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Megszûnik egy magyar folyóirat
■ Ejtsünk egy „kollektív könnycseppet”
a Magyar Könyvgyûjtôért. Emléke szívünkben örökké élni fog. (A Könyvhét
kiadója és szerkesztôsége jelentette meg
azt a lapot is.)
A Magyar Könyvgyûjtô megszûnik, és
megszûnésének alkalmából akár betûhíven közölhetnénk itt is azt a rövid írást,
amely elôször a Magyarság c. lap 1926.
április 16-i számában jelent meg Megszûnik egy magyar folyóirat címmel, és
amelyben az ismeretlen szerzô a Magyar Bibliofil Szemlét „siratja el”. Csaknem nyolcvan esztendô telt el azóta, és
az idô múlása ellenére helyzetelemzése
ma is érvényes, legfeljebb újabb keletû
tapasztalatainkkal gazdagíthatnánk az
írást, de érvénytelenné vált gondolatmenetet nem találhatunk benne. (Megjelent a Magyar Könyvgyûjtô 2003. évi 6.,
június–júliusi számában.)
Jelképes
és
sorsszerû e kis
írás utóélete, a
könyves szellem halhatatlanságát szimbolizálja számomra.
A
szerkesztôséghez került a
Magyar Bibliofil Szemle
egy bekötött
példánya,
amelynek a hátsó kötéstáblájához beragasztva találtuk meg a búcsúztató cikket, de az újság nevét, amelyben megjelent, nem tudtuk megállapítani, így jelent meg a Magyar Könyvgyûjtô említett számában. A Magyar Könyvgyûjtô
utolsó számában Kéri Piroska írását közöljük Supka Gézáról és lapjáról, a Literatúráról, emiatt több Literatúra számot átnéztünk, és így fedeztük fel: a
Magyar Bibliofil Szemlét búcsúztatván
a Literatúra 1926. májusi száma is közölte ugyanazt az írást, innen tudjuk
(most már), hogy a Magyarságban jelent meg.
Magyar Bibliofil Szemle, Literatúra, Magyar Könyvgyûjtô, Könyvhét – a könyves
lapoknak is megvan a maguk sorsa.
Ejtsünk egy „kollektív könnycseppet”
a Magyar Könyvgyûjtôért.
Kiss József
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Az ifjú Lin-csi
vándorévei 36.
Közreadja: Sári László
72.
■ Az ifjú Lin-csi egy nap sûrû füstöt látott
gomolyogni a hegyek között. A völgy,
amelynek mélyérôl támadt, megtelt sötét
ködével, kis városka fuldoklott alatta.
– Mindenben, amit szerettek, a kísértés
parazsa izzik!
Hamarosan lángra lobban, elemészt benneteket, füstté s hamuvá lesztek. Porrá égnek városaitok – jutottak akkor Lin-csi eszébe a Fekete Barát szavai, aki egykor rettegésben tartotta jövendölésével Csangan egész
városát. Még a Fehér Igazgyöngy kolostorának apátjától hallotta a barát történetét.
– Porrá égnek utcáitok, házaitok, elfeketül fölöttetek az Ég.
Hozzatok el hozzám mindent, amit szerettek, megmentlek benneteket a kísértéstôl! – hirdette éjjel-nappal az utcákat járva a
barát, s az emberek lassan figyelni kezdtek
rá. Egy nap kora reggel megállt a Keleti Kapunál, s igen határozott hangon kijelentette, hogy eljött az idô. Le kell számolni a kísértéssel! A városlakók eleinte kissé csodálkozva és tétován, de odaléptek hozzá, s letettek a lába elé egy-egy ékszert, tükröt, festett szelencét. Aztán egyre többen jöttek,
hosszú sorokban hordták hozzá értékeiket:
fényes csatot, hajtût, színes övet, bíbort,
bársonyt, aranyos brokátot, s ezernyi mást.
Ahogy megérintette ôket, a barát kemény
kezében minden tárgy azonnal lánggá vált.
Lélegzetnyi idô alatt ellobbantak, se füst,
se hamu nem maradt utánuk. A Fekete Barát erôs hangja, lánggal izzó óriás tenyere,
mely mindent elemészt, lenyûgözte az
embereket. A város minden egyes lakója
megjelent aznap a Keleti Kapunál, s szinte
mindegyik hozott neki áldozati ajándékot.
Úgy tisztelték, mint egy szentet.
– Ki vagy te, hogy ítélkezel fölöttünk, s
egész városunk pusztulását jövendölöd? –
állt elé akkor hirtelen egy asszony, karján
kisgyerekkel. – Elvennéd tôlem a gyereket
is, akit szeretek, hogy megóvj a szeretet kísértésétôl? – kérdezte tôle váratlanul. –
Nincs másom, amit hozhatnék neked. Elfogadnád-e ôt? – tette fel ismét a kérdést, le
nem vette szemét a barát szigorú arcáról.
– Nesztoriánus barát vagyok, a végítéletet
hirdetem nektek. Csupa pompa és tékozlás az életetek, az én istenem nem bocsátja ezt meg nektek. Vessétek el a vagyont, a
ragaszkodást, a szeretetet!

– Nem vethetem el a ragaszkodást, a szeretetet. Nem taszíthatom el a gyerekemet,
a szüleimet, a testvéreimet. Nem rombolhatom le a házamat, nem pusztíthatom el
családunk vagyonát. Ha pedig ezt nem tehetem, akkor mi értelme lenne elvetni a
hajtût, a selymet, a brokátot? Veszett gazdánk, a vágy, égi kincseket, örök megnyugvást ígér a beteljesülésért. Mit számítanak
a kacatok, apró ékszerek, szelencék? Haszontalan áldozatot kérsz tôlünk. Te ôrült
vagy, barát! – szólt még hozzá az asszony,
aztán sarkon fordult. Hogy a Fekete Barát
mit értett meg a szavaiból, azt már nem
mondta el Lin-csinek az apát. De azt elárulta még, hogy soha többé nem látták a
városban az után a nap után.
– Ostoba, aki az erény ellenségét a tárgyakban keresi. Még a vagyon, a ragyogás
sem hatalom, ami uralkodhat az emberek
szívén. Az igazi hatalom rajtunk a fékezhetetlen vágy, a szenvedély. A ragaszkodás
vagy a megvetés egymás iránt. Mely láthatatlanul uralja keblünk labirintusát – sóhajtott Lin-csi, visszagondolva a csangani Fekete Barát történetére.
A völgyben tomboló tûzre és a fölszálló
füstfelhôkre tekintve pedig a szüntelen
munkálkodó Balgaság jutott eszébe. Az
egyetlen hatalmasság, mely a lélek labirintusában fészkelô nagyúrhoz, a Szenvedélyhez hasonlítható. A Balgaság és a Szenvedély. Ôk ketten kint is, bent is romba
dönthetik az egész világot. Bármelyik pillanatban. Nem állíthatod meg ôket, bármilyen okos légy.

73.
Az ifjú Lin-csi egy nap ismét magas hegyek
között haladt útján. Oldalukban megpihenve, s onnan alátekintve a völgyek falvaira, városaira, most is épp olyan reménytelennek látta az odalent élôk sorsát, mint
bármikor korábban. Erôfeszítéseiket a boldogulásért, életük biztonságáért, méltóságáért, de még a vigasztalásért is. Vakon,
hasztalan sürgölôdnek ott, céljaik elérhetetlenek. De vajon miért nem tudják? Eltitkolja elôlük valaki? Miért jó, ha nem
tudják, hogy igyekezetük, szorgalmuk értelmetlen gyötrôdés, hiábavalóság? Tûnôdött Lin-csi ismét a régi-régi kérdéseken, de
most nem neheztelt a lelkes iparkodókra,
mint eddig. Sokkal inkább úgy érezte, el-
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árulta valaki a szerencsétleneket, tudatlanságuk nem is az ô bûnük.
– Ôk is hisznek céljaikban, s úgy tudják,
égi tájak felé tartanak. Akárcsak én hiszem
ugyanezt, a magam útját járván. Boldog bûnöket remélnek, zengô fényt, smaragd pázsit hullámzását mézgafaliget alján. Ahol
majd elfelejthetik megalázó szenvedéseiket,
olajsimára feszül arcukon minden ránc.
Lágy érintések örömeit élvezik, s az öröklét
minden pillanatát – nézte Lin-csi a hegyrôl
a falvak, a városok hemzsegô népét, s egy
kissé elbizonytalanodott, nem túlzott-e
irántuk ez a szánakozó együttérzés. Vagy lehet, hogy Lin-csi magát sajnálta akkor? Épp
olyan haszontalannak érezve saját erôfeszítéseit, mint a többiekét? Épp olyan becsapottnak, áldozatnak, csalódottnak érezve
magát? Mert itt a hegyen most erôs és fájdalmas gyanú támadt benne.
– Lehet, hogy az embert, bárki legyen is
az, bárhogy kormányozza is életét, valakik menthetetlenül elárulták. Rászedték.
Piszkos alkut kötött egymással a Föld és
az Ég. Úgy döntöttek, hogy az ember,
odalent a sárban és sötétben, örökké
küzdjön és reméljen, de az égi nyugalomra ne legyen soha, semmilyen esélye. S
hogy egy pillanatra se szûnjön lázas igyekezete, nehogy egyszer elméje s szíve felfedje a titkokat, örök ígéretet csepegtettek
belé. Ígéretet, hogy mégiscsak szorgalma
árán jut el oda. S képességet, hogy álmában legalább láthassa az égi birodalmakat.
Konokságot és erôt kapott, hogy szédülten és elbutultan hajszolja magát a délibábos cél felé.
– Mert lehet, hogy nem is létezik az Ég.
Ahogy a Föld is csak hegycsúcs, völgy, tó,
folyó, úgy az Ég is lehet csupán felgyülemlett levegô, szivárvány, délibáb. Valótlanság – így töprengett Lin-csi a hegyoldalban
aznap, s bár tudta, hogy földi életén nem
változtat, akár létezik, akár nem létezik a
mesebeli égi világ, még azért hosszan tûnôdött tovább.
Aztán fölállt, kihúzta magát. Így indult
el útján. A földi tettek értékét, bármit tesz
is a jövôben, úgyis csak egyetlen mértékkel mérheti. Egyetlen mérték szabhat csak
irányt. Ez pedig a méltóság. Ha valami
méltósággal elvégezhetô, akkor jó. Ha
nem, akkor elvetendô. Bárhová vezet az
út, bármerre jár, idelent a földi világban,
ez az egyetlen megbízható szabály.
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Pszichológiát Thomas
Manntól tanultam
Popper Péter „olvasónaplója”
■ Csapnivaló bizonyítványokat vitt haza a középiskolás
Popper Péter. Eszem ágában
sincs lejáratni a neves szakembert, ô maga közli nyíltan az
iménti tényt Ôk – én vagyok címû kötetében. S azt is hozzáteszi, hogy nem bánja az akkori
siralmas eredményt. Megérte,
hogy nyolc éven keresztül kerülte az iskolát s a Gellérthegy
oldalába járt olvasni. Ez teremtette meg mûvelôdése altalaját,
amely mindig termékeny maradt. „Bármennyit is olvastam
hozzá az évek során, ma is jórészt ebbôl élek”, állítja.
Hogyan lehet mûvelt az ember? – kérdezték a pszichológustól bölcsészhallgatók. Úgy,
hogy olvas, válaszolta. Azután
pedig elgondolkozik azon,
amit olvasott. Majd megint olvas, megint gondolkozik. És
csak jönnek végtelen sorban a
„megint”-ek. Ha szerencséje
van az illetônek, ez így tart
mindhalálig.
A Saxumnál most megjelent
kötet, az Ôk – én vagyok címû
ezt az életszemléletet tükrözi.
Popper Péter olyan könyvekrôl
ír, amelyek sugallatát, akár egy
barátot vagy egy szerelem emlékét, egész életén át magával
viszi. Thomas Mann, Márai
Sándor, Füst Milán szerepel
leggyakrabban Popper Péter
„olvasónaplójában”. De megtaláljuk benne mások mellett Jókait, Szerb Antalt vagy Bulgakovot és Milnét is. Elmeséli a
történetet, esszészerûen dolgozza fel az ôt ért hatást, idézeteket ékel a maga szövegébe.
– Elsô hallásra azt hihetnénk, a
saját szakterületétôl távoli tájakra
kóborolt. Az olvasónapló vagy
kedvébresztô ajánlás többnyire az
irodalmárok, könyvtárosok, népmûvelôk és -nevelôk mûfaja. Mi
indította a könyv megírására?
– Végigolvastam egy életet.
Ma is szeretek belefeledkezni az
irodalomba. A könyveknek ta-
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lán még az emberi találkozásoknál is nagyobb szerepük volt az
életemben. Íróikon és hôseiken
is múlott, hogy az lettem, aki
vagyok. A kiadó – Z. Laczkó
Katalin ötletét elfogadva – elôállt a megbízással: írnék azokról
a szépirodalmi mûvekrôl, amelyeket a szívemben hordok, és
sokszor újraolvasok. Megtetszett az ajánlat, annál is inkább,
mert benne foglaltatott, hogy
ne törôdjem a hivatalos irodalomkritikával és -történettel, legyen ez egy ôszinte könyv. S az
lett. Szabad asszociációval keletkezett, az egyik olvasmányélmény hívta elô a másikat. Hogy
miért éppen harminchárom regény esszéjét foglaltam kötetbe?
Mert valahol határt kellett szabni a terjedelemnek és én 1933ban születtem…
– Tényleg úgy gondolja, hogy
ennyire erôsen hat az olvasmányélmény a személyiségre, hiszen a
címben is írja: Ôk én vagyok?
– Ezt a fajta azonosulási készséget nem tartom általános törvénynek, de vannak könyvérzékeny emberek. S én az vagyok. Nekem nagyon beépült
az egyéniségembe, sokat változtatott rajtam. Például az Egri csillagoknak köszönhetem,
hogy a világtól való elbújási lehetôséget Egertôl hat kilométerre teremtettem meg magamnak. Arra kóboroltam, s ott tetszett meg egy ház. Kazantzakisz Zorbász, a görög címû
könyve pedig belsô szabadságot hozott. Ezt olvasva értettem meg, hogy sokkal szabadabban kell élni, távolabb a
konvencióktól. Jobban hatott
rám, mint egy személyes találkozás. A legtöbb pszichológiát
Thomas Manntól tanultam,
sokkal többet, mint a tankönyvekbôl. Számomra vannak
írók, köztük nagy írók és külön
Thomas Mann, mint ahogy a
zongoristáknál is úgy gondolom, hogy sok jó zongoramû-

vész van és Richter. Mann lélekismeret és életbölcsesség
dolgában erôsen hatott rám. Ô
mindig a kiválasztottakról ír. A
kiválasztott József kétszer nagyot bukik, s mikor végignézi
az életét és múltját, rájön arra,
hogy hagyta a dolgokat elburjánozni az életében. Ezt a kifejezést használja. Elôször testvérei
gyûlöletét hagyta elburjánozni,
másodszor a szerelmet. Telitalálat az én szempontomból, nekem is ez volt az egyik alapvetô hibám. Sok mindent tönkretett fiatal koromban, hogy nem
figyeltem oda, mi burjánzik túl
az életemben. Vagy ott van például a kételkedés, azzal is sok
bajom volt. Vallásos családból
származom, abból kiszakadtam, s folyton kóboroltam különbözô hit és vallási lehetôségek között, de egyiknél sem
éreztem, hogy csatlakoznom
kellene hozzá. S egyszer csak
szemembe ötlött ugyancsak a
József és testvéreiben az öreg
izmaelita, aki azt mondja: kételkedô vagyok, de nem abban
az értelemben, hogy semmiben
sem hiszek, hanem azért, mert
mindent lehetségesnek tartok.
Ez nagyon nagy súlyokat vett le
rólam, el tudtam fogadni a saját szkeptikus, kételkedô karakteremet. Ráébredtem, hogy
nem mindent tagadó, hanem
inkább mindent elfogadó állásponton vagyok.
– Ha nem is ilyen elementáris
erôvel, de valami módon biztosan
mindenkire hat(na) az irodalom.
Pszichológusként milyen érvet tud
említeni az olvasás mellett?
– A hatásra ki kell nyitnia
magát az embernek. Sokszor
azért nem hat ránk valami,
mert bezárjuk magunkat vagy
félünk valamitôl, elôítéleteink
vannak, nem engedjük, hogy
hassanak ránk a dolgok.
– Lesz-e folytatása mostani kötetének, válogatja-e már az újabb
harminchárom könyvet?
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– Most más megbízáson dolgozom. Rettenetesen megrázott
az, hogy az egyik egyetemen kiderült, a diákok mennyire nem
ismerik a Bibliát.
Úgy kezdtem az egyik elôadásomat, hogy, mint tudjuk, az
emberiség története egy testvérféltékenységgel kezdôdött. Figyeltem ôket, de nem jött viszsza a megértésnek semmiféle jele. Megmondtam, hogy Káinra
és Ábelre gondolok. Mint a hal
a kocsonyából, úgy néztek rám.
Kérdésemre hatvan valahány
hallgatóból tizennégy tette föl
a kezét, jelezvén, hogy tudja,
mirôl beszélek. Ezen akkor nagyon meghökkentem, mert azt
gondoltam, hogy akárhány
rendszerváltás van, mi Magyarországon zsidó–keresztény kultúrában élünk, aminek az alapja a Biblia, amelyet nem lehet
elolvasni, csak olvasgatni lehet
egy életen keresztül. Készítettem a hallgatóknak egy tizenöt
oldalas jegyzetet arról, hogy
mirôl szól a Biblia. Megint csak
Z. Laczkó Katalinnak – aki a
most megjelent könyvem felelôs szerkesztôje – elmeséltem
ezt valamilyen apropóból. Az ô
javaslatára megkérdezte a Kiadó: nem tudnék-e hasonló
könyvet írni, ami nem a Bibliát
ismerteti, nem azt népszerûsíti,
hanem szubjektív hangvétellel
szól arról, hogy számomra mit
jelent a Biblia. Elfogadtam a
megbízást, pontosan ötvenegy
oldal van készen belôle. A következô könyvhétre tervezzük a
megjelenését.
Mátraházi Zsuzsa

A Maecenas Könyvkiadó
karácsonyi ajánlata
Az Itália Danielle Steeljének, Signora Bestsellernek is nevezett arisztokrata származású írónô, Sveva Casati Modignani sikerének titka,
hogy erôs szenvedélyeket ábrázol megrendítô történeteiben.
A GYÉMÁNTESÔ fôhôse, Giovanni Rovesti hatalmas médiabirodalom
feje, aki a legteljesebb szegénységbôl küzdötte fel magát Olaszország
leggazdagabb emberévé. Óriási vagyont hagy örököseire, élete elsô
nyomdagépe legkedvesebb unokájára, Maria Carlottára száll. A hatóságok azonban nyomozni kezdenek. A médiabirodalom falai repedeznek, a sötét titkokról fellebbennek a fátylak.
376 oldal, 1250 Ft

A Librotrade Kft. ajánlja
Oxford University Press

Phrasal Verbs – Tanuljuk meg a 100 legfontosabbat

2167 Ft

Thames and Hudson
Jean-Luc Soulé/Alain Fleischer: Living In Hungary

17 573 Ft

Librotrade Kft.
Ádász Edina–Bajczi Tünde–Kerekes Zsolt
Nagy nyelvvizsgakönyv – angol alapfok
Nagy nyelvvizsgakönyv – angol középfok
hangkazetta mindkét szinthez – darabonként

2499 Ft
3199 Ft
874 Ft

Grimm Kiadó
Langenscheidt spanyol útiszótár

2950 Ft

Apodeus Bt.
Antonio Charomar: Spanyol nyelv fiataloknak

1333 Ft

A Librotrade Kft. által forgalmazott könyvek megvehetôk:
Librotrade Kft.
1173 Budapest
Pesti út 237.
Telefon:254-0-254
Fax: 257-74-72
E: books@librotrade.hu

A TANGÓLECKE két nagy szerelem regénye. A fôszereplôket negyven
év és hatalmas társadalmi különbség választja el egymástól: Giovanna, a lányát egyedül nevelô, 39 éves régiségkereskedô férje elvesztése óta óvakodik a mély érzelmektôl, és az elesetten tengôdô idôs hölgy,
Matilde, akit a sors nem kényeztetett el, de gyönyörû emlékei vannak.
És a háttérben a gazdag Milánó a tangó ritmusára lüktet, mint a szív.
448 oldal, 1298 Ft
Amanda Quick: LEKÉSETT ESKÜVÔ
A regény nem mindennapi hôsei: Tobias és igézô társa, Lavinia. A
meghívás egy romantikus vidéki kastélyba meghitt hétvégét ígér a kissé különc, de tökéletesen összeillô párnak.
Ám szép terveiket felborítja egy különös nô, aki Tobias múltjából bukkan elô.
320 oldal, 999 Ft

Melódia Könyvesbolt
1052 Budapest,
Semmelweis u. 1–3.
Telefon/fax::317-66-28

A HÁTTÉR Kiadó ajánlja
Federico Fellini:
Játszani, mint a gyermek
1500 Ft
A halhatatlan filmrendezô játékos
és egyben fejbekólintóan mély
gondolatai részei az örök emberi
kultúra kincsestárának.
Szilágyi Attila:
Sonka úr és
Csók kisasszony
1600 Ft
Ausztráliába
vetôdött 56-os magyar fiatalok
kalandos, vérbô humorral
és mikszáthi anekdotázó kedvvel
megírt története.

Sandra Brown: A CSÜTÖRTÖK LEÁNYA
Allison és ikertestvére külsôre úgy hasonlítanak egymásra, mint két tojás, de amúgy mindenben különböznek. Ki hinné el Allisonról, a komoly
tudósról, hogy ô a túláradó életkedvû, örökké vidám Annie?
De nôvére kedvéért – aki egy meglepetésnek szánt plasztikai mûtét miatt néhány napra kórházba vonul – Allison mégis vállalja a szerepcserét...
304 oldal, 999 Ft
Maecenas Könyvkiadó, 1054 Budapest, Szemere u. 21.
Telefon: 311 28 36; E-mail:maecenas@hu.inter.net

Vajay Szabolcs:
Gyôztünk
Mohácsnál
1700 Ft
Egy, az ottomán sereg – elképzelt –
arab tüzérének életvallomása,
középpontjában a mohácsi csatával,
világtörténeti háttérben.
A könyvek megrendelhetôk közvetlenül a kiadónál is.
HÁTTÉR Kiadó 1134 Bp., Váci út 19.
Levélcím:1525 Bp., Pf. 97.
T/F: 320-8230, 329-7293, üzenetrögzítô: 221-6239
E-mail: hatterkiado@axelero.hu

Elôtérben a HÁTTÉR!

Emlék és példa
Beszélgetés

Kéri Piroskával ,

a Sugárkoszorú

– Sós Júlia és köre címû dokumentumkötet kapcsán

Ki volt Sós Júlia? Elsôsorban pedagógus és
ember. Nehéz korszakban élt, és nagyon korán halt meg.
Nevelt lánya, Kéri
Piroska
gyûjtötte
össze a róla szóló dokumentumokat, emlékezéseket, leveleket,
ezáltal állítva – emléket neki, és példát
az utókornak. A kötet elôszavát Göncz
Árpád írta, magáról
a mûrôl Kéri Piroskával beszélgettünk.
■ – Az elôszó tanúsága szerint
a könyv már nagyon régen elkészült. Miért vártak mégis enynyit a megjelentetésével?
– Nagyon egyszerû oka van
ennek. Az anyag voltaképpen
már 1990-re teljesen összeállt, le volt gépelve közel 700
oldalnyi szöveg. Ám mások
voltak a nyomdai kapacitások, a külsô körülmények
sem kedveztek nekünk. Aztán másfél évvel ezelôtt volt
az én ötvenedik, Göncz Árpádnak pedig a nyolcvanadik
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születésnapja. A bátyám az ô
ünneplésérôl érkezett az
enyémre azzal a kérdéssel,
mikor lesz végre ebbôl a gazdag anyagból könyv. Mostanra került a bátyám olyan
helyzetbe, hogy az elôfinanszírozás lehetôségét meg tudta teremteni, de egyébként
sem lett volna jó ezt akkor
megjelentetni, hiszen a rendszerváltás környékén rengeteg visszaemlékezés, illetve
sok olyan mû jelent meg,
amely azelôtt nem láthatott
napvilágot. Ez csak egy lett
volna a sok közül. Indokként
az is közrejátszott, hogy a
könyvbemutató napján lett
volna Juci néni nyolcvanéves. Kerek évszám. Megható
volt látni, hogy akik még mozogni tudtak, mind eljöttek,
akik meg nem tudtak, azok
pedig telefonon jeleztek, és
terjesztették a hírt. A negyedik ok is egészen logikus: én
is most értem meg arra, hogy
ilyen kerek, egész mûvet tudjak – a saját élményeim alapján is – megszerkeszteni.
Megvolt ugyan a gépirat, de
nem voltak még könyvkiadói
tapasztalataim. Szellemi és
érzelmi érés kellett ahhoz,
hogy a problémához közel
kerüljek. És persze nem elhanyagolható az a kiadói tapasztalat sem, ami a bibliográfia és a mutatók elkészítéséhez szükségeltetik.
– Nem gondolt arra, hogy regénnyé álljon össze az anyag?
– Nem. Elôször is nem tudok írni. Ez Sós Júlia feladata lett volna, de csak a kamaszkoráig jutott el. Talán a
leveleken keresztül átsugárzik valami. Nehéz volt kinyomoznom például a negyvennégyes idôszakot, de Sipos Gyuláné és Erdei Sándorné segítségével sikerült.
– Miért volt szívügye, hogy
ilyen komoly emléket állítson
Sós Júliának?

