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Helyzetjelentés
■ Itt állok, másként nem tehetek. A hideg
csontig hatol, a szél szemembe fújja a port,
cipômre sárkoloncok tapadnak. Alkonyodik, a bárányok elvéreznek… Az ólomszürke
égbolt nem sok jót ígér, lehet esô, lehet hó,
és még egy nyamvadt esernyôm sincs, arról
nem is beszélve, ha esni kezd, bokáig állhatok majd a sáros vízben.
Tôlem jobbra és balra az omlékony part,
mélyen vagyok, épphogy kilátok. Fejemet
balra fordítom, amennyire a szürkületi
félhomályban ez látszik, a távolban emberek mozognak, a baloldali emberek. Fejemet jobbra fordítom, a távolban emberek
mozognak, a jobboldali emberek.
Megfordulok.
Most jobb oldalon vannak a baloldali
emberek, bal oldalon vannak a jobboldali emberek. Ezt teszi a nézôpont.
Most ôsz van, és csend és hideg… Fázom.
Csak álldogálok itt enyhén vacogva, és
mindenfélére gondolok, míg telik az idô,
torzított és torzítatlan idézetek jutnak eszembe torzított és torzítatlan formában.
A politika nem esztétikai kategória. A morál
nem politikai kategória.
Olyan bizonytalan vagyok, vagy talán
mégsem?... Tudom, hogy a férgek megesznek,
csak azt nem tudom, ki vagyok. Svábokból jött
magyaroknak nem vagyok magyar… kun, félig székely, félig román, vagy tán egészen az?
Meg kell vallanom, aggódva állok itt. Természetesen ide is eljutnak a hírek, és azt hallom, be akarják temetni az árkokat. Ugyan
mintha lanyhulóban lenne ez a nagy tájrendezési szándék – ahogy ez lenni szokott, a
sürgôsen megoldandó problémák elvonják
a figyelmet a hosszabb távú tervekrôl –, de
kimondva nem lett, hogy errôl végleg letettek volna. Márpedig, ha betemetik az árkot,
akkor nem lesz hely, ahol állhatok.
Pedig jó kis hely ez, a két part között, középen. Nem túl kényelmes ugyan itt állni, de
már megszoktam, ragaszkodom hozzá, azzal
a kis kényelmetlenséggel nem törôdöm.
A kilátás is jó: balra és jobbra a falak
határolják, de elôre a végtelen messzeségbe látni. A végtelenbe nyúló vonal
elôttem, a csillagos ég fölöttem, az erkölcsi
törvény bennem: ez az, ami megnyugvással
tölti el kedélyemet.
Ne temessék be az árkot, itt emberek
vannak.
Milliónyian.
Kiss József
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Az ifjú Lin-csi
vándorévei 35.
Közreadja: Sári László
70.
■ Az ifjú Lin-csi egy nap kisebb pavilonok sokaságát pillantotta meg a városszéli erdôben. Az egyforma épületek maguk is várost alkottak, amolyan
játék várost, bambuszrács-fallal övezve. A rács mögött mintha színházi elôadás folyt volna: az emberek egyforma
szürke köpenyben tébláboltak az épületek közt, egyikbôl kisétáltak, a másikba be, nem siettek egyáltalán. Az ábrázatuk tûnôdô volt, a lépteik óvatosak.
– Talán még próbálják az elôadást,
azért ilyen lassú, bizonytalan a mozgásuk – gondolta Lin-csi, erôsen figyelve
a különös épületeket és lakóikat. A rendezôk élénk színekbe öltözve határozottan irányították a szereplôket, akik
megadóan engedelmeskedtek, sôt, olykor alázatos vigyorral fogadták utasításaikat. – Különös – gondolta elôször
Lin-csi, de aztán gyorsan rájött, a Betegek Városa elôtt jár. Állt a bambuszrácsnál és zavartan nézte ôket tovább.
Szinte odaláncolta a kíváncsiság.
Bent a város szürke lakói céltalanul
ôdöngtek utcáikon, tereiken, parkjaikban, meredten bámultak házaik ablakai mögül. Náluk éppen fordítva volt
minden, mint az igazi városokban. Ott
a lázas iparkodás látványába beleszédül az ember, itt jeges félelem, bénító
csendesség. A szereplôk bágyadt, ferde
pillantásokat vetnek egymásra, találgatják, kire mi vár. A pavilonok fekvôhelyekkel vannak tele, nem mind áll
föl, aki elhever a helyén.
– Az eltévelyedett taoisták, akik a halhatatlanságot hajszolják, mit szólnak
ehhez? Ebben a városban nem bölcseleti kérdés már az elmúlás. Ez itt egy
halálgyár. Soha ilyen tökéletesen nem
mûködhet semmiféle emberi találmány – legyintett Lin-csi gondolatban
a taoisták varázskonyháira, cinóberlabdacsaira. De a tengôdô városlakókon
végigtekintve, a tudós gyógyászat leleményeire is. A fôzetekre, a gyantába,
viaszba hempergetett golyócskákra, a
hideg boros és meleg boros kúrákra a
majom órájában, a szeszes dörzsölésekre az ökör órájában, a fürdôkre, az égetésre, a szurkálásra, és az összes többi
másra. A test harminchatezer szelleme
nem hallgat az emberi elmére.

– Micsoda szerencse, hogy eddig
nem láttam ilyet! Micsoda véletlen,
hogy most is kívülrôl nézem! Mielôtt
elvonulna a zápor, már megszólal egy
madár. Még halljuk a madarat, de már
itt az esô. A létezés minden állapota
pillanatnyi csupán. Ki tudja, köztünk
is kiben mi rág? – tûnôdött Lin-csi a
bambuszrács elôtt.
– Éld az életed, ne álmodd!
Jó, ha ezt korán megérted.
Mi idelent jut, oly kevés:
nyomorult, balga testi lét –
dünnyögte még magában, aztán elfordult a rácstól. Mielôtt továbbindult
volna, kihúzta magát, s szorosabbra
húzta testén köpenyét.

71.
Az ifjú Lin-csi egy nap eszébe idézte
csangani emlékeit. A Fehér Igazgyöngy kolostorát, celláját, ablaka
elôtt a kert ciprusait, az apátot, a kolostor könyvtárát. És eszébe jutott
számos olvasmánya is, szorgalmas
munkája, hogy felfedje magának minden emberi igyekezet célját. A földi,
az égi célokat, a vágyak forrását. Hátha megtalálja közben ifjú életének helyes irányát.
A tökéletességet mint célt már többször is elvetette tûnôdései során, ám
jobbat azóta sem talált. Ez szépnek,
méltónak látszott olykor, mert rendesen kell elvégezni minden munkát. De
veszélyesnek is találta sokszor, mert
könnyen fordítja felénk az értékek
visszáját. – A tökéletesség az emberi
világban maga a mértéktelenség. Minden érzés hideg vérû gyilkosa, belôle
származik a kegyetlenség – gondolt
vissza Lin-csi korábbi félelmeire, s
most még inkább ijesztônek találta a
tökéletességre törekvést. A városka piacán, melyen áthaladt az imént, látott
egy bábelôadást. Ez erôsítette meg
benne régi meggyôzôdését.
– A középsô világ lakói mind tisztátalanok, én vagyok tiszta egyedül. A
középsô világ lakói mind bódult szédelgôk, én vagyok józan egyedül.
Mind tévelygôk, én látom a célt egyedül. Mind pusztítók, én építek egye-
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dül – kántálta magában az elôadás elején az egyik szereplô, egy keshedt parasztgúnyába bújtatott remete, a Sárga-folyó mocsarai közt bolyongva.
Egy lusta halász, aki mindig csak három napig halászott, aztán három napig a hálóját szárítgatta, a csónakjában
heverészve meghallotta a bolygó remete hangját. Felült, s amikor a remete közelebb ért hozzá, csodálkozva ismert rá. – Nagyuram, te nem tartományunk fôminisztere voltál? Hogyan
jutottál erre a sorsra? – kérdezte tôle
döbbenten. – Én vagyok tiszta egyedül, én vagyok józan egyedül, én látom a célt egyedül, ezért élek itt egyedül – ismételte mondókáját a remete,
elkínzott tekintetét a halászra emelve.
– Nem bírom elviselni az emberek
szennyét és balgaságát – tette még
hozzá, miközben gúnyáját igazgatta
bánattól összeaszott testén. Evezôjére
hajolva akkor a halász elgondolkozott, majd így fordult hozzá.
– Mire való a mély értelem, a magas
szárnyalás, nagyuram?
Mire való a tökéletesség, ha számûzöd magad általa? Mire való? Gondoltál már rá? – kérdezte tôle, aztán
gyorsan válaszolt is helyette. – Semmire a világon! A bölcs képes rá, hogy a
világgal változzék, anélkül, hogy tisztátalanná válna. A bölcs képes rá, hogy
az emberekkel maradjon, anélkül,
hogy bemocskolná magát! – mondta
szinte haragosan, s evezôivel a vízbe
csapott. – Ha a folyam tiszta, moss
benne hajat! Ha a vize zavaros, moss
benne lábat! – kiáltott vissza még távolabbról, aztán többé vissza se nézett. A hullámok kék csíkjain könnyedén kihajózott a képbôl. Ezzel az elôadás véget ért.
– Hallottam én, ha testének tisztaságára ügyel az ember, porolja le fövegét
is. Hallottam én, ha fövege tisztaságára ügyel az ember, ügyeljen józanságára is – szólalt meg ezután az ott gubbadó remete mellé elôlépô bábszínész,
majd ünnepélyesen meghajolt. Amikor fölegyenesedett, egy pillanatra
összeakadt a tekintete a sátor elôtt álldogáló Lin-csiével. Mindketten értették jól szegény remete sorsát. És irigyelték egy kicsit a lusta halászt.
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„A költônek az anyanyelve
a hazája”
Budapesti találkozás Gömöri Györggyel

■ Ha hivatalos ûrlapon faggatják a foglalkozásáról, azt
írja be, hogy nyugalmazott
egyetemi tanár. Cambridgeben adott elô lengyel irodalmat és másodállásban magyart. Személyesebb kérdésekre így válaszol: költô, mûfordító, irodalomtörténész
vagyok. S nem mellékes a
sorrend. Összesen negyven
könyvet jegyzett szerzôként
vagy közremûködôként. Magyarul kilenc verseskötete jelent meg, ezek közül ötöt
Nyugaton adtak ki. A most
az Ister Kiadónál napvilágot
látott A tél illata címû lírai
összeállítás a negyedik, saját
költeményeit tartalmazó kiadvány, amely hazánkban jelent meg.
Az Elkésett tisztesség ciklusban szerepel a Négy sor
Kosztolányinak: „Ez már kemény utókor, rajtunk az út
pora, / Nevünknél szebben
csillog a sztárok tompora. /
Ki hallgat jó zenét, ki olvas
verset itt? / Sûrû repkény lepi a költôk sírjait.”
Magyarázza, mi az, ami a jelenlegi, értékválságos korszakban is a líra mellett tartja:
– Az önmagáért való költészetben nem hiszek, s abban
sem, hogy a lírikusnak érdeme
lenne, ha versét csak öt–tíz
ember érti meg, amennyiben
nagyon odafigyel. A vers kom-
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munikál. Az önkifejezés az elsôdleges, de rögtön utána következik a kommunikáció igénye. Az ideális olvasónak írok,
aki lehet, hogy tíz év múlva
fogja megismerni a versemet s
nem feltétlenül a magyar országhatárok között éli a napjait. Elôször vagyunk olyan
helyzetben, hogy mintha
Angliában többen olvasnának
verset, mint Magyarországon.
A rendszerváltás óta beözönlô
tömegkultúra elvonja az emberek idejét, figyelmét, ugyanakkor a középrétegekben megingott a színvonalas mûvészeti alkotásokba és a mûvelôdésbe vetett hit. Sajnos, ebben a
sajtónak is szerepe van. Rendhagyó módon mûködik az értékhierarchia. Még csak nem
is egyszerûen klikkek mentén,
hanem sikerírók „futtatásával”. Ha valaki szépen folyamatosan építi az életmûvét,
de nincs különleges kapcsolata valamelyik lappal, akkor
nem is hallani róla. A Timesban pedig a minap Radnótiról
emlékeztek meg halálának november 9-ei évfordulója alkalmából egy angol nyelvû fordításkötetünk kapcsán, amelyet
Clive Wilmer állandó „munkatársammal” készítettünk. S
a statisztikák szerint Hollandiában minden ötödik ember
megvásárolta Kertész Imre
Sorstalanság címû regényét.
Bár a próza Magyarországon
is kedvezôbb helyzetben van
a költészetnél.
Az erkölcsi megbecsülésre
nem panaszkodik. A Magyar
Köztársaság Tiszti Keresztjét
1995-ben Göncz Árpádtól vehette át, négy évvel késôbb
Pro Cultura Hungarica díjjal
jutalmazták.
Fordítótársa,
Clive Wilmer Ady Endre-díjat kapott a Pen Clubtól. Gömöri György szerint komoly
mûfordítói méltatást érdemelne Clive, hiszen hosszú évek

óta ôk ketten együtt tolmácsolják a magyar költészetet
az angol közönségnek akár válogatott antológiákban, akár
Petri György-kötetben. Miként lehet együtt fordítani?
– Clive nem tud magyarul,
bár többször járt hazánkban,
elôadásokat tartott, s a Szegedi Egyetemi Kiadó Végtelen
változatok címmel fordításban meg is jelentette egy kis
kötetét – meséli beszélgetôtársam. – Nyersfordítást készítek neki, amely a magyar
áthallásokról, értelmezésekrôl, történelmi utalásokról is
tájékoztatja. Ô megalkotja az
elsô variációt, leülünk, megbeszéljük, elmondom neki,
min miért változtatnék. A
második változatot általában
már közölni is lehet. Egyetlen
vers akadt, amelyen hosszú
hónapokig vitatkoztunk, s ez
éppen az én, Ôszi magánbeszéd címû költeményem volt,
amely egyébként Salvatore
Quasimido- és Ada Negri-díjat is nyert.
– Petôfivel azsúrban vagyok, amennyiben szeretem
az ôszt – folytatja gondolatmenetét. – De szívesen alkalmazom címekben vagy hasonlatként a többi évszakot,
hónapot is: Nyugtalan koranyár a címe a Szolidaritás feltámadása idejében fogant egzisztencialista versemnek,
vagy Váratlan tavasz a mostani kötet egyik életérzést sugalló költeményének a címe. A
tél illatát, megvallom, Füst
Milántól kölcsönöztem, tôle,
aki egész életében öregnek
érezte magát. Bár úgy gondolom, genetikai okokból több
energia van bennem, mint
számos kortársamban, az elmúlás, az öregedés gondolata
természetesen foglalkoztat, s
a címadó versben is felbukkan, amely ezen és a természeti képen kívül kissé kétség-
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beesett filozófiai üzenetet is
hordoz, keresi, hogy „…hová
tûnt a világból / a könyörülô
Isten…”. Találhatók még a
kötetben ironikus, valamint
szerepversek. Ez utóbbiakban
a történelem vagy a magyar
irodalom alakjait szólaltatom
meg, mintha egy pillanatot
kapnék el életükbôl, s továbbgondolom korabeli eszmefuttatásaikat. Olykor szövegeket vágok ki, s fejtem ki
segítségükkel mára is utaló
véleményemet. A természeti
és a történetfilozófiai gondolat, remélem, a legjobb verseimen átszövôdik, s a sorok
hazabeszélnek Magyarországra, akkor is, ha éppen London felé tartván vagy az Oxford és Cambridge közötti
úton írtam ôket. Jól tudok
utazás közben, hajón, vonaton, repülôn verset írni, talán
azért, mert mindig „köztes állapotban vagyok”.
– A költônek az anyanyelve
a hazája – fûzi tovább a szót.
– A vers a legszemélyesebb
mûfaj, s ha valaki tízéves elmúlt, amikor szülôföldjét elhagyta, költeményt nem fog
új hazája nyelvén írni. A költô versvilága szorosan összefügg a gyerekkorral, mindenki akkor tanulja meg a szavak
ízét, a gimnáziumi években
már csak finomítani lehet rajta valamicskét.
Gömöri György negyedéves, lengyel–magyar szakos
bölcsészhallgató volt 1956ban, amikor az október 23-ai
tüntetés egyik szervezôjeként
külföldre kellett menekülnie.
– Fel kellene hagyni az
1956-os legendákkal -– figyelmeztet. – Mindenki úgy gondolja, hogy a tüntetést a Mûszaki Egyetemen szervezték.
A követelések valóban tôlük
származtak, de a pesti oldalon mi, bölcsészek vonultunk
énekelve, zászlókkal, s megbeszéltük, hogy a némán vonuló mûszakisokkal a Bemszobornál találkozunk. A hiteles emlékezés igénye sokakban felmerülhet, mert az Október fényesítése címû versem egyre népszerûbbé válik
Nyugaton.
Mátraházi Zsuzsa
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1890 Ft

Gréti története

Lányok késésben

1790 Ft

Animus Kiadó

1890 Ft

1301 Bp. Pf.: 33.

Egy torkos szörnyeteg

Vissza a folyóhoz

1490 Ft

Nyáron történt
1490 Ft

1890 Ft

Játéktippek 6–10 éveseknek

info@animus-kiado.hu

2290 Ft

Telefon/fax: 200-84-81

A Fekete Sas Kiadó kínálatából

Múlt századi hétköznapok
Tanulmányok a Kádár-rendszer
kialakulásának idôszakáról
Szerk.: Rainer M. János, 3600 Ft

A vidék forradalma
Szerk.:
Szakolczai Attila – Á. Varga László
Az 1956-os Intézet és Budapest Fôváros Levéltára nyolc kelet-magyarországi megye 1956-os forradalmát
bemutató tanulmánykötetet jelentet
meg. A tanulmányokat a megyei levéltárak, a nyíregyházi múzeum és
az 1956-os Intézet kutatói írták a
rendszerváltozás óta rendelkezésre
álló dokumentumok és a még élô
résztvevôk visszaemlékezéseinek
felhasználásával. Várhatóan 2004.
decemberében jelenik meg a második kötet, amely a többi megye forradalmáról ad majd képet.

Rainer M János: Ötvenhat után
3000 Ft
A tizennégy írás a Kádár-korszak
kezdetétôl a máig terjedô idôvel
foglalkozik. Elsôsorban a rendszer
születése és végelgyengülése, a
kettô között pedig az a kép, amelyet
az országot elhagyó emigránsok
alakítottak ki róla. Végül pedig az
emlékké vált forradalom – amelynek emlékezete szétválaszthatatlanul összeforrott azzal, ami ötvenhat
után történt.

Füst Milán: Advent
1900 Ft
A kisregény színhelye a 17. századi London, a fôhôs: egy üldözött
katolikus nemes.
Spánn Gábor:
Villamossal Európába
Derûs rádiójegyzetek
1680 Ft

1956-os Intézet

Salamon István:
Tollal és mikrofonnal
2100 Ft
A kiváló rádiós áttekintést ad a
magyar rádió történetérôl, meghatározó alakjairól.

1074 Bp., Dohány u. 74.
Telefon: 322-5228, fax: 322-3084
E-mail: rev13199@helka.iif.hu
www.rev.hu

Mikszáth Kálmán:
A két koldusdiák
Öregbetûs Könyvek sorozat, 1100 Ft

Tarbay Ede: Vadak
990 Ft
A verses és Villon-i balladákkal
színezett „regény” fôhôse a Pannonhalmáról Párizsba küldött
János diák, aki megismerkedik
Villonnal...
Jolsvai András:
Az ujpesti személy
(novellák)
1790 Ft
Fekete Sas Könyvkiadó
Telefon/Fax: 332-89-31
Internetes Áruház:
www.feketesas.hu
e-mail: feketesas@feketesas.hu
Kedvezményes könyvesbolt:
Fekete Sas Kultúrbarlang
1073 Bp., Erzsébet krt. 15.

