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Interjú

A következô téma
úgy döntött: vers lesz
Interjú a négy
dimenzióban
élô Rakovszky Zsuzsával
Mostanában többször
eltöprengek rajta, mi lehet
az oka annak, hogy az
utóbbi években mind
több költô vált prózaíróvá.
Ilyen lírikus például
Rakovszky Zsuzsa is,
akinek nagysikerû elsô
regénye után idén jelent
meg a második nagyepikája, A hullócsillag éve.
Mivel korábban számos
prózai mûvet tolmácsolt
magyarul az írónô,
fölötlött bennem: talán a
mûfordítások ösztönözték,
hogy elkalandozzék a
regényírás területére.
Netalán ráérzett a próza
ízére, könnyebbnek találta,
mint a verselést, esetleg ez
az igazi mûfaja, vagy
éppen A kígyó árnyékának
sikere vezette arra, hogy
megint regényt írjon?
(Mátraházi Zuzsa)
301. oldal
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304. oldal
Fullasztó ügynökvilág
Szônyei Tamás:
Nyilván tartottak
(Murányi Gábor)
308. oldal

Könyvbölcsô
Tarján Tamás
Öttel osztható
309. oldal

Gyerekkönyv
Választék a kötelezôk mellé
(Cs. A.)
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legutóbb a Norannál megjelent kötetérôl, a Kakasok
bánatáról. Többé-kevésbé
egyoldalas egységek,
szekvenciák, strófák,
darabok sorakoznak
benne. Igen sûrû
szövésûek a szövegek, mert
nagyjából egy oldalba fér
bele egy történet, egy kép,
egy gondolatmenet és soksok életbölcselet.
(Mátraházi Zsuzsa)
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„Ide nekem az oroszlánt
is!” – vélheti zubolyi
mohóságnak, aki az elnökvezérigazgató köré sereglô
sokadalomra pillant. Ám
valójában a szociológus
professzor már könyvkiadásunk válságos, borúlátó
idôszakában felismerte:
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A következô téma úgy döntött:
vers lesz
Interjú a négy dimenzióban élô
Mostanában többször eltöprengek
rajta, mi lehet az oka annak, hogy az
utóbbi években mind több költô vált
prózaíróvá. Ilyen lírikus például Rakovszky Zsuzsa is, akinek nagysikerû
elsô regénye után idén jelent meg a
második nagyepikája, A hullócsillag
éve. Mivel korábban számos prózai
mûvet tolmácsolt magyarul az írónô,
fölötlött bennem: talán a mûfordítások ösztönözték, hogy elkalandozzék
a regényírás területére. Netalán ráérzett a próza ízére,
könnyebbnek találta, mint a verselést, esetleg ez az
igazi mûfaja, vagy éppen A kígyó árnyékának sikere
vezette arra, hogy megint regényt írjon?
■ – Fogalmam sincs – válaszolta a feltételezéseket sorjázó kérdésre. – Valószínûleg nincs is ilyen, hogy „költô” és „prózaíró”, csak
írók vannak, akik hol ezt írnak, hol azt, aszerint, hogy az, amit meg
akarnak írni, milyen formába kívánkozik. És miért ne tennék? Nagyon sok költô írt prózát is, Kosztolányi, Babits, Füst Milán, Szép
Ernô jut így hirtelen az eszembe, sôt, úgy rémlik, még Ady is írt novellákat. Azt legfeljebb az életmû lezárulása után lehet eldönteni,
hogy inkább költô vagy inkább prózaíró volt-e valaki, de akkor sem
feltétlenül lehet vagy érdemes. Hogy én miért kezdtem prózát írni,
azt nem tudnám megmondani. Az ilyesmi nem tudatos döntés
eredménye. Egyszer csak jön egy ötlet, és ha életképesnek bizonyul,
akkor újabb mellékötletek sarjadnak belôle, és az ember egyszer
csak azon veszi észre magát, hogy prózát ír. A mûfordításban szerzett gyakorlat, persze, sokat segíthet a végsô fázisban, de maga az
ötlet, a téma az jóval mélyebb és személyesebb rétegekben születik.
– A kígyó árnyéka a XVII. századba kalauzolt, A hullócsillag
éve az 1950-es évekbe. Jól sejtem, hogy ebben a mostani regényben sok az életrajzi elem?
– Persze, persze, a regénybeli kislány nagyjából akkor született, amikor én (egy-két nap eltérés azért van, mert érzékeltetni akartam,
hogy azért korántsem önéletrajz), engem is sokáig egyedül nevelt az
édesanyám, a hely, a társadalmi helyzet, nagyjából minden megegyezik. A figurák egy részének is volt valóságos „modellje”, ami viszont történik velük, annak egy jó része fikció, illetve, ha megtörtént, nem ott, nem akkor, és talán nem is az adott szereplôvel, hanem valaki mással (pontosabban nekem is nehéz szétválasztani, mi
az, ami ténylegesen kitalálás, és mi az, amire öntudatlanul emlékeztem). Elsôsorban a gyerekkor világát akartam fölidézni, és ebben
természetesen segített, hogy én magam is gyereket nevelek.
– Nemzedéki és nemek közti küzdelmek szövik át a történetet. Saját gyermekkora vagy éppen ellenkezôleg, szülôi volta
szûrôdik át ezeken?
– Nem gondolnám, hogy a regény cselekményét nemek vagy
nemzedékek közti küzdelemként lehetne jellemezni. Ôszintén
szólva az ilyen küzdelmek nem különösebben érdekelnek. Inkább az érdekelt, milyen hatása van a zsarnokságnak, amely na-

Címlap

interjú

Rakovszky Zsuzsával

gyon hasonlóan mûködik a politikában és a személyes kapcsolatokban, az áldozatra: hogyan veszíti el
önbecsülését, sôt önazonosságát és hogyan rendeli
alá magát attól fogva önként a nála erôsebbnek és
gátlástalanabbnak. De ezek a törésvonalak zsarnok
és áldozat, elnyomó és elnyomott közt a könyvben
nem esnek egybe a nemek közti határvonallal,
nemcsak az áldozatok, hanem a legzsarnokibb figurák is (az óvónô, a naplóíró barátnôje, vagy más,
csak villanásnyira megjelenô szereplôk) nôk, a fontos férfi szereplôk közül pedig az egyik, a naplóíró,
tipikus áldozat, aki amint egy hirtelen elhatározással megszabadult egyik zsarnokától, rögtön egy másikat keres. És egyáltalán, úgy gondolom, hogy az
egyéni különbségek gondolkodásban, érzésben, erkölcsben sokkal inkább jellemeznek valakit, mint az, hogy milyen csoporthoz
tartozik, bár természetesen a nem, az életkor, a társadalmi helyzet és a többi jellemzô is rajta hagyja a nyomát mindenkin. De
az emberek nem oldódnak föl ezekben a különbözô „identitásokban”, hanem mindig marad valami csak rájuk jellemzô. És engem elsôsorban ez a valami érdekel.
– A helyszín a regényben egy határ közeli kisváros. Az ön
gyermekkorának színtere Sopron volt, s ide is tért vissza a fôvárosból. Mivel magyarázza ragaszkodását szülôvárosához,
hiszen sokan azt mondják, hogy íróként csak a „tûz” közelében, Budapesten lehet érvényesülni?
– Nem tudom pontosan, mire gondolnak, miben áll ez az „irodalmi érvényesülés”, hiszen könyvet vidéken is lehet írni, jó esetben a
kiadó kiadja, az olvasók elolvassák. Nem tudom, ennek a folyamatnak melyik fázisán lendítene, ha Pesten laknék. Lehet, hogy a kritikai visszhang erôsebb, ha a szerzô személyesen is tevékenyen részt
vesz valamilyen irodalmi csoport életében vagy fel-felbukkan a szerkesztôségekben. Ha így van, nem jól van, és az ilyenfajta „érvényesüléshez” amúgy se lenne semmi tehetségem. Nehéz megindokolni, miért ragaszkodik az ember a szülôvárosához. Azt hiszem, sok
minden van, amirôl nem tudjuk, mennyire fontos, csak öntudatlanul szenvedünk a hiányától. Ilyen lehet például a kezdetekkel, a
gyerekkorral való folytonosság érzése. Azt szoktam mondani, amióta itthon lakom megint, három dimenziósból négydimenzióssá
lett az élet, a múlt is állandóan jelen van, elég végigmenni egy utcán, hogy mi volt és mi lett azóta, hogy a fiam most ugyanabban
a házban gyerek, ahol én gyerek voltam – szóval, ez jó.
– Mi lesz a versei sorsa: párhuzamosan írta ôket a regényekkel? Készül újabb verseskötete vagy megint a prózaírásba ássa bele magát?
– Párhuzamosan nem nagyon tudom írni, egy regény általában
minden gondolatát lefoglalja az embernek, nemcsak azokban az
órákban, amikor ténylegesen írja, hanem akkor is, amikor valami
más, mechanikus dolgot csinál, mondjuk, ágyat húz vagy porszívózik, de az agya szabadon járhat. Most viszont, hogy befejeztem A
hullócsillag évét, tényleg meg akar íródni egy hosszabb vers – valami, ami már régebben is foglalkoztatott, és amirôl azt hittem, prózát fogok írni belôle, úgy „döntött”, hogy márpedig ô vers lesz. Elég
sok megvan már belôle, remélem, kitart a lendület, és rövidesen be
tudom fejezni. Utána megint hosszabb prózába szeretnék fogni.
Mátraházi Zsuzsa
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Könyv

panoráma

Magyar
irodalom
Sánta Ferenc
a Kossuth-díjas
írók sorozatában

A Kossuth-díjas írók sorozatának tizedik köteteként jelent meg Sánta Ferenc gyûjteményes kötete az Alexandránál. Egy szép könyvet tarthat a kezében az olvasó. És ez a kijelentés
nem csak a tartalomra vonatkozik. Kevés a szép külsejû könyv, amit kellemes
kézbe venni, jólesik megfogni, kényelmes olvasni.
Ez a kötet ilyen.
Elismerésre méltó kezdeményezése az Alexandra
Kiadónak a Kossuth-díjas
írók sorozat, amiben Turczi
István sorozatszerkesztô
egy csokorba gyûjti a magyar irodalom jeles alkotóit.
Epikusok és lírikusok gyûjteményes munkái ezek: Rákos Sándor, Sarkadi Imre,
Karinthy Ferenc, Sütô And-
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rás, Nagy Lajos, Illyés Gyula, Füst Milán, Déry Tibor,
József Attila mûvei jelentek
meg eddig. A köteteket
életrajzi összefoglaló és a
szerzô munkásságának
elemzése vezeti be és szerzôi bibliográfia,
majd a róla írt
tanulmányok
jegyzéke zárja.
A Sánta-kötetet
Vasy Géza vezeti
be, aki a válogatást és szerkesztést is végezte.
Kilenc novellát
és Az áruló c. regényt foglalja
egybe, amibôl
megismerhetjük
az író történelemszemléletét,
borongását a háborúk, a szegénység, a nyomorúság okozta
kínok miatt. Szó
esik a parasztok
nehéz sorsáról, a
földosztás dilemmáiról, az emberi helytállásról és
az élet még számos nehézségérôl. Nem
nyújtanak felhôtlen szórakozást Sánta írásai, sokkal
inkább elgondolkoztatnak
arról, miért és hogyan kerülünk idôrôl idôre embertelen körülmények közé.
Mennyire vagyunk felelôsek
mi magunk ezekért? Mit tehetünk a saját sorsunk javításáért, és ha a körülmények nehéz helyzetbe kényszerítenek, hogy ôrizhetjük
meg az emberségünket?
Nem ad kész válaszokat,
nekünk kell megdolgoznunk a megoldásért.
Örömmel várjuk a sorozat
további köteteit, hiszen van
még jó néhány jelese a magyar irodalomnak.
Wéber Katalin
Alexandra Kiadó
370 oldal, 2999 Ft

Gyerekirodalom
A teljesség felé
„Túl a hegyen, túl a vízen,
nem is egyen, hanem tízen,
túl a földön, túl az égen,
majdhogynem a világvégen”
lakik a Bölcs Hiánypótló, akihez a világ minden sarkából
özönlenek a hiányosak, hogy a
bölcs mester pótolja, ami elveszett, legyen az egy székláb,
vagy egy többszörösen összetett mondat értelme. Munkája
pedig akad bôven, hosszú sorokban állnak háza elôtt a pótlásra várók, akiknek minden
vágyuk, hogy életük újra teljes
egész legyen. Igaz, a Bölcs Hiánypótló csak azoknak a hiányát pótolja, akik tényleg rászorulnak. Persze ki ne gondolná, hogy az ô fogyatékossága tényleg pótlásra szorul.
A világvégi varázslóhoz indul Pontos Idô, az óra is, aki
elvesztette idôérzékét, viszont
humorból és költôi vénából
több van neki, mint egy átlagos órának. Útja során találkozik Venyige II.-vel, a szôrös rémmel, aki szintén hiányos, mondhatni teljességgel
méltatlan a szôrös rém jelzôre, hiszen kicsi, csupasz testét

levelekkel próbálja félelmetessé tenni, így aztán inkább komikus, mint ijesztô. A helyzet abszurditását fokozandó
egy lyuk szegôdik hozzájuk
(hozzá-lyuk), aki hosszú pályafutása során már volt hiány zoknin, rés bástyán és
szakadék két hegy között,
mégis inkább valami értelmesebb hiány szeretne lenni.
Számos szürreális kaland és
költészeti fordulat után el is érnek a Bölcs Hiánypótlóhoz,
ahol meglepve tapasztalják,
hogy a varázsló házát és környékét félelmetesen kongó bödönök ôrzik. Természetesen a
diktatórikus hajlamokkal megáldott Bödön család is hiányos, hiszen tizenkilencen, azaz egy híján húszan vannak, és
a Hiánypótlótól várják a teljességet, mely elég hatalmat adna
nekik a világ leigázására. Bödön Ödön és testvérei elkergették a hiányosokat, és sakkban
tartják a mestert, aki egyre csak
sorvadozik az éltetô hiánypótlás hiányában. Mint ahogy az
egy jó meseregényben szokás,
hiányos hôseink feladata lesz
kiszabadítani a varázslót, hogy
aztán talán az ô hiányosságaik
is pótlásra kerülhessenek.
A Bölcs Hiánypótlót olvasva
újra csak megérezhetjük, hogy
mennyire gazdag a magyar
nyelv; nem véletlen,
hogy Békés Pál
könyve az Édes
anyanyelvünk pályázaton elsô díjat
nyert. A mese kontextusába kerülve a
jól ismert szólások
új, humoros értelmet nyernek (az
egyik kisfiú a magához való eszéért áll
sorba a világvégi ház
elôtt, a veszett fejsze
pedig a nyelét hiányolja), de ugyanilyen bravúros nyelvi lelemény, amikor
a több jelentésû szavak kerülnek szokat-
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lan szövegkörnyezetbe, vagy
Pontos Idô váratlan rímû versikéi: „Venyige nem azér’ pucér, mivel facér, s ezér’ kacér.
Sajnos nincsen szôr a képén,
nem nôtt ki a sûrû rémprém.”
Korábbi meseregényeinek
(A félôlény, A kétbalkezes
varázsló) méltó folytatása az
Ünnepi Könyvhétre megjelent legújabb Békés-könyv,
melyben egyszerre van jelen
a nyelvi humor és a bölcsesség. Régi és új mesék elemei
keverednek benne, hogy ebbôl a kavalkádból egy szórakoztató, tanulságokban bôvelkedô történet kerekedjen,
melyet nemcsak a tíz év körüli gyerekek, de remélhetôleg szüleik is élvezettel forgatnak majd.
Pompor Zoltán
Békés Pál:
A Bölcs Hiánypótló
Móra Könyvkiadó
112 oldal, 1490 Ft