– Ô nem csak rám volt
nagy hatással – tíz és tizenhat éves korom között éltem
vele, mint nevelt lánya –, hanem nagyon-nagyon sok emberre. Tanárnô volt, egyik a
legjobbak közül. Nem szûnt
meg tanári léte az órák után,
mindig hihetetlen nagy erôt
sugárzott magából. Próbált
nevelni engem is, de én inkább most utólag, mint szülô mondom: amit elhintünk
magunk körül, az elôbb-utóbb növekedni kezd, ütközzék bár mindenféle ellenállásba. Ha nem erôszakkal
akar valaki nevelni, hanem
„csak” adja magát, ôszintén,
akkor az sugározni kezd, és
kiteljesedik. Nekem ez volt a
feladatom, ezt a könyvet
megszerkeszteni. A könyvbôl képet kaphatunk arról a
küszködésrôl, ami velem
kapcsolatos. Tanúsítja ezt az
egész levelezés, odakerülésem története is. Nagyon
nem tudtuk mi akkor, se a
bátyám, se én, hogy mit
vesztettünk el vele. De nem
múlt el nyomtalanul. Emlékszem az összejövetelekre a
Keleti Károly utcai lakásunkon, azok is hatottak rám.
Pedig nagyon nem szerettük
ezeket, mentünk volna a barátainkkal, de muszáj volt ott
lennünk. Utólag azt mondom, hála az istennek. Sokat
gondolkodtam rajta, fôképp
a könyv utóélete kapcsán,
hogy mit jelent ez a korszak
nekem. Jó pár visszajelzést
kaptam már. Például Vámos
Miklós küldött üzenetet,
hogy nem is tudott ezekrôl
az eseményekrôl, és nagy hatással volt rá a könyv, de többeket is említhetnék, például
Kepes Andrást, akiknek megvilágosító erejû volt Juci néni története. Általános tapasztalat és üzenet az, hogy
mennyien ismerjük egymást
úgy ahogy, és mennyire nem
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tudunk egymásról semmit.
Többen jelezték, hogy nekik
is van hasonló hagyatékuk,
gondozni kéne ezeket. Minden embernek megvan a maga regénye. Ez a könyv végül
is összeállt egy regénnyé.
Nem Sós júlia regénye csupán, hanem az egész nemzedék egy szeletének története.
Egy olyan generációé, akik
benne voltak a történelem
sûrûjében. Érdekes látnom,
hová helyezik a könyvesboltokban. Valahol az irodalomtudományhoz, valahol a
történelemhez, a szépirodalomhoz sorolják. Persze nem
szépirodalom, bár túlnyomórészt levelek alkotják és
olyan
visszaemlékezések,
amiket olyan emberek jegyeznek – többek között
Göncz Árpád, Sánta Ferenc
–, akik jól írnak. Juci néni is
kiválóan írt, ez kiderül az ô
visszaemlékezéseibôl.
Könyvtáros végzettségûként
gyakran jut eszembe, mennyi
anyag hever a könyvtárak
mélyén, és ha nincs egy
olyan ember – többnyire családtag – aki kezeli ezt, elveszik a sok-sok emlék között.
A civil történelem fontosságát hangsúlyozom – várnak
még ilyen kincsek ránk. Nekem másik vesszôparipám
Supka Géza, de nem tudom,
foglakozik-e vele valaki.
Amit még tervezünk kiadni,
az Soós Aladár kiváló közgazdász és építészmérnök
etikatörténete. 1990-ben látott napvilágot Közgazdaságtana, ez méltó folytatás lehetne. Másik terv Soós Júliának a pedagógiai munkáit kiadni. A bibliográfiából kiderül, megvannak ezek a munkák a Pedagógiai Szemlétôl a
Köznevelésig, egyetemi tananyag is lett a pedagógiai
módszereibôl. Harmincöt
éve halt meg, de az életmûve
máig hat, nekem pedig kötelességem foglalkozni az
összegyûjtésükkel. Komoly
életmûrôl van szó, valamint
komoly történelmi emlékrôl,
a húszas évektôl a hatvanas
évekig. Egy egész korszak lenyomata.
Karafiáth Orsolya

Az A R G U M E N T U M Kiadó

karácsonyi ajánlata

Fenyô István:
A centralisták
az 1848-as
forradalomban
Ára: 1500 Ft
A Baumgarten
Alapítvány
Dokumentumok
1917–1941
(I–III.kötet)
Ára: 7500 Ft
Arnold Éva:
Szicília ünnepei
Fotóalbum
Ára: 3920 Ft
Zoltán Kodály:
Letters in english, french,
german, italian, latin
A Kodály Archívummal
közös kiadás
Ára: 3800 Ft
Kovács László:
Csalóka lidércfény nyomában
A szibériai Petôfi-kutatás csôdje
Ára: 3500 Ft
Mohás Lívia:
Jessze fája
Regény
Ára: 2100 Ft

Ferenczi Attila:
Valerius Flaccus
és az epikus
hagyomány
Apollo Könyvtár 24.
Ára: 1500 Ft

A Ciceró Könyvstúdió ajánlja
Jennifer Paterson – Clarissa Dickson Wright:
Fordította: Sárközy Elga

Két duci hölgy

A Két duci hölgy címû könyv ugyanolyan szórakoztató, mint
amilyen a Spektrumon játszott tévémûsor volt. Az ételeik rendkívül ízletesek, néha meghökkentôek, de kipróbálásra mindenképpen érdemesek. Ezt ajánlja olvasóinak: A harmadik duci
hölgy (vagyis Frank Júlia)

Rainer Maria Rilke:
Duinói elégiák
/ Duineser Elegien
Ára: 1900 Ft
Rózsa György:
Ante-equilibrium
Vitairat
A fejlôdô országok
esélyegyenlôségérôl
– támogatási modellváltással
Ára: 1500 Ft
Summa Summarum
Kabdebó Tamás
számozott versei
/ Numbered poems
by Thomas Kabdebo
Ára: 2100 Ft

Megrendelhetôk az

Argumentum Kiadóban:
1085 Budapest,
Mária u. 46. fsz.
Tel./fax: 485-1041,
E-mail: arg-terj@vnet.hu

200 oldal,
egészpapír
kötésben,
3500 Ft
Monopolterjesztô: Talentum Kft.
1133 Bp., Gogol u. 17. Telefon/fax: 239-9141

EMBER ÉS GONDOLAT

Kovács Mihállyal
beszélget

Nádor Tamás

Olyan ember, aki, amidôn az Örökkévaló látszólag elengedte a kezét,
mindig meglelte annak módját, hogy megfogja az Isten lábát, és abba –
örökös túlélôként – belekapaszkodjék. Vagyis tudta és ehhez is tartotta
magát: ki-ki a maga szerencséjének (itt, pardon: nomen est omen) kovácsa. Megmaradt hát a legképtelenebb körülmények között, sôt: hetedhét
határon túl is föltalálta magát. És bejárta kivételes, sokágú, tragédiákkal
tûzdelve is sikeres sorsát. S ekkor jött az óhazai „jutalomjáték”: börtön,
meghurcoltatás. Az már e kelet-közép-európai dráma pikantériája, hogy
felmentése óta a tett színhelyére az áldozat visszajár. De hát mi mást is
tehetne, aki egy életen át kettôs – kényszerû és önkéntes – bilincsben él?
■ – Öcsödrôl, az ön szülôfalujáról, még Magyarországon is kevesen tudják, hol keressék a
térképen. Ön mégis legendás jelentôséget tulajdonít neki: elsüllyedt Atlantiszként ír róla, ám
angliai birtokát Kis Öcsödnek nevezi, és mostanában még házat is vásárolt Öcsödön, gondolom, hogy otthon végre itthon is lehessen...
– Nem fogalmazok ilyen költôien, mert
bár Öcsödnek hajdan különleges légköre
volt – amelyben ember és natúra természetes kapcsolatban, mondhatni, szolidaritásban élt –, nem voltam ugyan érzelemszegény, ám sorsomban kevés volt a líra. Aztán: sokan „elszármaznak” szülôföldjükrôl,
vagyis azt önként hagyják el, és többnyire
úgy, hogy nem kell tôle elszakadniuk. Szüleimet, rokonainkat, barátainkat azonban
elvitték. Legtöbben közülük sosem térhettek vissza: nyomuk veszett a halálmenetben, valamelyik lágerben, gázkamrában.
Jómagam a kevesek közé tartoztam, akik
túlélték. De Öcsödön már a régi életünkbôl szinte senkit-semmit nem találtam. Aztán, bár a háború után volt még három
szép esztendôm – kereskedtem, üzleteltem
–, államosítottak bennünket. Ekképpen
nyilvánvalóvá vált számomra: nincs itt keresnivalóm, így 1949 májusában „világgá
mentem”. Magyarán: disszidáltam.
– Most megjelent, Kettôs bilincsben. Öcsödtôl
az Agrobankig ...és tovább (Vince Kiadó)
címû önéletrajzi könyve – ahogyan mondani
szokás – kész kalandregény. Deportálták, de
életben maradt, hazatért, aztán országról országra járt, és Sidneytôl Londonig minden „arannyá vált” a kezében. Minek köszönhetô ez,
véleménye szerint?
– Van azért ebben egy kis túlzás. Ami
tény: Öcsödön olyan családba születtem,
amely nem csupán szeretettel ölelt körül,
de egy gyermek eszméléséhez szükséges
szigorúsággal is. A ház körüli munkákból –

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

kivált nagyapámtól, aki pár hold földjével,
két tehenével és félszemû, „bolond”, vagyis önfejû lovával végigkínlódta az életét –
sok mindent meg kellett tanulnom. Azt is
láttam, mi, hogyan készül az asszonyok lábasában, fazekában (befôzés, savanyúságkészítés – az utóbbi késôbb üzleti karrierem indítója lett). Nagyapám mondta azt
is: „...nincs adósság törlesztés nélkül. Mindenki mindenért megfizet, ha nem az életében, akkor halálakor.” Otthon tehát nem
csupán gyakorlati ismereteket kaptam, hanem ezt megfûszerezték bölcselettel. Ami
késôbb jött – deportálás, Theresienstadt,
három boldog évem idehaza, nôsülés,
disszidálás, ausztráliai üzletek, családi élet,
London, Kis-Öcsöd (vagyis angliai farmom), hazalátogatásaim, az Agrobank-ügy
– annak a velejét röviden (vagy mint a
könyvemben, azoknak, akiket ez érdekel)
megfogalmazhatom. A sikerhez mindenekelôtt szorgalom kell, aztán megfelelô elôismeret és helyzetfelismerés, s persze becsület. Ha még szerencse is társul mindezekhez, az már a ráadás. De persze az utóbbi
sem nélkülözhetô. Mindig sokat dolgoztam, mindenütt igyekeztem talpon maradni, ha alkalom adódott, megragadtam a
szerencsét, aztán lehetôleg nem éltem viszsza vele. És – amint odahaza tanultam-tapasztaltam – igyekeztem becsülettel elvégezni a dolgomat. Mindig csak addig nyújtóztam, ameddig a takaróm ért. Illetve, egy
kicsit tovább, mert volt annyi képzelôerôm
és ambícióm, hogy szükség szerint megnyújtsam akár a takarót is.
– Szinte kisgyermekkorától üzlettel, ha úgy tetszik, pénzcsinálással foglalkozott, s bár illúziótlanul tudja: valóban mindent az érdek mozgat,
sosem vesztette el – újgazdagok szokása szerint –
sem a jó üzletkötés utáni örömét, sem a szociális
érzékét. S bár híve a folytonos növekedésnek, so-
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sem vált kapzsivá. Hasznos dolog a mértéktartás, vagy ennek netán erkölcsi oka van?
– Az adandó üzlet, a jó befektetés lehetôségét idôben fölismerni, számomra természetesen izgalmas intellektuális kihívás, de
legalább annyira játék és öröm. A pénz
azonban számomra – noha gyarapítására
mindig törekedtem – sosem volt öncél, hanem elsôsorban családom biztonságának,
jólétének megteremtése érdekelt, sarkallt
mindig tovább s tovább. Fiaimnak, akik –
olykor kisebb-nagyobb kitérô után – lényegében a nyomomba szegôdtek, ma már
igazán nem kell nélkülözéstôl tartaniuk.
Unokáimról nem is beszélve. Hetvenhatodik évemet taposom, de a hét elsô három
napján – Londonban – még mindig dolgozom. Nem a kenyérért persze, hanem a minôségi életért. És, szerencsére, gyermekeim
sorsa is úgy alakult, hogy nemcsak a számításukat találják meg az üzleti életben, hanem a kreativitásukat is kiélhetik. Több országban vannak érdekeltségeink, változatos
és szép lehet az életük. A harmadik generáció – kilenc unokám nemzedéke – pedig
bizonyára már azt is megengedheti magának, hogy valamilyen hobbi legyen a hivatása. Dolgozni azonban – nagyapai örökségképpen – minden bizonnyal ôk is megtanulnak. Ami a szociális érzéket, szolidaritást illeti: a „lenti” életemet, megpróbáltatásaimat el nem feledhetem. Ezért is, ha
kölcsönkértek tôlem, mindig adtam.
Mondjuk, a felét annak, amit kértek, de
úgy, hogy azt vissza sose vártam. Ahogyan
hálát se érte. Bár ez utóbbi – mondjuk egy
gesztus erejéig – olykor azért jólesett volna.
– Neve az úgynevezett Agrobank-ügy révén
vált ismertté annak idején Magyarországon. A
hosszas procedúra felmentéssel végzôdött. Más –
akinek több mint biztos egzisztenciája, sôt komoly vagyona van külföldön – messze elkerülné
az a helyet, ahol meghurcolták. Ön mégis rendszeresen hazajár. Vajon miért?
– Azt, ami történt, természetesen nem
tudom elfelejteni. Fölriadok – mint nyolc
éven át annyiszor –, mert azt álmodom:
most kattintják kezemre a bilincset. Ám
azt sem tudom elfelejteni, hogy szüleim,
nagyszüleim itt éltek, én is Magyarországon születtem, s a magyar az anyanyelvem. És, szerencsére, szép számmal vannak idehaza is barátaim. S nekik, ahogyan
családomnak odakint, gyakran fôzök valami hazait. Eljönnek hozzám budai házamba, és beszélgetünk a világ dolgairól,
vagy akár semmiségekrôl, ahogyan azért
csak idehaza lehet.
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ó, hagyjuk a tréfát. Komolyodjunk, sôt: komorodjunk el!
A Népszabadság október 25-i
számában jelent meg Szalai Erzsébet Az újkapitalizmus intézményesülése – és válsága címû
esszéje. Nekem nagyon tetszett, de akinek nem volt ideje
elolvasni, annak megpróbálom
röviden, és kicsit leegyszerûsítve elmesélni.
A gazdasági elit elôlépett a
budi mögül, kihúzta magát és a
fejére tette a kalapot. Azt
mondta: PÉNZ BESZÉL, A
KUTYA UGAT. És ezzel rátelepedett a politikai elitre. Ez,
gondolom, Szalai Erzsébet szerint az intézményesülés. Ám
mindkét elitnek (mely, ha jól
meggondoljuk, nem is annyira
kettô…) mûködését a rendszerváltás kezdetétôl gúzsba kötötte és köti ma is a tôke- és az általános forráshiány, a gazdasági
mozgástér beszûkülése (valószínû, a szocialista hiánygazdálkodás következményeképp),
különösen most, miután elfogyott a privatizálás során újra
elosztható vagyon.
Az anyánkat eladnánk egy kis
globális tôkéért, de nem jön az
istennek se! (Anyánk, úgy látszik, nem igazán kelendô.)
Egészségügybôl és a tanügybôl
vonunk el forrásokat, ezáltal
nem javítjuk, hanem tovább
rontjuk a hazai munkaerô mi-

nôségét, versenyképességét; hogyan lennénk képesek akkor a
globális tôkét idecsalni? Infrastruktúránk is a béka feneke
alatt, arra sincs pénz… És ez
lenne az újkapitalizmus válsága.
„EU-csatlakozásunkhoz pedig
csakis abban az esetben fûzhetünk (…) pozitív reményeket,
ha az EU centrumországainak
sikerül egyidejûleg megoldani-

önmagát, addig pedig: „kaparj
kurta, neked is lesz”. S ha nem,
hát szabadság van. Szabad a híd
alatt aludni.
Világos, hogy ebbe a csôbe
épeszû tôkést csak kényszerrel
lehet behúzni. Ha fél a kizsákmányoltaktól. Vagy attól, hogy
a Szovjetunió exportálja a „forradalmat”. De ha nincs Szovjetunió és a liberális demokráci-

Kertész Ákos

Politikai elit
– gazdasági elit
uk a növekedés beindítását és a
jóléti rendszer megôrzését. Erre
viszont a jelek szerint kevés az
esély” – írja lejjebb a szerzô.
Nézzük: mi is az a jóléti rendszer? Ahol a gazdagoktól (a kizsákmányolóktól) több adót
vonnak el, hogy abból valamennyit visszajuttassanak a szegényeknek (kizsákmányoltaknak), a profitból a profit kitermelôinek. Teszi pedig mindezt
a jóléti állam, ezért ettôl az etatizmustól a neokonzervatív liberálisokat a hideg rázza. Az állam csak ne szóljon bele, majd
a piac szépen kiegyensúlyozza

ák erôszak-szervei elég erôsek,
akkor a pokolba a jóléti rendszerrel! Viszont ha a magunkfajtának, akik se kis-, se közép-,
se nagyvállalkozók nem vagyunk, se a politikai, se a gazdasági elithez nem tartozunk,
megint nem jut a növekedésbôl, akkor mi növekedik? Az
elit életszínvonala? A tôke profitja? És az miért jó nekünk? Jóléti rendszer nélkül nekünk tök
mindegy, hogy recesszió van-e
vagy növekedés.
Szalai Erzsébet végkövetkeztetése: „A globalizációkritikai
mozgalmak legfôbb elvi kiindu-

lópontja az, hogy a mindent
maga alá gyûrni akaró globális
tôkével szemben a globális
nemzetközi civil társadalom
erôit kell felvonultatni.”
Hát igen… de én nem bírom
elfelejteni az elsô világháború
kitörésének a körülményeit.
Csak a II. Internacionálé tudott
volna föllépni a tôke háborús
uszítása ellen, de nem tette, a
nemzeti tôke szolgálatába állt,
és a munkások ágyútöltelékként vagy nemzeti hôsökként
(egyre megy) gyilkolták egymást a tôke hazafias lelkesítésétôl kísérve. Mi van akkor, ha „a
mindent maga alá gyûrni akaró
globális tôkével szemben a globális nemzetközi civil társadalom” mégsem bírja az erôit közösen mozgósítani (és Jaurès
elvtársat, ahogy 1914-ben is, a
globális tôke ügynökei simán
lepuffantják).
Na, jó éjszakát, szép álmokat.
Fô az optimizmus!

Borbíró Zsóka kérdése:
Most mit olvas éppen, kedves

Petrányi Judit?
■ A mûsorkészítô, akinek házifeladata (is) az olvasás, a legtöbbször képtelen idôre „kivégezni” azt a könyvet, amelynek
a szerzôjével a mûsorban találkozik. Nem baj, fogalma azért
van a dologról és úgyis tájékozódik más forrásokból is. A
könyv persze érdekli, ezért félreteszi. Csakhogy jön a következô készülnivaló. És az éjjeliszekrényen nô a halom. Ha elkezdjük lebontani, mint valami

ásatásnál, kibontakozik a múlt.
Nálam így néz ki a jéghegy csúcsa, azaz az utóbbi néhány hét.
Gerlóczy Márton Igazolt hiányzásához szeptemberi megjelenése óta többször is visszatértem és jelentem, hamarosan a
könyvespolcra kerül. Szeretem
ezt a könyvet: szókimondását,
lendületességét, fiatalságát. Egyrészt mert még csak huszonegy
éves, aki írta, másrészt, hogy lehet, hogy aki így ír, még csak
huszonegy? A halomban fölöt-

te az Alibi, válogatott szerzôgárda remek írásai, ez alkalommal
urakról és hölgyekrôl. Csak hat
hónap múlva jelenik meg a következô, nekem biztos, hogy ki
is tart addig. Fölötte: Márai. Válás Budán. Egyszerûen remek!
Néhány napja ô az útitársam,
ugyanis a kötet olyan kicsi, hogy
befér egy nôi táskába, bárhol (?),
bármikor (?) elôvehetô. Nem
így a halom tetejét elfoglaló háromkötetes Liszt-életrajz. Alan
Walker könyve (a harmadik kö-
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tet most jelent meg magyarul)
lebilincselô olvasmány. Akárcsak Karinthy Márton regénye,
az Ördöggörcs. Amelynek ráadásul (majdnem) minden szereplôje ismerôs, csak eddig soha
nem kerültünk hozzájuk ilyen
közel. Ezt is biztos, hogy végigolvasom. Elôbb-utóbb.

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

A család könyvespolcára

A Móra Kiadó
karácsonyi kínálatából
Václav Čtvrtek
– Radek Pilař
RUMCÁJSZ
2490 Ft

A Maecenas Könyvkiadó
karácsonyi ajánlata
Kurt Vonnegut: MESTERLÖVÉSZ
Az abszurd amerikai regény mágusa ezúttal is a balfácán hôs képében lép elénk. Rudy Waltz, a „semlegesnemû” patikus a könyv fôszereplôje, aki már tizenkét éves korában – igaz, önhibáján kívül – kétszeres gyilkos lett. S ez még csak a kezdet. A képtelenül groteszk ötleteknek és helyzeteknek se szeri, se száma. Nevetésünk azonban – ezt is
megszokhattuk a Mestertôl – sohasem önfeledt hahota.
304 oldal, 1650 Ft

BENJAMIN AZ
ELEFÁNT…
KINCSET TALÁL
Szöveg és illusztráció Elfie Donellly
1790 Ft
Vlagyimir Szutyejev
MIAU ÉS MÁS
VIDÁM MESÉK
120 oldal, ford.
Balassa Anna,
Világhy József
1890 Ft
Móra Ferenc
A
KÖRTEMUZSIKA
144 oldal, ill. Reich
Károly
1490 Ft

Kurt Vonnegut: IDÔOMLÁS
Mint egy rossz gramofon tûje, az idô megakad. Az utolsó tíz esztendôben mindenki kénytelen még egyszer elismételni az életét és halálát.
Megszûnik a szabad akarat, de az igazi bajok akkor kezdôdnek, amikor
újra magunk irányíthatjuk tetteinket. A lehetôség az egész Földet készületlenül találja, így a vén csavargóként tengôdô Kilgore Troutra vár a prófétai feladat, hogy megmentse a pusztulástól a Föld nevû bolygót.
312 oldal, 1650 Ft

A MÉZGA
CSALÁD
144 oldal, írta Rigó
Béla, ill. Ternovszky
Béla, Csákovics
Lajos és Weigert
Miklós
1690 Ft

Dr. Robert C. Atkins: DACOLJ A KORODDAL!
Nem szükségszerû, hogy a kor automatikusan magával hozza a rákot,
reumát és a szívbetegségeket, Dr. Atkins, az Egyesült Államok legnevesebb táplálkozási szakértôje ehhez kínál hatékony programot. Forradalmi tételei biztonságosak és követhetôek, de ehhez nekünk is tennünk kell. Étrendünk sürgôs és drámai módosításra szorul. Kevés
szénhidrát, sok fehérje, heti méregtelenítés és némi rendszeres mozgás: íme, az Atkins-program pillérei.
324 oldal, 1599 Ft

Varga Katalin
BARÁTOM,
BONCA
176 oldal, ill.
Zsoldos Vera
Andrea Cotti
DE CSÚF NEVEM
VAN!
(Móra X könyvek)
120 oldal, ford.
Székely Éva
Alexa Hennig
von Lange
MICSODA
MÁZLISTA
VAGYOK!
(Móra X Könyvek)
208 oldal, ford.
Tapodi Rika

Kellemes karácsonyi ünnepeket kívánunk minden olvasónknak!
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Ludwig Emil: FELVIDÉKI MÛEMLÉKKALAUZ
A Magyar Nemzet neves publicistája bebarangolta az elszakított felsômagyarországi vármegyéket, huszonnyolc év leforgása alatt vagy
negyven részletben. Utazásai, kutatásai leltára e könyvben olvasható.
A szerzô saját rajzaival gazdagon illusztrált kötet nélkülözhetetlen kalauz mindazok számára, akik felkeresik a magyar múlt építészeti emlékeit.
212 oldal, 1500 Ft
Maecenas Könyvkiadó, 1054 Budapest, Szemere u. 21.
Telefon: 311 28 36; E-mail:maecenas@hu.inter.net

A második aranykor pokla
Radnóti Zsuzsa: Lázadó dramaturgiák

■ A címével van bajom. Pontosabban: csak a címével van
bajom.
Radnóti Zsuzsa könyve Lázadó dramaturgiák címmel,
Drámaíróportrék alcímmel jelent meg a Palatinus gondozásában, tizenegy szerzô többnyire olyan mûvét kísérve figyelemmel, kiknek munkái
„évtizedes lappangásokkal, betiltásokkal” jól irányzott félreértésekkel voltak áldottak.
Remek könyv.
Ha nem sejteném, hogy milyen sors vár a kötelezô olvasmányokra, legszívesebben annak ajánlanám kezdôknek és
haladóknak egyaránt. De nem
színházi kezdôknek és haladóknak kizárólag, hanem olyanoknak, akiket érdekel ugyan a
színház, de érdekli ôket a függönyön túli dramaturgia is.
Akiket kiváltképpen izgat,
hogy miként, milyen mélyben
rejtezô ereken keresztül vezénylôdött a magyar kulturális
élet az 1956 utáni „nyomasztó, mozdulatlan” korban, s mi-

lyen, még mélyebb rétegû vonulat húzódott a kulturális irányítás és a társadalom jól kijelölt korlátaira ügyelô politikai
akarat között.
Azért kezdtem azzal, hogy
Radnóti könyvének a címével
van bajom, pontosabban csak
a címével van bajom, mert
számomra az igencsak lelkiismeretes, már-már kínos pontosságra törekvô, szakmai kérdéseket taglaló megfogalmazásokon túl a könyv valódi jelentése a magyar társadalom, s
benne a drámaírók korabeli állapotáról szól. Arról, hogy a
drámai megkésettségnek, illetve mellôzöttségnek milyen
kultúrpolitikai, politikai és társadalmi összefüggései voltak,
különösképpen a Radnóti által második aranykornak nevezett idôszakban, 1956 után.
A Lázadó dramaturgiáknak
van egy rejtett dramaturgiai
vonulata, mely hozzáolvasható Sarkadi Imre mûvészi és
személyes tragédiájához, hozzáolvasható a Csurka Istvánrejtélyt oly kitûnôen és éles-elevenen bemutató portréhoz,
Örkény Tótékjához, Nádas
Temetéséhez. Ez pedig nem
más, mint a magyar társadalom életét minden ízében átható és ellenôrizni akaró politika, az írókat korlátok között
tartani kívánó kultúrpolitikán
keresztül.
A Temetésrôl írja Radnóti,
hogy e színjáték „nemcsak világértelmezésben vált egyre
gazdagabbá, hanem egy – ed-

dig feltáratlan – konkrét korszakolvasatot is lehetôvé tesz
a magyar történelem kádári
korszakáról, az akkori magyar
értelmiség szellemi, önimereti válságáról, illetve, ha friss
keletû vitáinkra gondolunk
»az értelmiség elgyávulásáról«...”
Amikor Radnóti Örkény
Tót családjának „kétségbeesett
megfelelési kényszerérôl”, illetve „ôszintén átérzett lázas
lojalitásáról” ír, az ötvenhat
után kialakult mentális állapotokról beszél.
Igen, ez az a skizonfrén korszak, amikor a kádári politika
egyszerre akarja térdrekényszeríteni a társadalmat, ugyanakkor szövetséget kötni vele
egy ma már nehezen értelmezhetô tudathasadásos kacsintással, hogy igen-igen, én
vagyok az, aki legyilkolta a
magyar forradalmat, de oldozzatok föl, mert megértettem a forradalmat, de azt még
jobban megértettem, hogy a
Szovjetunió ellenében semmit
nem lehet tenni.
Illetve lehet, ha rám bízzátok,
mennyit és hogyan. Ha föloldoztok és egyben fölhatalmaztok, hogy azt, akkor és úgy cselekedjek, amit gondolok.
Iróink, drámaíróink jelesei,
mint a társadalom legautentikusabb neuronjai érzékelték a
helyzetet, az állapotot és elkészültek a máig érvényes remekmûvek, amelyek az egyén
mikrokozmoszán belüli megbillenéseket, tragikus ütközé-

seket és hasadásokat emelték
mûvekké.
Errôl szól a színházi közelítésen túl Radnóti könyve, a
Lázadó dramaturgiák.
Tudom, nagyon is jól tudom, hogy nemcsak írni, de
olvasni is veszélyes, mivel
egy-egy dolgozatnak, – mint
bármely színházi elôadásnak
– csaknem annyi változata,
értelmezési tartománya létezik, ahány befogadója van a
mûnek. Ezért is merészkedem már-már arcátlanul utólag mondani, hogy a könyvnek talán találóbb címe lett
volna a Magyar dráma, magyar társadalom.
Merthogy errôl szól. Egy
színmû ugyanis valóban „lepecsételi azt a pillanatát a városnak, egy országnak, amelyben született.”
Radnóti tételezése szerint két
aranykora volt a magyar drámának: az egyik Molnár Ferenc Ördögével kezdôdött
1907-ben, amikor Budapest,
„ez a provinciális hangulatú,
elmaradott infrastruktúrájú település néhány évtized alatt világvárossá fejlôdött. A fiatal város, mint szellemi közösség, és
mint önálló egyedek sokasága
szinte valamennyi modernizációs értéket, gondolkodásmódot mohón birtokba vett...”
A második 56 után kezdôdött. Amikor egy város és
egy ország tanulta a történelmi leckét.
Valaki most csendesen, szelíden és nagyon pontosan fölrajzolta ennek a drámai aranykornak a drámaírói és dramaturgiai poklát.
Szigethy András
theater.hu
Fotó: Ilovszky Béla