A hozzánk illô életszakasz
Beszélgetés Lászlóffy Aladárral

■ 1937-ben született Tordán.
1962-tôl máig több mint
negyven kötete látott napvilágot. Ezek verseket, regényeket,
novellákat, esszéket, gyermekverseket és mûfordításokat tartalmaznak. A kolozsvári Helikon c. folyóirat szerkesztôje, a
Korunk munkatársa. Tagja a
Magyar Mûvészeti Akadémiának valamint a Román Akadémiának. 1991-ben József Attila-díjjal, 1998-ban Kossuthdíjjal tüntették ki.
– Meddig éltél szülôvárosodban? Mit jelentett neked az a
táj, és hogyan tágult ki a szülôföld határa?
– Az idôtartamhoz képest sokkal jelentôsebb az az elsô tizennégy év, amit születésemtôl családomnak Kolozsvárra telepedéséig
Tordán éltem le. Mert ebben az elsô tizennégy évben éltem meg
eléggé intenzíven – alkatomnál
fogva, valószínûleg – az egész világ befogadását, az egész világ képzeletbe állítását, mint egy lehetséges díszletet, ahol majd le fognak
játszódni olyan történetek, belsô
felvonások, amikrôl akkor még nekem se volt semmilyen elképzelésem, tudomásom, vagy legfennebb elképzelésem volt. Ez a belsô láthatár: Tordától Róma, Tordától Betlehem, Tordától a légiók
és a véres és virágillatú középkor.
Gyakorlatilag Torda volt az életem
legfontosabb szakasza, minek kapcsán mondom el most is azt a
megállapítást, hogy kinek-kinek
jól áll valamelyik életszakasz. Ez
egyénileg változik. Van, akinek
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júmunkás c. lapban is ott voltunk.
Kolozsvárra való áttelepülésünk
után a Farkas utcai református kollégiumban osztálytársa lettem
Kántor Lajosnak, akivel ma a Korunk szerkesztôségében is együtt
dolgozunk, a szövetségünk töretlen volt végig. Az Utunkban is
napvilágot láttak munkáink, tanáraink – például Oláh Tibor – jóvoltából 53–54-tôl. Gyakorlatilag
amire az 50-es évek végén ez a
nemzedék megjelenik a „képernyôn”, akkor ez már egy létezô
nemzedék, legfeljebb nem ez a neve. A név titka az, hogy 1960 karácsonyán Bukarestben összehívták
a Fiatal Írók Konferenciáját, ahol
nyilvánvalóan az akkori tünetegyüttesnek megfelelôen, a román
mellett bizonyos arányszámmal
ott kell legyen a többi, a magyar, a
német és más nemzetiség is. Bukarestben megismerkedtünk azokkal
a román kollégáinkkal, akikkel személyesen is megvolt ill. megvan a
kapcsolat és a szövetség. Stanescu,
Baltage, Popescu, Buzura nagyon
ismert nevek. Ôk akkor a híres
Eminescu-vers címe (az Esthajnalcsillag) alapján induló írók-költôk
sorozatának voltak az elsôkötetes
szerzôi. Így alakult ki, hogy legyen
egy magyar sorozat is, annak pedig
a nagyon egyszerû Forrás címet adták. Tételesen Szemlér Ferencnek
volt az ötlete, de ebben benne volt
Majtényi Erik gondoskodása, barátsága és odafigyelése a fiatalokra,
Méliusz Józsefé, Szász Jánosé, Bodor Pálé, a késôbbiekben Gálfalvi
Zsolté és Györgyé. A Forrás-nemzedék, ahogy mondani szoktam,
elfért a nagyanyám hátas díványán. Gyakorlatilag hat-hét emberbôl állott. De ugyanezek már
ott vannak a református gimnázium irodalmi körében, ami 50–52ben létezik és mûködik, az Írószövetség szárnyai alatt. És a Fodor
Sándor vezette, akkor még Maxim
Gorkij, késôbb Gaál Gábor Irodalmi Körben, amelynek a folytonossága töretlen. Az elsô Forrás-nemzedéknek a saját mûvek publikálásán túl volt egy fontos szerepe, mi
voltunk azok a szárazdajkák, azok

igazán jól áll az, hogy gyermek,
van, akinek az, hogy nagypapa,
öreg, kiteljesedô ember, van, akinek az, hogy férfi. Úgy érzem, belsô arcképemhez, amit belülrôl
kell, hogy érezzek, állandóan
szembesítsem a léttel és a munkával, nekem a gyermekkor volt a
legfontosabb. Akkor teltek meg
mindazok a tartályok, amelyekbôl
azóta is élek. Ókor-szeretetemtôl
történetfelfogásomig, ezek nyilván
korrekciókat szenvedhettek, pozitív korrekciókat – nem is szenvedték ôket, hanem óriási korrekciónak örvendhettek. Addig, hogy
utána én magam tanítsak ókortörténetet egyetemi hallgatóknak, az
a hosszú út vezetett, amelyik a mezopotámiai, a római, az egyiptomi
hangulat megszeretésével, a gyermekkori mániákkal, bélyeg- és régi
pénz-gyûjtéssel kezdôdött.
– Mennyire volt az elsô Forrásnemzedék összetartó-tartozó társaság? Milyen érzésekkel gondolsz viszsza erre a közösségre, az indulásodra?
– Nagyon egyszerû is lehetne a
válaszom: Kellemes érzésekkel
gondolok vissza. Elôször 1946-ban
jelent meg nyomtatásban írásom,
a Kolozsváron megjelenô Dolgozó Nô gyermekmellékletében.
Ugyanis megnyertem egy pályázatot. Elképesztô volt a pályadíj.
Amikor gesztenyét kötöttek a karácsonyfára, mert annyira nem volt
cukor, az éhezés esztendejében fél
kiló selyemcukrot kaptam díjként,
és az erdélyi népmesegyûjtô Ôsz
Jánosnak Csudatáska címû kötetét. Ebben az idôszakban, nagyjából az ötvenes évek elejéig, ebben
a lapban közöltek azok, akikkel késôbb a Forrás-nemzedékben ott
vagyok, ott nyüzsögnek körülöttem olyanok is, akiket már ismertem, olyanok is, akiket csak késôbb
ismertem meg: Veress Zoltán, Szilágyi Júlia, Jancsik Pál, Kántor Lajos. Tehát Brassótól Észak-Erdélyig azok a palánták, akikbôl késôbb a csepülhetô és tilolható kenderanyag kialakul. Késôbb ugyanezekkel a Majtényi Erik és Páskándi Géza szerkesztésében Bukarestben megjelenô, magyar nyelvû If-
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a nagyobb bátyák és nôvérek, akik
az új tehetségeket maguk köré tudták gyûjteni. A második Forrásnemzedék kiválóságai Király László és Farkas Árpád, jó néhány már
elhalt embert is fel tudunk sorakoztatni, Szôcs Gézáék tulajdonképpen a Forrás harmadik emelete, utánuk, azt hiszem, már csak
manzárdok következnek. Nem
számoljuk, de gyakorlatilag a Forrás a Kriterion gondozásában a 90es években is megjelent. Ennek a
Forrás-tábornak, ennek a Forrás„sátor-alja-új-helynek” a lakói
mind az egységes magyar irodalom része. Mi ugyanis csak egyetlen magyar irodalmat ismerünk.
Nincs külön magyarországi és erdélyi irodalom.
– De léteztek-léteznek államhatárok, a könyveket ezen átvinni és áthozni sokáig nem ment könnyen. A
határon túli irodalmat a magyar olvasóközönség nagy része nem ismerte
jól. Egy kicsit el voltatok vágva...
– Engedd, hogy ellentmondjak.
Ez nem szépít a helyzet tragikumán, és nem ment semmiféle totalitárius gyakorlatot. De az 50-6070-es években minden könyvünkben ott található, hogy „készült a
Román Népköztársaság és a Magyar Népköztársaság közös könyvkiadási egyezménye keretében”.
Ha egy könyvbôl legyártottak
5000 példányt, abból 2000 átjött –
eléggé pontosan számba lehetett
venni. A mostohaságot a cenzurális viszonyok jelentették. Sokszor
a cenzurális viszonyok jobban sújtottak esetleg magyarországi írókat, hiszen nekünk szervesebben
alakult ki nyugati barátaink jóvoltából és bizonyos engedékenység
okából a kapcsolatunk a nyugaton
mûködô magyar irodalmi körökkel. A Kádár-rendszer különben
„puha” korszaka, prése vagy bilincse jobban helyhez kötötte a magyarországi írókat. Az, hogy ki kit
vesz észre az olvasótól az irodalom bürokratájáig, az más kérdés.
Ezt mutatja az elmúlt 13 év, amikor a viszonyok pontosan olyan
mostohák. Amikor nincs egy
olyan szervezett erô, nincs egy tekintély, aki odacsapna, nincs egy
Deák Ference az egységes magyar
kultúrának vagy irodalomnak, akkor ma az történik, ami tegnap
történt, és holnap is történni fog
ebben a kultúrában.
Csokonai Attila

A család könyvespolcára

A Móra Kiadó
karácsonyi kínálatából
Janosch

Kistigris és Kismackó
Panamában

144 oldal, ford. Dornbach Mária,
ill. a szerzô
„De jó, ha az embernek van egy
barátja! Akkor aztán semmitôl
sem kell félnie.” Kistigris és
Kismackó ezzel vigasztalják
egymást, ha utoléri ôket
a balszerencse. Márpedig az
utoléri. Hol a nemtörôdöm Róka,
hol a királyi adószedô, hol a nagy
Hegyi Rabló alakjában…
1690 Ft

A

Medicina Kiadó karácsonyi ajánlata

Ottlik Károly: PROTOKOLL
kb. 600 oldal, kötve, kb. 7000 Ft
Illem, etikett, viselkedéskultúra, helyes magatartás különbözô élethelyzetekben... A kötet átfogó képet ad
mindarról, amit a magán-, a társadalmi, a politikai, az üzleti és a diplomáciai életben „viselkedôknek” – végsô
soron mindnyájunknak – hazai és tágabb környezetünkben tudni illik.

Korpádi Péter – Patyi Árpád:
BURGONYÁS ÉTELEK
kb. 140 oldal, kötve, kb. 2700 Ft
A burgonya – a krumpli – a magyar
konyha népszerû alapanyaga, soksok egyszerûbb és bonyolult ételünk finom alkotórésze, vagy körítése. A szerzôpáros – egy induló sorozat nyitóköteteként – burgonyával készülô ételek receptjeit adja
közre, mindegyiket több színes,
kedvcsináló fotó kíséretében.

Arany László

Szép magyar
népmesék

160 oldal, Reich Károly színes
illusztrációival
Arany László a 19. század
hatvanas éveiben, Székelyföldön
gyûjtött népmeséibôl több mint
két tucat olvasható a kötetben.
Babszem Jankó vagy az
aranyhajú hercegkisasszony,
netán Gagyi gazda vagy annyi
más híres-nevezetes mesealak,
okos-oktondi állatfigura
a hôse egy-egy történetnek.
2590 Ft

Földön látszik,
égen jár

Paul Atterbury – Lars Tharp
(szerk.):
RÉGISÉGEK KÉPES
ENCIKLOPÉDIÁJA
332 oldal, kötve, 8300 Ft
A több száz színes képpel illusztrált
enciklopédia a régiségek hat csoportját – bútorok, üvegek, ezüstök, órák,
kerámiák és porcelánok, ill. keleti mûtárgyak – mutatja be. Az egyes témaköröket kor- és mûvészettörténeti
összefoglalás vezeti be, amit a konkrét darabok és stílusirányzatok átfogó
ismertetése követ.

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 találós kérdések
megfejtésében segítségül
hívhatók a kérdéseket
illusztráló kedves
és humoros rajzok.
1790 Ft

Dr. Karl Shuker:
REJTETT KÉPESSÉGEK
– AZ ÁLLATVILÁG CSODÁI
kb. 240 oldal, kötve, kb. 6800 Ft
Ha elgondolkodtak már azon, hogyan
képesek túlélni ismétlôdô vándorútjaikat a költözô madarak, vagy figyelték a
hálóját szövô pókot, ha álmélkodva
hallgatták az elképesztô távolságokról
hazataláló egyes háziállatokról szóló
történeteket, felmerülô kérdéseikre
mind választ találnak ebben a legfrissebb tudományos kutatások eredményeit is feldolgozó kötetben.

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. A képeskönyv a
legkisebbekhez szól.
1190 Ft

KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK!
w

w

w

.

m

o

r

a

.

h

u

Jung Zseni: A NÔ ÉGI MÁSA
68 oldal, kötve, 6100 Ft
„E varázslatos nôkön a legszebb nem
is a testük – hanem az, amit megidéznek magukból. Amit elrejt a sok lehunyt szem, elfordított arc” – olvashatjuk Jung Zseni fotómûvésznek a
nôi szépséget köszöntô albuma elôszavában. A fotókat a magyar költészet remekeibôl vett idézetek kisérik.

Medicina Kiadó
Telefon:302-6288
E-mail: medkiad@axelero.hu
honlap: www.medicina-kiado.hu

Rólunk írták olvasóink…
■ Közel ötven olvasónk küldte vissza
kérdôívünket s ezzel
a „szemünkbe mondta” véleményét. Elôfizetôink és lapszámonkénti vásárlóink
matematikai pontossággal egyenlô arányban válaszoltak, és –
külön öröm a szerkesztôségnek – kettô kivétellel valamennyien rendszeres olvasóink. Rovataink közül legalább
ötöt mindegyik olvasónk
rendszeresen elolvas, de nem
ritka az sem, hogy az elsô betûtôl az utolsóig fontosnak
tartja a Könyvhetet. Ami igazán tiszteletre méltó teljesítmény, hiszen „a megjelent könyvek betûi olyan aprók, hogy szemüveggel is alig látom. Nagy elszántság kell az átböngészéséhez”
(Dr. M. M., Budapest). Egyetértünk, ahogy az
„Egyértelmûen bôvíteni kell minimum 4 oldallal” (Dr. K. J., Budapest) véleménynyel is. Szívesen növelnénk a lap terjedelmét, s akkor bizony nagyobb betûkre is „futná” olvasóink kedvelt rovatában, mely „a könyvszakma jelenleg egyetlen pontos bibliográfiája a kereskedelem részére” (F. CS., Hajdúszoboszló).
Ha ez csak a szándékunkon
múlna!….
Volt egy kérdés, melyben
arra kértük olvasóinkat, osztályozzák le rovatainkat.
Örömmel jelentjük, a bizonyítványunk 4,2-es átlagot
mutat. Jó rendûek lettünk
tehát, 350 osztályzat átlaga
ez, amelyek között elvétve
akad kettes vagy hármas minôsítés.
Minden kérdôív
tartalmaz nyitott
kérdéseket is, ezek a
legizgalmasabbak,
hiszen itt nyílik igazán lehetôség a szabad
vélemények
megírására. Tallózzunk ezekbôl is,

kezdjük talán a szívünket melengetô
véleményekkel:
„Nem szívesen osztályozok. Nekem a
Könyvhét tartalma,
formátuma, olvashatósága miatt jó áttekintést ad a hazai
könyves életrôl. Ezt
rendszeresen olvasom. Ezenkívül pedig, mint könyvtáros,
sokféle kiadói katalógust, honlapot stb.”
(B. M., Budapest)
„Sok érdekességet és
újdonságot olvashatok a lapban, amit
más újság, média
nem nyújt. Több témakör teszi olvasmányossá a lapot. Tetszik nagyon.” (T.
Zs., Pécs) „Nekem tetszik az újság jelenlegi design-ja és tartalma. Az átlag 28 oldalas terjedelem nem
sok, de épp elég ahhoz, hogy lényegre törôen és sallang-menteset írjon az újság a
legfontosabb eseményekrôl, könyvekrôl.” (M. G., Cegléd)
„Tartalmi minôsége
nagyon jó, a megfelelô mennyiségû reklámok hasznosak.
(M. M., Budapest)
„Szeretem végiglapozni a kiadványukat, mivel nincs
könyves újság. A
kiadott könyvekrôl
innen kapok tájékoztatást és a legutóbbi idôben bevezetett beszerzési akciójuk pedig
nagyon tetszik, élek vele.” ( Sz.
E., Veszprém) „Sokat segít a
lap a munkámban. Kollégáim
közül is többen olvassák.” ( Sz. L.,
Tura) „Akkor születtek, amikor én abbahagytam a munkám.
Idôbe telt megszokni,
hogy könyvtár nélkül
is lehet élni. Nos, új
könyv nélkül nem!
Megteremtette ez a

lap számomra, hogy
otthon lehessek minden
könyvesboltban…”
(T. B., Szeged)
A teljesség kedvéért, no meg azért is,
mert a kritikai megjegyzések tanulságait
komolyan
szeretnénk venni, lássunk
ilyeneket is: „Határon túli kiadók és írók, költôk bemutatását hiányolom; Kérem tágabb kör bemutatását, liberális és
nemzeti is.” (Dr. Sz.
F., Hatvan) „ A lap
kitekintését tágítani
kellene a keresztény
szellemû vagy akár
az ún. nemzeti szellemû kiadók irányába.” (Cs. Á., Paks)
„A megjelenô könyvekrôl többet és több
információt. Több
mûszaki jellegû könyv
bemutatását hiányolom.” (G. M., Szeged) „Szívesen olvasnék szakmai kulisszatitkokról és elsôkönyves szerzôk szárnypróbálgatásairól.
Többet kellene foglalkozni a fiatalokkal és külföldi szerzôk bemutatásával.” (B. Zs.,
Budapest) „ Talán az
új könyvekrôl kellene
több információt közölni, egy-egy nagy kiadó
terveit ismertetni.” (F.
Cs. Hajdúszoboszló)
A lap méretével valamennyi olvasónk elégedett, a kétheti megjelenés is szinte egyöntetûen megfelel igényeiknek. Fontos kérdésnek szántuk (mire ezek az értékelô sorok megjelennek, már eldôlt)
a színes nyomás
kérdését. A válaszokból kiderül,
hogy jól döntöttünk. Olvasóink
többsége – a kérdôív kitöltésének
idôpontjában –
úgy vélte, a lapnak
elônyére válna, ha
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színes lenne. (Reméljük, ez
most már jelen idô: válik…)
„A célnak ugyan megfelel feketefehér nyomással is, de kellemesebb külsôvel még
szívesebben forgatnám, a könyvborítók sokkal jobban érvényesülnének,
könnyebben lennének
felismerhetôk” (J. S.,
Budapest)
Volt régebben egy
ingyenes szolgáltatásunk olvasóinknak: a
Könyvet keres – könyvet kínál rovat. Abbahagytuk,
mert nem jöttek kérések, felajánlások olvasóinktól. Érdekes módon több olvasónkban is felvetôdik ennek a hiánya. „Nagyon sajnálom, hogy
nem sikerült meghonosítani a
Könyvet keres – könyvet kínál c.
rovatot. Egyszerûen nem értem,
hogy ez miért nem mûködik?”
(Sz. D., Budapest) Mi sem értjük, de teszünk
még egy próbát, újraindítjuk a rovatot (ld. 28. oldal).
A kérdôívek 60%át vidéki olvasók
küldték
vissza,
ugyanilyen arányban szerepelnek a
nôk is a válaszadók
között. Foglalkozásukat tekintve döntô többségük középkorú, értelmiségi
pályán lévô.
Abszolút értelemben nem
sok ez a félszáz kérdôív, de
nem is kevés, ha egy-egy olvasói levélnek tekintjük, ha arra
gondolunk, hogy ennyi hûséges olvasónk megosztotta velünk véleményét. Annál is inkább tekinthetjük „olvasói levélnek” a kitöltött kérdôíveket, mert alig egy-két kivétellel valamennyien a nevüket is
adták válaszaikhoz. Köszönjük. Mi is a személyes kontaktusteremtés lehetôségének
érezzük, néhány olvasónkkal feltétlenül
felvesszük a személyes kapcsolatot is,
hogy kérdéseikre válaszolhassunk, javaslataikat bôvebben is
megismerhessük.
A Könyvhét szerkesztôsége
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EMBER ÉS GONDOLAT

Sárközy Tamással
beszélget

Nádor Tamás

Egy száraz szakma színes személyisége. És öniróniával társuló
szellemi játékossága csöppet se gátolja abban, hogy napi kívánalmakra fittyet hányó kemény jogászi logikával, hosszú távra érvényes törvényeket alkosson, faragjon, finomítson. S mert mindig igyekezett távol tartani magát a hatalmi ügyeskedéstôl-üzérkedéstôl-üzekedéstôl, maradt ideje, ereje, tartása, már-már túlhabzó kedve az élet szeretetére. Könnyû ez persze annak, aki a
munkáját – mint bármi egyebet – merô kedvtelésbôl végzi.
■ – A rendszerváltás tájékán igazságügyi
miniszterhelyettesként, deregulációs kormánybiztosként részt vett a közéletben, s így a politikában is. Miért „lépett ki” belôle – ha ugyan
kilépett?
– 1987-tôl 1990-ig kölcsön adtak, illetve
kölcsön adtam magamat az említett munkakörökbe. Kivált a társasági törvény kidolgozása céljából alkalmazott a kormányzat.
Szakmai tevékenységet folytattam – s ahogyan se korábban, se késôbb –, nem vettem
részt a politikában. Valójában kirándulás
volt ez, egyetemi állásomat föl nem adtam...
– Sokan mondják, a politika megint „úri
huncutság”, durvábban: csûrés-csavarás. Úgy
vélik: elszaporodtak a mindent megmagyarázó
jogászok a politikában. Valóban?
– A politika: szakma, és a politikusnak lehet közgazdász, szociológus, mûszaki,
bölcsész, vagy akár jogász alapképzettsége.
Kétségtelenül sok a jogász végzettségû
képviselô a parlamentben, de nem kevesebb a pedagógus. Ami a jogászokat illeti:
ôk olyasmit tanultak, ami másoknál jobban eligazítja ôket a törvényjavaslatok,
kormányelôterjesztések sûrûjében, a szakmai apparátusok elôkészítô szövegében. A
jogász képzettségû közigazgatási államtitkár, a kodifikációs államtitkár tehát nem
politikus; szakmai anyagot ír, ezt viszi át
aztán a politika a saját nyelvezetére. S noha a jogászat közel áll a politikához, azért
ez egy másik szakma. A jogász másként
gondolkodik, és más a logikája...
– Nyilvánvalóan adódik a kérdés: milyen
a logikája?
– Köztudomású: a politika a hatalom
megszerzésének és megtartásának mestersége. S mert hatalomra orientált, nyilván
rövid távra irányul, tehát pragmatikus. Miközben a magyar közigazgatásnak, jognak
stb. vannak persze ciklusokon túlnyúló
törvényszerûségei, amelyek megkövetelik,
hogy a törvényalkotók ne csupán az adott
kormány célkitûzéseit vegyék figyelembe.
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Ennek jegyében – vagyis a hosszabb távú
nemzetközi tendenciákkal összhangban –
készült például a magyar társasági jog, versenyjog, vagy az értékpapírjog törvényi
elôkészítése. Volt, hogy bizonyos politikusoknak ez nem tetszett. Ám ez a dolgok
természetébôl fakad.
– Az említett társasági törvény kidolgozásában, gazdasági státusjogi kérdések tisztázásában, oktatásában, a privatizáció dolgában ön
sokat tett. Milyen eredménnyel, hatékonysággal?
– Vállalatjogi kérdésekkel a hetvenes évek
óta foglalkoztam. Onnan egyenes út vezetett a társasági joghoz. Ami a társasági törvényt illeti, ez, megítélésem szerint, nagy
sikert hozott. Állításomat igazolja: a társasági jog Kelet-Európában és a távol-keleti
szocialista országokban exportcikkünk lett.
És az EU-csatlakozás érdekében is alig kellett módosítani, mert lényegében eredeti
formájában megfelelt az európai irányelveknek. E törvény alapján tíz év alatt átálltunk a polgári piacgazdaságra. Sôt: ez az
1988. évi VI. törvény megelôzte a politikai
rendszerváltozást. Irreverzibilis folyamatokat indított el a kapitalista társadalom irányába. Gazdálkodó szerveinknek immár
95 százaléka társaság. Veszteségek, anomáliák persze voltak, de azért, mindent egybevetve, szerintem ez inkább sikertörténet. S
éppígy a privatizáció: ma nálunk a nemzeti vagyon 85 százaléka magántulajdon. Az
állami szektor arányairól így nálunk már
igazi polgári viták folyhatnak a liberálisabb, illetve etatistább irányzatok között.
Azért persze több olyan jogszabályt is létrehoztunk, amelyrôl utóbb kiderült: elhibáztuk. Egyszer meg is kérdeztem tanársegédemet: „Ki volt az a marha, aki ezt a szakaszt a konszernjogba illesztette?” Amire
ô: „A professzor úr tetszett lenni...”
– A közember úgy vélheti: életét körülcövekelik különbözô paragrafusok. Megfelel-e jelen jogi építményünk a hazai szükségleteknek s az európai normáknak?
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– A nagy professzor megkérdezte növendékét, mit lát a Gellért-hegyrôl. Amire a
vizsgázó: „Embereket, villamosokat.” A
prof rámordult: „A helyes válasz: jogalanyokat és jogtárgyakat.” Tehát valóban
fennáll az eljogiasodás veszélye. Ezért is
tartom fontosnak a deregulációt; azt, hogy
folytonosan ellenôrizzük, melyek a felesleges jogszabályok; újak alkotásakor pedig
vizsgáljuk meg, milyen hatás, következmény várható. Mert megeshet, hogy az
esetleges tiltás több kárt okoz a társadalomnak, mint amennyi hasznot hozhat. Óvakodni kell tehát a túljogiasodástól. Kivált a
gazdasági életben. Van, amit megoldhat az
önszabályozás. Ha nem, csupán akkor kell
a jognak, a törvényalkotásnak jönnie.
– Mennyire vették igénybe az ön szakértelmét
az egymást követô kabinetek? Az eltérô „elôjelû” ciklusokban elfogadják-e, hogy – noha nem
hivalkodik függetlenségével – ön csupán szakmájának gyakorlására hajlandó?
– Aki a függetlenségét folyton hangsúlyozza, az nekem gyanús. Hiszen magától
értetôdik, hogy egy jogásznak viszonylag
függetlennek kell lennie. Tehát amikor különbözô kormányok felkértek, kívánságaiknak mindig szakemberként tettem eleget, de a megrendeléshez igazodva. Más
kérdés, hogy mivel liberális jogfelfogású
ember vagyok – aki a kicsiny, olcsó, hatékony állam híve –, az ehhez közel álló kormányzatok gyakrabban vették igénybe
munkámat, mint az állami beavatkozás hívei. Megvallom: a racionálisabb államapparátus dolgában kevés eredménnyel jártam. A tudományos munka más, mint a
kodifikáció, abban persze a magam véleményét fejtem ki. Függetlenül a mindenkori kormány álláspontjától.
– Önt életszeretô, szavakész, szenvedélyes, ám
higgadt embernek ismertük meg a közéletben.
Ilyen maradt-e mindmáig?
– Valóban szeretek élni: jó színházba,
sporteseményre elmenni, haverokkal sörözni stb. Ezt, ha nem habzsolom is az életet,
amennyire az idôm, életkorom engedi, ma
is gyakorlom. Száraz szakmám ismereteit
egyetemi hallgatóimnak és másoknak lehetôleg érdekesen próbálom továbbadni. S nekem könyvet írni is jó szórakozás. Feleségem mondogatja: egy kamasz él ebben a hatodik iksz utáni testben. Ám ez számomra
kellemes skizofrénia. Olykor savanyú vagy
hisztériás emberek közt is igyekszem megôrizni a jókedvemet. Humorral, öniróniával
az esetleges baj is elviselhetôbb. Mert – Heltai Jenôvel szólva – „Az élet szép...”