Gasztronómia
Raffaello, korgó
gyomorral
A szerzô (1910–1972) magyar, még ha mindössze
nyolc esztendôt élt is Magyarországon, ahol elôször
megjelent regényének borítólapján Alexander Lenard néven tévesztette meg a Völgy a
világ végén (Magvetô, 1967)
olvasóit. A szerzô író, még ha
csak életének utolsó öt éve
jutott is erre a foglalatosságra.
De ennek a fél évtizednek
termését Szerb Antalné rendezte sajtó alá, elsô verseskötetét (Orgelbüchlein) Amerigo Tot illusztrálta, németül
írott verseit Nemes Nagy Ágnes és Weöres Sándor, a római konyháról írott szakácskönyvét pedig Tandori Dezsô
és Tandori Ágnes terelte viszsza a fogantató anyanyelvhez.
A soknyelvû tolmács, Lomb
Kató is fordított Lénárdot és

a soknyelvû orvos, Lénárd is
fordított Lénárdot, sôt, magamaga anyanyelvén is újraírta
elôbb németül, késôbb angolul papírra vetett regényét. A
szerzô a magyaron kívül tizenkét nyelvet beszélt még,
néhányat anyanyelvi fokon.
Kicsoda Lénárd Sándor?
Amikor a bécsi szeletrôl írott
remek esszéjét olvashattuk
egyik napilapunkban, még
nem tudhattuk, kit takar a
név. „Soroljam fel – mint
ahogy ez bemutatkozásnál illik – foglalkozásaimat? Voltam kukta, mértem házról
házra vérnyomást, voltam a
római Magyar Akadémia orvosa, koldultam, a Vezúv
festôi táján s Machiavelli
szôlôhegye tövében mint az
amerikai hadsereg antropológusa csontvázakat raktam
össze apró darabkákból… Írtam még mûvészettörténeti,
archeológiai, orvosi disszertációkat a Biblioteca Nazionale öles téglafalai mögött
meg a vatikáni könyvtárban… Egy ideig két zongorán játszottam egy bankigazgatóval vacsoráért, s nála
megértôbb szakácsnôje
krumplit lopott részemre a
spájzból, hogy másnap is legyen mit ennem.”

ALBERT MALTZ:
HOLNAP IS NAP LESZ
Nagy siker volt sorozat
Fehéren feketén a faji diszkriminációról.
376 oldal, ára: 2400 Ft

Koplalós római évek
terméke ez a könyv, jóval korábbról, mint
amikor az Örök Városról szóló egyik útikönyv
írója kijelenti, hogy
„korgó gyomorral még
a legszebb Raffaello kép
sem nyújt élvezetet”.
Dehogynem! Csakhogy
más benyomás szerezhetô a római gasztronómiáról néhány napos
kiruccanás után (például Cserna-Szabó András
szerint „aki nem kóstolja meg a gorgonzola
mártásban fürdô bélszíncsíkokat, az nem
méltó az életre!”), s
megint más úgy 1938 és
1951 között, piacokat járva,
olasz házvezetônôkkel tereferélve, s közben az esténként
íródó Római történetekben megörökítve az igazságot a fasizmus hétköznapjairól. („Ez a
novella messze magasan fölötte áll Moravia római történeteinek, pedig azok még elég jó
olvasmányok” – vette észre annak idején Veres Péter.)
A németül több mint négy
évtizede, az interneten pedig
jó néhány éve magyarul is
hozzáférhetô A római konyha
(amelyet a Magvetô épp akkor ad közre, amikor az olvasáskutató szakember arról tudósít, hogy „A legnagyobb,
több mint ötvenszázalékos
olvasószám-növekedést a
gasztronómiai és a férfiéletmód-lapok könyvelhetik el”)
lapjain gasztronómia és férfiéletmód mellett annyi minden sûrûsödik még, hogy a
portékáját szeretettel kezelô
könyvkereskedô hosszan tûnôdhet, a szakácskönyvek, az
útleírások, avagy a mûvelôdéstörténeti esszék között helyezze-e el Lénárd karcsú kötetét a polcokon. Neki is, az
opus elôtt tanácstalanul tébláboló olvasónak is segítségére lehetett volna a kiadó, ha
elô- vagy utószó gyanánt a

Mindkét kötet keménytáblás, 130x210 mm

kötetbe szerkeszti Kardos G.
György alábbi sorait:
„Talán az ínséges római esztendôk gasztronómiai vágyálmai inspirálták Lénardot híres
szakácskönyve, A római konyha megírására. Szakácskönyv?
Igaz, megtaláljuk benne az ínycsiklandó recepteket is, de Lénard minden recepthez gondolatot mellékel, történelmet,
szokásokat, babonákat. Az olvasó egyszerre elfelejti, hogy
szakácskönyvet lapozgat, lebilincseli a pizza izgalmas története: hogyan alakult ki a pizzateriák sokízû készítménye az
antik Róma olajjal kent lepényébôl, melyhez akkoriban fügét majszoltak. »Két-három
szardella, 100 gramm tonhal…« – kezdi a receptnek álcázott kultúrtörténetet Lénard,
és észre sem vesszük, máris
megismerkedünk Marcus Gavius Apiciusszal, aki Tiberius
uralkodásának idején máig is
fennmaradt szakácskönyvet írt,
s akit Plinius »altissimus gurges«, »magasztos gége« néven
illetett, Juvenalis pedig epigrammát írt róla: Exemplum
gulae. (Példa egy zabálóra.)
»Egy kiló borjúhús, hat paradicsom, egy pohár száraz fehérbor…« S a pompás recept után
játékos gondolattársítással felidézôdik Mussolini Rómájának
ínséges étrendje vagy az alexandriai könyvtár égésekor elpusztult ókori szakácskönyv,
Arkhesztratosz Deipnologiá-jának története.
Remek olvasmány. Humanista szakácskönyv. Sôt – s ebben
talán egyedülálló a világon –
antifasiszta szakácskönyv.”
Szóval, ha ezt is beletette
volna a kiadó a valahol a brazíliai ôserdôk mélyén nyugvó
orvos-író posztumusz kötetébe, a recenzensnek most felkopna az álla.
Juhani Nagy János
Lénárd Sándor:
A római konyha
Magvetô, Budapest, 2004
191 oldal, 1990 Ft

Könyv

panoráma

DAVID HOWARTH:
TAHITI, AZ ELVESZETT PARADICSOM
Különleges könyvek sorozat
A paradicsomi sziget tündöklése és pusztulása.
320 oldal, ára: 2800 Ft
3
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2005. július 14. – augusztus 10.
Az összeállítás a Könyvkeresô adatbázisa
alapján készült. A mûvek további adatai
a www.konyvkereso.hu honlapon
tekinthetôk meg.
ÁLTALÁNOS MÛVEK
írás/olvasás

Bocsák Veronika: Bûvös toll. Elôírt írásfüzet 2. osztály. Dinasztia, 420 Ft
ismeretterjesztô

Erôs Zoltán; Nagy József, M.: Kivételes kvízözön. 15 000 kérdés–felelet. Sanoma, 3500 Ft
A háztartás titkai csak férfiaknak. M&C, 2490 Ft
FILOZÓFIA. PSZICHOLÓGIA
filozófia

Baranyi Tibor Imre; Horváth Róbert (szerk.): Tradíció. A Metafizikai Tradicionalitás Évkönyve.
Mithras-kultusz. A Mester ideája. Advaita Vedánta. Kasmíri Saivizmus. Kvintesszencia, 2200 Ft
Farkas Zoltán: Teleios Logos. Eusebius-tanulmányok. Akadémia, 2500 Ft
Kovács András: Fénykeresôk vagyunk. Képek, tûnôdések... Agapé, 920 Ft
Namdak, Tenzin: Dzogcsen. A filozófiától a szivárványtestig. Fénygömb Al., 1600 Ft
Szívós Mihály: A személyes és a hallgatólagos tudás elmélete. Elôzmények, keletkezéstörténet
és új távlatok. Tankönyvkiadó, 3250 Ft
okkultizmus

González-Wippler, Migene: Angyali energiák. Édesvíz, 2690 Ft
Redfield, James: A mennyei prófécia. Alexandra, 2699 Ft
Redfield, James: Shambhala titka. A tizenegyedik felismerés nyomában. Alexandra, 2699 Ft
Szabó Mária: Elôzô életeink – mai sorsunk. Cheiron St., 1500 Ft
Virtue, Doreen: Angyal terápia. Mandala Véda, 2490 Ft
pszichiátria, pszichológia

Golnhofer Erzsébet; Szabolcs Éva: Gyermekkor: nézôpontok, narratívák. Eötvös, 1523 Ft
Meves, Christa: Tanácsadó ábécé az élethez. Hogyan adjunk tanácsot a keresôknek?
Agapé, 950 Ft
Mónus Ágnes: Beszélj, hogy boldog légy! Avagy a harmónia bennünk lakozik. Ad-Art St., 1100 Ft
Morris, Desmond: A boldogság természete. Partvonal, 1999 Ft
Trías de Bes, Fernando; Celma, Álex Rovira: A jó szerencse áradása. Útmutató a sikeres
élethez. Mérték, 1599 Ft
Wattles, Wallace D.: A kiválóság bölcsessége. Bagolyvár, 1450 Ft
VALLÁS
vallás

Adorján Imre; Puskás László: Bektási adomák. Barnaföldi G. Arch., 1000 Ft
Armstrong, Karen: Az iszlám rövid története. Európa, 2600 Ft
Austin-Sparks, Theodore: Mi az ember? A Biblia szerint. Evangéliumi, 750 Ft
Dohányos János: Hol van megírva? Segédkönyv ismertebb bibliai helyek gyors megtalálásához
(reprint). Evangéliumi, 1800 Ft
Dubois-Dumée, Jean-Pierre: Múlik az idô, de nem öregszünk. Új Ember, 950 Ft
Harada, Sodo: Bódhidharma ösvényén. Az okajamai Szógen-dzsi templom apátja. Filosz-Humán,
2480 Ft
Heinzmann, Josef: Hivatásod a szeretet. Agapé, 1050 Ft
Kalo, Shlomo: Hamarosan eljön az a nap. Agapé, 950 Ft
Kammer, Albert von der; Urwin, John et al.: Krisztus ítélôszéke + Halál és feltámadás között.
2Korintus 5,10. Evangéliumi, 300 Ft
Kovács Gergely: Isten embere. Szemtôl szembe Mindszenty bíborossal.Új Ember, 5900 Ft
Metz, Johann Baptist: Szenvedéstörténet és megváltástörténet. L’Harmattan, 1950 Ft
Mücher, Werner; Bouter, Hugo: 24 életszabály + A paradicsomban. Pál apostol Rómaiakhoz írt
levelének 12. fejezetével kapcsolatban. Evangéliumi, 450 Ft
Pollock, John Charles: Hudson Taylor és Maria. Egy mennyben köttetett házasság. Evangéliumi,
1200 Ft
Sirbik Sándor (szerk.): Angyalok a bibliában. Alexandra, 1699 Ft
Sirbik Sándor (szerk.): Elsô kis bibliám. Bibliai történetek kisgyerekeknek. Alexandra, 1699 Ft
Szádja Gáon. Hittételek és vélemények könyve. L’Harmattan, 2250 Ft
Szigeti Jenô: Jézus megy velünk az úton. Százegyszer a szeretet titkáról. Heted7világ, 1998 Ft
Unger Zsuzsa (vál.): A boldogságok útjain. Új Ember, 1200 Ft
Wick Béla: Szent Ferenc rendjének története Kassán. Bookmaker, Múzeum Antikv., 2990 Ft
TÁRSADALOMTUDOMÁNY
jog

Farkas József; Kengyel Miklós: Bizonyítás a polgári perben. KJK, 5040 Ft
Gaál Irén; Máziné Szepesi Erzsébet: Büntetés-végrehajtási jog. Novissima, 3300 Ft
Holló András; Erdei Árpád (szerk.): Selected Decisions of the Constitutional Court of Hungary
(1998-2001). Akadémia, 13200 Ft
Jenei György: Közigazgatás-menedzsment. Századvég, 3150 Ft

Kovács András; Zsebik Judit: Gyakorlati útmutató a 2003. évi CXXIX. törvény szerinti
közbeszerzési eljárások megismeréséhez és lebonyolításához. Nodus, 4900 Ft
Osztovits András: Az elôzetes döntéshozatali eljárás legfontosabb elméleti és gyakorlati
kérdései.KJK, 4410 Ft
Szántay Antal: Regionalpolitik im alten Europa. Die Verwaltungsreformen Josephs II. in Ungarn,
in der Lombardei und in Österreich. Akadémia, 4830 Ft
Trócsányi László; Badó Attila: Nemzeti alkotmányok az Európai Unióban. KJK, 6720 Ft
Varga László (szerk.): A Munkavédelmi Törvény magyarázata. KJK, 5460 Ft
kereskedelem

Sós Gabriella: Fogyasztóvédelmi iratmintatár. KJK, 5040 Ft
Virányi Péter: A reklám fogalomtára. Gondolat, 2490 Ft
közgazdaságtan

Dávid Géza: Pasák és bégek uralma alatt. Demográfiai és közigazgatás-történeti tanulmányok.
Akadémia, 4990 Ft
Fodor Ágnes; Varga Lencsés Viktória: A varázslatos logframe-módszer. Századvég, 3150 Ft
Mészáros Károly: Operatív vállalatirányítási rendszerek bevezetésének módszertana. Dunaújv.
Fôisk., 1015 Ft
Renner Péter: A vállalkozási formák. Euro-Midi, 450 Ft
kriminológia

Korinek László: Irányzatok a kriminológiai gondolkodás fejlôdésében. BM Duna Palota, 1400 Ft
néprajz, népszokások

Budai Pál: A’ Köznép babonái és Balvélekedései ellen való Prédikátziók. Nagybajom,
1811–1824. L’Harmattan, 3000 Ft
Szabó Kálmán: A ‘hírös város’ anekdotakincse, 1935. Kecskeméti Lapok, 1500 Ft
Voigt Vilmos: Europäische Linien. Studien zur Finnougristik, Folkloristik und Semiotik. Akadémia,
3980 Ft
nyelvkönyvek

