelent.

Üzlet vagy küldetéstudat? – tet-
tem fel e cikk elején a kérdést, a
válasz persze attól függ. Esetünk-
ben talán az utóbbi, de ezt egyet-
len pillanatig sem sajnáljuk – kü-
lönösen nem, ha pénzünknél le-
szünk –, ám a következô kört erô-
sen meggondoljuk. 

Ferenczy Gábor
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■ – Majd’ évtizede jelent meg A
véleményszabadság határai címû
kötete. Legfontosabb gondolatai
igazolódtak-e, vagy van, amit az-
óta felül kellett vizsgálnia?

– Jogtudományi munkámban
e kitüntetetten fontos alapjogot
illetôen annak idején radikáli-
san liberális álláspontot képvi-
seltem. Nevezetesen: ahhoz,
hogy egy alkotmányos demok-
rácia mûködjék, a vélemény-
nyilvánítás szabadságát csak ki-
vételesen és nagyon indokolt
esetben szabad korlátozni. Fel-
fogásom azóta se módosult, vál-
tozott viszont a magyarországi
környezet. 1994-ben, a rend-
szerváltás elsô idôszakában úgy
véltük: olyan valóban demokra-
tikus fejlôdés indult el itt,
amelynek nélkülözhetetlen fel-
tétele, hogy mindenki elmond-
hassa a véleményét. Az is, aki-
nek mondandója taszító szá-
munkra, mert minden nézet ré-
sze kell, hogy legyen a demokrá-
cia közbeszédének. 1990-tôl, az
Alkotmánybíróság elnökének
fôtanácsadójaként nem csak ku-
tatóként, de gyakorlati értelem-
ben is foglalkoztam a vélemény-
nyilvánítás szabadságának al-
kotmányos megítélésével. 1992-
ben az Alkotmánybíróság a kö-
zösség elleni izgatás (gyalázko-
dás) dolgában hozott olyan
megsemmisítô határozatot (lét-
rejöttében talán volt némi szere-
pem), amely lényegében az ef-
fajta megnyilvánulások tolerálá-
sát kívánta meg. Ne feledjük:
akkor az effajta szövegeknek

még meglehetôsen marginális
szerepük volt közéletünkben.
Azóta, sajnos, megesett, hogy
parlamenti párt képviselôjének
szájából hangzott el úgyneve-
zett gyûlöletbeszéd. Álláspon-
tom e tekintetben nem módo-
sult; most is azt gondolom:
mindaddig nem korlátozandó a
szólásszabadság, ameddig az el-
mondottak a társadalomra nem
veszélyesek. De ha hatásuk
megfélemlítô, vagy révükön
erôszak keletkezhet, az már
nem kívánatos demokráciában
sem. Ám a jog eszközei az ilyen
megnyilvánulások megelôzésé-
re, elhárítására nem elégségesek.

– Az alkotmányjogász egyebek
közt bizonyára azt vizsgálja: tart-
ja-e magát a kormányzás és a tár-
sadalom bizonyos demokráciabe-
tûkhöz és szellemükhöz. Megítélése
szerint milyen mértékben élünk-él-
hetünk alkotmányosan?

– 1989 után itt olyan alkotmá-
nyos berendezkedés alakult ki,
amelynek minden igazán fontos
intézményi-formai kelléke meg-
van. Az 1949-es alkotmány átfo-
gó módosítása nyomán – ha szá-
mos ellentmondással terhes is –
van olyan alkotmányunk, amely
(nem úgy, mint 1989 elôtt) im-
már valóban szavatolja a demok-
ratikus jogállami kereteket. Ám
az erôsen kérdéses: az alkotmá-
nyosság csakugyan elfoglalja-e
azt a helyet a politikában, a köz-
élet szereplôinek gondolkodásá-
ban, amelyet el kell foglalnia.
(Mondjuk úgy, mint Ameriká-
ban, ahol az alkotmány minden

állampolgár tudatában szent és
sérthetetlen.) Nálunk a közsze-
replôk – politikai és egyéb célja-
ik érdekében – még feszegetik az
alkotmányosság kereteit. S bár
az Alkotmánybíróság általában a
„szabálysértôk” fejére koppint,
Magyarországon a politikában,
közéletben ezt az alaptörvényt
még nem tekintik afféle „tízpa-
rancsolatnak”. S mind e közben
az alkotmányosság egyik legfon-
tosabb értéke, a szabadságunké,
sok tekintetben például a jólét
óhaja mögé szorul. Kutatási ada-
tok igazolják: a közvéleményben
az életszínvonal-növekedést, az
infláció csökkentését stb. a több-
ség még jócskán a szólásszabad-
ság, a média függetlenségének
szükségessége mögé sorolja.

– Munkásságát ön sosem szûkí-
tette szakmai keretek közé. Mely
korábbi, illetve mai törekvéseit
tartja legfontosabbnak, és miért?
Vagy nem rangsorolja így – mivel
mindegyik saját választottja – a
teendôit?

– Valóban van néhány mun-
kám, amelyet párhuzamosan, de
egyenrangúan próbálok elvégez-
ni. Nem mindig járok sikerrel,
olykor egyik a másik rovására
megy. De azért igyekszem ôket
összehangolni. Tehát: diplo-
mám megszerzése, 1976 óta ta-
nítok egyetemen. Tettem ezt itt-
hon és külföldön, vendégokta-
tóként. Most, immár majd’ évti-
zede Gyôrben vagyok az alkot-
mányjog és az emberi jogok elô-
adója. Az utóbbit kivált fontos-
nak tartom; egyik volt tanítvá-
nyommal tankönyvet is szer-
kesztettünk e tárgyban, az elsô
ilyen hazai kiadványt. E tevé-
kenységemhez is kapcsolódik,
hogy 1998 óta irányítom az Em-
beri Jogi Információs és Doku-
mentációs Központot, amely az
adott tárgyban elsôsorban jogá-
szoknak kíván – nem kis részt a
nemzetközi gyakorlat feltárása
révén – emberi jogi ügyekben,
perekben, eljárásokban segíteni.
Alapítványi formában mûködô
központunk emellett konferen-
ciákat, szemináriumokat, trénin-
geket szervez, könyveket publi-
kál. S kiadjuk a Fundamentum
címû, általam alapított folyóira-
tot is, amelyet nagy szellemi él-
vezettel szerkesztek. Ezenkívül,
2001 óta a Soros Alapítvány ku-
ratóriumának elnöke vagyok.

Amikor erre felkértek, tudtam:
ki kell lépnem kizárólagos szak-
mai munkáim körébôl. Ám e
szélesebb spektrumú közéleti te-
vékenység sem késztetett arra,
hogy közelítsek a politikához,
amely – megkeresések, kísérté-
sek ellenére – sohasem vonzott,
s amelyet nem is vállaltam.

– Gondolkodók sokasága próbált
glóbuszunkon, így nálunk is nor-
mális világot teremteni. Mindhiá-
ba. Nevezett könyvét, s azóta is
számos más munkáját ön is borúlá-
tó epilógussal zárja. Minek remé-
nyében hányja mégis falra a borsót?

– Sok jogásztársam, hozzám
hasonlóan, gondolom, jól isme-
ri a jog lehetôségeinek korlátait.
Például épp a véleménynyilvání-
tás szabadságának kérdésében.
Pusztán a jog eszközeivel aligha
lehet eltüntetni az említett „gyû-
löletbeszédet” a társadalomból.
Mert mit is kellene tenni a fut-
ballpályákon „Auschwitz!”-ot
üvöltözôkkel? Eltekintve attól:
sokan közülük nem is tudják,
hogy micsoda egyetemes szé-
gyen mellett tüntetnek, senki
sem hiheti, hogy csupán bünte-
téssel ilyesmire megoldást lehet
találni. A jog különben aligha ef-
félék „kiirtására” való. A magam
borúlátása – amelyet inkább ne-
veznék realitásérzéknek, vagy
szerénytelenebbül: jogismeret-
nek – tehát bizonyára abból fa-
kad, hogy szakmám durva, illetve
finomabb eszközeinek esélyeivel
tisztában vagyok. Aki a jog fur-
kósbotjával – teszem azt: börtön-
büntetéssel – kíván fellépni pél-
dául a kirekesztô szövegek ellen,
az nem számol azzal, hogy ne-
tán mártírt faraghat az így elítélt-
bôl. Ezért is próbáltam bizonyos
határterületekre lépni, s ott –
más szakmabeliekkel összefogva
– cselekedni, mert számos olyan
kérdés van, amelyre hatékonyan
csak társadalmi folyamatok,
mozgások részeként, s bizony,
lassacskán lehet társadalmi meg-
oldást keresni, szerencsés eset-
ben találni is. Pesszimizmusom
magyarázata tehát: noha hiszek
abban, hogy minden lehetséges
módon élni kell a jog alkotmá-
nyos eszközeivel, nincsenek illú-
zióim, tudom, ezek lehetôsége,
hatóereje nagyon is véges. De
mivel mégiscsak jogász vagyok,
próbálom megtenni mindazt,
amit megtehetek.

Halmai Gáborral
beszélget
Nádor Tamás
Tudós jogász, ami az ô esetében annyit tesz: tudja a jog betûjét,
szellemét, ám ismeri annak korlátait, határait is. Alkotmány- és
emberi jogi diszciplináját így mindig kiteszi a gyakorlat próbá-
jának. S bár igyekszik hivatásának-mesterségének érzékeny-fi-
nom eszközeit is érvényesíteni, nincsenek illúziói. Tudja | ha de-
mokráciát, s vele egyebek közt véleményszabadságot akar, bár
nem csak oktatja ennek törvényeit, esélyeit, de érettük cselekszik
is –: a jog korántsem mindenható. Ám mindez nem zavarja szen-
vedélyében: higgadtan hányja falra a borsót. Líraiabban: borsón
térdelve is szépet álmodik.

E M B E R  É S  G O N D O L A T
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któber elsején az MTV
is sugározta Dettre
Gábor Felhôk a Gan-

gesz felett címû filmjét éjszakai
baglyok számára, 23:15-kor, s
ez újra rátereli Dettre filmjére
a figyelmemet. Bár a film, fon-
tossága miatt, mehetne akár
fômûsoridôben is (16 éven fe-
lülieknek), kétségtelen, hogy a
dialógusai kissé „szabadszájú-
ak”. A politikai párbeszédben
uralkodó eldurvult mocskoló-
dások miatt manapság ráirá-
nyult a figyelem a bárdolatlan
közbeszédre, káromkodásra, és
ebbe belekeverték a mûvésze-
tet is mondván, a mûvészet,
ahelyett hogy példát mutatna,
nyelvileg maga is eldurvult. 

Dettre Gábor filmjében hét-
köznapi emberek látszólag úgy
beszélnek, mint a hétköznapi
emberek. Mint például Önök
is, hölgyeim és uraim. A film
dialógusszerkezete (akár az
egész szemlélete) „provokatí-
van nyílt” – ahogy a szerzô fo-
galmaz. Így a durva beszéd eb-
ben a filmben nem öncélú,
nem polgárpukkasztás, hanem
gondosan megtervezett stiláris
értéke van. A szereplôk a lát-
szat ellenére nem úgy beszél-
nek, ahogy az emberek beszél-
nek, csak úgy hat. És ahhoz,
hogy úgy hasson, az utcai
nyelvet gondosan stilizálni
kellett, csak így volt beemelhe-
tô a mûalkotásba. 

A valóság attól igaz, hogy
van. De a mûvészetet el kell
hitetni. Egy filmen ábrázolt

történet pedig akkor igaz, ha
hihetô. Mindegy, fikció-e
vagy dokumentum: doku-
mentumként, valóságosként
kell hatnia. Hogy a mûvész
ezt a hatást elérje, változtatnia
kell a valóságon, a beszédet
stilizálnia kell. (Errôl mondja
József Attila: „az igazat
mondd, ne csak a valódit”.)

A mûvészetnek nem az a dol-
ga, hogy példát mutasson, ha-

nem, hogy „tükröt tartson,
mintegy, a természetnek”,
ahogy Hamlet oktatja a színé-
szeit, és ezáltal a társadalom ér-
zô idegeiként funkcionáljon,
megmutatassa hol fáj, mi fáj,
hogy fölhívja a figyelmet belsô
világunk és a környezetünk vál-
tozásaira, hogy alkalmazkodva
hozzájuk, túlélôk lehessünk.
Ha finomkodunk, ha az illen-
dôség fájdalomcsillapítójával
csökkentjük idegrendszerünk
fájdalomérzô kapacitását, ha
tompítjuk a jelzéseit, nem csak
ártunk önmagunknak s még az
emberi társadalomnak is, de kö-
zel kerülünk akár az önpusztí-
táshoz. Nem véletlenül mond-
ják, hogy növeli, ki elfödi a bajt. 

A mûvészet jelrendszere nem
csak a nyelv (az irodalom vagy
a filmdialógus), de maradjunk
most a nyelvnél. A nyelv kom-
munikációs jelek rendszere. A
jeltani, szemiotikai szempont-
ból a jel jelentése nem a jel-
tárgy, a fogalom, dolog vagy
cselekvés. A jel jelentése a hasz-
nálati szabálya. Ha a szerel-
memnek, vagy a kislányomnak
azt mondom, „kicsi bogaram”,

eszembe sem jut a bogár. Se a
svábbogár, se a poloska. Még a
katicabogár sem. Egyszerûen
valami kedveset, becézôt aka-
rok mondani, itt ez a jel (a
„bogár” szó) használati szabá-
lya. Anyám azt mondta apám-
nak: „édes Mókuskám!”. A jel
által jelzett dolog, a mókus ne-
vû állat eszébe sem jutott. A
„Mókuskám” jel használati
szabálya megint csak a kedves-
kedés, becézés volt. 

És ugyanez vonatkozik a ká-
romkodásra is. Nem ismerek
épelméjû embert, aki így szól-
ván: „kapd be!”, komolyan
gondolna arra, hogy valaki
kapja be azt. Egyszerûen: dü-
hös. Ennek a jelcsoportnak a

használati szabálya: harag-
szom. Ilyenkor használjuk. Ha
úgy káromkodunk, hogy „dö-
gölj meg”, ritkán gondoljuk
szóról szóra a fölszólítást. Ez a
jelcsoport sem a gyilkos szán-
dékra utal, ennek is az a hasz-
nálati szabálya, a jelentése:
piszkosul dühös vagyok! 

Amikor elítéljük a trágár, bár-
dolatlan beszédet, tudnunk
kell, hogy mindig valaminek a
helyettesítésére szolgál: a hasz-
nálati szabálya szerint a hara-
got, az indulatot jelzi, vagy sér-
teni, megalázni akar és soha
nem azt a konkrét valamit jelen-
ti, ami szemantikailag a jel köz-
vetlen tárgya. Amikor egy köz-
tiszteletben álló magyar politi-
kus nyüveknek és férgeknek ne-
vezte politikai ellenfeleit, meg
akarta sérteni ôket, még csak ar-
ra sem gondolt, hogy nevezet-
tek hasonlítanak holmi nyüvek-
hez, férgekhez. Csak azt akarta,
hogy fájjon; legszívesebben
korbáccsal csapott volna az ar-
cukba, ha az ilyesmi jogállam-
ban nem lenne kissé macerás.

■ Vallomással  kell kezdenem.
Sôt, mi több, kettôvel. Több
mint fél évszázada elképesztô
mennyiségû  külföldi újságot,
folyóiratot, könyvet kell elol-
vasnom. Ezért szégyenletes mó-
don óriási elmaradásom halmo-
zódott fel kortárs magyar iroda-
lomból. Így eshetett meg, hogy

a Fenn a hegyen, napfogyatkozás-
kor az elsô Konrád könyv, ame-
lyet olvastam. 

A második vallomás: szívope-
rációra kényszerülve, kórház-
ban mûtét elôtt és intenzív
után barátkoztam az ismeretlen
Konráddal. Véleményem ezért
a szubjektívnál is szubjektí-
vabb. Nem hiszem, hogy lenne
ennek a könyvnek még egy
olyan olvasója, aki például a
maga szívkatéterezése után há-

rom nappal bukkan rá a Kon-
rád szívkatéterezését leíró –
nem, nem is leíró, hanem a
gondolati líra pompás minia-
tûrjévé emelt – epizódjára. A
helyzetem szakértôvé avatott.
Ebben a minôségemben tanú-
sítom, hogy minden igaz. Kis
és nagy dolgok egyaránt. Igazak
az Andrássy út 60. muskátlis
ablakai és a szomszédos cuk-
rászda politikai hányattatásai.
Igaz a kocsmából tuszkulá-

nummá avatott hegymagasi
ház családi idillje és a nôi hajla-
tok-dombok iránti robusztus és
derûs vágyakozás.

A mûtétem sikerült. A Styx
közepén a révész visszafordítot-
ta a csónakot. El kell – és el le-
het – olvasni az Elutazás és haza-
térést is.

Borbíró Zsóka kérdése:
Most mit olvas éppen, 
kedves Gömöri Endre?
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Szavak a Gangesz
partjáról
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■ Kertész Imre új regénye, a
Felszámolás, egy szenvedélyes
nyomozás története. Keserû, a
kvietált kiadói szerkesztô nyo-
moz, aki nem tudja elhinni,
hogy B., az öngyilkosságba me-
nekült író, anélkül vetett véget
életének, hogy hátrahagyott
volna egy fontos kéziratot.
„Miért gondolom, hogy B. ezt
a regényt megírta annak ellené-
re, hogy a kéziratot soha senki
nem látta, és a létezését min-
denki tagadja? Márpedig én
biztos vagyok benne, hogy
megírta. Nem mehetett el úgy,
hogy ne írta volna meg, mert
író volt, igazi író, az írók pedig
befejezik mûvüket” – mondja
Keserû, s az olvasó, aki talán
nem érti, hogy valakit, aki hi-
vatásából adódóan kéziratból
többet is lát az elviselhetô
mennyiségnél, miért hajt ekko-
ra szenvedély éppen B. regénye
után, erre ilyen, több mint ki-
elégítô választ kap tôle: „Életbe
vágóan fontos volna elolvas-
nom, mert valószínûleg meg-
tudhatnám belôle, hogy miért
halt meg s talán azt is, hogy ha
ô már meghalt, nekem vajon
szabad-e még élnem”. B.
ugyanis nem egyszerûen csak
egy író a sok közül, sorsa, jelle-
me, gondolatai emberként is
rendhagyó példává teszik,
olyannyira, hogy a hatása Kese-
rûbôl (de más barátaiból is) a
rilkei „változtasd meg élted”-
effektust váltja ki. Már csak
azért is, mert B. íróként sem
akárki, a rendszerváltás elôtt
tudatosan marad ki „a magyar-
országi irodalmi létbôl”, me-
lyet (igaz, nem a Felszámolás
lapjain, de hogy hol, arra még
visszatérünk) így jellemez:
„Meghurcoló és megcsúfoló,
kirekesztéseken, privilégiumo-
kon, elô- és utószereteteken,
bizalmasan hivatalos és bizal-
masan üzleties listarendszere-
ken alapuló, a minôséget min-
dig gyanúba keverô, az erôsza-
kos dilettantizmus mint zseni-
alitás elôtt kenetesen hódoló”
mechanizmus. Kertész Imre
ezzel is érzékelteti B. írói-em-

beri formátumát: módja lett
volna részt venni ebben az eg-
zisztenciálisan gyümölcsözô
vegetációban, mégis távol ma-
radt tôle. Az ô regényének, aki
Auschwitz „magántúlélôje”,
aki a lágernél is jobban meg-
szenvedi a túlélést, egyszerûen
„léteznie kell”. Ezért van az,
hogy Keserû, még mielôtt ön-
gyilkosságáról értesítené a
rendôrséget, elôbb a kéziratot
keresi a lakásában is, azt köve-
teli B. utolsó szeretôjétôl, Sárá-
tól, késôbb pedig Judittól, B.
elvált feleségétôl is. S hiába
nyer egy fennmaradt színda-
rabtöredékbôl látszólag elfo-
gadható választ arra, hogy mi-
ért nincs meg a kézirat, hogy B.
végakarata szerint Juditnak el
kellett égetnie a kandallóban.
Keserû (valami irracionális hit-
tôl hajtva) ezt mégsem tudja el-
hinni, de elfogadni sem. 

Gondolom, ennyibôl is kitet-
szik, hogy az új Kertész-regény-
nek megint nyomasztóan sú-
lyos a tétje. De miért érzi az em-
ber olvasás közben, hogy az új
mû valahonnét ismerôs, hogy
figurái sorsának motívumai va-
lahonnét rémlenek,  mintha
nem mostani, hanem egy ko-
rábbi lelkiállapotukban, helyze-
tüknek egy másik stációján ta-
lálkoztunk volna velük. Ezt elô-
ször csak egy név – Obláth dok-
toré, „aki foglalkozásszerûen
ûzi a filozófiát” – teszi gyanús-
sá, mégsem tûnt valószínûnek,
hogy alkotói szórakozottságból
került volna elô másodjára is ez
a név. Aztán egy korábbi Ker-
tész-regénybôl annak a magya-
rázata is megkerült, honnan is-
merôs mindaz, amit Judit a Fel-
számolásban mond el arról, mi-
rôl is szólt B. „megsemmisített”
regénye: „Egy férfi meg egy nô
eleinte szeretik egymást, késôbb
az asszony gyereket akar a férfi-
tôl s ô ezt sosem bocsátja meg a
nônek”. A kérdésre pedig, hogy
miért, ez a válasz: „Auschwitz
után” nem szabad gyereket
akarni. B. regényében a férfi
„súlyos lelki válságba, már-már
öngyilkosságba kergeti” a felesé-

gét, s amikor ezt észreveszi, he-
lyette ô maga követ el öngyil-
kosságot”. Judit új, „B. utáni”
férje úgy érzi, „egy kicsit hason-
lít” ez a történet Judit B.-vel va-
ló házasságának történetéhez,
az asszony azonban megnyug-
tatja: ha emlékeztet is rá, nem
azonos vele, ô tudniillik sosem
akart öngyilkos lenni. 