Ahol a szabadság a rend,
mindig érzem a végtelent.
(József Attila)

A

zt is József Attila írta, hogy „Mindenkor idejük van a zsoltároknak”; egy irodalommal foglalkozó periodikában mindenkor helye
van a költônek, de most nem minden aktualitás nélkül idéztem.
Mióta az ember társadalomban próbál élni, örök gondja a rend és a szabadság korrelációja. A kettô föltételezi is, de ki is zárja egymást; nem csak
Marxot, akár Hegelt is idézhetem, ha azt mondom, hogy a rend és szabadság dialektikája szabályozza az emberek együttélését.
Napjainkban, kies hazánkban a
gyûlöletbeszédnek nevezett uszítás
körüli vita teszi aktuálissá rend és a
szabadság ellentmondásának dilemmáját. Joga van-e a demokráciának
megvédenie önmagát akár a demokrácia szélsôséges megnyilvánulásai
korlátozása árán is?! Mit veszélyeztessünk? A kisebbségek, bizonyos
embercsoportok érzékenységét, testi
épségét, akár életét vagy az abszolút szólásszabadságot?
Nem gúnyolódom, mert a szabadság korlátozása a legkisebb aránytévesztés esetén is a szabadságjogok súlyos megsértéséhez, zsarnoksághoz, totális
diktatúrához vezethet; demokráciánk védelme ürügyén a nyílt társadalmat
könnyen univerzális börtönné változtathatjuk. Itt, Közép-Európában különösen, ahol a totális diktatúrára és a gyûlöletbeszéddel, kirekesztéssel kezdôdô genocídiumra is túl közeliek a példák. Nem csak Hitlerre és Szálasira, de Sztálinra és Rákosira is gondolok. Nem csak a Holokauszt során áldozatul esett hatszázezer etnikailag zsidónak tekintett magyar állampolgárra, de a Don-kanyarban, a nácik elé túszul odavetett kétszázezer magyar katonára is gondolok, akikért nem sok könnyet ejtett a magyar történelmi
uralkodó osztály.
Vagy szabadság van, vagy rend: így fest a dolog elsô megközelítésben.
Csakhogy a normális ember mind a kettôre igényt tart, a szabadságra és a
rendre is. Nem olyan bonyolult ez: csak mint a tûz és víz. Látszólag a természet két legellentétesebb eleme, de víz nélkül sem élhet az ember, és

most már tûz nélkül se nagyon, túlzottan hozzászoktunk. És vajon a
tûz és víz kezelése, hogy mindkettôbôl legyen szükség szerint, de azért
ki ne oltsák egymást, nem aránykérdés-e? És mi a sok, mi a kevés? Ha
kiapad a folyó, ha az erdô, mezô sivataggá válik, éppolyan veszélyes,
mint a nagy, pusztító árvizek, melyek nem csak házakat, de fél városokat is elsodorhatnak. Tûz nélkül

Kertész Ákos
Jöjj el szabadság,
te szülj nekem rendet

sem fôzni, sem a hideg ellen védekezni nem tudunk, a Prométheuszmítosz, és a családi tûzhely fogalma
egyaránt szimbolizálja a tûz jelentôségét az életünkben, de sem a vulkánkitörések, sem a több ezer hektáros megfékezhetetlen erdôtüzek
nem biztosítják, hogy „az otthon,
mint a nagyvilág, ki ne hûljön”. Nem az atombombák izzó tûzgömbjéért,
nem a napalmbombáktól égô, földig rombolt városokért hozta meg Prométheusz emberfölötti áldozatát.
Gyönyörû szép, és az esztétikai szimbólumok nyelvén tökéletesen érthetô a költô látomása:
Az én vezérem bensômbôl vezérel!
Emberek, nem vadak –
elmék vagyunk! Szívünk, míg vágyat érlel,
nem kartotékadat.
Jöjj el szabadság! Te szülj nekem rendet,
Jó szóval oktasd, játszani is engedd
szép, komoly fiadat!
De hogy lehet mindezt egyértelmû és egzakt, kijátszhatatlan törvényekbe foglalni? És a törvény szankcionálására létrehozott erôszakszervezeteket
miképp bírja a jogalkotás demokratikus hatalmi ága kordában tartani?
Ezekre a kérdésekre nincsen még pontos válasza a XXI. századnak.

A HÁTTÉR Kiadó ajánlja a LÉLEK-KONTROLL sorozat köteteit
Desmond Morris:
BENSÔSÉGES
KÖTELÉKEK
2400 Ft
Anyánk csókjára, gyengéd
ölelésére
valamennyien emlékszünk, és
úgy hisszük, a régmúlt
emlékei csak az agyunkban, a tudatunkban fészkelnek. Pedig ôrzi ôket a
testünk, ôrzik ösztönös
mozdulataink, apró gesztusaink, szinte minden
megnyilvánulásunk.
Ez a bölcs és egyben nagyon szórakoztató, szellemes, sôt helyenként egye-

nesen frivol könyv rengeteg olyan ismerettel ajándékoz meg bennünket,
amelyeknek voltaképpen
mindannyian a birtokában
vagyunk. Csak éppen azt
nem tudjuk, honnan, miért
és mi módon…
Dalma Heyn:
A VÁGY CSENDJE
1998 Ft
A házasságtörés nyélbe
üttetett. A nô ámulva veszi észre, hogy az idegen
hálószobában, a csak ôrá
kíváncsi férfi mellett mintha újra testet öltene az a

régi, csillogó szemû fiatal
lány, akit – hitte ô – már
mindenki elfeledett.
Daniel Goleman: ÉRZELMI INTELLIGENCIA
1800 Ft
A kötet bemutatja, milyen
tényezôkön múlik, ha magas IQ-val bíró emberek
csúfos kudarcot vallanak,
a szerényebb adottságúak ezzel szemben meglepô sikereket aratnak. E
tényezôbôl rajzolódik ki
egy másfajta okosság,
amit a szerzô „érzelmi intelligenciá”-nak nevez.

Judith Viorst:
SZÜKSÉGES
VESZTESÉGEINK
1998 Ft
Miközben rohan az idô,
beteljesedik egy élet, a
mi életünk, személyiségünk csak könnyek és
veszteségek árán válhat
felvértezetté a megpróbáltatásokkal szemben.
Emberré lettünk, érett,
örülni és alkotni képes,
néha szenvedô, de
gyakrabban boldog, az
életet élvezni képes személyiséggé.

A könyvek megrendelhetôk 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
Elôtérben a HÁTTÉR!
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OLVASÓSZEMÜVEG

Churchill,
az indulatkeltô
■ Lord Winston Leonard Spencer Churchill, 1940 és 1945 között (majd 1951
után kis idôre újból) angol miniszterelnök, harmincnyolc élve halott, ami a
sablonos gondolkodás szerint azzal egyértelmû, hogy immár csak történelmi relikvia. Ha ez igaz volna, az sem volna
több kulturált kegyeleti gesztusnál, hogy
az Európa Könyvkiadó remek Mérlegsorozatában megjelent Sebastian Haffner 1967-ben írt Churchill-életrajza. Az
élet azonban ezúttal is siet cáfolni a sablont, mert hát kelt-e egy relikvia olyan
vehemens indulatokat, hogy frissen felállított mellszobrát pár nap múlva bemocskolják? Egészen úgy, mintha a mai
politikai életnek lett volna (egyik vagy
másik oldalon) részese. Azazhogy
rosszul mondom, nem akármelyik oldalon, mert ilyen túlméretezett düh nálunk azoknak jár ki, akiket a jobboldal
sorol valamiért a baloldalhoz. Vajon
Churchill sorolható-e a baloldalhoz?
Haffner szerint (a háború alatt) „szüksége volt a baloldalra” – node miért?
„Mert csakis a baloldal osztozott vele az
abszolút gyôzelem és az ellenség teljes
megsemmisítésének akarásában”. Hm.
Akkor már csak az a kérdés, lehet-e pozitívumnak tartani bármit, amit „a baloldal” támogatott?
Még a rendszerváltás elôtti években
egy könyvkiadóbéli kollégámtól kölcsönkaptam Churchill önéletírásának
nem hivatalos kiadását. Amikor a (számomra legalábbis) lélegzetelállítóan izgalmas olvasmányt visszaadtam, kollégám fölindultan szegezte nekem a kérdést, ennek hatására én is annyira gyûlölöm-e már Churchillt, mint ô? Értetlen pillantásomra dühkitörés volt a válasz: mi egyebet érezne olyan valaki
iránt, aki – mint ô maga bevallja! – képes volt Sztálinnal is összefogni s ezzel
késleltetni az orosz bolsevizmus összeomlását? Dadogva, elképedve, de fôleg
hiába próbáltam azzal érvelni, hogy értse meg: nem akárki, Hitler ellen fogtak
össze s ez addig tartott, amig a német
veszedelem el nem hárult a világ feje
fölül – kollégám kitartott amellett,
hogy Sztálinnal és „a ruszkikkal” még
Hitler ellen sem, s egyáltalán semmilyen okból sem lett volna szabad szövetséget kötni. A rendszerváltás óta eltelt évek értették meg velem, hogy akkor miféle indulattal találtam szemben
magam. S innen vélem érteni azt is,
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hogy aki a margitszigeti Churchillszobrot meggyalázta, valójában mit torolt meg a brit miniszterelnökön.
Pedig gyûlölete tárgya 1941. június 22ikei rádióbeszédében már mindezt világossá tette: „Nincs a kommunizmusnak
következetesebb ellenfele, mint amilyen
én voltam az elmúlt 25 évben. Egyetlen
szót sem vonok vissza abból, amit róla
mondtam. De a most szemünk elé tárulkozó látvány mellett mindez eltörpül.
Látom az orosz katonát, amint szülôföldjének mesgyéjén áll s azt a földet védelmezi, ahol anyja és felesége a szeretteinek életéért imádkozik... És látom az
undorító náci hadigépezetet, amint tucatnyi ország leigázásában friss tapasztalatot szerzett szakértôivel ráront erre a
földre” – ennek a néhány idézett sornak
a Churchillje az, aki még ma is elviselhetetlen, sôt gyûlöletes sokak számára. De
ebben a mondatban az is benne van,
hogy mi ennek a politikusnak az a speciális, megkülönböztetô jegye, amiért – túl
élete konkrét tanulságain – érdemes vele
foglalkoznunk. Jobb híján olyan mûvek
apropóján is, mint Sebastian Haffneré,
aki az életutat, a diákéveket, a családot,
a politikai pályakezdés buktatóit, az újságírói szárnypróbálgatásokat korrektül
és nagy empátiával ismerteti, de éppen a
kényes évekhez érve elbizonytalanodik.
Elsikkad például az a motívum, hogy
Churchill, amikor megkapta a hatalmat,
csakis „vért, küszködést, könnyeket és
verejtéket” ígért. Ennek a látszólagos
közhelynek az elemzésével Haffner is
adós, pedig annak, ha egy ilyen „ígéret”
nem kiábránduláshoz, hanem a Churchillbe vetett bizalom megsokszorozódásához vezet, a néplélektant illetôen
(is) máig érvényesíthetô tanulságai lehetnek. Haffner azonban jóval több teret
szentel annak, hogy szerinte Hitlert és
Churchillt, „ezt a két férfit a sors a maga
titokzatos módján összekapcsolta”. Mi
több, ebbôl késôbb már koncepciót kovácsol: „nagy szövetséget”, sôt „misztikus együttmûködést” vél felfedezni kettejük között. Az elképedt olvasónak pedig az az ötlete támad, hogy utánanéz,
miként vélekedett „szövetségesérôl” a
másik fél, elvégre Hitler ún. Asztali beszélgetéseinek kötetébôl ez megismerhetô: Churchill 1942 februárjában még
csak „ûzött vad”, akire bukás vár, mert
„nincsenek már hívei”. Késôbb (Roosevelttel együtt) már csak „csaló”, akit
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(Hitler reményei szerint) a brit minisztertanács egyik „titkos ülésén valaki
majd hazaárulónak bélyegez”. Még késôbb „a korrupt újságírás legromlottabb
típusa, igazi politikai ringyó”. Sôt, felelôs a világháborúért: „Ô és elvbarátai
évekkel 1939 elôtt néhány kastélyban elhatározták a háborút ellenünk”. A hadihelyzet romlásával egy idôben pedig
megkapja a Hitler minden ellenfelének
kijáró titulust: 1942 nyarán már ô „a zsidók által pénzelt Churchill”.
Utóbbi pedig – nem sejtvén, hogy egyszer majd „misztikus szövetséget” tételez
fel valaki közte és Hitler között – nem
átallotta kijelenteni: „A nagy demokráciák eltökélték, hogy elpusztítják Hitlert, s
ha Hitler úgy képzeli, hogy az Oroszország elleni támadással eltérítheti ôket céljuktól, vagy elérheti, hogy erôfeszítéseiket
csökkentsék, hát végzetesen téved”. S bár
igaz, hogy 1944 decemberében Sztálin
azért mondott pohárköszöntôt Churchillre, mert „amikor már egész Európa
kész volt leborulni Hitler elôtt, ô kijelentette, hogy Nagy-Britannia egyedül, szövetségesek nélkül is megküzd Németországgal”, az is tény, hogy emlékirataiban
Churchill (1940. június 25-ikén írt levelében) Sztálin orra alá dörgölt valamit, ami
nélkül az igazság csonka lenne: „Németország éppen akkor vált az Önök barátjává, amikor a mi ellenségünkké”. Mellesleg ez volt az, amirôl mi, akik történelmet
az ötvenes években tanultunk, nemigen
értesülhettünk, mint ahogy az is csak késôbb tudatosodhatott bennünk, hogy milyen lehetett, amikor gyakorlatilag Anglia
volt az egyetlen, Hitlerrel és szövetségeseivel harcban álló ország, s hogy ezért voltak méltatlanok a második front késlekedése miatti szemrehányások. Egyébként a
Hitler és Churchill közti „szövetséget”
Haffner sem gondolja komolyan, sôt,
könyve végkicsengéseként inkább ez marad bennünk: „Az 1940–41-es év Churchillje nélkül nagyon is elképzelhetô,
hogy ma a 78 éves Hitler az Atlanti-óceántól az Urálig terjedô nagy, germán SSbirodalom trónján ülne”.
Sebastian Haffner: Churchill
Európa, 2003, 215 oldal, 1500 Ft

ÍRÓFAGGATÓ

N á d r a V a l é r i a megkérdezte

Botka Ferencet
■ – Nevét annak idején a csehszlovákiai made hogyan kezdôdött, mi motiválta Botka Fegyar nyelvû szocialista irodalommal kapcsolarenc szenvedélyes kötôdését Déryhez?
tos munkák: például a Kassai Munkás c. lap
– Általában szólva írásmûvészete, mûanyagából készült dokumentumkötet tette isgondja, bölcsessége, folyamatosan változó
mertté. Így utólag felötlik az emberben, hogy
s a korhoz igazodó kifejezôkészsége, de az
valaki, aki Szabadkán született, vajon miért
1980-ban a Petôfi Irodalmi Múzeumba
is nem foglalkozott szülôföldjének irodalmi hakerült hagyaték megismerése után fôképp
gyományaival? Már foglalt volt ez a terület,
Déry tág és szabad világlátása ragadott
vagy a kultúrpolitika akadályozta a kutatást?
meg, az, amit ma európaiságnak neve– Családunk áttelepülése után jó ideig
zünk. Élete földrajzilag is Európa számos
elszakadtam szülôföldem irodalmától,
országához kötôdött: Bécshez, St. Gallenmelyrôl pályakezdésem idején hivatalohez, Párizshoz, Berlinhez, Mallorcához,
san nemigen vettek tudomást BudapesDubrovnikhoz stb, nem szólva az életút
ten. Mégis megemlítem, hogy 1964-ben
szellemi állomásairól, melyek Nietzschéírtam egy vajdasági kiadványról: gyerektôl, Marxtól Kropotkinon és Bergsonon át
kori barátom, Pap József verskötetérôl. A politika kudarcának, amely nem szorgal- Adornóig vezetnek. Mindezt gondolatKassai Munkáshoz viszont Majakovszkij mazza a folytatást. Ez nem anyagi kérdés. ban, kutatóként vele bejárni hihetetlen élszeretete vitt el, futurista korszakát rop- A bibliográfia-nélküliség olyan, mintha egy vezet volt. Hadd említsem az ismeretlen
pant izgalmasnak tartottam. Felkértek, erdôben térkép és iránytû nélkül próbál- mûvek felfedezésének örömét is, aminek
hogy írjam meg magyarországi fogadtatá- nánk tájékozódni. Utódaink súlyos szem- legfrissebb eredménye a Déry-Archívum
sát s kiderült, hogy elsô magyar nyelvû rehányásokkal fognak illetni minket emi- legközelebbi, Barátságos pesszimizmussal
fordítása Mácza János tolmácsolásában, att, hiszen a megszaporodott folyóiratköz- címû, sorban a kilencedik kötete lesz.
1921-ben a Kassai Munkásban jelent meg. lemények közt sem tudnak majd eligazod– Úgy hírlik, Déryvel foglalkozó résztanulmáMegismerve a lap szerkesztôinek lelkes, a ni és számos alapmunka merül feledésbe.
nyai után immár az egész életmûvet egységében
társadalmi igazságosságért küzdô munká– Csaknem két évtizede foglalkozik Déry Ti- vizsgáló nagymonográfia készül mûhelyében.
ját, elhatároztam, hogy az irodalomtörté- bor életmûvével. Felfedez elveszettnek hitt mun- Hol tart ezzel és mikor jut el az olvasóhoz?
– A nagymonográfia még távol van, ahhoz
net eszközeivel is megörökítem azt.
kákat, s így kiderül, hogy amit eddig ismertünk,
– A bibliográfiai munka hazánkban évtizede- csak a jéghegy víz feletti része. Kortörténeti átte- elôbb meg kell ismerjem Déry közel nyolcken át szünetelt, holott komoly kutatás enélkül el kintést nyújtó jegyzetekkel ellátva kiadja ezeket, ezer egységbôl álló levelezését s közreadni
sem képzelhetô. Ön ezt a munkát, amíg tehette, továbbá minden Déry életével, írói fejlôdésével, ennek általa írott részét. Készül viszont egy
felkarolta, ösztönözte, de oroszlánrészt is vállalt gondolatvilágával kapcsolatos múltbeli és kor- kisebb összefoglaló, mely a szélesebb olvasóbelôle, például a magyar irodalomtörténet bibli- társi reflexiót összegyûjt, kontextusba állít, értel- közönséghez kíván szólni kb. 12 ív terjedeográfiája címû sorozattal. Úgy tûnik, ez a terü- mez vagy (olykor) vitat. Monumentális munka lemben. Bevezetés Déry Tibor világába címlet most ismét gazdátlan, folyóirat-repertóriu- ez, melyet nemcsak a Déry-Archívum sokasodó mel tekintené át az életmûvet – ha egészsémok és bibliográfiák vagy nem készülnek, vagy kötetei jeleznek, de például a 2002-es Déry-kon- gem engedi, egy éven belül befejezem.
– 1999-ben jelent meg két kötetben Emlék
nem tudnak megjelenni. Ön szerint mi hiány- ferencia anyagának megjelenése is, ami szintén
zik? E tevékenység fontosságának belátása vagy Önnek köszönhetô. Az eredményt tehát látjuk, és emlékezés címû munkája, mely egyszerre
család- és kortörténet, kulinkább az anyagi eszközök?
túrhistóriai tanúságtétel és
– A magyar irodalomtörténeti bibliográfia sorozatának BOTKA FERENC irodalomtörténész 1929-ben személyes vallomás. Ennek
oldalain gyermekkora viláén az azt létrehozó Irodalomtudományi Intézetben született Szabadkán. Családjával 1944-ben települt gát mutatja be meglepô szépelôször csak „kisinasa” vol- át Magyarországra. 1947 és 1949 között a Pázmány írói erényekkel, amellett csupa olyasmirôl szól, amit
tam. Ez a hatalmas szintézis
összefoglalja mindazt, amit a Péter Tudományegyetemnek, 1949 és 1952 között a csakis Botka Ferenc tudhat.
magyar irodalomról, magyar Lenin Intézetnek volt a hallgatója. Tanárként dol- Ez a könyv azonban megállt
1945-ös korszakhatárírókról és mûveikrôl 1970-ig
gozik, majd 197O-tôl a Petôfi Irodalmi Múzeum az
nál. Számíthatunk-e a folyírtak. Az ötvenes évek végén
indult el, utolsó kötete 1997- osztályvezetôje, fôigazgató-helyettese, 1984 és 1993 tatására is?
ben jelent meg. Az Országos között fôigazgatója. 1994 és 1999 között a Képzô- – A történelmet „alulról”
megvilágító visszaemlékeSzéchényi Könyvtár egy ideig éves összesítésekkel foly- mûvészeti Fôiskola elméleti tanszékének vezetôje. zeseket a Déry-könyv után
tatta, de az 1989-es kötettel 1991-ben nyeri el az irodalomtudományok doktora szeretném folytatni. Az
újabb kötet 1945-tôl 70-ig
ez is abbamaradt. Én, Horváth János tanítványaként címet. Munkásságát SZOT-díjjal (1983), Déry Ti- mondaná el életem akkori,
vallom, hogy a irodalomtör- bor-jutalommal (1993) illetve Toldy Ferenc-díjjal ellentmondásos hétköznapjainak történetét – de
ténet tényekre épül. Ezért
nem politikai hangsúlyoktartom a sorozat megszûné- (2002) ismerték el.
kal és nem indulatokkal.
sét tragikusnak, a mûvelôdés-
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Szigethy Gábor

Dallamok szavakra, színészre
és politikára
Ami ma színház, az holnap már csak emlék. Emlék Jászai Mari, Blaha Lujza, Mezei Mária, Soós Imre, Dajka
Margit, Latinovits Zoltán, Kálmán György, Ruttkai
Éva…
Egy író bolyong a múltban: régen halott színészekrôl
mesél. Mezei Máriáról, aki Fedák Sári temetésén énekelni kezdte a Himnuszt. Blaha Lujzáról, aki rettegett a háborútól. Kálmán Györgyrôl, aki megpróbálta elfelejteni
azt a világot, amelyben élt, Soós Imrérôl, aki nem tudta
elviselni azt a világot, amelyben élt, Latinovits Zoltánról,
aki belehalt abba a világba, amelyben élt…
A könyv megrendelhetô postai utánvéttel