Babári Ernô; Babári Ernôné: 1000 Fragen 1000 Antworten. Társalgási gyakorlatok a német felsôfokú nyelvvizsgákra és emelt szintû szóbeli érettségire. Lexika, 1575 Ft
Braun, Anne; Julien, Patrice: PONS Megszólalni 1 hónap alatt. Francia kezdô. Könyv+kazetta.
Klett, 4452 Ft
Charomar, Joao António: Gazdasági és üzleti spanyol nyelvismeretek I. Librotrade, 2900 Ft
Czibik Márta; Tompos Anikó et al.: Angol emelt szintû érettségi. Nordwest 2000, 1900 Ft
Czifra Éva: The Art of Language Learning. Languages & Life an Aid for Both.
Magánkiadás, 2200 Ft
Fokról-fokra. Feladatgyûjtemény a német középszintû írásbeli érettségihez. Szövegértés.
Pedellus, 1495 Ft
Hegyi Boglárka: 1000 Fragen 1000 Antworten. Gastronomie – Tourismus. Társalgási gyakorlatok
a német gasztronómiai és turisztikai nyelvvizsgához. Lexika, 1575 Ft
Odzené Szemenyei Márta: Kézikönyv a Második angolkönyvem tanításához. Apáczai, 550 Ft
Olaszy Kamilla: Gastgewerbe – Tourismus – Grosses Testbuch. Magánkiadás, 2500 Ft
Péntek Bernadett; Gárvány Hajnalka et al.: Szóbeli témakörök és szituációk a német középszintû
érettségire és a nemzetközi nyelvvizsgákra. Nordwest 2000, 1450 Ft
Rimaszombati Károly: Angol nyelvtan. Maxim Kiadó, 980 Ft
Scheibl György: Német nyelvtan. Maxim Kiadó, 980 Ft
Simigné Fenyô Sarolta; Váraljainé Csorba Éva (szerk.): Készüljünk az angol középfokú
nemzetközi nyelvvizsgára (2 CD-melléklettel) Gyakorlókönyv és próbavizsga feladatok.
Magánkiadás, 6510 Ft
oktatás-nevelés

Egyszerû mûveletek: kivonás (Matricákkal!) 6-7 éveseknek. Alexandra, 699 Ft
Egyszerû mûveletek: osztás (Matricákkal!) 6-7 éveseknek. Alexandra, 699 Ft
Egyszerû mûveletek: összeadás.(Matricákkal!) 6-7 éveseknek. Alexandra, 699 Ft
Egyszerû mûveletek: szorzás (Matricákkal!) 6-7 éveseknek. Alexandra, 699 Ft
Furákné Mózes Lilla: Játszd újra...! Képességfejlesztô játékgyûjtemény a tanulási nehézségekkel
küzdô gyermekeknek 12 éves korig. Komárom-Esztergom M. Önkorm. Ped. Int., 2100 Ft
Hegedûs Ferencné: Szóbúvár. Apáczai, 1691 Ft
Hoffmann Rózsa: Vezetés pedagógusszemmel. Tankönyvkiadó, 1700 Ft
pénzügy

Boda György; Szlávik Péter: Kontrolling rendszerek (CD-ROM melléklettel). KJK, 7980 Ft
Mészáros Károly: Pénzügyi folyamatok a SAP-ban. Dunaújv. Fôisk., 1466 Ft
Paróczai Péterné: Pénzügyi és vállalkozásfinanszírozási ismeretek. Perfekt, 2900 Ft
Renner Péter: Adózási alapfogalmak, a vállalkozásokat érintô legfontosabb adók, adó jellegû terhek. Euro-Midi, 450 Ft
statisztika

Sebôk László (szerk.): Az 1869. évi népszámlálás vallási adatai. Teleki L. AL., 3000 Ft
tankönyvek

Albertné Balogh Márta: Útmutató a Harmadik és Negyedik daloskönyvem használatához.
Apáczai, 550 Ft
Balassa Lászlóné; Csekné Szabó Katalin et al.: Matematika kézikönyv 3. osztály tanítói számára.
Apáczai, 550 Ft
Balassa Lászlóné; Csekné Szabó Katalin et al.: Matematika kézikönyv 4. osztály tanítói számára.
Apáczai, 550 Ft
Balázs Katalin, J.: Kémia munkafüzet az általános iskolák 8. osztálya számára.
Apáczai, 550 Ft
Balázs Lórántné; Balázs Katalin: Kémia tankönyv az általános iskolák 8. osztálya számára.

ELÔFIZETÉSI FELHÍVÁS
Kedves Olvasónk!
Azt javasoljuk Önnek: fizessen elô lapunkra! Sokféle terjesztési módszert kipróbáltunk, és meg kellett állapítanunk, hogy egyik sem vetekszik az elôfizetés módszerével.
A Könyvhetet megrendelheti a szerkesztôség címén:
1114 Budapest, Hamzsabégi út 31. levélben vagy az itt
található kitöltött, kivágott megrendelôszelvényen,
vagy faxon a 466-0703 telefonszámon.
3
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MEGRENDELÉS
Megrendelem a Könyvhetet 1 évre 2940 Ft elôfizetési díjért. Kérem,
küldjenek postai csekket az elôfizetési díj befizetéséhez.
NÉV......................................................................................................................
CÍM......................................................................................................................
..............................................................................................................................
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Apáczai, 739 Ft
Balogh József: Kézikönyv. Magyar irodalom 5. osztály. Apáczai, 550 Ft
Bánhegyi Ferenc; Makláriné Hajas Teréz: Mozgóképkultúra és médiaismeret. Munkafüzet a 14
éves korosztály számára. Apáczai, 550 Ft
Bánki István; Pála Károly: Irodalmi szöveggyûjtemény 10. osztály. Apáczai, 846 Ft
Burai Lászlóné; Faragó Attiláné: Kézikönyv a 2. osztályos Hétszínvarázs olvasókönyv és
munkafüzet használatához. Apáczai, 550 Ft
Burai Lászlóné; Faragó Attiláné: Kézikönyv a 3. osztályos Hétszínvirág olvasókönyv és
munkafüzet használatához. Apáczai, 550 Ft
Csahóczi Erzsébet et al.: Matematika tankönyv 5. osztály I. köt. Apáczai, 719 Ft
Csahóczi Erzsébet et al.: Matematika kézikönyv 5. osztály II. köt. Apáczai, 550 Ft
Csahóczi Erzsébet et al.: Matematika tankönyv 6. évfolyam I. kötet. Apáczai, 708 Ft
Csahóczi Erzsébet et al.: Matematika tankönyv 6. évfolyam II. kötet. Apáczai, 719 Ft
Csahóczi Erzsébet et al.: Tanári kézikönyv. Matematika 8. évfolyam II. kötet. Apáczai, 550 Ft
Czigléné Farkas Katalin: Kézikönyv a 4. osztályos Hétszínvirág olvasókönyv és munkafüzet
használatához. Apáczai, 550 Ft
Devecsery László: Középiskolába készülök irodalomból – középiskolába készülök nyelvtanból a
8. osztály számára. Apáczai, 690 Ft
Esztergályos Jenô (szerk.): Óravázlatok, tanítási tervezetek a negyedik osztály számára.
Apáczai, 2500 Ft
Fazekas Sándor: Matematika felvételi feladatok középiskolába készülôknek. Pedellus, 950 Ft
Fenyô D. György; Hajas Zsuzsa: Magyar nyelv és irodalom munkafüzet szakiskola 10. osztály.
Pedellus, 588 Ft
Fenyôs Zoltán; Fenyôsné Kircsi Amália et al.: Tanuljunk informatikát! 1. Munkafüzet. Szakiskola
9. osztály. Pedellus, 508 Ft
Fenyôs Zoltán; Fenyôsné Kircsi Amália et al.: Tanuljunk informatikát! 2. Munkafüzet. Szakiskola
10. osztály. Pedellus, 508 Ft
Fodorné Baráth Zsuzsa: Útmutató és tanmenetjavaslat – Rajzolás és ábrázolás. Az alkotás
öröme 1. osztályos munkafüzethez. Apáczai, 550 Ft
Fonódiné Vidovics Katalin; Pete Lászlóné: Kézikönyv a Nyitott szemmel 1. és 2. osztályos
környezetismeret munkáltató tankönyvhöz. Apáczai, 550 Ft
Fülöp Mária: Tantárgyi program és útmutató a fogalmazás tanításához 3–4. osztály. Apáczai, 550 Ft
Fülöp Mária; Szilágyi Ferencné: Nyelvtan és helyesírás. Munkáltató tankönyv az általános iskola
4. osztálya számára. Apáczai, 846 Ft
Fülöp Mária; Szilágyi Ferencné: Tantárgyi program a magyar nyelv tanításához 2., 3., 4. osztály.
Apáczai, 550 Ft
Gyermán György: Matematika témazáró feladatlapok szakiskola 9. osztály. Pedellus, 567 Ft
Hajas Zsuzsa: Helyesírási feladatgyûjtemény középiskolásoknak 9–12 o. Pedellus, 958 Ft
Hegedûs Sándorné: Matematika 3. Képességfejlesztô munkafüzet. Pedellus, 798 Ft
Hegedûs Sándorné: Matematika 4. Képességfejlesztô munkafüzet. Pedellus, 798 Ft
Horváth Katalin; Imrehné Sebestyén Margit: Útmutató és tanmenetjavaslat a képzelet világa 3–4.
könyvekhez. Apáczai, 550 Ft
Horváth Miklós; Szentirmainé Brecsok Mária: Környezetismeret a 4. osztály és a 10 éves
korosztály számára. Apáczai, 790 Ft
Horváth Miklós; Szentirmainé Brecsok Mária: Környezetismeret munkafüzet 3. osztály. Apáczai, 475 Ft
Horváth Miklós; Szentirmainé Brecsok Mária: Tanári kézikönyv a 4. osztályos környezetismeret tantárgy tanításához. Apáczai, 550 Ft
Horváth Tihamér: Testnevelés kézikönyv az általános iskola 1–2. osztály számára.
Apáczai, 550 Ft
Imrehné Sebestyén Margit: Útmutató és tanmenetjavaslat – A képzelet világa 5. osztály. Apáczai, 550 Ft
Imrehné Sebestyén Margit: Útmutató és tanmenetjavaslat – A képzelet világa 6. osztály. Apáczai, 550 Ft
Kovács István; Kovácsné Bede Ágnes: Történelem. Tankönyv 12. osztály. XX. Század. Pedellus, 1172 Ft
Kurucz Istvánné; Tóth Ferencné et al.: Felmérések kézikönyv. 1-2. osztály. Matematika. Apáczai, 550 Ft
Kurucz Istvánné; Varga Lívia: Tantárgyi program az 1. osztályos matematika tantárgy
tanításához. Apáczai, 550 Ft
Mester Miklósné: Kézikönyv. A mi világunk. Környezetismeret 1. osztály. Apáczai, 550 Ft
Mester Miklósné: Kézikönyv. A mi világunk. Környezetismeret 2. osztály. Apáczai, 550 Ft
Mester Miklósné: Kézikönyv. A mi világunk. Környezetismeret 3. osztály. Apáczai, 550 Ft
Mester Miklósné: Kézikönyv. A mi világunk. Környezetismeret 4. osztály. Apáczai, 550 Ft
Molnár László: Fizika a 8. osztály számára. Apáczai, 750 Ft
Molnár László: Fizika munkafüzet a 8. osztály számára. Apáczai, 550 Ft
Nagyné Horváth Emília: Biológia a 13–14 éveseknek és az általános iskola 8. osztálya számára.
Apáczai, 739 Ft
Nagyné Horváth Magdolna: Történelem képességfejlesztô feladatgyûjtemény 7. osztály. Pedellus,
798 Ft
Pálné Juhász Edit: Olvasónapló 1-2. osztály számára. Apáczai, 550 Ft
Pitrik József: Technika és életvitel 5. osztály. Apáczai, 719 Ft
Sipos Sándor: Az emberiség rövid története 9. A magyar történelem a kezdetektôl 1914-ig.
Munkafüzet. Pedellus, 529 Ft
Süle Ferenc: Kézikönyv az Elsô-Második daloskönyvemhez. Apáczai, 550 Ft
Szász Lídia Sára: Útmutató és tanmenetjavaslat az elsô rajzfüzetemhez. Apáczai, 550 Ft
Széplaki Erzsébet: Fogalmazási feladatgyûjtemény a szóbeli és írásbeli kifejezôképesség
fejlesztésére a 10–11 évesek és az általános iskola... Apáczai, 525 Ft
Széplaki Erzsébet: Fogalmazási feladatgyûjtemény a szóbeli és írásbeli kifejezôképesség
fejlesztésére a 11–12 évesek és az általános iskola...
Apáczai, 525 Ft
Széplaki Erzsébet: Tantárgyi program a magyar nyelv tanításához 5. osztály (kerettanterves).
Apáczai, 550 Ft
Toldiné Tóth Ágnes: Középiskolába készülök kémiából. Apáczai, 690 Ft
Tóth Ferencné; Flór Lászlóné: Kézikönyv és tanmenetjavaslat az Én matematikám 2. osztályos
matematikakönyvöz. Apáczai, 550 Ft
Tóthné Simon Zsuzsa: Rajzolás és ábrázolás. Az alkotás öröme 4. osztály. Apáczai, 690 Ft
Tóthné Simon Zsuzsa: Útmutató és tanmenetjavaslat – Rajzolás és ábrázolás. Az alkotás öröme
3. osztályos munkafüzethez. Apáczai, 550 Ft
Virág Gyuláné: Útmutató és tanmenetjavaslat a 6. osztályos irodalom könyvhöz. Apáczai, 550 Ft
társadalomtudományok

Fûzfa Balázs: Gyalogjáró történelem. Szociográfiák. Argumentum, 1600 Ft
Horváth Imre: Egy öngyilkosság... Garbó, 2100 Ft
Szöllôsi Nagy Klotild: Torlasz Ruandában. Accordia, 1200 Ft
Takács József: A magyar parasztság sorsfordulói 1514-2003 között. Agroinform, 2000 Ft
Tamás Pál; Tibori Tímea (szerk.): Ifjúságpolitikák. Új Mandátum, 2980 Ft

TERMÉSZETTUDOMÁNY
csillagászat

Sragner Márta: Az égbolt mindenkié. Emlékkötet Kulin György születésének 100. évfordulójára.
M. Csill. Egy., 905 Ft
fizika
Kornelius, Martin: Einstein light. A relativitáselmélet játszi könnyedén. Helikon, 1690 Ft
kémia

Churchill, E. Richard; Loeschnig, Louis V. et al.: 365 egyszerû tudományos kísérlet. Hétköznapi
anyagok felhasználásával. Alexandra, 1999 Ft
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matematika

Tóth János; Simon L. Péter: Differenciálegyenletek. Bevezetés az elméletbe és az alkalmazásokba. Typotex, 4100 Ft
növénytan

Pinke Gyula; Pál Róbert: Gyomnövényeink eredete, termôhelye és védelme. Alexandra, 6900 Ft
növénytermesztés

Mártonnffy Béla (szerk.): Hagymafélék. Vörös-, fok-, póré-, téli sarjadék-, metélô– és salottahagyma. Mezôgazda, 950 Ft
Tuma, Jan: Öntözôrendszerek. Cser, 1680 Ft
Velich István; Nagy Enikô, V.: Déligyümölcsök. Mezôgazda, 1958 Ft
természettudományok, általában

Breckenridge, Judy et al.: 365 szuper tudományos kísérlet. Hétköznapi anyagok felhasználásával. Alexandra, 1999 Ft
ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK
állatgondozás, kedvtelésbôl tartott állatok

Macfarlene, Stuart; Macfarlene, Linda: Imádnivaló cicák. Libruna, 990 Ft
Macfarlene, Stuart; Macfarlene, Linda: Szeretetreméltó kutyák. Libruna, 990 Ft
Mancuso, Theresa: Ki lopta el a csontomat? Ebenszedett igazságok. Joker Ex, 1760 Ft
barkácsolás