S ez a pontosítás döbbentett
rá, hogy mindannak a kulcsát,
ami a Felszámolásban történik,
(illetve amire itt, mint múltra
emlékeznek) hol keressem: ab-
ban a regényben, amely a Ker-
tész-életmûnek (szerintem) leg-
alább akkora csúcsa, mint a No-
bel-díjat hozó Sorstalanság. A
Kaddisban. Ahol mindent –
egyes szám elsô személyben –
maga B. mond el, „az író és mû-
fordító” (itt definiálja az 1989
elôtti irodalmi életet is). Itt tör-
ténik meg, hogy  Oblath dok-
tornak egy „ártatlan” kérdése,
miszerint „van-e gyereke”? – lá-
vaként ömlô monológot vált ki
belôle, a Felszámolásban olvas-
ható drámatöredék mintha a
Kaddis kiegészítése volna. Azé a
regényé, melyben ugyan B. fele-
sége sosem neveztetik a kereszt-
nevén, de minden kétséget kizá-
ró módon azonos a Felszámolás
Juditjával, hiszen nemcsak a
foglalkozása: bôrgyógyász or-
vosnô, nemcsak a B. életében
játszott szerepe: ô ír fel neki
nyugtatókat (a Felszámolásban
már morfiumot is), azonos a
Kaddis-belivel, de a jelleme, a
sorsa is. Kettejük megismerke-
dése a Kaddisban, B. szavaival,
így fest: „Átkelt egy zöldeskék
szônyegen, mintha tengeren
jönne, maga mögött hagyva a
felhasított testû delfint, és lép-
delt, gyôzelmesen, bát bátorta-
lanul egyre csak felém”. Egy
ilyen képet az olvasó évtizednyi
idô alatt sem felejt el, s amikor
a Felszámolásban Keserû, mint a
megismerkedés szemtanúja,
ugyanígy írja le az esetet:  „Át-
kelt a terebélyes, zöldeskék  szô-
nyegen, mintha tengeren jönne,
lábujjhegyen surrant oda az asz-
talhoz, majd némán leült. Judit
volt, B. késôbbi felesége” – az
ember szinte fizikai gyönyörû-
séggel érzi, hogy Kertész ezen a
rejtett módon azt érteti meg ve-
lünk, mire épül B. és Keserû
kapcsolata, mennyire rokonítja

ôket a szókincs, a látás, de még
az assszociációs pálya is. 

A Kaddis – semmi kétség – a
Felszámolás hôseinek múltja.
Ennek regényidejében B. még
azt tekinti fontosnak, hogy „ra-
dikálisan megóvom magam a
gyakorlati önpusztítás minden
nemétôl”, a Felszámolás szerep-
lôi viszont már arra emlékez-
nek, hogy „radikális volt, az ön-
pusztításban kíméletlen, sôt ke-
gyetlen”. A Kaddis végén B. el-
árul valamit, ami felôl mind-
azok, akik „csak” a Felszámolást
olvassák, (aligha Kertész Imre
szándéka ellenére) bizonytalan-
ságban maradnak: tudniillik,
hogy megírja azt a bizonyos re-
gényt, amit Keserû majd annyi-
ra keresni fog: „Utolsó nagy
összeszedettségemben felmutat-
tam még makacs, esendô élete-
met – felmutattam, hogy az-
után magasra emelt két kezem-
ben ennek az életnek a batyujá-
val elinduljak és, akár sötét fo-
lyam sodró, fekete vizében, el-
merüljek”. Semmi kétség, hogy
a Felszámolás cselekménye pont-
ról-pontra ehhez igazodik: B.
öngyilkossága teljesíti be az „el-
merülést”, és „utolsó nagy
összeszedettségének” eredmé-
nye az elégetett regény.

Elégetett? Azt kell gondol-
nom, Kertész Imre indirekt,
de annál súlyosabb bizonyíté-
kot teremtett arra, hogy Bulga-
kovnak mégis igaza volt, ami-
kor a Mester és Margaritában
azt üzente a világnak: „kézirat
nem ég el”, az igazi, a nagy
mû mindennel dacolva meg-
marad. Számomra, amióta ol-
vastam a Felszámolást, nem
kétséges, hogy B. kézirata sem
égett el a kandallóban, nem
semmisült meg, sôt, tizenhá-
rom éve bárki számára hozzá-
férhetô, elolvasható.

Ez a regény tudniillik nem
más, mint a Kaddis a meg nem
született gyermekért.

Kertész Imre: Felszámolás
Magvetô, Bp., 2003
160 oldal, 1890 Ft

O L V A S Ó S Z E M Ü V E G

Bulgakovnak mégis
igaza volt
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■ – Gyulán született, Szegeden tanult, Szombathe-
lyen dolgozott, Egyházashetyén (Berzsenyi szülôfa-
lujában) él, és Budapesthez köti a munkája. Azt le-
hetne mondani, Ambrus Lajosnak az ország szinte
minden tájához van köze – legutóbbi kötete, a Lu-
gas, szemérmesen, de szerelmes gyönyörûséggel szól
Nyugat-Magyarország tájairól, hagyományairól,
szépségeirôl, titkairól. Az olvasónak már-már
olyan sejtelme támad, hogy „választott hazája” job-
ban a szívébe lopta magát, mint az a vidék, ahol
született, illetve tanult. Vagy ez csupán a látszat?

– Az évek során fontossá kezdett válni ben-
nem a lokalitás iránti szenvedély, pedig sem íz-
lésemben, sem törekvésemben nem szerepelt
eredetileg semmiféle „regionalizmus”. Viszont
nagy hatással voltak rám ifjúkorom háború
elôtti kiadású Szabó Zoltán- és Cs. Szabó Lász-
ló-kötetei – elámultam, hogy így is lehet beszél-
ni tájról, vidékrôl, országrészekrôl, azok „géni-
uszáról”, például a Szerelmes földrajzban vagy a
Magyar nézôben. Közelrôl is, de felülrôl is, ide-
ál-képekben is, de „szerelmes szigorral” is. A fa-
lura vetett saját jó vagy rossz daimonom, a régi
érzések és vágyak föléledtek: így születtek a Lu-
gas „tájesszéi”. Ezek lokalitásuk szerint nyugat-
magyarországi szövegek, reménykedem vi-
szont, hogy nemcsak egy beazonosítható tájról
szólnak, hanem másról is: rövidrôl-távolra; mit
lát, mirôl „szól” egy almafa, egy jól elkészített
fûszerszámos kert, vagy merre nézhettek (vol-
na) a soha fel nem épített katedrálisok színes
üvegablakai? A tájjal, mint „olyannal” persze
bonyolult viszonyban állunk, hol ezt szeretjük,

hol amazt, hol ezt a szeletét, hol a másikat – a
Lugasba azért igyekeztem becsempészni szülô-
városomnak, Gyulának is a régi képét; Szeged,
ahol kilenc évig voltam diák a hatvanas-hetve-
nes években, még hátravan. 

– Életrajzi adatai közt szerepel, hogy filmnovella-
pályázatot is nyert. Megjelent valahol ez az írás?
Akadt-e filmrendezô, aki foglalkozott a gondolat-
tal, hogy forgat belôle filmet,  s ha igen, min akadt
el a terv? Készül-e máskor arra, hogy más mûfajba,
például drámába ruccanjon át?

– Nem készülök drámát írni, ahogyan filmet
sem. Az emlegetett pályázatot ujjgyakorlat-
nak, „gimnasztikának” tartottam, bár a film-
novellát egy kiváló színész, Fenyô Ervin a rá-
dióban ötven percen át olvasta, s a szöveg ta-
lán még élt is. Az Eldorádó címû regényem
Maderspach-epizódjáról van szó, egy közis-
mert megtorlásról a Haynau-diktatúrában. 

– Majdnem tíz éve vezeti a Kortárs széppróza-ro-
vatát. Ez a helyzet nyilván lehetôvé teszi az ön szá-
mára, hogy többé-kevésbé teljes és folyamatos áttekin-
tése legyen a mai magyar próza fölött. Hogy látja,
milyen irányba tart ma a belletrisztika? Jellemzô-e
még mindig az  ódzkodás a novellától, általában a
rövid (de nem újságtárcaszerû) szépprózától? Van-e
már, lesz-e megint divatja a történetmondásnak?

– A kérdés nem az, hogy lehetséges-e „törté-
netet” írni ma, hanem az: hogyan. A „történet-
szerû” irodalomnak legalább Proust óta külön-
féle poétikai problémái vannak. A „hogyan”
kérdésére adott válaszok többfélék ugyan, de
nem nagyon érdekelnek a különféle irányzatok
elvárásai szerinti megoldások. Sem a „történe-
tet” radikálisan elvetô, kényszeresen önreflek-
táló szövegirodalom, sem a „kiüresedett realiz-
mus”. A jelentôs mûvek mentesek ezektôl a
kényszerektôl, szabadok az elvárásoktól – nem
szívesen gondolkodom kánonokban. A jó mû-
vek megrendítôen avagy kevésbé patetikus mó-
don mégiscsak az életrôl-halálról szólnak. A
szolidaritás mélysége épp úgy jellemezheti
ôket, mint a töredékesség, az ironikus, ab-
szurd, groteszk hangvétel… És ezt a Kortárs
szerkesztôjeként néha örömmel konstatálom:
igazi szerkesztôi esemény volt a neoavantgárd
Papp Tibor nagyszerû „hagyományos textusát”
közölni regényfolyamából, vagy folytatásban
leadni Egyed Péter kolozsvári-római-umbriai
ihletettségû próza-történeteit. 

– Eldorádó címû regénye jól állja az idôt: tizenöt
év múltán újraolvasva is reveláció. A benne szipor-
kázó tökéletes nyelvi imitáció, az irónia, a Bach-
korszak meg a Kádár-korszak konszolidációjának
egymásba játszatása csupa olyan írói erény, ami rit-
ka tünemény a prózatermésben. Ez téteti föl az em-
berrel a kérdést: mikor ír Ambrus Lajos  újabb re-
gényt? Ha mást nem, az Eldorádó folytatását, hi-

szen annak ellenálló hôsei: Máy Tamás, Hatvani
Dénes és Gyulay Kázmér a nagy változás után alig-
hanem szembekerültek egymással, s ez legalább
olyan izgalmas történet lehetne, mint az elôzményei.

– Az Eldorádó folytatását nem tervezem –
ezek a figurák saját belsô történetük törvényei
szerint ma már, ebben igaza van, sok minden-
rôl másképp gondolkodnának. A hatalom és a
hozzá fûzôdô viszonyuk sosem volt homogén,
különösen egy diktatúra bukása után nem,
amelyben szocializálódtak. Egyelôre azonban
nem látok kellôképpen rájuk, s nem akarok ér-
zelmeim szerint analizálni. Évek óta dolgozom
egy nagyobb regényen, amely a Tiltott táj mun-
kacímet viseli – központi figurája  a különös,
introvertált magyar festô, Mednyánszky László
báró, akit, minél mélyebbre hatolok megisme-
résében, annál zseniálisabbnak tartok. Ô az a
meditáló, állandóan befelé forduló, sérülékeny,
filantróp mûvész, aki minden mozdulatában,
akár titkos naplóiban görög betûkkel leírva,
akár ôrületes tempóban festett vásznain csak és
kizárólag a nagy, végsô összefüggéseket keresi.
Bonyolult, mély jellem, rettenetes családtörté-
neti háttérrel és szinte megoldhatatlan szemé-
lyiségproblémákkal – de ô mégsem a honi szel-
lemi életben megszokott vagy ismerôs váteszes-
küldetéses mûvész, akit mindenféle vizionális
szenvedélyek motiválnak. Környezete tele
nagyszerû, utópista elmékkel, akik nagyszabású
teoretikusok és ahogy mondani szokták, „euró-
pai nívón” állnak, mégis elbuknak. 

– Az örökös utazgatás Egyházashetye és Budapest
közt, a szerkesztôségi munka, a kultúrhistóriai kutatá-
sok mellett jut-e ideje írásra is? Min dolgozik jelenleg? 

– Az utazgatásnak, bonyolult mellékhatásai el-
lenére, akadnak elônyei is: a magyar államvas-
utak menetrendszerû járatain született például A
magyar bor útja címû album, legalábbis az a része,
amit én írtam. Szerfölött divatos témáról, a szô-
lészet-borászatról van szó – és ezt a Dráva, Gö-
csej és Velence szellôs intercity járatain folytatni
kívánom. Most írom Az én szôlôhegyem címû iro-
nikus-tragikus víziómat: lesz benne táj és poézis,
gomolygó ködök és ifjúság, bús borozások és
nagy fellendülések. És mivel magáról a Nagy
Természetrôl esik szó, talán illik behúzni az igen
szükséges „ökológiai fékeket” is. 

Írófaggató
Nádra Valér ia megkérdezte

Ambrus Lajost
AMBRUS LAJOS író, szerkesztô, kritikus
1950-ben született Gyulán. A szegedi JATE
Bölcsészettudományi Karának magyar–törté-
nelem szakán szerzett diplomát 1978-ban. Ezt
követôen egy ipari szakmunkásképzôben taní-
tott Szombathelyen, majd ugyanott az Éle-
tünk címû folyóiratnak lett elôbb munkatársa,
1987-ben fôszerkesztô-helyettese. Prózai írá-
sai, kritikái jelentek meg a régi Mozgó Világ-
ban, a Forrásban, az Életünkben. 1982-ben és
1985-ben Móricz Zsigmond-ösztöndíjat ka-
pott. Elsô önálló könyve, az Eldorádó címû re-
gény 1988-ban, a JAK-füzetek 33. köteteként
jelent meg, a következô évben elnyerte a Mû-
vészeti Alap Elsô Kötetesek Díját, illetve a
Bölöni-díjat. 1994 óta a Kortárs prózarovatá-
nak szerkesztôje. A Magyar Napló filmnovel-
la-pályázatán, 1998-ban elsô helyezést ért el.
További könyvei: Szókalauz (1996), Lugas
(2002), A magyar bor útja (Csoma Zsig-
monddal és Somlósi Lajossal közösen, 2003).
A Lugas – kispróza kategóriában – az idén Év
könyve díjat nyert.
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■ Nyári könyv, „születésnapi
könyv”, de még nem tudott beköl-
tözni a maga végleges helyére, a
flóra- és fauna-polcra. Képei –
Winkler Róbert, Kincses Bálint, Pav-
lov Anna és mások fotói, Magyar
Zsuzsa és Tasi Zsuzsa illusztrációi
– élményt szereznek a kisgyerekek-
nek is (a fülbemászó ugyanúgy,
mint a galamb vagy a cica), törté-
netei és konklúziói elszórakoztat-
ják a sokat tapasztalt nagypapákat
és nagymamákat, adatlapjai a gya-
korlati tájékozódást segítik: a kötet
kézrôl kézre jár a családban. Wink-
ler Róbert Nagyvárosi természetbúvár
címû munkájáról van szó, melyet
a Tericum jelentetett meg. Ábécé-
rendbe szedve városi környeze-
tünk lényei közül például a bodo-
bács, a bolha, a cinke, a csótány, a
darázs, fecske, a hangya, a muslin-
ca, a patkány, a ruhamoly, a tetû,
a varjú, a veréb mutatkozik be. Ro-
konszenves az egyik, ellenszenves
a másik. „Hasznos” a fele, „káros”
a másik fele. Voltaképp minden
olvasóréteg a szakszerû közlést és
az oldottabb, ironikus, anekdoti-
kus fogalmazást keverô mû meg-
célzottjai közé tartozik. Az is ren-
geteg új ismeretet szerezhet – szá-
mos mosoly kíséretében –, aki sok
megfigyeléssel és tapasztalattal
rendelkezik errôl az állati körrôl
(melybe a kóbor macska beletarto-
zik, de a „rendes” nyávogót és a
gazdahû, szobatiszta ugatót ne ke-
ressük. Régi cimboráim közül a
szút hiányolom. Nincs megnyug-
tatóbb, mint a szú percegésére
aludni el!). Megtudhatjuk, hogy a
galambok – legalábbis a debrece-
niek, melyeknek feje felett 1980-
ban átrepült „a nagy galambpro-
dzsekt”, „nem bízzák magukat ma-
dárbarát nénikék exkluzív támoga-
tására; elsôsorban a város közelé-
ben található nagy gabonaraktárak
körül elhullott magokat fogyaszt-
ják”. Ha otthonunkat átmenetileg
pókokkal osztjuk meg, a „nagy
hármas” a keresztes pók, a házi
zugpók és a kaszáspók. A fülbemá-
szó „mondhatni, egészséges élet-
módot folytat”, mert a bab, a cék-
la, a dália, az eper, a fejes saláta, a
gabona, a komló, a krizantém, a
lóhere, a retek, a rózsa, a sárgaré-

pa, a szamóca, a széna, a szegfû és
a kenyér is rágcsálási programjába
tartozik. Ráadásul „a nemi élete
elég bizarr”: akár egy órán át is
mozdulatlan maradhat a „tantri-
kus szexet” folytató pár. Valószí-
nûleg sokan rámeredtek már a für-
dôkádban rohangászó valamire –
nos, ô az ezüstös ôsrovar. Baráti
közelségétôl a vízcsap megereszté-
sével, vagy – a szobában – erôs
porszívózással lehet megszabadul-
ni. Írók, vigyázat: némi veszélyt je-
lent a papírkészletre!

Adam Biro – az 1956-ban kül-
földre került Bíró Ádám – Két zsidó
utazik a vonaton (Vince Kiadó –
Múlt és Jövô) címû történetgyûjte-
ménye az ó- és az újhaza emlékeit
és élményeit fûszerezi nemzetkö-
zileg ismert anekdoták és viccek
elemeivel. A csöndes derû és a re-
zignált bölcsesség szól a tartalmu-
kat már címükkel is felfedô novel-
laszerûségekbôl: A vízözön, A vi-
géc, A szôke szépség, New-York-ban,
Az analfabéta és a léhûtô, A történe-
lem, A turista stb. A kötetcím vicc-
kezdô fordulata az az uralkodó sti-
láris motívum, amely a kiáradt Ti-
sza közelében vagy Párizs egyik
negyedében, Nagyváradon, vagy
egy amerikai metropoliszban le-
zajló, fanyarul tanulságos félmúlt-
beli és modern fabulák, tantörté-
netek összekötô láncszeme. Mini-
mális regényes szerzôdés is érvé-
nyesül a (Kálmán Tünde tervezte)
szépen kivitelezett, kellemes fogá-
sú kötetben. A szerzônek a szö-
veghez való viszonyát ô maga ta-
lálóan tisztázza: „Ezek a zsidótör-
ténetek, melyeknek egyike sem én-
velem esett meg, s melyeknek
egyikét sem én találtam ki, engem
ábrázolnak, engem jellemeznek,
engem magyaráznak meg.” Biztos
mesterségbeli, beszéltetô tudás in-
dázik a mûben. Kitûnô például,
ahogy A szex lapjain a Fruedlände-
rék ágy-problémáin tapintatlanul
segíteni akaró Bensimon egy na-
gyobb lélegzetû telefon-dumában
egyszerre monologizál és dialogi-
zál: beépíti szavaiba a forma sze-
rint meg sem mukkanó asszony
közbevetéseinek reflexióit. Biro
nem kergeti a sikert – néha nem is
ártana, ha agresszívabb szövegezô

lenne –: fátyolosság, szûrtség ural-
ja olvasmányos, röpke – mégis év-
századokat hordozó – históriáit.

Hargitán innen – Hargitán túl
címmel a székely népi humor (so-
kadik) gyûjteményét kompilálta
Nagy Pál (a Palatinus számára). A
szerkesztô munkásságát ismerve
alapos – egyben kissé hullámzó
színvonalú – összeállításra számít-
hattunk; és ezt is kapjuk. Nagy Pál
is hajlik arra, hogy – részben Ta-
mási Áron nyomán – misztifikálja
a székely derût, mondván: azon a
sok történelmi vihar tépte tájon „a
gondûzô kedélynek minden idôk-
ben otthont rendelt a sors.”

Az ördög kilenc kérdése ciklus Kriza
János gyûjteményén alapszik, a Va-
jon ki bolondula meg? Tiboldi Istvá-
nén. A továbbiakban Imreh Lajos,
Vöô Gabriella, Duka János, Horváth
István, Bözödi György és Barabás
László gyûjtése a forrás. Tehát –
mint errôl az Elôszó is tájékoztat –
elég széles idôsávban, más-más cél
vezette kéz által, s eltérô írói talen-
tummal megalkotott, „szépirodal-
miasított” – vagy a folklorikusság-
ban meghagyott – textusokat sor-
jáztat a Neyer Éva borítóját magára
kanyarító könyv. Mivel a közlés it-
teni alapja egy-egy gyûjtôi korpusz,
a rokon szövegek nem kerülhettek
egymás mellé. Az átfedések persze
nem zavaróak, már csak azért sem,
mert nem kevés kistörténet tapad-
hat ugyan a székelységhez, ám
ugyanígy megvan más országrész-
ben, más etnikum körében, vagy a
világvárosi nevettetésben. Például
a Gyász csattanóját – önmagában
egy cseppet sem vidám, csak a kon-
textusa, a nyelvi díszletezettsége
folytán az – jómagam néprajzos
professzoromtól hallottam, ami-
kor váratlanul elhunyt a (volt) fér-
je, s látszott, hogy nem idéz –
székely vagy más fájdalmas poént
–, hanem rögtönöz.

A vicc természetébôl fakad,
hogy lélektana és grammatikája ál-
talában meghatározóbb a szocio-
lógiájánál. Tehát nem különöseb-
ben lényeges, hogy „a szövetkeze-
ti világ” anomáliái hívják-e elô a
fordulatokat, vagy évszázadok
mélyébôl hangzik fel a kacagásra
ingerlô eset. Ha egy macska állító-
lag megeszik két kiló húst, és le-
mérve éppen két kilónak bizo-
nyul, az ügyben illetékes bíró
konkrét idôtôl függetlenül kérdez-
heti-állíthatja: „A hús megvan, de
hol a macska?!”

A mûfajilag vegyes, színes anto-
lógiában versek – sírversek, tánc-
szók – is helyt kaptak. A halálon
gyôzelmet venni igyekvô sírfirkák
a nagyevés-nagyivás gúnyolásában
jeleskednek, a táncszók leginkább
Erósznak szolgálnak – vagy csu-
pán a ritmus és a rím automatiz-
musával, a valamit-mondás muzi-
kális mechanikájával írják önma-
gukat –, a Kajánkodó népdalok leg-
inkább leány- és asszonycsúfolók,
bár a férfiak is megkapják a magu-
két. Kompakt verses, dramatikus
játék a „Kedves Ijés, mit csináltál?”
címû, mely A farsang temetése.