Tündérrózsa Kiadó
1163 Budapest, Katalin u. 3/A
és telefonon: 4033-168

256 oldal, B/5 kemény táblás
125 fekete-fehér fotóval
2980 Ft

A Ki kicsoda szerkesztôsége nyolcadszor készítette el a legnagyobb magyar nyelvû kortárs életrajzi lexikont.
A Biográf Ki kicsoda 2004 ezúttal két
kötetben kb. 14 000 magyar és kb.
7000 külföldi élô személyiség szócikkét tartalmazza.
A Ki kicsoda bolti ára 12 000 Ft, a
CD-változaté 6000 Ft. Ebbôl az árból
közvetlenül a kiadótól vásárló olvasóink 15% kedvezményt kapnak.
Poligráf Könyvkiadó
1132 Bp., Kresz Géza u. 14.
Telefon: 340-5524, fax: 450-1721
E-mail: poligraf@externet.hu

SZEMMAGASSÁGBAN

Nyomolvasás
félcédulái
■ Bollók Jánossal többször találkoztunk a bölcsészkari tornateremben, kosárlabdázás közben,
mint rokon, egymástól mégis távol esô szaktudományaink színterein. Természetesen beszélgettünk az Eötvös Collegiumban, a Latin Tanszék –
vagy utóbb az általa igazgatott Ókortudományi
Intézet – tájékán, de általában nem a munkájáról,
inkább a diákjairól és az összegyetemi gondokról
ejtett szót. Csöndesen izzó, markáns fekete ember volt; korai halálát kimérô betegségének hónapjaiba is a távolabbi barátok számára szinte
észrevétlenül húzódott vissza.
A váratlanul lezárult életmûvek szellemi tradícióira is fogékony Argumentum Kiadó Asztrális misztika és asztrológia Janus Pannonius költészetében címmel jelentette meg Bollók kandidátusi, illetve doktori értekezését, a nyomába lépô tanítvány, Déri
Balázs által gondosan szerkesztve, függelékkel ellátva. A publikálásra már csak elôkészített, ám így
is teljesnek ható disszertáció összegzésvázlata leszögezi: „Janus tájékozott volt az asztrológiában,
el tudott igazodni annak szakirodalmában, ismerte számítási és prognosztizálási módszereit”, „az
asztrológia retorikai segédeszközként jelent meg
költészetében”. Az ilyen alapon meggyôzôen és
érzékletesen bemutatott epigrammák mellett az
Ad animan suam-elemzés, valamint Janus anyjának versbeli búcsúztatása (anyja haláláért „a csillagokat terheli a felelôsség”) kapja a mû kiemelkedô
fejezeteit. Szakszövegrôl lévén szó, a Janus-vershivatkozások latin nyelvûek. Talán nem duzzasztotta volna nagyon a kötetet, s a tudományosságon
sem ejt csorbát, ha – a Janus életmûvét tanuló magyar szakosok, illetve a latinul nem értô olvasók
segítéséül – egy apró betûs zárlati részben az okfejtésekhez relatíve autentikusan illô mûfordítások is helyet kaptak volna.
Ugyancsak az Argumentum újdonsága (Irodalomtörténeti Könyvtár, Új folyam) Kovács László
Csalóka lidércfény nyomában címû, A szibériai Petôfi-kutatás csôdje alcímû vaskos vitakönyve. A közvélemény által mai „csontváz-ügynek” tudott, a
szakszerû vizsgálatok érdekében a Petôfi-felmenôk nyughelyének esetleges megbolygatásával
terhes jelenségkör – mely messze túlmutat az irodalomtörténeti, de még a történelmi vonatkozásokon is – a Közép-európai legendáktól (Hermann
Friedrich Boenischtôl) indulva nyeri el a lehetô
legteljesebb kifejezést, egészen a Kiszely-jelenségig
(utalva a barguzini sírfeltárást, az utólagos szakmai közléseket domináló antropológusra, Kiszely
Istvánra). A régész Kovács hatalmas apparátussal,
az indulati beszédmódnak és retorikának ritkán
engedve, részint „a barguzini 7. számú csontváz”
figyelmen kívül hagyásával (is) eloszlatja „a Petôfi-legendát” (a szibériai „utóéletre”, „második életre” vonatkozót), mondván végül: „A Petôfi Társaság szakértôi bizottsága 1941-ben máig élô ér-
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vénnyel utasította el a szibériai legendakört.” A
Kováccsal egyetértô – nem szakavatott – olvasó
ennek ellenére kénytelen várakozó álláspontra
helyezkedni, hiszen e könyvbôl is kiderül, hogy
az ellentábor – elsôsorban Kiszely – perdöntô érvek és tények közzétételét helyezte kilátásba, erre
azonban mivel ultimátumszerû feltételeik nem
teljesültek) máig nem került sor.
A téli könyvvásár legnagyobb érdeklôdéssel
várt könyveinek egyike az Ördöggörcs: Utazás Karinthyába jelöléssel Karinthy Márton vetette papírra nagybátyjának, Karinthy Gábor költônek –
Karinthy Frigyes fiának, Karinthy Ferenc féltestvérének – életút-rekonstrukcióját (Ulpius-ház). Az
elemi invencióval, remek lendülettel megírt, számos – eddig esetleg nem is sejtett – mozzanatot
megvilágító opusz mûfaji meghatározására most
egyáltalán nem törekszünk, strukturális problémáira, tónuskérdéseire sem térünk ki (az alapszöveghez képest erôsen rövidített, így is nagy terjedelmû változat szerkesztôje Dezsényi Katalin). Az
így-úgy problematikus részek – a vonalvezetésen
kívül például a más családok, köztük a Bartókcsalád „titkos” életébe való belekapás – ellenére
pompás olvasmány és roppant tanulságos sorskép kerekedett a színházi rendezô szerzô keze
alatt. Az apa és fiú viszonylat – Karinthy Frigyes
és Karinthy Gábor; Frigyes és Ferenc; Ferenc (Cini) és Márton; Benedek Marcell és Benedek István (Karinthy Gábor orvosa, sokáig egy fedél
alatt lakótársa) –: ez az ismétlôdni látszó, összefüggéseiben teljességgel soha fel nem tárható viszonylat a „fôszereplôje” a szövegfolyamnak. A
Karinthy család immár a legjobban feltérképezett, öt-hat generációt számláló, a nagyvilágban
is szétáradt 20. századi magyar értelmiségi família (itt merôben új adatokat sorakoztató elôtörténettel, s persze a 21. századba ívelôen), tehát a
konkrét, életrajzi és önéletrajzi tematizáltságon
túl Karinthy Márton búvárkodásának, én-tisztázó
szenvedélyének eredménye sajátságos modell is,
nagyon érdekes egyvelegbe ágyazva.
Az Ördöggörcsrôl voltaképp nem is lehet pár sorban hírt adni. Papp Tibor Vendégszövegek (n) címû
verseskönyvéhez (Ister Kiadó) egyáltalán nem is
nyúlok e hasábokon: a klasszikus avantgárdtól az
összetéveszthetetlenül egyéni képversekig, betûképekig, térképversekig, vizuálisan és akusztikusan is
önkiteljesítô mûvekig haladó nagy tomusz (az év
kiemelkedô lírai vagy „lírai” teljesítménye) nyilván
alapos tanulmányok tárgya lesz.
Papp Tibor az Egy kisfiú háborús mozaikja címû,
csipkésen poétikus emlékezésregényét írva is kitett magáért (Európa Kiadó). A személyes mitológiájában az egyik világközépponttá lett Vállaj a
helyszín, a háborúval árnyalt kisiskolás kor a cselekményidô. Szociografikus vonásokkal is bír az
igen szép vallomásregény. Szinte valamennyi
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mozaikdarabja emlékezetes (függetlenül attól,
hogy kissé elfogult vagyok a mesélô iránt, lévén
például – vasutas nagyapa unokájaként – ugyancsak „vasútorientált” ember). Egy osztatlan iskola padjának feketévé aszalódott tintatartója is elegendô emlék a szerzônek ahhoz, hogy a látványból sötét virágot nyisson; „mellékesen” a nehezen számolgató nagyobbak példáiba történt hajdani belekotyogását, hetvenkedô buzgalmának
tanári leintését is megeleveníti. Hullámzó és sokszínû a történet, mely azonban nyugodt medrébôl sosem lép ki, sem az irónia, sem az ítélkezés,
sem az elôreszaladás kedvéért.
Benyovszky Krisztián A jelek szerint címû munkája A detektívtörténet és közép-európai emléknyomai
felderítésére vállalkozott (Kalligram). Az alcím
és az ügyesen épített tartalomjegyzék általános
érvényû megállapításokat ígér, de ez nagyjából
csupán az elsô könyvharmadra igaz, utána bírálatok, recenziók következnek. Csalódás nem ér
minket, mert ezek mindegyike (fôként a Tar
Sándorral kapcsolatos) igazán invenciózus, szellemes. Hálásak lehetünk a Josef Škvoreckypasszusokért, sok éles észleletért és termékeny
szójátékért (például: [Kr]imitációk), csak hát a
klasszikus detektívtörténettôl (Poe-tól) szaggatottan nyílik meg az út a célirányba (és Tandori
Dezsô Nat Roidjait még egy ilyen „lóugrásos”
mûbôl is hiányolnunk kell).
Chak István fekete-fehérbe komponált verseskönyve, az anima természetszerûleg a címszó jelentései és lehetôségei után nyomoz (szerzôi kiadás – Gura Nyomda, Zalaegerszeg. A könyv alighanem csak innen, megrendeléssel szerezhetô be).
A puritán, kísérô tényközlésekbôl megtudható,
hogy az asszociatív nyelvi kezelésû, dinamikus
tördelésû formabontó költemények és a színes
verstipográfiák másfél évtizede vártak a megjelentetésre. „Ez itt már nem az enyém: kívülrôl nézem, és felülrôl látom. A hibáit is, de vállalom…”
– írja Chak. Az egykori Magyar Mûhelyhez (Papp
Tiborékhoz) is kapcsolódó író-képzômûvész alkotó a két dimenzióból a harmadikba óvatosan átnyíló kép-animáival ragad meg, szövegfoszlány-lírája is innen, a könyv vége felé dekódolható jobban. Elgondolkodtató, mély az anima III. és az
anima V. szôttese, az anima IV. „testies-elvont”
tükre, az anima VII. plakátja, az anima IX. architektúrája (ezek redukáló-kiterjesztô betûkombinációk, szigorú keretekbe fegyelmezve), s a csigaként
forgó, „színtelen” Bonbom is. A versek esetében
sem a betûfokozat erôssége, sem az oldalak betûelfoglalása, sem a „halandzsázóan” tiszta szóössze- és szétmosások, sem Chak filozofikumának
komoly jelei nem oszlatják el az idônkénti alkalmiság, esetlegesség (vagy a túl személyes, rejtett
közlés) képzetét. Az alkotói félmúlt nyoma él és
hat a jelenben is – mert jövô idejûen idôtlen.
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GYERMEK, IFJÚSÁGI

1. Bolgár György:
Vágy
Ulpius-Ház
Könyvkiadó

1. Moldova György:
A tékozló koldus 3.
Urbis Könyvkiadó

1. Szabó Magda:
Bárány Boldizsár
– Szigetkék
– Tündér Lala
Európa Könyvkiadó

2. Szabó Magda:
Für Elise
Európa Könyvkiadó
3. Csányi Vilmos:
A lény és az ôrzô
Alibi Kft.
4. Vavyan Fable:
A pepita macska
Fabyen Kiadó
5. Márai Sándor:
A gyertyák csonkig
égnek
Helikon Kiadó
6. Kertész Imre:
Sorstalanság
Magvetô Könyvkiadó
7. Mayes, Frances:
Napsütötte Toszkána
Tericum Kiadó
8. Kertész Imre:
Felszámolás
Magvetô Könyvkiadó
9. Lángh Júlia:
Egy budai úrilány
Magvetô Könyvkiadó
10. Szabó Magda:
Az ajtó
Európa Könyvkiadó

2. Vujity Tvrtko:
Pokoli történetek
– Különkiadás
Alexandra Kiadó
3. Moldova György:
A tékozló koldus 2.
Urbis Könyvkiadó
4. Oliver, Jamie:
A pucér szakács
Park Könyvkiadó
5. Stahl Judit:
Gyorsan,
valami finomat!
Park Könyvkiadó
6. Stahl Judit:
Enni jó!
Park Könyvkiadó
7. Müller Péter:
Titkos tanítások
Magyar Könyvklub
8. Illig, Heribert –
Weissgerber, Klaus:
Magyarok a kitalált
középkorban
Allprint Kiadó
9. Nemeskürty István:
Magyarnak számkivetve
Szabad Tér Kft.
10. Lugosi Lugo László
– Klösz György:
Budapest 1900–2000
Vince Kiadó

1. Moldova György: A tékozló koldus 3.
Járókerettel Európába. Riport az egészségügyrôl Urbis Könyvkiadó
2. MoldovaGyörgy: A tékozló koldus 2.
A foltozott halál. Riport az egészségügyrôl
Urbis Könyvkiadó
3. Márai Sándor: Az igazi Judit… és az utóhang
Helikon Kiadó
4. Kertész Imre: Felszámolás
Magvetô Kiadó
5. Coelho, Paulo:
Az ördög és Prym kisasszony
Athenaeum 2000 Kiadó
6. Karinthy Márton: Ördöggörcs Utazás Karinthyába Ulpius-Ház Kiadó
7. Woolf, Virginia: Mrs. Dalloway
Európa Könyvkiadó
8. Coelho, Paulo: Az alkimista
Athenaeum 2000 Kiadó
9. Moldova György: A tékozló koldus 1.
A mentôk csillaga. Riport az egészségügyrôl
Urbis Könyvkiadó
10. Vavyan Fable: A pepita macska
Fabien Kiadó

2. Miler, Zdenek:
A vakond télen
Helikon Kiadó
3. Clark, Brenda –
Bourgeois, Paulette:
Franklin születésnapja
Lilliput Kft.

Ismeretterjesztô:

4. Janikovszky Éva:
Már iskolás vagyok
Móra Ferenc
Könyvkiadó

1. Stahl Judit: Gyorsan, valami finomat!
Park Kiadó
2. Vujity Tvrtko: Pokoli történetek, Különkiadás
Alexandra Kiadó
3. Bernáth László,Révész György: Szerk.:
A pszichológia alapjai
Tertia Kiadó
4. Esterházy Péter: A szavak csodálatos életébôl
Magvetô Kiadó
5. Oláh Attila, Bugán Antal: Szerk.:
Fejezetek a pszichológia alapterületeibôl
ELTE Eötvös Kiadó
6. Illig, Heribert-Weissgerber, Klaus: Magyarok a kitalált
középkorban. Újraírt történelem
Allprint Kiadó
7. Dr. Deák Sándor: Gyógyítás fény- és színterápiával
Szerzôi kiadás
8. Juhász, Kovalovszky: Szerk.:
Magyar Értelmezô Kéziszótár
Akadémia Kiadó
9. Horváth Gyula: Jordánia
Ketzal Kft.
10. Atkinson-Smith-Bem: Pszichológia 2. Javított kiadás
Osiris Kiadó

5. Wilson, Jaqueline:
Lányok késésben
Animus Kiadó
6. Szutyejev,
Vlagyimir:
Miau és más vidám
mesék
Móra Ferenc
Könyvkiadó
7. Weöres Sándor:
Bóbita
Móra Ferenc
Könyvkiadó

Ifjúsági és gyermek:
Gravett, Christopher: Várak
Miller-Doskocilová: A vakond télen
Bálint Ágnes: Szeleburdi család
Crummenerl, Rainer: Tûzoltók
Nagy Katalin: Intôkönyvem története
Aubry Cécile: Belle és Sébastien
Rowling J. K.: Harry Potter
– és a Bölcsek Köve
– A Titkok Kamrája
– és az azkabani fogoly
– és a Tûz Serlege
8. Niekisch, Manfred: Hüllôk és kétéltûek
9. Marék Veronika: Laci és az oroszlán
10. Wilson Jaqueline: Lányok késésben
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8. Clark, Brenda –
Bourgeois, Paulette:
Franklin hôstette
Lilliput Kft.
9. Madonna:
Angol rózsák
Magyar Könyvklub
10. Kästner, Erich:
A két Lotti
Móra Ferenc
Könyvkiadó

Park Kiadó
Móra Könyvkiadó
Móra Könyvkiadó
Tessloff és Babilon Kiadó
Minerva Nova Kiadó
Móra Könyvkiadó

Animus Kiadó
Tessloff és Babilon Kiadó
Móra Könyvkiadó
Animus Kiadó

„Ha úgy tûnik, mintha isteníteném Szent-Györgyi
Albertet, akkor benne az embert istenítem
és nem valami istenszerû alakot bálványozok.
Végtelenül tisztelem ôt, de nem azért mert azt
képzelem, hogy természetfeletti képességekkel
rendelkezett, hanem azért, mert a szó
legteljesebb értelmében ember volt.”

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

vásárol régi könyveket, könyvtárakat, mûfaji, tartalmi,
idôbeli kötöttségtôl mentesen, ám válogatva.
„Mindenfélét, de nem mindent”

(Studs Terkel elôszavából)

Elôzetes telefonos egyeztetés alapján
díjtalan kiszállás, szállítás.

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

ÁLLÁST KERES

Minden könyv egy helyen!

TANKÖNYVCENTRUM

Nagy szakmai gyakorlattal, kiterjedt
kereskedelmi kapcsolatokkal kiadóban
vagy könyvkereskedelemben
állást keres diplomás nô.
Telefon: 06 20 230 7565

a Kódex Könyváruházban

Budapest V., Honvéd u. 5. (A Parlamenttôl egy percre.)
Telefon: 331-0126, 331-0127
Az általános és középiskolai tankönyvek közel teljes
választékával várjuk kedves vásárlóinkat.
Minden könyvet egy helyrôl!
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Mint a madár…
– 200 légi fotó Magyarországról
Esterházy Péter elôszavával
Fotó: Somogyi-Tóth Dániel
Szerkesztés és tervezés: Futó Tamás
e-mail: ertekesites@vendegvaro.hu
■ Szabadság, emelkedettség, szépség, harmónia – ezeket a fogalmakat
idézik a kötetbe gyûjtött képek, pedig „csak” falvakat, városokat,
templomokat, kastélyokat, hidakat,
folyókat, tavakat, erdôket, hegyeket
fotózott az alkotó. De úgy tette ezt,
ahogy eddig talán még soha senkinek sem sikerült. A Magyarország
különbözô vidékein készült légi felvételek nem csupán új, a földön járó
emberek számára szokatlan nézôpontból mutatják meg az országot,
hanem ráirányítják figyelmünket
azokra a mélységekre, rejtôzködô
titkokra, különleges kapcsolatokra
is, amelyek a magasból látszanak
igazán. Mindehhez nem lett volna
elég a technikai tudás, a felszerelés,
a repülés lehetôsége, szükség volt az
alkotók tökéletes összhangjára, tisztánlátására, játékos kedvére, tehetségére. Somogyi-Tóth Dániel (1981),
aki kezében fényképezôgéppel
emelkedett a magasba, a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem hallgatója, karmester és orgona szakon tanul, professzora a világhírû Lehotka
Gábor orgonamûvész. Rendszeresen
ad koncerteket, gyakran hívják külföldi fellépésekre is. A repüléssel
édesapja révén került kapcsolatba,
aki repülôtér-építészként vezetô szerepet töltött be a Ferihegyi repülôtér
2. termináljának kialakításában. Így
Dániel kicsi korától sokat hallott a
repülésrôl, de a szülôi tiltás miatt valódi kapcsolatba nem került vele. Ôt
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is elsôsorban a zene foglalkoztatta,
de amikor legjobb barátjával, unokatestvérével, Széchey Márton (1979)
egyetemi hallgatóval 2001-ben elkezdtek repülni és felvételeket készíteni, rá kellett jönnie, hogy ez is hozzájárul felkészüléséhez, szakmai
gazdagodásához. Zenemûvészként
arra törekszik, hogy ne csak a zene
által vegyen tudomást a világról, hanem képes legyen a világon keresztül eljutni – és a hallgatóságot is eljuttatni – a zenéhez. A sok-sok légi
felvételbôl Futó Tamás grafikusmûvész, a Well-PRess Kiadó állandó
munkatársa válogatta ki azokat a képeket, amelyek bekerültek a kiadványba. Az ô szerkesztôi munkájának köszönhetôen szervezôdött mûvészi albummá, a 200 kép értékét
megsokszorozó újabb alkotássá a
Mint a madár címû kötet.
160 színes oldal, 200 fotó,
150 g-os matt mûnyomó papíron,
vászonkötéssel, színes enveloppal.
Magyar, német, angol nyelvû kiadás.
Ára: 6990 Ft
Megrendelhetô:
Well-PRess Kiadó Kft.
3527 Miskolc, Bajcsy-Zs. út 15.,
telefon: 46/501-669,
fax, hangposta: 46/501-672
web-áruház: www.vendegvaro.hu,
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Külföldi irodalom

Vénusz és Mars
■ Ha Vezúv, akkor Pompei, ha Pompei, akkor Nápoly – ez jut eszébe minden európai embernek a
híres-hírhedett vulkánról.
amely egyfelôl annyi életet
követelt, másfelôl viszont
megôrzött egy kultúrát,
egy olyan egykori világot,
melynek még a falai is
mintha lélegeznének. Aligha véletlen, hogy errôl a
vulkánról kapta címét a
francia származású algériai
író, Emmanuel Roblés
1962-ben írt s akkor rögtön
világszerte sikert aratott regénye, amely a II. Világháború utolsó elôtti évében
játszódik, mégsem szimplán csak háborús regény. A
szövetségesek olaszországi partraszállása után az amerikai
egyenruhát viselô fiatal algériai-francia katona megsebesül
és a lábadozás idejét tölti Nápolyban. A háború ugyan még
tart, de itt (talán a mediterrán klíma, talán a dél-itáliai vérmérséklet, talán a varázslatos táj hatására) lüktet az élet, az
emberek szórakoznak, nevetnek, szerelmeskednek. Természetesen a fôhôs, ez a háború minden borzalmát átélt katona is szerelembe esik. Olyanba, melynek szenvedélye csak a
Vezúv kitöréseihez hasonlítható.
A fiú szerelme kedvéért szívesen elfelejtené, hogy katona s
a lány, akivel maradéktalanul boldog a tavaszi pompában virágzó Nápolyban, már a dezertálását kezdi szervezni. A háború azonban kijózanítja, szinte fôbekólintja a fiatalokat:
hôsünk zsidó származású barátja arról kap hírt, hogy családját a németek KZ-lágerbe hurcolták. Az idillnek vége. A fiú
úgy tesz, mintha még mindig szökni akarna, a lány valaki
mástól megtudja, hogy mégiscsak tovább fog harcolni, s akkor már végképp elromlik valami köztük. A sebesülés, a leszerelés, sôt a házasság sem képes újraéleszteni a vulkán kialudt lángját. Roblés regénye, amely elôször 1963-ban jelent
meg magyarul, negyven év után újraolvasva is romlatlan élményt ad, egy kitünô író izgalmas, lélektanilag hiteles, letehetetlen alkotása.
N. V.
Emmanuel Roblés: A Vezúv
General Press Kiadó, 260 oldal, 1900 Ft

hatnak az elhidegült párok, Jim és Jenny, Mark
és Mary éppúgy, mint
Ann és Glenn, akik között a gyûlölködés már
tettlegességgé is fajult. A
sok-sok példával illusztrált könyv ugyan az
amerikai családok helyzetét tükrözi, de a párkapcsolatok problémái
egyetemesek.
Chapman doktor öt
szeretet-nyelvet különböztet meg, melyek révén a házastársak között
helyreállhat a megbomlott egyensúly. Abból indul ki, hogy a szerelem
különleges, felfokozott
lelki-idegi állapot, az eufória jellegzetes megnyilvánulása, melyet a házasságkötést követôen elôbb-utóbb a kijózanodás periódusa követ. Ekkor döbbennek rá a felek, hogy valójában alig
ismerik egymást, szeretetigényük is más-más frekvencián mûködik. Természetesen mindenki csak azon a hullámhosszon
képes fogadni az adást, amelyre a neveltetése, vagy személyes
igényei révén ráhangolódhat. A kellô kommunikáció különbözô kapcsolódási pontokon alakítható ki, elismerô, dicsérô
szavakkal, idôráfordítással, ajándékokkal, kisebb szívességekkel, testi érintéssel. A viszálykodó felek között a szerzô tolmácsolt, hogy kellôen felismerhessék, a szeretet-nyelv melyik variációja tûnik esetükben a legmegfelelôbbnek. Ezt a módszert
alkalmazhatónak véli a szülô–gyermek-kapcsolatban is. De
könyvét elsôdlegesen a házaspároknak szánta, mindazoknak,
akik a szerelmi fellángolás hevében arról ábrándoztak, hogy
boldoggá fogják tenni társukat, de a hétköznapok ôrlôdései között az a veszély fenyegeti ôket, hogy álmuk végképp szertefoszlik.
A kötet végén gyakorlati útmutató található házaspári és csoportos megbeszélésekhez.
Tausz
Gary Chapman: Egymásra hangolva
Az öt szeretet-nyelv a házasságban. Harmat, 163 oldal, 1100 Ft

Megvásárolható
a Libri Kft.,
a Líra és Lant Rt.
valamint
a Magyar

Pszichológia

Könyvklub Rt.