Galambos Fecó (szerk.): Lufivarázs haladóknak. Szalay, 1302 Ft
Galambos Fecó (szerk.): Lufivarázs kezdôknek. Szalay, 1302 Ft
Kiresné Vincze Ilona (szerk.): Barkácssuli könyv 2. Nyár – ôsz. Pannon-Literatúra, 1260 Ft
betegápolás és gyermekgondozás

Thompson, June: A kisgyermek gondozása. Hajja, 1995 Ft
egészség és higiénia

Collins, Mandy: A szép fog. Egészségügyi, ápolási és szépségmegoldások. Hajja, 3990 Ft
Lux Elvira: Szexkontroll. Saxum, 980 Ft
háztartás

Nyilas Kálmánné: Ünnepeink foltvarrással. Újhold, 1302 Ft
jármûvek

Fekete Kálmán: Lada VFTS-varázslók I. Alexandra, 1499 Ft
Jármûkarbantartás csak nôknek. M&C, 2490 Ft
kertészet

Váczi Imréné; Dede Géza (szerk.): Növények a lakásban. Pannon-Literatúra, 1200 Ft
mezôgazdaság

Héjj László; Balázs-Kiss Krisztina (szerk.): A magyar állatorvosok név- és címjegyzéke 2005.
Mezôgazda, 2400 Ft
orvostudomány

Acsády György; Nemes Attila (szerk.): Az érbetegségek klinikai és mûtéttani atlasza. Medicina
Könyvkiadó Rt., 8900 Ft
Bíró Orsolya et al. (szerk.): Pharmindex zsebkönyv. Brevier. 2005/1. OGYI, 5450 Ft
Dermie, Peter; Shepherd, Stephen: Családi egészségkönyv. Összefoglaló enciklopédia az
egészségmegôrzéshez. B+V, 7490 Ft
Krasznárné Erdôs Felícia; Feketéné Gacsó Mária (szerk.): Tanulmányok az afázia témakörébôl.
Eötvös, 3098 Ft
Markus, Michéle: Vészjelek a belsô fülbôl. Segítség tinnitus esetén. Mérték, 1499 Ft
Szakál Istvánné: ‘Anyu, nem halhatsz meg!’ A legyôzött kór! Humán Európa Szöv., 300 Ft
szakácskönyvek

Borlai Fanni (szerk.): Pár kérdés a tésztákról. D&B 2001, 2300 Ft
Borlai Fanni (szerk.): ReceptKLUB. Receptgyûjtemény 6. Pár kérdés a tésztákról. D&B 2001,
2300 Ft
Halmos Mónika; Gabula András: Fennkölt saláták. Újhold, Szalay, 798 Ft
Hargitai György: A legjobb saláták. Top-Hill, 2990 Ft
Michele Sharp (szerk.): Szakácskönyv migrénesek számára. Medicina, 1890 Ft
Spaeth, Radu: 1 forma – 50 muffin. Új receptek a csábító kis süteményekhez. Holló, 950 Ft
számítástechnika

DeBolt, Virginia: HTML és CSS. Webszerkesztés stílusosan. Kiskapu, 5600 Ft
Gubán Miklós: Alapfokú szövegszerkesztési ismeretek. Mûszaki, 1250 Ft
Imreh Balázs; Imreh Csanád: Kombinatorikus optimalizálás. Kiskapu, 3400 Ft
Iványi Antal (szerk.): Informatikai algoritmusok 2. ELTE Eötvös, 5250 Ft
Magyary Gyula; Bodnár István: Az informatika elméleti alapjai. Kiskapu, 1280 Ft
Mészáros Károly: SAP R/3 általános ismeretek. Dunaújv. Fôisk., 2598 Ft
technológia és gyártás

Schulz, Eder: Biogázgyártás. Cser, 2998 Ft
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vasút

Varga Károly: Vasúti jármûjavító üzemek története. MÁV Vezérig., 1600 Ft
vezetés és üzletvitel

Mintzberg, Henry; Ahlstrand, Bruce et al.: Stratégia szafari. Útbaigazítás a stratégiai menedzsmentben. HVG, 5500 Ft
MÛVÉSZET, SPORT
építészet és várostervezés

Mújdricza Péter: Mikropolisz. Térszövegek. Magánkiadás, 3801 Ft
fényképészet

Ács Irén: Ôrizd meg... Liget, 1800 Ft
Evans, Duncan; Banks, Iain: Klasszikus aktfotózás. A legjobb aktfotósok technikái. Alexandra,
3999 Ft
Farkas Zsuzsa: Festô-fényképészek, 1840–1880. M. Fotográfiai Múz., 12800 Ft
Ludwig Emil: Szigliget. Képek és históriák – Bilder und Geschichten (magyar, német ny.) Helikon,
4990 Ft
Száraz Miklós György: Siebenbürgen (Erdély csodái) (német ny.) Helikon, 8990 Ft
Száraz Miklós György: Transylvania. Fragile wonder (Erdély csodái) (angol ny.) Helikon, 8990 Ft
film és televízió

Meyer-Stabley, Bertrand: Az igazi Sophia Loren. Jószöveg, 1990 Ft
horgászat

Váradi László; Füstös Gábor (szerk.): Horgászvizek kézikönyve. Minden, ami a horgászvizek
kezeléséhez kell. Nyíl, 2990 Ft
labdarúgás

Burns, Jimmy: Beckham és Spanyolország. Hatalom, sztárság, Real Madrid. Európa, 2800 Ft
mûvészet, általában

Addiss, Stephen; Yoshiko Seo, Audrey: Hogyan nézzük a japán mûvészetet? A japán kert. HVG,
3800 Ft
Kaán Zsuzsa: Seregi (magyar,angol ny.) Tánc– és kultúra Al., 4900 Ft
Szeifert Judit: Borgó. B-Humanitas, 1650 Ft
Toscana. Mûvészeti kalauz. Vince, 5995 Ft
sport, általában

Ládonyi László; Margay Sándor (szerk.): Magyar sportévkönyv 2005. Aréna 2000, 5980 Ft
Moldvay Ildikó: Fitten labdán – labdán fitten. Carita, 4200 Ft
Moriabadi, Uschi: Pilates gyakorlatok. Mérték, 2499 Ft
szellemi sportok

Polgár László: Bishop. Futó kaland (magyar–angol ny.) Polgár, 5250 Ft
Polgár László: Knight. Tréfacsináló (magyar–angol ny.) Polgár, 5250 Ft
szórakozás

Mózes István Miklós: Agyteszt. 200 kérdés – 1200 válasz. Kvízjáték. Regun Press, 390 Ft
technikai sportok

Dávid Sándor: Forma-1 sztorik 2005. Duna, 2998 Ft
vízi sportok

Bornhoft, Simon: Széllovaglás. Alapvetô felszerelések és technikák kézikönyve. Tóthágas, 3498 Ft
Frka, Danijel; Mesic, Jasen: Az Adria titkai. Strategos, 7500 Ft
zene

Komlós Katalin: Fortepianók és zenéjük. Németország, Ausztria és Anglia, 1760-1800. Gondolat,
1980 Ft
Müller Péter Sziámi: Dal-szöveg-könyv CD melléklettel. Jonathan Miller, 2980 Ft
Vargyas Lajos: Folk Music of the Hungarians CD-melléklettel. Akadémia, 9450 Ft
Zoltán János: A nagy (de)generáció. A LiveRsing sztori. Music City Kft, 2500 Ft
NYELVTUDOMÁNY, IRODALOMTUDOMÁNY
irodalomtudomány

Ferenczi Attila (szerk.): A rejtélyes Aeneis. Aeneis-tanulmányok. L’Harmattan, 1950 Ft
Határ Gyôzô: Határ-breviárium. Serdián, 3150 Ft
Péter László: 14 írás József Attiláról. Bába, 700 Ft
Propp, Vlagyimir Jakovlevics: A varázsmese történeti gyökerei. L’Harmattan, 3000 Ft
nyelvtudomány

Gados László: A sokféleség közös nyelve. Humán Európa Szöv., 1200 Ft
Hódi Gyuláné: Magyar nyelv 5. Útmutató CD-melléklettel. Tankönyvkiadó, 1290 Ft
szótár

Albert István; Kis Balázs (szerk.): Angol-magyar informatikai fordítói szótár. Szak, 7000 Ft
Bodrogi Márta: Magyar–német kéziszótár. Az új német helyesírás szabályainak megfelelôen.
Pannon-Literatúra, 1260 Ft
Bodrogi Márta: Német-magyar kéziszótár. Az új német helyesírás szabályainak megfelelôen.
Pannon-Literatúra, 1260 Ft
Borók Jutka: Angol–magyar kéziszótár. Pannon-Literatúra, 1260 Ft
Borók Jutka: Magyar–angol kéziszótár. Pannon-Literatúra, 1260 Ft
Hessky Regina; Iker Bertalan (szerk.): Német–magyar, magyar–német tanulószótár érettségizôknek és nyelvvizsgázóknak Grimm, 7500 Ft
Kiss László: Angol-magyar, magyar–angol kéziszótár. Tempo, 1999 Ft
PONS Szókártyák. Angol kezdô 1. Klett, 2900 Ft
PONS Szókártyák. Angol kezdô 2. Klett, 2900 Ft
Takács Erika (szerk.): Angol–magyar–angol útiszótár. Könyvmíves Könyvkiadó Kft., 399 Ft
Udvari István: Magyar–ukrán szótár 1. A – Ly. BGYTF, 7000 Ft
Youssef, Abbas: Arab–magyar szótár. Magánkiadás, 4800 Ft
FÖLDRAJZ, TÖRTÉNELEM
atlaszok és térképek
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Amerikai Egyesült Államok (1:4 000 000). Cartographia, 1700 Ft
Arad várostérkép (1:15000). Cartographia, 1250 Ft
Budapest és Magyarország (duó atlasz). PannonCart, 2300 Ft

Európa touring atlasz (1:2000000). Freytag-Berndt, 2400 Ft
Germany – Németország (1:800000). Cartographia, 1100 Ft
Horvátország, Szlovénia. Szuperatlasz (1:150000). Freytag-Berndt, 4500 Ft
India (1:3750000). Cartographia, 1700 Ft
Kos, Vili; Kos, Matjaz et al. (szerk.): Östliche Adriaküste (1:100000). Freytag-Berndt, 6000 Ft
Közép-Európa autóatlasza (1:500000). Freytag-Berndt, 4700 Ft
Mátra és környéke. Turistatérkép (1:50000). Nyír-Karta, 790 Ft
Naples (Nápoly) (1:12000) (magyar-angol-német-francia ny.) Cartographia, 1250 Ft
Németország, Ausztria, Svájc. Szuperatlasz (1:400000). Freytag-Berndt, 4800 Ft
Österreich Supertouring. Autoatlas (1:150000). Freytag-Berndt, 3499 Ft
Österreich Touring. Autoatlas (1:150000). Freytag-Berndt, 3000 Ft
Pilis, Visegrádi hegység turistakalauz térképpel. Cartographia, 2350 Ft
Prague (1:17000). Cartographia, 1250 Ft
Riesenplan Wien (1:12500). Freytag-Berndt, 3105 Ft
Riesenstädteatlas Grossraum Wien (1:15000). Freytag-Berndt, 3652 Ft
Secuimea – Székelyföld (1:250000). Cartographia, 1250 Ft
Skandinavien Superatlas (1:250000, 1:400000). Freytag-Berndt, 6500 Ft
Spanyolország, Portugália (1:1500000). Cartographia, 1250 Ft
Superatlas Strassen & Städte. Österreich, Europa (1:150000). Freytag-Berndt, 5500 Ft
Szekszárdi-dombság, Gemenc turistatérkép (1:40000). Cartographia, 900 Ft
Szerbia és Montenegro, Bosznia-Hercegovina, Macedónia (1:800000). Cartographia, 1100 Ft
Vad Attila (fôszerk.): Budapest + 34 környéki település atlasza (1:20000). Cartographia, 2600 Ft
Velencei-hegység, Velencei-tó. Turistatérkép (1:25000). Cartographia, 900 Ft
Zempléni-hegység (északi rész) turistatérkép (1:40000). Cartographia, 900 Ft
Zselic turistatérkép (1:60000). Cartographia, 900 Ft
életrajz, önéletrajz

Ament Andor: Zsebkönyv családfa kutatáshoz. Magánkiadás, 1200 Ft
Djerassi, Carl: A Tabletta. A fogamzásgátlás atyjának önéletrajza. Edge 2000, 2800 Ft
Heltai Nándor: Elveték a jó magot’. ‘A térnyerô-dús’ Széchenyi és a kecskeméti Liebenbergek.
Porta, Kecskeméti Lapok, 1200 Ft
Jósa Miklós; Ulrich Attila: A németszôgyéni és bánházi Jósa család története. Déri Múz., 2800 Ft
Meylan, Vincent: II. Erzsébet, Anglia királynôje. Jószöveg, 1990 Ft
Reinstein, Mara; Bartolomeo, Joey: Brad és Jen. A hollywoodi álompár tündöklése és bukása.
Geopen, 1990 Ft
Sáray Ákos (szerk.): Gyoroki (Gyurkó) Pál. Egy portréfestô életútja, Békéscsaba – Budapest –
Tokaj. Bíbor, 2800 Ft
Szentgróthy Mária, A .: Zánkai füzér. Monografikus, valóságalapú családregények. Nap Al.,
4392 Ft
Tôzsér Kapcsos Anna: Palócul tanított imádkozni Anyám. L’Harmattan, 2500 Ft
Zarek, Otto: Moses Mendelssohn. Bábel, 2350 Ft
mûvelôdéstörténet

Buza Péter (szerk.): A Víziváros. Mûvelôdéstörténeti tanulmányok. Bp.-i Városvédô Egy., Szabó
E. Kvt., 5000 Ft
Drexlerné Stanchich Ilona: Társadalmi viselkedéstan. Alapmû 9. Viselkedéseink gyökerei. A
totemizmustól a globalizmusig. Magánkiadás, 1890 Ft
Õze Sándor; Medgyesy-Schmikli Norbert (szerk.): A ferences lelkiség hatása az újkori KözépEurópa történetére és kultúrájára 1-2. PPKE, 4200 Ft
Petrovácz István: Iparkodó elôdök – sorsfordító magyarok. Magánkiadás, 2300 Ft
történelem

Alexander, Noble; Rizzo, Kay D.: Szabadon halok meg. Fidel Castro börtönében voltam. Élet és
Egészség, 1390 Ft
Heltai Nándor (szerk.): Kincses Kecskemét. Várostörténeti olvasókönyv. Kecskeméti Lapok,
3000 Ft
Isépy Dezsô: A magyar fegyverszünet tragédiája. Püski, 660 Ft
Kuhrt, Amélie: Az ókori Közel-Kelet. PPKE, 5100 Ft
Leder, Irmgard: Nachrichten über die Osmanen und ihre Vorfahren in Reise– und
Kriegsberichten. Akadémia, 8190 Ft
Nyakas Miklós: A bihari kishajdú városok története. Hajdú-Bihar M. Önkorm., 4166 Ft
Pallai László; Forisek Péter: Gyakorlókönyv közgazdasági pályára készülôknek történelembôl.
Pedellus, 1250 Ft
Pálosfalvi Tamás: Nikápolytól Mohácsig 1396-1526. Zrínyi, 4500 Ft
Péter I. Zoltán: Nagyvárad 900 éves múltja és épített öröksége. noran, 6990 Ft
Romsics Ignác: Helyünk és sorsunk a Duna-medencében. Osiris, 2280 Ft
Stürmer, Michael: A Német Birodalom. Európa, 2400 Ft
Szita Szabolcs: Aki egy embert megment – a világot menti meg. Corvina, 2800 Ft
Tolansky, Ethel; Scott, Helena: Krisztus a haláltáborban. Johann Gruber és Jacques Bunel, a
nácizmus áldozatai. Új Ember, 1200 Ft
utazás