Szász László A bizarr valóság írója
címmel Páskándi Gézáról szerzett
esszéit rendezte kötetbe (Kortárs
Kiadó). A monografikus igényen
még innen, de a különálló fejeze-
tek szórtságán már túl íródott ez a
munka. Szász – Székely János élet-
mûvének is avatott bemutatója –
elsôrangú beleérzô készséggel kö-
zelít az erdélyi magyar irodalom
körébôl az anyaországba áttele-
pült, hetven esztendeje született (a
Petôfi Irodalmi Múzeum egy tava-
szi konferenciáján meg is idézett)
Páskándi sokágú tevékenységéhez.
A humorról való gondolkodás
nem jár külön az átfogó, nagy mû-
faji, szemléleti kérdések taglalásá-
tól – de nincs is olyan fejezet a bi-
zarrságra már a címével is ráutaló
könyvben, amely ne nyugtázná és
analizálná a komikus esztétikai mi-
nôségek jelenlétét. Szakkönyvrôl
lévén szó – ha mégoly személyes
közelítésrôl is –, ne várjuk a Pás-
kándi-legendárium rengeteg tarka
mozzanatának, a percenként ter-
mô élceknek, a személyiség gara-
bonciásságának felelevenítését.
Szász Lászlót egyrészt az életmû
formátuma izgatja (mit teljesített
be az akart, az írótársak által is
„megjósolt” nagyságból a próza- és
drámaíró, a költô, az esszéista Pás-
kándi?), másrészt „A stílus: maga a
lét” problémája, illetve az „érte-
lem–bölcseleti alapozással – a le-
hetséges kritikát; kérdôjeleket oly-
kor tán kissé visszafogva – tesz ele-
get feladatának.” Irodalompszi-
chológia; eszmetörténet, befoga-
dástörténet: megannyi fénytörés-
ben él a Páskándi-oeuvre. 

Hónom alatt a Nagyvárosi termé-
szetbúvárral hagyom itt az írógé-
pet. A konyhaablakban láttam egy
pár Lasius nigert, s bár azt olva-
som: a hangya jószerivel kiirtha-
tatlan – megpróbálom.

Ajándék nevetés

S Z E M M A G A S S Á G B A N

fé lcédu lá i
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Libri sikerlista
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A Libri üzlethálózatban regisztrált vásárlások számítógépes összesítése alapján

SZÉPIRODALOM

1. Kertész Imre:
Felszámolás

Magvetô Kiadó

2. Ernyey Béla:
Curva Pericolosa

Magyar Könyvklub

3. Vámos Miklós:
Sánta kutya

Ab Ovo Kiadó

4. Márai Sándor:
A gyertyák csonkig

égnek
Helikon Kiadó

5. Gerlóczy Márton:
Igazolt hiányzás

Ulpius-Ház
Könyvkiadó

6. Wolf, Virginia:
Mrs. Dalloway

Európa Könyvkiadó

7. Márai Sándor:
Füveskönyv

Helikon Kiadó

8. Kertész Imre:
Sorstalanság

Magvetô Könyvkiadó

9. Lángh Júlia:
Egy budai úri lány

Magvetô Könyvkiadó

10. Mayes, Frances: 
Napsütötte Toszkána

Tericum Kiadó

ISMERETTERJESZTÔ

1. Moldova György:
A tékozló koldus 1.
Urbis Könyvkiadó

2. Révai Gábor:
Mesterek – beszélgetések
a világról és a túlvilág-

ról Müller Péterrel
és Popper Péterrel

Jonathan Miller Kiadó

3. Stahl Judit:
Enni jó!

Park Könyvkiadó

4. Pease, Barbar
– Pease Allan:

Miért hazudik a férfi?
Miért sír a nô?

Park Könyvkiadó

5. Dohár Péter:
Kis angol nyelvtan

Dover International Kft.

6. Pusztai Ferenc
(Szerk.)

Magyar Értelmezô
Kéziszótár

Akadémiai Kiadó

7. Nemeskürty István:
Magyarnak számkivetve

Szabad Tér Kft.

8. Balogh János:
Túrkevétôl Óceániáig

Nemzet Lap-
és Könyvkiadó

9. Árpa Attila:
Ha én ezt a Klubról

egyszer elmesélem
Alexandra Kiadó

10. Lugosi Lugo László
– Klösz György:

Budapest 1900–2000
Vince Kiadó

GYERMEK, IFJÚSÁGI

1. Janikovszky Éva:
Már iskolás vagyok

Móra Ferenc
Könyvkiadó

2. Brezina, Thomas:
Boszik az iskolapadban
Egmont-Hungary Kft.

3. Mérei Ferenc –
V. Binét Ágnes:
Ablak–Zsiráf
Móra Ferenc
Könyvkiadó

4. Madonna:
Angol rózsák

Magyar Könyvklub

5. Molnár Ferenc:
A Pál utcai fiúk

Móra Ferenc
Könyvkiadó

6. Janikovszky Éva:
Már óvodás vagyok

Móra Ferenc
Könyvkiadó

7. Móra Ferenc:
Kincskeresô kisködmön

Móra Ferenc
Könyvkiadó

8. Kästner, Erich:
A két Lotti

Móra Ferenc
Könyvkiadó

9. Brezina, Thomas:
Az a boszorkányos

szerelem
Egmont-Hungary Kft.

10. Varga Katalin:
Mosó Masa mosodája

Móra Ferenc
Könyvkiadó

Szépirodalom:

1. Moldova György: A tékozló koldus 1. Urbis Kiadó
2. Kertész Imre: Felszámolás Magvetô Kiadó
3. Fallaci, Oriana: A harag és a büszkeség Focus Kiadó
4. Coelho, Paulo: Az alkimista Athenaeum 2000 Kiadó
5. Ernyei Béla: Curva pericolosa Magyar Könyvklub
6. Kertész Imre: Sorstalanság Magvetô Kiadó
7. Lángh Júlia: Egy budai úrilány Magvetô Kiadó
8. Márai Sándor: Füveskönyv Helikon Kiadó
9. Márai Sándor: A gyertyák csonkig égnek Helikon Kiadó

10. Janikovszky Éva: De szép ez az élet! Móra Ferenc Könyvkiadó

Ismeretterjesztô:

1. Bernáth László–Révész György:
A pszichológia alapjai Tertia Kiadó

2. Iskolaválasztás elôtt… 2004 Panem Kiadó
3. A magyar helyesírás szabályai Akadémiai Kiadó
4. Horváth Gyula: Jordánia Ketzal Kiadó
5. Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába Osiris Kiadó
6. Balogh János:

Túrkevétôl Óceániáig Nemzet Lap- és Könyvkiadó
7. Bíró György Dr.: Tápanyagtáblázat Medicina Kiadó
8. Grüll Tibor: Az európai mûvelôdés története I. Corvina Kiadó
9. Deák Sándor Dr.:

Gyógyítás fény- és színterápiával Szerzôi kiadás
10. Keményné Dr. Pálffy Katalin:

Bevezetés a pszichológiába Nemzeti Tankönyvkiadó

Ifjúsági és gyermek:

1. Fekete István: Vuk Móra Ferenc Könyvkiadó
2. Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk Móra Ferenc Könyvkiadó
3. Fekete István: Tüskevár Móra Ferenc Könyvkiadó
4. Kästner, Erich: Emil és a detektívek Holnap Kiadó
5. Madonna: Angol rózsák Magyar Könyvklub
6. Kästner, Erich: A két Lotti Móra Ferenc Könyvkiadó
7. Saint-Exupéry, Antoine de:

A kis herceg Móra Ferenc Könyvkiadó
8. Janikovszky Éva: Már iskolás vagyok Móra Ferenc Könyvkiadó
9. Janikovszky Éva: Mosolyogni tessék! Móra Ferenc Könyvkiadó

10. Janikovszky Éva: Égig érô fû Móra Ferenc Könyvkiadó

A Fókusz Könyváruház sikerlistája

2003. október 1—6.
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■ Salernóból, kiállításmegnyi-
tóról érkezett haza a minap
beszélgetôpartnerem, Mészá-
ros Tibor, a Petôfi Irodalmi
Múzeum munkatársa. Az ô
nevéhez fûzôdik a Márai-élet-
mûhöz kapcsolódó kiadvá-
nyok legújabb kötete. A tizen-
öt éves munkával létrehozott
bibliográfia a Múzeum s a He-
likon közös gondozásában lát
napvilágot. A kiállítás pedig
járja Európát, Salerno volt a
hetedik helyszín, ahol bemu-
tatkozott.

– Megdöbbentett az a lelke-
sedés, amellyel hozzáláttak a
tárlat elôkészítéséhez – hallga-
tom Mészáros Tibort. – Gyûj-
tik a Máraival kapcsolatos em-
lékeket, leveleket, találtak egy
írógépet, amely az övé volt és
elutazásakor odaajándékozta a
szomszédnak. Felkutattak
olyan köteteket, amelyeket ot-
tani ismerôsöknek dedikált. A
legnagyobb izgalommal azon-
ban azt a mozgófilm-részletet
várjuk, amelyben az író szere-
pel. Készült egy kétnyelvû ka-
talógus a kiállításhoz, amely-
ben az elôbb említett doku-
mentumok, fotók szerepel-
nek, valamint Márai naplójá-
nak a Salernóhoz kapcsolódó
részletei. Ennek a katalógus-
nak október 18-án lesz a be-
mutatója, s akkor kívánják le-
játszani a családi eseményt
megörökítô filmkockákat is;
ígéretünk van rá, hogy a mú-
zeumunk is kap másolatot.

– Hogyan sikerült ennyi újdon-
ságot elôásniuk a salernóiaknak?

– Itthonról is érdeklôdtek,
hogy hol lakott az író, s mikor
utána jártak, kiderült, hogy a
szomszédja él még. Tôle kiin-
dulva találták ezeket az emlé-
keket. Az egyik kapcsolat hoz-
za a másikat. Most hallottam,
hogy fellelték azt az orvost is,
aki tíz éven át kezelte Márai
Sándort. Az író 1967 végétôl
1980-ig élt Salernóban, utána
költözött San Diegóba, s ott
is halt meg.

– Az utca embere mennyit tud
Olaszországban Márairól? 

– A kiállításra meglepôen so-
kan jöttek el, mindig voltak
legalább ötvenen-hatvanan.
Márai neve elég jól cseng
Olaszországban, mert 1998
óta, amikoris A gyertyák cson-
kig égnek olaszul is napvilágot
látott, nagyon sok példányban
kiadták a könyveit, éppen
most jelent meg az Egy polgár
vallomásai. Azt hiszem, hogy
ismerkednek vele, de ez a leg-
jobb fajtája a tájékozódásnak,
hiszen fölvállalták egy eléggé
exkluzív kötetnek, a kataló-
gusnak a kiadását, s elhatároz-
ták, hogy két három évente
valamilyen megemlékezést
szentelnek Márainak. 

– Ön mikor kezdett el Máraival
foglalkozni?

– Amikor 1988-ban a Petôfi
Irodalmi Múzeumba kerül-
tem, lehetôség, kicsit feladat
és elvárás is volt, hogy vala-
milyen kutatást végezzek.
Akkor döntöttem úgy, nem
ismervén az életmû nagysá-
gát, de valamelyest a sze-
mélyt igen, hogy készítek egy
Márai-bibliográfiát.

– Mit jelent, hogy valamennyire
ismerte a személyt?

– Magyar szakon végeztem,
de ott egyetlen szó sem esett
Márairól. Másik szakomon, a
könyvtári fakultáson azonban
szóba került feladatként, hogy
gyûjtsem össze Márai Sándor
1945 után idehaza megjelent
mûveit. Hamarosan felmerült
bennem a kérdés: miként le-
het, hogy 1948 után nem sze-
repel róla adat, ez az író talán
összesen három évet élt? Ak-
kor kezdtem vele foglalkozni,
s a tanárnô, akinek leadtam a
dolgozatot, nagyon értékelte a
megoldásomat. Jutalomból el-
olvashattam az Egy polgár val-
lomásainak az elsô kiadását,
amelynek ráadásul a késôbbi-
ektôl különbözik a szövege.
Megtetszett a mûbôl tükrözô-
dô világ és gondolkodásmód.
Késôbb ez vezetett, hogy itt, a
múzeumban, nézzem meg kö-
zelebbrôl, ki is ez a szerzô.
Pont tizenöt éve, valamikor

október–november környékén
láttam hozzá a munkához, rá
két-három hónapra az író ön-
gyilkos lett. Most sikerült befe-
jezni a munkát. Persze lehetett
volna még folytatni, hiszen
egy bibliográfiát csak abba-
hagyni lehet, mert mindig nyi-
tott mû marad. De az eddig
összegyûlt tizenkétezer tétel,
biztosan tartalmazza azoknak
az általa írt mûveknek az ada-
tait, amelyre a kutatónak szük-
sége lehet. Természetesen
csonka ez is, nagyon sok min-
dent nem tudunk.

– S tudjuk, hogy mi az, amit
nem tudunk?

– Annyi egészen biztos,
hogy a párizsi idôszakban,
1923–1928-ban is írt francia
napilapokhoz, folyóiratokhoz
vagy Párizsban megjelenô ma-
gyar nyelvû sajtótermékekhez.
Ezek közül nagyon keveset ta-
láltam meg, s ha valami igazán
izgalmas feladat és nagy kuta-
tómunka lenne, akkor az en-
nek a feltárása volna. Koráb-
ban sok pályázati próbálkozá-
som volt, de nem kecsegtettek
sikerrel.

– Hány sajtóterméket dolgo-
zott föl?

– Valósággal ellepett az
anyagmennyiség, hiszen, ha
csak a Pesti Hírlapot nézem,
akkor is több száz cikkrôl van
szó. Azoknak az újságoknak a
listája, amelyeket a lehetôség
szerinti teljességgel átnéztem,
szerepel a bibliográfiában. A
lehetôség szerint ez esetben
azt jelenti, hogy amihez hoz-
zájutottam. A Kassai Napló-
nak teljes példánya sehol sem
lelhetô fel, pedig három or-
szágban jártam utána: ideha-
za, Pozsonyban és Prágában.
Még Kassán is megtalálhatók
azok a lapok, amelyek a kora-
beli Magyarország, ahogy
mondani szokás: Nagy-Ma-
gyarország területén megje-
lentek, de, sajnos ezek is hiá-
nyosak. 

– Talált-e különlegességeket?
– A legérdekesebbek talán

azok, amelyekrôl csak rész-
ben tudunk, illetve, amelyek-
rôl csak adattal rendelke-
zünk, de magát a mûvet nem
ismerjük. Ilyen például A
csöndes lakó címû kötete, ami
nagy valószínûséggel nem ké-
szült el, az elôfizetési felhí-
vással azonban nagyon jó le-

írást ad arról, hogy mit szánt
bele az író. Vagy említhet-
ném a Föld címû meg nem je-
lent regényét, amelybôl talál-
tam két addig ismert részle-
tet. Feltételezhetô, hogy to-
vábbi passzusokat is közöltek
általam nem ismert források-
ban. Az emigráció idôszaka
is nehezíti a teljesség elérését.
Amikor külföldön élt Márai,
ottani lapokban is publikált,
s vannak olyan folyóiratok,
amelyekben egyáltalán nem
természetes, hogy írásai lát-
hattak napvilágot. Aztán ké-
sôbb derült ki, hogy mégis. A
cikkek végén, levelekben, az
íróról szóló tanulmányokban
lehetett utalásokat találni. Ez
a mûfaj legalább annyira filo-
lógiai munkát feltételez,
mint bibliográfusit. A biblio-
gráfia végén szerepel egy hi-
ánylista, tudom, hogy az ott
megjelölt újságokban szere-
pel Máraitól vagy róla szóló
írás, de a szöveggel magával
én nem találkoztam. Amirôl
még tudomást szerzek, azt
számítógépen, adatbázisban
rögzítem.

– Kiknek lesz segítségükre a
Márai-bibliográfia?

– Elsôsorban a kutatók szá-
mára lesz izgalmas forrásmun-
ka. De nemcsak a Márai-élet-
mûben búvárkodók találhat-
nak benne csemegét, hanem
azok is, akik a publicisztikával,
mint mûfajjal foglalkoznak.
Bár Márai nagyon sokat írt,
elôfordult, hogy egy-egy lap-
számban három írása is szere-
pel, lehet, hogy ezek színvona-
la változó, de publicisztikai
szempontból egészen kiváló
írások találhatók köztük. 

Mátraházi Zsuzsa
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A bibliográfiát csak
abbahagyni lehet,
befejezni nem



■ Pista rendszerint csak megmondta, mi a kö-
vetkezô teendôm, de ma reggel egy gépelt és
aláírt hivatalos parancsot nyomott a kezembe.
A parancs így szólt: „Ezennel meghatalmazom
Lipták Bélát, hogy a Belügyminisztériumban le-
vô fegyvert és lôszert összegyûjtse és a mû-
egyetemre beszállítsa.” … Összeszedtem egy
csomó egyetemistát, és amikor a teherautók
elôálltak, elôször a rendôr-fôkapitányságra haj-
tottunk a kulcsért. Kopácsi régi barátként üd-
vözölt. Figyelmeztetett, hogy a Belügyminiszté-
rium az ÁVH tulajdonképpeni központja volt,
és eddig még egy szabadságharcos nem lépte
át annak a küszöbét. … Egy szék mellett a föl-
dön, tiszti zubbony feküdt rengeteg kitüntetés-
sel. A bárszekrény nyitva, az asztalon félig üres
franciakonyakos-üveg állt. Egy nyitott ajtó mö-
gött iratszekrényeket pillantottam meg, egy fi-
ók kihúzva, a földön papírdossziék hevertek.
Ahogy megrúgtam az egyiket, egy okmány
csusszant ki belôle. Nagy, piros pecsét virított
rajta: „Szigorúan titkos.” Az iratszekrények
mellett könyvespolc állt, amelyen szemre nagy
fotóalbumok sorakoztak. Más-más színû volt

mindegyik. Kiválasztot-
tam egy vastag kéket. A
címkén ez állt: „X. Y. el-
sô osztályú ügynök
adatai.” (A nevet elfe-
lejtettem.) Fogtam még
néhány albumot, és le-
ültem az alacsony üveg-
asztal elôtt álló nagy, hí-
vogató bôrfotelbe,
hogy elolvasom ôket.
Amint leültem, a fotel
mellett egy fonott új-
ságtartót vettem észre,
amely tele volt színes
magazinokkal. Kivettem egyet, és egy szempil-
lantás alatt nemcsak a kémalbumokról feled-
keztem meg, hanem arról is, hogy hol vagyok
és miért vagyok, mert olyasmiket láttam, ami-
ket még soha. Holland, francia és amerikai ma-
gazinok voltak. Címoldalukon hiányosan öltö-
zött gyönyörû nôkkel. Alig hittem a szemem-
nek, amikor kinyitottam ôket. A nôk elképzel-
hetetlen dolgokat mûveltek. Lapozás közben
felment a vérnyomásom, szédültem. Láttam
nôket olyan bôrruhában, amely nem bízott
semmit a képzeletre; láttam ostort, láncot meg
fura szerkezeteket, amilyenekkel addig még
soha nem találkoztam. … Mintha álomból éb-
redtem volna, egy pillanatra elbódultam. Ami-
kor végre magamhoz tértem, megragadtam az
ügynökök albumait, és iszonyú zavarban a pá-
ternoszterhez rohantam.

A padlás mélyén megtaláltuk azt a másológé-
pet, amellyel új, hamis személyi igazolványt
nyomtattak maguknak. A padlón rengeteg el-
dobott ÁVH-s igazolvány hevert, a közelben
pedig kitöltetlen, használatlan, szabályos rend-
ôrigazolványok sorakoztak nagy halomban. Az
ávós igazolványokról csak a fénykép hiányzott.
Biztosan áttették az új iratokra. 

�
A kórház parkolójában Gyurka és én szürrea-

lisztikus jelenetnek voltunk tanúi, olyasminek,
ami annyira valószínûtlen, hogy csak a való élet
képes produkálni. Egy kisebb hordót szállító
lovas szekér állt ott, pipázó, bajuszos paraszt-
ember ült a bakon, és magyarázott egy kórhá-
zi embernek: – Aszonta a rádió, hogy maguk-
nak vér köll, oszt én hoztam. – Mondta.  

– Vért akar adni? – kérdezte az orvos.  
– Hát mán attam. Ottan van a kishordóban.

A falunkbéli összes férfi adott – mondta, és rá-
mutatott a csuklóján a kötésre. 

Az orvos megrökönyödve hebegett: – A
hor… abban a piszkos hordóban? – kérdezte.

– Dehogy piszkos a’! – mondta védekezôen
a bajuszos gazda. – Mindent kitisztítottunk. Ez
itten, kérem, a legjobb, tiszta vér! 

�
A hídon két autó tûnt fel, amint nagy sebesség-
gel közeledtek a budai oldal felé: elôl egy kis

szürke autó, mögötte egy nagy
fekete. Ebben a pillanatban fel-
ismerem az autót: az egyetemi
Skoda, négyen ülnek benne. A
volánnál Majoross Imre, mellet-
te Danner Jancsi ül. A Skodánk
nyomában egy fekete Pobjeda,
az ávósok kedvelt gépkocsija. A
következô pillanatban újabb lö-
vések dördülnek. Világosan lá-
tom a Pobjeda ablakán kihajló
alak géppisztolyának torkolattü-
zét.  Megfagy bennem a vér, s
teljesen lebénultan nézem az
elôttem lezajló jelenetet.  Egy
pillanat töredéke alatt, mint egy
fénykép, rögzôdik szememben
a kép: Imre a volán fölé hajolva,

Jancsi egyenesen ül, vállán ott a géppisztoly,
még csak le sem vette.  A hátsó ülésen levôk
elôrebukva próbálnak fedezéket találni. Aztán
újabb lövöldözést hallok a fôbejárat felôl, s ek-
kor teljes erôbôl futni kezdek a fôkapu irányá-
ba. Ahogy a bejárathoz érek, a sötétséghez
szokott szemeim elôtt kirajzolódik a felborult
Skoda körvonala. A kocsi a jobb oldalán hever.
Imre Jancsit átmászva próbál kimászni a kocsi
felülre került bal ajtaján, mely most az ég felé
nézett. Jancsi mozdulatlan. A Pobjeda pedig
száguld a Petôfi-híd felé.