Szabó Mária:
A CSILLAGOK GYERMEKEI
Családi kapcsolatainkról
239 oldal védôborítóval 3200 Ft
ISBN 963-212-673-4
Véletlenek vagy sorsszerûek a szülôgyermek kapcsolatok?
Hogyan viszonyulnak egymáshoz a különbözô szülô- és gyermekalkatok?
Melyek azok a közös élmények, konfliktusok és fejlôdési lehetôségek, amelyekre személyiségalkatuk predesztinálja ôket?
Ezekre a kérdésekre kaphat választ az
olvasó, aki e könyv személyiségtípusaiban és kapcsolat-mintáiban megtalálhatja önmagát, gyermekeit, szüleit;
felismerheti családi kapcsolatai értelmét és sorsszerûségét.
Kiadó: Cheiron Studio
2081 Piliscsaba, Pf. 71. E-mail: szaboma@axelero.hu. Tel.: 06-1-269 11 96

OLVASÓSZEMÜVEG

Megélni, túlélni,
kibekkelni
■ Nyilván életkorfüggô, hogy kit
mennyire izgat, vagy izgat fel (hagy netán közömbösen) egy kötet, mely a Kádár-rendszer kialakulásáról (nagyjából a
hetvenes évekig bezárólag) közöl tanulmányokat – számomra letehetetlenül érdekes olvasmány lett (s ezt nem jobb kifejezés híján írom, hiszen a gyûjtemény
legtöbb írása valóban olvasmány) az 56os Intézet idei antológiája. Mert valóban
úgy áll a dolog, ahogy szerkesztôje írja:
fôként a korszakra vonatkozó – evidenciaként kezelt – közhelyekbôl van sok,
több is a kelleténél, s vannak ezenkívül
– magától értetôdôen – szubjektív s így
szükségképpen egyoldalú, az önigazolást
minden másnál elôbbre helyezô memoárok – csak a közhelyek evidenciavoltának ellenôrzése késik, és „az alapokig leásó történeti feldolgozások”, melyek az
elôbb említetteknél jóval több munkával
járnak. Engem már az lefegyverzett,
ahogy a bevezetô exponálja a problémát:
„a kádári vezetôréteg folyamatosan üzemeltette a sztálinizmus lényegében teljes
intézményrendszerét, ám gyakorlatában
mind több olyan jelenség bukkant fel,
amely nem illett a klasszikus rendszer
üzemeltetési elôírásai közé”. Igen, pontosan ez az, ami mindmáig feszültséget
kelt e kor mai megítélése körül: napi politikai motivációk alapján sommásan,
differenciálatlanul egybemossák a megelôzô évtizedeket (még a Rákosi-érát sem
különböztetik meg a Kádár-félétôl),
hogy könnyebb legyen azokról az évekrôl mint „bolsevik diktatúráról” beszélni. Csakhogy az „alul lévôk” meghökkentôen nagy tömege érez nosztalgiát e
korszak iránt, ennek pedig nem az az
oka, hogy az emberek (= az állampolgárok) tökkelütött hülyék.
E kötet legtöbb írása épp attól hiteles
és meggyôzô, hogy szerzôje nem saját
elôfeltevését akarja múltbeli anyagon demonstrálni, hanem a tényekre kíváncsi
és dokumentációjával, adataival, bemutatott emberi sorsokkal, vagy ahogyan
Tóth Eszter Zsófia fogalmaz: „megéléstörténetekkel” szemlélteti a dolgok bonyolult voltát, kendôzetlen arculatát. „A
ma is köztünk élô, de aktív idôszakukat
a szocializmusban eltöltött emberek”
történetei ezek, hamis tudatuk, illetve a
velük kapcsolatos manipulációk története, továbbá létezéstechnikáik: a megélésre, túlélésre, kibekkelésre kitalált stratégiáik története. Fény derül a velük szembe-
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ni megtorlások, megfigyelések, kordában
tartásuk apparátusának mûködésére is.
És bár az egyes tanulmányoknak egymáshoz direkt módon nincs közük, sajátos belsô megfelelések nagyon is akadnak: a Tischler János által imponáló
sokoldalúsággal bemutatott Török-ügy,
az 1961-es év botránya, egy munkásmozgalmi káder harácsolásának, sikkasztásainak, gusztustalan szerzési akcióinak
„pártérdekbôl” fedezett, majd kis híján
eltussolt, végül – a büntetést tekintve –
vérlázítóan bagatellizált ügye: éppúgy
„megéléstörténet”, mint a Felszabadulás
brigád munkásasszonyaié, vagy a Valuch
Tibor szociográfiájában szereplô termelôszövetkezeti tagoké. Sôt, ha lehántjuk
róla a fennkölt mázt, ilyen történet a népi íróké is Standeisky Éva dolgozatában,
csak éppen ki-ki más nívón, más feltételek között köti meg a maga alkuját a társadalommal.
A kép végül attól igazán igazságos,
hogy Molnár Adrienne tanulmányából
azok sorsáról is képet kapunk, akik ezt a
alkut vagy nem, vagy csak késve, illetve
minimalizáltan kötötték meg: azokról
van szó, akik szabadulásuk után csak félig-meddig térhettek vissza a civil életbe:
elhelyezkedésüket, állásba kerülésüket
az utánuk nyúló hatalom akadályozta
meg, vagy támogatta, de valamiféle
„együttmûködés” fejében. A limitált bizalom, a kegyek és megfélemlítések felváltva adagolása azt volt hivatott éreztetni velük, hogy kintlétük átmeneti állapot, bármikor ismét odabent találhatják magukat.
Hozzájuk képest tûnik néha szinte nevetségesnek azok mû-mártíromsága,
akik egy vélt utókorra, a respektált emigrációra s ki tudja még, mi mindenre kacsintgatva mesterségesen lassították a folyamatot, amely (újból!) a pártállam kegyenceivé-kedvenceivé tette ôket. Standeisky Éva tárja fel Illyés Egy mondat a
zsarnokságról címû versének „széphistóriáját”, amikor is a költô saját ellenállói
(meg költeménye betiltott voltának)
nimbusza érdekében akkor sem engedte
publikálni, amikor a hivatalos irodalompolitika ehhez már (saját nagyvonalúságát bizonyítandó) hozzájárult volna.
Szinte felesleges erôfeszítésnek tûnik a
Belügy által a népi írókra állított ügynökök (amúgy persze roppant érdekes)
megfigyelôi munkája is – másfelôl meg
persze az olvasó emögött is azt érzi,
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amit szinte minden más, velük kapcsolatos tanulmány mögött ott érez: a népi
írók 1945 elôtti valóságos szerepe körül
rejlik az igazi nagy hazugság, ezt kozmetikázta 1945 után a Révai-féle koncepció, hogy igazolhassa egyoldalú taktikáját, s mert errôl az idôrôl sosem derült
ki az igazság, azért lehetett a népiek tömegbázisára, plebejus-demokratikus
voltára, korlátozottan és megosztottan
antiszemita beállítottságára vonatkozó
illuziókat fenntartani. A kultúrpolitika
öncsalásának komédiája zajlik le elôttünk – s ettôl csupán méreteiben, de
nem jellegében különbözik a Kádár-kort
„alámerüléssel kibekkelô” intellektuel:
Antall József története Rainer M. János
feldolgozásában. Ez a história nem más,
mint „az 1950–1960-as évek fordulóján
kialakult ’egyezség’ üzemi hétköznapjainak” históriája. Az idôsebb Antall esetében még tisztelhetô heroizmus keveredik a megfontolt, elvi kompromisszumok latolgatásával. Az ifjabbik Antall,
akire saját régebbi diáktársainak sorából
lehetett szerfölött ambiciózus ügynököt
(akibôl a rendszerváltás után még államtitkár is lehetett) ráállítani, már egy másféle kor másféle díszletei között vergôdô, ám kevésbé lefegyverzô magatartás
prototípusaként kerül bemutatásra.
„Mintha arra hajlott volna – írja Rainer
– hogy a döntésekben és a politikai hatalomban való részvétel lehetôségéért, a
köz szolgálatába való bebocsáttatásért
zárójelbe tegye politikai axiómáit”. S
közben tudjuk, hogy e nyilván nehéz
szívvel, sok lelkiismereti csata után kialakított álláspont végül is mit eredményezett: egy másodrendû fontosságú intézmény fôigazgatói állását, s egy jelentéktelen kitüntetés elnyerését. Hogy az
1989-et követô évtized miért lett olyan,
amilyen, annak egyik – de talán legfontosabb – magyarázata e kötet írásaiból
olvasható ki: azok formálták a maguk
képére, akik az elôzô korszakot megélni,
túlélni, kibekkelni akarták.
Múlt századi hétköznapok
(szerkesztette Rainer M.János)
1956-os Intézet kiadása, Bp. 2003, 385 oldal

ÍRÓFAGGATÓ

N á d r a V a l é r i a megkérdezte

Payer Imrét
■ – Elsô kötetének címe érdekes és talányos: de
gadja az alkotót és az olvasót. A sajtóban a
a „létbe surranás” így mégis kevésbé eredeti,
nyelv eszközévé válik valamilyen tény közmint az a kép, amely a kötetnyitó versben szelésének. A nyelvhez fûzôdô kétféle viszony
repel: „állok az utca sarkán, a lét besurranókülönbözteti meg a szépirodalmat és az újja”. Mindenesetre már a pályakezdés egyértelságírást. Ami az élet szempontjait illeti, a
mûvé tette, hogy Ön a városi, sôt nagyvárosi
nyitottság és a napi fegyelem – ez hatott
életérzések és -helyzetek költôje s ezt a 2003-as
rám. A tempóról annyit, szerintem ez a ruúj kötete is megerôsíti. Volt-e abból hátránya
galmatlan, kényelmes emberek életvezetését
(publikációs nehézségek, kritikai visszhang,
határozza meg egyoldalúan. Ilyenek vannak
stb.), hogy egy völkisch-narodnyik dominancia szépirodalom és a sajtó világában is, minájú irodalomban tüntetôen eltér ettôl a trenddenhol. Én nem szeretnék ilyen lenni.
tôl? Nem lehet, hogy például ezért is olyan ne– Az egyetemen a magyar költészet 1968 utáni
héz „besurrannia” az irodalmi létbe?
szakaszáról, Tandori, Orbán, Petri és mások
– A völkisch-narodnyik szemlélet a kölmunkásságáról ad elô, disszertációja is velük fogtôi indulásom idején egyre inkább a polilalkozik. 1968-at eddig csak politikai korszakhatikában vert tanyát, az irodalomban már
– Mindenféle felhígítással azokat árulnám tárként értelmeztük. Ön szerint akkora változást
kevésbé éreztette a hatását. Nekem Buda- el, akiknek az olvasása ugyanolyan nélkü- hozott a magyar költészetbe, hogy ami utána köpest nem környezetet jelent, hanem a he- lözhetetlen a líra létéhez, mint a költô köl- vetkezik, külön fejezetként tárgyalandó? Vajon
lyet. Valamilyen eredendô viszonyítási ala- tése. A példányszámot kalkuláló hozzáállás szemináriumának hallgatói mennyire értik, hogy
pot, amely se jobb se rosszabb másik he- ugyanúgy megölné azt, ami izgalmas ebben a politika akkor miként és mennyire módosította
lyeknél. Itt születtem, számomra itt nyílt az egészben, mint a pártpolitikai szempont. a költôi attitûdöt?
fel a lét. Az irodalmi életben inkább az za- Mintha egyesek a társadalomban nem érté– A politikának már nincsen metafizikai
vart-zavar, hogy túl belterjessé vált. Fonto- kesebbnek, hanem értéktelenebbnek tarta- aurája, mint volt az egypártrendszer idején,
sabb benne az életforma, mint az írás. nák a kreatív embereket a nem kreatívaknál. amikor a hazai társadalomban a nyelviség és
Tisztelet a kivételnek, én soha nem érez- Döbbenetes!
a világkép egészét besugározta az ideológiátem, hogy valamilyen klikk kifejezetten jó
– Hogyan fért össze a versírással a Kurírnál, hoz köthetô szemlélet. A mai diákok többkisugárzással hatott volna arra, ahogyan vagy késôbb a Magyar Hírlapnál végzett, merô- ségének viszont már ‘68 is amolyan távoli
írok. Inkább a kicsinyességeket, intrikákat ben más alkatot, tempót, látásmódot követelô új- adat, nemhogy ‘56 vagy ‘45. Inkább a privát
tapasztaltam. Az irodalmi életen kívüliek ságírói munka? Így szerzett élményei, ha áttétele- élet érdekli ôket. Ami a költészetbéli korközül sokan pedig szerencsétlen maflák- sen is, beszivárogtak-e verseibe, s egyáltalán, a szakváltást illeti, itt megoszlanak a véleménak, bohócoknak szeretnék látni a költô- megélhetésen túl látta-e az így töltött éveknek va- nyek, folyamatos módosulás vagy megszakíket. Nekem viszont semmi kedvem sincs lami hasznát is?
tott volt-e. Szerintem ilyen is, olyan is, attól
eljátszani efféle mazochista szerepeket.
– A költô és az író ír. Az újságíró fogal- függ, melyik szerzô munkásságát nézzük.
Nem akarom, hogy élhetetlen alakok azzal maz. Az elôbbiben feltárul a nyelv és a vi– Ha szépprózát nem is, értekezôt már írt.
vigasztalják magukat, hogy nekem még lág, valami, ami jobb esetben magával ra- Lesz-e ennek folytatása? Disszertációjának
rosszabbul megy, mint
megjelenésére például
neki, csak mert költô
van esély? Min dolgozik
vagyok. Olvassák in- PAYER IMRE költô, irodalomtörténész, kritikus, ujságíró Buda- jelenleg?
kább a könyveimet
pesten született 1961-ben. 1984 és 1989 között a Berzsenyi Dániel – Esélyes a disszertáci– Iróniája a világlátámegjelenése a
Tanárképzô Fôiskolán tanult, majd az ELTE Bölcsészettudományi óm
sát, a képeit, a szókincsét,
könyvpiacon is. A köa reflexeit is át- meg át- Karán szerzett diplomát 1993-ban. Ugyanitt kapott 2001-ben PhD. tetben a magyar líra
járja. Ezt egy szûkebb, Doktori fokozatot, mint irodalomtörténész. Elôbb a bulvársajtó- költészettörténeti he„vájtfülû”, szakmai kölyének elmozdulását
zönség nyilván élvezi, ban, majd 1996-tól a Magyar Hírlapnál dolgozik ujságíróként. Je- elemeztem, értelmezve
mégis indokolt a kérdés: lenleg az ELTE Bölcsészettudományi Karán tanít. Elsô önálló kö- különféle irányokat,
amikor a vers már
szerzôi pályákat, nyelvi
amúgyis éppen csak meg- tete Létbesurranó címmel 1991-ben jelent meg, ezt követte a Föl, föl, magatartásokat. A verstûrt mûfajjá degradáló- ti rabjai a földalattinak 1998-ban, A bábjátékos függönye meglib- írás mellett mindendott, nem luxus-e lemonképpen folytatni szedani azok érdeklôdésérôl, ben 2001-ben, az idei könyvhétre pedig Egyes szám, egyetlen személy retném az értekezô
akik csak az egyszerûbb, címû verseskönyve jelent meg. Esztétikai munkásságának terméke munkát is, mind tanuldirektebb költôi nyelvre
mányokkal mind kriti„vevôk”? Vagy pedig ez Irodalomtörténeti fogalmak címû, 1999-ben publikált könyve. kákkal. Jelenleg a kömár egy eleve elvesztett 1995-ben Móricz Zsigmond-, 1998-ban Artisjus-ösztöndíjat ka- vetkezô verseskötetem
csata líra és olvasók köés még
pott. Munkásságát Nagy Lajos-díjjal (2000), illetve a Szépírók összeállításán
zött és még csak latolgategy kortárs lírával fogni sem érdemes: tegyen-e Társasága különdíjával ismerték el.
lalkozó könyvemen
engedményeket a költô?
dolgozom.
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Animus Kiadó ifjúsági- és gyermekkönyv ajánlata karácsonyra

Min mester inasa

Csillagvágta

1490 Ft

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

info@animus-kiado.hu

1890 Ft

Játéktippek 6–10 éveseknek
2290 Ft

Telefon/fax: 200-84-81

A Palatinus Kiadó karácsonyi ajánlata
2400 Ft

2600 Ft

1890 Ft

1890 Ft

1990 Ft
1890 Ft
2600 Ft

1890 Ft

Cím: 1118 Budapest, Rahó u. 16.
Tel.: (1) 319 3020, 319 3019
Web: www.palatinuskiado.hu
E-mail: palatino@axelero.hu

A legnagyobb választék

FÜLSZÖVEG – A KIADÓK AJÁNLATA

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
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Accordia Kiadó
1062 Bp., Lehel út 3/B
Tel./fax: 239-2330
E-mail: accordia@axelero.hu

egyesülni kívánó európai népek eltérô
gondolkodását, szokásait. A Kostérítô
olvastán meghökkenve fedezzük föl,
hogy gondolatvilágunk, a ma is pontosan körvonalazható „néplelkek” stb.
fonalai e távoli korba vezetnek, különbözôségeinkre a magyarázatok ott találhatók.

Balázs Tibor:
Ábel tornya
A/5, 160 oldal, 1990 Ft

„Balázs Tibor Ábel tornya – székely
zarándokversek címû, 1974–1989 között született verseinek gyûjteménye
Kányádi Sándor ajánló soraival jelent
meg. A recepció azon filozófiai, vallásbölcseleti, szociológiai, lélektani
megközelítésekbôl releváns, amelyekbôl a szerzô Hatalom és metafora a
romániai magyar, román és szász lírában 1919–1989 címû tanulmánykötete íródott.”

elôtt. De szó esik arról is, hogy miért
igaz is meg nem is a „finnugorizmus”,
olvashatunk a nyelvek most felfedezett, meghökkentô pontossággal érvényesülô geometriai tulajdonságáról,
arról is, hogy mi a helyzet jelenleg a
sumér–magyar, avagy török szellemi
rokonítással, de a múltkutatás legújabb tudományos eredményeirôl is.

Milley Tóth Ferenc
Blöxi meg a többi hajótörött
a világ végén
(Meseregény felnövô és felnôtt
gyerekeknek)
A/5 348 oldal, rajzokkal illusztrálva
1800 Ft

Harsányi Ildikó
Kostérítô, avagy a birkanyáj
nyomában
160x230 mm, 465 oldal, 2980 Ft

FRÍG Kiadó
2084 Pilisszentiván, Pf. 28
Tel.:06/20-314-7651
Fax: 06/26-567-014
E-mail: kbaranyi@freemail.hu
Varga Csaba
Idô és ABC
160x230 mm, 200 oldal, 1980 Ft
A JEL JEL JEL címû nagysikerû írástörténeti mû szerzôjének írástörténeti cikkeibôl, vitairataiból egybeszerkesztett
könyv. Ez írásokban a távoli múlt
újabb kapui tárulnak fel az olvasó

Hungarovox Kiadó
1137 Bp., Radnóti M. u.11.
Tel.: 340-0859, fax: 239-0578
E-mail: kaise@hungarovox.hu

Harsányi Ildikóról méltán mondható,
hogy ô lett Agatha Christie magyar
reinkarnációja. Közöttük csupán annyi
a különbség, hogy Harsányi Ildikó nem
gyilkosságok, hanem a nagyon messzi
múlt azon titkai nyomába ered, melyek ma is meghatározzák a most

A 62 fejezetbôl álló könyv igazi meseregény állatok fôszereplésével,
akik hajótörésen, izgalmas kalandokon átesve sem adják föl a küzdelmet. Az életben maradás, az élni
akarás hôsei ezek az állatok; közöttük a legnagyobb hôs Blöxi, a derék
– emberi nyelven is beszélni tudó –
kutya. Veszélyek, kalandok különbözô helyszíneken, vízen és szárazon –
hogy a végén aztán gyôzzön a Jóság és Igazság…

A KÁLVIN KIADÓ KARÁCSONYI AJÁNLATA
Amit tudni akarsz a Bibliáról…
Három színes kötet a 6–12 éves korosztály számára:
Sue Graves:
ISMERED A BIBLIÁT?
Rövid, képes bevezetés a
„Könyvek könyvéhez”
62 oldal; fûzött
Ára: 1900 Ft
BIBLIAI
TÖRTÉNETEK
GYEREKEKNEK
52 ó- és 52 újszövetségi történet
234 oldal; fûzött
Ára: 1500 Ft

Cecil Northcott:
BIBLIAI LEXIKON GYEREKEKNEK
840 címszó, számos rajz és 4 oldal térképmelléklet
182 oldal; fûzött
Ára: 1400 Ft
… és egy hasznos könyv felnôtteknek
Ingo Baldermann:
A BIBLIA, A TANULÁS KÖNYVE
A bibliai didaktika alapjai
A Biblia nem kész tant közvetít, hanem minduntalan
újból tanulókká tesz benünket. 336 oldal, ragasztott
Ára: 990 Ft

Hirdetésfelvétel
Elôfizetés:
466-0703
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A Magyarországi Református Egyház Kálvin János Kiadója
1113 Budapest, Bocskai út 35. Tel: 386-8267, 386-8277; fax: 466-9392
Honlap: www.datanet.hu/kalvinkiado. E-mail: kalvin.kiado@mail.datanet.hu
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SZEMMAGASSÁGBAN