Bajorország. München, Regensburg, Nürnberg, az Alpok és a királyi kastélyok. Merhavia, 4200 Ft
Balogh János: Pusztuló ôserdôk, virágzó sivatagok. Magyar Nyelvért Alapítvány, 2980 Ft
Bodor András et al.: Úti cél: Székelyföld. Grabowski, 995 Ft
Farkas Barbara; Kiss Péter: Bosznia-Hercegovina. Útikönyv és térkép. Tábla és Penna, 3990 Ft
Fülöp Géza: Lengyelország. Cartographia, 2400 Ft
Galli Károly: Kalandozások a Júliai-Alpokban. A szlovén hegyek varázslatos világa. Hibernia
Nova, 4950 Ft
Halsey, Kay; Villegas, Maria: Egy falat Franciaország. Aréna 2000, 3550 Ft
Hargitai Miklós; Vizmathy Csilla: Svédország. Útikönyv és térkép. Tábla és Penna, 3990 Ft
Jordánia minden évszakban. Dekameron, 2990 Ft
Juhász Ernô: Egyiptom. Cartographia, 2400 Ft
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Kuba. Park, 7500 Ft
Leech, Michael: New York. Útikalauz. Booklands, 2549 Ft
Rácz Gábor: Majdnem megmásztam a Mount Everestet. Nimród Al., 3200 Ft
Rozvány György: Libanon. A cédrusok árnyékában. Alexandra, 2999 Ft
Somerville, Christopher: Írország. Well-Press, 3950 Ft
Szinte Gábor: Velence és Firenze titkai. Jonathan Miller, 2980 Ft
SZÉPIRODALOM
gyermek– és ifjúsági könyvek

Árva Attila Róbert: Magyarország állatvilága kicsiknek. Elektra, 890 Ft
Barbie mozi. Mesekönyv és vetítô. Egmont, 4699 Ft
Benedek Elek: Az aranymozsár és más mesék. Szalay, 1610 Ft
Brezina, Thomas: A hárpia nagynéni. Deák és Tsa, 1650 Ft
Brezina, Thomas: Hot Dogs. Szupersrácok – kozmikus küldetés 5. Lökött lufik légiháborúja.
Egmont, 1599 Ft
Cabot, Meg: Ki nevet a végén? Ciceró, 2200 Ft
Caramel. Okos szójátékok – lila. Passage, 490 Ft
Caramel. Okos szójátékok – narancs. Passage, 490 Ft
Disney, Walt: Mókás óra. Egy zsúfolt nap. Egmont, 1499 Ft
Diterlizzi, Tony; Black, Holly: A Spiderwick Krónika 5. Mulgarath haragja. Ciceró, 1790 Ft
Fekete István, ifj.: Vuk és a Simabôrûek. Móra, 1290 Ft
Gárdonyi Géza; Korcsmáros Pál et al.: Egri csillagok. Képregény. Képes, 499 Ft
Kicsik képeskönyve. Állatok. Alexandra, 699 Ft
Kicsik képeskönyve. Játékok. Alexandra, 699 Ft
Kicsik képeskönyve. Otthon. Alexandra, 699 Ft
Kicsik képeskönyve. Szavak. Alexandra, 699 Ft
Kimpton, Diana: Ellie a mentôcsapat élén. Holló, 798 Ft
Kimpton, Diana: Ellie megoldja a rejtélyt. Holló, 798 Ft
Kimpton, Diana: Ellie titkos terve. Holló, 798 Ft
Móra Ferenc: Kincskeresô kisködmön. Heted7világ, 998 Ft
Móra Ferenc: Kincskeresô kisködmön. Regun Press, 390 Ft
Oxlade, Chris: Rejtélyek nyomában. Nyomolvasás. Detektívek nyomozókészlete. Alexandra,
3499 Ft
Platt, Richard: Kalandos Egyiptom. Ajándék fáraó maszkkal! Egmont, 1999 Ft
Platt, Richard: Kalandos kalózok. Ajándék kalóz lobogóval! Egmont, 1999 Ft
Platt, Richard: Kalandos lovagok és várak. Ajándék címeres lovagi zászlóval! Egmont, 1999 Ft
Radvány Zsuzsa; Juhász Magda: Bocsok, ôzek, mókusok. Pro Junior, 499 Ft
Radvány Zsuzsa; Juhász Magda: Cicák, kutyák, kiscsibék. Pro Junior, 499 Ft
Rowling, Joanne Kathleen: Harry Potter and the Half-Blood Prince (felnôtt). Librotrade, 6490 Ft
Rowling, Joanne Kathleen: Harry Potter and the Half-Blood Prince (gyerek). Librotrade, 6490 Ft
Zsuga Miklós: Harmat Peti csodálatos élete. Kiszínezhetô könyv. Accordia, 1200 Ft
humor

Duró Tamás: Mit is kell(ene) tudni az autóvezetési vizsgán? Magánkiadás, 1490 Ft
Rottring, K. B.; Steel, Stanley: A csillagok (h)borúja. Elsô M. Könyvkiadó, 1500 Ft
Rottring, K. B.; Steel, Stanley: A sittes bosszúja. Elsô M. Könyvkiadó, 1500 Ft
költészet

Akter, Turgut A.: Álmaim templomában. Modern szúfi versek (angol–magyar ny.) Terebess, 2544 Ft
Árpás Károly; Bakacsi Lajos: Venus játszadozása in hortis és szívekben. Bába, 875 Ft
Barna T. Attila: Valami jön. Ráció, 1000 Ft
Bosmans, Phil: Az öröm virágait neked kell elültetned. Agapé, 850 Ft
Bosmans, Phil: Szívbalzsam. Agapé, 850 Ft
Brusk, Youenn: Susogások a szélben. Haikuságok magyarul. Kanizsa-Info, 600 Ft
Claudel, Paul: Kantáta három hangra és más költemények. Új Ember, 1200 Ft
Csordás Nagy Dezsô: Elnyílt a barack. Csordás Nagy Dezsô válogatott versei. Bába, 904 Ft
Emôdi Gyula: Barátom a vers. Lírai mûveim gyûjteménye. ‘96 St., 800 Ft
Géczi János: Az egyetlen tôr balladája. Tiszatáj Al., 2100 Ft
Goethe, Johann Wolfgang; Schiller, Friedrich: Válogatott versek. Európa, 780 Ft
Góg János: Sárból tapasztott város. Raszter, 2100 Ft
Góg János (szerk.): Árnyékfogó. Gyermekversek. Raszter, 1750 Ft
Hanácsek Erzsébet: Csillagtaposó. Rím, 1200 Ft
Hésziodosz: Istenek születése + Munkák és napok. Európa, 780 Ft
Iván Magda: Tündértánc. Gyermekversek. Bába, 954 Ft
József Attila: Húsz esztendôm hatalom. Válogatás József Attila verseibôl. Kecskeméti Lapok,
Porta, 2800 Ft
József Attila: Töredékek 1905–2005. Arcus Gal., 7200 Ft
Juhász Sándor: Törékeny percek. Uránusz, 2100 Ft
Keresztes Ágnes: Ügyetlen gyémántköszörûs. Orpheusz, 1500 Ft
Keszthelyi Rezsô: Hasonmások. Orpheusz, 1500 Ft
Lehoczki Károly: Szik. Magánkiadás, 1167 Ft
Mészáros Mária: Sors-játék. K.u.K., 1500 Ft
Miklós Péter: Állandóan. Bába, 700 Ft
Murinai Kató: Idô-tér. Uránusz, 1225 Ft
Pollágh Péter: Fogalom. L’Harmattan, JAK, 1200 Ft
Reményik Sándor: Csendes csodák. Heted7világ, 1890 Ft
Sebestyén István: A fekete könnycsepp. Raszter, 2275 Ft
Simai Mihály: Az eltévedt világítótorony. Bába, 875 Ft
Szabó Árpád: Gondolatok az életembôl. Bába, 700 Ft
Szentgróthy Mária, A.: Megjárt utak. Nap Al., 1050 Ft
Szentgróthy Mária, A.: Válogatás A. Szentgróthy Mária hazafias verseibôl. Nap Al., 1750 Ft
Takács Tibor: Otthonom anyanyelvem. Versek, 1945-2005. Bába, 875 Ft
naplók, levelek, riportok

Bakonyi István: Vendégeim voltak 3. Válogatott interjúk. Felsômagyarország, Kodolányi J. Fôisk.,
1600 Ft

Császár Angela; Halász Zsuzsa: Adjon az Úr belátást nékünk. Császár Angela színmûvésznôvel
beszélget Halász Zsuzsa. Kairosz, 1300 Ft
Csizmadia Éva: Barátság a távolból. Levelezés Tûz Tamással, 1984–1991. Magánkiadás, 1200 Ft
Diggele, Els van: Egy nép, amely külön lakik. Zsidó identitás a mai Izraelben. HVG, 3300 Ft
Furkó Béla: 1944–1948. Egy magyar hadifogoly emlékei a szovjet lágerekben élôkrôl és holtakról.
Ajtósi Dürer, 833 Ft
Horváth Dezsô: Cseremalac voltam. Bába, 1500 Ft
Soós Viktor Attila; Apor Vilmos: Apor Vilmos naplói 1. 1915–1917. Gyôri Egyházm. Lvt., 1800 Ft
Szent Jeromos: Levelek I-II. Szenzár, 5990 Ft
prózairodalom, kalandos

Aykol, Esmahan: Boszporusz Hotel. Ulpius-ház, 2480 Ft
Benzoni, Juliette: Lángoló babérkoszorú. Marianne V. Geopen, 2490 Ft
Christie, Agatha: Cipruskoporsó. Európa, 1500 Ft
Garwood, Julie: A halállista. Gabo, 1490 Ft
Hamilton, Laurell K.: Anita Blake, vámpírvadász 7. Égô áldozatok. Agave, 2380 Ft
Maltz, Albert: Holnap is nap lesz. General Press, 2400 Ft
Mankell, Henning: Hamis nyomon. Mérték, 2499 Ft
Nemes Nagy Ágnes: Az öt fenyô. Tiszatáj Al., 2200 Ft
Sloane, Tony: Francia idegenlégió. Vakító árnyak. JLX, 2250 Ft
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prózairodalom, történelmi

Móra Ferenc: Rab ember fiai. Regun Press, 350 Ft
prózairodalom, tudományos fantasztikus

Eddings, David: A mágusok végjátéka. Belgariad ciklus V. Beholder, 2398 Ft
Pierres, Marianne de: Nejlonangyal. Ulpius-ház, 2480 Ft
Roberts, Nora: Halálos válás. Gold Book, 1598 Ft
Wood, Barbara: Az áldást hozó kô. Könyvklub, 1990 Ft
szépirodalom

Airon, Tom; Bardóczi István et al.: Hullámok. Magánkiadás, 3500 Ft
Ambrus András: Székely Trianon. Kráter, 1700 Ft
Baghyné Makra Ilona: Papkereszt. Bába, 980 Ft
Balogh Márta: Tükörlabirintus. Válogatott írások – mûfajok nélkül. Accordia, 2000 Ft
Baricco, Alessandro: Novecento. Monológ. Helikon, 1480 Ft
Baricco, Alessandro: Vértelenül. Helikon, 1480 Ft
Bartol, Vladimir: Alamut. Európa, 3200 Ft
Braun, Harald: Csalfa csapda. Könyvklub, 1990 Ft
Chopra, Mallika: 100 ígéret gyermekemnek. Partvonal, 2499 Ft
Christie, Agatha (Westmacott, Mary): A lányom mindig a lányom. Partvonal, 1999 Ft
Courths-Mahler, Hedwig: Helen szerelme. EX-BB, 750 Ft
Czakó Gábor: Pedagógusoknak. B.K.L., 1260 Ft
Diener, Pierre: Az ôrült nô naplója. Belvárosi, 1990 Ft
Dorth, Diana: Balsors. Pallas Antikv., 499 Ft
Dorth, Diana: A vágyak szigete. Pallas Antikv., 499 Ft
Eco, Umberto: A rózsa neve. Európa, 2700 Ft
Eötvös József összes versei és novellái. Eötvös, 2415 Ft
Fábián László: Démonok után. Esszék. Serdián, 4200 Ft
Földváry Györgyi; Gyurkovics Tibor: A Kapu mögött. XX. Század Int., 1490 Ft
Gárdonyi Géza: Egri csillagok. Osiris, 980 Ft
German, Gil (Joó Zsuzsa): Üveghegy. Szép kis széphistória. Bába, 700 Ft
Hauptmann, Gaby: Impotens férfit keresek tartós kapcsolatra. Athenaeum, 2490 Ft
Hermans, Rudi: Törökbálint messzire van. Tinta, 1200 Ft
Hoffmann, Ernst Theodor Amadeus: Az arany virágcserép + Scuderi kisasszony + Unokabátyám
sarokablaka. Mérték, 699 Ft
Irisarri, Ángeles de: Goya-arcok. Tíz elbeszélés Goyáról és koráról. Mikes Kiadó és Tanácsadó
Kft., 1590 Ft
Ivkov, Bosko: Rónaság. Vajdasági olvasókönyv. Esszék. Forum, 1350 Ft
Jókai Mór: Az arany ember. Osiris, 980 Ft
Kafka, Franz: Ein Bericht für eine Akademie – Jelentés az Akadémiának (magyar-német ny.)
noran, 1990 Ft
Keyes, Marian: Görögdinnye 1–2. Ulpius-Ház, 3480 Ft
Krepsz Ágnes (szerk.): A drogok. Ahogyan kortárs mûvészek az elnyomást és a szabadságot
látják. Mûvészképzô, 5488 Ft
Kundera, Milan: Az élet máshol van. Európa, 2300 Ft
Lauck, Jennifer: Hogyan tovább? Emlékeim fejezetekben. Alexandra, 1899 Ft
Lawrence, David Herbert: A tiszteletes úr leányai. Lazi, 1900 Ft
MacGregor, Kinley: A fekete lovag legendája. A kard szövetsége. Alexandra, 499 Ft
Mikszáth Kálmán; Korcsmáros Pál et al.: Beszterce ostroma. Képregény. Képes, 790 Ft
Németh István, H.: Emberek Jézus körül. Babits, 2100 Ft
Obermannová, Irena: Az engedetlen nô kézikönyve. Gabo, 1990 Ft
Odojevszkij, Vlagyimir: Az improvizátor. Odojevszkij válogatott elbeszélései. Eötvös, 3339 Ft
Sasson, Jean: A fátyol mögött. Új fejezetekkel bôvített. Gabo, 1490 Ft
Sasson, Jean: A hercegnô lányai. Új fejezetekkel bôvített. Gabo, 1490 Ft
Szabó Magda: A pillanat. Európa, 2300 Ft
Szentmihályi Szabó Péter: Felôlünk az idô szól majd. Válogatott versek és írások, kiadatlan kéziratok. N.J. Pro Homine, 3000 Ft
Toldi Zsuzsanna: Kételyek. Novellák. Raszter, 1050 Ft
Tóth Sándor, A.: Zöldbáró és egyéb írások. Kecskeméti Lapok, Porta, 2800 Ft
Törô István: A gyôzelem íze. Székelyföldi szonettek. Bíró, 1400 Ft
Ungváry Zsolt: Múltidô + Regnum Marianum. Magánkiadás, 1901 Ft
Vaszary Gábor: Ketten Párizs ellen. Helikon, 1990 Ft
Veszely Ferenc: Bajban szépült életeim. Egy 56-os magyar emigráns vívódásai. Magánkiadás, 2000 Ft
színmûvek