Valami folyadék csöpögését és valami nyö-
gést is hallok a Skoda irányából.  Odarohanok,
de közben egy nagy sebességgel közeledô au-
tó hangjára leszek figyelmes. A Pobjeda volt.
Úgy látszik, visszafordult a kocsi a Petôfi hídtól
most ide, egyetem fôbejárata felé tart. Beug-
rok az ott álló gesztenyefa vastag törzse mögé,
s látom, amint a hirtelen lefékezô Pobjedából
kiugranak az ávósok és további sorozatokat
adnak le a Skodára. Fölemelem a géppisztolyo-
mat, megtámasztom a fa törzséhez és célozok.
De amikor meg akarom húzni a ravaszt, nem
tudom. Pedig látom, hogy lövik a Skodát, ér-
zem, hogy most meg tudnám menteni Jancsi
életét, de egyszerûen képtelen vagyok meg-
húzni azt az átkozott ravaszt! Volt bennem va-
lami, valami gyûlölnivaló, szörnyû gyengeség,
ami lehetetlenné tette, hogy a barátomat meg-
védjem, hogy megállítsam ezeket a bestiákat.
Mindez egyetlen, szörnyû pillanat alatt játszó-
dott le. Ez volt az a pillanat, amikor az ember
felfedez magában valamit, ez volt az a pillanat,
amelyre egész életében szégyenkezve gondol
majd vissza az ember.  Ez az a pillanat, mely év-
tizedekkel késôbb is lelkiismeret-furdalást
okoz, amelyet csak álmában tehet jóvá az em-
ber. Az a pillanat régen elmúlt és soha többé
nem tér vissza.

B/5, 224 oldal, keménytáblás, 2410 Ft
ISBN 963 86288 9 8
Kiadja a BBS-INFO Kft. 1630 Budapest, Pf. 21.
Tel/Fax: (1) 407-17-07, E-mail: info@bbs.hu
További információk a könyvrôl
a kiadó honlapján: www.bbs.hu 
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K Ö N Y V S Z E M E L V É N Y

Lipták Béla: 35 NAP

A forradalom 47. évfordulójának tiszte-
letére immár magyarul is olvasható a
Mûegyetem egykori MEFESZ vezetôjé-
nek, Lipták Bélának 1956-os naplója. Az
eredeti  angol nyelvû könyvet a Texas
University Press adta ki 2001-ben „A Te-
stament of Revolution” címmel. Az
amerikai kiadását a Fehér Házban és az
USA Magyar Nagykövetségén is bemu-
tatták. Több olyan jelentôs amerikai
napilap, mint például a The New York
Times is közölt pozitív kritikát a könyv-
rôl. Lipták Béla, korhû fotókkal és do-
kumentumokkal illusztrálva, egy 20
éves diák személyes élményeként, szin-
te percrôl percre írja le a ma már törté-
nelminek számító események hétköz-
napjait, a forradalom kirobbanását, a
harcokat és a menekülés borzalmas kö-
rülményeit. A könyvbôl azon barátairól
is megtudhatunk eddig még nem is-
mert részleteket, személyes informáci-
ókat, akiket ma a forradalom hôsei-
ként, vagy hôsi hallottaiként tartanak
nyilván. Lipták Béla késôbb tanított a
Yale Egyetemen és 26 mûszaki könyvet
adott ki. Ezek közül az elsôkhöz Teller
Ede írta az elôszót. Az ô tervei alapján
szabályozták az IBM több gyárát és
munkájának elismeréséül szakmájában
elérte a legfelsô fokot: a „Control Hall
of Fame” tagságát. Nagy szerepe volt
Nagy Imre sírjának felkutatásában.
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■ – Hogyan született meg a
mû? És miképpen lett belôle
könyvsiker?

Szántó György Tibor: –
Amikor a Kozmosz Könyvek
szerkesztôségébe kerültem,
Sík Csaba, a szerkesztôség
vezetôje rendszeresen meg-
hívott az asztaltársaságához.
Ott az akkori kulturális köz-
élet prominens figurái jelen-
tek meg, és számtalan eset-
ben a magas röptû dialógu-
sok közepette angol tárgyú
példák hangzottak el. Oly-
kor-olykor korrigáltam a té-
ves megjegyzéseket. Azután
egy napon azt mondta a fô-
nököm, hogy megbízna egy
egykötetes Anglia története
megírásával. Mondtam neki,
hogy ez képtelenség, Angliá-
ban soha nem jártam, a szak-
irodalom hatalmas, a határ-
idô rövid, és különben is. De
Csaba hosszan kapacitált,
sôt, elôleget ígért, ami azon-
nal lehetôvé tette volna,
hogy 13 éves Trabantomat 8
évesre cseréljem. Ennek az
ajánlatnak tehát nem lehe-
tett ellenállni. Aláírtam a
szerzôdést. Csakhogy rövi-
desen én lettem a Móra Ki-
adó szakszervezeti titkára,
aztán az egész könyves szak-

ma szakszervezeti vezetôje,
közben Gazda Istvánnal a
Magyar Nemzet tudomá-
nyos rovatát szerkesztettük.
Szinte rám dôlt a rengeteg
tennivaló. Ez rákényszerített
a feszes tempóra, szerkesz-
tésre: hálótervet akasztottam
a falra, mely korokat, mely
csomópontokat, milyen ter-
jedelemben és milyen illuszt-
rációkkal fogok ábrázolni.

– Magam is tanúsíthatom: az
Anglia története rendkívül ol-
vasmányos, nem pozitivista
adathalmaz, és nem is átideolo-
gizált mû. Ha kell, magyar pél-
dákkal segíti megérteni az angol
történelmet. 

– Kialakítottam a könyv stí-
lusát. Az egykötetes történet-
könyvekben nem lehet olyan
stílust alkalmazni, mint
mondjuk az akkor forgalom-
ban lévô sokkötetes akadé-
miai Magyarország-történet
esetében, amelyben szinte a
lábjegyzetek domináltak a
fôszöveg helyett. Példám az
egyetemrôl az ókortörténész
Hahn István volt. A csilláron
is lógtak, amikor ô adott elô.
Soha nem felejtem el, hogy
egy alkalommal a következôt
mondta: Julius Caesart ti-
zennégy halálos tôrdöfés ér-
te, de a többi sem használt
az egészségének. Ez a pléh-
pofával tett megjegyzése be-
lém vésôdött: lám, így is le-
het komoly történeti témák-
ról beszélni. Gyarló embe-
rekrôl írunk, érzô, fontos,
fontoskodó vagy kevésbé
fontos emberekrôl. Nem is
nagyon lehetünk biztosak
abban, hogy vajon tudomá-
nyosan megközelíthetô-e a
régiek világa. 

– Gondoltad-e, amikor a
könyv született, hogy ilyen sike-
res lesz? Habár a fogadtatása,
mint egykori kollégád igazolom
ezt, eleve jó volt.

– Legmerészebb álmom-
ban sem gondoltam, hogy
megéri ezt a példányszámot,
ami valóban horribilis, de
tartozom az igazságnak az-
zal, hogy a történeti véletlen
segített. Amikor megjelent,
Magyarországon valóságos
anglománia tombolt. Min-
denki angolul tanult, min-
dent, ami angol tárgyú volt,
nagyon jól el lehetett adni.
Az induló példányszám,
ami akkor egyáltalán nem
volt ritkaság, 80 ezer körül
járt, és mivel a könyv a szep-
temberi iskolakezdés tájé-
kán jelent meg, rövidesen el-
fogyott. Legnagyobb megle-
petésemre az egyik nagy
könyvterjesztô újabb 80
ezer darabot kért. Ez a két
kiadás tett ki megközelítôleg
150 ezret, ehhez képest ti-
zenhét év alatt további 100
ezret eladni nem is olyan
nagy dolog.

– Erre mondhatom azt: van
mire szerénynek lenned. 

– Talán éppen azért sike-
rült, mert a mikszáthi há-
lyogkovács módszerével ké-
szült. Egyébként jó dolog e
könyv szerzôjének lenni.
Amikor bemutatkozom,
sokszor megkérdezik, azo-
nos vagyok-e a „bulldogos
könyv” írójával. Vendégta-
nára lehettem az oxfordi
All Souls College-nak, mi-
vel az angolok is felfigyel-
tek a könyvre. Most, hogy
Debrecenben tanítok, hall-
gatók és oktatók is hozzák
dedikáltatni a ronggyá olva-
sott, különbözô szövegki-
emelô tintákkal kipreparált
példányokat.

– Mit tanítasz az egyetemen?
S készül-e újabb könyved?
– Az angol forradalom

korszakát tanítom, külö-
nös tekintettel az anglikán
reformációra, a polgárhá-
borúra. Errôl jelent meg
Anglikán reformáció, angol
forradalom címû könyvem.
Egy Cromwell-életrajzon
dolgozom most, amely a
jövô év szeptemberében je-
lenik meg.

– Az Anglia története hét ki-
adását három kiadó jegyzi: a
Kozmosz, a Maecenas és most
az Akkord. Idôközben többször
is változott a borítója. Mennyi-
ben módosult a tartalma, bô-

vült-e az elsô kiadáshoz képest,
amelyet én ismerek?

– Ez mind változatlan
utánnyomás. Mindössze
annyiban bôvült, hogy a kü-
lönbözô kiadások elôszavai-
ban mentegetôzöm, miért
nem került sor az átdolgo-
zásra. Elsôsorban egyébként
azért nem, mert az angol tör-
ténelemben valójában nagy
drámai átértékelések nincse-
nek, ha vannak, a 16–17.
századra esnek. Mindezt ön-
álló monográfiában írtam
meg. Nyilván ráférne itt-ott
némi áthangszerelés, de azt
tudni kell, hogy az Anglia
történetét szigorú belsô ará-
nyok szerint kellett elkészí-
tenem, nagyon törékeny a
struktúrája. A 15 íves könyv
több papírt 1984-ben nem
kaphatott, mint amennyi a
terv szerint járt. Így is betöl-
ti funkcióját, ami nem túl
nagyravágyó: egy kötetben
eligazítani azokat, akiknek
az angol nyelv és irodalom a
fô profiljuk és stúdiumaik-
hoz a történeti hátteret is is-
merniük kell. Olyan kény-
szert sem érzek, hogy valami
súlyos szakmai fogyatékossá-
got kellene orvosolni. Nem
mintha hozzájuk akarnám
mérni magamat, de a nagy
angol történészek, vagy
Szekfû és Hóman se igen
módosítottak mûveik késôb-
bi kiadásain. Inkább elô-
vagy utószavakat fûztek hoz-
zájuk. Amit egyszer leírtak,
azt olyan alaposan átgondol-
ták, hogy nem volt szükség
változtatásra. 

Csokonai

Anglia története
egy (rekorder) kötetben
1985-ben jelent meg elôször az Anglia története, amely borítója

alapján „a bulldogos könyv”-ként vált ismertté. Újabb megjele-

nései (’86, ’92, ’94, ’97, ’99) után az idén rekordot ért el a mû,

összpéldányszáma a mostani kiadással meghaladja a 250 000-et.
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Az Úr és Mózes között
■ Aki ismeri Bratka László munkásságát, az
tudja, hogy a kitûnô költô-prózaíró-mûfordító
– gondoljunk csak a Hagyjállógva Vászka címû
film lebilincselô szövegére, ami az ô alkotása!
– különös szóhangulatokat teremtô varázslója
a magyar nyelvnek és sajátos játékosa a költé-
szetnek. Sajátos játékos, mert sajátos szemmel
lát sajátos dolgokat. A dolgok-gondolatok színével együtt azok
fonákját, abszurd, sôt megkacagtató oldalát is azonos intenzitás-
sal, azonos látószögben képes megjeleníteni. Talán ezért van,
hogy egyszerre és egy idôben létezik világában: verseiben, vers-
prózáiban, prózai szövegeiben a mikro- és a makrokozmosz: a
hétköznapok, az utca, egy pinceborozó, a szürke mindennapja-
it élô ember és az egyetemes, filozofikus létösszegezés világa.
Mégpedig állandó találkozásban, folytonos összeütközésben
egymással. Ezekbôl az összeütközésekbôl szinte mindig az örö-
kös naiv reménykedô, a történelmi-társadalmi folyamatokat át-
látni képtelen, önsorsának és a rázúduló történelemnek csapdá-
jában vergôdô ember kerül ki veszteséggel. A bratkai hôs szim-
bolikusan mindvégig a hallgató, vele cseppet sem törôdô úr, és
annak feltételezett, ám koránt sem hitelesíthetô parancsait tol-
mácsoló Mózes között menetel, manipuláltan, becsapottan.
Groteszk helyzetéért nem elsôsorban önnön gyámoltalansága,
hanem kiszolgáltatott mivolta a felelôs.

Válogatott mûveit egybegyûjtô kötete a jelenkori magyar iro-
dalomnak költészettanilag is egyik nagyon fontos állomása, de
ezen felül a Hétpecsétes város levéltáraiban nemcsak magas színvo-
nalú költôi-írói teljesítmény összegezése, de meghökkentôen
bölcs könyv, amit olvasni is élvezet.

Kemsei István
Bratka László: Hétpecsétes város levéltáraiban 
Kortárs Kiadó, 262 oldal, 1960 Ft

Önvédelem reggeltôl estig
■ Valójában minden család könyvespolcán ott lenne a helye Su-
sanna Ehdin svéd kutatóorvos könyvének, mert nemcsak a hu-
szonegyedik század új egészségfilozófiáját mutatja be, de útmu-
tatást is ad minden korosztálynak azt illetôen, hogyan lehet
megelôzni, illetve meggyógyítani a nyugati civilizáció okozta
kórokat, például a cukorbetegséget, az ízületi elváltozásokat, a
keringési problémákat, vagy éppenséggel a depressziót.

Ehhez mindenekelôtt az lenne szükséges, mondja Susanna Eh-
din, hogy az általunk már ismert eljárásokat összhangba hozzuk
az ókori, illetve a keleti civilizációk által alkalmazott módszerek-
kel. Hívjuk elô magunkból az öngyógyítás képességét, az életerô,
az energia áramlását, amivel minden emberi szervezet rendelke-
zik, még ha nem is tudtunk róla. E módszerek körébe tartozik az
ókori Egyiptomban már használt szín- és hangterápia, a kínai
akupunktúra, de a nem vallásos értelemben vett hit is, továbbá
az ún. „elfogadó” vagy empatikus környezet. Mindezeknél fon-
tosabb azonban a helyes táplálkozás: az, hogy sok nyers zöldsé-
get, gyümölcsöt, halfélét együnk és annál kevesebb húst. Fôként
a nagyüzemi módon elôállított élelmiszerek kerülendôk.

A könyv magyar olvasójának ambivalens érzései támadnak: a
svéd szerzô kiváló munkát tett le asztalunkra, igaza van szinte
mindenben, csak éppen... Csak éppen nálunk a bioélelmiszerek

megfizethetetlenek, a mi viszonyaink között utópiának tûnik,
hogy ki-ki a farmján megtermelt zöldségeket, a szabadon nevelt
baromfit vagy a saját halastavából kifogott halat egye. A kutatá-
sok Svédországban, illetve az Egyesült Államokban folytak, s
nyilvánvalóan ezeknek az országoknak az életszínvonalához iga-
zodnak az életviteli tanácsok – magyar átlagpolgár aligha enged-
heti meg magának, hogy jóformán reggeltôl estig az egészségét
védje. Ezért hat majdhogynem cinizmusnak e könyv megjelené-
se egy olyan országban, ahol gyûjtést kell rendezni az éhezô gyer-
mekek, a hajléktalanok, a létminimum alatt élô milliók javára.

N. V.
Susanna Ehdin: Az öngyógyító ember
Magyar Könyvklub, 390 oldal, 1990 Ft

Programnyelv programozva
■ A Programozzunk C++ nyelven! címû könyv azok számára
íródott, akik most kezdenek ismerkedni napjaink programo-
zási nyelveinek alapját képezô programozási nyelvvel. A C
nyelv helyét, szerepét világszerte a C++ nyelv veszi át, mely-
nek kifejlesztése az AT&T Bell Laboratóriumoknál dolgozó
Bjarne Stroustrop nevéhez fûzôdik. Mint ismeretes, a C nyel-
vet szintén itt fejlesztették ki a 70-es évek elején. Így nem cso-
da, hogy a tíz évvel késôbbi C++ fejlesztés a C nyelvre épült.
A C nyelv ismerete ezért teljesen természetes kiindulópont a
C++ nyelv megismeréséhez, tehát a tankönyv sikeres feldol-
gozásához is.

Nem szükséges a teljes mûvet elolvasni ahhoz, hogy a fel-
dolgozott témakört programok írásával mélyítse el az Olva-
só. Amennyiben a feldolgozást sikeresnek ítéli meg, tovább-
léphet a következô fejezetre. Az önellenôrzéshez a CD-mel-
lékleten található C++ fejlesztôeszköz, tesztprogram és fel-
adatok nyújtanak segítséget.

A könyv azok számára is értékes szakirodalom lehet, akik
ugyan már programokat írnak C++ nyelven, azonban a C++
nyelvnek még nem minden területén mozognak otthonosan.

A könyv megírását évtizedes oktatási gyakorlat elôzte meg a
Budapesti Mûszaki Egyetem Gépészmérnöki Karán és Mér-
nöktovábbképzô Intézetében. Ennek során szerzett tapaszta-
latok nagyban hozzájárultak szerkezetének és tartalmának ki-
alakításához. 

A C++ nyelv múltja, jelene és lehetséges jövôjének bemu-
tatása után a könyv további három részre oszlik.

Az elsô, „A C++ mint egy jobb C nyelv” rész a C++ nyelv
hagyományos programozást támogató lehetôségeit tárja az
olvasó elé. Ezek az ismeretek elsôsorban a nem objektum-
orientált programkészítés során hasznosíthatók.

A második, „Az objektum-orientált C++ nyelv” címû rész
hat fejezeten keresztül az objektum-orientált programkészítés
alapjait tárja fel. A tárgyalás során a részletekben való elmé-
lyülés helyett egy világos áttekintést ad a témakörrel kapcso-
latos fogalmakról és megoldásokról.

A harmadik rész valójában a könyv függeléke, azonban en-
nek ellenére egy sor hasznos információt tartalmaz a C++
nyelv könyvtári függvényeirôl és osztályairól. Többek között
bemutatja az adatbevitel és adatkivitel hagyományos és ob-
jektumos megoldásait, a karaktersorozatok kezelésének esz-
közeit, valamint a szabványos sablonkönyvtár (Standard
Template Library) összetevôit.

Sz. D.
Tóth Bertalan: Programozzunk C++ nyelven!
Computerbooks Kiadó, 320 oldal + CD, 2994 Ft

K Ö N Y V K I L Á T Ó

Magyar irodalom

Egészségügyi ismeretterjesztés
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■ Nyikolaj Nyikolajevics No-
szov (1908–1976) orosz írót
elsôsorban a Nemtudomka-
történetek írójaként ismerik
Magyarországon. Most a Zsi-
ráf Könyvek sorozatában
olyan rövid elbeszéléseket,
„igaz meséket” adott közre a
kiadó, amelyekbe a kezdô ol-
vasók is bátran belevághat-
nak. Kalmár István vonalas
rajzai remekül illeszkednek az
olvasmányok hol komoly, hol
vidám tartalmához, hangula-
tához. Igazi gyerekek beszél-
nek, játszanak, füllentenek,
rendetlenkednek stb. ezekben
az írásokban, örök gyermeki
szokásokat, magatartásformá-
kat, ismerôs, mégis szórakoz-
tató és tanulságos eseteket
dolgoz fel bennük a jó megfi-
gyelô, és könnyû kezû szerzô.
(A fordítók: Nikodémusz Elli
és Balassa Anna.) 

Madonna, a popsztár, aki
elôadómûvészként már eddig
is sikert sikerre halmozott, to-
vábbá számtalan filmben ját-
szott fôszerepet (mondjuk
így: váltakozó sikerrel), leg-
újabban gyerekkönyv-írásra
adta a fejét. Mesekönyvet írt
Angol Rózsák címmel. A kötet
a világ száz országában negy-
ven nyelven jelent meg egy-
szerre, N. Kiss Zsuzsa fordítá-
sában természetesen már ma-
gyarul is olvasható az egyszer-
re hétköznapi és tündéres tör-
ténet, amelynek folytatása is
lesz. Hadd jegyezzem meg
mindenekelôtt, hogy a könyv
különlegesen szép, Jeffrey Ful-
vimari telerajzolta, a színes ké-
peken karaktert is tudott adni

a hôsnôknek, akik Madonna
szerint „bombabimbók”, a
rajzok alapján a mai divatnak
megfelelô vékony kiskama-
szok. Maga a sztori nem túl
hosszú, nem is bonyolult,
kedves, jópofa és tanulságos
történet, amirôl itt nem illik,
nem is érdemes hosszan fe-
csegni. Jobb, ha inkább egy
kis ízelítôt adok belôle. Íme, a
(jellegzetes) kezdet: „Hallotta-
tok már az Angol Rózsákról? -
Bonbon? Focicsapat? Kerti vi-
rágok? Menjetek már! Helyes
válasz: Négy lány, név szerint

Nicole, Amy, Charlotte, Gra-
ce.” Van egy ötödik lány a
könyvben, akirôl az elején
csupán annyit tudunk: csípi a
csajok csôrét. „A neve Binah,
és... nagyon, de nagyon szép...
Tanulásban penge. Sportban
nyerô. Mindenkivel aranyos.
De örökösen szomorko-
dott...” Javaslom, a cselek-
mény kibontakozásáról,
csúcspontjáról és a megoldás-
ról az érdeklôdôk magából a
könyvbôl értesüljenek! 