A társalgás mûvészete
félcédulái
■ Épp csak futólag üssük fel a Jelenkor Kiadó
nagyszerû ajándékának, a friss Montaigne-kötetnek (Esszék III.) a tartalomjegyzékét, hogy
– A hasznosságról és a tisztességrôl, A megbánásról, Vergilius sorairól, A kocsikról, A hiúságról,
Az arcvonásokról elmélkedô fejezetek mellett
– A társalgás mûvészetérôl címû eszmefuttatásra is rátaláljunk. Egyébként a címek alatt sorjázó gondolatok sokkal kiterjedtebbek, indázóbbak, inspirálóbbak, mint ahogy célirányos titulusukból következtethetnénk. Ennek azt antropológiai, morális és esztétikai
foglalatnak, Michel de Montaigne esszéírásának ismételt bûvöletében meg sem kísérlem,
hogy a mûfaj alighanem máig utolérhetetlen
mesterét bármiképp is jellemezzem. Legföljebb azt az olvasási metódusomat árulom el,
hogy aktualizálás nélkül, önmagukért valóan
igyekeztem követni az évtizedekkel ezelôtt
Bajcsa András által fordított, most Csordás
Gábor mûhelyében jelentôsen megcsiszolt
sorokat. Például ezeket: „Igen szerencsétlen
dolog odáig jutni, hogy az igazság legjobb
próbaköve a hívôk sokasága legyen, egy
olyan tömeg, amelyben a bolondok száma
jóval fölülmúlja a bölcsekét.” Telhetnek az
évszázadok, Montaigne csak jön közelebb
hozzánk, holott el sem mozdul az érzékivé,
verbálissá tett tudás, ember- és létismeret
fennhéjázás nélkül elfoglalt, birtokolt egyik
centrumából.
A társalgás mûvészetérôl így ír a nagy francia: „Szellemünk legtermékenyebb és legtermészetesebb gyakorlása szerintem a társalgás
– véli. – Életünk minden más cselekedeténél
kellemesebbnek tartom, és ez az oka, hogy ha
most választanom kellene, azt hiszem, hamarabb beleegyeznék látásom, mint hallásom
vagy beszédképességem elveszítésébe.” Simone de Saint-Exupéry Öt testvér a parkban címû
emlékezéskönyve (Európa Kiadó; fordította
N. Kiss Zsuzsa) rengeteg társalgásrészlettel is
felidézi a világhírûvé lett egyik testvér, Antoine de Saint Exupéry kisgyermek- és serdülô
korát. Ezek a dôlt betûvel szedett részek tipográfiailag is kitûnnek az eredeti naplón alapuló, befejezetlenül maradt, posztumusz memoárból. A mû A kis herceg valóságos „fan
club”-ot alkotó rajongóinak, a szerzôi oeuvre
iránt fokozottan érdeklôdôknek ajánlható,
mert – az úgynevezett „finom toll” kulturált
siklása, néhány remek portré (így a kilencvenhét évet megélt, világtalansága ellenére is
örökké tevékeny, halála elôtt még Montherlant könyveibôl felolvastató nagymama „fotója”) ellenére nem különösebben érdekes (az
életmû szempontjából), hogy képeken láthatom az öt testvér hajdani „pajtásait”, a szamarat, a kutyust, a nyuszit… Voltaképp nem biográfiai adalékot látok a könyvben, inkább
egy életforma és egy idôszak (a 20.század nyitánya) hangulatos, egy-két új elemmel is ékes
krónikáját.
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A kritikus és mûvészetszervezô Kállai Ernô
szellemi hagyatéka gyönyörû kivitelû sorozatban lát napvilágot az Argumentum Kiadó és az
MTA Mûvészettörténeti Kutatóintézet jóvoltából.
(a könyvtervezô: Koszta Mónika – csak a hatalmasan visszahajló két „fül” okoz néha kényelmetlenséget). A magyar és a német nyelvû cikkek gyûjteményei, az elsô négy kötet után a kétnyelvû folyam most a három (magyarul írt, önállóan is megjelentetett) kardinális tanulmányhoz, a 8. kötethez ugrott. Ebben Mednyászkyról, Cézanne-ról és Picassóról rendezi el gondolatait az esztéta. Az elsô írásmûvet a lehetô legjobbkor, szinte egy nagy Mednyászky László-kiállítás kalauzául is kapjuk. Természetesen a festô egyszerre késôromantikus és expresszíven
modern ábrázolásvilága önmagában nem érintkezne a társalgás tágan érintett kommunikációs
körével – ha a két nagy fejezetben Az ember és
A mûvész Mednyánszkyról szóló Kállai nem az
igen korán elhatalmasodó mélabúban, valamint
a nyughatatlan individuum szertelen csapongásában, csavargásaiban, továbbá a kapcsolattartásra való igény a dialógusokat felsebzô diszharmóniáiban látná azokat a mozgatókat, amelyek
az oly sajátos létmisztérium alakjait és tájait hívták elô a festô palettájáról.
Módszertani értelemben bökkenô, s ma, a
(kis) monográfiamûfaj kérdésessége, válságossága idején különösen megfontolandó, hogy
Kállai az imént jelzett megosztást eszközli,
noha a második nagy fejezetet így indítja:
„Mednyánszky Lászlóban az ember és a festô
lelki egysége annyira szétfejthetetlen, hogy a
mûvészi méltatás néhány fontos eleme szükségképpen már a mester életrajzába is beleszövôdött.” Épp maga a szétválasztás negligálja
önmagát, s eléggé speciális olvasatra készteti a
jelenkori érdeklôdôt. A pályakép és értékelés
esszenciális jellege azonban 1943 óta mit sem
csökkent, Tímár Árpád szöveggondozása pedig elônyös módosításokkal reinkarnálta hat
évtized távolából a Cézanne- és a Picasso-tanulmányokban is jeleskedô textusokat.
A karácsonyi könyvvásár égkék-fehér-arany
prospektusában (az MKKE és a B+V Kiadó
füzetében) a Számítástechnika címszó alatt
csakis a SZAK újdonságai sorakoznak (összesen öt). Pedig a kiadó nem a teljhatalomra,
hanem szakmai maximumra törekszik (igaz,
megjelöli, miben szeretne világelsô lenni, ám
ez az aspektus legalább annyira nyelvi, stiláris, lexikális, mint amennyire e mûhely eredendô profiljába vágó). Környezetemben
Varga Márton 3D Grafika címû munkájának
mutatkozik a legnagyobb sikere, hiszen az
ebben feltáruló modellezô és megjelenítô
rendszerek a virtuális valóság iránti, egyre fokozódó kíváncsiságot – a „mágia” felôl a racionalitás irányába tartva – és a számítógéphasználók játékkedvét is kielégítik. Erômet és
idômet meghaladja, hogy ennek az olvasmánynak átadjam magam. Ha megtenném,
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valószínûleg hosszú hónapokra elhanyagolhatnám más tennivalóimat: elnyelne az animációs univerzum. Nem összevetésként
mondom tehát – s közben a Bányász Gábor –
Levendovszky Tihamér és a Matthew Danda –
Heather T. Brown szerzôpárosok könyveire is
Kis Balázs Windows XP haladó könyvére is kacsingatok –, csupán a praktikusságnak engedek, midôn Kuntner Gábor Böngészés, csevegés,
levelezés (Internet Explorer és Microsoft Outlook) címû 166 oldalában mélyedek el. Ebben a Netikett – az internet-illemtan – „keretesei” eleve megnyertek maguknak (a nagybetûhasználat „ne kiabálj!” korlátozásával stb.)
Nem tagadom, internet-kapcsolatokat mind
mostanáig csak egy segítô kéz közbeiktatásával tudtam létesíteni, ez az összefoglalás viszont meglepô gyorsan juttatott el az alapfoktól odáig, hogy immár egyedül is a számítógéphez merek osonni, ha leveleznivalóm
van. (De azért jó lenne egy olyan „hangulatjel”, amellyel azt közölhetem: légy türelmes,
kezdô vagyok!)
Szegô András a Magánbeszélgetések (Park Kiadó) lapjain társalog, a rá – mondhatni: csakis
rá – jellemzô tónusban, a kicsit hadarós, kicsit
elmélázó empátia társas helyzetében: két egyedüllét találkozásaiban. A kitûnô kötet szellemeskedô útravalóira (hátsó borító) semmi
szükség: a játékosság,, a „spiritusz” belül van,
nem itt, többek között Jézus Krisztus és Néma
Levente „ajánlásaiban” S megjegyzendô még,
hogy mivel – ki hinné? – ez elsô könyve Szegônek, az interjúk nagy idôintervallumból kerülnek ki. Ezért ha egyik-másik alany panaszkodik valamiért, hiányérzetének ad hangot
stb., az már könnyen lehet a múlté, egészen
más panaszok és bosszúságok jöhettek azóta,
vagy akár a nyilatkozó fordulhatott nagyot
(fájdalom, a több évtizedes tallózásban sok
megszólaló hangja már túlvilági).
Szegô szakírói, riporteri – és magán- vagy
magánylényi – közszereplésének (sikereinek,
közkedveltségének) titkát nem fôleg a képernyôrôl ismert kamaszos szerencsétlenkedéseiben, végeérthetetlen, mégis a végüket siettetô mondataiban kell keresni. Jó néhány területen kiemelkedô (bár folyton letagadott)
szakértelme helyett is tanácsosabb rétegezett
mûveltséganyagát és remek, asszociatív memóriáját kiemelni. Humora és stiláris rátermettsége – a mindkettônek hol ösztönszerû,
hol célratörô mûködtetése – is párját ritkítja.
Talán a legtöbbet azonban emberi nyitottságának és szívós természetének köszönheti.
Valamennyi interjúját szituálja, de nem pusztán a kezdés miliôjében, hanem a(z el)készülés teljes menetében. Andorai Péterrel, Ruttkai Évával, Kabos Lászlóval, Sas Józseffel, Feleki Kamill-lal, Déri Jánossal készített beszélgetései pompásak, de ért a politikusok és a
sportolók nyelvén is. S hej, de befizetnék
Szegôtôl egy Montaigne-társalgásra!

A Fókusz Könyváruház sikerlistája

Libri sikerlista

2003. november 18—30.

2003. november 14–27.

Szépirodalom:

A Libri üzlethálózatban regisztrált vásárlások számítógépes összesítése alapján

SZÉPIRODALOM

ISMERETTERJESZTÔ

GYERMEK, IFJÚSÁGI

1. Leslie L. Lawrence:
Siva újra táncol I–II.
Gesta Könyvkiadó

1. Stahl Judit:
Gyorsan,
valami finomat!
Park Könyvkiadó

1. Miler, Zdenek:
A vakond télen
Helikon Kiadó

2. Márai Sándor:
Az igazi
– Judit és az utóhang
Helikon Kiadó
3. Szabó Magda:
Für Elise
Európa Könyvkiadó
4. Karinthy Márton:
Ördöggörcs 1–2.
Ulpius-Ház
Könyvkiadó
5. Vavyan Fable:
A pepita macska
Fabyen Kiadó
6. Bolgár György:
Vágy
Ulpius-Ház
Könyvkiadó
7. Csernus Imre
– Dobai Benedek
– Tárnok Alfonz:
Drogma
Konkrét Könyvek

2. Moldova György:
A tékozló koldus 3.
Urbis Könyvkiadó
3. Littel,Robert:
Az ártatlanság vége
Hamu és Gyémánt
Kiadó
4. Vujity Tvrtko:
Pokoli történetek
– Különkiadás
Alexandra Kiadó
5. Moldova György:
A tékozló koldus 2.
Urbis Könyvkiadó
6. Oliver, Jamie:
A pucér szakács
Park Könyvkiadó
7. Stahl Judit:
Enni jó!
Park Könyvkiadó

8. Mayes, Frances:
NapsütötteToszkána
Tericum Kiadó

8. Müller Péter:
Titkos tanítások
Magyar Könyvklub

9. Szabó Magda:
Az ajtó
Európa Könyvkiadó

9. Szegô András:
Magánybeszélgetések
Park Könyvkiadó

10. Mayes, Frances:
Édes élet Itáliában
Tericum Kiadó

10. Pálffy István:
222 szó az illemrôl
Pro Európa Kiadó

1. Moldova György: A tékozló koldus 3. Járókerettel Európába
Riport az egészségügyrôl
Urbis Könyvkiadó
2. Moldova György: A tékozló koldus 2. A foltozott halál
Riport az egészségügyrôl
Urbis Könyvkiadó
3. Esterházy Péter: A szavak csodálatos életébôl Magvetô Kiadó
4. Moldova György: A tékozló koldus 1. A mentôk csillaga
Riport az egészségügyrôl
Urbis Könyvkiadó
5. Márai Sándor: Az igazi; Judit …és az utóhang Helikon Kiadó
6. Coelho, Paulo: Az alkimista
Athenaeum 2000 Kiadó
7. Leslie L. Lawrence: Siva újra táncol I–II.
Gesta Könyvkiadó
8. Szabó Magda: Az ajtó
Európa Könyvkiadó
9. Vavyan Fable: A pepita macska
Fabyen Kiadó
10. Kertész Imre: Felszámolás
Magvetô Kiadó

2. Zelk Zoltán:
Hull a pelyhes fehér hó
Santos Kiadó
3. Marék Veronika:
Annipanni, hull a hó!
Móra Könyvkiadó

Ismeretterjesztô:

4. Morvay Zsófi:
Végre eljött
a karácsony
Alexandra
Könyvkiadó

1. Oliver, Jamie: A pucér szakács
2. Döbbelin, Hans Joachim – Bulling, Hermann:

Kossuth Kiadó
Park Könyvkiadó

Ünnepek. Vendégvárás
3. Oliver, Jamie: …és egyszerûen csak fôzz!
4. Stahl Judit: Gyorsan, valami finomat!

5. Ezüstfenyô
Junior Szerkesztôség

35 perces ételek
5. Vujity Tvrtko: Pokoli történetek. Különkiadás
6. Müller Péter: Titkos tanítások

6. Szabó Magda:
Bárány Boldizsár
– Sziget-kék
– Tündér Lala
Európa Könyvkiadó

Park Könyvkiadó

Park Könyvkiadó
Alexandra Kiadó

Jonathan Miller Kft.

Alapkérdések – végsô válaszok

7. Pálffy István: 222 szó az illemrôl
ProEurópa Kiadó
8. Csernus Imre – Dobai Benedek – Tárnok Alfonz:

Mono Kft. – Konkrét Könyvek Kft.

Drogma

9. Bernáth László – Révész György szerk.:

Tertia Kiadó
Akadémiai Kiadó

A pszichológia alapjai

7. Andersen, Hans
Christian:
A Hókirálynô
Canissa Kiadó

10. Magyar értelmezô kéziszótár

Ifjúsági és gyermek:
1. Varró Dániel: Túl a Maszat-hegyen

8. Wilson, Jacqueline:
Lányok késésben
Animus Kiadó

Magvetô Kiadó

Muhi Andris és a pacák birodalma

2. Marék Veronika: Laci és az oroszlán Móra Ferenc Könyvkiadó
3. Miler, Zdenek – Doskocilová, Hana:

Móra Ferenc Könyvkiadó

A vakond télen

4. Böszörményi Gyula: Gergô és a bûbájketrec Magyar Könyvklub
5. Fekete István: Vuk
Móra Ferenc Könyvkiadó
6. Marék Veronika:

9. Rigó Béla:
A Mézga család
Móra Ferenc
Könyvkiadó

Annipanni, hull a hó!

Pozsonyi Pagony Kft. – Print-X Kft.
Móra Ferenc Könyvkiadó
Park Kiadó

7. Bálint Ágnes: Szeleburdi család
8. Várak
9. Székely mese-beszéd

10. Janikovszky Éva:
Már iskolás vagyok
Móra Ferenc
Könyvkiadó

Allprint Kiadó
Cser Kiadó

Népmesék betûre, képre és hangra
10. Milner Angéla: Mézeskalács
A vallásos ember sajátos létezési módot vesz magára
a világban, azt amely elvezeti Eliadét a homo religiousus
definíciójához: „folyamatosan hisz abban, hogy létezik
egy abszolút valóság, a szent, amely meghaladja ugyan
ezt a világot, de megnyilvánul benne, ezáltal megszenteli
és valóságossá teszi.”

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”

Ries, Julien: A szent antropológiája
A Homo religiosus eredete és problémája
Typotex Kiadó 2900 Ft, a kiadóban
(Bp, 1024, Retek u 33–35.) 15% kedvezménnyel

Elôzetes telefonos egyeztetés alapján
díjtalan kiszállás, szállítás.

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

Minden könyv egy helyen!

A Magyar Tolkien Társaság a XX. század egyik legnagyobb
írója, az utolérhetetlen mítoszteremtô és nyelvész életmûve
elôtt tisztelegve nagyszabású rendezvényt szervez
2004. január 3-án, a Corvin Budapest Filmpalotában
J. R. R. Tolkien 112. születésnapján.
A rendezvényen hirdetik ki a Magyar Tolkien Társaság
mûvészeti pályázatának eredményeit és adják át a díjakat.
További információk: www.tolkien.hu

TANKÖNYVCENTRUM
a Kódex Könyváruházban

Budapest V., Honvéd u. 5. (A Parlamenttôl egy percre.)
Telefon: 331-0126, 331-0127
Az általános és középiskolai tankönyvek közel teljes
választékával várjuk kedves vásárlóinkat.
Minden könyvet egy helyrôl!
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Ördöggörcs ellen
szellemidézés
Beszélgetés

Karinthy Mártonnal

■ Túlzás nélkül nevezhetjük hiánypótlónak Karinthy Márton
mûvét, az Ulpius-Ház Könyvkiadó gondozásában megjelent
Ördöggörcsöt. A szerzô eredetileg arra vállalkozott, hogy regényt ír családjáról, mindenekelôtt Karinthy Gáborról. A végeredmény azonban sok szempontból különbözik a klasszikus
családtörténetek közismert szemlélet- és ábrázolásmódjától, a
hangvétele szokatlanul új és a
cselekménye izgalmas. Ilyesmit
napjainkban ritkán lehet leírni
egy majdnem kilencszáz oldalas
monumentálisnak ígérkezô mûrôl, ám ezúttal ez az igazság.
Karinthy Gábor nemcsak az
irodalomárok számára, hanem a
szerzônek és vélhetôen a család
más tagjainak is sok fejtörést
okozott. Jóformán alig tudni róla valamit: ,,Egyáltalán: mit tud
a világ Karinthy Gáborról? Mi
maradt utána? – teszi fel a kérdést Karinthy Márton az Ördöggörcsben. – Egy vékonyka kötet
Bánat címen, majd egy másik
1990-bôl, lényegében ugyanannak az újrakiadása Én, fájdalomherceg címen.
Leginkább ezt tudják: Benedek
István Aranyketrec címû mûvében ô a Fájdalomherceg. Egy
ôrült költô. Karinthy Frigyes fia,
Pilinszky János állítólag egyszer
azt mondta: Karinthy Gábor ver-
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sei leginkább Rilkére emlékeztetik. Egy másik ôrült. Ennyi.
Volt tehát egy elven ôrült a családunkban. Orvosi eset. Nem
nagy dicsôség.
Emlékszem az izgalomra, amelyet a Gabi bátyámmal és az ô
bajával kapcsolatos képzetek keltettek bennem. Egy gyerek számára a téboly kifogyhatatlan lehetôség a fantáziálásra. Egy láncait rázó Hölderlint, önmagába
süllyedt Nietzschét képzeltem
magam elé. Miért is ne? Hiszen a
mi családunkban is volt egy költô, aki ráadásul (ahogyan legtöbbször szó esett róla) nem egészen normális.
Személyes találkozásra azonban sokáig nem nyílt lehetôség.
Tudtam, Gabi bátyám évekig
nem Budapesten élt, hanem
messze vidéken, valamilyen intézetben. Olykor levelet kaptunk
tôle, hallottam róla, hogy apám
néha meglátogatta ott.”
– Az Ördöggörcs olyan mintha egy
családregény és egy riportkönyv ötvözete lenne. Melyik mûfajba sorolná
be a munkáját, hiszen bizonyos részei
kitaláltak, ugyanakkor interjúk és
naplójegyzetek is szerepelnek benne
bôséggel.
– A könyv mûfaja az írás közben alakította ki magát. A történet maga sem egyenes vonalú,
ezt a szerkezetének is tükröznie
kellett. Térben és idôben nagy
cikk-cakkokat tesz a cselekmény,
ezért a mûfajok is váltakoznak
benne. A riportokat idézetek, a
naplójegyzeteket pedig kitalált jelenetek követik. És ezek ráadásul
folyton keverednek is egymással.
A humoros részeket is átszövi a
tragikum és fordítva. Végül is ennek a regénynek az a mûfaja,
hogy mûfajnélküli.
–Mi késztette a családi múlttal történô szembenézésre?
– Az írás valószínûleg önvédelem volt. Színházigazgatóként
szépen és nyugodtan eléldegélhettem volna most már idôtlen
idôkig. Úgy látszik azonban, vala-

mi másra is vágytam. Talán megkísértett valami rémség, talán a
könyvben is többször megjelenô
gonosz, és arra késztetett, nézzek
szembe a gyökereimmel, a családban örökké felbukkanó traumákkal. Arra kerestem választ, a gátlás, az alkotói tevékenységet bénító ördöggörcs vajon öröklôdik-e
a nemzedékek során. Ha végleges
választ nem is nyertem, talán a titok közelébe jutottam. A titkok
azonban azért titkok, hogy teljesen ne lehessen megfejteni ôket.
– A könyv olvasása közben ,,szellemidézés” részesei lehetünk, elsôsorban Karinthy Gábor, az apa, és a
nagyapa sorsába enged betekinteni.
Megváltozott a múlthoz való viszonya munka közben?
– A múlt mindig a jelen kérdéseit igyekszik jobban megérteni.
Ugyanakkor elôrevetíti a jövôt is.
Hiába sikerült ugyanis kibeszélni
magamból az „ördöggörcsöt”, az
továbbra is családunk felett lebeg, ezért folyamatos „karbantartást” igényel. A történetnek tehát
még egyáltalán nincs vége. Ha újra támadnak a gének, újra fel kell
venni a kesztyût velük szemben.
A „szellemidézés” mindig kétesélyes dolog. A megidézettek és a
megidézô kölcsönösen hatnak
egymásra, és visszamenôleg is átformálhatják egymás életét.
Megpróbáltam objektív maradni az ôseimmel. Mentségemre
szolgáljon, önmagammal is
ugyanerre törekedtem. Nem
akartam mítoszt rombolni.
Ugyanakkor szerettem volna a
mítosz mögé kukkantani, felfedni bizonyos hajtóerôket, az alkotó és a romboló gének küzdelmét. Családunkban mindkettô
erôsen munkált. A sikeres, csillogó, nagy tehetségek váltakoztak a
halványabb fénnyel pislákoló
szellemekkel, sôt az ôrület határán mozgó, vagy a tébolyba menekülô betegekkel is. E géneket
kaptam én különös koktéllá keverve. Hogy melyikük lesz az
erôsebb, melyikük dominál majd
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a sorsomban, még titok. Ôseim
között sok volt a depresszióra
hajlamos. Az írás mindezek felfedésére és elkerülésére is szolgál.
– A család gyökerei után kutatva
részletesen ír a zsidó származásról és
az asszimiláció következményeirôl.
Arról, hogy családja csak áltatta magát, talán Karinthy Frigyes kivételével senkit sem érdekelt a tényleges
származás kérdése. Mit gondol, az
asszimiláció utáni vágy és annak következményei közrejátszhattak a család XIX. századra visszanyúló lelki
sérülésében?
– Az asszimiláció a XIX. század második harmadában természetes és hasznos folyamat
volt. Erôs remény élhetett az
asszimiláltakban arra, hogy végleges és teljes befogadásuk megtörtént. Ha e reményüket bármilyen élményük is kétségbe vonta
vagy megkérdôjelezte, az nagy
lelki traumákat, sérüléseket
okozhatott. Ehhez mérhetô lelki sokkot csak Trianon jelentett.
Karinthy Frigyesnél az ország
feldarabolása egybeesett személyes tragédiájával is: elvesztette
imádott feleségét, Bogát, anya
nélkül maradt közös gyermekük, Karinthy Gábor.
Végül is ekkor, az elmúlt század
hajnalán kezdôdik e könyv története, amelyben mindezek a traumák szabadon keverednek. Felidézik a XX. század rémségeit és
csodáit, holokausztjait és gulágjait, naiv hitét valami soha el nem
érhetôben, a kétségeivel magára
maradó ember harcát a mindenkori gonosz erôkkel, rövidebben
szólva, az ördöggörccsel.
– Kiknek ajánlja mûvét?
– A Karinthy-mítosz ismerôinek. Meg azoknak, akik még
nem ismerik, és kíváncsiak rá.
Borbély László
Fotó: Takács M. József

KÖNYVKILÁTÓ
Mûvészettörténet

„Istennel való találkozások”
■ Az Ószövetség és az Újszövetség minden egyes
könyve és története örök témája a mûvészeteknek. A
magyar festészetnek is.
Egyes könyvek cselekményét számtalanszor, míg
másokét ritkábban dolgozták fel. Lôrincz Zoltán
összeállítása arra vállalkozott, hogy a szent könyv
egyes fejezetein keresztül
bemutassa a Biblia hatását a
magyar festészetre. Nem kifejezetten egyházmûvészeti
alkotásokat gyûjtött egybe
és nem is a legismertebb alkotásokból szemezgetett. A
Magyar Bibliatársulat megbízásából készült könyvet a
Magyarországi Református
Egyház Kálvin János Kiadója adta ki és Dr. Harmati Béla evangélikus püspök írt
hozzá elôszót. A szerzô Lutherhez nyúl vissza, aki a
privát képszemléletet és
képhasználatot támogatta a
nyilvános képtisztelet ellenében. Luther nyomán a képek válogatása idôben a reformációtól a jelenig ível.
Lôrincz Zoltán bevezetô tanulmányában nem elsôsorban mûvészettörténeti kérdéseket, hanem a vallás és mûvészet kapcsolatát, illetve a mûvészet és a vallási tematika fejlôdését tárgyalja alaposan. Vizsgálja a magyar festészet valláshoz való viszonyát. A természet és ethosz egymás
mellett élését Caspar David
Friedrichhez hasonlónak
látja például Markó Károlynál. Meglátása szerint a romantika és a klasszicizmus
kora nem kedvezett a vallásos tematika megjelenésének, a 19. század végétôl
azonban megsokasodnak a
bibliai témájú mûvészeti alkotások. Megjelenik a keleti
táj, mint a bibliai témák
helyszíne
(Munkácsy,
Csontváry), mások a min-

dennapok valóságába helyezik a bibliai jeleneteket (Ferenczy Károly). A gödöllôiek vallásos mûvészete a preraffaeliták hatását mutatja:
a mûvészet erkölcsi tanító,
Krisztus afféle tolsztojánus
szeretetfigura (Remsey Jenô, Kôrösfôi Kriesch Aladár). A Nyolcak köre Krisztust expresszív módon ábrázolja (Kernstok, Pór, Berény, Kmetty). A két világháború közötti idôszak kultúrpolitikája nagy szerepet
szán a vallásnak, így számtalan megrendelést ad a hivatalos mûvészeknek. Az államilag
támogatott Római iskola mellett a remény nélküli megváltást
ábrázolja Aba Novák, Perlott Csaba Vilmos vagy Derkovits,
és jelentôs a Gresham csoport tevékenysége (Szônyi, Bernát,
Egry). A világháborús borzalmak ismét csak a vallási téma felé fordítják a mûvészeket (szentendreiek). Az ötvenes évektôl
a politika kifejezetten elutasítja a vallási tematika megjelenítését, mégis számos bibliai ihletésû alkotás születik. Lôrincz
Zoltán válogatása igyekszik minden fontos korszakból bemutatni néhány mûvet, ezzel reprezentálva az adott festészeti iskola irányultságát. Feltétlen erénye a könyvnek, hogy színes,
jó minôségû illusztrációkat publikál. Az egyes bibliai könyvekhez tartozó képek mellett közli az alkotó életrajzát és a
mûalkotás mûvészettörténeti értelmezését. Vallásos lelkülettel és mûvészettörténeti érdeklôdéssel egyaránt haszonnal
forgatható.
Sz. Zs.
Lôrincz Zoltán: A Biblia a magyar festészetben
Kálvin Kiadó, 3900Ft

Festészetünk reprezentánsai
■ Hat évszázad magyar festészetébôl
mutat be 120 remekmûvet ez a kétnyelvû album, amely
ékesen bizonyítja,
hogy a magyar mûvészet mindig is
együtt lélegzett az
egyetemes
mûvészettel. A szép és
gazdag
válogatás
azonban elsôsorban
a 19. századi nemzeti piktúrával és a
20. századi modern
törekvésekkel ismerteti meg az érdeklôdôket. A középkori és a barokk mûvészet
emlékeibôl csak ízelítôt nyújt, a kortárs magyar mûvészetet