Goldoni, Carlo: Három komédia. Európa, 850 Ft
Lászlóffy Csaba: A cáranyuska álma. Három dráma. Napkút, 1290 Ft
Perlawi Andor (szerk.): Vágyakozók. Mai magyar drámák. S&S, 2000 Ft
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Könyv

unicus

Fullasztó ügynökvilág
Szônyei Tamás: Nyilván tartottak
Etalon született: így és csak
így szabad hozzányúlni az
ügynök-ügyhöz, ahogy azt
Szônyei Tamás
tette a Nyilván tartottak címû, vaskos,
830 oldalas kötetében.
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■ Bár nagy leleplezéseket ígérô
ügynökkönyvbôl mostanában,
kis túlzással mondhatni, minden
hétre jut egy, a szakmai és/vagy
erkölcsi minimumot el nem érô
fércmûvek, iratkompilációk célja
korántsem a múlt tisztázása, sokkal inkább a politikai indíttatású
lejáratás – s ez még (a minôsítésnél nem gyôzöm hangsúlyozni a
viszonylagosságot:) a jobbik eset.
Van ugyanis rosszabb változat is:
a maszatolás, amikor csak a lényegrôl, a mûködés mechanizmusáról és a szervezet felépítésérôl nem esik szó, amikor az sulykolódik a titkokra, szenzációkra mindig éhes olvasóba, hogy voltaképp egyetlen, persze
sok egyetlen bûnös van: a hazafias alapon vagy éppenséggel
zsarolással beszervezett ügynök, spicli, besúgó, rendôri szakzsargonban informátor vagy titkos megbízott.
Szônyei „Titkos szolgák a magyar rock körül 1960–1990” alcímû könyve viszont impozáns munka: azt adja, amit ígér,
alaposan, kiváló (megszerzett) szakértelemmel és még nagyobb empátiával elegy kérlelhetetlenséggel vázolja fel a Kádár-kor rocktörténetét. Ez, kétségkívül sajátos szempontú
rock-historiográfia, merthogy a kötet lapjain túlsúlyos a megidézett téma és kor háttértörténete, ám a szerzô – aki a Magyar Narancs hetilap egyik meghatározó publicistája és szerkesztôje – valójában „csak” folytatta korábbi, Az új hullám
évtizedérôl írt munkáit.
Új könyve hátterét ezúttal nem a zenék, a szövegek, a nevezetes vagy felejthetô koncertek, lemezfelvételek adták, hanem
az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában – leánykori nevén: a Történeti Hivatalban – fellelt, de talán pontosabb a kifejezés: a kutató rendelkezésére bocsátott iratok.
Noha bevezetôjében maga Szônyei jelzi, hogy irathiányok
miatt munkája nem törekedhetett teljességre, a könyv olvastán ez a megjegyzése (túlzottan) szerényesre sikeredett: ebben
a könyvben, azon túl, hogy erôs reflektorral bevilágított s láthatóvá, átélhetôvé tette a rock újkori magyar históriáját, magára a kádári szocializmus mûködésének idôszakára is megkerülhetetlen megállapításokat tett.
A történetírásban pozitivistának tekintik azon mûveket, melyek a legapróbb részletekrôl is hosszan értekeznek. Ebben az
értelemben Szônyei kötete pozitivista, a legapróbb információmorzsákat is olvasója elé teszi. S jól teszi. Mert enélkül nehezen lenne érthetô, hogy a rockszakmáról jelentô 60 besúgó miként is tudta behálózni és nemritkán befolyásolni a szo-

cializmus potenciális ellenségének
tekintett (könnyû)zenészvilág történéseit. Az állambiztonság keze –
hogy egy korabeli pesti flaszterfordulattal éljek – mindenhová betette
a lábát, ez persze sejthetô és sokszor
érezhetô is volt – úgy általában. A
konkrét ügyek viszont – és a pozitivista Szônyei 830 oldalas kötetében
szinte minden lapra jut egy – meghökkentenek. Nem is azzal, hogy az
állambiztonságiak ki mindenkit próbáltak meg s milyen módszerekkel,
többnyire pitiáner zsarolásokkal beszervezni – hol sikerrel, hol sikertelenül; azzal már inkább, hogy az
ügynökeiket más ügynökeikkel figyeltetik, provokáltatják (például valutaüzérkedésbe rángattatják be,
majd nézik, jelenti-e önnön kisiklását), de leginkább azzal, hogy milyen
cinikus módon csapnak le a konkurenciaharc ihlette ügynöki ötletre, a
másik zenekar ellehetetlenítésére,
vagy hogy a nem teljesen parírozó
besúgójukat – egy állambiztonsági játszma keretében – spicli
gyanúba keverik. Mindezek megtörténtek ugyanis például…
De itt meg kell állnom. Nem mintha nem merném Szônyei
nyomán megnevezni a kötet számomra legvisszataszítóbb besúgóját, „Garát”, a Metró zenekarban billentyûzô, s az Illést
szétrobbantani szándékozó Fogarasi Jánost, vagy a népszerû
lemezlovast, Cintulát (akinek besúgó voltát éppen a III/III.
szivárogtatta ki), vagy tartanék attól, hogy a „Dejkó” néven
gyalázatos jelentéseket fogalmazó másik disc-jockey, Arató
András – ahogy ígérte – személyiségi jogai megsértése címén
beperel mindenkit, aki ügynöknek mondja ôt, még ha az volt
is, hanem azért, mert minden kiemelés, akarva akaratlanul listázás. Szônyei könyvének legnagyobb érdeme pedig éppen az,
hogy ezt a buktatót elkerülte. Pedig olvasóival megosztja a fullasztó ügynökvilágról szerzett tudását: akit be tudott azonosítani, azt könyvében beazonosította, néven nevezte – de elmondta az iratokból feltáruló történetüket, s legfôképp arról
szólt, hogy az egész (értsd: a szállított, ilyen-olyan információértékû hírmorzsákat feldolgozó) hálózat miként is „hárított”. Így, a folyamatba helyezve kerülnek a néven nevezett
„titkos szolgák” is a helyükre, s az olvasó reálisabb képet kap
arról is, hogy ki kicsoda is volt valójában. Mégis, megítélésem
szerint a hibátlan szerkezetû, mindvégig érdekfeszítô kötet
szerzôje egyetlen helyen elôre megfontoltan hibát követett el.
Mégpedig a névmutató összeállításakor, amikor is a „szenzációgyártást” elkerülendô az indexben szerepeltetett ügynököket és fedôneveiket nem társította össze, ráhagyva ezt azokra,
akik csak a listára voltak kíváncsiak, s azt a kötetben közöltek
alapján össze is állíthatták, s azokra a téma iránt józan érdeklôdést tanúsítókra is, akik e hiátust érzékelve joggal bosszankodtak mindaddig, amíg önerôbôl aztán el nem készítették a
hiányolt lajstromot.
Murányi Gábor
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Öttel osztható
A Kalligram Kiadó már az Ünnepi
Könyvhéten is feltûnôen sokrétû,
színvonalas kínálata ráirányította
a figyelmet arra, hogy ez a
(pozsonyi–budapesti) mûhely
alighanem eddigi legsikerültebb
félévét hagyta maga mögött.

Faludi Ferenc
születésének 300., halálának 225. évfordulójára készült el Sárközy Péter remek kismonográfiája (a Magyarok emlékezete sorozatba). A fülszöveg ugyan kissé eltájolja az
olvasót, hiszen az 1704 és 1779 között élt
szerzô (jezsuita tanár) Németh László, Babits Mihály, József Attila egyes „menleveleitôl” sem lesz
„modern” a szó alapértelmében. Egyébként szeplô az is,
hogy Németh, valamint Páskándi Géza, Szörényi László és mások írásai a forrásjegyzék rosszul választott címû Életrajzok, monografikus tanulmányok egységébe kényszerültek; mindjárt a legelsô lábjegyzet nincs összehangolva a bibliográfiával stb. De mindez a lényegen nem
változtat. Sárközy pompás idézettárat is mozgatva – számára, az italianista számára részint „hazai pályán”, Faludi egykori Rómájában idôzve – tökéletes pályaképet
rajzol, s pontosan világítja meg, miért nagy formátum az alkotástól
szinte „eltiltott”, ma már nehezen
olvasható poéta; sorsa, alkata miként írta be ôt a magyar irodalomtörténetbe; s miért marad a leghíresebb-legfontosabb verssoraink egyike a „Fortuna szekerén okossan ülj”.
Következzék két „posztmodern
trükkregény.”

Matuska Szilveszter
máig erôsebb nyomot hagyott a
(folklorizálódó)
köztudatban,
mint lexikális forrásainkban. Bozsik Péter Az attentátor címû regénye – ál-dokumentumprózaként –
„pótkötet” a biatorbágyi viaduktrobbantó (1931. szeptember 13. –
nem szeptember 11.) életéhez és
utóéletéhez. A mûalakítás kártyáit rendre feltáró
Bozsik a Tartalomból is látszó fifikás struktúrával
(Álommerény O., Önmegszólító bibliográfia 2., Álommerény 5. stb., továbbá: Függelék) is egy kanyargós, labirintikus pszichotörténetbe von be (a „kulcsvonat”
jelszáma 5-tel kezdôdik, azaz 5972-es számot visel
ama mozdony, amely nélkül…), az ajánlásban apját
– és Danilo Kišt teszi meg kulcsfigurának, s a közelmúlt történelmét is felidézve úgy beszél (lényegi viszonylat!), mint egyik csantavéri a másik csantavérirôl. A könyv hét–tizenkét évvel ezelôtt nagyobb újdonságnak számított volna önmagyarázataival és
korrigáló kifutásával, névjátékaival, a „vita sexualis”

és az álommechanizmusok transzpozícióival,
ám kompakt szövegegésze folytán így is, ma
is „attentál”.

Könyv

könyvbölcsô

A szöktetés
a centrális motívuma Mizser Attila Szöktetés egy
zsúfolt területre címû regényének. Az író ebben az
esetben is kipreparálja a textus beleit, szól „a
magyar irodalom nyolcvanas évekbeli prózafordulatáról, az akkortájt oly divatos kollázstechnikáról” s egyebekrôl, beveti a posztmod… a
posztmód számmisztikát: a fejezetek sorában a
3 az Egyérintô, a 4 az Egy, a 21 a Huszonegy, a 22
Az eset csapdája, a 24 A leszámolás, a lekerekítô
40 után ott a 41 (szép prímszám; a
prímszám pedig az újabb magyar epika nem elhanyagolható tényezôje).
Ironikus türelem kell a türelmetlen
iróniával írt, tépett szövegû história
befogadásához, a novellisztikus
patchwork felszaggatott férceinek és
lefedett foltjainak megértéséhez. Az a
benyomásunk, hogy e technika révén
lehet néha kóklerkedni, vagy inkább
jóízût játszani, ötlettel, stílussal,
nyelvvel, olvasóval, önmagunkkal.
Lirizáltan fénylik (inkább sötétlik) föl
a szöktetés, a zsúfolt terület (a város…?). Ahogy Bozsiknál a délvidéki
literátus- és sorstapasztalatok, úgy
Mizsernél a szinkron szlovákiai mindennapokban és irodalomban való
rosszkedvû otthonosság épül be –
többek között – a regénybe. Ha a már
nem, de még karakterû posztmodern prózát érteni és kedvelni akarjuk, Bozsik Péter és Mizser Attila munkáját is
érdemes nyári, ôszi lekcióink közé iktatni.

A szökés
a fô tárgya John Barth korai regényének. Az út vége fôhôse,
a döntésképtelenség erôs intellektusú és ingadozó morálú
virtuóza, Jacob Horner 1955. október 4-én, kedden este hét
óra ötvenötkor indítja élete krónikáját. Itt (épp az említett
helyen) is jelen van a regény verbális és szemléleti önértelmezése. Nem hármas, hanem kettôs és
ötös úttalálkozásoknál megy, bolyong
tovább Jake. Mindig rosszfele. Szerelmi
ötszög nincs, csak háromszög. Abban a
másik (a határozott) férfi sem ura a helyzetnek. A nô, Rennie pedig…
A hetvenöt éve született Barth könyvének magyarítása harmincöt esztendô óta eleven (néha kissé didaktikus)
szöveg Tellér Gyula fordításában. A cselekmény és egy-két jelenet ódonná, a
helyzetanalízis és a jellemsugalmazás
aktuálisabbá vált az idôben. Szerencsés, várakozást keltô terv, hogy a Kalligram hamarosan kihozza a pályakezdô Barth másik „tételét”, az „ikerregényt”: Az úszó operát.
Tarján Tamás
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Könyv

gyermek, ifjúsági

Választék a kötelezôk mellé

■ Kisnyúl elindul világot látni,
„hogy ne csak a nyulakat ismerje,
a hasonszôrûeket, hanem ismerjen meg minél több és különlegesebb állatot. Tudja meg mielôbb,
ki az ellenség, ki a barát, és ki az,
aki se nem ellenség, se nem barát,
hanem csak úgy van.” Podmaniczky Szilárd Ahogy a Kisnyúl elképzelte c. mesefüzére, amelyet a Palatinus adott ki, a tíz év alatti olvasóknak nyújt felhôtlen szórakozást és
egyben, sajátos módon, ismereteket. A Kisnyúl kalandjainak sora
így egyrészt az író fantáziájáról tanúskodik, amely itt éppenhogy
nem csapong, hanem mesei formában, a saját logikáját követi kitartóan, és ezen az úton élvezettel
követhetjük, hiszen sokszor furcsa
nevû és érdekes tulajdonságokkal
bíró, ami a lényeg, valóságos lényekkel ismerkedhetünk meg. Találkozik például a Kilencöves Tatúval, a Királysiklóval, a Struccal,
a Vikunyával, a Barátfókával, a
Szitatungával. Amikor a Kígyászkeselyû felragadja a magasba,
ugyancsak szüksége van egy életmentô trükkre, hogy ne legyen
tragédia a dologból. Drámai a
helyzet akkor is, amikor Tükörkép-mását látja meg tanulmányútja során, de végül megegyeznek,
és békésen válik el Kisnyúl Lúnysiktól. És – habár csak édes álmában – találkozik a Nyúlleánnyal,
vagyis a Szerelemmel is. (Csemniczky Dávid színes rajzaival.)
A kanadai Lucy Maud Montgomery szinte valamennyi regényének helyszínéül a Prince Edward
szigetet választotta, ahol a nagyszüleinél egy falucskában felnôtt.
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Itt játszódik a Váratlan utazás c.
mûvének cselekménye is. A mai
tízévesek szülei a történetet egy
tv-sorozatból már ismerhetik,
most tehát a gyerekeken a sor,
hogy megismerkedjenek a félárva
Sara Stanley és rokonai életével,
világával. A szülôk, akikre hivatkoztam, biztosan szívesen adják
kézbe ezt a kedves, jópofa könyvet, amely komoran indul, hiszen
a kislány elszakad édesapjától,
idegen és ellenségesnek látszó
környezetbe kerül, akad konfliktusa bôven, de derû és vidámság
is sugárzik belôle. Hogyan sikerül
Sarának bebizonyítania, hogy érdemes a bizalomra és szeretetre,
ezt mondja el két részben ez az
évtizedekkel ezelôtt született
könyv, amely értékébôl semmit
sem vesztett, ma is érvényes, mindenhol megfogja a figyelmes, érzékeny olvasót. A Könyvmolyképzô Kiadó gondozta kötet fordítója
Rakovszky Zsuzsa.
E. L. Konigsburg csaknem húsz
könyvével osztatlan sikert aratott
hazájában, az Egyesült Államokban és világszerte – olvashatjuk a
Szavak nélkül c. kötet borítóján.