Megmentett párkapcsolatok

könyves-

■ A szerzô két évtizedes házassági tanácsadói tevékenységét
összegzi a most magyar nyelven is megjelent munkájában.
Csupa sikertörténet. Az általa megmentett párkapcsolatok jelentôs száma némi optimizmusra hangolhatja az olvasót, a
válási statisztikák világszerte igen magas arányszáma ismeretében. A szerzô tanácsai nyomán ismételten egymásra talál-

boltjaiban.
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XY-nak, azaz Neked!

■ Sven Nordqvist képeskönyvsorozatának elsôsorban az adja
a báját, hogy a szerzônek – aki
írta és rajzolta ezeket a könyveket – mindenekelôtt sikerült kitalálnia két jópofa mesehôst.
Egyikük korosabb férfiú, Pettsonnak hívják és jellegzetes:
szakállas, kalapos, szemüveges
és mellényes figura. Másikuk
egy Findusz nevû kandúr – ô
sem akármilyen jelenség a sapkájával és kantáros, csíkos rövidnadrágjával. Kalandjaik tulajdonképpen hétköznapi esetek, ám annyi ötlet, kedvesség
és humor van ezekben a kötetekben, amennyi vaskosabb
mûveknek is javára vállna. Különösen a rajzokat érdemes figyelmesen, többször is szemrevételezni, rengeteg poén bújik
meg a részletekben. (Fordította: Csépányi Zsuzsanna.)
Vlagyimir Szutyejev Vidám
mesék c. kötetének történeteit
a kisgyerekek nagyon élvezik,
ezt igazolja a könyv kelendôsége. Az orosz szerzô csakúgy,
mint fentebb megnevezett
svéd kollégája, maga írja és illusztrálja népszerû képeskönyveit. A Másáról és Ványáról
szóló vidám gyerektörténetek,
a jópofa és tanulságos állatme-
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sék és a bájos rajzok, úgy tûnik,
megunhatatlanok. Most tíz
mesébôl álló válogatást kínál a
Móra Kiadó V. G. Szutyejevtôl
Miau és más vidám mesék címmel. (A fordítók: Balassa Anna, Nikodémusz Elli, Szamek
Gyula és Világhy József.)
Nagyon sok lakótelepi gyerek
bánata, hogy nem tarthat kutyát. Kelemen Gabi és barátai is
hiába vágyakoznak arra, hogy
legyen kutyusuk. Ám egy szép
napon egyikük talál egy aranyos
vizslát. A Csibész nevet adják
neki és közösen gondoskodnak
róla. Még szövetséget is alakítanak a vidám kis jószág felnevelésére. De miért kell kizárni a
Kutyavédôk Örök Szövetségébôl a vadóc Réti Pannit? Milyen fontos bejelentést tesz Ga-

bi néhány nappal késôbb? Köves József kedves és sok vidámsággal fûszerezett gyerekregénye immáron 3. kiadásban jelent meg. A mû filmváltozata is
nagy sikert aratott, a TV máig
többször mûsorára tûzte. A
könyvet Sajdik Ferenc jellegzetes
rajzai illusztrálják.
A Tök jó könyvek sorozatban
megjelent Melissa új élete c. regény fôhôsének bezzeg van kutyája. Ám ez csak némileg vigasztalja az eszes, talpraesett, de
csupa szeplô és mindössze 155
centire nôtt ifjú hölgyet. Hiszen
éppen most költöztek Londonból egy távoli kis faluba, ahol
édesanyja állást kapott. Megjegyzem, Fay Bailey-nek meglepô hivatása van: lelkész. Azonban Melissának nem ez a fô
gondja, hanem hogy miképp
kerülhet be az iskolai elitbe. Továbbá: akar-e vele járni Matt

Carter, az a klassz srác, akivel elsôként találkozik kutyasétáltatás
közben. Adódik ezeken kívül
más kérdés is ebben az izgalmas,
ízig-vérig mai történetben. Még
csak annyit: amikor úgy látszik,
minden a legjobb úton halad,
nem várt események dúlják fel
Melissa és a Bailey-család életét.
(Fordította: Szabó Mária.)
A Nyáron történt-et nem csupán az kapcsolja az elôbb ismertetett mûhöz, hogy itt is
egy család költözés utáni életérôl van szó, hanem az is, hogy
fôhôse, Meg nagyjából egykorú Melissával. Ahogy neki, úgy
a kissé fegyelmezetlen és rendetlen Megnek is súlyos (de
teljesen másfajta) problémával
kell szembesülnie. Irigyelt, csinosabbnak és sikeresebbnek
tartott nôvére váratlanul megbetegszik. Jelentéktelennek
mondható bajok után tényleg
nehéz hónapokat kell átvészelnie Megnek. Hogyan sikerül
ez, azt meséli el az angol író,
akirôl tudjuk, más alkotásaiban
is komoly kérdéseket fogalmaz
meg: az élet mibenlétérôl, értékeirôl, az emberi kapcsolatokról. Lowry Az emlékek ôre és a
Számláld meg a csillagokat c.
regényéhez hasonlóan ezt az
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erôs atmoszférájú, megrendítô
hatású mûvét is úgy hangszerelte, hogy maximálisan eleget
tesz a tizenévesek igényeinek.
(Fordította: Ilyés Emese. Illusztrálta: Jenni Oliver.)
Alexa Hennig von Lange
alkotása, a harmadik regénye,
amely most magyarul is olvasható, tavaly elnyerte a „Legjobb német ifjúsági regény” díjat. A szerzônek nyilván azért
sikerült ily hitelesen ábrázolnia
kamasz hôseit, a felnôtté válás
buktatóit, keserveit és örömeit,
mivel maga is fiatal még. Az
elôzô két regényhez hasonlóan
itt is egy családról van szó, a
középpontban két ugyancsak
különbözô leánytestvér viselt
dolgai állnak. Fontos: a tizenöt
éves Lelle meséli el, hogyan barátkozik össze a szomszéd fiúval, Arthurral, akire ferde
szemmel néznek mások. Ô
számol be magánál két évvel

idôsebb nôvére újabb szökésérôl. Apja nyugodt, de megnyugtatónak nem nevezhetô
viselkedésérôl. Anyja ismételt
és jogos kétségbeesésérôl. Lelle
egy éjszaka Arthurral együtt keresi Codyt, és joggal mondhatja: Micsoda mázlista vagyok!
(Fordította: Tapodik Rika.)
Alexa Hennig von Lange: Micsoda mázlista vagyok! Móra
Kvk., 214 old., 1690 Ft; Köves
József: A közös kutya. K. u. K.
K., 152 old.; Lois Lowry: Nyáron történt. Animus K., 158
old., 1490 Ft; Sven Nordqvist:
Pettson sátorozik. General Press
K., 1800 Ft; Rosie Rushton: Melissa új élete. Ciceró, 182 old.,
1690 Ft; Vlagyimir Szutyejev:
Miau és más vidám mesék. Móra Kvk., 120 old., 1890 Ft.
Cs. A.

FÜLSZÖVEG – A KIADÓK AJÁNLATA
Zsenik könyve
A lángész bölcsessége
Keménytáblás, BK/40, 100 oldal, 990 Ft

BBS-INFO Kiadó
1630 Bp., Pf. 21.
Tel./Fax: 407-17-07
info@ bbs.hu
www.bbs.hu

Tatiosz
Mosolygó történelem
Keménytáblás, BK/40, 112 oldal
990 Ft

Lipták Béla:
35 nap
240 oldal, 2410 Ft
ISBN 963 86288 9 8
létek során, ünnepeken, hétköznapokon, elôkelô összejöveteleken – egyszóval a nyüzsgô társasági életben.
Humoros franciák, szellemes angolok, élcelôdô németek, bölcs
ókoriak, ironikus magyarok, bohém különcök tanácsait olvasva
szert tehetünk a társas érintkezés
nélkülözhetetlen tudományára.
Ez az ajándéknak is kitûnô
keménytáblás könyv a Mûegyetem egykori MEFESZ vezetôjének,
Lipták Bélának 1956-os naplója,
amely korhû fotókkal és dokumentumokkal illusztrálva, egy 20
éves diák személyes élményeként, szinte percrôl percre írja le
a ma már történelminek számító
események hétköznapjait, a forradalom kirobbanását, a harcokat, és a menekülés borzalmas
körülményeit. A könyvbôl azon
barátairól is megtudhatunk eddig
még nem ismert részleteket, személyes információkat, akiket ma
a forradalom hôseiként, vagy
hôsi hallottaiként tartanak nyilván. Az angol nyelvû változatot a
Texas University Press adta ki
2001-ben „A Testament of
Revolution” címmel.
Bártfai Barnabás:
Hogyan használjam?
Közérthetôen minden,
amit a számítógép
használatához tudni kell
560 oldal, 1970 Ft
ISBN 963 86232 6 8

E közérthetô nyelvezetû, kezdôk
számára is készült könyv az elsô
lépésektôl kezdve a különbözô
felhasználói programok kezeléséig minden fontosabb témára
kiterjed, így ajánlható önálló tanuláshoz ECDL és OKJ vizsgákhoz, tanfolyamokhoz és iskolák
részére is. A könyv verziófüggetlen programleírásai tanfolyamok
tapasztalatai alapján készültek.
(Alapfogalmak, Gépkezelés,
Szoftverek, DOS, Windows 95,
98, NT, 2000, ME, XP), Tömörítés, Vírusok, Hálózatok, Internet,
Levelezés, Adatbiztonság,
Outlook, TC, Szövegszerkesztés,
Táblázatkezelés, Adatbázis-kezelés, Grafika, Prezentációkészítés,
Kifejezésgyûjtemény, Stb.)

Vidám elmék, elmés
bölcsességek
Írók, mûvészek, különcök, filozófusok, névtelen szerzôk humoros
gondolatai.
Keménytáblás, BK/40, 108 oldal, 990 Ft

Derûs szívvel emlékezünk egykor
elkövetett ballépéseinkre. Az idô
múltával a legképtelenebb élethelyzeteken is tudunk nevetni.
Így tesszük meg az elsô lépést
mosolyogva a bölcsesség felé.
Seneca
Óvakodj a haragtól
Marcus Aurelius
Tanítások könyve
Keménytáblás, BK/40, 100 oldal, 990 Ft

Seneca és Marcus Aurelius legszebb írásai a szeretetrôl.A kötetben közölt két kis könyvben a
gondolkodás történetének két
szellem-óriása vall szeretetrôl, barátságról, megbékélésrôl, megbocsátásról, hûségrôl, együttérzésrôl; vagyis „Isten által megszabott
utunkról“, a feladatról, amely
nem más, mint a boldog élet.
Lélek-bölcsességek
Keménytáblás, BK/40, 112 oldal, 990 Ft

Szerelmes gondolatok
Keménytáblás, BK/40, 160 oldal, 990 Ft
„A zseniális ember eszköz Isten
kezében." A könyvben zsenik,
lángelmék vallanak életrôl, hivatásról, sikerrôl, hírnévrôl, halhatatlanságról.
Aranykönyv
Bölcsességek lexikona
A-tól Z-ig
Keménytáblás, BK/40, 252 oldal, 1390 Ft

„Az emberi szellem teljessége
a tiéd is, élj vele mindennap,
ahogy lélegzik az ember.”
Az „Aranykönyv” a legszebb és
legmélyebb gondolatok gyûjteménye. Évezredek tudását tárja
fel elôttünk: a boldog és a teljes élet záloga bennünk rejlik.
Tatiosz:
Életbölcsességek
8. bôvített, legteljesebb kiadás
BK/40, 112 oldal, 990 Ft

Tatiosz a „szeretet filozófusa”.
Könyvei nyomán tanítványai és
tisztelôi neki tulajdonították a
klasszikus görög „emberszeretet tanának” megalkotását. Az
„Életbölcsességek” új, eddigi
legteljesebb kiadása két
részbôl áll: Hogyan tegyünk
szert mindenapi bölcsességre?
és az Út és ösvény c. könyvekbôl. Fejezetei: Élet, Útkeresés,
Boldog élet, Emberi kapcsolatok, A szeretet ereje, Szív és
szellem, Bölcsesség és hallgatás, A tisztaság törvényei,
Belsô világ, Élet az élet után,
Minden Egy, Mi a lélek, Visszatérés, Tiszta Forrás.

„Lelked igazi tudása – ezernyi földi élet.” Egy életen át foglalkoztat bennünket: mi a lélek? Van-e
élet az élet után? Mit jelent a halhatatlanság? Részünk lesz-e benne? Kik voltunk elôzô életeinkben? Elvégeztük-e feladatainkat,
amiért a Földre jöttünk? Szép és
igaz írások, tiszta gondolatok adnak választ kérdéseinkre – évszázadok ôsi tudásával.

Az emberiség történetének legnagyobb gondolkodói vallanak
Szeretetrôl és Barátságról.
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Ez a könyv azoknak szól, akik
szerelmesek és szerelmes gondolataik vannak. Azoknak is szól,
akik valaha szerelmesek voltak,
így sorait olvasva ismét átélhetik
az egykor mámorító érzést. Akik
még nem voltak szerelmesek,
azokban vágyat ébreszt: a nôben
a férfi iránt, agglegényben a házasság iránt, hûtlenben a hûség
iránt...
Csönd és hang
A bölcsesség könyve
Keménytáblás, BK/40, 104 oldal, 990 Ft

„Az út kanyarog, de mégis járható.” A gyûjtemény az óegyiptomi, sumér és indiai „titkos tanításokat”; az ókori görög, római,
kínai mesterek legszebb gondolatait tartalmazza. Tanácsai
elévülhetetlenek, napjainkban
különösen idôszerûek.
Tatiosz
A bölcsesség ábécéje
Keménytáblás, BK/40, 104 oldal, 990 Ft

A Bölcsességek
Kincsestára sorozat kötetei
Hogyan viselkedjünk
másokkal rendesen?
Társasági fortélyok
A-tól Z-ig.
Keménytáblás, BK/40, 112 oldal, 990 Ft
Az emberi kapcsolatok alapkérdése: hogyan viselkedjünk másokkal rendesen? A családi életben, a szeretet-kapcsolatokban,
a barátságban; bizalmas együtt-

Híres emberek – nevezetes történetek. Bohókás tudósok, feltalálók, kaján mûvészek, írók, muzsikusok. Tatiosz: Aszteía isztoría címû könyve és korunk anekdotái.
Szórakoztató, szellemes történetek Diogenésztôl Nagy Sándorig,
Mark Twaintôl G. B. Shaw-ig,
Thálésztôl Einsteinig, Puccinitôl
Verdiig.
Tanácsok jósors,
balsors idejére
Ókori bölcsességek
kislexikona A-tól Z-ig
Keménytáblás, BK/40, 96 oldal 990 Ft

„Szeretetre születtem”
A legszebb gondolatok a
szeretetrôl
Keménytáblás, BK/40, 96 oldal 990 Ft

Kassák Könyvkiadó
2111 Szada, Dózsa Gy. út 2/a
Tel/fax: 28-503-450

szívünket egyaránt megérinti.
Célja nemes: „Éljünk boldogul!”
A világtörténet legnagyobb gondolkodói: Seneca, Marcus
Aurelius, Augustinus, Gracián,
Petrarca, Voltaire és a többiek
vallanak írásaikban a boldogságról. Különbözô hangon, különbözô színeken, de tanácsuk egy,
mely minden kor emberéhez
szól: „Az élet legfôbb célja a boldogság.”

„A bölcsesség hatalma csendes
és zajtalan.” Híres emberek gondolatai a legmélyebb emberi
bölcsességrôl: az élni tudás
mûvészetérôl.
Az út bölcsessége
Az élet és az erény könyve
Keménytáblás, BK/40, 112 oldal, 990 Ft

„Vond ki a rosszból a rosszat, és
máris megtalálod benne a jót.”
Az „emberszeretet tanának”
ókori mestere – Arisztotelész iskolájának késôi követôje – az
élet nagy kérdéseire ad választ.
Eszménye: az egyszerûség, szépség és tisztaság – a ma embere
számára is követendô példa.
A boldog élet titka
Töredékek az emberi
boldogságról
Keménytáblás, BK/40, 96 oldal
990 Ft
„A Boldogság az Elsô Érzés,
amin a világ nyugszik...”
Egy könyv, amely eszményi, mint
tárgya: a boldogság; emberi,
mert rólunk és értünk szól; bölcs
és felemelô, mert szellemünket,

„A bölcsességet nem úgy kapjuk,
magunknak kell azt felfedezni,
oly út után, amelyet senki sem
tehet meg helyettünk.”
Akik a bölcsesség útjáról vallanak, a legnagyobbak közül valók.
Írásaik boldogabbá teszik az embert, szeretetteljessé a világot.
Mikes Kiadó
1024 Bp., Rómer Flóris u. 4.
T.: 316-2459 F.: 316-1152
E-mail: mikes.kft@axelero.hu
Legeza László:
Burgenland
(Várvidék és az Örség.
Burgenland und die Wart)
5900 Ft
A reprezentatív kivitelû mûvelôdéstörténeti album a több
mint ezer éven át Magyarország
részét képezô Várvidék és Felsô
ôrség, valamint az ôrség történelmi és népi emlékeit mutatja
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FÜLSZÖVEG – A KIADÓK AJÁNLATA
Santos Kiadó
339-8498
E-mail:
santos_kiado@axelero.hu
Varga Katalin:
Madzag és a világ
A/4, 116 oldal, kb 1500 Ft

be 263 nagyméretû színes kép
segítségével. Szöveganyaga magyar és német nyelvû, elôzékén
színes térkép.
Multimédia Holding Rt.
1172 Budapest, Ároktô u. 2.
Tel./Fax: 258-6993
www.mmholding.hu
Hypertextes Révai Nagylexikona + Hypertextes
Tolnai Világlexikona
CD-ROM 7790 Ft.
Az alapmû Révai Nagylexikonának 21 kötetét, illetve a Tolnai
Nagylexikonának 18 kötetét + 2
bôvítôkötetét tartalmazó CDROM kiadása közel 12 000 olda-

lon, 78 000 címszóval és képpel.
Egyszerû, mindenki számára érthetô magyarázattal ismereteket
szerezhetünk az élet minden
területérôl. Keresôprogram segíti a címszavak közti eligazodást.
Office 2003 irodai
programcsomag
8990 Ft.
Az Office 2003 egy könnyen kezelhetô irodai programcsomag, mely
nagyon olcsó, kompatibilis alternatívát kínál más, hasonló programokkal szemben. A csomag részei
a szövegszerkesztô, táblázatkezelô
és képszerkesztô szoftver, doc, xls,
psd kompatibilitás.

Képes Állatenciklopédia
CD-ROM 3990 Ft.
A lexikon segítségével betekintést
nyerhetünk az állatvilágba, kezdve a parányi egysejtû lényektôl az
emlôsökig. A rengeteg szöveges
információhoz képek és videofelvételek százai kapcsolódnak.

A két kis pulikutya,
a népszerû Madzag
és Pamacs kalandjai
folytatódnak a Gôgös Gúnár
Gedeon írója
meseregényében.
Radván Zsuzsa sok-sok színes
rajzával illusztrálva.

Tiara Kiadó
1133 Budapest, Kárpát u. 1/b
Tel.:349-5790
Új s új lovat
Ady-versek

„Segítsd meg, Isten, új lovaddal
A régi, hû útra-kelôt,
Hogy só-bálvánnyá ne meredjek
Mai csodáik elôtt"
Ady Endre 1877. november 22-én
született. A kötetben 77 vers
található 18 mûvészi, többségében
színes illusztráció „társaságában”.
Ezeket a verseket születésük
sorrendjében a kortársak 100 éve
olvashatták elôször. akáts Márton
grafikusmûvész illusztrációival és
Göncz Árpád elôszavával. ajánljuk
az olvasó figyelmébe

A Helikon Kiadó ajánlja

3500 ismeretlen verssel
és a teljes „erotikus” ciklussal
4990 Ft

A világ legvadabb vidékei az utóbbi
évek expedíciói nyomán
6990 Ft

A reprezentatív kötet közel kétszáz
térképet tartalmaz, megjelenik angol
és német változatban is. 19 500 Ft

Vásárlóink könyveinket megtalálhatják a Helikon Könyvesházban és a jobb könyvesboltokban, megrendelhetik a Helikon Kiadónál
(1065 Bajcsy-Zsilinszky út 37. I. emelet, telefonszám: 428-94-36) és a www.bookline.hu internetes könyváruházban is.
Nagykereskedôk rendelhetnek a kiadóban, Varga Istvánnál, telefonszám: 428-9436, e-mail: varga@helikon.hu.
Kiskereskedôk a könyveket megvásárolhatják a Helikon Könyvesházban (VI. Bajcsy-Zsilinszky út 37., telefonszám: 331-23-29)
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A VENTUS-LIBRO KIADÓ KARÁCSONYI ÚJDONSÁGAI

Ft
1600

VESZÉLYES
MAGÁNY

VÁRATLAN
ZSÁKMÁNY

Egy szadista gyilkos sorra
öli a magányos nôket.
Resnick felügyelô nyomozása az emberi lélek legsötétebb zugai felé vezet, s
amikor a gyilkos nyomára
bukkan, kis híján túl
nagy árat kell fizetnie a
felfedezésért. Ez a krimi
nem elégszik meg a felszínes izgalmakkal, annál
sokkal mélyebre tör!