Megjelent a nagy sikerû A világ uralkodócsaládjai testvérkötete: Uralkodócsaládok trón nélkül
Celler Tibor munkája
456 oldal, végig színes, védôborítóval, kötve 8800 Ft
49 volt uralkodóház és állam története a régmúlttól napjainkig.
Hol élnek, mit csinálnak ma a királyok leszármazottai?
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Igazi karácsonyi ajándék!
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is csak néhány
mû képviseli. A
Magyar Nemzeti Galéria fôigazgatójának
üdvözlô sorai
után (nagyjából
az ô gondolatait
idéztem
az
elôbb) következnek páros oldalon magyarul
és angol a képelemzések, jobb
oldalon pedig maguk a
gyönyörû képek: az ismeretlen mester 1410–15 körül festett „Fonó Madonná”-jától Szinyei Merse
„Majális”-án, Ferenczy
Károly „Október”-én, Gulácsy „Extázis”-án, Derkovits „Szôlôevô”-jén át
Kondor Béla 1967-ben keletkezett „Bukás”-áig. A
kötet második része az
életrajzokat tartalmazza, a
nevek itt ábécérendben
követik egymást: Aba-Novák Vilmostól ill. Ámos
Imrétôl Benczúr Gyulán,
Csontváryn és Mednyánszkyn át Zichy Mihályig ill. Ziffer
Sándorig. A képelemzéseket és a biográfiákat Hegedûs Orsolya, Nárai Szilvia, Révész Emese és Rum Attila írta. Elizabeth és Eszter Szász fordította. A
Szántó Iván által írott Kislexikont a festmények listája követi,
a szerzôk alfabetikus sorrendjében. A 120 festmény nagy részének valamelyik múzeum (pl.
Nemzeti Múzeum, Nemzeti Galéria, Keresztény Múzeum), képtár (pl. Kecskeméti ill. Szombathelyi Képtár) ad otthont, de egynémely kép eredetije magángyûjtôknél található. A nagyszerû válogatás, a kivételesen szép kötet
elkészítésében nagyon sokan
mûködtek közre. Munkájuk
eredménye, szent meggyôzôdésem, nem a családi könyvtár
díszhelyére teendô mûtárgy, hanem egy lapozgatandó
könyv, amelyet újra és újra nézegetni kell. Sok kellemes órát
szerezhetünk így magunknak.
Cs. A.
A 120 legszebb magyar festmény
The 120 Greatest Hungarian Paintings
Maecenas Könyvkiadó/Láng Holding Rt. 328 oldal

„Babér koszorúzta fejét”
■ Az építészet mesterei sorozat „arra a
feladatra vállalkozik, hogy a magyar
építômûvészet legrangosabb, mégis
méltatlanul kevéssé
ismert alakjait a
nagyközönségnek
bemutassa” – írja a
sorozat harmadik
kötetének elôszavában Gerle János. Ez
a kötet Ybl Miklós
(1814–1891) életrajzát és jelentôsebb mûveinek bemutatását kínálja. A Székesfehérváron született, jómódú kereskedô-polgár családból származó Ybl rövid biográfiáját számos képi és szöveges dokumentum (pl. portré-reprodukció, bizonyítványmásolat, újságcikk-idézet) felhasználásával Marótzy Kata írta. Az ô munkája az Ybl építészetét bemutató fejezet, amelyhez különbözô
idôpontokból származó, a mester értékelésérôl vázlatos képet
adó idézet-gyûjtemény csatlakozik. A kiadvány törzsét az Ybl
jelentôsebb mûveit (szám szerint negyvennyolc épületet-építményt) bemutató fejezet képezi. 31 éves volt a Pollack Mihály-tanítvány Ybl, amikor megbízták a nagy hírû fóti római
katolikus templom tervezésével. Ezenkívül ma is álló mûvei
közül a legjelentôsebbek, s talán a legismertebbek is, Budapesten: a régi képviselôház, a Fôvámház, az Operaház, a Vártkertbazár. Elpusztult, de itt képeken láthatjuk és részletes ismertetést kapunk többek között a Nemzeti Lovardáról, a Budai
Takarékpénztárról, a
Pesti Hazai Elsô Takarékpénztár bérházáról,
a margitszigeti épületcsoportról. Ybl folytatta Hild halála után a
Bazilika építését – nem
tudta befejezni. Mint
ahogy más folytatta a
budai királyi vár megkezdett átalakítását.
Ybl Miklós, a tehetséges és sikeres tervezô, a Magyar
Mérnök és Építész Egylet alapítója, a Fôvárosi
Közmunkák Tanácsa, a Fôvárosi
Közgyûlés, az Országos Képzômûvészeti
Tanács
tagjának alkotói
pályája majdnem
hat évtizedig tar-

A legnépszerûbb német író új könyve
Philipp Vandenberg: A nagy Ramszesz
328 oldal, színes melléklettel, kötve 2400 Ft
A 2001-ben megjelent Nofretete c. könyvhöz hasonlóan, regényes oknyomozás a feltárt leletek és más emlékek elemzésével.
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tott. Ez a gazdagon és változatosan illusztrált kötet nem egyszerûen tisztelgés Ybl megnyerô személyisége elôtt, hanem
életmûve jelentôségéhez méltó, gondos, jól használható és olvasmányos összeállítás. (A képek forrásjegyzékével, bibliográfiával, névmutatóval.)
Cs. A.
Ybl Miklós. Vál. és szerk. Gerle János és Marótzy Kata.
Holnap Kiadó, 212 old.

Aki lépést akart tartani a korral
■ „Mint távoli ideál mindig egy magyar nemzeti stílus
megalkotása lebegett elôttem. Nem
én voltam az elsô
és egyetlen, kit ez a
gondolat foglalkoztatott. Elôdeim úgy
mint kortársaim,
mind foglalkoztak
a kérdéssel: Ybl,
Weber, Hild, Pollack állandóan hevesen vitatták a tárgyat” – írta élete vége felé önéletrajzában Lechner Ödön
(1845–1914). Az építészet mesterei sorozat következô kötete, mely felépítésében, szerkezetében párja az Ybl-kötetnek, a nemzeti szellemû
magyar építômûvészet
megteremtôjének, stílusfogalmat használva: a
szecesszió
korszakos
mesterének bemutatását
kínálja. (Bár nem lehet
Lechnert teljesen a nevezett stílusirányzatba illeszteni. Viszont kétségtelen, hogy ma újra jobban értékelik ezt a stílust,
saját korában vitatták is,
lelkesedtek is Lechner törekvéseiért, a közvéle-

ményben és szakmai körökben.) A
budapesti városkép egy-egy csillogó színfoltja az a
jó néhány épület,
amely az ô tervezôi zsenijét dicséri: az Iparmûvészeti Múzeum, a
Földtani Intézet, a
pesti Postatakarékpénztár, a kôbányai plébániatemplom, a Magyar Államvasutak Nyugdíjintézete.
De számos lakóházat, bérházat is tervezett. Szegeden és Kecskeméten mindenekelôtt a Városháza jellegzetes épülete viseli magán
Lechner és társa, Pártos Gyula „kezenyomát”. (Utóbbi egy földrengés alkalmával megsérült, az építész sietett a helyreállításnál segíteni.) A városligeti régi korcsolyacsarnokot, amelyet rég lebontottak, csak fotográfiákon csodálhatjuk meg. Mellesleg: maga
Lechner egyik legsikerültebb mûvének tartotta. Az Iparmûvészeti
Múzeum elôkertjében áll 1936 óta a mûvész szobra, Farkas Béla
alkotása. Szegeden a Dóm téri árkádfolyosón helyezték el 1930ban Stróbl Alajos által készített mellszobrát. De emléke a tanítványai megvalósult terveiben, valamint könyvekben is él tovább. Ez
a dokumentum-szöveggyûjtemény és a kiváló képanyag méltó a
Mester rangjához.
Cs. A.
Lechner Ödön. Szerkesztette Gerle János.
Holnap Kiadó, 2003.

2990 Ft

2990 Ft
3300 Ft

1590 Ft

Csodaország Könyvkiadó
1121 Bp., Költô u. 26/a. T/f: 395-5387
csodaorszag@axelero.hu
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Ünnepi és szünidei kínálat

■ A karácsonyi kínálat ismertetését, szerencsére, egy karácsonyi történettel kezdhetem,
s bevallom, egyik kedvencem,
a Pettsonról és Finduszról szóló
Nordqvist-sorozat ide illô darabjára külön örömmel hívom
fel a figyelmet Nem kell különösen sokat mesélnem a sztoriról: a karácsonyi mesék mindig felemelôek, meghatóak,
mint ez is. De a svéd író-grafikus e képeskönyvébôl sem
maradhat ki a vidámság, a vizuális ötletek tûzijátéka. Kéretik tehát áhítattal olvasni a nehézségekkel induló, de szép,
havas és tanulságos sztorit. És
nyugodtan lehet nagyokat kacagni már a happy ending
elôtt a sok-sok jól elhelyezett
képi humoron. Karácsonykor,
úgy tudom, a Duna Tévén is
láthatjuk kedvenceinket. (Fordította: Csépányi Zsuzsanna.)
Bálint Ágnes kedves története
éppenséggel a tarka, virágillatú
nyári napokat segít felidézni.
A népszerû író mesefüzérének
fôszereplôje egy kissé akaratos
kecskegida, akit a mamája
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igyekszik megzabolázni. Ráfér
a dorgálás a szófogadatlan fekete gidára, kötekedôkedve
ugyanis olyan nagy, hogy a
Szitakötôk Szigete új lakóját is
mindenáron
fel
akarja
bosszantani. Pedig nem azért
kapott pompás kis csengôt,
hogy a derék, öreg tigrist zavarja horgászás közben... A képeskönyv Reich Károly hangulatos színes rajzaival az óvodások, kisiskolások kezébe ill.
könyvespolcára kívánkozik.
Erdôháti Zöld király legénykorában megmászta az üveghegyet, ez volt a próbatétel, amivel sikerült meghódítania a
kedves királykisasszony szívét,
és elnyerte Csengô-Bongó ország koronáját. Békében, boldogságban uralkodott, és szeretett feleségével együtt okosan
nevelték egy tucat gyereküket.

Persze közben Zöld király megöregedett. Amikor gyógyfürdôben kezelteti fájós tagjait, váratlanul összetalálkozik Kobakházi Tök királlyal, aki mindig is
irigyelte egykori vetélytársa szerencséjét. S most úgy látja,
ütött a bosszú órája. Gonosz
tervet kovácsol, hogy kiforgassa
mindenébôl Zöld királyt. Fésûs
Éva a klasszikus mesék szófordulatait használja, de új elemekkel vegyíti, a népmesék
hangulatát jópofa egyéni ötletekkel színezi. Füzesi Zsuzsa, sokak kedvence, ugyancsak ügyesen kombinálja a tartalomhoz
illô színeket és formákat.
Ismered a Bibliát? – kérdezi
könyvének címében a 7–10
éves gyerekolvasót Sue Graves.
A szerzô a „Keresztyénség

könyvének bemutatásá”-ban
arra vállalkozott, hogy könynyen érthetô bevezetést nyújt
a Szentírás keletkezésének
megismeréséhez, jelentôségének megértéshez. Majdnem
kétezer éve ismeri az emberiség mai formájában a „könyvek könyvét”, amelybôl a legtöbb példányt nyomtatták
szerte a világon Gutenberg
óta. Mi a Biblia? Mit jelent a
„Biblia”? Kik írták a Bibliát?
Mi az Ószövetség? Mi az Újszövetség? Mit tudunk Jézusról? Hol található a karácsonyi történet? Mi a Biblia üzenete? Talán ezek a legfontosabb kérdések a kötetben szereplô huszonhatból. A színes
fotók, grafikák és térképek
nemcsak szövegen túli információkat nyújtanak, hanem
kedvet is csinálnak a hasznos
és szép kiadvány forgatásához.
(Fordította: Nagy Lídia.)
Új sorozatot indított a Tessloff és Babilon Kiadó „Pillantás
a múltba” címmel. Elsôként Az
ókori rómaiak c. kötetet vehetjük kézbe, és ennek nyomán al-
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kothatunk képet a sorozat céljáról, e cél megvalósításának
eszközeirôl. A cél nyilvánvalóan az, hogy a 10–14 év körüli
gyerekek rövid magyarázatok,
képaláírások segítségével átfogó képet kapjanak egy korról.
Nem csak háborúkról, nagy
csatákról, történelmi személyiségekrôl olvashatunk Neil
Grant munkájában, hanem a
gazdasági életrôl, a kereskedésrôl, az oktatásról, a vallásról, a
hétköznapi életrôl is fontos információkat kapunk. S ebben
nagy szerepük van a kitûnô,
pontos rajzoknak. A kötetben
több átlátszó fólia van, ha ezeket felhajtjuk, betekinthetünk
az épületek (közfürdô, a Colosseum, egy ház, egy háztömb) belsejébe. (Fordító:
Gyôrvári Borbála.)
„A találós kérdések a legrégibb népköltészeti alkotások
közé tartoznak... Logikájuk
gondolkodásra készteti az elmét, szellemességük unalom-

ûzôen hat, ugyanakkor játékosságukkal, agyafúrt nyelvi
megformáltságukkal ismereteket közvetítenek a világról.”
Ezeregy baranyai (drávaszögi)
találós kérdést rendezett el tematikus fejezetekben a Földön
látszik, égen jár c. kötetben Lábadiné Kedves Klára. A találós
kérdéseket Berze Nagy János,
Lábadi Károly és Mándoki
László gyûjtötte. Tóth István
vonalas rajzai, humoros ábrái
segíthetnek a kérdések megfejtésében.
Szabó Magda „gyerekkönyvíróként is »felnôtt« színvonalú
regényeket alkotott” – írta
Borbély Sándor irodalomtörténész a Kossuth-díjas író életmûvének egyik jelentôs szeletérôl. Karakteresek és varázsla-
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tosak meseregényei, a Szigetkék és a Tündér Lala. (Az
ugyancsak kisebbeknek szóló
Bárány Boldizsár, mint tudjuk,
verses mese.) A Holnap Kiadó
most a Tündér Lalát kínálja
olvasóinak, Sajdik Ferenc karikatúraszerû illusztrációival. A
regény címszereplôjérôl csak
annyit, hogy Lala más, mint a
többi tündérgyerek. És van valami nyugtalanító abban, ha
egy tündérkisfiú különbözik a
többitôl. A tündérgyerekek
valamennyien derûsek, elégedettek, gondtalanok. Egyik
sem töri a fejét olyasmin, ami
nem tartozik rá, egyik sem vágyik el Tündérföldrôl még
próbaképpen, még kíváncsiságból sem. Csak éppen Írisz
királynô gyereke, aki mindig
mást akar csinálni, mint ami
egy tündérhez illik.
Ugyancsak új illusztrációkkal
jelent meg, egy kötetben, Varga Katalin két gyerekregénye: a
Barátom, Bonca, valamint ennek folytatása, a Legyél te is
Bonca! A tíz éves Bence, a
Nagy Vadász a játszótéren
összeismerkedik Miszter Doolittle-lel, akivel rögtön szót ért,
csak éppen a nevét felejti el
megkérdezni. Amikor anyuká-

ja az új barátról kérdezi, Bence
kitalál neki egy nevet, a (saját
keresztnevébôl képzett) Boncát. Aztán elkezdi keresni.
Sokféle Boncával találkozik,
csak az igazival kerülik el egymást. Tudniillik, amikor Bencéék a Balatonon nyaralnak, a
szeplôs Miszter Doolittle meg
ôt keresi. Persze az elsô könyv
végén csak egymásra akadnak,
és a következôben együtt viszik véghez a világ legeslegnagyobb boncaságát. Hogy mit
jelent a Bonca? Mindenbôl a
legjobbat. Hogy mi a boncaság, az kiderül a két különleges
hangulatú mûbôl. Az illusztráció Zsoldos Vera munkája.
Amikor Nina és szülei belépnek a nyaralójukba, rögtön
észreveszik, hogy valaki járt
ott. Az idegen a nyomain kí-

vül csak a tornacipôjét hagyta
ott. A kék tornacipôn piros
felirat áll: Zeppelin. A környékbeliek is egyre nyugtalanabbak lesznek, hiszen innen
is, onnan eltûnik valami. Valami apróság. Nina rábukkan
a tettesre, aki a kertjükben álló terebélyes juharfa lombjai
között rendezkedett be. És a
kislány nem árulja el felfedezését, fedezi a bujkáló fiút,
akit Zeppelinnek nevez magában. Kíváncsi, miért szökött
meg hazulról a nála valamivel
idôsebb fiú. Persze, ha vállalja a hazugságot, konfliktusba
kerül nemcsak magával, hanem a szüleivel is. Az Andersen-díjas norvég regény cselekménye hallatlanul izgalmas, a feszültség jól megfér a
lélektani finomságok árnyalt
ábrázolásával. (Fordította:
Szöllôsi Adrienne.)
Velencében, a Hold Városában játszódik Cornelia Funke

pergô cselekményû, egy krimi izgalmait kínáló, egyszerre reális és meseszerû regénye. Victor, a magándetektív
azt a megbízást kapja a Hartlieb házaspártól, hogy kutassa fel két unokaöccsüket,
akik valahol itt a lagúnák és
rejtélyes sikátorok városában
rejtôztek el. A kicsi Bót (Bonifaziust) örökbe akarják fogadni, bátyjáról, Prosperrôl
azonban nem kívánnak gondoskodni. A detektív rá is
bukkan a testvérpárra, akik
három másik elhagyatott gyerek társaságában egy használaton kívüli moziban rendezkedtek be. Vezetôjük Scipio,
a tolvajok ura. A lopott tárgyak természetesen orgazdához kerülnek. Kalandokban,
rejtelmekben, váratlan fordulatokban bôvelkedik a regény: elég, ha azt említem,
hogy a detektív összebarátkozik a gyerekekkel, segíti ôket,
csakúgy, mint az a hölgy, akitôl egy különös mûtárgy egy
darabját próbálják ellopni.
Komoly szerepe van ugyanis
a mesés történetben egy öt
alakos körhintának. Ennek az
a legendája, hogy ha egy gyerek tesz meg rajta néhány
kört, felnôtté válik, ha pedig
felnôtt, gyerekké. A hiányzó
résszel válik újra mûködôképessé. Hogyan találnak rá a
csodás körhintára? Mi lesz a
történet végkifejlete? A Sárkánylovasok írójának letehetetlenül izgalmas regényébôl,
amelyet a szerzô maga illusztrált, kiderül. (Fordította.
Nemes László.)
Mire lapunk megjelenik,
már sokaknak meglesz a
Harry Potter-sorozat ötödik
kötete magyarul. Aki angolul
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már olvasta a Harry Potter és a
Fônix Rendje c. kötetet, állítja,
hogy a sorozat mindeddig
legizgalmasabb, legösszetettebb és legbölcsebb darabját
alkotta meg J. K. Rowling. Ha
meggondoljuk, hogy Harry
már az ötödik évére készül a
Roxfort Boszorkány- és Varázslóképzô Szakiskolában,
felsóhajthatunk: Istenem, de
gyorsan telik az idô! És azt is
mondhatjuk, hogy a Rowling-mûvek nemcsak ifjúsági
regények, de fantasyként és
krimiként is olvashatók.
Harry már 15 éves. Ahogy a
fôszereplôk érettebbé válnak,

Mary GrandPré©Warner Bros,
a Division of Time Warner
Entertainment Company L.P.

J. K. Rowling
©William de la Hey

úgy nô a tét kalandjaik során.
Azt is elárulhatom, ebben a
részben a szerelemrôl is szó
esik, Harry végre megcsókol
egy lányt.
Csokonai Attila

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

MEGJELENT KÖNYVEK
2003. NOVEMBER 14–27.
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).

1111. Csallóköz – Partium: szépirodalmi antológia.
Lilium Aurum. Fûzött: 1000 Ft
365 + 1 mese és történet. Hemma. Kötött: 2280 Ft

A
Ablak a világra [elektronikus dok.]. Velünk élô állatok: oktatóprogram 6–15 éves gyerekeknek. Interaktív multimédia / Dexsoft Multimédia/ Novum.
Mûanyag tokban: 2990 Ft
Ács Irén: Légyott. Interart Stúdió. (Fényképtár 24.)
Fûzött: 1200 Ft
Ádász Edina – Bajczi Tünde – Kerekes Zsolt: Nagy
nyelvvizsgakönyv. 1. Alapfok. – 1 hangkaz. Librotrade. 1456 Ft
Ádász Edina – Bajczi Tünde – Kerekes Zsolt: Nagy
nyelvvizsgakönyv. 1. Alapfok. Librotrade. Fûzött:
2499 Ft
Ádász Edina – Bajczi Tünde – Kerekes Zsolt: Nagy
nyelvvizsgakönyv. 2. Középfok. Librotrade. Fûzött: 3199 Ft
Ádász Edina – Bajczi Tünde – Kerekes Zsolt: Nagy
nyelvvizsgakönyv. Középfok. 2. Középfok. – 1
hangkaz. Librotrade. 1456 Ft
Add tovább! Drámajátékok nagyóvodásoknak – kisiskolásoknak. 3. jav. kiad. Candy K. Fûzött: 900 Ft
Ady Endre: Az irodalmi köztelek. Publicisztikai írások. Polis. (Remekírók diákkönyvtára) Fûzött:
1600 Ft
Ady Endre: Betlehem néma. Ady Endre minden karácsonyi írása. Noran. (Írók karácsonya) Kötött:
1600 Ft
Ady Endre – Eszes Hajnal – Balogh János: Kis, karácsonyi ének. Részlet. Alexandra. Kötött: 369 Ft
Aforizmabank. [Politikusoknak, média- és PR-szakembereknek, a gazdaság szereplôinek, érdekvédelmi képviselôknek, civilmozgalmak szervezôinek]. 2. jav kiad. Bagolyvár. Fûzött: 2950 Ft
A gyümölcstermesztés, -tárolás, -értékesítés
szervezése és ökonómiája. Mezôgazda. Fûzött: 2800 Ft
Aisopos: Az egér és az oroszlán. Aesopus meséi.
TKK. Kötött: 742 Ft
A kék madár. Pannon-Literatúra. Kötött: 1158 Ft
Alderson, J. Charles – Cseresznyés Mária: Reading and use of English. Prepare for modern English exams. Teleki L. Foundation: British Council.
(Into Europe) Fûzött: 2912 Ft
Alkalmazott biológia. Egészségügyi fôiskolai tankönyv. 3. váltl. kiad., Semmelweis. Kötött: 4655 Ft
Allende, Isabel: A vademberek nyomában. Ifjúsági
regény. Európa. Kötött: 2100 Ft
Allen, Roger MacBride: Infernó. A Kalibán-trilógia
második kötete. Szukits. Kötött: 2490 Ft
Allerhand, Jacob: A Talmudtól a felvilágosodásig.
[középkor]. Filum. Kötött: 2490 Ft
Álmom: az Isten. Versek a magyar irodalomból.
Auktor.
Álomba ringató esti mesék. 4. kiad. Officina Junior. Kötött: 2990 Ft
Általános iskolai kötelezô olvasmányok tartalma
és vázlatos elemzése. [4–8. osztályosoknak].
Pannon-Literatúra. Fûzött: 417 Ft
A magyar efemerida, 1921–2020. Greenwich 0 h-ra
felállítva. Vizsom. (Paradigma könyvek) Kötött:
4900 Ft
A magyar irodalom arcképcsarnoka. Anno. Fûzött:
560 Ft
A magyar novella antológiája. 1. Osiris. (Osiris
klasszikusok) Kötött:

A magyar novella antológiája. 2. Osiris. (Osiris
klasszikusok) Kötött: 8500 Ft
A mai Izrael nyelve kezdôknek. Héber (ivrit) nyelvkönyv. 1. 2. kiad. Makkabi. Fûzött: 3000 Ft
A mai Izrael nyelve kezdôknek. Héber (ivrit) nyelvkönyv. 2. 2. kiad. Makkabi. Fûzött: 3000 Ft
A megértés felé. Pont. (Az élményközpontú irodalomtanítási program könyvei 6.) Fûzött: 2460 Ft
A multiorgazmusos pár. Minden szerelmespár számára nélkülözhetetlen szexuális titkok. Lunarimpex. Fûzött: 2097 Ft
A nagyvilág képzômûvészete. Picasso kora: a modern mûvészet születése. Kötött: 1684 Ft
A nagyvilág képzômûvészete. Warhol kora: kortárs
képzômûvészet. Kötött: 1683 Ft
A nap leánya. Grúz, karél és orosz népmesék. Neptun. Fûzött: 1300 Ft
Anatómia atlasz. Holló. Fûzött: 1950 Ft
Andrews, Jackie: 100 történet a Bibliából gyermekeknek. Ahogy Jackie Andrews elbeszélte és Val
Biro megrajzolta. Officina Junior. Kötött: 2990 Ft
A nemzeti parkok helye és szerepe a területfejlesztésben. MTA RKK Alföldi Tud. Int. (Természetvédelem, területfejlesztés) Fûzött: 1000 Ft
Annus József: Eltérített pegazus. Földreszállt emlékek, anekdoták. Tekintet Alapítvány. (Tekintet
könyvek) Fûzött: 990 Ft
Antoni Judit: A kaland nyomában. Gróf Tolnai Festetics Rudolf óceániai utazásai. Népr. Múz. (Az én
gyûjteményem: a Néprajzi Múzeum képekben 1.)
Fûzött: 550 Ft
Apáczai Csere János: Apáczai Csere János válogatott pedagógiai mûvei. 3. jav. és bôv. kiad.
OPKM. Fûzött: 1200 Ft
A pénz. Idézetek könyve. Jószöveg Mûhely. Kötött:
2990 Ft
Aponyi, Frank: Az üzletkötés tízparancsolata. Bagolyvár. Fûzött: 1680 Ft
Aponyi, Frank: Disszidálásom kalandjai. Egy hippi
naplója. Bagolyvár. Fûzött: 1680 Ft
Arany János összes költeményei. 2. A Toldi-trilógia; A hun-trilógia. Osiris. (Osiris klasszikusok)
Kötött:
Arany János: Versek, versfordítások és elbeszélô
költemények. 1. Osiris. (Osiris klasszikusok) Kötött: 7980 Ft
A szent antropológiája. A homo religiosus eredete
és problémája. Typotex. (Homo religiosus 1.) Fûzött: 2900 Ft
Aubert, Brigitte: Az erdei halál. Réz és Tsa. (Vörösfekete könyvek 4.) Fûzött: 1780 Ft
A vallástörténet klasszikusai. Szöveggyûjtemény
portrévázlatokkal. Osiris. (Osiris tankönyvek) Kötött: 4980 Ft
A vér öröksége. Fantasy antológia: [a vér városa
2.]. Cherubion. Fûzött: 1498 Ft
A vízfestés iskolája. Eszközök, módszerek, színelmélet, kompozíció, stílus, téma. Egmont-Hungary. Kötött: 4999 Ft
A Wehrmacht katonái. Canissa. Kötött: 3980 Ft
Az európai integráció alapszerzôdései: válogatás. HVG-ORAC. (Európai jogi füzetek) Fûzött:
3360 Ft