Az Animus Kiadó által megjelentetett regény – nyugodt szívvel állítom – magyarországi bemutatkozásnak a lehetô legjobb. Egy
különös nyomozás történetét beszéli el nekünk a 13 éves Connor
Kane, akinek a barátja, Branwell
nehéz helyzetbe kerül: pár hetes
kishúga otthon életveszélyesen
megsérült. A fiú ezután képtelen
megszólalni, pedig ugyancsak jó
lenne, ha sürgôsen elmondaná,
valójában mi történt. Mert amit a
Zamborska családnál alkalmazott
au pair, az Angliából érkezett,
észbontóan vonzó, kacér Vivian
elmond, az súlyos gyanúba keveri ôt. Connor naponta látogatja, s
mert nem tudja szóra bírni, kitalál egy módszert, hogy kommunikálni tudjon a megnémult gyanú-

sítottal. Az izgalmas regény persze több ennél, az író mesteri
szerkesztéssel és lélektani érzékkel
érdekes párhuzamba állítja Connor és Branwell családját. (Fordította: Rácz Péter.)
Milyenek a fiúk?... és a lányok? – teszi fel a kérdést könyvének címében Marina Gask. A Ciceró Könyvstúdió Tök jó könyvek sorozatába,
a sok remek regény szériájába
nagyszerûen beleillik ez a kötet,
habár nem szépirodalom. Az angol SUGAR címû ifjúsági magazin
szerkesztôje tizenévesekkel folyta-

tott levelezése és az azokból levont következtetései alapján állította össze ezt a könyvet. Szó esik
itt mindenrôl, ami a lányokat a fiúkkal kapcsolatban érdekli, hogy
ne mondjam: izgatja. A szerzô jópofán és komolyan, rövid leírásokkal és tesztkérdésekkel, levélidézetekkel, életszerû és mulatságos példákkal siet mindkét nem segítségére. Azzal persze nem lövöm le a
poént, ha elárulom, a fiúk nem tapogatócsápokkal és antennákkal
fölszerelt „zöld emberkék”, nem
„földönkívüliek”, csak egy ideig
idegenek, és más értelemben fantasztikusak. S hogy el ne felejtsem,
szülôknek is ajánlott olvasmány
Marina Gask könyve. (Fordította:
Szabó Mária.)
A legkisebbeknek és a legnagyobbaknak szóló könyvet a Móra Kiadó kínálatából vettem. Sohonyai Edit Engem szeress! c. kötete az
X Könyvek sorozatban jelent
meg. A többször kiadott Macskaköröm, valamint a Szeremlék, a Le a
csajokkal, a Le a pasikkal! és a Jasmine szerzôje ezúttal egy mai gimnazista lány nevében szólal meg.
Zsófi tizenhét éves, és szeretne
már Igazi Nôvé válni. Ezért néha
áldozatokat is vállal, csakhogy a
divatos cipô feltöri a lábát... A
népszerû fiatal írónôt úgy ismerjük, mint a tinédzserek korosztályának hiteles szószólóját. Ezúttal

sem okoz csalódást, gondolkodásmódja, nyelvezete eredeti, hamisítatlan, tényleg mai. Az pedig igazi
írói erényekre vall, hogy hibátlanul ábrázol egy – talán nem is
olyan boldog – dilemmát: Mi van
akkor, ha az ember lánya két fiút
szeret, vagyis: ha ôt két helyes, jóképû fiú szereti. (Az is lehet, hogy
három.) Hogy lehet itt választani?
Kántor Péter költô Kétszáz lépcsô
föl és le c. kötete az Ünnepi Könyvhét sikeres újdonsága volt, és azért
érdemes a figyelemre, mert egy
igazi költô igazi gyerekvers-kötetérôl van szó. A Szalma Edit színes grafikáival illusztrált könyv
negyvenegy hosszabb-rövidebb,
különféle tónusú, formailag kötött és szabad verset tartalmaz. A
szerzô változatos eszközökkel,
gyermeki és felnôtt énjét egyaránt
mozgósítva, tarka és mégis egységes világot teremtett: megidézve
gyerekeket és öregeket, megrajzolva állatokat és növényeket, hangulatokat és természeti jelenségeket. A magyar költészet legjobb
hagyományait követi az ötven feletti, ismert költô, amikor gyerekeknek ír verset, mint tette azt
Szabó Lôrinc, Zelk Zoltán, Kormos István és Nemes Nagy Ág-

nes, vagy tette-teszi Orbán Ottó,
Csoóri Sándor és Bella István. Ha
készülnek majd antológiák, a szerkesztôk figyelmét talán nem kerüli el a kötetben olvasható Nagy
Bummtól Nagy Reccsig, Hullámok, ôszre fordul, vagy éppen a
Tizennyolcas villamoson és a Kétszáz lépcsô.

Cs. A.
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A jó könyv – szolgálat!
Szent Ágoston
Isten városáról I.
A/5, 407 oldal, cérnafûzött kemény táblás, 3950 Ft
Szent Ágoston mintegy tizenöt évig dolgozott a De
civitate Dei – Isten városáról címû munkáján, mire az
végsô formáját elnyerte,
és az egyházatya történelemteológiájának monumentális összegzésévé
lett. A huszonkét könyvbôl
álló munkában Ágoston a
pogány és szent történelem eseményeinek felvonultatására, értelmezésére, a pogány filozófusok
nézeteinek tárgyalására és
cáfolatára is vállalkozik,
miközben bámulatos alapossággal bontja ki azt a
tételét, hogy Isten városa
és az ördög városa a jelen
világban elválaszthatatlanul együtt létezik, noha eltérô az eredetük és más
lesz a végsô sorsuk is. Az
ISTEN VÁROSÁRÓL ezért Ágoston politikai teológiájának legteljesebb kifejtését is magában foglalja, amelynek hatása mindmáig érezhetô. Kiadónk
négy kötetben, Földváry Antal református lelkész legendás fordításának
felújított változatában adja közre a teljes magyar szöveget.
KAIROSZ KIADÓ 1134 Budapest, Apály utca 2/B.
Telefon/fax: 359-9825; 273-1079 E-mail: kairosz@hu.inter.net
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háttér

Az ország hiteles leltára
Honvédelmi Minisztérium Térképészeti Közhasznú
Társaság
A katonai topográfia több évszázados
múltra tekint vissza, valamikor a XVIII.
században a francia akadémia döntése
alapján elôször került sor egy ország teljes felmérésére. Franciaországot követôen aztán elôbb a hagyományosan professzionális hadi szervezetet mûködtetô
porosz állam, majd ezzel szinte egy idôben 1764–1787 között az Osztrák–
Magyar Monarchia is szükségét érezte
egy, a megnövekedett létszámú hadsereg
mozgatásához alkalmas topográfiai felmérésnek, ez utóbbi során elôször a világtörténelemben a topográfusok egy
egész állam területét feltérképezték.
■ Az elsô világháborút követôen 1919-ben alakult meg az önálló magyar katonai térképész szervezet Magyar Katonai Térképészeti Csoport néven. 1920-tól a mai helyén, a Szilágyi Erzsébet fasor – Ezredes utca – Fillér utca által határolt területen található az intézmény. A több épületes budai ingatlanban mûködött 1947 után is a Magyar Néphadsereg Térképészeti Intézete, melynek feladata topográfiai kiadványok készítése volt a hadsereg számára. A 1986-ban Tóth Ágoston nevét vette fel az Intézet, majd 1996-tól Magyar Honvédség Térképészeti Hivatala néven mûködött egészen 2001-ig, amikor
a honvédelmi miniszter a HM Térképészeti Hivatal termelési és szolgáltató tevékenységet folytató egységeibôl megalakí-
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totta a HM Térképészeti
Közhasznú Társaságot.
Ez a döntés annak a folyamatnak a része volt,
mely során a nem kifejezetten katonai tevékenységet folytató egységek
kikerültek a hadsereg kötelékébôl. A közhasznú
társaság feladatait az
1996. évi LXXVII. törvény szabályozza, így a
fô tevékenységi köre az
állami topográfiai térképek készítése és szolgáltatása – a katonai és a civil
szféra számára egyaránt –
1:25 000 – 1:250 000 méretarányban.
A Kht. vezetôje az alapítás óta, immáron közel 5 éve Buga László mérnök ezredes, aki
készségesen beavatott minket a Társaság jelenlegi tevékenységi körébe. A 130 fôt foglalkoztató gazdasági társaság szakmai
tevékenysége alapvetôen továbbra is a honvédelem igényeit
elégíti ki, de a közhasznúság szempontjait figyelembe véve mindenki
számára szolgáltatnak állami térképészeti adatokat. A civil szféra
felé a Fillér utca
14. szám alatti
Ügyfélszolgálat
létrehozásával
nyitottak kaput,
ami késztermékek
árusításával, térképek és légifelvételek szolgáltatásával áll a lakosság
rendelkezésére. A
szervezeti átalakítás lehetôvé tette,
hogy a Kht. közületi és magán megrendelôk számára geodéziai, topográfiai, kartográfiai és sokszorosítási
feladatokat is végezzen.
A sokszorosító osztály egy korszerû
MAN Roland hatszínnyomó ofszetgéppel jó minôségben képes digitális
állományokból CtCP technológiával
A0 méretig teljes nyomdai szolgáltatásra. A térképek nyomtatása területén nagy tapasztalattal rendelkezô
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nyomdászok alkalmazásával a Térképészeti Kht. a hagyományos
nyomdai munkák mellett országos szinten is egyedülálló dombornyomásos térképeket képes elôállítani. Az állami topográfiai
és a különbözô tematikus térképek elôállítása mellett – köszönhetôen a szabad nyomdai kapacitásnak – nem térképészeti termékek nyomdai kivitelezését, sokszorosítását is vállalják.
A kartográfiai osztály alapvetôen a térképészeti adatbázisok
fejlesztésével és karbantartásával foglalkozik. Ehhez kapcsolódnak kiadványaik is: a már megjelent Magyarország és Budapest autósatlasz és autóstérkép, valamint a közeljövôben
megjelenô Európa atlasz. Az igényesebb, dekoratívabb kivitelezésû atlaszok szerelmeseinek egy polcra helyezhetô keménykötésû sorozattal kedveskedtek. Pontos, szintvonalas
domborzati rajzot is adó, torzításmentes atlaszaik érdekessége, hogy a hagyományos térképeken megjelenô adatok mellett olyan információkat is tartalmaznak (például a mûholdas
helymeghatározáshoz szükséges WGS-84 rendszerû koordinátahálót), melyek még könnyebbé teszik a tájékozódást.
Mindezek az információk a topográfiai térképekhez alkalmazott digitális adatbázisból származnak, így aztán pontosságukhoz kétség sem férhet.

A NATO-kompatibilis 1: 50 000 méretarányú, az egész
ország területét 319 térképszelvényben lefedô topográfiai térképsorozat kiadását 2002-ben kezdte meg a Térképészeti Kht. A topográfiai térképek a katonai térképészet legfontosabb termékei közé tartoznak, ezek a térképek 1992-ig titkos minôsítésûek voltak. Napjainkra
azonban ez a korlátozás teljes egészében megszûnt, így
a katonai topográfiai térképek mindenki számára szabadon hozzáférhetôek. Az 1:50 000 méretarányú topográfiai térképsorozat polgári változata 2005 végére készül el, és
hasznos lehet mindenkinek, aki
olyan eligazodási pontokat is
szeretne megtalálni a térképen,
amelyet a hagyományos turistatérképeken nem talál. Ráadásul a
turistatérképekkel ellentétben ez
a sorozat az egész országot lefedi. A teljes egészében digitális
technológiával készült térképek
nyomtatott és digitális formátumban egyaránt megvásárolhatók az Ügyfélszolgálaton. A közeljövôben ezeknek a topográfiai térképeknek a továbbfejlesztését, a civil szféra igényeihez jobban igazodó, ún. szabadidô térképekké alakítását tervezik, tudtuk meg Buga Lászlótól.
A Térképészeti Kht. partnerei számára speciális térképeket is készít.
Így készültek el – a digitális adatbázis adataira támaszkodva – többek között az Állami Közútkezelô
Kht. számára az országos úthálózat munkatérképei, illetve a Hungarocontrol megrendelésére, Magyarország hivatalos léginavigációs térképe. A kínálatban egyéb, az
egyre bôvülô repülési kapacitást
kielégítô léginavigációs térképek is
megtalálhatók.
Az Országos Széchényi Könyvtárral és a Hadtörténeti Intézet
térképtárával közös fakszimile kiadványaik Lázár deák XVI. századi Magyarország térképétôl a két világháború közötti ún. Angyalos turistatérképekig terjednek, melyeket laminált és keretezett változatban is megvásárolhatnak az érdeklôdôk.
Magyarországon egyedüliként a HM Térképészeti Kht.
nyomdájában készülnek dombortérképek. A hagyományos
magyar és idegen nyelvû (Magyarország, Budapest, Magyarország tájegységei, a Föld felszíne, Európa) dombornyomatok
mellett már több mint 15 éve dombornaptárak készítésébe és
értékesítésébe is kezdtek. A nyomdai kapacitást kihasználva az
utóbbi idôben egyre több külföldi megrendelés is érkezik dombortérképek elôállítására.
A Kht. Ügyfélszolgálatán a topográfiai térképek, a dombornyomatok és a fakszimile térképek mellett a vásárlók az 1950-tôl katonai céllal készült légifelvételekbôl is megrendelhetnek hagyományos és digitális másolatot, nagyítást. A Fillér utcai Ügyfélszolgálaton az állami topográfiai térképek a bolti áraknál olcsóbban, áfa-mentesen szerezhetôk be, az ügyfeleket pedig tágas parkolóval és professzionális kiszolgálással várják a szolgáltató osztály munkatársai.
Pompor Zoltán

Könyv

háttér
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A NAPVILÁG KIADÓ AJÁNLATA
BRIGGS, ASA–BURKE, PETER
A média társadalomtörténete. Gutenbergtôl az internetig
Göbölös Magdolna, Konok Péter, Gelléri Gábor (ford.)
2004, B/5, 420 p. + 28 p. mûmelléklet, 3450 Ft
ISBN 963 9350 45 1
FEITL ISTVÁN–FÖLDES GYÖRGY–HUBAI LÁSZLÓ
Útkeresések. A magyar szociáldemokrácia tegnap és ma
2004, B/5, 445 p., 2900 Ft
ISBN 963 9350 44 3
NÉMEDI DÉNES
Klasszikus szociológia, 1890–1945
2005, B/5, 600 p., 6000 Ft
ISBN 963 9350 56 7
PALASIK MÁRIA–SIPOS BALÁZS (szerk.)
Házastárs? Munkatárs? Vetélytárs?
A nôi szerepek változása a 20. századi Magyaroszágon
2005, B/5, 344 p., 3100 Ft
ISBN 963 9350 57 5
www.napvilagkiado.hu
Napvilág Kiadó
1054 Budapest, Alkotmány u. 2.
Telefon: 311-4866
Fax: 301-0577
E-mail: kiado@napvilagkiado.hu
Diákoknak, tanároknak és nyugdíjasoknak
40%-os, oktatási intézményeknek és
könyvtáraknak 30%-os kedvezmény helyszíni vásárlás vagy megrendelés esetén!
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Hetven fölött kevesebb
a bosszúság és a kötelezettség