Egy kiló kokain. Aligha az,
amire két kisstílû betörô
számított, amikor betörtek
Harold Roy filmrendezô
házába. De Harold gátlásokkal küszködô felesége se
gondolta, hogy beleszeret az
egyik váratlan látogatóba.
Így aztán neki kell kiutat találni a bonyolult helyzetbôl,
megszabadulni a drogtól és
elrendezni az életét.

300 oldal, 13x20 cm

Ft
1600

A VILÁG
KÜLÖNLEGES
KATONAI
ALAKULATAI

Ft
4500

A fényképekkel gazdagon
illusztrált könyv bemutatja a világ összes elit alakulatát. Olvasmányosan,
mégis szakszerûen ismerteti az egységek történetét,
fegyverzetét, felszerelését,
kiképzését, múltbeli és
legutóbbi akcióit mûveleti területek szerint.
240 oldal, 19x24 cm

310 oldal, 13x20 cm

24 ÓRA

Ft
1800

TÚLÉLÉSI
TECHNIKÁK

Ft
2490

Napjaink egyik legégetôbb kérdése, hogyan védekezzünk a nap mint
nap tapasztalt zaklatások
és rablótámadások ellen.
A képekkel illusztrált kötet önvédelmi kézikönyv,
amely részletes tanácsokat ad ahhoz, hogyan
védjük meg otthonunkat,
önmagunkat a különbözô helyzetekben.
190 oldal, 19x24 cm

A könyv tényszerûen kalauzol végig az utóbbi
évek legsikeresebb televíziós kémtörténetében,
amelynek fôszereplôje,
Kiefer Sutherland több
díjat is nyert ezzel az alakításával. A lebilincselô
sorozat minden epizódja
egyórányi valós idôben
játszódó cselekmény, tele
meglepetésekkel és váratlan fordulatokkal.
256 oldal, 13x20 cm

SÖTÉT VIZEK
Az NR-1, az amerikai hadsereg legfejlettebb tengeralattjárója, a hidegháború
legszigorúbban ôrzött titka volt. A szerzôk nemcsak a tengeralattjárón
szolgálók titkos küldetéseinek hihetetlen történetét
idézik fel, hanem az emberi tényezôket is feltárják.
Az NR-1 immár négy évtizede
dolgozik fáradhatatlanul az óceánok mélyén.

Ft
2200

240 oldal, 12x20 cm

VENTUS-LIBRO KIADÓ 1043 BUDAPEST, CSÁNYI L. U. 34., E-MAIL: MARKETK@AXELERO.HU

MEGJELENT KÖNYVEK
2003. OKTÓBER 31. – NOVEMBER 13.
Az összeállítás a Könyvtárellátó Közhasznú
Társaság információs rendszere alapján készült. A felsorolt könyveket a Könyvtárellátó
már felajánlotta megvásárlásra a könyvtáraknak, ill. megrendelhetôk a társaság home
lapján (www.kello.hu).

144 db találatgaranciás lottóvariáció hetes (skandináv) lottóra és kenóra. TeleTipp. Fûzött: 1970 Ft
300%-os tuning. 1. Hardvertuning. [hardvertuningolás
felsô fokon]: [PC-építés, PC-tuningolás, segédprogramok]. Computer Panoráma. (Computer Panoráma
könyvek) Kötött: 2990 Ft
300%-os tuning. 2. Szoftvertuning. [szoftvertuningolás felsô fokon]: [szoftvertuningolás, segédprogramok]. Computer Panoráma. (Computer Panoráma
könyvek) Kötött: 2990 Ft
311 db találatgaranciás lottóvariáció ötöslottóra és
kenóra. TeleTipp. Fûzött: 1950 Ft

A
A büntetôeljárási törvény magyarázata. 1. köt. KJKKerszöv.
A büntetôeljárási törvény magyarázata. 2. köt. KJKKerszöv.
A család orvosa [elektronikus dok.]. Egészségügyi
enciklopédia: betegségek ismertetése, tünetek,
okok, kórismeretek, kezelési javaslatok. Hangzó
anyag, szöveg és képek Woodstone Interactive Ltd.
Mûanyag tokban: 7990 Ft
A csodaszarvas nyomában. A legszebb ezer vers költészetünk nyolc évszázadából. Tinta. (A magyar
nyelv kézikönyvei 4.) Kötött: 7420 Ft
A diplomák és szakképesítések kölcsönös elismerése az Európai Unióban és Magyarországon. Eü.,
Szoc., és Családügyi Min. Kötött: 1000 Ft
A fenntartható fejlôdés és az Alföld. MTA Társkut.
Közp. (Magyarország az ezredfordulón. Mûhelytanulmányok) Fûzött: 800 Ft
A hét világcsoda [elektronikus dok.]. Több mint 600
kérdés, rejtvények, játékok, 1 vagy 2 játékos. Interaktív multimédia. Automex Kft. (Mi micsoda) Mûanyag tokban: 4990 Ft
... aki nyomot hagyott. In memoriam Virág Teréz. Animula: KÚT Alapítvány. Fûzött: 2100 Ft
A mi utcánk. Csíkszereda lebontott utcáinak emlékére. Csíki Mûemlékvédô Egyes. Fûzött: 2400 Ft
A mozdony. Játékos képességfejlesztô. Alexandra.
Kötött: 1999 Ft
A muzsika világa [elektronikus dok.]. Játékos oktató
szoftver a 6-9 éves korosztály számára. Interaktív
multimédia. Automex Kft. (Süni suli) Mûanyag tokban: 3990 Ft
Andersen, Hans Christian: A Hókirálynô. Canissa. Kötött: 1980 Ft
Antalfy István: Szelíd szavakkal.... Versek. Planéta.
Fûzött: 1218 Ft
Archer, Jeffrey: A szerencse fiai. General Press. (Világsikerek) Kötött: 1500 Ft
A romániai magyar oktatási hálózat jövôképe. Iskola Alapítvány: Romániai M. Közgazdász Társ. Fûzött: 1680 Ft
A Tisza és vízrendszere. 1. köt. MTA Társkut. Közp.
(Mgyarország az ezredfordulón: stratégiai tanulmányok a Magyar Tudományos Akadémián IV., A területfejlesztési program tudományos alapozása: 4. alprogram: A Tisza)
A Tisza és vízrendszere. 2. köt. MTA Társkut. Közp.
(Mgyarország az ezredfordulón: stratégiai tanulmányok a Magyar Tudományos Akadémián IV., A területfejlesztési program tudományos alapozása: 4. alprogram: A Tisza)
A tûzoltók. Játékos képességfejlesztô. Alexandra. Kötött: 1999 Ft
A világirodalom hatvanhat legszebb meséje. 3. kiad.
General Press. Kötött: 2900 Ft
A világ legnagyobb kihívásai. Jövôvilág Alapítvány.
Fûzött: 560 Ft
A világ legtitkosabb X-aktái. Jövôvilág Alapítvány. Fûzött: 560 Ft

A világtörténelem kronológiája [elektronikus dok.].
Az ôsidôktôl napjainkig: párhuzamos áttekintés tanároknak, diákoknak. Interkatív multimédia. Channel 42. Mûanyag tokban: 4990 Ft
Az Attila domb. [Új zarándokhely Tápiószentmártonban]. Tóth Produkció. Fûzött: 990 Ft
Az élô szobor adomák, anekdoták tükrében. Történetek Deák Ferencrôl. Bába. Fûzött: 970 Ft
Az EU-csatlakozás magyarországi kérdései. MTA
Társkut. Közp. (Magyarország az ezredfordulón.
Mûhelytanulmányok) Fûzött: 1100 Ft

B
Baghyné Makra Ilona: Fehér Ignác. Algyô elsô iskolaigazgatója. Bába. Fûzött: 498 Ft
Bagyinszki Zoltán: Kastélyok a történelmi Magyarországról. Publi-City "1492". (Nemzeti örökségünk)
Kötött: 7800 Ft
Baktay Ervin: Kôrösi Csoma Sándor. 4. kiad. Talentum. Kötött: 2500 Ft
Balogh Béla: A végsô valóság. 6. bôv. kiad., Bioenergetic. Kötött: 1900 Ft
"Barátja, Kossuth". Forráskiadvány Kossuth Lajos
Hadtörténelmi Levéltárban és Hadtörténeti Múzeumban ôrzött irataiból. Reál: Hadtört. Lvt.: "Múlttal a
Jövôért" Közhasznú Alapítvány. (Hadtörténelmi levéltári kiadványok) Fûzött: 2000 Ft
Barrett, Julia – Austen, Jane: Charlotte. Jane Austen
utolsó, befejezetlen regénye, amelyet Julia Barrett
egészített ki. Lazi. Kötött: 2500 Ft
Barta Éva: Hallás utáni szövegértés. Angol: [középfok,
felsôfok]. Akad. K. (Gazdasági szakmai nyelvvizsgák) Fûzött: 2450 Ft
Barta János: Magánélet és remekmû. Madách-tanulmányok: Beke Albert elemzô utószavával. Mundus.
Kötött: 3136 Ft
Baxter, Nicola: Csodálatos pónimesék. Alexandra. Kötött: 1499 Ft
Beat 2000 [elektronikus dok.]. Zeneszerkesztô. Interaktív multimédia. Multimédia Holding. Mûanyag tokban: 1990 Ft
Beaumont, Émilie: Biblia gyerekeknek. Passage. Kötött: 2490 Ft
Benedek Elek: Az égig érô fa. Benedek Elek válogatott meséi. Puedlo. Kötött: 1182 Ft
Benedek Elek [elektronikus dok.]. Interaktív multimédia. Cyberstone. (Micsoda sorozat: a magyar irodalom csodái digitális albumokon) Mûanyag tokban:
1990 Ft
Benedek Elek: Szélike királykisasszony. Benedek
Elek válogatott meséi. Puedlo. Kötött: 1182 Ft
Benke József: Az arab országok az ezredfordulón.
1997. január 1. – 2003. augusztus 31. (3. köt.) Alexandra.
Benkô Mihály: A torgaji madiarok. Keleti magyar néptöredék Kazakisztánban. Timp. Kötött: 3267 Ft
Bennett, Bija: Az érzelmek jógája. Hogyan gyógyíthatjuk testünkkel lelkünket. Saxum. Kötött: 2500 Ft
Bérczi Ottó: Karácsonyi varázslat. Santos. Kötött:
1100 Ft
Bereczkei Tamás: Evolúciós pszichológia. Osiris. (Osiris tankönyvek) Kötött: 4480 Ft
Best of foci [elektronikus dok.]. Játszható verziók. Interaktív multimédia. Multimédia Holding. (Best of 3.)
Mûanyag tokban: 1990 Ft
Bevezetés a buddhista asztrológiába. Farkas L. I.
Fûzött: 1800 Ft
Bevezetés a buddhista pszichológiába. Abhidarma
pitaka. Farkas L. I. Fûzött: 1800 Ft
Biográf ki kicsoda [elektronikus dok.]. Szöveges
adatbázis. Poligráf K.
Bodnár István – Magyary Gyula: Adatbázis-kezelés.
Kiskapu. (Informatikai füzetek 5.) Fûzött: 980 Ft
Bogár László: Magyarország és a globalizáció. Osiris.
(Osiris könyvtár. Politológia) Fûzött: 2880 Ft
Bogdán Szabolcs: Sindzse zabszeme. [Paródia]. Budapest-Print. Fûzött: 1698 Ft
Bogner, Margit: Kötés. Pulóverek egy hétvége alatt:
kötés gyorsan, divatos fonalból. M. Kvklub. Kötött:
1750 Ft
Bolberitz Pál: Az etika alapelvei. Hamvas Int. (Hamvas
füzetek) Fûzött: 660 Ft
Böndör Pál: Kóros elváltozások. Versek. Forum. Fûzött: 800 Ft

Boyle, Robert – Grendel, Dan – Mulvihill, Michael:
Fegyverek kézikönyve. Beholder. Fûzött: 2498 Ft
Brouwers, Jeroen: Adolf és Eva, meg a halál. Noran.
Fûzött: 1500 Ft

C
Card, Orson Scott: A rézbôrû próféta. Kalandor Kvk.
Kötött: 1990 Ft
Car, Evgen: Színes paraszt. elégia. M. Nemzetiségi
Mûvel. Int. Fûzött: 1500 Ft
Carr, Allen: Rövid úton leszokni a dohányzásról. Magus Design Studio. Fûzött: 1690 Ft
Cave, Nick: És meglátá a szamár az Úrnak angyalát.
Ulpius-ház. Fûzött: 2480 Ft
Chancellor, Deborah: Mindennapi kenyerünk. [365
történet]. Ikar K. Kötött: 3999 Ft
Chevalier, Tracy: Leány gyöngy fülbevalóval. Geopen.
Kötött: 1990 Ft
Clevely, Andi: Gyógynövény-határozó. Képes enciklopédia. Jószöveg Mûhely. Fûzött: 2990 Ft
Cook, Robin: Halálos kockázat. 2. kiad. I.P.C. Kv.
(I.P.C. könyvek) Fûzött: 1400 Ft
Crawford, Michael: A Los Angeles Chronicle-sztori.
Egy napilap mindennapjai. 1. rész Ponte Press. Kötött: 1950 Ft

Cs
Csatlakozás – jogközelítés. az acquis communautaire adaptálása a magyar jog- és intézményrendszerbe. KJK-Kerszöv. Fûzött: 4704 Ft
Csehov, Anton Pavlovics: A halál árnyai; A semmirekellô. Farkas L. I. Fûzött: 1600 Ft
Csernus Imre – Dobai Benedek – Tárnok Alfonz:
Drogma. Mono Kft.: Konkrét Kv. Fûzött: 1980 Ft

D
Dalia László: Miért nem imádjuk a médiasztárokat?
Pannonica. Kötött: 1290 Ft
Danda, Matthew – Brown, Heather T.: Kishálózatok
otthon és az irodában Microsoft Windows XP alatt
lépésrôl lépésre. Szak K. Fûzött: 4000 Ft
Dánielisz Endre: Nagyszalontai nyomdák és hírlapok.
Pro-Print. Fûzött: 1954 Ft
Deák Ferenc, 1803–1876. Emlékalbum. Kossuth. Kötött: 3990 Ft
Dekany Julia: Radnai az én bóperem...! HungaLibri.
Kötött: 998 Ft
Dinoszauruszok [elektronikus dok.]. Több mint 600
kérdés, rejtvények, játékok, 1 vagy 2 játékos. Interaktív multimédia. Automex Kft. (Mi micsoda) Mûanyag tokban: 4990 Ft
Dombi Alice – Oláh János: A XIX. századi magyar pedagógusok a polgárosodásért. APC-Stúdió. (A XIX.
század jelesei 5.) Fûzött: 2833 Ft
Dombrády Lóránd: A magyar hadigazdaság a második világháború idején. Petit Real. Fûzött: 4200 Ft
Drexlerné Stanchich Ilona: A serdülôkor. Veszélyes vizeken...: ajánlott a 10–14 éves korú gyermekek kulturált viselkedésre neveléséhez és a szülôk önvizsgálatához. 6.
Dungworth, Richard – Wingate, Philippa: Híres
asszonyok. [Nofertititôl Thatcherig]. Elektra. (Elektra
könyvek) Kötött: 1050 Ft

E
Egy hajó története. Alexandra. (Idôutazás) Kötött:
1999 Ft
Egy város története. Alexandra. (Idôutazás) Kötött:
1999 Ft
Elekfi László – Wacha Imre: Az értelmes beszéd hangzása. Mondatfonetika: kitekintéssel a szövegfonetikára. Szemimpex. Kötött: 4424 Ft
Erdélyi János: Irodalmi, színházi közéleti írások és beszédek. Mundus. (A magyar irodalomtörténetírás
forrásai 19.) Kötött: 5990 Ft
Erdélyi Margit: Angol nyelvkönyv. Úton a nyelvvizsgához. Anno. Fûzött: 560 Ft
Erdélyi Margit: Kis angol nyelvtan. Laude. Fûzött: 400 Ft
Erdélyi Margit: Kis német nyelvtan. Laude. Fûzött:
400 Ft

Erdélyi Margit: Német társalgási kézikönyv. Puedlo.
Fûzött: 400 Ft
Erikson, Steven: A hold udvara. A Malaza bukottak
könyvének regéje. Alexandra. Kötött: 2999 Ft
Eszes Hajnal – Balogh János: Cicák. Alexandra. Fûzött: 699 Ft
Eszes Máté: A hindu herceg. Elbeszélések. Curiosa
Nova. Fûzött: 880 Ft

F
Faragó Krisztina: Fonott tárgyak peddignádból. Cser
K. (Színes ötletek 11. különszám) Fûzött: 998 Ft
Farkas Csaba: Bevezetés az Office 2003 használatába. Word 2003, Excel 2003, PowerPoint 2003, Publisher 2003, Outlook 2003, Windows SharePoint
Services, InfoPath 2003, közös Office funkciók.
JOS. Fûzött: 1960 Ft
Fazekas Ildikó – Harsányi Dávid: Marketingkommunikáció. Szókratész Külgazd. Akad. Fûzött: 2800
Fázsy Anikó: A Naphta szindróma. [Író – ideológia –
hatalom]. Hamvas Int. (Hamvas füzetek) Fûzött:
990 Ft
Fekete István: Gyeplô nélkül. Lazi. (Fekete István mûvei) Kötött: 2000 Ft
Fekete István: Vuk. 6. kiad. Móra. (Fekete István mûvei) Kötött: 990 Ft
Félszáz mondat a szeretetrôl. 3. kiad. K.u.K. K. Kötött: 1200 Ft
Ferenczy Dénes: A magyar horgászat kézikönyve.
Fish Kvk. Fûzött: 1499 Ft
Fiziker Róbert: A legendás borostyánszoba. Kortina.
Kötött: 3600 Ft
Flusfeder, David: Ajándék. Új Palatinus. Fûzött:
1890 Ft
Földényi F. László: Melankólia. 3. bôv. kiad. Kalligram.
Kötött: 2600 Ft
Földi Pál: A harmincéves háború. Nagy hadvezérek –
nagy csaták. Anno. Fûzött: 500 Ft
Földi Pál: Hitler elit hadosztályai. Grossdeutschland,
Panzer Lehr, Wiking. Anno. Fûzött: 560 Ft
Földi Pál: U-Boot sztori. Német tengeralattjárók a világháborúkban. Anno. Fûzött: 600 Ft
Földünk és a Világegyetem [elektronikus dok.]. Több
mint 600 kérdés, rejtvények, játékok, 1 vagy 2 játékos. Interaktív multimédia. Automex Kft. (Mi micsoda) Mûanyag tokban: 4990 Ft
Fráter Olivér: Erdélyi magyar helyzetkép 1916-19-ben.
Hamvas Int. (Hamvas füzetek) Fûzött: 1350 Ft
Freud, Sigmund: Válogatás az életmûbôl. Európa. Kötött: 4000 Ft
Füst Milán: A feleségem története. Störr kapitány feljegyzései. Fekete Sas K. Kötött: 2128 Ft

G
Ganevné Székely Katalin: Gyerekékszerek gyöngybôl. Cser K. (Színes ötletek 2003/83.) Fûzött: 598 Ft
Gárdonyi Géza: Ida regénye. A háború elôtt való idôbôl. Fekete Sas K. Kötött: 1996 Ft
Gáspár Ferenc: Johnny Fortune kalandjai. 4. A sárkány pallosa. Melania. Kötött: 1980 Ft
Gáspár Károly: Gyermekvédelmi és gyámügyi kézikönyv. A gyermekek védelmérôl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény és a törvényhez kapcsolódó végrehajtási jogszabályok alkalmazói részére (a törvényt módosító 2002. évi IX. törvénnyel és a 2003. évi IV. törvénnyel, valamint a módosított végrehajtási jogszabályokkal egybeszerkesztett változat). KJK-Kerszöv. Fûzött: 3920 Ft
Gaussen, Frédéric: A festôk Párizsa. Vince. Kötött:
6495 Ft
Gera Pál: Az ismeretlen állatkert. Élet a mentôhelyen.
Hungarovox. Fûzött: 1200 Ft
Gibson, O. J.: A keresztyén hit alapjainak tanulmányozása. 1. Evangéliumi K. Fûzött: 900 Ft
Gôghné Virágh Margit: Rafia- és csuhémunkák. [mintaívekkel]. Cser K. (Színes ötletek 2003/85.) Fûzött:
598 Ft
Gracián y Morales, Baltasar: Az életbölcsesség kézikönyve. Kairosz. Kötött: 1400 Ft
Granasztói György: Mi történik itt? Magyar Szemle
Alapítvány. (Magyar szemle könyvek) Fûzött: 2300
Ft
Greenfield, Susan: Agyunk titkai. Betekintés érzelme-

ELÔFIZETÉSI FELHÍVÁS
Kedves Olvasónk!