B
Badrutdin, Mahammat: Az örökké való tekintet.
Barbaricum Kvmûhely. Fûzött: 1493 Ft
Bajczi Tünde – Kerekes Zsolt: Angol: hangzószöveg-értési feladatok: középfok. 4. jav. kiad. Librotrade. (Paginarum nyelvkönyvek – vizsgázóknak
sorozat) Fûzött: 1445 Ft
Baksai László: Lambaréné – küldetés. Medicina.
Kötött: 2800 Ft
Balassa Iván: A szomszédos országok magyarjainak néprajza. Átd. kiad. Planétás: Mezôgazda.
(Jelenlévô múlt) Kötött: 4900 Ft
Balázs Ágnes: Andersen avagy A mesék meséje.
Regény felnôtteknek és gyermekeknek: Andersen meséinek felhasználásával. Holnap. Fûzött:
1800 Ft

Balázs Ágnes – Farkas Lászlóné – Nagyné Szakál
Györgyi: Éljünk velük! Alkalmazott drámajátékok
a gyógypedagógiai gyakorlatban. Candy K. (Vegyed-e? füzetek 10.) Fûzött: 850 Ft
Bálint Ágnes – Bródy Vera: Mazsola és Tádé. Holnap. Kötött: 1200 Ft
Bálint Ágnes – Bródy Vera: Mazsola. Holnap. Kötött: 1200 Ft
Balla Gabriella: Herend. A Herendi Porcelánmanufaktúra története. HPM Rt. Kötött: 13000 Ft
Ballun Viktória: Álmodj szépeket! Canissa. Kötött:
600 Ft
Balogh Anita: Egyél, kicsim! Egészséges ételek –
egészséges gyerekek: 6 hónapostól 6 éves korig.
2. kiad. Csodaország. Kötött: 2990 Ft
Balogh Gyula: Aszfaltozott mennybolt. Barbaricum
Kvmûhely. Fûzött: 1307 Ft
Balogh László: Jeruzsálemben boldog lettem volna. Novellák. Pallas-Akadémia. Fûzött: 1500 Ft
Bankhofer, Hademar: Életelixir lecitin. Elbûvölô hatású, nagy értékû természetes anyag, az egészséges életért, a nagyobb testi és szellemi életerô
érdekében: a legújabb kutatások eredményei.
Canissa. Kötött: 1800 Ft
Bárány Márta: Operációs rendszerek. [Átd. kiad.] Kossuth. (Egyedül is megy: ECDL és számítógép-kezelôi vizsga-elôkészítô 2.) Fûzött:
1590 Ft
Baráth Katalin: Ida és az aranygyapjú. Kalandozás
görög istenekkel. Konkrét Kv. Fûzött: 1980 Ft
Barrie, James Matthew: Peter Pan és Wendy. Officina '96. Kötött: 1950 Ft
Bátri Blanka – Fazekas Katalin: Computer english
for everyday use. Student's book. Di-Press. Fûzött: 3812 Ft
Bátri Blanka – Fazekas Katalin: Computer english
for everyday use. Student's book. Di-Press. Fûzött: 4412 Ft
Beaumarchais, Pierre-Augustin Caron de: Figaro
házassága avagy Egy nap bolondság. [Filum].
Kötött: 1150 Ft
Beaumont, Émilie – Eynard, Henry: Erdôk és lakóik. Passage. (Kép-tár: a világ felfedezése) Kötött:
2690 Ft
Beckwith, Harry: Eladni a láthatatlant. Gyakorlati
tanácsok a modern marketinghez. Bagolyvár. Fûzött: 1950 Ft
Belinszki Zoltán: Miért nem bírjuk a vállalkozókat?
Pannonica. Kötött: 1290 Ft
Benedek András: Változó szakképzés. A magyar
szakképzés szerkezetének változásai a XX. század utolsó negyedében. Okker Okt. Iroda. Fûzött:
2500 Ft
Benedek Elek összes meséi. 4. köt. Kötött: 2290 Ft
Bene János – Szabó Péter: A magyar királyi honvéd
huszár tisztikar, 1938–1945. Jósa Múz. (A Jósa
András Múzeum kiadványai 52.) Kötött: 4166 Ft
Benjamin az elefánt: Ottó, hol vagy? Móra. Kötött:
1790 Ft
Berda József összegyûjtött versei. Helikon. Kötött:
4990 Ft
Bergós, Joan – Bassegoda i Nonell, Joan –
Crippa, Maria Antonietta: Gaudí. Mercurius.
Kötött: 9900 Ft
Bernáth László: A fehér csík rejtélye. [Eltüntetett
történelem]. Coldwell Kv. Kötött: 1980 Ft
Bertényi Iván: Magyar címertan. Osiris. Kötött:
4200 Ft
Berzsenyi Dániel – Kölcsey Ferenc – Vörösmarty
Mihály – Petôfi Sándor – Arany János: A magyarokhoz [hangdok.]. Hungaroton Records. (Varietas delectat 5.)
Besserman, Perle: A kabbala és a zsidó misztika.
Bevezetés a judaizmus misztikus hagyományainak filozófiájába és gyakorlatába. Szukits. Kötött:
1990 Ft
Bettelheim, Bruno: Az elég jó szülô. Könyv a gyermeknevelésrôl. Cartaphilus. Kötött: 2900 Ft
Betti hercegnô [elektronikus dok.]. Kalandos oktató
játék 4–12 éves gyerekeknek. Interaktív multimédia. Dexsoft Multimédia. Mûanyag tokban: 2990 Ft

Boccaccio, Giovanni: Dekameron. Válogatott novellák. Európa. (Európa diákkönyvtár) Fûzött: 620 Ft
Bódi Zsuzsanna: A magyarországi cigányság kultúrája. Válogatott bibliográfia. M. Mûvel. Int. (Roma
módszertani kiadványok 3.) Fûzött: 2167 Ft
Bódi Zsuzsanna: Gyermekélet – táplálkozás cigány
közösségekben. gyûjtési útmutatók. 2. jav. bôv.
kiad. M. Mûvel. Int. (Roma módszertani kiadványok 2.) Fûzött: 500 Ft
Bodor Ádám: Vissza a fülesbagolyhoz. Válogatott
elbeszélések. 3. kiad. Magvetô. Kötött: 2290 Ft
Böjtölés élvezettel. Mérték K. (Trendi könyvek) Fûzött: 1699 Ft
Borbás Zoltán: Egér, egér, kisegér. Népi mondókák. Alexandra. Kötött: 369 Ft
Bradányi Iván: Dolce vita. Federico Fellini nem is
olyan édes élete. Solo Music Budapest. Fûzött:
2400 Ft
Brashares, Ann: Négyen újra egy gatyában. Geopen. Fûzött: 1990 Ft
Bremner, John: MENSA: látványos fejtörôk. M.
Kvklub. Fûzött: 1900 Ft
Brochard, Gilles – Charles, Michéle: Nagy teaenciklopédia. [És több mint félszáz teával készített
ínyencség receptje]. Jószöveg Mûhely. Kötött:
5490 Ft
Brown, Peter: Szent Ágoston élete. Osiris. Kötött:
3800 Ft
Buckingham, Marcus – Coffman, Curt: Elôször is
szegd meg az összes szabályt! [Mit csinálnak
másképp a világ legkiválóbb menedzserei?] Bagolyvár. Kötött: 3500 Ft
Buda Béla: Iskolai nevelés – a lélek védelmében.
Az iskolai mentálhigiéné alapelvei. Nemz.
Tankvk. Fûzött: 1900 Ft
Buji Ferenc: Magasles. Esszék és reflexiók a tradíció távlatából. Kairosz. Fûzött: 2800 Ft
Bunin, Ivan Alekseevic: Az emésztô tûz. Elbeszélések szerelemrôl és halálról. Osiris. (Osiris klasszikusok) Kötött: 3500 Ft
Buzzati, Dino: A colombre. Elbeszélések. Európa.
Kötött: 2200 Ft
Buzzati, Dino: Riadalom a Scalában. Elbeszélések.
Európa. Kötött: 2200 Ft

C
Cadbury, Deborah: Dinoszauruszvadászok. A tudományos rivalizálás és a történelem elôtti világ felfedezésének igaz története. Alexandra. Kötött:
1999 Ft
Carroll, Lewis: Alice Csodaországban. 5. kiad. Ciceró Kv.stud. (Klasszikusok fiataloknak) Kötött:
1500 Ft
Cattaneo, Marco – Trifoni, Jasmina: A mûvészet és
a történelem emlékei. UNESCO világörökség.
Alexandra. Kötött: 12990 Ft
Cattaneo, Marco – Trifoni, Jasmina: Védett területek. Unesco világörökség. Alexandra. Kötött:
12990 Ft
Cawthorne, Nigel: Szekták. 1. Ventus Libro. (Minden idôk legnagyobb... 9.) Fûzött: 495 Ft
Chandler, Raymond összes Philip Marlowe története. 3. köt. Kötött: 3200 Ft
Charriére, Henri: Szabad vagy, Pillangó! Lazi. Kötött: 2500 Ft
Chatterjee, Manini – Roy, Anita: India. [A Tadzs Mahal, a Gangesz, Buddha és Gandhi országa].
Park. (Szemtanú 52.) Kötött: 2900 Ft
Chevalier, Tracy: Hulló angyalok. Geopen. Fûzött:
2290 Ft
Chia, Mantak – Abrams, Doug Carlton: A multiorgazmusos férfi. Minden férfi számára nélkülözhetetlen szexuális titkok. Lunarimpex. Fûzött: 1820 Ft
Cigány néprajzi kutatások Közép- és Kelet-Európában. M. Népr. Társ. (A magyarországi nemzetiségek néprajza) Fûzött: 1667 Ft
Clark, Mary Higgins: A te sírod az én sírom is. M.
Kvklub. Kötött: 1690 Ft
Clason, George Samuel: Babilon leggazdagabb
embere. Bagolyvár. Fûzött: 1450 Ft
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MEGJELENT KÖNYVEK
Coetzee, Jacobus M.: A barbárokra várva. Art Nouveau. Kötött: 1699 Ft
Colfer, Eoin: Artemis Fowl: sarkvidéki incidens.
Passage. Fûzött: 1490 Ft
Collins, Jackie: Hollywoodi válások. JLX K. Fûzött:
1999 Ft
Collodi, Carlo – Wolf, Tony: Pinokkió kalandjai. Juventus. Kötött: 1998 Ft
Cotner, June: Karácsonyi áldás. Imák és versek az
ünnep fényének emelésére. Gold Book. Kötött:
1598 Ft
Courths-Mahler, Hedwig: A fátyolos hölgy. EX-BB
K. (Hedwig Courths-Mahler felejthetetlen szerelmes regényei) Fûzött: 749 Ft
Crosby, Francis: Vadászrepülôk. Az Imperial War
Museum fotóival. Zrínyi. Kötött: 6980 Ft
Crossley-Holland, Kevin: Arthur király: keresztutak
elôtt. Passage. Kötött: 1690 Ft

Cs
Csák Gyula: Egy május fejfájára. Hét Krajcár. Fûzött: 1390 Ft
Csaplár Vilmos: Vadregény. M. Kvklub. Kötött: 2290 Ft
Csernák Árpád – Gerencsér Zsolt: Felnôtté tiporva.
Regény az ötvenes évekrôl és az 1956-os forradalomról. Kráter Mûhely Egyes. Fûzött: 1200 Ft
Csoóri Sándor: Elveszett utak. Nap. (Magyar
esszék) Kötött: 2400 Ft
Csorba Gyôzô emléke. Pro Pannonia. (Pannónia
könyvek) Kötött: 2200 Ft
Csupor István – Csuporné Angyal Zsuzsa: Fazekaskönyv. 2. kiad. Mezôgazda: Planétás. (Hagyomány és vidék) Kötött: 4200 Ft

D
D'Alessio, Paolo: Michael Schumacher. 1994,
1995, 2000, 2001, 2002, 2003. Kossuth. Kötött:
2990 Ft
Damjanovich Nebojsa: E-mail marketing. 1. Fûzött:
1200 Ft
Daniels, Lucy: Jess, a skót juhászkutya. 7. A felfedezés. Papp-Ker. (A világ legkedvesebb állataisorozat: a kutyák) Fûzött: 550 Ft
Dante Alighieri: Pokol. Az Isteni színjáték elsô része. Európa. (Európa diákkönyvtár) Fûzött: 620 Ft
Darvay Nagy Adrienne: Címszerepben: Ács Alajos.
Dokumentiáda két felvonásban. Státus. Fûzött:
2500 Ft
David, Rosalie – Archbold, Rick: Vallanak a múmiák. Az ókori egyiptomiak élete új megvilágításban. Cser K. Kötött: 5498 Ft
Davies, Helen: Kezdôk német nyelvkönyve. Holnap. Kötött: 1500 Ft
Davis, Jill A.: Hölgypóker. Ulpius-ház. (Szex, pasik...) Fûzött: 1980 Ft
Deary, Ian J.: Az intelligencia. M. Világ. (Summa sorozat) Fûzött: 1660 Ft
Deaver, Jeffery: A kék halál. Alexandra. Fûzött:
1699 Ft
Dékány András Emánuel – Bogdán János: Egy kiselefánt kalandjai. Tanító verses mese kisgyermekeknek. Pannon-Literatúra. Fûzött: 625 Ft
Della Croce, Maria Laura: Itália remekei. Officina
'96. Kötött: 8500 Ft
Dempsey, Amy: A modern mûvészet története. Stílusok, iskolák, mozgalmak. Képzômûv. K. Kötött:
9900 Ft
Deutermann, Peter T.: Vadászidény. Leszállt az
éj.... Opus. Kötött: 2900 Ft
Diacu, Florin – Holmes, Philip: Égi találkozások. [A
káosz és a stabilitás eredete]. Akkord. (Talentum
tudományos könyvtár) Kötött: 2490 Ft
Dierkesmann, Rainer – Zerbst, Marion: Az allergia
gyógyítható. Xolair, az új allergia elleni szer. Mérték K. (Élet, mód, egészség) Fûzött: 1499 Ft
Döbbelin, Hans Joachim – Bulling, Hermann: Ünnepek: vendégvárás. 17 harmonikusan összeállított ételsor az esztendô vidám ünnepeire. Kossuth. Kötött: 5990 Ft
Dobi Géza: Martosi népdalok. KT Lap- és Kvk. Fûzött: 700 Ft
Douval, H. E.: A gyakorlati mágia könyvei. 1. Mágia
és asztrológia. Évszázados felismerések, amelyek segítségünkre vannak a munkában és a fejlôdésben: a nagy kozmikus kapcsolatoktól a gyakorlati módszerekig: az asztrológiának a mágikus
tevékenység alapjául és biztosítékául szolgáló kinyilatkoztatásai – 39 gyakorlatsor. Hermit. Fûzött:
1400 Ft
Doyle, Debra – MacDonald, James D.: Varázskör.
1. Mágusiskola. Alexandra. Kötött: 1299 Ft
Doyle, Debra – MacDonald, James D.: Varázskör.
2. A torony titka. Alexandra. Kötött: 1299 Ft
Doyle, Debra – MacDonald, James D.: Varázskör.
3. A mágikus szobor. Alexandra. Kötött: 1299 Ft
Doyle, Debra – MacDonald, James D.: Varázskör. 4.
Veszély a kastélyban. Alexandra. Kötött: 1299 Ft
Dráma – játék – tanulás. Alkalmazott drámajátékok:
1.-10. osztály. Candy K. (Vegyed-e? füzetek 7.)
Fûzött: 900 Ft
Dsida Jenô: A szerelem éneke. Lazi. Kötött: 1500 Ft
Dumas, Alexandre (pére): A királyné lovagja. Szerelem a vérpadig: regény két kötetben. Sensus.
(Dumas legszebb regényei) Kötött: 2400 Ft

E
Edmaier, Bernhard – Jung-Hüttl, Angelika: Geoart.
A természet csodái. Jószöveg Mûhely. Kötött:

5990 Ft
Ég a gyertya, ég. Téli gyermekversek. TKK. Kötött:
1333 Ft
Egészségügyi, munkajogi és szociális szakkifejezések tára. [A – Z]: [magyar, angol, német].
ESZCSM. Kötött: 1200 Ft
Elmecsiszoló. [A szellemi képesség fejlesztése és
karbantartása]. Saxum. Fûzött: 1490 Ft
Elsô Larousse enciklopédiám. Enciklopédia 4–7
éves gyermekeknek. Officina Junior. Kötött: 3450
Ft
Elten, Jörg Andrees: Kacajok és könnyek a Paradicsomból. Oshóval, az indiai misztikussal töltött
éveim naplója. Amrita. Fûzött: 1990 Ft
Erdély lelke. Erdélyi antológia: [erdélyi magyar írók
novellái]. Lazi. Kötött: 1890 Ft
Erdôs Renée: Sába királynôje. Regény. Dekameron. (Dekameron könyvek) Fûzött: 2490 Ft
Erôs Zoltán: Rejtvényböngészde. Új, bôv. kiad.
K.u.K. K. Kötött: 2600 Ft
Evola, Julius: A felébredés doktrínája. Tanulmány a
buddhista aszkézisrôl. Kvintesszencia. Fûzött:
2200 Ft

F
Fábián Gyöngyi: An advance in your production in
English. 1. Us in the world. Kredit. Fûzött: 1960 Ft
Falala, Gérard – Florin, Marie-Paule: Enyhülést és
gyógyulást hozó homeopátia. Boiron.
Farkas Attila Márton: Filozófia elôtti filozófia. Szimbolikus gondolkodás az ókori Egyiptomban.
Typotex. Fûzött: 3300 Ft
Farkas Kálmán: Ember a viharban. "Oktatási és Továbbképzési Központ" Alapítvány. Kötött: 2800 Ft
Fehér Zoltán: Boszorkány a forgószélben. Szank
és Móricgát néphite, népi gyógyászata. EFI:
L'Harmattan. (Folklór) Fûzött: 2000 Ft
Feiler, Bruce: Bibliai tájak. Utazás Mózes öt könyve
nyomán. Gold Book. Kötött: 1999 Ft
Fekete éden. A 2000. november 26-án és 2001. november 15-én Kolozsváron megtartott Drogfórum
címû konferenciák elôadásai. Scientia. (Mûhely)
Fûzött: 2400 Ft
Fellegi Tamás: Bárki lehet tôzsdés. Egy befektetô
kalandjai a valutapiactól a tôzsdéig. 2. bôv. kiad.
Alinea. Fûzött: 2200 Ft
Felszedek utamban minden fegyveres népet. Az
1848–1849-es forradalom és szabadságharc Komárom és Esztergom vármegyékben: [tanulmányok]. Kernstok K. Mûv. Alapítvány. (Castrum
könyvek 10.) Fûzött: 1848 Ft
Fenyvesi Félix Lajos: Írott kô. Kráter Mûhely
Egyes. Fûzött: 800 Ft
Ferguson, Sinclair B.: Útkeresô. Isten akaratának
felismerése. Harmat. Fûzött: 1100 Ft
Feszty Masa. KT Lap- és Kvk. Kötött: 2100 Ft
Ficz Mária: Töredékek. Levélrészletek. "Oktatási
és Továbbképzési Központ" Alapítvány. Kötött:
1867 Ft
Fields-Babineau, Miriam: A kutyakiképzés alapjai.
[S.l.], Tipo-Copy BT. Fûzött: 1598 Ft
Földrajzi és politikai világatlasz [Kart. dok.]. [Országlexikonnal]. Athenaeum 2000: Hibernia Nova: Favorit '97. Kötött: 3490 Ft
Fónagy Zoltán – Dobszay Tamás: Széchenyi és
Kossuth. Kossuth: Enciklopédia Humana Egyes.
(Párhuzamos életrajzok a magyar történelem
századaiból) Fûzött: 1490 Ft
Fonyódi Tibor: Jó nap ez a halálra. Inomi. (Mysterious universe) Fûzött: 1590 Ft
Forgács András – Loboda Zoltán: Az Európai Unió
és az oktatás. Press Publica. (Változó világ 55.)
Fûzött: 740 Ft
Forrai György: Gyógyítások könyve. Lehet-e orvosi lexikon a Biblia? Makkabi: Athenaeum 2000.
Kötött: 2990 Ft
Forrai Katalin: Jár a baba, jár. Holnap. Kötött:
1200 Ft
Fowles, John: Daniel Martin. Európa. Kötött:
4000 Ft
Frenzel, Claudia: Na ne! Palatinus. Fûzött: 1890 Ft
Fried Ilona – Kenyeres Judit: Situazioni A: olasz
nyelvi beszédhelyzetek. Ponte Alapítvány. Fûzött: 1568 Ft
Friedl, Johanna: Félelemûzô játékok. Játékok és
feladatok a félelmek legyôzésére: [útmutató óvodás és általános iskolás korú gyermekek számára]. Deák. Kötött: 2450 Ft
Füst Milán: Advent. [Kisregény]. Fekete Sas Kiadó.
Kötött: 1900 Ft
Futaky István: Szalka, Szalka.... Egy kelet-magyarországi gyerekkor emlékei: [egy göttingeni magyar professzor önéletrajzi regénye]. Noran. Kötött: 1000 Ft

G
Gál József: Bibliográfiai tételek Kass János életmûvéhez. Mozaik. Fûzött: 980 Ft
Garamvölgyi László: Bankrablók. A móri vérengzéstôl a brókerbotrányig. Korona. Fûzött: 1990 Ft
Gárdonyi Géza: Egri csillagok. Bornemissza Gergely élete. Pannon-Literatúra. Fûzött: 880 Ft
Gattyán Ágnes: Ha eljô Szent Karácsony. Egy puttonyra való karácsonyi ötlet. Szalay Kvk. (Hobbikönyvtár) Kötött: 2500 Ft
Giller Myriam – Kiss Erika: Fogyjunk akupunktúrával és diétával! Golden Book. (Diétás szakácskönyvek) Fûzött: 2500 Ft
Globalitástól a lokalitásig. Természet- és környe-

zetvédelmi olvasókönyv. 2. kiad. Pont. (Gúla
könyvek) Fûzött: 1800 Ft
Gollmann, Birgit: Díszpintyek. Gondozás, táplálás,
viselkedés. Elektra. (Kisállatok) Fûzött: 940 Ft
Golluch, Norbert: A repülôtér. Fabula. (Mi fán
terem?) Kötött: 1690 Ft
Gömöri György: A tél illata. Versek. Ister. (Ister
kortárs írók) Fûzött: 1500 Ft
Göndi Gréta: A várakozás öröme. Elbeszélések.
Uránusz. Fûzött: 2053 Ft
Graber Hedvig – Magyar Tamás: Idôskori fertôzések és antibiotikum kezelésük. Tünetek, kórlefolyás, megelôzés, kezelés. Golden Book. Fûzött:
2800 Ft
Grasreiner, Wolfgang: Kertek. A szándéktól a megvalósításig. Sziget. Kötött: 2980 Ft
Greene, Brian: Az elegáns univerzum. [Szuperhúrok, rejtett dimenziók és a végsô elmélet kihívása]. Akkord. (Talentum tudományos könyvtár) Kötött: 2990 Ft
Griffin, W. E. B.: Tengerészgyalogosok. 2. Fegyverbe! Gold Book. Kötött: 1999 Ft
Grimm-mesék. Pannon-Literatúra. Kötött: 1567 Ft
Grötzinger, Richard: Mágikus kézikönyv. Hermit.
Fûzött: 1700 Ft
Guéguen, Daniel: Gyakorlati útmutató az EU-labirintushoz. Századvég: Demokrácia Kut. M. Központja Alapítvány. Fûzött: 2240 Ft
Guile, Gill: Karácsonyi történetek. Alexandra. Kötött: 1690 Ft

Gy
Gulyás István: Isten a beszédrôl, a magyarságról, a
teremtésrôl. Kornétás. Fûzött: 798 Ft
Gyümölcsfajták. 1. Almatermésûek és bogyósok.
Alma, körte, birs, naspolya, köszméte, áfonya,
bodza, josta, szamóca, málna, ribiszke, szedermálna, szeder. 2. jav. kiad. Mezôgazda. Kötött:
2400 Ft
Gyümölcsfajták. 2. Csonthéjas és héjas gyümölcsfajták. Cseresznye, meggy, ôszibarack, kajszi,
szilva, dió, mandula, mogyoró. 2. jav. kiad. Mezôgazda. Kötött: 2400 Ft