Két nem mindennapi tiné-
dzserrôl szól Patrick Cauvin
francia író könyve. A címbeli
szeretlek szón persze senki
sem akad fönn, még akkor
sem, ha nincs annyi idôs,
mint Lauren és Daniel, a szó-
banforgó regényalakok. De
velük ellentétben talán nem
minden tizenkét éves lány és
fiú van tisztában a relativitás-
elmélettel, és az azzal kapcso-
latos einsteini képlettel (mert-
hogy az áll a címben). Mind-
ebbôl azt akarom kihozni,

hogy Daniel és Lauren szere-
tik egymást, ami azért is köny-
nyen megy nekik, mivel
mindketten szuperokosak.
Mindamellett, hogy Daniel
egy rendes párizsi srác, aki
imádja az amerikai filmeket,
bálványozza Robert Redfor-
dot és a többi hollywoodi
sztárt. Egy Jane nevû amerikai
lányról ábrándozik, míg meg
nem ismerkedik egy valóságos
lánnyal, aki Arizonából érke-
zett a francia fôvárosba. (A
papája egy nagyvállalat párizsi
lerakatának a vezetôje. Daniel
családja, sajnos, nem valami
gazdag.) Amennyire szereti a
srác az amerikai filmeket,
annyira kedveli (és gyakran
idézi) a lány a francia költô-
ket, Racine-t például. Szóval,
tényleg nem mindennapi pá-
rost alkotnak. A regény fülig
szerelmes hôsei felváltva me-
sélik el megismerkedésük,
egymásbaszeretésük, együttjá-
rásuk részleteit. És mesélnek
arról a fantasztikus élményük-
rôl, amit a szerelmesek váro-
sába való utazásuk jelentett.
Mivel erre titokban került sor,
némi kalamajkát okoznak ve-
le! Pedig álcázásul (mint
nagypapát) magukkal vitték
Velencébe a kedves Santorin
urat, aki bámulatos világkörü-
li kalandjairól kifogyhatatla-
nul tud mesélni. A Tök jó

könyvek sorozatban napvilá-
got látott mûvet Till Katalin
fordításában élvezhetjük. 

A Mi micsoda sorozat újdon-
ságának név- és tárgymutatójá-
ból emeltem ki: Aranyásók,
Cowboy, Geronimo, Kit Car-
son, Mayflower, Oregon-út-
vonal, Puritánok, Sheriff,
Trapper, Ülô Bika. E nevek és
fogalmak a Vadnyugattal kap-

csolatosak. A sorozat 77. köte-
teként megjelent kiadványban
tessék utánanézni: a felsorol-
tak közül ki kicsoda és micso-
da volt pontosan! Sok regényt
olvastunk a Vadnyugatról.
Westernfilmek tucatjai szól-
nak izgalmas kalandokról,
amelyek ezen a tájon estek
meg. Ismerjük ezeket, de va-
jon tudjuk-e, milyen volt az
élet valójában a 19. században
Észak-Amerikában, ahol az in-
diánok voltak az ôslakosok.
Aztán megjelentek az európai-
ak: spanyolok, angolok, fran-
ciák, hollandok stb. Benépe-
sült a földrésznyi terület, de
micsoda áldozatok árán! „Az
USA történetének korai, viha-
ros évei, a Vadnyugat kora
azokat az évtizedeket jelentet-
te, amelyekben az ember ke-
mény munkával alakította át a
természetet. Ehhez az idô-
szakhoz ugyanúgy hozzátarto-
zott a kaliforniai aranyláz, az
elsô telegráfvonalak kiépítése,
mint a vasútvonalak építése
vagy a hatalmas lapátkerekes
gôzösök megjelenése a Missis-
sippin, az indián támadások
és a postakocsirablások.”  Sig-
ne Seiler könyve – Jörg Hennin
nagyszerû illusztrációival –
azért ér fel bármely izgalmas,
fordulatos regénnyel, mert a
valóságról szól. (Fordította:
Francz Magdolna.)

Noszov: Az mind semmi!
Móra Kvk., 64 old., 980 Ft;
Madonna: Angol Rózsák. Ma-
gyar Könyvklub, 48 old. 1490
Ft; Signe Seiler:  A vadnyugat.
Tesloff és Babilon, 48 old.,
2100 Ft; Patrick Cauvin:
e=mc2 szeretlek. Ciceró Könyv-
stúdió, 240 old., 1790 Ft.

Cs. A.

Négy újdonság
két korosztálynak

G Y E R E K K Ö N Y V - K I L Á T Ó
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Jedlik Oktatási Stúdió,
1212 Budapest, Táncsics M. u.92.
Tel: 276-5335 Internet:
www.jos.hu

Farkas Csaba:
Windows és Office XP
felhasználóknak,
B5, 224 oldal, 1876 Ft

A könyvet azoknak a tanároknak és
tanulóknak szántuk, akik a Windows
XP és az Office XP (Word, Excel,
PowerPoint, Outlook, Access,
FrontPage) elsajátítását ill. tanítását
tûzték ki célul. Megírásakor figye-
lembe vettük az ECDL és az OKJ és
az érettségi vizsgák követelmény-
rendszerét Az elmélet és a progra-
mok használatának leírása rövid és
lényegretörô, a hangsúlyt a minta-
példákra és a feladatokra helyeztük.

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

A könyv azoknak íródott, akik sze-
retnék egy jól tanulható könyvbôl

megismerni a Windows 2000
Server-alapú hálózatok mûködését
és adminisztrálását.
A könyv részletesen tárgyalja a há-
lózati hardver felépítését, a TCP/IP
hálózati protokollt, a Windows
2000 Server, az ISA és az
Exchange 2000 Server üzemelteté-
sét, majd kitér a biztonsági kérdé-
sekre és a telepítésre is.

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

A könyv részletesen tárgyalja az
Outlook lehetôségeit: elektronikus
levelezés kezdôknek és haladók-
nak, elektronikus naptár, idôbeosz-
tás, értekezletek összehívása (hely
és idô összehangolása), partnerek
és kollégák elérhetôségének keze-
lése, feladatok kiosztása és nyo-
mon követése, feljegyzések és
elektronikus körlevelek készítése,
események automatikus naplózása,
digitális aláírás és titkosítás, leve-
leink elérése böngészôvel, … 

Fodor Gábor:
Esztétikus dokumentumok
Worddel
B5, 176 oldal, 1960 Ft
A könyv elôször áttekinti a doku-
mentumok, kiadványok készítésé-
nek évszázadok alatt kialakult sajá-
tosságait, majd típusonként tár-
gyalja azokat. Részletesen megis-
merkedhetünk a hivatalos doku-

mentumok, a tanulmányok, a mar-
keting jellegû kiadványok készíté-
sének szabályaival, de a szerzô ki-
tér a könyv és az újság jellegû
kiadványok készítésére is. 
A könyv a gyakorlatból vett minta-
példákkal és feladatokkal teszi teljes-
sé mondanivalóját.

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

A több évtizedes gyakorlattal ren-
delkezô fôiskolai oktató által írt
könyv 30 feladatcsoportba rendez-
ve több mint 80 kidolgozott, foko-
zatosan nehezedô, valósághû
feladaton keresztül vezeti be az Ol-
vasót az SQL alkalmazásába. Az
SQL elsajátítását segíti, hogy min-
den feladatra több megoldás is ta-
lálható a példatárban. Az Olvasó
tovább bôvítheti az ismereteit a fe-
jezetek és a könyv végén lévô kö-
zel 100 gyakorló feladat egyéni ki-
dolgozásával.
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Telefon/fax: 466-0703
E-mail: konyvhet@axelero.hu

A Könyvhét elôfizetôinek 5% árkedvezmény.

F Ü L S Z Ö V E G  –  A  K I A D Ó K  A J Á N L A T A



25w w w. k o n y v 7 . h u

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.

Megvásárolható könyvesboltokban
és újságárusoknál 660 forintért.

Kedvezményes elôfizetési díj
2003. 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 2003. évre (10 lapszám)
4400 Ft elôfizetési díjért.

Kérem, küldjenek belföldi postautalványt és számlát az elôfizetési díj
befizetéséhez.

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

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

1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról. A
2003. évi LXI. törvény módosításaival egy-
beszerkesztve. Okker. 
ISBN: 963-9228-74-5 fûzött: 1500 Ft 

A
Abrahams, Peter: Az emberi test atlasza.

Teljes áttekintés testünk mûködésérôl. Ga-
bo. 
ISBN: 963-9421-99-5 kötött: 6490 Ft 

A depresszió természetes gyógymódjai.
Híres gyógyítók leghatékonyabb gyógy-
szerei. Édesvíz. 
ISBN: 963-528-722-4 fûzött: 2290 Ft 

A festészet titkai. Útmutató a mûvészet
megértéséhez. Glória. 
ISBN: 963-9283-78-9 kötött: 6980 Ft 

Akit ismertek a fák. id. Szabó István emlé-
kére. Balassi M. Kvt. (Palócföld könyvek) 
ISBN: 963-7284-36-2 fûzött: 1500 Ft 

Alexa Károly: A magyar polgár – és a magyar
író. Álmok, tények, rögeszmék. Kortárs. 
ISBN: 963-9297-83-6 kötött: 2100 Ft 

Állatkölykök 1000 képen. Direkt Marketing
Millennium K. 
ISBN: 963-9528-21-8 kötött: 4500 Ft 

Andrews, Ted: Az állatok szimbolikája. Spiri-
tuális kapcsolat ember és állat között. Ale-
xandra. 
ISBN: 963-367-938-9 fûzött: 1999 Ft 

Andrews, Virginia C.: Szivárvány. M. Kvklub. 
ISBN: 963-547-936-0 kötött: 1990 Ft 

A pókkirálynô háborúja. 1. Hanyatlás. Delta
Vision. 
ISBN: 963-9474-53-3 fûzött: 1890 Ft 

Archer, Jeffrey: A tizenegyedik parancsolat.
2. kiad. General Press. (Világsikerek) 
ISBN: 963-9459-51-8 kötött: 1500 Ft 

Ardley, Neil: Hangszerek. 2. kiad., Park.
(Szemtanú 17.) 
ISBN: 963-530-643-1 kötött: 2900 Ft 

Asimov, Isaac: Asimov teljes Alapítvány-Bi-
rodalom-Robot univerzuma. (5. köt.) (En-
cyclopedia galactica 5.) 
ISBN: 963-9441-88-0 kötött: 3600 Ft

A sport világa [elektronikus dok.]. Interaktív
multimédia. Unit Kft. (Kivi oktató sorozat 9.) 
Mûanyag tokban: 2990 Ft 

Atkinson, Austen: Eltûnt civilizációk. Ôsi
ásatási helyek újrafelfedezése modern
technológiával. Glória. 
ISBN: 963-9283-76-2 kötött: 4980 Ft 

Atlasz Plusz [Kart. dok.]. Magyarország +
Budapest + 210 település részletes térké-
pe. (1:360 000, 1:20 000) Z-Press. 
ISBN: 963-86094-5-1 kötött: 5192 Ft 

A tollas gárda. A nacionalizmus szellemi vál-
tozatai az 1930-as évek Romániájában.
Nemzetek Európája. (Nefelejcs kiskönyv-
tár) 
ISBN: 963-86198-1-3 fûzött: 990 Ft 

A világ legnagyobb hamisításai. Jövôvilág
Alapítvány. 
ISBN: 963-86299-0-8 fûzött: 560 Ft 

Az aktuális Hegel. Tanulmánykötet a mün-
steri Wilhelmsuniversität és a Debreceni
Egyetem együttmûködésében. Kossuth
Egy. K. 
ISBN: 963-472-687-9 fûzött: 1200 Ft 

Az askenázi kultúra ezer éve. Kalligram. 
ISBN: 80-7149-535-2 kötött: 4500 Ft

Az égbe nyúló fa. Magyar népmesék. Pallas-
Akadémia. (Nagyapó mesefája 10.) 
ISBN: 973-665-011-1 (hibás ISBN 973-665-013-8) fûzött:
1300 Ft

Az irodalmi kultuszkutatás kézikönyve. Ta-
nulmánygyûjtemény. Kijárat. 
ISBN: 963-9529-04-4 fûzött: 1990 Ft 

B
Baán Tibor: Lombhullató idô. Válogatott és

új versek, 1993-2003. Hungarovox. 
ISBN: 963-9292-67-2 fûzött: 1500 Ft

Babucs Zoltán: Jászsági honvédek a II. vi-
lágháborúban. 2. köt. "Megremeg a föld,
amerre magyar honvéd lába lép ...". A m.
kir. jászberényi 2/III. és 32/III. honvéd gya-
logzászlóaljak története, 1939–1943. 
ISBN: 963-0074-05-2 fûzött: 1700 Ft 

Bakacsi Gyula: Szervezeti magatartás és
vezetés. Váltl. utánny. KJK-Kerszöv. (Szer-
vezet, vezetés, stratégia) 
ISBN: 963-224-496-6 fûzött: 5376 Ft 

Balázs Margit: A haza bölcse, a bolond gróf
és a többiek. Ragadványnevek történel-
münkben. 2. kiad. Nemz. Tankvk. 
ISBN: 963-19-4255-4 kötött: 2300 Ft

Balázs Viktor: A legszebb amerikai autók.
OldtimerPress. 
ISBN: 963-204-549-1 kötött: 2800 Ft 

Bálint Ágnes: Hajónapló. 4. kiad. Móra. 
ISBN: 963-11-7832-3 fûzött: 1250 Ft

Balogh Péter: Francia jelentésváltozások
elemzése. Jelentéstágulások és jelentés-
szûkülések a francia nyelv kialakulása és
fejlôdése során. Tinta. (Segédkönyvek a

nyelvészet tanulmányozásához 22.) 
ISBN: 963-9372-49-8 fûzött: 1960 Ft 

Bánkúti Beáta – Juhász Gábor – Vizi Éva:
Rovarcsípések és más életveszélyes aller-
giák. SpringMed. (SpringMed betegtájé-
koztató könyvek. Allergológia) 
ISBN: 963-9456-33-0 fûzött: 960 Ft 

Baquedano, Elizabeth: Aztékok. 2. kiad.
Park. (Szemtanú 29.) 
ISBN: 963-530-641-5 kötött: 2900 Ft 

Barnes, Djuna: Éjerdô. Kalligram. 
ISBN: 80-7149-569-7 fûzött: 1500 Ft 

Barta Tamás – Barna Erika, W.: Személyi-
ség, kommunikáció, etika. Szókratész Kül-
gazd. Akad. 
ISBN: 963-7163-68-9 fûzött: 2950 Ft 

Bártfai Barnabás: Táblázatkezelési gyakor-
latok. [Excel 97, 2000 és XP felhasználók-
nak]: [részletes megoldási leírásokkal].
BBS-INFO. 
ISBN: 963-86392-0-2 fûzött: 1650 Ft 

Basó József: Ember a drót mögött. Emléke-
zés tíz év rabságra, 1945–1955. Nemzetek
Európája. 
ISBN: 963-00-7332-3 fûzött: 1500 Ft 

Bates, Andrew: A szkarabeusz éve trilógia.
2. Oroszlánokkal hálni. 
ISBN: 963-9474-37-1 fûzött: 1590 Ft 

Báthory Zsuzsa – Czipszer Károlyné: A tár-
sasági adó – a számvitel – és a könyvvizs-
gálat a kis- és a középvállalkozásoknál.
KJK-Kerszöv. 
ISBN: 963-224-735-3 fûzött: 5376 Ft 

Baxter, Nicola: 1000 kérdés – ezer válasz.
Holló. 
ISBN: 963-684-089-X fûzött: 1950 Ft 

Békés megye településeinek atlasza [Kart.
dok.]. 75 település részletes térképe. 3.
jav. kiad. – 1:20 000.HISZI-MAP. (Indulás-
tól – megérkezésig...) 
ISBN: 963-610-121-3 (hibás ISBN 978-963-610-121-3) fû-
zött: 3920 Ft

Békés Pál: A Félôlény. 2. kiad. Móra. (Az én
könyvtáram) 
ISBN: 963-11-7827-7 kötött: 1150 Ft

Bell, Rosamund: Egyszerû jógagyakorlatok.
Holló. (Holló kézikönyvtár) 
ISBN: 963-9388-11-4 kötött: 1890 Ft 

Benedek Elek összes meséi. 1. köt. 
ISBN: 963-9344-15-X kötött: 2790 Ft

Benedek Elek összes meséi. 2. köt. 
ISBN: 963-9344-61-3 kötött: 2890 Ft 

Berde Csaba: Menedzsment a mezôgazda-
ságban. Vezetési módszerek és sajátossá-
gok. Szaktudás K. 
ISBN: 963-9422-98-3 kötött: 3500 Ft 

Berényi Sándor: Az európai közigazgatási
rendszerek intézményei. Autonómiák és
önkormányzatok. Rejtjel. 

ISBN: 963-9149-83-7 (hibás ISBN 936-9149-83-7) fûzött:
4680 Ft

Bíró Béla: A mûvészettörténet kézikönyve.
Repr. kiad. Black & White K. 
ISBN: 963-9407-29-1 kötött: 1667 Ft 

Bittera István – Kadocsa Edit: Szénanáthás
a gyermekem. SpringMed. (SpringMed be-
tegtájékoztató könyvek. Allergológia) 
ISBN: 963-9456-28-4 fûzött: 960 Ft 

Boar, Roger – Blundell, Nigel: Kémek. Ven-
tus Libro. (Minden idôk legnagyobb... 3.) 
ISBN: 963-86332-2-0 fûzött: 495 Ft 

Bodó Barna: Talpalatnyi régiónk. Politológiai
esszék. Komp-Press: Korunk Baráti Társ.
(Ariadné könyvek) 
ISBN: 973-9373-43-7 fûzött: 1900 Ft 

Bodri Ferenc: Lukács érsek és kora. Kos-
suth. 
ISBN: 963-09-4474-X fûzött: 1990 Ft 

Bódy Bence: Az SQL példákon keresztül.
[Kezdôknek és haladóknak]. JOS. 
ISBN: 963-210-860-4 fûzött: 1960 Ft 

Bolgár György: Vágy. Kész regény. Ulpius-
ház. 
ISBN: 963-9475-53-X kötött: 2480 Ft 

Bondy, Egon: A völgy. Korma Kv. (Bohemia
kiskönyvtár) 
ISBN: 963-202-712-4 fûzött: 1500 Ft 

Bongioanni, Alessandro: Ókori civilizációk:
Egyiptom. Gabo. 
ISBN: 963-9526-01-0 kötött: 5990 Ft 

Böô István: Sertésegészségügy gazdáknak.
Szaktudás K. 
ISBN: 963-9422-86-X kötött: 2680 Ft 

Borsos Erika: Lassie és a barlang titka. Váltl.
utánny. Könyvmíves Kvk. 
ISBN: 963-9497-36-3 fûzött: 850 Ft 

Borsos Erika: Lassie és a mûkincsrablók.
Váltl. utánny. Könyvmíves Kvk. 
ISBN: 963-9497-38-X fûzött: 850 Ft 

Borsos Erika: Lassie és a pénzhamisítók
bandája. Váltl. utánny. Könyvmíves Kvk. 
ISBN: 963-9497-37-1 fûzött: 850 Ft 

Brezina, Thomas: A baj nem jár egyedül. Eg-
mont-Hungary. (Fiúk kizárva!) 
ISBN: 963-627-852-0 kötött: 1299 Ft 

Bruce, Jim: Az emberi test. Tessloff és Babi-
lon. (Tudakoló) 
ISBN: 963-9182-73-7 kötött: 1540 Ft 

Bruce, Jim: Emlôsök. Tessloff és Babilon.
(Tudakoló) 
ISBN: 963-9182-72-9 kötött: 1540 Ft

Bruce, Jim: Tücskök, bogarak és más, apró
állatok. Tessloff és Babilon. (Tudakoló) 
ISBN: 963-9182-74-5 kötött: 1540 Ft 

Brunhoff, Jean de: Babar utazása. Móra. 
ISBN: 963-11-7811-0 kötött: 1980 Ft 

Buddha tanítása a négy nemes igazságról.
Farkas L. I. 
ISBN: 963-9428-13-2 fûzött: 1800 Ft 

Meg jelent könyvek
2003. szeptember 19. – október 2.

Az összeállítás a Könyvtárellátó Közhasznú
Társaság információs rendszere alapján
készült. A felsorolt könyveket a Könyvtárel-
látó már felajánlotta megvásárlásra a
könyvtáraknak, ill. megrendelhetôk a társa-
ság home lapján (www.kello.hu).
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Bújj, bújj zöldág. Énekek, játékok nemcsak
a legkisebbeknek. Black & White K. (Black
& White gyermekkönyvek) 
ISBN: 963-9544-02-7 fûzött: 580 Ft 

Büntetô törvénykönyv, büntetôeljárás, bün-
tetés-végrehajtás, 2003. Unió. 
ISBN: 963-388-417-9 kötött: 10752 Ft 

C
Cabot, Meg: Nicola és a vikomt. Ciceró.

(Történetek az igaz szerelemrôl) 
ISBN: 963-539-424-1 fûzött: 1690 Ft 

Calmenson, Stephanie: Micimackó és Tigris.
[Olvasd és hallgasd!]. Egmont-Hungary. 
ISBN: 963-627-849-0 kötött: 2499 Ft 

Camino, Isabella – Lacharron, Delphine: Ál-
latkalandok a tanyán. Hemma. 
ISBN: 2-8006-8285-X kötött: 1880 Ft 

Cavanagh, David: Rockbotrányok. Ventus
Libro. (Minden idôk legnagyobb... 4.) 
ISBN: 963-86332-3-9 fûzött: 495 Ft 

Cawthorne, Nigel: Királyi házak botrányai.
Ventus Libro. (Minden idôk legnagyobb...
2.) 
ISBN: 963-86332-1-2 fûzött: 495 Ft 

Cawthorne, Nigel: Rémtettek. Ventus Libro.
(Minden idôk legnagyobb... 5.) 
ISBN: 963-86332-4-7 fûzött: 495 Ft 

Chinmoy, Sri: Életem lélek-utazása. Minden-
napi meditációk. M. Kvklub. 
ISBN: 963-547-975-1 kötött: 2290 Ft 

Chödrön, Pema: Amikor minden darabokra
hullik. Szívhez szóló jó tanácsok nehéz
idôkre. Édesvíz. 
ISBN: 963-528-706-2 fûzött: 1990 Ft 

Chomsky, Noam: Mondattani szerkezetek.
Váltl. utánny. Osiris. (Osiris könyvtár Nyel-
vészet) 
ISBN: 963-389-471-9 fûzött: 2180 Ft 

Christie, Agatha: Paddington 16.50. Európa.
(Európa krimi) 
ISBN: 963-07-7455-0 kötött: 1300 Ft

Clancy, Tom: A rettegés arénája. Aquila. 
ISBN: 963-679-185-6 kötött: 2980 Ft 

Clark, Mary Higgins: Ne sírj többet, drága.
Gabo. 
ISBN: 963-9421-74-X kötött: 1790 Ft 

Coleman, Loren L.: Fegyverbe! [Battletech-
regény]. Delta Vision. 
ISBN: 963-9474-50-9 fûzött: 1490 Ft 

Cole, Michael – Cole, Sheila R.: Fejlôdéslé-
lektan. 2. átd. kiad. Osiris. (Osiris tanköny-
vek) 
ISBN: 963-389-473-5 kötött: 5480 Ft 

Craig, Colleen: Labdás Pilates-módszer. A
világ legnépszerûbb tréningje fitball-labdá-
val. Gold Book. 
ISBN: 963-9437-56-5 fûzött: 1598 Ft 

Cross, Robin: Az ardenneki ütközet. Hitler
utolsó reménye. Hajja. (20. századi hadtör-
ténet) 
ISBN: 963-9329-75-4 kötött: 3500 Ft 

Czakó Károly: Kelj föl öreg, kelj föl! Czakó
Sándor fényképes könyve cigányokról,
gyászukról. Czakó K. 
ISBN: 963-430-438-9 kötött: 6533 Ft 

Cs
Csepeli György: Szociálpszichológia. Osiris.