MEGRENDELÉS

Azt javasoljuk Önnek: fizessen elô lapunkra! Sokféle terjesztési módszert kipróbáltunk, és meg kellett állapítanunk, hogy
egyik sem vetekszik az elôfizetés módszerével.
A Könyvhetet megrendelheti
a szerkesztôség címén:
1114 Budapest, Hamzsabégi út 31. levélben vagy az itt
található kitöltött, kivágott megrendelôszelvényen,
vagy faxon a 466-0703 telefonszámon.
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Megrendelem a Könyvhetet 1 évre 3528 Ft elôfizetési díjért.
Kérem, küldjenek postai csekket az elôfizetési díj befizetéséhez.
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A legnagyobb választék
A LÍRA ÉS LANT RT. BOLTJAIBAN
Internet: www.lira.hu, E-mail: lira@lira.hu
FÓKUSZ KÖNYVÁRUHÁZAK
1072 Budapest, Rákóczi út 14.
Telefon: 268-1103, fax: 267-9789
4026 Debrecen, Hunyadi u. 8-10.
Telefon: 52/ 322-237, fax: 52/416-091
3530 Miskolc, Széchenyi u. 7.
Telefon/fax: 46/348-496
7621 Pécs, Jókai u. 25.
Telefon: 72/312-835, fax: 72/314-988
6720 Szeged, Tisza L. krt. 34.
Telefon/fax: 62/420-624
SZAKKÖNYVÁRUHÁZAK
Broadway Könyvesbolt
1065 Budapest, Nagymezô u. 43.
Telefon: 332-5157
Magvetô, Athenaeum, Corvina (MAC) Klub
1088 Budapest, Rákóczi út 27/b
Telefon: 338-2739, fax: 484-0842
Iskolacentrum
1051 Budapest, Október 6. u. 9.
Telefon: 332-5595, fax: 311-1876
Mediprint Orvosi Könyvesbolt
1053 Budapest, Múzeum krt. 17.
Telefon: 317-4948, fax: 484-0023
Szakkönyváruház
1065 Budapest, Nagymezô u. 43.
Telefon: 373-0500, fax: 373-0501
Technika Könyvesbolt
1114 Budapest, Bartók Béla út 15.
Telefon/fax: 466-7008
Minden ami zene
Kodály Zoltán Zenemûbolt, Antikvárium és Hangszerbolt
1053 Budapest, Múzeum krt. 21.
Telefon: 317-3347, fax: 317-4932
Rózsavölgyi és Társa Zenemûbolt
1052 Budapest, Szervita tér 5.
Telefon: 318-3312, fax: 318-3500
KÖNYVESBOLTOK
6500 Baja, Déry sétány 5.
Telefon/Fax: 79-322-582
1085 Budapest, József krt. 63.
T elefo n: 328-0754, fax : 328-0755
1111 Budapest, Bartók B. út 50.
Telefo n/fax: 466-5169, 386-0201
5600 Békéscsaba, Andrássy u. 3-5.
Telefon/fax: 66-450-550/221 mellék
5600 Békéscsaba, Andrássy u. 6.
Telefon/fax: 66-445-433
2040 Budaörs, Szabadság u. 34–1.
Telefo n: 23-42 8-697
3300 Eg e r, Bajcsy-Zs. u. 2.
T elefo n: 36-517-758, fax: 36-517-757
8640 Fonyód, Béke u. 3.
T elefo n: 85-560-320, fax : 85-560-321
9021 Gyôr, Arany János u. 3.
Telefon/fax: 96-319-760
9021 G yôr, Bajcsy-Z s ilin szky u. 42.
T elefo n/fax: 96-518-467, 96-324-611
6800 Hódmezôvásárhely, Szegfû u. 8.
Telefo n: 62-23 9-336
6100 Kiskunfélegyháza, Mártírok út 1.
Telefon/fax: 76-467-399
4600 Kisvárda, Szent L. u. 13.
T elefo n: 45-506-140, fax : 45-506-141
7300 Komló, Városház tér 7.
Telefon/fax: 72-482-859
9730 Kôszeg, Városház u. 1.
Telefon/fax: 94-364-047
3 530 Mi sk ol c, Bajcsy-Zs. u. 2–4.
T elefo n/fax: 46-509-51 3, 46-509-514
2750 Nagykôrös, Derkovits u.1.
Telefon/fax: 53-352-546
4400 Nyíregyháza, Bercsényi u. 5.
T elefo n: 42-506-253, fax : 42-506-254
5900 Orosháza, Gyôry Vilmos tér 1.
T elefo n: 68-473-315, fax : 68-418-112
3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 14.
Telefon/fax: 32-563-300
7621 Pécs, Széchenyi tér 8.
Telefon/fax: 72-310-427
2300 Ráckeve, Kossuth L. u. 12.
Telefon/fax: 24-424-855
3100 Salgótarján, Bem út 2.
Telefon/fax: 32-512-755
9400 Sopron, Elôkapu út 5.
Telefon/fax: 99-312-868
5540 Szarvas, Kossuth u. 21/2.
Telefo n: 66-21 4-937
7100 Szekszárd, Garay tér 14.
Telefon/fax: 74-413-469
2000 Szentendre, Fô tér 5.
Telefon/fax: 26-311-245
6600 Szentes, Kossuth u. 11.
Telefon/fax: 63-318-673
3170 Szécsény, Rákóczi út 92.
T elefo n/fax: 32-372-65 0, 32-343-455
9700 Szombathely, Foghíj 3.
T elefo n: 94-505-855, fax : 94-505-854
2800 Tatabánya, Réti út 166.
Telefon/fax: 34-304-304
2600 Vác, Széchenyi u. 31.
Telefon/fax: 27-306-543
9800 Vasvár, Március 15. tér 3.
Telefon/fax: 94-370-178
8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 22.
Telefon/fax: 92-599-150

FokuszOnline könyváruház – WWW.FO.HU

Könyvet
kínál

PALLAS
LEXIKON
TELJES
(18 kötet)
ELADÓ
Telefon:
46/350-653
Levélcím:
B. K.
Miskolc
Pf. 140
3501

Tisztelt Elôfizetôink!

Hirdetésfelvétel
Elôfizetés:
466-0703
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Lapunk ára megváltozott,
ez érinti az 1999 óta változatlan
elôfizetôi díjat is,
a 24 lapszám 3528 Ft-ért
fizethetô elô 2004-re.
Kérjük elôfizetôinket, hogy jelezzék
címünkön elôfizetési szándékukat,
mert az árváltozás miatt a korábbi
évek gyakorlatától eltérôen
nem küldjük ki automatikusan
az elôfizetési díjról szóló számlát,
illetve csekket.
w w w. k o n y v 7 . h u

MEGJELENT KÖNYVEK
ink, ötleteink világába. Alexandra. Kötött: 5990 Ft
Greer, John Michael: Mágikus lények kalauza. Édesvíz. Fûzött: 2390 Ft
Grimm, Jakob – Grimm, Wilhelm legszebb meséi.
Black & White K. Kötött: 1420 Ft
Grimm, Jakob – Grimm, Wilhelm: Válogatott mesék.
Black & White K. Kötött: 900 Ft
Guadalupi, Gianni: A Biblia képekben. Történetek és
képek az Ó- és Újtestamentumból. Alexandra. Kötött: 12990 Ft
Guinness world records, 2004. Gabo. Kötött: 5900 Ft

Gy
Gyenis János: Cserépdarabok. [S.l.], [Magánkiad.]
Kötött: 1200 Ft
Gyermekek karácsonyi könyve. Graph-Art. (Tappancs könyvek) Kötött: 1299 Ft
Gyermekversek és mesék. Kicsiknek és nagyoknak.
Black & White K. Fûzött: 620 Ft

H
Hadtörténelmi Levéltár (Budapest). Fond- és állagjegyzék. A Hadtörténelmi Levéltár ôrzésében lévô
katonai iratok. 2. bôv. kiad. Petit Real. (Hadtörténelmi levéltári kiadványok) Kötött: 2500 Ft
Hagin, Kenneth E.: A gyógyító kenet. Hajnalcsillag K.
Fûzött: 1960 Ft
Hailey, Arthur: Hírhajsza. Könyvmíves Kvk. Kötött:
2200 Ft
Hangszerek [elektronikus dok.]. Multimédia lexikon:
650 hangszer, 350 játszható hangmintával. Interaktív
multimédia. Wolf Studio. Mûanyag tokban: 2990 Ft
Hankó Vilmos: Székelyföld. Váltl. utánny. Anno. Fûzött: 820 Ft
Hatvany Béla Csaba: Bitképek feldolgozása Visual
Basic programokból. Visual Basic, Delphi, C++, Visual Basic.NET példákkal. ComputerBooks. Fûzött: 4999 Ft
Hegoczki Ferenc: Ezredfordulón túli bajaink. H&H. Fûzött: 1480 Ft
Hegyi Borbála: Letûnt civilizációk nyomában. Inkvizítor. Kötött: 5500 Ft
Hennig von Lange, Alexa: Micsoda mázlista vagyok!
Móra. (Móra X könyvek) Kötött: 1690 Ft
Herbert, Frank: A Dûne gyermekei. Szukits. Kötött:
2690 Ft
Hirschi, Gertrud: Mudrák. Az ujjak jógája a siker, a
kreativitás és az egészség eléréséhez. 2. Fûzött:
1400 Ft
Hofi. Pusszantás mindenkinek. Jav. kiad. B.U.S.
Press. Fûzött: 1490 Ft
Hohlbein, Wolfgang: A druida-kapu. [Az elfeledett dimenzió]. Alexandra. Kötött: 2699 Ft
Horváth Miklós: 1956 hadikrónikája. Akad. K. Kötött:
3450 Ft
Hunt, Jemima: Egy angol lány New Yorkban. Gabo.
(Cappuccino könyvek) Fûzött: 1990 Ft
Hupikék törpikék [elektronikus dok.]. Teletranszportörp. Interaktív multimédia. Automex Kft. Mûanyag
tokban: 3990 Ft

J
Jacoby, Edmund: 50 híres filozófus. Gondolkodók az
ókortól napjainkig. Alexandra. (Klasszikusok) Kötött:
4999 Ft
Jacq, Christian: Champollion, az egyiptomi. Európa.
Kötött: 2200 Ft
Jakab László – Bölcskei András: Egy XVI. századi
emlékirat szókincstára. Zay Ferenc: Az Landor feyrwar el wezessenek oka e woth es igy essewth (1535
k.). DE M. Nyelvtud. Tanszék. (Számítógépes nyelvtörténeti adattár 11.) Fûzött: 2500 Ft
Jalsovszky Katalin – Tomsics Emôke: Budapest az
ikerfôváros, 1860-1890. Helikon. Kötött: 7800 Ft
Jankovich István: Miért élünk a Földön? 1. köt., Szukits. Fûzött: 1499 Ft
Jankovich István: Miért élünk a Földön? 2. köt., Szukits. Fûzött: 1690 Ft
Jelenczki István: Életünk ikercsillaga a Halál. Kairosz.
Fûzött: 2700 Ft
Jolsvai András: Az ujpesti személy. Fekete Sas K. Kötött: 1790 Ft
Juhász Júlia: Találkoztam boldoguló cigányokkal is. 2.
átd. kiad. Taninfo. Fûzött: 1680 Ft

K
Kalapis Zoltán: Életrajzi kalauz. 3. P – Zs. Fûzött:
2350 Ft
Kalo Jenô: A gyógyulás szelencéje. Az orvosi asztrológia kézikönyve. 2. köt. Édesvíz. Kötött: 2190 Ft
Kalotai Zsófi: Ez nem én vagyok. Korana BT. Fûzött:
950 Ft
Karácsonyi énekek. JLX K. Kötött: 2390 Ft
Karácsonyi mesék. Graph-Art. Kötött: 1500 Ft
Karácsonyi történetek. Alexandra. Kötött: 3999 Ft
Kardos Gábor: Üres kagylóhéj? A szociális jogok nemzetközi jogi védelmének egyes kérdései. Gondolat
Kiadói Kör. Kötött: 2690 Ft
Katona Imre: Telkibánya. Bányászfalutól a mezôváro-
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sig – kôedény- és porcelángyártól a kistelepülésig.
Bíró. Fûzött: 2240 Ft
Katona Magda: A soknemzetiségû Afganisztán. Bíró.
Fûzött: 4480 Ft
Kehlmann, Daniel: Én és Kaminski. Kortina. Kötött:
1920 Ft
Kémia kalauz 1., 2. [elektronikus dok.]. Szerves és
szervetlen kémia. Hangzó anyag, szöveg és képek.
Multimédia Holding. Mûanyag tokban: 6500 Ft
Kershaw, Ian: Hitler, 1889–1936. Hybris. Szukits. Kötött: 5500 Ft
Kertész Ádám: Tájökológia. [Biológia, tájtipológia, tájbeosztás, környezet, földrajz, természet]. Holnap.
Fûzött: 2790 Ft
Kertész Judit: Kis spanyol nyelvtan. Anno. Fûzött: 500 Ft
Kertész Judit: Spanyol – magyar képes szótár. Anno.
Fûzött: 560 Ft
Kertész Judit: Spanyol nyelvi tesztek. Anno. Fûzött:
400 Ft
Kézírás. A paksi Pákolitz István Városi Könyvtár fennállásának 50. évfordulójára. Pákolitz István Vár. Kvt.
Fûzött: 2400 Ft
Király Gábor: eMPé. Bolt Informatikai Kft. Fûzött: 1490 Ft
Király Lilla: Polgári eljárásjog. 1. köt. Dialóg Campus.
(Dialóg Campus szakkönyvek) Fûzött: 3480 Ft
Kiss Erika: A Hûtôgépgyár és Jászberény fél évszázada. GTE. Kötött: 3258 Ft
Klein Sándor: Munkapszichológia. [Név- és tárgymutatóval]. 4. bôv. kiad. Edge 2000 Kft. (Segítünk, ha
lehet) Kötött: 5290 Ft
Kölcsey Ferenc: Irodalmi kritikák és esztétikai írások.
1. 1808–1823. Kritikai kiad. Universitas. (Kölcsey
Ferenc minden munkái) Kötött: 2800 Ft
Komi mythology. Budapest, Akad. K. Finnish Lit. Soc.
(Encyclopaedia of Uralic mythologies 1.) Kötött:
7900 Ft
Komornik Vilmos: Valós analízis elôadások. 1. Typotex. Fûzött: 2600 Ft
Komornik Vilmos: Valós analízis elôadások. 2. Typotex. Fûzött: 3300 Ft
Komoróczy Emôke, G.: Határ Gyôzô életmûve. "Bízom dolgom az idôre". Stádium. Kötött: 4032 Ft
Konstantinos VII., Bíborbanszületett: A birodalom
kormányzása. Lectum: Lucidus. (Kisebbségkutatás
könyvek) Fûzött: 3900 Ft
Körösényi András – Tóth Csaba – Török Gábor: A
magyar politikai rendszer. Osiris. (Osiris tankönyvek) Kötött: 3980 Ft
Kós Károly: Kós Károly levelezése. Mundus. (Mundus
– új irodalom 26/27.) Kötött: 6990 Ft
Kószó József: Kandallók. 5. átd. kiad. Szukits. Kötött:
3600 Ft
Kószó József: Kerítések. 2. átd. kiad. Szukits. Kötött:
3800 Ft
Köthe, Rainer: Otthonunk, a Föld. Tessloff és Babilon.
(Mi micsoda 50.) Kötött: 2100 Ft
Köthe, Rainer: Titokzatos jelenségek és a tudomány.
Tessloff és Babilon. (Mi micsoda 39.) Kötött: 2100 Ft
Kovács László Gábor – Zakar Zoltán: Rocklegendák.
Váltl. utánny. Oskar. Kötött: 1980 Ft
Kovács Mihály: Kettôs bilincsben. Öcsödtôl az Agrobankig... és tovább. Vince. Kötött: 1995 Ft
Kozári Monika: Tisza Kálmán és kormányzati rendszere. Napvilág. Fûzött: 2500 Ft
Közigazgatási bírósági döntések gyûjteménye. KJKKerszöv. (Bírósági döntések) Fûzött: 3360 Ft
Krausz Tamás: Sztálin élete és kora. Pannonica. Kötött: 4990 Ft
Kultúra és pszichológia. Osiris. (Osiris tankönyvek)
Kötött: 3980 Ft
Kuti Éva: Kinek a pénze? Kinek a döntése? Bevételi
források és döntéshozók a nonprofit szektor finanszírozásában. Nonprofit Kutcsop. (Nonprofit kutatások) Fûzött: 1200 Ft

L
Lackfi János – Tóth Krisztina – Varró Dániel: Állatok
a tubusból. Csimota. Kötött: 2700 Ft
Ládonyi László – Szabó Gábor, T.: Futballrajt
1994–2003. [28 klub, 245 csapatfotó és sok-sok érdekesség]. Aréna 2000. Fûzött: 3990 Ft
La Fontaine meséi. Teljes magyar kiadás Gustave Doré háromszáz illusztrációjával. 4. kiad. Kossuth. Kötött: 6900 Ft
Lajos Mari – Hemzô Károly: 66 torta. Aquila. Kötött:
2980 Ft
Larousse panteon. 3. A forradalom és a 19. század.
1789–1914. Kötött: 6990 Ft
Larousse vadászkönyv. Geopen. Kötött: 8990 Ft
Lázár Ervin: Hét szeretôm. Válogatott novellák. Osiris.
(Osiris könyvtár Irodalom) Fûzött: 2480 Ft
Legendák és enigmák. 11. Hadak árja. történetek a
Dúlásról. Valhalla Páholy. Fûzött: 1590 Ft
Lôrincz L. László: Siva utolsó tánca. Gesta. Fûzött:
1198 Ft
Löw, Konrad: A kommunista ideológia vörös könyve.
Marx & Engels – a terror atyjai. XX. Század Int.: Kairosz. Kötött: 3200 Ft
Lutz, Ute – Cresswell, Ray: Tíz kicsi maci. Egmont
Pestalozzi. Kötött: 1500 Ft

M
Macksey, Kenneth: A II. világháború katonai tévedései. Alexandra. Kötött: 1690 Ft
MacLaine, Shirley: Tánc a fényben. Édesvíz. Fûzött:
2190 Ft
Mácz István: Kísértés a jóra. Az etika hôsei és értékei.
3., jav. kiad. Szt. István Társ. Fûzött: 780 Ft
Magyar helyesírási szótár. A Magyar Tudományos
Akadémia szabályai szerint. Váltl. lny. Akad. K. Kötött: 3800 Ft
Magyar–német kisszótár. [Új német helyesírással].
Váltl. utánny. Akad. K. Kötött: 1950 Ft
Magyarország története a 19. században: szöveggyûjtemény. Osiris. (Osiris tankönyvek) Kötött: 4800 Ft
Malchiodi, Cathy A.: A gyermekrajzok megértése. Animula. Fûzött: 2600 Ft
Márai Sándor: Az igazi; Judit ...és az utóhang. Helikon. Kötött: 2000 Ft
Margócsy István: Hajóvonták találkozása. Tanulmányok, kritikák a mai magyar irodalomról. Palatinus.
Kötött: 2500 Ft
Marosi Ildikó: Kis\Nyirô\Könyv. Úz Bence esetei. Pallas-Akadémia. Fûzött: 1400 Ft
Martin, Gilles – Baran-Marescot, Myriam: A világ madarai. Alexandra. Kötött: 14990 Ft
Matematika kalauz 1., 2. [elektronikus dok.]. Hatékony felkészítô anyag az érettségi vizsgára és az
egyetemi felvételire, típusfeladatok, megoldások, a
teljes középiskolai tananyag feldolgozása. Hangzó
anyag, szöveg és képek. Multimédia Holding. Mûanyag tokban: 6500 Ft
Mayr, Ernst: Mi az evolúció? Vince. Kötött: 3495 Ft
McKenzie, Steven L.: Dávid király. Életrajz. Gold
Book. Kötött: 1999 Ft
McNab, Chris – Fowler, William: Harci technikák kézikönyve. [A közelharc fegyvertára]: [kézitusa]: [tûzfegyverek és robbanóanyagok]: [harc különleges viszonyok között]. Zrínyi. Kötött: 3980 Ft
Meletis, Chris D.: Természetes szexelixírek. Fogyasztói útmutató gyógynövényekhez és más természetes
anyagokhoz, amelyek minôségi változást idézhetnek
elô szexuális életünkben. Alexandra. Fûzött: 1299 Ft
Mesék Mátyás királyról. Puedlo. Kötött: 1300 Ft
Métraux, Alfred: A haiti vodu. Kalligram. Fûzött:
2500 Ft
Meyer, Joyce: Mondd meg nekik, hogy szeretem ôket.
Hajnalcsillag K. Fûzött: 1470 Ft
Meyer-Stabley, Bertrand: Az igazi Audrey Hepburn.
Jószöveg Mûhely. Fûzött: 1990 Ft
Mikszáth Kálmán: A két koldusdiák. Mesés történet az
ifjúság számára. Fekete Sas K. (Öregbetûs könyvek) Fûzött: 1100 Ft
Mit? Mivel? Hogyan? 1111 hasznos tanács háziasszonyoknak és férjeknek. Bibliotéka. Fûzött: 280 Ft
Moldova György: A tékozló koldus. 3. Járókerettel Európába. Urbis Kvk. Kötött: 2000 Ft
Molnár Márton: Napló és regény Szentkuthy Miklós
mûveiben. Hamvas Int. (Hamvas füzetek) Fûzött:
780 Ft
Mondák a török korból. Anno. Kötött: 833 Ft
Móra Ferenc: A didergô király. Pallas. Fûzött: 698 Ft
Móra Ferenc: A körtemuzsika. 2. kiad. Móra. Kötött:
1490 Ft
Mort, Osara: Napút az istenekhez. Az egyiptomi mágia elmélete és gyakorlata. Tuan. Kötött: 2190 Ft
Müller Péter: Titkos tanítások. [Alapkérdések – végsô
válaszok]. Jonathan Miller Kötött: 2980 Ft
Múlt jövô idôben. Írások Bodnár György 75. születésnapjára. Universitas. Kötött: 2800 Ft
Murádin Jenô: Az aradi Szabadság-szobor. Gloria.
Kötött: 1680 Ft
Murphy, Joseph: Az élet titkai. A tudatalatti csodálatos
törvényei. Szakálos. Fûzött: 1098 Ft
Mûszaki felülettudomány és orvosbiológiai alkalmazásai. B+V K. Fûzött: 3980 Ft
Mûvészetek albuma. [Festészet, szobrászat, építészet, iparmûvészet]. Inkvizítor. Kötött: 5500 Ft

N
Nemere István: A Moszad története. Az izraeli titkosszolgálat fél évszázada. Puedlo. Fûzött: 560 Ft
Nemere István: Che Guevara magánélete. Anno. Fûzött: 560 Ft
Nemeskürty István – Halász Zsuzsa: Hazateremtô kereszténység. Nemeskürty Istvánnal beszélget Halász Zsuzsa. Kairosz. (Miért hiszek?) Fûzött: 1200 Ft
Német–magyar kisszótár. [Új német helyesírással].
Váltl. utánny. Akad. K. Kötött: 1950 Ft
Nógrádi Gábor: A mi Kinizsink. Presskontakt.
Nógrádi Gábor: Gazdag akarsz lenni te is? Bánj a
pénzzel okosan! Presskontakt. Kötött: 1690 Ft
Nöstlinger, Christine: Gréti története. Animus. Kötött:
1790 Ft

Ny
Nyerges Julianna: Kis olasz nyelvtan. Anno. Fûzött:
425 Ft
Nyerges Julianna: Olasz – magyar képes szótár. Anno. Fûzött: 560 Ft
Nyerges Julianna: Olasz nyelvkönyv. Úton a nyelv-
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vizsgához. Anno. Fûzött: 560 Ft
Nyíri Tamás: A filozófiai gondolkodás fejlôdése. 7. kiad. Szt. István Társ. Kötött: 2600 Ft
Nyíri Tamás: Alapvetô etika. Szt. István Társ. Fûzött:
850 Ft

O
Oberbeil, Klaus: Fogyókúra almaecettel. A tökéletes
alak elérése szenvedés nélkül: salaktalanítás és a
felesleges kilók leadása az almaecet gyógyerejével:
eredményes négyhetes kúrával. Mérték K. Fûzött:
1290 Ft
Odom, Mel: Hajtóvadászat. Beholder. (Árnyvadász)
Fûzött: 1598 Ft
Oldham, Carol: Kölcsönkapott gyermek. Evangéliumi
K. Fûzött: 900 Ft
Olvasás iskola [elektronikus dok.]. 1. osztályosoknak:
olvasás oktató program 5-7 éves gyerekeknek. Interaktív multimédia. Multimédia Holding. Mûanyag
tokban: 6500 Ft
Oppermann, Joachim: Dinoszauruszok. Tessloff és
Babilon. (Mi micsoda 29.) Kötött: 2100 Ft
Orbán Anita: Az antikommunizmus hatása az amerikai
konzervativizmusra. Hamvas Int. (Hamvas füzetek)
Fûzött: 650 Ft
Ostermeier-Sitkowski, Uschi: Szemtorna a számítógépnél. Mérték K. (Élet, mód, egészség) Fûzött:
1499 Ft
Ottenberger, Elisabeth: Szárnyaló versek. Varga.
(Magyar Írók Nemzetközi Szövetsége könyvtára
76.) Fûzött: 1750 Ft