H
Ha én cica volnék. [Népi gyermekversek]. TKK. Kötött: 742 Ft
Hajdú Mihály: Általános és magyar névtan. Személynevek. Osiris. (Osiris tankönyvek) Kötött:
4580 Ft
Halász Elôd – Földes Csaba – Uzonyi Pál: Német
– magyar kéziszótár. Váltl. lny. Akad. K. Kötött:
7600 Ft
Halász Zoltán: Étel és irodalom. Történelmi mesék
és receptek. Napi Gazdaság. Kötött: 4890 Ft
Hamann, Brigitte: Az élet célja. Az IC-MC-tengely
és az élet értelme a horoszkópban. Bioenergetic.
Fûzött: 1800 Ft
Hammelmann, Iris: Otthonunk energiát adó növényei. Mérték K. (Tudatosan élni) Fûzött: 1290 Ft
Hargitai György: Magyar – francia, francia – magyar kisszótár. Kossuth. Kötött: 1980 Ft
Hartink, A. E.: Pisztolyok és revolverek nagyenciklopédiája. Alexandra. Kötött: 7990 Ft
Hassel, Sven: Kivégzôosztag. Aquila. Kötött:
1690 Ft
Haugen, Tormod: Zeppelin. Animus. (Andersen-díjas írók) Kötött: 1490 Ft
Hawking, Stephen W. – Penrose, Roger: A tér és
az idô természete. Akkord. (Talentum tudományos könyvtár) kötött: 2190 Ft
Haynal André: Párbeszéd vagy párviadal? A
Freud–Ferenczi-kapcsolat és a pszichoanalízis.
Gondolat Kiadói Kör. (Modern pszichoanalízis)
Fûzött: 1680 Ft
Haziel: Ôrangyalunk létezik. Édesvíz. Fûzött:
1790 Ft
Hearn, Lian: Az Otoriak története. 1. A fülemülepadló. Európa. Kötött: 1900 Ft
Héber kútforrások Magyarország és a magyarországi zsidóság történetéhez a kezdetektôl
1686-ig. MTA Judaisztikai Kutcsop.: Osiris. (Hungaria Judaica: az MTA Judaisztikai Kutatócsoport
kiadványai 16.) Kötött: 6500 Ft
Hegedûs Péter: Zöldcsütörtök. Bába. Fûzött: 970 Ft
Heinen, Martha P.: Ételünk és életünk az öt elemmel. Vitalitás, egészség és örömteli élet a hagyományos kínai táplálkozás segítségével. Bioenergetic. Fûzött: 1600 Ft
Herzog, Monika – Stengel, Brigitte: Apró tárgyak
karácsonyra. [mintaívekkel]. Cser K. (Színes ötletek 2003/82.) Fûzött: 598 Ft
Hesse, Hermann: A pusztai farkas. Cartaphilus. Kötött: 2500 Ft
Highsmith, Patricia: Ripley a mélyben. Geopen.
Fûzött: 1990 Ft
Híres magyar orvosok. 4. Kötött: 4032 Ft
Hockney, David: Titkos tudás. A régi mesterek technikájának újrafelfedezése. Officina '96. Kötött:
7990 Ft
Hohlbein, Wolfgang: Az inkvizítor. Kísérteties utazás a középkor sötét világába. Opus. Fûzött:
1990 Ft
Holics László: Versenyfeladatok. a fizika OKTV feladatai és megoldásai, 1961-2003. Typotex. Kötött: 5800 Ft
Holt, Victoria: A titokzatos hang. I.P.C. Kv. (I.P.C.
könyvek) Fûzött: 1300 Ft
Horváth Ferenc: 75 éves a bugaci kisvasút. Kecs-
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kemét Monográfia Szerk.: Tiberias BT. (Kecskeméti füzetek 13.) Fûzött: 1000 Ft
Horváth Jenô: Az európai integráció története napról napra, 1945–2002. Kronológia. Osiris. (Magyarország az Európai Unióban: kézikönyvtár)
Kötött: 2980 Ft
Hrabal, Bohumil – Szigeti László: Zsebcselek. Interjúregény. 3. kiad. Kalligram. Fûzött: 1800 Ft
Hugo, Victor: A párizsi Notre-Dame. TKK. Fûzött:
3167 Ft
Hunyady Sándor: Lovagias ügy. Válogatott drámák.
Európa. Fûzött: 2600 Ft
Huszka Jenô: Kezdô munkanélküliek kézikönyve
avagy Hogyan ússzuk meg a haladó státust? Bagolyvár. Fûzött: 1450 Ft

I
Ibbotson, Eva: Vissza a folyóhoz. Animus. Kötött:
1890 Ft
Iburg, Anne: Kis fûszerlexikon. Származásuk, ízük,
felhasználásuk receptekkel. Mérték K. Kötött:
2499 Ft
Idegen szavak és kifejezések. Diákszótár. Akad. K.
Fûzött: 2990 Ft
Igazságot Magyarországnak! Trianon kegyetlen tévedései. Repr. [kiad.] Magánkiad. Kötött: 4950 Ft
Innes, Brian: A kínzás és kínvallatás története. Canissa. Kötött: 2800 Ft
Iratok a romániai Országos Magyar Párt történetéhez. 1. A vezetô testületek jegyzôkönyvei. ProPrint: EME. (Források a romániai magyarság történetéhez) Kötött: 2520 Ft
Istenek, szentek, démonok Egyiptomban. Hellénisztikus és császárkori vallástörténeti szövegek.
Kairosz. (Kultusz és logosz: vallástörténeti és vallásfilozófiai szövegek 1.) Fûzött: 2900 Ft
Iversen, Leslie L.: Gyógyszerek, drogok. M. Világ.
(Summa sorozat) Fûzött: 1660 Ft

J
Jáki Szaniszló: Egy elme világa. Szellemi önéletrajz
hitrôl és tudományról. Kairosz. Fûzött: 3200 Ft
Janczarski, Czeslaw: Fülesmackó és barátai. Tericum. (Esti mesék) Kötött: 1970 Ft
Janikovszky Éva: Égigérô fû [hangdok.]. Titis Kft.
(Hangos regény: gyermekirodalom) KordaCD
001: 2990 Ft
Jankovich Ferenc: Világverô Mátyás király. 1. A világverô. 6. kiad. H&J Kkt. Kötött:
Jankovich Ferenc: Világverô Mátyás király. 2. A budai napkirály. 6. kiad. H&J Kkt. Kötött:
Jankovich Ferenc: Világverô Mátyás király. 3. A fáklya kilobbant. 6. kiad. H&J Kkt. Kötött: 5490 Ft
Jeromos bibliakommentár. 1. Az Ószövetség könyveinek magyarázata. Szt. Jeromos Katolikus Bibliatárs. Kötött: 22000 Ft
Jeromos bibliakommentár. 2. Az Újszövetség
könyveinek magyarázata. Szt. Jeromos Katolikus
Bibliatárs.
Jeromos bibliakommentár. 3. Biblikus tanulmányok. Szt. Jeromos Katolikus Bibliatárs.
Jézus nélkül nincs béke – ismerd meg Jézust, és
megismered a békét. a Két Keresô idôtlen tanításai a tartalmasabb életért. M. Kvklub. Fûzött:
990 Ft
Johnson, Paul: Az ôsi Egyiptom civilizációja. Európa. Fûzött: 4500 Ft
Jókai Mária: Zoboralji gyermekjátékok. AB-Art:
Gyurcsó I. Alapítvány. Fûzött: 1300 Ft
József Attila – Illyés Gyula – Pilinszky János: Óda
[hangdok.]. Hungaroton Records. (Varietas delectat 2.)
Jung Zseni: A nô égi mása. Földi másban az égi
eredeti – a magyar költészet gyöngyszemeivel.
Panoráma. Kötött: 6100 Ft
Juszt Balázs: Gyakornok voltam Washingtonban.
[S.l.], [Magánkiad.] Fûzött: 1990 Ft

K
Kajszi. Mezôgazda. (Gazdakönyvtár) Kötött:
3500 Ft
Kalotaszeg és környéke. EKE Kolozsvári Osztálya.
Fûzött: 1350 Ft
Kánnár Lászlóné: Növényismereti atlasz. 1. Egynyári, kétnyári és évelô dísznövények. Syca. Fûzött: 1890 Ft
Karácsonyi ének. Magyar írók versei és novellái.
Palatinus. Kötött: 2500 Ft
Kast-Zahn, Annette – Morgenroth, Hartmut: Minden gyerek megtanul aludni! Az alvási zavarok elkerülése és megoldása csecsemôkortól iskoláskorig. Szépnap Kv. Fûzött: 2290 Ft
Katz, Lawrence C. – Rubin, Manning: Tartsd az
agyad fiatalon! 83 neurobic-gyakorlat, amelyek
segítségével megelôzhetô a memória gyengülése és megôrizhetô elménk fiatalsága. La Ventana. Fûzött: 1880 Ft
Kedvesemnek. A világirodalom szerelmes verseibôl. CAHS. Kötött: 1690 Ft
Keegan, John: A második világháború. Európa. Kötött: 3800 Ft
Keitel, Wilhelm: Életem: kötelességteljesítés a bukásig. Hitler vezértábornagyának és a Wehrmacht fôparancsnoksága fônökének önvallomásai. Canissa. Kötött: 2650 Ft
Kelemen Gábor, L.: Szigetvilág. A Föld 18 legszebb
nyaralószigete: térképekkel, hasznos tanácsokkal. LKG. (LKG útikönyvek) Fûzött: 1700 Ft
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MEGJELENT KÖNYVEK
Kelly, John Norman Davidson: Szent Jeromos élete, írásai és vitái. Paulus Hungarus: Kairosz. (Catena. Monográfiák 4.) Fûzött: 2900 Ft
Kerékgyártó István: Makk ász az olajfák hegyén.
Regény. Jelenkor. Kötött: 2500 Ft
Kernberg, Otto F.: Borderline személyiségszervezôdés és patológiás nárcizmus. Jegyzet gyanánt.
Párbeszéd Kv.: Autizmus Alapítvány és Kutatócsoport. Fûzött: 1990 Ft
Készüljünk a nyelvvizsgára! Komplett feladatsorok
a német középfokú írásbeli nyelvvizsgához. Szalay Kvk. Fûzött: 960 Ft
Ki kicsoda. 1. A – K. Biográf. Kötött:
Ki kicsoda. 2. L – Z. Biográf. Kötött: 12000 Ft
Kilby, Janice Eaton – Taylor, Terry: Varázspartik
nagykönyve. Amelyben a varázsló megosztja az
olvasóval, hogyan kell bûbájos házibulikat rendezni. Alexandra. Kötött: 2999 Ft
Király Péter: Magyarország és Európa. Zenetörténeti írások. Balassi. Fûzött: 1600 Ft
Kis János: Vannak-e emberi jogaink? Stencil Kulturális Alapítvány. Kötött: 2380 Ft
Kispál Zsuzsanna – Vincze Eszter: Szalvétatechnika: karácsonyi minták. Cser K. (Színes ötletek
2003/86.) Fûzött: 598 Ft
Kiss Bitay Éva: A természet törvénye. [Csodálatos
fajfenntartás]. Pannon-Literatúra. (Természetbarátok kiskönyvtára 3.) Kötött: 1025 Ft
Kiss István: Az erodált talajok enzimológiája. Scientia. (Sapientia könyvek: természettudomány 19.)
Kötött: 2300 Ft
Kiss László: Kérdezze meg orvosát... Lilium Aurum.
Fûzött: 1600 Ft
Kiyosaki, Robert T. – Lechter, Sharon L.: Visszavonulni fiatalon és gazdagon. Hogyan gazdagodjunk meg és maradjunk gazdagok? Bagolyvár.
Fûzött: 2950 Ft
Klimke, Vivienne: Gyógyító állatok. "Akikre" mindig
számíthatunk. Gladiátor. Kötött: 2500 Ft
Knight, Christopher – Lomas, Robert: A Hiramkulcs. Fáraók, szabadkômûvesség és Jézus titkos kézirattekercsei. Gold Book. Kötött: 1999 Ft
Knight, Christopher – Lomas, Robert: A múlt üzenete. Az özönvizet átvészelô ôskori technológia.
Gold Book. Kötött: 1999 Ft
Knight, Christopher – Lomas, Robert: Hiram könyve. A szabadkômûvesség, a Vénusz és Jézus
életének titkos kulcsa. Gold Book. Kötött: 1999 Ft
Knight, India: Miért nem tudok bepasizni? Ulpiusház. (Szex, pasik...) Fûzött: 1980 Ft
Költônôk antológiája. Sapphótól napjainkig. Nap.
Kötött: 2800 Ft
Konczné Bakos Mária: Baba született. [Válasz a
kismamák mindennapos gondjaira]. Szalay Kvk.
Kötött: 1320 Ft
Korai földrajzi szerzôk – a római hódítás kora (Kr.
u. 54-ig). Károli Egy. K. (Az ókori Pannónia történetének forrásai 1.) Fûzött: 2500 Ft
Kormos István: Az égigérô fa. Osiris. Kötött: 2880 Ft
Kornis Mihály: Színházi dolgok. Tercium. Kötött:
2570 Ft
Kószó József: Családi ház. 9. A láthatatlan minôség. Origo-press. Kötött: 4800 Ft
Koszorú [hangdok.]. Versek a magyar nyelvrôl.
Anyanyelvápolók Szövets.: Hungaroton. 3500 Ft
Kosztolányi Dezsô – Márai Sándor: Halotti beszéd
[hangdok.]. Hungaroton Records. (Varietas delectat 4.) kötött: 1450 Ft
Kovács András Ferenc: Tengerész Henrik búcsúzik. Tizenhét vers. Pallas-Akadémia. Kötött:
2400 Ft
Kovács Péter: Számítógép-hálózatok. Praktikus útmutató hálózatépítéshez, internet kapcsolatok
beállításához, vezetékes és vezeték nélküli technológiákhoz. ComputerBooks. Fûzött: 2994 Ft
Köves József: A zsidó humor aranykönyve. K.u.K.
K. Kötött: 4500 Ft
Kozma Szilárd: Utódok, szülôk és szeretôk az asztrológia tükrében. Neptun. Fûzött: 2700 Ft
Kraft, Jim – Acey, Mark: Garfield top tízes kandúrságai. Szukits. Kötött: 1090 Ft
Kraft, Jim – Acey, Mark: Jobban szeretném a reggeleket, ha késôbb kezdôdnének! Szukits. Kötött:
990 Ft
Krausz Tamás: Lenintôl Putyinig. Tanulmányok és
cikkek 1994–2003. La Ventana. Kötött: 2450 Ft
Kriesi, Rolf – Osterwalder, Peter: Borok világa. A világ legnevesebb borai 57 pompás fogással párosítva. Kossuth. Kötött: 5990 Ft
Krishnamurti, Jiddu: Az élet könyve. Napi meditációk. Bioenergetic. Kötött: 2800 Ft
Kristóf Zoltán: A cselekvés álarcában. Konkrét Kv.
Fûzött: 1980 Ft
Krúdy Gyula: A fej nélküli asszony. Válogatott elbeszélések. Sensus: Arion Kv. (A világirodalom
mesterei) Kötött: 2400 Ft
Krúdy Gyula: A has ezeregyéjszakája. Tercium. Kötött: 2570 Ft
Kubassek János: Tájfunok Tajvan földjén. Panoráma. Kötött: 3980 Ft

L
Lábjegyzetek Platónhoz. 1. Az erény. Pro Philosophia Szegediensi Alapítvány: Librarius. Fûzött:
2100 Ft
Lajos Péter: Dadogásról – mindenkinek. Pont. Fûzött: 2820 Ft
Lang, Norman: Fekete félhold. JLX K. Fûzött:
1690 Ft
Lant és kard: Thököly Imre fellépésétôl a reformko-
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rig. Lilium Aurum. (Verses magyar történelem 5.)
Kötött: 2300 Ft
László Endre, N.: Mátyásból király lesz. Mesék és
anekdoták. Canissa. Kötött: 1550 Ft
László Endre, N.: Mátyás király utolsó mosolya. Canissa. Kötött: 1890 Ft
Laurent, Éric: A Bush család titkai. Politika, üzlet,
háború. Allprint. Fûzött: 2300 Ft
Lauster, Peter: Ki, ha én nem? Hogyan legyünk önérzetesek. 2. kiad. Mérték K. Kötött: 1999 Ft
Lázár Endréné – Kôrösiné Takács Elvira: Varázslatok a természettel. Különleges rajztechnikák óvodásoknak és kisiskolásoknak. Szalay Kvk. Fûzött:
917 Ft
Legeza László: Burgenland. Várvidék és az Õrség:
Burgenland und die Wart. Mikes. Kötött: 5900 Ft
Lensi Orlandi Cardini, Giulio Cesare: A Templomosok Baphometje Firenzében. Camelot. (Regulus
kollekció 5.) Fûzött: 590 Ft
Lind, Ekard: Játszva motiváljuk kutyánkat. Gyakorlati útmutató, új játékötletek. Canissa. Kötött: 3190 Ft
Lindgren, Astrid: Kalle és Rasmus. Egmont-Hungary. Kötött: 1499 Ft
Liu, Zihua – Franz, Uli: Az igazi kínai konyha. [Jellegzetes receptek és gasztronómiai benyomások a
négy leghíresebb régióból]. Holló. Kötött: 6990 Ft
Locke, John: A vallási türelemrôl. Stencil Kulturális
Alapítvány. Kötött: 2380 Ft
Lockie, Andrew: A homeopátia enciklopédiája. [közérthetô útmutató gyakori betegségeink otthoni kezeléséhez homeopátiás szerekkel]. Pannonica.
(Természetes gyógymódok) Kötött: 7990 Ft
Lôrincz L. László: Siva újra táncol. 1. Gesta. Fûzött:
1498 Ft
Lôrincz L. László: Siva újra táncol. 2. Gesta. Fûzött:
1498 Ft
Lôrincz Zsolt: Spanyol – magyar, magyar – spanyol
tematikus szótár. Librotrade. (Paginarum nyelvkönyvek – vizsgázóknak sorozat) Fûzött: 2100 Ft
Losonczi Lívia – Madari Ákos: Hétköznapi Európa
[elektronikus dok.]. Az Európai Unió filmen, szövegben és számokban. Interaktív multimédia/ Euro Info Service. 5000 Ft
Lovas András: Ölelésben. Igehirdetések a szexualitásról. KEPE. Fûzött: 880 Ft
Lowell, Elizabeth: Kincsvadászok. Gabo. Fûzött:
1490 Ft
Ludlum, Robert: Janson küldetése. I.P.C. Kv. (I.P.C.
könyvek) Fûzött: 2300 Ft
Lynch, David: Beszélgetések. Osiris. (Osiris könyvtár. Film) Fûzött: 2480 Ft

M
MacLaine, Shirley: Camino. A lélek utazása. Édesvíz. Kötött: 2590 Ft
MacLaine, Shirley: Játék az élet. Minden ébredéskor egy újabb nap valóságát hívom életre. Édesvíz. (New age 22.) Fûzött: 1990 Ft
Madonna: Mr. Peabody almái. M. Kvklub. Kötött:
1490 Ft
Magyari Imre, D.: Bécsi szeletek. Korona. (Kulturális útikalauz) Kötött: 2500 Ft
Magyar mûvelôdéstörténeti lexikon: középkor és
kora újkor. 1. Aachen – Bylica. Balassi. Kötött:
5700 Ft
Magyar nagylexikon. 17. köt. Szp – Ung. Kötött:
10990 Ft
Magyarok Európában. 1. Beilleszkedés Európába,
a kezdetektôl 1440-ig. História Alapítvány. Kötött:
2700 Ft
Magyarország tájai. [3/2] Dunántúli középhegység.
Vértes- Velencei-hegyvidék. Környezetvédelmi
és Környezetgazdálkodási Felsôoktatásért Alapítvány. Fûzött: 560 Ft
Magyar világörökség. Officina '96. Kötött: 5990 Ft
Makkai Ádám: Az erô. Szabálytalan önéletrajz hatodfél évtized barangolásaiból versben és prózában: Budapest – Chicago, 1979–2003. CET Belvárosi Kvk. Fûzött: 2000 Ft
Malota László: Halott kis szerelmesem. Elbeszélések. Totem. Fûzött: 1980 Ft
Manfredi, Valerio Massimo: Alexandrosz. 2. Ámon
homokdûnéi. Fûzött: 2490 Ft
Márai Sándor – Dormándi László: Oroszország
Márai Sándor szemével. "Russland – Wie es War,
Wie es Wurde, Wie es Ist": Oroszország – amilyen volt, amilyen lett, és amilyen most Márai
Sándor Sándor és Dormándi László 1932-es
összeállítása alapján. XX. Század Int. Kötött:
9800 Ft
Margay Sándor – Török Péter: 6:3 – az évszázad
mérkôzése. [Magyarország – Anglia]. Aréna
2000: Carving. Kötött: 5980 Ft
Maslow, Abraham Harold: A lét pszichológiája felé.
Ursus Libris. (Emberközpontú pszichológia 1.)
Kötött: 3200 Ft
Máté Judit, Z.: 1000 kanji szótára a japán nyelv tanulásához és nyelvvizsgákhoz. kezdôknek és haladóknak. [Magánkiad.] Fûzött: 6160 Ft
Máthé Elek: Angol nyelvtani gyakorlatok. kezdôtôl a
haladóig. 3. kiad. Librotrade. Fûzött: 1598 Ft
Matthews, Carole: Jóban-rosszban. Ulpius-ház.
(Szex, pasik...) Fûzött: 1980 Ft
Matthews, Rupert O.: Természeti csodák atlasza.
Merényi. Kötött: 6500 Ft
McFadden, Christine – France, Christine: Nagy
csokoládé enciklopédia. Több mint 200 recepttel.
2. kiad. Jószöveg Mûhely. Kötött: 5990 Ft
McNab, Chris: Túlélés a természetben. [Gazdagon
illusztrált útmutató nyomkövetésrôl, csapda-,

szerszám- és menedékkészítésrôl, a víz felkutatásáról, az élelemkeresésrôl és sok egyéb hasznos
tudnivalóról]. Hajja. Fûzött: 2499 Ft
Medgyesi István: Isten magyarjai. [Kornétás] Fûzött: 990 Ft
Menyhay Imre: Homo oeconomicus és a befejezetlen
teremtés. Az analitikus gazdaságpszichológia alapvetése és alkalmazása. Akad. K.: Nyugat-Magyarországi Egy. Közgazdaságtud. Kar. Kötött: 3500 Ft
Mészáros, George: Menekülés a vonat alatt. Kalandos szökés a kommunista Magyarországról. Médiamix. Kötött: 2950 Ft
Mit kell tudni a dinókról? TKK. Kötött: 742 Ft
Mit kell tudni a gótikáról? TKK. Kötött: 742 Ft
Mit kell tudni a halakról? TKK. Kötött: 742 Ft
Mit kell tudni a harci repülôkrôl? TKK. Kötött: 742 Ft
Mit kell tudni a nagymacskákról? TKK. Kötött: 742 Ft
Mit kell tudni a román korról? TKK. Kötött: 742 Ft
Mit kell tudni a sivatagokról? TKK. Kötött: 742 Ft
Mit kell tudni az ókori Görögországról? TKK. Kötött: 742 Ft
Mit? Kinek? Hogyan? A Gyakorlóiskolák Iskolaszövetsége által szervezett Vezetôtanárok I. Országos Módszertani Konferenciájának elôadásai.
Gyakorlóisk. Isk. Szöv. Fûzött: 2501 Ft
Moeller, Michael Lukas: Az igazság kettesben kezdôdik. A pár-beszéd fontosságáról: [párkapcsolat
és pár-beszéd]. Pont. Fûzött: 2880 Ft
Molnár Hajnalka – Henczi Béla: Tanuljunk Linuxot!
Szerzôi kiad. Fûzött: 1200 Ft
Molnár László, V.: Kelet és nyugat vonzásában. Utazók, orvosok, tanárok a felvilágosodás korában.
M. Tudománytört. Int. (V. Molnár László kapcsolattörténeti sorozata 3.) Fûzött: 1400 Ft
Montaigne, Michel de: Esszék. 1. kv. Jelenkor. Kötött: 2800 Ft
Montaigne, Michel de: Esszék. 3. kv. Jelenkor. Kötött: 3000 Ft
Monty Python repülô cirkusza. Csak a szöveg. 2.
köt. Cartaphilus. Kötött: 2800 Ft
Móricz Zsigmond: Rokonok. Európa. (Európa diákkönyvtár) Fûzött: 700 Ft
Moro úr sikeres lefagyasztása. Enciklopédia. Fûzött: 2500 Ft
Morvay Kendra: Laura, édes. Kornétás. Fûzött:
990 Ft
Morvay Kendra: Rejtett sorsok. Mi és a hatodik érzék. Bôv. kiad. Kornétás. Fûzött: 990 Ft
Morvay Zsófi – Eszes Hajnal – Balogh János: Végre eljött a karácsony. Alexandra. Kötött: 369 Ft
Moss, Ralph W.: Szent-Györgyi Albert. Typotex. Kötött: 3300 Ft
Most már jöhetsz, Jézuska. Erdélyi magyar írók
karácsonyi novellái. Noran. (Novella) Kötött:
2500 Ft
Mourad, Kénizé: Szultána. [Az utolsó török hercegnô élete]. Geopen. (Megrendítô sorsok) Kötött:
2490 Ft

N
Nacsinák Gergely András: A szem böjtje. Tanulmányok az orthodox kereszténység mûvészetérôl.
Paulus Hungarus: Kairosz. Fûzött: 2600 Ft
Nagy Attila: Háttal a jövônek? Középiskolások olvasás- és mûvelôdésszociológiai vizsgálata. OSZK:
Gondolat. (Nemzeti téka) Fûzött: 1000 Ft
Nagy Gergely: Basszus! Zene és szöveg. Palatinus. Fûzött: 1600 Ft
Nagy képes földrajzi világatlasz. Athenaeum 2000:
Hibernia Nova. Kötött: 7980 Ft
Nagy képes lexikon gyerekeknek. Cser K. Kötött:
4398 Ft
Nagy Miklós Mihály: Boldog békeidôk haditengerészei. A k. u. k. hadiflotta utazástörténete. Kornétás. Kötött: 3990 Ft
Namu, Yang Erche – Mathieu, Christine: Búcsú Tóanyánktól. Élet a világ peremén. Geopen. (Megrendítô sorsok) Kötött: 2490 Ft
Naudin, Jean-Bernard – Saulnier, Jacqueline –
Charbonnier, Jean-Michel: Renoir. Korona. (Mûvésztársaságban) Kötött: 5500 Ft
Nemere István: Ady Endre szerelmei. Anno. Fûzött:
500 Ft
Nemere István: A Kennedy-gyilkosság rejtélye. Tettek, tények, találgatások. Pallas. Fûzött: 1198 Ft
Nemere István: Szerelmes királynôk. Canissa. Kötött: 1980 Ft
Nemes István: Mokhara démona. Fantasy regény.
Cherubion. (Cherubion fantasy exkluzív 54.) Kötött: 1698 Ft
Németh Attila: József Attila pszichiátria betegsége(i). Változatok egy témára. 2. jav. kiad. Filum.
Fûzött: 890 Ft
Németi János – Molnár Zsolt: A tell telepek elterjedése a Nagykárolyi-síkságon és az Ér völgyében.
Scientia. (Sapientia könyvek: társadalomtudomány 14.) Kötött: 2300 Ft
Nete, Ion: Kékszínû éj. Neptun. Fûzött: 2200 Ft
Nhat Hanh, Thich: A béke légy te magad. Ursus Libris. Fûzött: 1600 Ft
Nietzsche, Friedrich: Ecce homo. Hogyan lesz az
ember azzá, ami. 3. átd. kiad. Göncöl. Kötött:
1490 Ft
Nógrádi Gábor – Cakó Ferenc: Mit jelent?. 4. átd.
bôv. kiad. Presskontakt. Kötött: 1490 Ft

Ny
Nyilas Kálmánné: Kreatív otthon: foltvarrás. Pannon-Literatúra. (Kreatív iskola) Kötött: 1925 Ft
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O
O'Keefe, Susan Heyboer: Egy torkos szörnyeteg.
Számolj versben tízig! Animus. Kötött: 1490 Ft
Ondi Tibor: Ficak kalandjai. Tóth. Kötött: 1450 Ft
Ormos Mária: Hitler élete és kora. Pannonica. Kötött: 4490 Ft
Öt színjáték gyermekeknek. Candy K. (Vegyed-e?
füzetek 5.) Fûzött: 850 Ft
Ouøedník, Patrik: Europeana. A huszadik század
rövid története. Kalligram. Kötött: 1900 Ft
Ouspenski, Leonid: Az ikon teológiája az ortodex
egyházban. Kairosz: Paulus Hungarus. Kötött:
4200 Ft