(Osiris tankönyvek) 
ISBN: 963-379-563-X kötött: 3500 Ft 

Cserháti Endre – Mezei Györgyi: Allergia –
öröklôdés – megelôzés. SpringMed.
(SpringMed betegtájékoztató könyvek. Al-
lergológia) 
ISBN: 963-9456-32-2 fûzött: 960 Ft 

Csoma Borbála: "Hidat verj, ne éket". Anton
Straka kulturális és irodalomszervezô tevé-
kenysége a budapesti tíz év tükrében. Kor-
ma Kv. (Bohemia kézikönyvtár) 
ISBN: 963-210-745-4 fûzött: 1500 Ft 

Csukás István: Pom Pom meséi; Mirr-Murr
kalandjai [hangdok.]. Kossuth: Mojzer.
(Hangoskönyv) 
ISBN: 963-09-4521-5 KordaCD 001: 2990 Ft 

D
Daniels, Lucy: Delfin napló. 7. Útban

a szivárvány felé. (A világ legkedvesebb
állatai-sorozat: a delfinek 7.) 
ISBN: 963-9418-44-7 fûzött: 550 Ft 

Dávid Gyula: Írók, mûvek, mûhelyek Erdély-
ben. Pallas-Akadémia. (Bibliotheca Trans-
sylvanica 28.) 
ISBN: 973-665-012-X fûzött: 2200 Ft 

Dehaene, Stanislas: A számérzék. Miként al-
kotja meg az elme a matematikát? Osiris.
(Osiris könyvtár. Pszichológia) 
ISBN: 963-389-462-X fûzött: 2280 Ft 

Demény Péter: A menyét lábnyoma. Tanul-
mányok, esszék, kritikák. Komp-Press: Ko-
runk Baráti Társ. (Ariadné könyvek) 
ISBN: 973-9373-45-3 fûzött: 1400 Ft 

Dénes Tamás – Mácsik Viktor: Csatárcsilla-
gok. Viktória Kvk. 

ISBN: 963-212-048-5 fûzött: 1990 Ft

Dián Tamás: Miért nem bírjuk az ôrzô-védô-
ket? Pannonica. 
ISBN: 963-9252-66-2 kötött: 1290 Ft 

Doherty, Gillian – Claybourne, Anna – Da-
vidson, Susanna: Földrajzi enciklopédia vi-
lágatlasszal és honlapcímekkel. Novum K. 
ISBN: 963-9334-43-X kötött: 6920 Ft 

Doyle, Arthur Conan, Sir: Sir Arthur Conan
Doyle összes Sherlock Holmes története.
(1.) . 
ISBN: 963-9278-01-7 kötött: 3500 Ft 

Doyle, Arthur Conan, Sir: Sir Arthur Conan
Doyle összes Sherlock Holmes története.
(2.) Szukits. 
ISBN: 963-9278-02-5 kötött: 3100 Ft 

Drábik János: Uzsoracivilizáció. 3. A világ-
kormányzat menetrendje. 
ISBN: 963-9437-71-9 kötött: 1980 Ft

Dsida Jenô versei. Sziget. (Sziget verses-
könyvek) 
ISBN: 963-8138-78-5 kötött: 1980 Ft 

Dümmerth Dezsô: Az Árpádok nyomában.
Corvina. 
ISBN: 963-13-5290-0 kötött: 2800 Ft 

E
Eddy, Paul: Merj meghalni! Alexandra. 

ISBN: 963-368-470-6 kötött: 2499 Ft 

Egyed Péter: A szabadság a filozófiában.
Pallas-Akadémia. 
ISBN: 973-665-014-6 fûzött: 1900 Ft 

Egyed Péter: Szabadság és szubjektivitás.
Filozófiai tanulmányok, esszék. Komp-P-
ress: Korunk Baráti Társ. (Ariadné köny-
vek) 
ISBN: 973-9373-42-9 fûzött: 1700 Ft 

Eisenberg, Arlene – Murkoff, Heidi Eisen-
berg – Hathaway, Sandee Eisenberg: Az
a kilenc hónap. [Útmutató leendô anyák-
nak s apáknak]: [a gyermekvárás idôsza-
kát hónapról hónapra követve, minden le-
hetséges kérdésre válaszol]. 8. kiad. Park. 
ISBN: 963-530-649-0 kötött: 3500 Ft 

Engel, June: Nagy allergiakönyv. Hajja. (Haj-
ja egészségügyi könyvtár) 
ISBN: 963-9329-76-2 fûzött: 2500 Ft

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

Erdélyi iskola. Antológia, repertórium. Státus. 
ISBN: 973-8311-30-6 fûzött: 3600 Ft 

Erdészeti gépek. Szaktudás K. 
ISBN: 963-9422-76-2 kötött: 3800 Ft 

Etnopolitika. A közösségi, magán- és nem-
zetközi érdekek viszonyrendszere Közép-
Európában. Teleki L. Alapítvány. 
ISBN: 963-86388-5-0 kötött: 2200 Ft 

F
Faber, Michel: A felszín alatt. Gabo. (Tea

könyvek) 
ISBN: 963-9526-00-2 kötött: 2190 Ft 

Faludy György – Johnson, Eric: Jegyzetek
az esôerdôbôl. Villon. 
ISBN: 963-210-142-1 kötött: 1980 Ft 

Fegyvert s vitézt... A magyar hadtörténet
nagy csatái. Corvina. 
ISBN: 963-13-5282-X fûzött: 3300 Ft 

Fekete Kálmán: 130 méter zuhanás. Autó-
versenyzôk mesélték. Alexandra. 
ISBN: 963-368-595-8 fûzött: 1299 Ft

Fekete Kálmán: Szelep és a többiek, vagy
amit akartok. Ventile RSE: [a pécsi Ventile
Rallye SE sikertörténete]. Alexandra. (Au-
tóversenyzôk mesélték 5.) 
ISBN: 963-368-594-X fûzött: 1299 Ft 

Ferencz Zsuzsanna: Kik és mik. Concord
Media. (Irodalmi jelen könyvek) 
ISBN: 973-99550-9-8 fûzött: 1680 Ft 

Ferenczi László: Voltaire: Candide vagy Az
optimizmus. Akkord. (Talentum mûelemzé-
sek) 
ISBN: 963-7803-52-1 fûzött: 598 Ft 

Fésüs Éva: Csaló az üveghegyen. General
Press. 
ISBN: 963-9459-33-X kötött: 1900 Ft

Fodor Gábor Antal: Esztétikus dokumentu-
mok Worddel. JOS. 
ISBN: 963-210-971-6 fûzött: 1960 Ft 

Fogle, Bruce: Mi baja a kutyámnak? [Tüne-
tek és elsôsegélynyújtás képes tanácsadó
könyve]. Mérték K. 
ISBN: 963-9519-34-0 kötött: 1999 Ft 

Fogle, Bruce: Mi baja a macskámnak? [Tü-
netek és elsôsegélynyújtás képes tanács-
adó könyve]. Mérték K. 
ISBN: 963-9519-35-9 kötött: 1999 Ft 

Forster, Edward Morgan: Szellem a házban.
Lazi. 
ISBN: 963-9416-55-X kötött: 2790 Ft 

Freud, Sigmund: Álomfejtés. Helikon. 
ISBN: 963-208-841-7 kötött: 2990 Ft 

G
Gailly, Christian: Be-bop. Mágus. (Tempera) 

ISBN: 963-8634-72-3 fûzött: 1490 Ft 

Gálik Péter: Diák Murphy avagy A problémák
kezdete nem esik egybe a felnôttkor kez-
detével. Gulliver. (Szamárfüles könyvek) 
ISBN: 963-9232-01-7 fûzött: 498 Ft 

Ganslosser, Udo: Medvék. Tessloff és Babi-
lon. (Mi micsoda 78.) 
ISBN: 963-9446-19-X kötött: 2100 Ft 

Gárgyán Tibor: Ügyvéd a nehéz idôkben.
Mentor. 
ISBN: 973-599-58-X fûzött: 2240 Ft

Géczi László: Piacos zöldségtermesztés.
Szaktudás K. (Kertészek és kertbarátok
könyvtára) 
ISBN: 963-9422-72-X kötött: 2480 Ft 

Gere Tibor: Gazdasági állatok viselkedése.
2. A szarvasmarha viselkedése. részletes
etológia. 
ISBN: 963-9422-82-7 kötött: 3180 Ft 

Gergely István. Pallas-Akadémia. (Mûterem) 
ISBN: 973-665-025-1 fûzött: 3000 Ft 

Gombócok és palacsinták. Corvina. 
ISBN: 963-13-5299-4 kötött: 2200 Ft 

Gönczöl Andrea – Dienes Erika: Játéktár.
Lilliput. 
ISBN: 963-9166-54-5 kötött: 1998 Ft 

Goodrick-Clarke, Nicholas: A nácizmus ok-
kult gyökerei. Nemzetek Európája. 
ISBN: 963-86198-7-2 fûzött: 2950 Ft 

Green, Roland J.: A kard lovagjai. Delta Visi-
on. (Harcosok sorozat 3.) 
ISBN: 963-9474-49-5 fûzött: 1590 Ft 

Gubányi János: A karaván. Természetre-
gény. Hungarovox. 
ISBN: 963-9292-59-0 fûzött: 1200 Ft 

Gy
Gyógynövényeink. Black & White K. 

ISBN: 963-9452-74-2 fûzött: 850 Ft 

Györgypál Katalin: Várakozva. Válogatott
versek, 2001–2003. Uránusz. 
ISBN: 963-9304-84-0 fûzött: 1680 Ft 

Gyôr [Kart. dok.]. Térkép: Stadplan: map.
1:20 000 Cartographia. 
ISBN: 963-352-367-2 CM 450 Ft 

H
Hágen István Zsombor – Kondorosi Fe-

rencné: Controlling: kezdôknek és hala-
dóknak. Controll 2003 Kft. 
ISBN: 963-210-904-X fûzött: 3700 Ft 

Hall, Allan: Titkok. Ventus Libro. (Minden
idôk legnagyobb... 1.) 
ISBN: 963-86332-0-4 fûzött: 495 Ft 

Hay, Louise L.: Éld az életed. Lehetôségeink
korlátlanok: [a bölcsesség és tudás kapui
mindig nyitva állnak]. Édesvíz. (New Age
3.) 
ISBN: 963-528-646-5 fûzött: 1990 Ft

Healey, Tim: Perek. Ventus Libro. (Minden
idôk legnagyobb... 7.) 
ISBN: 963-86332-6-3 fûzött: 495 Ft 

Herbert, Brian – Anderson, Kevin J.: A Dû-
ne: a Corrino-ház. Szukits. 
ISBN: 963-9393-34-7 kötött: 2890 Ft 

Herjavecz Irén: Az allergia rejtélye. Spring-
Med. (SpringMed betegtájékoztató köny-
vek. Allergológia) 
ISBN: 963-9456-26-8 fûzött: 960 Ft 

Herman József: Vulgáris latin. Az újlatin
nyelvek kialakulásának útja. Tinta. (Segéd-
könyvek a nyelvészet tanulmányozásához
21.) 
ISBN: 963-9372-63-3 fûzött: 1680 Ft 

Heves Renée: Levelek a hitvestôl. Heves
Renée leveleibôl, 1941–1944. Pallas-Aka-
démia. (Bibliotheca Transsylvanica 28.) 
ISBN: 973-665-026-X fûzött: 1350 Ft 

Hitler, Adolf: Adolf Hitler politikai testamentu-
ma. 1945. február – április. Nemzetek Eu-
rópája. (Nemzetek Európája zsebkönyvek) 
ISBN: 963-86198-3-X fûzött: 1100 Ft 

Hochenburger Emil: A gyakorlati audiológia
kézikönyve. Halláspanaszok, hallásvizsgá-
latok, hallásjavítás, hallókészülék-ellátás,
zajártalom és védekezés, kártalanítás, hal-
lás- és zajproblémák határterületei. Kos-
suth. 
ISBN: 963-09-4518-5 kötött: 2200 Ft 

Holczer József: "Emberítô csodánk". Válo-
gatott cikkek anyanyelvünkrôl. Korda. 
ISBN: 963-9332-89-5 fûzött: 1800 Ft 

Holmes, George: Hierarchia és lázadás,
1320–1450. Szukits. (Blackwell Európa
története) 
ISBN: 963-9393-07-X kötött: 2990 Ft 

Hornby, Nick: 31 dal. Európa. 
ISBN: 963-07-7483-6 kötött: 1500 Ft 

Horváth László: Kezemben a horoszkópom.
4. kiad. új lny. Nodus. 
ISBN: 963-795-534-8 fûzött: 690 Ft 

Horváth László: Sorskérdések a horoszkóp-

ban. 6. ház. A karma. 
ISBN: 963-441-296-3 fûzött: 550 Ft 

Hume, David: Tanulmány az erkölcs alapel-
veirôl. Osiris. (Sapientia humana) 
ISBN: 963-389-429-8 kötött: 2800 Ft 

I
Illig, Heribert – Weissgerber, Klaus: Magya-

rok a kitalált középkorban. Újraírt történe-
lem. Allprint. 
ISBN: 963-212-169-4 fûzött: 2600 Ft 

J
Janikovszky Éva: Kire ütött ez a gyerek? 6.

kiad. Móra. 
ISBN: 963-11-7830-7 kötött: 1590 Ft

Janikovszky Éva: Mosolyogni tessék!; Kire
ütött ez a gyerek? [hangdok.]. Kossuth:
Mojzer. (Hangoskönyv) 
ISBN: 963-09-4522-3 KordaCD 001: 2990 Ft 

Jánosy István: Vitéz Horthy István, a repülô.
Repr. kiad. Nemzetek Európája. 
ISBN: 963-00-7331-5 fûzött: 2200 Ft 

József Attila összes versei. 4. bôv. kiad.
Osiris. (Osiris klasszikusok) 
ISBN: 963-389-545-6 kötött: 3500 Ft 

Juhász Magda: Verses ABC. Juhász Magda
verseivel. Lektûr. 
ISBN: 963-9151-10-X kötött: 1340 Ft

K
Kaaberbyl, Lene: Az igazi tûz. Egmont-Hun-

gary. (W.I.T.C.H.) 
ISBN: 963-627-809-1 fûzött: 1199 Ft 

Kahler Frigyes – Kiss Sándor, M.: "Mától
kezdve lövünk". Tíz év után a sortüzekrôl.
Kairosz. 
ISBN: 963-9484-73-3 fûzött: 2600 Ft 

Karácsony fényében. Antológia: válogatás a
"Kláris" 1992–2002 decemberi számaiból.
Uránusz. (Kláris könyvek 9.) 
ISBN: 963-9304-83-2 fûzött: 1960 Ft 

Karácsonyi Zsolt: Sárgapart. Erdélyi Híradó/
IJK/ FÍSZ. (Elôretolt Helyôrség könyvek) 
ISBN: 973-8045-61-4 973-99950-2-0 963-86368-7-4 fû-
zött: 1740 Ft 

Karay Lajos: A bolond beszél. Versek, 1996–
2002. Életünk – Faludi Ferenc Alapítvány. 
ISBN: 963-210-423-4 fûzött: 850 Ft 

Karsai György: Homérosz: Íliász. Akkord.
(Talentum mûelemzések) 
ISBN: 963-7803-57-2 fûzött: 598 Ft 

Kászoni Zoltán: Kárpát-medencei vadas-
könyv. TerraPrint. 
ISBN: 963-9186-53-8 fûzött: 1600 Ft 

Kay, Ann: Hüllôk és kétéltûek. Lilliput. (100
állomás – 100 kaland) 
ISBN: 963-9166-48-0 kötött: 1490 Ft 

Kempis, Thomas: De imitatione Christi. Jel. 
ISBN: 963-9318-51-5 fûzött: 1740 Ft 

Kende B. Hanna: Gyermekpszichodráma.
Jav. kiad., Osiris. (Osiris tankönyvek) 
ISBN: 963-389-460-3 kötött: 3180 Ft 

Képes világtörténelem gyermekeknek. 1.
Black & White K. 
ISBN: 963-9452-89-0 kötött: 1667 Ft 

Kettenmann, Andrea: Frida Kahlo, 1907–
1954. Fájdalom és szenvedély. Taschen/
Vince. 
ISBN: 3-8228-2849-1 fûzött: 2795 Ft 

Keyes, Daniel: Virágot Algernonnak. Ale-
xandra. 
ISBN: 963-367-323-2 kötött: 1490 Ft 

King, Stephen – Straub, Peter: A fekete ház.
Európa. 
ISBN: 963-07-7466-6 fûzött: 1900 Ft 

Kis Balázs: Windows XP. haladókönyv. Szak
K. 
ISBN: 963-9131-58-X fûzött: 5600 Ft 

Kiss Judit: Érettségi nyelvtan: kulcsszavak.
2. jav. kiad., Corvina. 
ISBN: 963-13-5302-8 fûzött: 980 Ft 

Kiss Katalin, É. – Kiefer Ferenc – Siptár Pé-
ter: Új magyar nyelvtan. 3. kiad. Osiris.
(Osiris tankönyvek) 
ISBN: 963-389-521-9 kötött: 3280 Ft 

Komjáthy István: Mondák könyve. Hun és
magyar mondák. 13. kiad. Móra. 
ISBN: 963-11-7826-9 kötött: 1890 Ft 

Komlós Sándor: Kvízözön. Érdekes kérdé-
sek és válaszok mindenkinek. Pannon-Li-
teratúra. 
ISBN: 963-9355-86-0 fûzött: 580 Ft 

Kondor Ilona: Ábrák a falon. Válogatott ver-
sek, 1976-2003. TerraPrint. 
ISBN: 963-9186-50-3 fûzött: 1000 Ft

Könyvtárosok kézikönyve. 2. Feltárás és
visszakeresés. Jav. kiad. Osiris. (Osiris ké-
zikönyvek) 
ISBN: 963-389-523-5 kötött: 3480 Ft 

Kós Gábor: Fôzôcske lépésrôl lépésre.
Black & White K. 
ISBN: 963-9544-04-3 kötött: 2630 Ft 

Kosztolányi Dezsô: Válogatott versek. Osi-
ris. (Osiris diákkönyvtár) 
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ISBN: 963-389-551-0 fûzött: 620 Ft 
Kovács Eszter: Kísérlet a lírai szöveg meg-

fejtésére. 23 költemény interpretációja szö-
vegtani keretben. Károli Egy. K. 
ISBN: 963-8392-57-6 fûzött: 1702 Ft 

Kovács László – Nagy Zoltán: Kárpátalja.
Tölgyfa. 
ISBN: 963-4306-30-6 kötött: 5950 Ft 

Kovács Violetta: Kutyakommandó. [Igaz tör-
ténetek rendôrkutyákról]. Sanoma. 
ISBN: 963-210-932-5 kötött: 2200 Ft

Kovács Zsuzsa: Hálapénz. Orvosi praktikák.
Átd. kiad. Budapest, Budapest-Print. 
ISBN: 963-695-126-8 fûzött: 1698 Ft 

Kozma Mária: Asszonyfa. Egy 1848-as csíki
napló és mai utóélete. 2. kiad. Pallas-Aka-
démia. 
ISBN: 973-665-029-4 kötött: 3100 Ft 

Kratochvil, Jirí: Szomorú Isten. Regény. Eu-
rópa. 
ISBN: 963-07-7323-6 kötött: 1700 Ft 

Kriegeskorte, Werner: Giuseppe Arcimbol-
do, 1527–1593. Taschen/ Vince. 
ISBN: 3-8228-2580-8 fûzött: 2795 Ft 

Kurdics Mihály: A kábítószer itt van testkö-
zelben. Ahogyan egy rendôrtiszt látja: kézi-
könyv felnôtteknek és fiataloknak. 2Zsiráf. 
fûzött: 750 Ft 

L
La Fontaine, Jean de: La Fontaine összes

meséi. Szukits. 
ISBN: 963-9278-66-1 kötött: 2790 Ft 

Lammers, Jim – Gooding, Lee: Maya a 3D
világa. Grafika és animáció. Perfact-Pro.
(Grafika és animáció) 
ISBN: 963-2108-10-8 fûzött: 5880 Ft 

Lanting, Frans: Nézz rám! Bizalmas találko-
zások az állatokkal. Taschen/ Vince. 
ISBN: 3-8228-3036-4 kötött: 5495 Ft 

Leeson, Christine: Molly és a vihar. Egmont-
Hungary. 
ISBN: 963-627-905-5 kötött: 1399 Ft 

Legendák és enigmák. 9. Holdak és vándo-
rok. /Vál. Novák Csanád./ 
ISBN: 963-9238-39-2 kötött: 2490 Ft 

Legéndy Péter: Izmusdúlás. Kötetlen gondo-
latok a 20. századi izmusok értékeléséhez.
Nemzetek Európája. 
ISBN: 963-86198-4-8 fûzött: 600 Ft 

Lenkei Gábor: Miért nem bírjuk a bankáro-
kat? Pannonica. 
ISBN: 963-9252-67-0 kötött: 1290 Ft 

Lenkey Zoltán – Zsoldos Attila: Szent István
és III. András. Kossuth: Enciklopédia Hu-
mana Egyes. (Párhuzamos életrajzok a
magyar történelem századaiból) 
ISBN: 963-09-4461-8 fûzött: 1490 Ft 

M
Maalouf, Amin: Baldassare nagy utazása.