P
Pailer, Norbert: Az Univerzum. [A világûr kutatása].
Tessloff és Babilon. (Mi micsoda) Kötött: 2590 Ft
Pajor-Bytomski, Magdalena: A kereskedelmi ügynöki
szerzôdés. KJK-Kerszöv. (Szerzôdéstár 12.) Fûzött:
5152 Ft
Palahniuk, Chuck: Halálkultusz. Szukits. Fûzött: 1990 Ft
Pálmay József: Székely nemesi családok. 1. Háromszék vármegye nemes családjai: Abod – István. Hasonmás kiad. Charta. Kötött: 2940 Ft
Pálmay József: Székely nemesi családok. 2. Háromszék vármegye nemes családjai: Jakab – Zsögön.
Hasonmás kiad. Charta. Kötött: 2940 Ft
Pálmay József: Székely nemesi családok. 3. Marostorda vármegye nemes családjai. Hasonmás kiad.
Charta. Kötött: 2940 Ft
Pálmay József: Székely nemesi családok. 4. és pótkötet. Udvarhely vármegye nemes családjai. Hasonmás kiad. Charta. Kötött: 5180 Ft
Paneth Gábor: A labirintus járataiban. Pszichiátria,
kultúra, klinikum. 2. kiad. Animula. Fûzött: 3400 Ft
Pap Miklós: Tokaj mese-mondavilága, szemelvények
dalkincsébôl. Oskar: Pap M. Kötött: 980 Ft
Papp Kincses Emese: Virrassz velem. 2. kiad., Hargita K. Fûzött: 1344 Ft
Papp Lajos – Járai Judit: Que vadis Domine? Prof.
Papp Lajossal beszélget Járai Judit. Kairosz. (Miért
hiszek?) Fûzött: 1200 Ft
Paulini Béla: A hétfülû szamár és más mesék. JLX K.
Kötött: 1980 Ft
Paulini Béla: Dugasz Matyi birodalma. JLX K. Kötött:
1780 Ft
PC & mozi. házimozi ajándékba. Computer Panoráma.
(Computer Panoráma könyvek) Kötött: 3990 Ft
Pere László: UNIX – GNU/Linux. programozás C nyelven: [állományok, folyamatok, GNU C Lib, hálózat,
POSIX]. Kiskapu. Fûzött: 2660 Ft
Peták György – Szabó József: A Gripen. Petit Real.
(Petit military könyvek) Fûzött: 1950 Ft
Phillips, Graham: A mózesi örökség. Isten eredetének
nyomában. Gold Book. Kötött: 1999 Ft
Piramisok rejtett kincsei. Alexandra. Kötött: 12990 Ft
Popper Péter: Van ott valaki? A valláspszichológia néhány fontos kérdésérôl. 2. kiad. Saxum. (Az égre
nézô ember) Kötött: 1480 Ft
Porter, Eleanor H.: Az élet játéka. Szt. István Társ. Fûzött: 860 Ft
Pratchett, Terry: A manák trilógiája. 1. Sofôrök. Szukits. Fûzött: 1790 Ft
Pratchett, Terry: A manák trilógiája. 2. Földvájók. Szukits. Fûzött: 1790 Ft
Problémaorientált infektológia. Golden Book. Kötött:
7700 Ft
Pusztai Gyula: RáhANGOLó. Angol társalgás haladóknak. Puedlo. Fûzött: 560 Ft
Pusztai János: Vészhelyzet. Könyv az elsôsegélyrôl.
B+V K. (Képzett beteg könyvek) Fûzött: 1290 Ft

R
Rados Jenô: Magyar kastélyok. Mûemlékek Orsz.
Biz.: Könyvbarátok Szövets. Kötött: 3500 Ft
Rédei Károly: Ôstörténetünk kérdései. A nyelvészeti
dilettantizmus kritikája. 2. bôv. kiad. Balassi. (Magyar ôstörténeti könyvtár 18.) Fûzött: 2000 Ft
Rees, Siân: Úszó bordély. JLX K. Kötött: 1950 Ft
Regan, Geoffrey: Haditengerészeti baklövések. [A tengeri hadviselés melléfogásai az ókortól a 20. századig]. Alexandra. Kötött: 2999 Ft

MEGJELENT KÖNYVEK
Rekettye Gábor – Fojtik János: Nemzetközi marketing. Dialóg Campus. Kötött: 3480 Ft
Reményik László: Kicsivel könnyebb.... Hungarovox.
Fûzött: 1500 Ft
Rigó Béla: A Mézga család. Képernyôképes krónika.
Móra. Kötött: 1690 Ft
Roberts, Nora: A három sorsistennô. Gabo. Fûzött:
1990 Ft
Roberts, Nora: A múlt nyomában. Harlequin. (A New
York Times sikerszerzôje) Fûzött: 995 Ft
Romsics Ignác: Volt egyszer egy rendszerváltás. Rubicon-Kv. Fûzött: 4980 Ft
Roth, Philip: A haldokló állat. Európa. Kötött: 1800 Ft
Rushton, Rosie: Melissa új élete. Ciceró Kv.stud. (Tök
jó könyvek) Fûzött: 1690 Ft
Ryan, Mark – Mann, Chris – Stilwell, Alexander: A világ különleges katonai alakulatai. [Történet, stratégia, taktika, fegyverek]. Ventus Libro. Kötött: 4500 Ft

S
Salamon Konrád: Rendszerváltoztató újratemetés.
1989. június 16. Kairosz. Fûzött: 1400 Ft
Salembier, Philippe – Védère d'Auria, Pascale: Képes
állatkönyvem. Hemma. Kötött: 1980 Ft
Schachinger, Wolfgang – Schrott, Ernst: Ájurvéda a
szív és érrendszeri betegségek gyógyításában. Elsô M. Kvk. Kft.: Édesvíz. (Védikus tudományok Ájurvéda) Fûzött: 2250 Ft
Schopenhauer, Arthur: Önálló gondolkodás. Tanulmányok. Farkas L. I. Fûzött: 1800 Ft
Schuster, Gaby: Nina & Nicki. 6. A titok. Móra . Fûzött:
990 Ft
Sebôk Anna, P.: Szabadságra Vágyó Ifjak Szervezete,
1956. Hamvas Int. (Hamvas füzetek) Fûzött: 670 Ft
Shakespeare, William: Dalok és szonettek. Sziget.
(Sziget verseskönyvek) Kötött: 1980 Ft
Sieron, Aleksander: Mágneses terek alkalmazása az
orvostudományban. Elméleti alapok, biológiai hatások és klinikai alkalmazás. 2. bôv. és kieg. kiad.
[Med & Life Kft. Hungary] Kötött: 9900 Ft
Sinkó Gy. Imre: Álmok és valóság! Két kisregény. Bába. Fûzött: 1260 Ft
Somlai Sándor: 126 étel nyúlhúsból. Receptgyûjtemény. Gazda. Fûzött: 2800 Ft
Spektr, Vladimir: Ennyi nem elég! Gabo. (Tea könyvek) Kötött: 2190 Ft
Stahl Judit: Gyorsan, valami finomat! 35 perces ételek. Park. Kötött: 3500 Ft
Stangier, Klaus-Werner: Itt és most. Bibliodráma a liturgia és pszichodráma vonzásában. Egyházfórum:
M. Bibliodráma Egyes. Fûzött: 2166 Ft
Stevenson, Neil: Építészet. [A világ legnagyszerûbb

épületeinek ismertetôje]. M. Kvklub. (Képrôl képre)
Kötött: 3990 Ft
Stiglitz, Joseph E.: A globalizáció és visszásságai.
Napvilág. Fûzött: 3100 Ft
Strauch, Alexander: A férfi és a nô egyenértékû, de
különbözô. A nemekre vonatkozó bibliai helyek rövid
tanulmányozása. Evangéliumi K. Fûzött: 900 Ft
Strobel-Schulze, Rosemie: Szárazvirágok. Csokrok,
virágkosarak, koszorúk, bokréták. Szukits. Kötött:
3500 Ft
Sumrall, Lester: Kalandozások Krisztussal. Isten két
emberének gyôzelmes tapasztalatai. Hajnalcsillag
K. Fûzött: 1250 Ft
Swahn, Jan-Öjvind: A fûszerek zamatos története.
Gulliver. Kötött: 4990 Ft

Sz
Szabó Antal Imre: Megtörtént mesék. Fátum. Bába.
Fûzött: 970 Ft
Szabó Lehel: Totális annihiláció. Cherubion. (Halálosztó 2029) Fûzött: 998 Ft
Számoljunk együtt Sünivel [elektronikus dok.]. Színek, számok, halmazok, formák és alakzatok, kisebb és nagyobb fogalma, összeadás és kivonás.
Interaktív multimédia. Automex Kft. (Süni suli) Mûanyag tokban: 3990 Ft
Száraz Miklós György: Emléklapok a régi Magyarországról. Várak. Mérték K. Kötött: 7990 Ft
Szegô András: Magánybeszélgetések. Park. Fûzött:
2500 Ft
Szélesi Sándor: A hercegnô nyakéke. Inomi. (Mysterious Universe) Fûzött: 1590 Ft
Szentesi Zöldi László: Véres vasárnapok. Polgárháború Észak-Írországban. Kairosz. Fûzött: 2500 Ft
Szent István király intelmei és törvényei. 4. kiad. Szt.
István Társ. (Szent István könyvek) Kötött: 580 Ft
Szép Ernô összes versei. Szukits. Kötött: 4200 Ft
Szerelem és nemes szív. Olasz költôk versei Baranyi
Ferenc fordításában. Hungarovox. Fûzött: 1600 Ft
Szexualitás a pszichoanalízis és a társadalomtudományok tükrében. MPE: Animula. Fûzött: 1680 Ft
Színes Magyarország. A kezdetektôl 1956-ig. M. Hiv.
Közlönyk. Kötött: 9990 Ft
Szögletes tojás...? Meghökkentô kérdések, érdekes
válaszok. Z-Press. Fûzött: 1260 Ft
Születtem.... Magyar tudósok önéletrajzai. Palatinus.
(Curriculum vitae) Kötött: 4200 Ft

T
Találatgaranciás hatoslottó variációk. 2. bôv. átd. kiad. TeleTipp. Fûzött: 1960 Ft

Találatgaranciás kenóvariációk 4–0-es játéktípusra.
TeleTipp. Fûzött: 1980 Ft
Találatgaranciás sportfogadások. 367 db esélynövelô tippmix variáció, 3-14 kötésre, 2-99 játékmezôn.
TeleTipp. Fûzött: 1930 Ft
Tapsi Hapsi játszóháza [elektronikus dok.]. 5–14 éveseknek ajánlott. Interaktív multimédia. Multimédia
Holding. Mûanyag tokban: 3990 Ft
Tapsi Hapsi óvodája [elektronikus dok.]. 2–6 éveseknek ajánlott. Interaktív multimédia. Woodstone Interactive Ltd. Mûanyag tokban: 3990 Ft
Távmunka tanácsadó. KJK-Kerszöv. Fûzött: 4928 Ft
Téli mesék. Graph-Art. (Tappancs könyvek) Kötött: 1299 Ft
Tél – tavasz – nyár és szerelem. Varga. (Magyar Írók
Nemzetközi Szövetsége könyvtára 75.) Fûzött: 1500 Ft
Temesi Edit: Titkársági és levelezési ismeretek. 2. átd.
kiad. Booklands 2000. Fûzött: 1800 Ft
Templomok a történelmi Magyarországról. Publi-City
"1492". (Nemzeti örökségünk) Kötött: 7800 Ft
Terranova, Antonino: Felhôkarcolók. Alexandra. Kötött: 9990 Ft
Tervezz és építs! [elektronikus dok.]. CADrogram gyerekeknek és felnôtteknek. Hangzó anyag, szöveg és
képek. Multimédia Holding. Mûanyag tokban: 4990 Ft
Törôcsik Attila: Hangszerek kislexikona. Saxum. (A tudás könyvtára) Kötött: 1490 Ft
Történelmi alkotmányunk jogán. Válogatás gondolatébresztônek: uniós csapdában: vitaírások, levelek,
elemzések. Alkotmányossági Mûhely és Fórum:
Szabad Magyarországért Mozgalom: M. Alkotmányossági Jószolgálati Testület. Fûzött: 1120 Ft
Totóvariációk. 124 db esélynövelô, találatgaranciás
totóvariáció. TeleTipp. Fûzött: 1490 Ft

U
Újszövetségi Szentírás. Gál Ferenc és Kosztolányi
István fordításának javított szövege új bevezetôkkel
és jegyzetekkel. Szt. István Társ. Kötött: 990 Ft
Urban, Milos: Hastrman, a vizek fejedelme. Zöldregény. Kalligram. Kötött: 2600 Ft
Utazás a Föld körül Sünivel [elektronikus dok.]. Kontinensek, országok, fôvárosok, lobogók, tesztek. Interaktív multimédia. Channel 42. (Süni suli) Mûanyag tokban: 3990 Ft

V
Vágó Gy. Zsuzsanna: Hogyan viselkedjünk másokkal
rendesen? Társasági fortélyok A-tól Z-ig. Kassák.
(Bölcsességek kincsestára 16.) Kötött: 990 Ft
Vámos Ágnes: Metafora a pedagógiában. Gondolat
Kiadói Kör: ELTE BTK Neveléstud. Int. (Oktatás-

módszertani kiskönyvtár 4.) Fûzött: 750 Ft
Vámos Imre: Naplóm. Korana BT. Fûzött: 1400 Ft
Varga Imre – Harangozó Márta: Varga Imre világa.
Kossuth. Kötött: 5990 Ft
Varjú Elemér: Magyar várak. Váltl. utánny. Black &
White K. Kötött: 3500 Ft
Varró Aladár Béla: Gyógynövények gyógyhatásai. Növényi gyógyszerek: hazai gyógynövényeink ismertetése, gyûjtésüknek módja és felhasználásuk a mindennapi életben az egészség szolgálatában. Pallas
Antikvárium. Kötött: 1250 Ft
Verni, Piero – Pistolesi, Andrea: Buddha földjén. Merhávia. (Vallások világa) Kötött: 8950 Ft
Világatlasz [elektronikus dok.]. Részletes Magyarország és Budapest térképpel. Interaktív multimédia.
Woodstone Interactive Ltd. Mûanyag tokban: 7990 Ft
Vukovics Géza: Villanások. Tárcák. Forum. Fûzött: 1250 Ft
Vyborny, Lee – Davis, Don: Sötét vizek. Egy szemtanú beszámolója a hidegháború NR-1-es, eltitkolt
atommeghajtású tengeralattjárójáról. Ventus Libro.
Kötött: 2200 Ft

W
Wangyal, Tenzin: Gyógyítás formával, energiával és
fénnyel. Az öt elem a tibeti sámánizmusban, tantrában és dzogcsenben. M. Kvklub. Kötött: 1990 Ft
Wass Albert: Valaki tévedett. Mentor. (Wass Albert
életmû-sorozat) Fûzött: 1540 Ft
Watson, Ian: Ian Watson teljes Warhammer 40.000
univerzuma. Szukits. Kötött: 4500 Ft
Webster, Richard: Az auralátás gyakorlata. Rejtett
képességeink fejlesztése. Bioenergetic. Fûzött:
1400 Ft
Weston, Tamsin: 100 hasznos ötlet a fürdôszobához.
[Egy nap alatt elkészíthetô fürdôszoba-felszerelések, gyors dekorációs megoldások, hasznos ötletek
tárháza, stílusvariációk]. Alexandra. Fûzött: 2699 Ft
Weston, Tamsin: 100 hasznos ötlet: lakástextíliák.
[Egy nap alatt elkészíthetô kiegészítôk, gyors dekorációs megoldások, hasznos ötletek tárháza, stílusvariációk]. Alexandra. Fûzött: 2699 Ft
Wigglesworth, Smith: Növekvô hit. [Szeretet és hit
öröksége, a modern idôk egyik legnagyobb szellemi
vezetôjétôl]. Hajnalcsillag K. (Pünkösdi klasszikusok) Fûzött: 1960 Ft
Williams, Brian: Tudomány és technika. Elektra.
(Elektra tudománytár) Kötött: 2200 Ft

Z
Zsitvai József: Tornyosnémetitôl Dél-Afrikáig. [Magánkiad.]

„Jer, nézd a Balatont...”

A Ciceró Könyvstúdió karácsonyi könyvajánlatából

Mûvészeti album

Jennifer Paterson – Clarissa Dickson Wright:

Válogatás magyar költôk Balatonról írt verseibôl és magyar
festôk balatoni témájú képeibôl, német, angol és francia
nyelvû rezümével és tartalomjegyzékkel, keménytáblás borítóval, fekvô A/4 nagyságban.
Válogatta és szerkesztette:
Zentai Gabriella.
Kiadta: TÁVOK Bt.
A 30 vers-kép páros átfog két és fél évszázadot – Berzsenyi Dánieltôl és Mészöly
Gézától Illyés Gyuláig, Keresztury Dezsôig, Egry Józsefig és Halápy Jánosig.

Két duci hölgy
A Spektrum televízió nagy sikerû sorozata
nyomán készült szórakoztató szakácskönyv,
fekete/fehér és színes illusztrációkkal.
kb. 200 oldal, papírkötésben, 3500 Ft
Cornelia Funke: A tolvajok ura
A Sárkánylovasok címû nagy sikerû ifjúsági regény szerzôjének több díjjal kitüntetett és rövidesen mozifilmen is látható meseregénye. Öt elhagyott, vagy egyszerûen meg nem értett gyereknek és vezérüknek, a „tolvajok urának” e kalandos-fantasztikus, olykor rejtelmes története,
amely Velence sikátoraiban, lagúnáin és a környezô szigeteken játszódik.
368 oldal, egészpapírkötés, 2490 Ft

Kapható: a Líra és Lant, a Magyar Könyvklub, és a Libri nagyobb
boltjaiban, és az Alexandra Könyváruházakban kiskereskedelmi áron.
Megrendelhetô (minimum 5 db) 3000 Ft-os áron a kiadónál:
telefon:06/30/366-1779; e-mail: info@tavok.hu; honlap: www.tavok.hu

Meg Cabot:

A neveletlen hercegnô naplója 4.
– Mia Genoviában
Mia hercegnô hazaérkezik elsô hivatalos genoviai látogatásáról, és készen áll az egyetlen igazán fontos dologra: a SZERELEMRE! Miát és
Michaelt végre nem választhatja el egymástól
semmi és senki. Vagy mégis? Lehetséges, hogy
Michael nem elég jó parti? Lehetséges, hogy
Grandmère mást szán Amelia hercegnônek?
224 oldal, kartonált, 1690 Ft
Monopolterjesztô:
Talentum Kft. 1133 Bp., Gogol u. 17.
Telefon/fax: 239-9141
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AZ EURÓPA KÖNYVKIADÓ
KARÁCSONYI AJÁNLATÁBÓL
EVELYNE LEVER:
MADAME DE POMPADOUR
496 oldal, 2500 Ft
A könyv történész-szerzôje egy különleges képességû és sorsú asszony portréját rajzolta meg,
aki egyszerre töltötte be a szeretô, a hitves, a
politikustárs és a lélekgyógyász szerepét XV. Lajos oldalán.

PAUL JOHNSON:
AZ ÔSI EGYIPTOM CIVILIZÁCIÓJA
280 oldal, 4500 Ft
A Magyarországon számos mûvébôl (Értelmiségiek; A zsidók története; A kereszténység története; Isten nyomában) ismert kiváló angol történész könyvében e a hatalmas kultúra eredetét,
gazdasági, politikai, társadalmi életének mûködését, összeomlásának körülményeit vizsgálja.
A kötetet gazdag illusztrációs anyag egészíti ki.

JOHN KEEGAN:
A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ
Természet- és társadalomtudományi sorozat
1036 oldal, 3800 Ft
Keegan bravúros stílusú monográfiája politika-,
társadalom-, kultúrtörténeti és hadtörténeti
szempontból nélkülözhetetlen kézikönyv,
amelyben a háború mint hadmûveletek sora,
mint államok bel- és külpolitikai akciója, mint
társadalmak és gazdaságok hat esztendeje is a
helyére kerül.

CHRISTIAN JACQ:
CHAMPOLLION, AZ EGYIPTOMI
368 oldal, 2200 Ft
A tudós egyiptológusnak, a nálunk is megjelent
népszerû történelmi kalandregények (Az egyiptomi bíró címû trilógia és a Ramszesz sorozat)
szerzôjének új könyve a XIX. század nagy tudósáról, Jean-François Champollionról szól, aki a
hieroglifák titkának nyomában bejárja a veszélyekkel és csodákkal teli, mesés Keletet…

DANIEL B. ANTOINE:
AZ INKÁK I. – A NAP HERCEGNÔJE
440 oldal, 2200 Ft
E varázslatos történelmi regénytrilógiában az
Inka Birodalom összeomlásának idején, testvérháborúk és lélegzetelállító kalandok sokaságában bontakozik ki az inka papnô és a spanyol
expedíció követének szerelme.

LIAN HEARN:
A FÜLEMÜLEPADLÓ
332 oldal, 1900 Ft

BURKHARD SPINNEN:
A BELGA
ÓRIÁSNYÚL

A népszerû regénytrilógia elsô része egy
félreesô japán hegyi faluban játszódik. Itt
él egy emberfeletti képességekkel megáldott fiú, aki kivételes hallással rendelkezik, egyszerre több helyen is tud lenni,
és láthatatlanná tud válni. Otthonából
Otori Sigeru nagyúr világába vezet útja,
ahol halálos veszedelmek, varázslat és
szerelem vár rá…

244 oldal, 2400 Ft
Konrád és szövetségese, a belga óriásnyúl furfangos hadjáratra indulnak a
kisfiú édesapjának
visszaszerzéséért…
Gazdagon illusztrált, kalandos meseregény gyerekeknek és felnôtteknek.

ISABEL ALLENDE:
A VADEMBEREK NYOMÁBAN
252 oldal, 2100 Ft
Az Amerikában élô chilei írónô ifjúsági kalandregény-trilógiájának elsô kötete egy amerikai fiúról
szól, aki nagyanyjával izgalmas expedícióra vállalkozik, hogy legendás, történelem elôtti lényeket
kutasson fel az Amazonas vidékén. Az indián rítusok tanulmányozása mellett a szerelem és az emberi gonoszság mélységeibe is betekinthet…

BEVERLY SWERLING:
ÁLMOK VÁROSA

BEN ELTON:
HALÁL EGYENES ADÁSBAN
– EGY VALÓSÁGSHOW REGÉNYE
440 oldal, 2200 Ft
A BBC valóságshow-jában tíz fiatal mindennapjait kísérhetjük figyelemmel. Egy váratlan haláleset
következtében a szereplôket és a nézôket hatalmába keríti a félelem… Halálosan humoros thriller a Pattogatott vérfürdô szerzôjének tollából.

792 oldal, 3500 Ft
Lenyûgözô regény egy XVII. században Amerikába vándorló angol testvérpár és családjaik háborúskodásáról – Indián támadások, politikai
intrikák és az ország függetlenségért vívott háború izgalmas történelmi hátterével.

Könyveinket megrendelheti közvetlenül is az Európa Könyvesházból (1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út
E-mail: europakonyvklub@netquick.hu) vagy az Európa Könyvesboltból (1086 Budapest, József körút 18.

35. Telefon: 312-8210.
Telefon: 334-2112).

SZÉP KARÁCSONYT, BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK MINDEN OLVASÓNKNAK!

Európa Könyvkiadó

www.europakiado.hu