P
Pannon enciklopédia. 3. Magyarország növényvilága. 2. kiad. Dunakanyar 2000. Kötött: 10000 Ft
Papírhajtogatással készült dekorációk, kiegészítôk. Pannon-Literatúra. (Kreatív origami) Fûzött:
450 Ft
Papp Anikó Míra – Papp Viktória: Játékos mérés.
Sziget. Kötött: 1890 Ft
Papp István: Finn – magyar szótár. Váltl. lny. Akad.
K. Kötött: 4900 Ft
Passerini, Luisa: A nôk és a feministák története.
Balassi. (Feminizmus és történelem) Fûzött:
1800 Ft
Patterson, James: Aki elôbb meghal. Gabo. Kötött:
1990 Ft
Pawelz, Peter: Karate ... Puszta kézzel. Canissa.
Fûzött: 798 Ft
Pelle Józsefné: Pelle Józsefné összegyûjtött receptjei. Pannon-Literatúra. Fûzött: 2033 Ft
Petô Andrea: Napasszonyok és holdkisasszonyok.
A mai magyar konzervatív nôi politizálás alaktana. Balassi. Fûzött: 2200 Ft
Petôfi Sándor – Busquets, Carlos: Anyám tyúkja.
Alexandra. Kötött: 369 Ft
Pintér Zoltán: Képes civilizációtörténeti kronológia.
Szalay Kvk.: Pannon-Literatúra. (History of the
world) Kötött: 2500 Ft
Piras, Claudia – Roetzel, Bernhard: Az örök nô. A
klasszikus nôi divat kézikönyve. Mérték K. Kötött:
5999 Ft
Plass, Adrian: Irány a gumivár! Harmat. Fûzött:
1400 Ft
Podmaniczky Frigyes: Tagebuchfragmente, 18241844: Auswahl. (1. Bd. = 1. köt.) Széphalom
Könyvmûhely. Fûzött: 2500 Ft
Poe, Edgar Allan – Balzac, Honoré de: Az ovális
arckép. Filum. Kötött: 890 Ft
Poe, Edgar Allan összes mûvei. 1. köt. Szukits. Kötött: 3500 Ft
Poe, Edgar Allan összes mûvei. 3. köt. Szukits. Kötött: 2390 Ft
Pokol Béla: A bírói hatalom. Századvég. Kötött:
2240 Ft
Pokorádi Zoltánné: Illemtan. Pannon-Literatúra.
(Tudod-e?: érdekes kérdések és válaszok gyermekeknek 18.) Kötött: 1450 Ft
Polcz Alaine: Fôzzünk örömmel! Egészségesen,
gyorsan, olcsón. 3. bôv. kiad. Kalligram:Pesti Kalligram. Kötött: 1990 Ft
Polcz Alaine: Karácsonyi utazás. Halál és cserepek. Jelenkor. Fûzött: 1200 Ft
Polgár Péter Antal: "Idô setétedék...". A Halvachstragédia. Fejér M. Lvt. (A Fejér Megyei Levéltár
közleményei 30.) Kötött: 1690 Ft
Pollmann Ferenc: Balszerencse, semmi más?
Tersztyánszky Károly cs. és kir. vezérezredes
élete és pályafutása. Balassi. (A Hadtörténeti Intézet és Múzeum millenniumi könyvtára 3.) Fûzött: 1500 Ft
Popper Péter: Ôk – én vagyok. 33 legfontosabb
könyvem. Saxum. Kötött: 1980 Ft
Porter, Joshua Roy: Az elveszett Biblia. Az elfeledett szent könyvek titkai: [az ismeretlen Jézus]:
[apokaliptikus látomások]: [próféták és pátriárkák]. M. Kvklub. Kötött: 4800 Ft
Potok, Chaim: Kezdetben. Ulpius-ház. (Ulpius
klasszikusok) Fûzött: 2980 Ft
Pullman, Philip: Külvárosi királynô. Geopen. Kötött:
2290 Ft
Puskin, Aleksandr Sergeevic: Mesék. Osiris. Kötött: 2180 Ft

Q
Quick, Amanda: Lekésett esküvô. Maecenas. Fûzött: 999 Ft

R
Rácz István: Emlékeim Weöres Sándorról. Nap.
Kötött: 1700 Ft
Radványi Tamás – Görgényi István: English for business and finance. Váltl. utánny. KJK-Kerszöv.
Fûzött: 4984 Ft
Rákos Sándor. Alexandra. (Kossuth-díjas írók 9.)
Fûzött: 2499 Ft
Régiségek képes enciklopédiája. 4. váltl. kiad. Panoráma. Kötött: 8300 Ft
Réz András: Válogatott szorongásaim. Ulpius-ház.
Kötött: 2480 Ft
Rilke, Rainer Maria: Duinói elégiák. Argumentum.
Fûzött: 1900 Ft
Robb, Brian J.: Keanu Reeves. BestLine: Édesvíz.
(Cinema) Fûzött: 2690 Ft
Roberts, Andrew: Hitler és Churchill. A vezetés tit-
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kai. Gold Book. Kötött: 2499 Ft
Rohl, David: Legendás civilizációk. Gold Book. Kötött: 3498 Ft
Roth, Peter: Koktélvilág. K.u.K. K. Kötött: 1400 Ft
Rushdie, Salman: Fúriadüh. Ulpius-ház. (Ulpius
klasszikusok) Fûzött: 2480 Ft
Russell, Edward Frederick Langley: A bushido lovagjai. A japánok által elkövetett háborús bûnök
rövid története. Gold Book. Kötött: 1999 Ft

S
Sáfrány Zsuzsa: A tükrös. Népr. Múz. (A Néprajzi
Múzeum tárgykatalógusai 7.) Fûzött: 3200 Ft
Sagnier, Christine: Középkor. Passage. (Kép-tár: a
világ felfedezése) Kötött: 2690 Ft
Sandford, John: Meztelen préda. JLX K. Fûzött:
1999 Ft
Sándor György: Miért lettem Kádár híve. 2. kiad.
CET Belvárosi Kvk. Fûzött: 1490 Ft
Sándor Zsuzsa: Irodalmi mûvek feldolgozása drámajátékkal. Segédanyag általános és középiskolai tanároknak. Candy K. (Vegyed-e? füzetek 9.)
Fûzött: 850 Ft
Sangster, Jim: 24 óra. Nem hivatalos kalauz. Ventus Libro. Fûzött: 1800 Ft
Sára Sándor: "Feledheted-e ezeket az arcokat?".
Sára Sándor fényképei. M. Fotográfiai Múz. (A
magyar fotográfia történetébôl 30.) Fûzött:
3800 Ft
Sárosi Bálint: Zenei anyanyelvünk. 2., átd., bôv. kiad. Planétás: Mezôgazda. (Jelenlévô múlt) Kötött: 2900 Ft
Saylor, Steven: Római vér. Agave Kv. Fûzött:
1980 Ft
Schenkel-Pagnotti, Gabriela: Gyöngydíszek karácsonyra. Cser K. (Színes ötletek 2003/84.) Fûzött: 598 Ft
Schindler, Emilie: Én, Emilie Schindler. Egy hajlíthatatlan lélek visszaemlékezései. Canissa. Kötött: 1980 Ft
Schindler, Oskar: Én, Oskar Schindler. Személyes
feljegyzések, levelek és dokumentumok: 35 fotó
és számos dokumentum másolata. Canissa. Kötött: 2980 Ft
Schmidtné Holló Erzsébet: Kártyajós és minijósda
[elektronikus dok.]. Schmidtné Holló Erzsébet
kártyavetési módszerei és minijósdája. Interaktív
multimédia. Unit Kft.
Schultheisz Emil: Az európai orvosi oktatás történetébôl. Stúdiumok a középkorban és koraújkorban.
M. Tudománytört. Int.: Semmelweis Orvostört.
Múz., Kvt. és Lvt. (Magyar tudománytörténeti
szemle könyvtára 40.) Fûzött: 1400 Ft
Shennan, Christopher: Jonatán mester álma. Harmat. Kötött: 1900 Ft
Sheppard, Susan: Boszorkányjóskönyv. Hogyan
készítsd el és használd saját jósköveidet? Édesvíz. Fûzött: 1990 Ft
Sheridan, Liz: Dizzy és Jimmy. Szerelmem története James Deannel. Szukits. Kötött: 2490 Ft
Sherman, James R.: Csináld! A halogatás leküzdése: tervezd a sikert!: a félelem leküzdése: a türelem ereje: kerüld a hibákat!: légy nyerô! Bagolyvár. Fûzött: 1850 Ft
Siegert, Stefan: Mozart: a mágikus muzsikus. Képzômûv. K. Kötött: 3500 Ft
Siffre, Michel: Barlangok. Gulliver. Kötött: 5990 Ft
Simon, Joanna: A borokról. Nélkülözhetetlen információk és praktikus tanácsok borkedvelôknek.
Gabo. Kötött: 5990 Ft
Sipos Richárd: Csillagászat. Pannon-Literatúra.
(Tudod-e?: érdekes kérdések és válaszok gyermekeknek 19.) Kötött: 1660 Ft
Sitkei Béla: Újságíró éveim. Nexus. Kötött: 1800 Ft
Skaliczki Judit – Zalainé Kovács Éva: Minôségmenedzsment a könyvtárban. 2. bôv. kiad. VEK:
IKSZ. Fûzött: 1700 Ft
Small, Bertrice: Rosamund. M. Kvklub. Kötött:
1990 Ft
Smith, Wilbur: Mennydörgés. Delej. Fûzött: 1998 Ft
Snyder, John: Az aranygyûrû. Karácsonyi történet.
Gold Book. Kötött: 1598 Ft
Somogyi-Tóth Dániel: Mint a madár.... SomogyiTóth Dániel légi fotói. Well-Press. Kötött: 6990 Ft
Soós Béla: Közkertek, közparkok, különleges kertek tervezése. Mezôgazd. K. Kötött: 3200 Ft
Sorel, Frank: A régi kastély asszonya. JLX K. Fûzött: 1690 Ft
Spánn Gábor: Villamossal Európába. Derûs rádiójegyzetek. Fekete Sas Kiadó: MR. Fûzött: 1680 Ft
Spencer, John – Spencer, Anne: Misztikus és szent
helyek. Enciklopédikus gyûjtemény. Gold Book.
Kötött: 1999 Ft
Spineto, Natale: Szimbólumok az emberiség történetében. Officina '96. Kötött: 7990 Ft
Steel, Danielle: Ígéret. váltl. utánny. Könyvmíves
Kvk. Fûzött: 998 Ft

Stefan Lázár: A vereség forradalma. Egy sporttudósító feljegyzéseibôl. Válasz. (Magyar történelmi
tár 2.) Kötött: 2800 Ft
Steidl, Robert: Borosgazdák könyve. Mezôgazda.
Kötött: 3500 Ft
Steiner, Rudolf: Az ezotéria alapjai. Hermit. Kötött:
3100 Ft
Stogoff, Il'ƒ: A macsók nem sírnak. Gabo. (Tea
könyvek) Kötött: 2190 Ft
Stone, Katherine: Egy másik szerelem. General
Press. (Romantikus regények) Kötött: 1500 Ft
Sugar, Steve – Takacs, George: Csapatépítô gyakorlatok. 21 játék saját csapata felépítéséhez.
CC92 Press. Fûzött: 7840 Ft

Sz
Szabolcsi Bence: Szabolcsi Bence válogatott írásai. Typotex. Kötött: 5600 Ft
Szabó Sándor, Cs.: Prón. A Programozott klón termék: tudományos-fantasztikus kisregény. KEPE.
Fûzött: 980 Ft
Szabó Zoltán: Titkok és vallomások. Versek. Uránusz. Fûzött: 1493 Ft
Szalay Tamás Lajos: Skócia. A szoknyás férfiak
földjén. Kossuth. Fûzött: 3990 Ft
Szántogat a paraszt. Magyar parasztköltôk antológiája. "Bakony, Te szép hazám" M. Parasztköltôk
Nagy B. Alapítványa. (Magyar parasztköltészet
kiskönyvtára 3.) Fûzött: 1344 Ft
Szeleczky Arnold: A lélek diplomatái. Borítékolt üzenetek a XXI. századnak: a gondolkodó elme és az
érzô szív antológiája. Magánkiad. Kötött: 1490 Ft
Szelektív étkezés élvezettel. Mérték K. (Trendi
könyvek) Fûzött: 1699 Ft
Szélinger Balázs: A 22 legnagyobb csata. PannonLiteratúra. (Nagyító alatt a világ)
Szemán Attila: In necessitate.... A Rákóczi-szabadságharc idôszakának "labanc" szükségpénzei.
Martin Opitz. Fûzött: 2240 Ft
Szénássy Zoltán: Komáromi krónikás. KT Lap- és
Kvk. Fûzött: 1050 Ft
Szép Ernô: Dali dali dal; Lila ákác; Ádámcsutka; Emberszag. /Négy regény./ Noran. Kötött: 3600 Ft
Szepsi Csombor Márton: Europica Varietas avagy
Szepsi Csombor Mártonnak Lengyel-, Mazur-,
Pruz, Dánia, Frízia, Hollandia, Zélandia, Anglia,
Gallia, Német- és Csehországon, viszontag az
prussiai, pomerániai, svéciai, norvégiai, fríziai,
zélandiai, britanniai tengeren való bujdosásában
látott, hallott, különb-különféle dolgoknak rövid leírása, mely minden olvasónak nemcsak gyönyörûségére, sokféle hasznára is szolgálhat. Lilium
Aurum. Fûzött: 1990 Ft
Szikszó Istvánné: Gyöngy-csodák: nyakláncok és
karkötôk. Lazi. Fûzött: 450 Ft
Szilágyi Attila: Sonka úr és Csók kisasszony. Háttér. Fûzött: 1600 Ft
Szilágyi János György: Pelasg ôsök nyomában.
Magyar ásatás az Appeninekben 1861-ben. Atlantisz: Szépmûv. Múz. (Kentaur) Fûzött: 2495 Ft
Szociálpszichológia. Európai szemszögbôl. KJKKerszöv. Fûzött: 5488 Ft
Szoloviné Bucsi Mariann: Ne többet, hanem másként! A sikeres értékesítés mesterfogásai. Panoráma. Kötött: 2450 Ft
Szonda Szabolcs – Cseke Gábor: Robogni örök úthengeren avagy Mit vétettek a dáliák? Státus. Fûzött: 700 Ft
Szutorisz Gyula: Hegyek és virágok. Erdély, a Magas-Tátra és az Alpok túravidékén. Kornétás. Kötött: 3990 Ft

T
Takács Erika: A legendák földjén. Könyvmíves Kvk.
Kötött: 5500 Ft
Takács Erika: A világ 103 csodája. Könyvmíves
Kvk. Kötött: 5500 Ft
Takács Erika: A világ legegzotikusabb tájai. Könyvmíves Kvk. Kötött: 5500 Ft
Takács Erika: Metropoliszok. [Napjaink csodái].
Könyvmíves Kvk. Kötött: 5500 Ft
Tamási Gyula Gábor: Betegnek lenni Amerikában
és Magyarországon. [Pénzrôl és gyógyításról egy
amerikai magyar orvos szemével]. Minerva. Fûzött: 1750 Ft
Tamás Jenô: Espresso. Espresso, cappuccino &
co. Alexandra. Kötött: 2999 Ft
Tamás Jenô: Pálinka. Pálinkák és más nemes párlatok. Alexandra. Kötött: 3499 Ft
Tamás Jenô: Tea. A világ legkedveltebb teafajtái.
Alexandra. Kötött: 3499 Ft
Tarján Tamás: Csendestárs. Tanulmányok, esszék,
bírálatok. Pont. Fûzött: 2240 Ft
Tarka teríték. TerraPrint. Fûzött: 1600 Ft
Techet Mária: Túlélési kézikönyv elvált anyáknak.
"Elvált nô 3 gyermekkel férjet keres". Ár&ás. (Pipacs könyvek) Fûzött: 1580 Ft

Teleki Béla: Szociális munka elmélete. A szociális
segítés megalapozása. Korda/Nyugat-Magyarországi Egy. BEPF Kar. (Szociális füzetek 1.) Fûzött: 800 Ft
Téli mesék. [Neves magyar írók, költôk legszebb
meséi, versei]. Csodaország. Kötött: 3300 Ft
Telkes József: Állásvadászat. Egy fejvadász tanácsai azoknak, akik a legjobb állást szeretnék
megcsípni. 2. átd. és kieg. kiad. Bagolyvár. Fûzött: 1450 Ft
Test cracker. Gyakorló tesztek az angol középfokú
írásbeli nyelvvizsgához. KFG. Fûzött: 1950 Ft
Thomson, Hugh: Az inkák öröksége. General
Press. (Különleges könyvek) Kötött: 2700 Ft
Tizenkilencedik század [hangdok.]. / Kisfaludy Károly et al. / Hungaroton. (Magyar költôk) 3500 Ft
Tola, José – Infiesta, Eva: Zoológiai atlasz. Holló.
Fûzött: 1950 Ft
Tolkien, John Ronald Reuel meséi. Szukits. Kötött:
2990 Ft
Topolánszky Ádám: Lobbizás. Érdekek az elôtérben. Bagolyvár. Fûzött: 1950 Ft
Torgyán Atilla: A tisztulás ösvényén. Önnön lényünk felszabadítása. Édesvíz. Fûzött: 1990 Ft
Török András Mátyás: Az erdô szabadja lettem. Ha
a vadász fest, a vadászfestô meg írni kezd. Nimród Alapítvány: Nimród Vadászújság Szerkesztôsége: DNM K. Kötött: 2800 Ft
Történetek a Bibliából gyermekeknek. Seyring:
Fröhlich. Kötött: 2200 Ft
Tóth Árpád – Kosztolányi Dezsô – Babits Mihály:
Lélektôl lélekig [hangdok.]. Hungaroton Records.
(Varietas delectat 3.)
Tóth Dezsô: Dáka község történeti kronológiája. i.e.
1400-2000. Szülôföld Baráti Kör. (Dákai füzetek
9.) Fûzött: 746 Ft
Tóth Imre – Pernesz György: Szôlôfajták. Mezôgazda. Kötött: 2400 Ft
Townshend, Charles: A terrorizmus. M. Világ.
(Summa sorozat) Fûzött: 1660 Ft
Travers, Pamela Lyndon: A csudálatos Mary. Ciceró Kv.stud. (Klasszikusok fiataloknak) Kötött:
1500 Ft
Tringer Éva – Fodor Ildikó: Adatbázis-kezelés. [Átd.
kiad.] Kossuth. (Egyedül is megy: ECDL és számítógép-kezelôi vizsga-elôkészítô 5.) Fûzött:
1590 Ft
Tringli István: Az újkor hajnala. Magyarország története, 1440–1541. Vince. (Tudomány-egyetem
Magyar történelem) Kötött: 2495 Ft
Turcsányi Veronika: Kézmûves technikák [elektronikus dok.]. Interaktív multimédia. BioDigit Kft.

U
Új s új lovat. Ady-versek. Tiara. Kötött: 2200 Ft
Ungvári Gulyás István: Önmagunk fogságában. A
kozmikus kapcsolatok összefüggései. Kornétás.
Fûzött: 1790 Ft

V
Váci Mihály – Simon István – Garai Gábor: Valami
nincs sehol. Válogatott versek. Papirusz Book.
Fûzött: 1480 Ft
Váczi Gábor: A víz és az ember. Esszériport a Polísz folyóirat Bölcsôhelyünk körül – Tájhazák címû sorozatából. Kráter Mûhely Egyes. (Polísz sorozat 2.) Fûzött: 1400 Ft
Vadas József: A magyar festészet remekei. Hetvenöt mester száz képe. Corvina. Kötött: 9800 Ft
Vadas József: Empire. Fényûzés és pompa. Geopen. Kötött: 5990 Ft
Van Wilderode, Anton: Betlehemi kispásztor Pesten. Verses elbeszélés. Széphalom Kvmûhely.
Kötött: 1500 Ft
Vass Ági: Szakrális motívumok. Ablakképek matrica
festékkel. Mandala Art: Paradigma P. Kft. (Paradigma kreatív meditáció: füzetsorozat) Fûzött:
950 Ft
Vass Henrik: Egy életút a XX. században. Találkozásom a történelemmel. MTA Törttud. Int.: Glória
Press. Fûzött: 1200 Ft
Vasy Géza: Az 1945 utáni magyar irodalom alkotói.
2. kiad. Krónika Nova. Fûzött: 1650 Ft
Vas Zoltán: Minden nap egy tanítómester. [Halhatatlanok aforizmái]. Papirusz Book: Papirusz Duola. Kötött: 2650 Ft
Vavrinecz Veronika: Richter Antal élete és mûködése, 1802–1854. Szkarabeusz. (A Richter János
Archívum közleményei 1.) Fûzött: 400 Ft
Végel László: Hontalan esszék, 1981–2001. Jelenkor. Kötött: 2200 Ft
Verne, Jules: Öt hét léghajón. Unikornis. (Jules Verne összes mûvei 70.) Kötött: 3500 Ft
Vernette, Jean: Szekták. Új Palatinus. (Ismerd
meg!) Fûzött: 960 Ft
Veteranyi, Aglaja: A gyermek a forró puliszkába
esett. Regény. Kráter Mûhely Egyes. (Kráter
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klasszikusok) Fûzött: 900 Ft
Világatlasz [Kart. dok.]. Országlexikonnal. [Különbözô méretarányok]. – 5. bôv. Nyír-Karta. Kötött:
4990 Ft
Villányi Attila: Kémia a kétszintû érettségire. Kemavill BT. Fûzött: 1916 Ft
Vonnegut, Kurt: Idôomlás. 2. kiad. Maecenas Kv.
Kötött: 1650 Ft
Vörösmarty Mihály – Arany János – József Attila –
Illyés Gyula: Elôszó [hangdok.]. Hungaroton Records. (Varietas delectat 6.)
Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde [hangdok.].
Hungaroton. 10500 Ft
Vörösmarty Mihály – Poe, Edgar Allan: A vén cigány [hangdok.]. Hungaroton Records. (Varietas
delectat 1.)

W
Wass Albert: A funtineli boszorkány. 1. Az urszubeli leány. 2. kiad. Kráter Mûhely Egyes. (Wass Albert életmûve 29.) Kötött: 5000 Ft
Wass Albert: A funtineli boszorkány. 3. A funtineli
boszorkány. 2. kiad. Kráter Mûhely Egyes. (Wass
Albert életmûve 31.) Kötött:
Wass Albert: A funtineli lány. 2. Kunyhó a Komárnyikon. 2. kiad. Kráter Mûhely Egyes. (Wass Albert
életmûve 30.) Kötött:
Wass Albert: A titokzatos ôzbak. Történetek egy
ember életébôl. 2. kiad. Kráter Mûhely Egyes.
(Wass Albert életmûve 27.) Kötött: 1680 Ft
Wass Albert: Csaba. Regény. 2. kiad. Kráter Mûhely Egyes. (Wass Albert életmûve 24.) Kötött:
1880 Ft
Wass Albert: Ember az országút szélén. 2. kiad.
Kráter Mûhely Egyes. (Wass Albert életmûve 26.)
Fûzött: 1680 Ft
Wass Albert: Magukrahagyottak. Regény. 2. kiad.
Kráter Mûhely Egyes. (Wass Albert életmûve 25.)
Kötött: 1680 Ft
Wass Albert minden verse. Kráter Mûhely Egyes.
(Wass Albert életmûve 1.) Kötött: 2300 Ft
Wass Albert: Ötven erdélyi gyermek levele a Jézuskához. Kráter Mûhely Egyes. (Wass Albert életmûve 32.) Kötött: 1980 Ft
Wass Albert: Tavak és erdôk könyve. Mesék. Kráter Mûhely Egyes. (Wass Albert életmûve 8.) Kötött: 1880 Ft
Wass Albert: Válogatott magyar mondák és népmesék. Kráter Mûhely Egyes. (Wass Albert életmûve 5.) Kötött: 1880 Ft
Wilde, Oscar: Teleny. Lárky. Fûzött: 1900 Ft
Wilkinson, Philip: Az iszlám. [hitvilág, kultúra és történelem]. Park. (Szemtanú 53.) Kötött: 2900 Ft
Willis, Jeanne: Sebhelyes Jimmy kalandjai. Marconi Kft. Fûzött: 1770 Ft
Witzig und gescheit. Aphorismen, Anektoden und
Sprichwörter. Holnap. Fûzött: 1390 Ft
Wolf, Tony: A vidék. Juventus. (Panorámás könyvek) Fûzött: 448 Ft
Wolf, Tony – Casalis, Anna: Esti mesék. Juventus.
Kötött: 2190 Ft
Wolf, Tony: Mesterségek. Juventus. (Panorámás
könyvek) Fûzött: 448 Ft
Wolf, Tony: Sport. Juventus. (Panorámás könyvek)
Fûzött: 448 Ft
Wolf, Tony: Utazás. Juventus. (Panorámás könyvek) Fûzött: 448 Ft
Wolters, Richard A.: Kutya a családban. 16 hetes
egyszerû és idôtálló kiképzési program, azaz a jó
magaviseletû kutya kiképzése. [S.l.], Tipo-Copy
BT. Fûzött: 1598 Ft

Y
Yates, Brock W.: A törvényen kívüli gépezet. A Harley-Davidson és az amerikai szellem. Szukits. Fûzött: 2590 Ft

Z
Zákonyi Botond – Gyulai Ferenc: Horgászzsebkönyv. Pannon-Literatúra. Kötött: 1333 Ft
Zapponi, Bernardino: Az én Fellinim. Erôs és gyenge, dühös és szelíd, öreg és infantilis az ember és
a rendezô forgatókönyvírója elbeszélésében.
JLX. Fûzött: 1900 Ft
Závodszky Géza: Magyar mondák, magyar történetek. Lilium Aurum. Kötött: 1990 Ft
Zelk Zoltán – Jenkovszky Iván: Háziállataink. Alexandra. Kötött: 369 Ft
Zhen, Chen: A gyógyító kínai konyha. Válogatás ötezer év hagyományos gyógyító receptjeibôl. 2. kiad. Oriental Herbs Kft. Fûzött: 2443 Ft

Zs
Zsírégetés élvezettel. Mérték K. (Trendi könyvek)
Fûzött: 1699 Ft
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