Európa. 
ISBN: 963-07-7461-5 kötött: 2500 Ft 

Macdonald, Fiona: Róma. Lilliput. (100 állo-
más – 100 kaland) 
ISBN: 963-9166-47-2 kötött: 1490 Ft 

Madarász Imre: Az olasz irodalom történe-
te. 6. kiad., Attraktor. (Italianistica hunga-
rica 1.) 
ISBN: 963-210-630-X kötött: 3900 Ft 

Magyari András: Rákóczi és az erdélyi ku-
rucmozgalom. Pallas-Akadémia. (Biblio-
theca Transsylvanica 27.) 
ISBN: 973-665-027-8 fûzött: 1800 Ft 

Mankiw, Gregory N.: Makroökonómia. Váltl.
utánny., Osiris. (Osiris tankönyvek) 
ISBN: 963-379-418-8 kötött: 4200 Ft 

Márai Sándor: Csutora. Helikon. 
ISBN: 963-208-840-9 kötött: 1500 Ft 

Marsh, Evelyn: Hideg ölelés. 2. kiad., Buda-
könyvek: Anuket. 
ISBN: 963-8296-61-5 fûzött: 899 Ft 

Matek [elektronikus dok.]. Interaktív multi-
média. Unit Kft. (Kivi oktató sorozat 10.) 
Mûanyag tokban: 2990 Ft 

Mátyás három lustája. Pallas-Akadémia.
(Nagyapó mesefája 11.) 
ISBN: 973-665-013-8 (hibás ISBN 973-665-011-1) fûzött:
1300 Ft 

McPherson, John: Close to home 2. Hu-
morTrade. 
ISBN: 963-04-9934-7 fûzött: 952 Ft 

McPherson, John: Close to home. HumorT-
rade. 
fûzött: 952 Ft 

Merkl Ottó: Bogarak. futrinkák, cincérek, ka-

ticabogarak és más bogárcsaládok a Kár-
pát-medencében. Kossuth. (ÉlôVilág
könyvtár) 
ISBN: 963-09-4496-0 fûzött: 1990 Ft 

Mesevilág. Válogatott mesék. Lektûr. 
ISBN: 963-9451-11-8 kötött: 1520 Ft 

Mesiæ, Stjepan: Jugoszlávia nincs többé.
Helikon. 
ISBN: 963-208-830-1 kötött: 3900 Ft 

Meyrink, Gustav: A jövô érzékelésének lehe-
tôségei. Hermit. 
ISBN: 963-9231-49-5 fûzött: 1300 Ft 

Mezôgazdasági vállalkozások... 4. Az állat-
tenyésztés szervezése és ökonómiája.
Szaktudás K. 
ISBN: 963-9422-93-2 kötött: 2900 Ft 

Mezôgazdasági vállalkozások szervezése
és ökonómiája. 1. A mezôgazdasági vállal-
kozások gazdálkodásának alapjai. Szaktu-
dás K. 
ISBN: 963-9553-01-8 kötött: 2900 Ft 

Mezôgazdasági vállalkozások szervezése
és ökonómiája. 3. Kertészeti ágazatok
szervezése és ökonómiája. Szaktudás K. 
ISBN: 963-9422-88-6 kötött: 2900 Ft 

Micimackó kedvenc ünnepei. Egmont-Hun-
gary. 
ISBN: 963-627-848-2 kötött: 3499 Ft 

Middleton, Nick: Extrém utazások. General
Press. (Különleges könyvek) 
ISBN: 963-9459-28-3 kötött: 2500 Ft 

Miklya Luzsányi Mónika: Egy marék zizi.
KEPE. 
ISBN: 963-210-900-7 fûzött: 790 Ft 

Miklya Zsolt: Füleden be, szádon ki. Bibliai
találósok. 1. 
ISBN: 963-210-903-1 fûzött: 390 Ft 

Miler, Zdenek – Petiska, Eduard: A vakond
nadrágja. 2. kiad. Móra. 
ISBN: 963-11-7829-3 kötött: 1980 Ft 

Miskolc [Kart. dok.]. térkép: Stadtplan: map.
1:17 000 Cartographia. 
ISBN: 963-352-370-2 CM 450 Ft 

Mohácsi Edit – Mezei Györgyi: Allergia – is-
kola – sport. SpringMed. (SpringMed be-
tegtájékoztató könyvek. Allergológia) 
ISBN: 963-9456-27-6 fûzött: 960 Ft 

Molière: Bölcs mondások Molière mûveibôl.
Anno. 
ISBN: 963-375-282-5 fûzött: 280 Ft 

Molnár Ágnes – Szabó Dávid: Tour de Fran-
ce en 350 exercices. Francia nyelvtani
gyakorlókönyv. Nemz. Tankvk. 
ISBN: 963-19-2222-7 fûzött: 1480 Ft 

Molnár András: A fiatal Deák Ferenc. A fel-
készülés és a zalai pályakezdet évei,
1803–1833. Osiris. (Milleniumi magyar tör-
ténelem. Életrajzok) 
ISBN: 963-389-509-X kötött: 2780 Ft 

Monchaux, Marie-Claude: Nekem két szüle-
tésnapom van. 3. kiad. Móra. 
ISBN: 963-11-7836-6 kötött: 1250 Ft

Mondák Hunyadi János korából. Anno. 
ISBN: 963-375-205-1 kötött: 734 Ft 

Mónus Ágnes: Public relations. A bizalom-
építés mûvészete. 2. kiad. Edge 2000 Kft.
(SHL könyvek) 
ISBN: 963-212-020-5 fûzött: 1980 Ft 

Móricz Zsigmond: Pillangó. Osiris. (Osiris
diákkönyvtár) 
ISBN: 963-389-563-4 fûzött: 620 Ft 

Morton, Steve: Murphy szexuális törvény-
könyve. Könyvmíves Kvk. 
ISBN: 963-9497-42-8 fûzött: 850 Ft 

Munkácsy Mihály. 6. kiad. Corvina. 
ISBN: 963-13-4805-9 kötött: 5800 Ft 

Mûvészettörténet. 2. Az Ottó-kortól az ek-
lektikáig. /Elektronikus doc./ 1 CD-ROM. 
Mûanyag tokban: 5990 Ft 

Mûvészettörténet. 3. Az eklektikától a közel-
múltig. /Elektronikus doc./ 1 CD-ROM. 
Mûanyag tokban: 5990 Ft 

N
Nagy Éva, D.: Védett erdei növények. Cso-

daország. 
ISBN: 963-9180-36-X kötött: 1590 Ft

Nagy Lajos, Cs.: Nyelvtani elemzési gyakor-
lókönyv: 5-6. osztály. 8. kiad. Trezor. 
ISBN: 963-9088-83-8 fûzött: 534 Ft 

Nagy Péter: Ez itt szem, a felemelkedônek.
Nagy P. 
ISBN: 963-430-583-0 fûzött: 2986 Ft 

Nãstase, Gh. I.: Ungurii din Moldova la 1646
dupã "Codex Bandinus". Kétnyelvû kiad. =
Ed. bilingvis. Hargita K. (Bibliotheca Mol-

daviensis) 
ISBN: 973-85672-4-6 fûzött: 846 Ft 

Nékám Kristóf: Allergia – környezetünk
csapdája. SpringMed. (SpringMed beteg-
tájékoztató könyvek. Allergológia) 
ISBN: 963-9456-31-4 (hibás ISBN 963-9456-31-2) fûzött:
960 Ft 

Nemere István: Murphy gyermeket ne-
vel(ne). Könyvmíves Kvk. 
ISBN: 963-9497-40-1 fûzött: 850 Ft 

Nemere István: Murphy nôsülési törvény-
könyve. Könyvmíves Kvk. 
ISBN: 963-9497-41-X fûzött: 850 Ft 

Nemes Nagy Ágnes: Válogatott versek és
esszék. Osiris. (Osiris diákkönyvtár) 
ISBN: 963-389-550-2 fûzött: 620 Ft 

Németország = Germany = Deutschland =
Allemagne [Kart. dok.]. 1:800 000 Carto-
graphia. 
ISBN: 963-352-462-8 CM 950 Ft 

Németország. Kossuth. (Nyitott szemmel) 
ISBN: 963-09-4458-8 fûzött: 5990 Ft 

Népszámlálási körkép Közép-Európából,
1989–2002. Teleki L. Alapítvány. 
ISBN: 963-86388-1-8 kötött: 1900 Ft 

Noel, Peter: A csontfaragó. BestLine. 
ISBN: 963-528-710-0 fûzött: 2390 Ft 

Nôi esélyegyenlôség Európában. Nôtudo-
mányi tanulmányok és a munkaerô-piac
kapcsolata Magyarországon. Balassi. (Fe-
minizmus és történelem) 
ISBN: 963-506-538-8 fûzött: 1500 Ft 

O
Obermair Gilbert: Játékok gyufaszálakkal.

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

Ogden, C. K.: Basic English. [nyolcszázöt-
ven szóval a világ körül]. Black & White K.
ISBN: 963-9452-86-6 fûzött: 900 Ft 

Okányi Kiss Ferenc: Életképek Okánytól Bu-
dapestig, 1938-2003. Uránusz. 
ISBN: 963-9304-85-9 fûzött: 2240 Ft 

Olosz Lajos – Reményik Sándor: Félig élt
élet. Olosz Lajos és Reményik Sándor le-
velezése, 1912-1940. Polis. 
ISBN: 973-8341-25-6 fûzött: 2500 Ft 
ISBN: 963-09-4523-1 KordaCD 001: 2990 Ft 

Ormos Mária – Majoros István: Európa a
nemzetközi küzdôtéren. Felemelkedés és
hanyatlás, 1814–1945. Jav., bôv. kiad. Osi-
ris. (Osiris tankönyvek) 
ISBN: 963-389-501-4 kötött: 3580 Ft 

Ö
Örkény István: Egypercesek [hangdok.].

Kossuth: Mojzer. (Hangoskönyv) 

P
Pappné Tarányi Zita – Boruzs János – Bo-

ruzsné Jacsmenik Erika: Ôsztôl ôszig a
kiskertben. Kheiron '97. 
ISBN: 963-85949-3-4 fûzött: 525 Ft 

Patay István: A szélenergia hasznosítása.
Szaktudás K. 
ISBN: 963-9422-92-4 kötött: 2300 Ft 

Petkovic, Radoslav: Sors és körvonal. Re-
gény. Jelenkor. (Kiseurópa) 
ISBN: 963-676-330-5 fûzött: 2100 Ft 

Pilinszky János összes versei. 5. kiad. Osi-
ris. (Osiris klasszikusok) 
ISBN: 963-389-561-8 kötött: 2980 Ft 

Pilinszky János: Válogatott versek. Osiris.
(Osiris diákkönyvtár) 
ISBN: 963-389-549-9 fûzött: 620 Ft 

Pléh Csaba: Bevezetés a megismeréstudo-
mányba. Typotex. (Test és lélek) 
ISBN: 963-7546-96-0 fûzött: 2200 Ft 

Pohly Ferenc: Kattintókönyv. Miért.internet?
Print-X. 
ISBN: 963-212-104-X fûzött: 1590 Ft 

Polgár Marianne: Gyermekkori táplálékaller-
giák. SpringMed. (SpringMed betegtájé-
koztató könyvek. Allergológia) 
ISBN: 963-9456-34-9 fûzött: 960 Ft 

Polgári törvénykönyv, Polgári perrendtar-
tás, Családjogi törvény, Bírósági végre-
hajtási törvény. Unió. 
ISBN: 963-388-397-0 kötött: 9968 Ft 

Prohászka Ferenc: Szôlô és bor. 16. átd. és
bôv. kiad. Mezôgazda. (Kertészkönyvtár) 
ISBN: 963-286-040-3 kötött: 3500 Ft 

R
Rácz János: A bonszáj története. Budai K. 

ISBN: 963-210-917-1 fûzött: 1960 Ft 

Radnai Gáborné: Drogfüggôk. Esély a gyó-
gyulásra. Radnai. 
ISBN: 963-212-086-8 kötött: 1998 Ft 

Radnóti Miklós összegyûjtött versei és
versfordításai. 2. jav. kiad. Osiris. (Osiris
klasszikusok) 
ISBN: 963-389-558-8 kötött: 3200 Ft 

Radvány Annamária – Radvány Zsuzsa:
Ceruzakoptató. Foglalkoztatókönyv 5-8
éveseknek. Santos. 
ISBN: 963-9244-64-3 kötött: 1500 Ft 

Radvány Zsuzsa: Mackó, mackó, ugorjál!
Mondókák, énekek kicsiknek. Santos. 
ISBN: 963-9244-77-5 kötött: 1380 Ft 

Rakos Miklós: A magyar hegedûjáték az eu-
rópai zenekultúrában. Fejezetek a magyar
hegedûjáték történetébôl. 2. kiad. Hunga-
rovox. 
ISBN: 963-9292-68-0 fûzött: 1600 Ft 

Ransmayr, Christopf: A jég és a sötétség
borzalmai. regény 23 képpel. Alexandra,
[2003]. 
ISBN: 963-368-381-5 kötött: 1999 Ft 

Read, Piers Paul: A templomosok. Gulliver. 
ISBN: 963-9232-12-2 (hibás ISBN 963-9232-10-6) kötött:
2750 Ft 

Régi nóta, híres nóta. [Válogatott dalszöve-
gek]. Papp-Ker. 
ISBN: 963-9418-45-5 fûzött: 698 Ft 

Rejtô Jenô összegyûjtött mûvei. 3. A három
testôr Afrikában és más történetek. 
ISBN: 963-368-171-5 kötött: 1999 Ft 

Rejtô Jenô: The blonde hurricane. 3. ed.
Corvina. 
ISBN: 963-13-5285-4 fûzött: 3000 Ft 

Renner, Rolf Günter: Edward Hopper, 1882–
1967. A való világ átalakítása. Taschen/
Vince. 
ISBN: 3-8228-2581-6 fûzött: 2795 Ft 

Révay Edit: Újrainduló szerzetesrendek egy
megújuló társadalomban. M. Egyházszoci-
ológiai Int./ Státus. 
ISBN: 973-8311-34-9 fûzött: 1900 Ft 

Roberts, Nora: Örök kötelék. Gabo. 
ISBN: 963-9526-05-3 fûzött: 1990 Ft 

Római történelem. Szöveggyûjtemény. 2.
jav. bôv. kiad. Osiris. (Osiris tankönyvek) 
ISBN: 963-389-500-6 kötött: 3680 Ft 

Romhányi József: Szamárfül. Gulliver. (Sza-
márfüles könyvek) 
ISBN: 963-9232-03-3 fûzött: 498 Ft 

Ros, Dolors: Agyagmûvesség – kerámia. M.
Kvklub. 
ISBN: 963-547-938-7 kötött: 2990 Ft 

S
Schmidt Egon – Bécsy László: Hol laknak

az állatok? Csodaország. 
ISBN: 963-9180-35-1 kötött: 1590 Ft 

Schöpflin György: A modern nemzet. Attrak-
tor. 
ISBN: 963-210-875-2 fûzött: 1900 Ft 

Schröder-Devrient, Wilhelmine: Egy éne-
kesnô emlékiratai. New Mark Kft.: Pol-
gART. (Tabu. erotika 7.) 
ISBN: 963-9306-52-5 kötött: 1900 Ft 

Selyem Zsuzsa: Valami helyet. Esszék. 2.
jav. és bôv. kiad. Komp-Press: Korunk Ba-
ráti Társ. (Ariadné könyvek) 
ISBN: 973-9373-44-5 fûzött: 1500 Ft 

Shakespeare, William: Bölcs mondások
Shakespeare mûveibôl. Anno. 
ISBN: 963-375-283-3 fûzött: 280 Ft 

Sheldon, Sidney: Az éjszaka titkai. 3. kiad.
I.P.C. Kv. (I.P.C. könyvek) 
ISBN: 963-635-260-7 fûzött: 1300 Ft 

Slater, Teddy: Micimackó és Füles napja.
[Olvasd és hallgasd!]. Egmont-Hungary. 
ISBN: 963-627-857-1 kötött: 2499 Ft 

Smullyan, Raymond: A hölgy vagy a tigris?
és egyéb logikai feladatok. 2. jav. kiad.
váltl. utánny. Typotex. 
ISBN: 963-7546-63-4 fûzött: 1580 Ft 

Steel, Danielle: A birtok. 2. kiad. Maecenas. 
ISBN: 963-203-089-3 fûzött: 620 Ft

Steel, Danielle: Randevú a reménnyel. Mae-
cenas. 
ISBN: 963-203-085-0 fûzött: 1298 Ft

Stern, Dave: Lara Croft, tomb raider: az élet
bölcsôje. Szukits. 
ISBN: 963-9441-96-1 fûzött: 1390 Ft

Strathern, Paul: Marx. Saxum. (Filozófia 90
percben) 
ISBN: 963-9308-72-2 fûzött: 780 Ft 

Strathern, Paul: Nietzsche. Saxum. (Filozó-



fia 90 percben) 
ISBN: 963-9308-71-4 fûzött: 780 Ft 

Strathern, Paul: Schopenhauer. Saxum. (Fi-
lozófia 90 percben) 
ISBN: 963-9308-73-0 fûzött: 780 Ft 

Strong, Judy: Naplemente. [Romantikus re-
gény]. Puedlo. 
ISBN: 963-9477-36-2 fûzött: 520 Ft 

Sz
Szabó István, Cs.: Soma. A szeretet és a ba-

rátság meséje. Black & White K. 
ISBN: 963-9452-96-3 kötött: 2483 Ft 

Szabó István: Talajmûvelés és trágyázás.
Szaktudás K. 
kötött: 1680 Ft 

Szabó Judit, G.: Ez mindennek a teteje!
Móra. 
ISBN: 963-11-7834-X fûzött: 990 Ft 

Szabó Magda: Abigél. 8. kiad. Móra. 
ISBN: 963-11-7828-5 kötött: 1590 Ft

Szabó Tibor: Megkezdett öröklét. Dante a
XX. századi Magyarországon. Balassi. 
ISBN: 963-506-500-0 fûzött: 2000 Ft 

Szakácsy Sándor: Uzsorások. Interjúk, be-
szélgetések egy titokzatos világ hôseivel.
Camp. 
ISBN: 963-7829-32-8 fûzött: 1400 Ft 

Szakonyi Károly: Céllövölde. Négy kisre-
gény és más elbeszélések. Stádium. (Sza-
konyi Károly életmûsorozata 2.) 
ISBN: 963-9156-33-7 kötött: 3136 Ft

Szakonyi Károly: Ezüsthasú halak. Novel-
lák. Stádium. (Szakonyi Károly életmûso-
rozata 1.) 
ISBN: 963-9156-32-9 kötött: 3136 Ft 

Szántó György Tibor: Anglia története. 7. ki-
ad. Akkord. 
ISBN: 963-9429-24-4 kötött: 2500 Ft 

Szegedi Andrea: Gyermekkori bôrallergiák.
SpringMed. (SpringMed betegtájékoztató
könyvek. Allergológia) 
ISBN: 963-9456-30-6 fûzött: 960 Ft 

Székelyné Kôrösi Ilona: Hírös Hetek Kecske-
méten. Kecskeméti Lapok. (Porta könyvek) 
fûzött: 2000 Ft 

Szekeres István – Polyák Imre: Polyák, az
évszázad birkózója. Perjési Graf. Stúdió. 
ISBN: 963-206-670-7 kötött: 5000 Ft 

Szekeres Mária: A jövô szárnyai. Versek,
naplóvallomások. 3BT K. 

ISBN: 963-212-030-2 fûzött: 600 Ft 

Széles a Balaton vize ...? 170 év a tó törté-
netébôl, ahogy az újságok megírták. Siófo-
ki Vár. Kvt. 
ISBN: 963-210-697-0 fûzött: 1666 Ft 

Szepes Mária: Pöttyös Panni: furfangos
szerszámok. Édesvíz. 
ISBN: 963-528-694-5 kötött: 1990 Ft 

Szepes Mária: Pöttyös Panni: zsákbamacs-
ka. Édesvíz. 
ISBN: 963-528-695-3 kötött: 1990 Ft 

Szôcs Géza: A magyar ember és a zombi.
Drámás történetek. Kortárs. 
ISBN: 963-9297-82-8 fûzött: 2600 Ft 

Szôke Mária Magdolna: Vízumkényszer a
Paradicsomba. Válogatott riportok. Con-
cord Media. (Irodalmi jelen könyvek) 
ISBN: 973-99950-4-7 fûzött: 2240 Ft 

T
Takács Erika: Angol – magyar zsebszótár.

Könyvmíves Kvk. 
ISBN: 963-9497-32-0 fûzött: 980 Ft 

Tartsayné Németh Nóra – Hunya Márta:
Webológia (elektronikus dok.]. Internet az
angol nyelvoktatásban. Interaktív multimé-
dia, EduNet Alapítvány. 
ISBN: 963-206-452-6 Mûanyag tokban: 8750 Ft 

Teknôs Péter: Kérdezz! Felelek mindenre.
Biológia, földrajz, egészség, higiénia, jog,
erkölcs. Black & White K. 
ISBN: 963-9452-91-2 kötött: 1667 Ft 

Thompson, E. A.: A hunok. Szukits. (A világ
népei) 
ISBN: 963-9344-95-8 kötött: 2690 Ft 

Tibi, Bassam: Keresztes háború és dzsihád.
Az iszlám és a keresztény világ. Corvina. 
ISBN: 963-13-5238-2 fûzött: 3300 Ft 

T. Katalin: A lakásmaffia fogságában. Fal az
esôben. Magyarok Világa 2003 Kft. (Ma-
gyar Világ füzetek) 
fûzött: 1500 Ft 

Törô István: Számadás szirommal, vérrel.
Válogatott versek, 1970-2003. Petit. 
ISBN: 963-86283-4-0 kötött: 2800 Ft 

Török Sándor: Kököjszi és Bobojsza. Váltl.
utánny. Ciceró. (Klasszikusok fiataloknak) 
ISBN: 963-539-333-4 kötött: 1600 Ft 

Turner, Victor – Balogh Andrea, P. – Dem-
csák Katalin: Határtalan áramlás. Szín-
házelméleti távlatok Victor Turner kultúr-

antropológiai írásaiban. Kijárat. (Hippod-
rom 1.) 
ISBN: 963-9529-06-0 fûzött: 1000 Ft 

Turós Emil: Ízesen, gyorsan, korszerûen.
Black & White K. 
ISBN: 963-9407-27-5 fûzött: 850 Ft 

Turós Emil – Tréfás Sándor: A mai nô sza-
kácskönyve. Black & White K. 
ISBN: 963-9407-28-3 fûzött: 850 Ft 

Twain, Mark: Tom Sawyer kalandjai. Váltl.
utánny. Ciceró. (Klasszikusok fiataloknak) 
ISBN: 963-539-326-1 kötött: 1500 Ft 

U
Uhereczky Gábor: Asztmás a gyermekem.

SpringMed. (SpringMed betegtájékoztató
könyvek. Allergológia) 
ISBN: 963-9456-29-2 fûzött: 960 Ft 

Ulmer, Renate: Alfons Mucha, 1860–1939.
Az Art Nouveau mestere. Taschen/ Vince. 
ISBN: 3-8228-2582-4 fûzött: 2795 Ft 

Ungaro, Alycea: Pilates-módszer. A mozgás-
ban lévô test. M. Kvklub. 
ISBN: 963-547-964-6 kötött: 2990 Ft 

V
Van Gogh patográfiája. Print-X. 

ISBN: 963-212-103-1 kötött: 2990 Ft 

Varga Aladárné: Egy vadászfeleség naplójá-
ból. TerraPrint. 
ISBN: 963-9186-52-X fûzött: 1500 Ft 

Varga Domokos: Nem születtünk szülônek.
Hét Krajcár. (Varga Domokos válogatott
mûvei) 
ISBN: 963-8250-90-9 fûzött: 1300 Ft

Varnusz Egon: Végjátékiskola. Futó a huszár
ellen nehéztisztekkel és anélkül. Varnusz
Á. Fordító és Tolmács BT. 
fûzött: 1950 Ft 

Vásáry István: A régi Belsô-Ázsia története.
2. átd. kiad. Balassi. (Magyar ôstörténeti
könyvtár 19.) 
ISBN: 963-506-496-9 fûzött: 2500 Ft 

Vassalli, Sebastiano: A látomás. Bastei Bu-
dapest. 
ISBN: 963-296-522-1 kötött: 2400 Ft 

Venclova, Tomas: Litvánok és... Válogatott
esszék. Európa. (Mérleg) 
ISBN: 963-07-7460-7 fûzött: 1500 Ft 

Verne, Jules: Sándor Mátyás. (1. köt.) Uni-

kornis. (Jules Verne összes mûvei 67.) 
ISBN: 963-427-511-7 kötött:

Verne, Jules: Sándor Mátyás. (2. köt.) Uni-
kornis. (Jules Verne összes mûvei 68.) 
ISBN: 963-427-512-5 kötött:

Virtue, Doreen: Angyal látomások. Igaz törté-
netek azokról, akik látják az angyalokat, s ar-
ról miként láthatod te is ôket. Mandala Véda. 
ISBN: 963-9436-14-3 fûzött: 1990 Ft 

Vörös Imre: Molière: Tartuffe. Akkord. (Talen-
tum mûelemzések) 
ISBN: 963-7803-91-2 fûzött: 598 Ft 

Vujity Tvrtko – Nógrádi Gergely: Tizenkét
pokoli történet. Megafilm. 
ISBN: 963-00-4663-6 kötött: 1999 Ft 

Vujity Tvrtko: Utolsó pokoli történetek. Ale-
xandra. 
ISBN: 963-368-312-2 kötött: 1999 Ft 

W
Wall, David: Afrika: a legendák földje. Gulli-

ver. 
ISBN: 963-9232-31-9 kötött: 4990 Ft 

Walters, Catherine: Aludj szépen, Alfi mac-
kó! Egmont-Hungary. 
ISBN: 963-627-883-0 kötött: 1399 Ft 

Walters, Catherine: Csak óvatosan, Alfi! Eg-
mont-Hungary. 
ISBN: 963-627-882-2 kötött: 1399 Ft

Walters, Catherine: Merre vagy, kismackó?
Egmont-Hungary. 
ISBN: 963-627-874-1 kötött: 1399 Ft 

Weis, Margaret – Hickman, Tracy: A sötét-
ség kútja. 2. köt. (A fantasy nagymesterei) 
ISBN: 963-9441-92-9 fûzött: 1390 Ft 

Wilde Oscar összes mûvei. 1. köt. Szukits. 
ISBN: 963-9344-04-4 kötött: 3200 Ft 

Wilkes, Angela: Tengerparti állatok. Tessloff
és Babilon. (Tudakoló) 
ISBN: 963-9182-75-3 kötött: 1540 Ft 

Z
Zeev, Aviv Ben: Miért nem bírjuk az izraelie-

ket? Pannonica. (Kis nemzethatározó) 
ISBN: 963-9252-65-4 kötött: 990 Ft 

Zimmerman, Larry J.: Észak-amerikai indiá-
nok. Hitvilág és szertartások: földi és égi
szellemek. M. Kvklub. 
ISBN: 963-547-932-8 (hibás ISBN 963-547-932) kötött:
3990 Ft 
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■ Az idei kitüntettek közül
elsôként az irodalmi Nobel-
díjas neve vált ismertté: ok-
tóber 2-án kora  délután már
tudtuk, hogy John Maxwell
Coetzee lett a jelöltek közül
a Svéd Akadémia választott-
ja. Nadine Gordimer (1991)
után ô a Dél-afrikai Köztár-
saság második Nobel-díjasa.

Hogy kinek meglepetés a
hatvanhárom éves Coetzee
diadala, kinek nem, már jó-
formán érdektelen. Kézbe
vettem A barbárokra várva cí-
mû regényét, amely elôször
az Európa Kiadónál jelent
meg 1987-ben (Modern
Könyvtár), s láttam, hogy a
fülszöveg fölöttébb érdekes
mondatokkal zárul: „J. M.
Coetzee dél-afrikai fehér író,
több angol irodalmi díj kitün-
tetettje és a Nobel-díj váromá-
nyosa. Ez a regénye 1980-ban
jelent meg.”  Valószínû, hogy
a „fület” is a kötet szerkesztô-
je, Gy. Horváth László írta,

aki utószóval látta el a köte-
tet. Illik megemlíteni, hogy a
fordítás Sebestyén Éva mun-
kája. További magyarul is
hozzáférhetô Coetzee-mûvek
után kutatva a Nagyvilágban
rábukkantam egy novellára,
valamint egy regényrészletre.
Ugyanitt Benedek Mihály cik-
ke (Fehérek közt egy dél-afri-
kai) olvasható az író három
regényérôl. A 2003. év irodal-
mi Nobel-díjasáról pillanat-
nyilag azt tudhatjuk, hogy
1940. február 9-én született
Cape Townban (Fokváros-
ban), anglikán vallású afrikan-
der – búr – szülôk gyermeke-
ként. Hazájában, Angliában
és az Egyesült Államokban ta-
nult: matematikát és nyelvé-
szetet. Mûfordító, kritikus és
nyelvészeti meg irodalomtör-
téneti tanulmányokat publi-
kál. Tanított a buffalói egyete-
men, majd a Cape Town-i
egyetemen adott elô nyelvé-
szetet, angol és amerikai iro-

dalmat. Mostanság felváltva
az USÁ-ban  és Ausztráliában
ad elô. 1974-ben jelent meg –
még odahaza – elsô kötete, a
Dusklands (Szürkületi tájak),
amely két kisregényt tartal-
maz: The Vietnam Projekt (A
Vietnam-tervezet), valamint a
The Narrative of Jacobus Coe-
tzee (Jacobus Coetzee beszá-
molója). Ezt követte 1977-
ben az In the Heart of the Co-
untry (Az ország mélyén).
Harmadikként publikálta azt
a mûvét, amely magyarul is
megjelent (eredeti címe: Wai-
ting for the Barbarians). Errôl
többek közt ezt írja Gy. Hor-
váth László: „A barbárokra
várva igazi nagy erejû mû, a
dél-afrikai prózairodalom
minden bizonnyal egyik leg-
szebb, legidôtállóbb, nemzet-
közi rangú teljesítménye,
amely méltán nyerte el a leg-
fontosabb dél-afrikai irodalmi
díjat, a CNA Prize-ot s a két
igen elôkelô angolt, a Geoff-
rey Faber Memorial Prize-ot
és a James Tait Black Memo-
rial Prize-ot.” (A regény címe

azonos Kavafisz nagy versé-
nek címével.) Újabb három év
múlva adta közre a londoni
Secker and Warburg kiadó a
Life and Times of Michael K.
(Michael K. élete és kora) cí-
mû regényét. Ez elnyerte az
1983-as Booker McConnell
Prize-ot. 1986-ban látott nap-
világot a Foe. Késôbbi mûvei
közül csak a most megjelent
Elizabeth Costello c. regényérôl
tudunk. Magyar vonatkozás:
Coetzee értô tanulmányt tett
közzé a The New York Re-
view-ban Márairól.

Az egyes szám elsô sze-
mélyben elmesélt történet
ideje és helyszíne meghatá-
rozhatatlan. Így a kép általá-
nos az Állam manipulációs
trükkjeirôl, a Birodalom vélt
érdekeinek terrorral való
megvédésérôl, az Állambiz-
tonsági Iroda cinikus kímé-
letlenségérôl, a békeféltô
tisztviselô, a humanista gon-
dolkodású értelmiségi kiszol-
gáltatottságáról.

(Cs. A.)

Irodalmi Nobel-díj, 2003.



Bölcsek küldték ajándékba 
– Gondolatok az év minden napjára
212 oldal, szivacsos, aranyozott mûbôr kötésben,  2600 Ft 
A szép ajándékkönyv valóban „naptári” szerkezetben – de nem 2004-es naptárként, hanem általános
módon – klasszikus és mai gondolkodók hol elgondolkodtató, hol mulatságosan szellemes, hol megha-
tó és megfontolandó gondolatait tartalmazza, mûvészi kivitelben. 

A zsidó humor aranykönyve
408 oldal, habosított mûbôr díszkötésben kötve, kb 5000 Ft
Igazi szórakoztató ajándék ez a másfélezer valódi zsidó viccet tartalmazó gyûjtemény. Szerepelnek ben-
ne a bölcs rabbik legendás mondásai, a híres zsidókról szóló anekdoták, éppúgy, mint Móricka, az üzle-
ti élet, a kóser vendéglôk vagy a zsidó anya mulatságos történetei. Szûcs Édua rajzaival.

Uralkodócsaládok trón nélkül 
456 oldal, végig színes, kötve, védôborítóval, kb 7800 Ft
A tavalyi karácsonyi vásár nagy sikere volt A világ uralkodócsaládjaicímû album. Hasonló kivitelû test-
vérkötete az új könyv, mely több mint negyven olyan családot mutat be Albániától Zuluföldig, amelynek
leszármazottjai itt élnek közöttünk, trón nélkül, többnyire polgári foglalkozást is ûzve. Sok színes fotóval.

Kendôk és sálak csavarva-csomózva
48 oldal, végig színes, 1400 Ft
A nagy sikerû mû több kiadásban fogyott már el, és rengetegen hiányolják a könyvesboltok polcairól.  

Cserépfalvi Kati:

Mimikoko illegális élete
144 oldal, illusztrált,
kötve 1600 Ft
A szerzô          a legendás könyvkiadó,
Cserépfalvi Imre leánya. Emléke-
zésregénye a német megszállást
követô idôszakról szól, egy kisisko-
lás emlékeire épülve. Cserépfalvi
Kati (Mimikoko) a magyar történe-
lem egyik legtragikusabb idôszaká�-
ról jóízû kamaszhumorral beszél.
Minden sorával azt bizonyítja, hogy
az emberek zöme akkor is segítô 
szándékú volt. Lisziák Elekkülön-
leges illusztrációival.

Köves J. Julianna:

Háztartás A-Z
240 oldal, B/5, kötve 2980 Ft
A háztartási kislexikon sok száz
éves praktikumokat és új, modern
ötleteket egyaránt tartalmaz. Cím-
szavai között megtalálhatók a ház-
tartásszervezési tanácsok, a fôzés-
sel, táplálkozással kapcsolatos tud-
nivalók éppúgy, mint a varrással,
vasalással, folttisztítással stb. kap-
csolatos ötletek, tippek. Az eligazo-
dást piktogramok is segítik. 

A globalizáció kihívásai
és Magyarország
Földes György, Inotai András (szerk.)
2001, A/5, 400 old., 3200 Ft
ISBN 963 9082 99 6

BÍRÓ DÁVID
A globális felmelegedés
politikatörténete
2003, A/5, 160 old., 1300 Ft
ISBN 963 9350 22 2

GEORGE, SUSAN
A WTO: Korlátlan világkereskedelem
vagy szolidáris globalizáció?
A/5, 100 old., 980 Ft
ISBN 963 9350 23 0

STIGLITZ, JOSEPH E.
Globalizáció és visszásságai
Gavora Zsuzsa, Orbán Gábor (ford.)
2003, B/5, old., 3100 Ft
ISBN 963 9350 26 5

2001. Közgazdasági Nobel-díj

„A könyv mélyrehatóan elemzi a globális
gazdaságpolitika hiányosságait. Joseph Stig-
litz, a Világbankban és a Fehér Házban szer-
zett közvetlen tapasztalatai és belsô informá-
ciói alapján érzékletesen mutatja be, hogy a
globalizáció legnagyobb intézményei, rendel-
tetésükkel ellentétben, rendkívül sokféle mód-
szerrel inkább hátráltatták, mint segítették a
rászoruló országok fejlôdését. A könyv mind-
azoknak szól, akik komolyan aggódnak a vi-
lággazdaság jövôjéért.”

Soros György

„A könyv a legjobb útmutató ahhoz, hogyan
lehet rosszul irányítani a globalizált világ-
gazdaságot. Stiglitz tudja, hiszen ô benne
volt az irányításban, ezért bennfentesként, el-
sô kézbôl tud beszámolni a globálizáció
visszásságairól.”

James K. Galbraith

N A P V I L Á G  K I A D Ó
K O R U N K  K I H Í V Á S A  –  A  G L O B A L I Z Á C I Ó

Tanuláshoz
munkához

Segítséget nyújtanak az LSI
SZÁMÍTÁSTECHNIKAI

szak- és tankönyvei

A könyvek megvásárolhatók
a könyvesboltokban és a kiadónál:
LSI Informatikai Oktatóközpont
1037 Budapest, Bécsi u. 324.

Információ: Telefon: 4366520, fax:4366521
E-mail: balogh@lsi.gdf-ri.hu

Napvilág Kiadó 1054 Budapest, Alkotmány u. 2. Telefon: 3114866,
fax: 3010577; e-mail: napvilagkiado@axelero.hu.
Tanároknak, diákoknak és kulturális intézményeknek közvetlen
megrendelés vagy helyszíni vásárlás esetén jelentôs kedvezmények.



Federico Fellini:

Játszani,
mint a gyermek

A halhatatlan filmrendezô interjúi-
ból, nyilvánosságnak szánt töp-
rengéseibôl, bölcs és meglepô
eszmefuttatásaiból az elsô pillan-
tásra egy filozofikusan gondolko-
dó, mûvelt európai értelmiségi ké-
pe bontakozik ki elôttünk. Bele-
mélyedve az olvasásba, azonban
a kép megváltozik: elôtûnik az
örök gyermek, aki kicsit koravén
ugyan, káprázatos ismeretekkel
büszkélkedhet, mindent tud, és
mindenrôl van véleménye, a nôk-

rôl éppúgy, mint a politikáról, a történelemrôl és a mûvészetrôl, a
cirkuszról és a bohócokról, a világ gyönyörûséges vagy nem túl
szívderítô dolgairól, ám közben vág felénk egy pajkos grimaszt,
mintha azt mondaná: ne vegyétek nagyon komolyan, amit mondok,
én sem veszem mindig komolyan önmagamat.
Federico Fellini játékos és egyben fôbekólintóan mély gondolatai
éppúgy, mint a filmjei, ma már csak emlékek egy eltávozott nagy
mûvészrôl. És részei az örök emberi kultúra kincsestárának, aján-
dékok az emberiség következô nemzedékének. A kötetet a szerzô
varázslatos grafikái gazdagítják.

ISBN 963 9365 16 5
Ára: 1500 Ft

Jeff Campbell:

PUCCPARÁDÉ
Tudományos takarítás

A PUCCPARÁDÉ nem más, mint út-
mutatás a heti takarításhoz. Végig
gondolt, egyszerû módszer, amely
lépésrôl, lépésre halad; fürdôszoba,
konyha, portörlés, porszívózás.
Feltételezzük, hogy Ön szívesebben
tesz bármi mást, mint hogy drága
szabadidejét lakása, háza takarítá-
sára pazarolja. Szeretné, ha a lélek-
ölô házimunka mellett több szabadi-
deje lenne?

OLVASSA EL KIADVÁNYUNKAT, ÉS KÖVESSE TANÁCSAIT!
EZ A KÖNYV LEGALÁBB ANNYIRA SZÓL A SZEMÉLYES 
SZABADSÁGRÓL, MINT A TAKARÍTÁSRÓL

A borítót és az illusztrációkat Kelemen István készítette
130 oldal, 1998 Ft
ISBN 963 9365 14 9

A HÁTTÉR K iadó  ôsz i  ú jdonsága i

A könyvek megrendelhetôk közvetlenül a kiadónál is.
HÁTTÉR Kiadó 1134 Bp., Váci út 19. Levélcím: 1525 Bp., Pf. 97.
T/F: 320-8230, 329-7293, üzenetrögzítô: 221-6239.
E-mail: hatterkiado@axelero.hu. Honlap: www.hatterkiado.hu

E lôtérben a HÁTTÉR! 



A KORTÁRS KIADÓ ÚJDONSÁGAI
ZRÍNYI MIKLÓS
ÖSSZES MÛVEI
(Magyar Remekírók
– Új Folyam)
Sajtó alá rendezte:
Hausner Gábor,
Kovács Sándor Iván,
Kulcsár Péter
1200 oldal, aranyozott
vászonkötés, 4500 Ft
Az 1958-as Zrínyi-összes óta az eddigi legteljesebb – az
elmúlt évtizedek kutatási eredményeire építô – kiadás a
költôi mûvek és a prózai írások mellett több mint négy-
száz levelet, valamint emlékiratokat tartalmaz. A mû-
vekhez bôséges jegyzetanyag, név- és szómagyarázat,
életrajz és utószó kapcsolódik.

ALEXA KÁROLY:
A magyar polgár
– és a magyar író
(Álmok, tények, rögeszmék)
136 oldal, keménytáblás, 2100 Ft
Az esszé a magyar polgárosodás
történetének fényében vizsgálja
az elmúlt kétszáz év szépirodal-
mát – Csokonaitól napjainkig.

SZÔCS GÉZA:
A magyar ember és a zombi
Drámás történetek
Somogyi Gyôzô illusztrációival
408 oldal, 2600 Ft
Drámában, harsány bábjáték-
ban, groteszk filmnovellában,
passióban találkozhatunk az eu-
rópai kultúra szimbolikus alak-
jaival, magyar történelmi szemé-
lyiségekkel, letûnt vagy ma is lé-
tezô népcsoportokkal, nemzeti-
ségekkel, vígjátéki és drámai hô-
sökkel.

Könyveink a kiadónál
kedvezményes áron
megvásárolhatók. 
Címünk: 1062 Bp., Bajza u. 18.
Telefon/fax: 343 60 82
E-mail: korkiado@axelero.hu

A Cicero Könyvstúdió ajánlja
3 új ifjúsági regény – 3 izgalmas, szórakoztató

olvasmány – 3 kitûnô szerzôtôl

TÖK JÓ KÖNYVEK sorozat

Rosie Rushton: Melissa új élete
A 16 éves Melissa és családja Londonból falura költözik, mert a ma-
ma új hivatást választott. A fiatalok nehezen illeszkednek be a vidé-
ki iskolába. Családi bonyodalmak (az apa félrelépése) megoldása
is a gyerekekre vár.
Terjedelem: 184 oldal, kartonált, bolti ár: 1690 Ft

Babay Bernadette: Csélcsap kamaszok 
Ági, az a szôke csaj, akinek vörös a haja, magas az IQ-ja, hámlik
az orra, és lakkozás után mindig letörik a leghosszabb körme. Kide-
rül továbbá, hogy Ági még mindig Petibe szerelmes, és újra feltûnik
a csélcsap Szandra, aki babát vár. De vajon ki az apa? És igaz ez
egyáltalán...?
Terjedelem: 153 oldal, kartonált, bolti ár: 1390 Ft

Meg Cabot: Suzie és a szerelmes kísértet
– Mediátor 1. sorozat
A közkedvelt szerzô legújabb ifjúsági regénysorozatának hôsnôje,
Suzie, különleges képességgel van megáldva: kapcsolatba tud lép-
ni a túlvilággal, és ebbôl éppen elég gondja származik. Az esemé-
nyek akkor gyorsulnak fel igazán, amikor édesanyjával együtt New
Yorkból Kaliforniába költözik, ahol egy új apa és egy új iskola mel-
lett négy „lökött” mostohatestvér és két újabb „problémás” kísértet
vár rá...
Terjedelem: 248 oldal, kartonált, bolti ár: 1690 Ft

A Korona Kiadó Mûvésztársaságban
címû reprezentatív sorozata az elsô,
Toulouse-Lautrec-rôl szóló albuma
után újabb két kiváló kötettel gazda-
godik. Monet és Renoir mûvészetét,
hétköznapjait, a kor hangulatát, szel-
lemiségét bemutató albumok váloga-
tást adnak a mûvészek és a kor kony-
hájának különleges receptjeibôl, nem
mindennapi szellemi és gasztronómi-
ai kalandokra csábítva az olvasót.

Korona Kiadó 1136 Budapest, Balzac u. 39. Telefon/fax: 239-1046, 239-1458. E-mail: koronakiado@koronakiado.hu
Korona Kereskedôház 1139 Budapest, Petneházy u. 34–36. Telefon/fax: 340-2974, 340-3679. E-mail: kereskedohaz@koronakiado.hu

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

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