Könyvkultúra
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Életbölcsességek Konrád György alteregójától
„Nem könnyû meghatároznom ennek a könyvnek a
mûfaját” – vallja Konrád György legutóbb a Norannál megjelent kötetérôl, a Kakasok bánatáról. Többé-kevésbé egyoldalas egységek, szekvenciák, strófák,
darabok sorakoznak benne. Igen sûrû szövésûek a
szövegek, mert nagyjából egy oldalba fér bele egy
történet, egy kép, egy gondolatmenet és sok-sok
életbölcselet.
■ – Önéletrajzi vagy naplójegyzetekként olvassuk ezeket az elmélkedéseket? A könyv fôszereplôje, Kalligaro mintha az író helyett beszélne.
– Olyan könyv ez, amelyet nem fiatal ember írt
meg, s akad benne önironikus önarckép is. Költöttem ezt a figurát s a Kalligaro nevet adtam neki.
Hegymagason, ahol házunk van, több kútkáván,
itatón látni lehet ezt a nevet, valószínûleg egy
olasz származású betongyáros viselhette. Megtetszett és elloptam. Tetszett a dallamossága, s az,
hogy egy kicsi fantasztikus, amilyent én magam is
szántam az alteregómnak, akit röptetek néha, mint
egy sárkányt, ezért föl kell menjen a magasba. Egyszer valakit megkérdeztem, mert az övé volt a legszebben repülô sárkány, hogy ezt hol vette. Azt
válaszolta, hogy Pekingben, s ez számára, egy fiatalember számára természetes volt. Nekem nem volt semmi ennyire természetes,
talán korosztályomnál fogva, éppen ezért én az élet nagy jelenségeire való rácsodálkozásokat megírom, emlékezem rájuk. Van
a könyvben együgyûség is, egy idôs ember azt gondolja, hogy
csak jobb élni, mint nem élni, s ha valami több a semminél, akkor már van értelme. Ez a fiatalok romantikus tagadókedve szellemében együgyû mondás. De én azt hiszem, hogy ha nem akarok mindenáron egy másik világ képzetébe fogódzkodni, hogy
ott majd jó lesz nekünk, az jutalom az itteni szenvedésekért, s ha
nem akarjuk az itteni létet mindenáron siralomvölgyként felfogni, mert most például egy jóravaló kávéházban beszélgetünk, s az
életünk nagyobb része is olyan színhelyeken és olyan emberek
között zajlik, hogy azt nem tarthatjuk pokolnak, nos, akkor inkább az élet gyarlóságait kell valósnak tekinteni. Az életnek a felemás, szép is, jó is, rossz is, hol ilyen, hol olyan, váltakozó jellegét próbáltam ironikusabb beszédmóddal megközelíteni. Végül is a könyv minden darabja összefügg olyan értelemben, hogy
ha van hôsük, akkor az olyasféle alak, mint én vagyok, s itt-ott
barátok, ismerôsök, hozzátartozók. Ha valaki rászánja az idôt,
azt ajánlom, hogy ne akarja az egészet elolvasni egy ültô helyében, természetesen nem sértôdnék meg attól sem, de inkább azt
mondanám, hogy ha nem sietôs a dolga, olvasgasson el belôle
néhány írást tetszése szerint, hátha ô is elhümmög rajta, s most
ébred rá arra, hogy gondolkodott már ilyesmirôl.
– Mikor kezdi el bölcsebben látni az ember a dolgokat?
– Amikor vén csibész lesz. Én úgy döntöttem, hogy hetvenen felül
feloldozom magam a kötelezettségek alól, amennyire csak lehet.
Lemondtam arról, hogy a Berlini Mûvészeti Akadémia elnöke legyek, semmiféle állásszerû kötelezettséget nem vállaltam. Néha elutazom, ha meghívnak, elôadást tartani vagy felolvasni valamely

könyvembôl egy részletet. Ezek a vendégszereplések egy-egy estére
szólnak, s nekem még tetszenek is, mert egy kis csavargással járnak
esetleg olyan városban, amelyben még nem voltam. Szeretek szállodában megszállni, másnap továbbmenni, szeretek akkor éjszaka
meg, ha van egy kis erôm, ôdöngeni a városban. Azok, akik rendezik a felolvasást, többnyire barátságos emberek és nem utálják az
irodalmat. Ennél több kötelezettségre azonban nem vállalkozom.
– Miként függ össze a kötelezettségek alóli önfelmentés a
bölcsességgel, mert attól a fogalomtól indultunk ki?
– Hát úgy, hogy nem kell valamilyen érdekkel hevesen összenôni, elkötelezôdni, azonosulni, nem kell azt
mondani, hogy mi abban vagyunk érdekeltek…, a mi nézôpontunkból…, mi úgy
gondoljuk…, a mi érdekeink… és így tovább. Ezek a „mi”-k kötelességszerûek a felnôtt dolgozó életben, de nyugdíjas korban
az ember már másképpen látja, s a szemlélôdés, jövés-menés, sétálgatás, találkozás,
olvasás nyomul elôtérbe. Azonkívül nem
annyira haragos az ember, olyan badarság
már nem jut az eszébe, hogy alapjában
rosszul vannak a dolgok, s úgy kellene pászítani ôket az én felfogásomhoz, hogy minél messzemenôbben ahhoz hasonuljanak.
Ezért nem is nagyon szomorkodom olyan
nagyon, hogy nincs úgy, ahogy nekem tetszik, hanem úgy van, ahogy nekik tetszik. Békésebb vagyok,
nem veszekszem, a gyerekeimet nem szidom. Korábban talán
többet figyelmeztettem ôket. Ma már az olyasmi, hogy fûzzék
be a cipôjüket, nem központi kérdés a számomra.
– Ismerik-e ôk, a gyerekei ezt a könyvet?
– A tizenkilencedik éves fiam szinte mindent olvasott tôlem, ô
maga is verseket ír és nagyon kiterjedt irodalmi mûveltsége van.
– Segített Ön ennek a mûveltségnek a kialakításában?
– Az az igazság, hogy kevésbé, mint a feleségem. Talán az a tény
járult hozzá, hogy könyvek vannak a környezetünkben, meg az,
hogy dicsérô értelemben esik szó emberekrôl, akikrôl hallani,
hogy azok költôk meg írók. De ez a fiam olyan gyerek volt, aki
már hároméves korában kedvét lelete a nagyon furcsa szavakban
és szóösszetételekben. A másik fiam inkább a sport, a matematika és a sakk iránt érdeklôdik, s most kiderült, hogy elolvasta a
könyvet, titokban, mert nem akart nagyon olvasósnak föltûnni. A
nagylányom pszichiáter és szenvedélyes olvasó, a nagyfiamról, aki
már harmincnyolc éves és történész, ugyanezt lehet elmondani.
– Rendszeresen dolgozik, vagy hetvenéves kora után ebben
is tett engedményt magának?
– Kora délelôtt muszáj leülnöm és kora délutánig muszáj vacakolnom. Amikor nem hopp van, hanem kopp, akkor is lehet
rendezgetni azt, amit elôzôleg megírtam. Amíg valamilyen fény
nem gyullad az agyban, egy kis „takarításra” való világosság mindig adódik. Ez nekem nem kötelezettség, mert ha nem tehetném, akkor megôrülnék. Ez belsô kényszer talán, mert akkor vagyok nyugodt és érzem, hogy az élet rendben van, ha írhatok.
Ami ebben megakadályoz, azt nagyon nem szeretem.
Mátraházi Zsuzsa
Fotó: Szabó J. Judit
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Tolvaly Ferenc:
El Camino – Az út
Regény
■ Tolvaly Ferenc ötödik regénye a 800 km hosszú Santiago de
Compostelába vezetô spanyolországi zarándokúton kalauzol
végig. El Camino: Szent Jakab útja korunk egyik nagy titkához
vezet, az önmagukat keresô embereknek adhat kulcsot. A magyar közönségnek különösen érdekes lehet egy magyar zarándok vallomása. Az elbeszélôvel egyfajta idôutazást teszünk a
középkorba: másféle Spanyolország tárul elénk, mint amit eddig ismertünk. Az út teljes legendáriumának megelevenedése mellett mûvészettörténeti
érdekességek leírása fonódik egybe a vándor testi-lelki-spirituális útjával és álmaival. Hiteles középkori hangulat és ismeretek találkoznak egy tipikus XXI. századi ember kétségeivel, vívódásaival és végül magára találásával. Az elbeszélô számos emlék és anekdota
felidézése mellett is egyre inkább elszakad az út földi, materiális vonatkozásaitól: álmok,
látomások, misztikus elragadtatások sora tárja fel az igazi, spirituális utat, a hitében újjászületô ember útját. (A regénybôl másfél órás film is készült, mely ôsztôl látható a filmszínházakban, az MTV-ben, illetve kapható lesz DVD-én.)
304 oldal, kötött, 2750 Ft
A könyv bemutatója szeptember 26-án 17 órakor lesz a Magyar Írószövetségben
(1062 Bp., Bajza u. 18.)
A kötet kapható a könyvesboltokban, illetve megrendelhetô a Kortárs Könyvkiadónál.1397
Bp. Pf. 546. T: 1 343 60 82. E-mail: korkiado@axelero.hu. Honlap: www.kortarskiado.hu

A Széphalom Könyvmûhely ajánlata

Szókincsbôvítô
CD-ROM!
a Cambridge University Press Újdonsága

Szabó Iván: Eklektikon
(elbeszélések) 104 oldal, 1400 Ft
Az ismert politikus-író negyedik kötetében
a közelmúltban született novellái olvashatók
Végh Alpár Sándor: Köznapló
(publicisztika) 270 oldal, 2500 Ft
A kötet a neves író-publicista
Magyar Nemzetben publikált írásait
tartalmazza

Tanévkezdési 20 % kedvezménnyel kapható
a Libra Könyvesboltokban:
XII. Jakobinusok tere 4. és
VI. Andrássy út 45.
és a Nyelvparádén

LAÁR ANDRÁS: Laár pour l’art
Laár András mûvészeti gyümölcsöskertjének éretlen,
érett, ütôdött, zaftos és tápláló termései…
2960 Ft
LAÁR ANDRÁS:
A csôevô duhajka meséi
Gyermekeknek és gyermeklelkû
felnôtteknek egyaránt szórakoztató mesefüzér sok mókás
furcsa szerzetrôl – a csôevô
duhajkáktól, a zúgó bakterakán
át, a tokkantó vátlákig...
1990 Ft
ANGELI LEVENTE: 100% élet
„Élj úgy, hogy mikor halálod pillanatában
lepereg elôtted életed filmje, ne tudd eldönteni,
pornó- vagy akciófilm volt-e...”
2290 Ft

www.jaffa.hu

Balázs József: A torcellói Krisztus
(regény) 196 oldal, 1800 Ft
A szerzô regénytrilógiájának harmadik
darabja most jelenik meg elôször
könyv formában
Címünk:
1068 Budapest, Városligeti fasor 38.
Telefon/fax: 351-0593
e-mail: iroalap@axelero.hu
www.szephalom-konyvmuhely.hu

Megjelent
A magyar
könyvgyûjtô
kalauza
4400 Ft

Megvásárolható
a könyvesboltokban,
megrendelhetô,
megvásárolható
a kiadóban:
Kiss József Könyvkiadó
1114 Budapest,
Hamzsabégi út 31.
Telefon/fax:
466-0703
E-mail:
konyvhet@axelero.hu
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A kiadók bizalma az olvasónál
térül meg
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Beszélgetés Sárközi Mátyással
Elôzô, két éve megjelent beszélgetésünk óta
többek közt ezek történtek vele – ami ránk
is tartozik: sikeres lett a
Levelek Zugligetbôl címû kötete, tavaly József
Attila-díjjal tüntették
ki, és újabb könyve jelent meg magyarul. (Angolul
pedig a Molnár Ferencrôl írott életrajza: Színház az
egész világ.) Az idei Ünnepi Könyvhéten már legújabb opusát dedikálhatta.
■ – Miután a Kortárs Kiadónál megjelent Levelek Zugligetbôl sikeres,
most már boldogan mondhatom, nincs több belôle a raktárban
sem – az angol ezt úgy fejezi ki: out of print – ,a kiadók maguk fordultak hozzám, van-e valami a fiókomban. – Egy-egy sikeres könyv
után a szerzôket kezdik elkapatni. Sajnos nem volt hasonló mûfajú könyv a fiókomban. Más kérdés, hogy ez életem egyik fô mûve,
és Isten tudja, fogok-e még hasonlót írni. De a Jelenkornak boldogan újságoltam, hogy vannak kész szövegeim Angliáról és az angolokról. Elvégre az ember vagy három napig jár egy országban és akkor impresszióit örökíti meg, vagy ott él negyvennyolc évig, mint
immáron én, és akkor alaposan megismeri a bennszülötteket és a
földrajzi viszonyokat. Így azután Csordás Gábor lecsapott erre a
száz kis esszére, és örömmel látom, hogy ez is elég jól megy. Csinos címlapja van, amelyen együtt látható a történelmi Big Ben, az
angol parlament tornya és a millennium alkalmából felavatott óriáskerék. Az Albion köd nélkül tavaly jelent meg, de az idei Könyvhéten is sokan hozták el dedikáltatni. Úgy látom, az emberek szeretnek karosszékben utazni, és Anglia iránt érdeklôdnek. Természetesen a könyv a királynôvel kezdôdik és mindent meg lehet tudni
belôle a különös szigetországról. Azonban évek óta dolgoztam már
egy nagy szótáron, az Osiris bízott e könyv eladhatóságában. A
nyelv iránti érdeklôdés növekedett. Itt van a Tinta Kiadó, egyremásra hozza ki a nyelvi érdekességekrôl meg a nyelvi szabályokról,
a szótörténetrôl, idegen szavakról szóló köteteit. Az én könyvem
persze egészen más. Külföldön ébredtem rá a magyar nyelv varázsára, bôségére, csillogására, mindenre felhasználható mivoltára, a
szavak, fogalmak és a képes kifejezések terén mutatkozó bôségére.
Úgyhogy ebben lubickoltam. Ez a könyv A-tól Z-ig tartalmaz szómagyarázatokat, etimológiát, idegen szavak magyarázatát, szlenget,
közhelyeket, budapestizmusokat, a cigány és jiddis szavak befurakodását a köznapi beszédbe, ezért élvezetes, úgy lehet olvasni esténként, mint egy jó novellát. Sok mindenhez fûzôdik anekdota,
ezekben is bôvelkedik a könyv.
– Szerintem tipográfiailag kiválóan oldotta meg feladatát a kiadó, ez is kézikönyv, mégis lehet olvasgatni, már csak a súlyánál fogva is nyugodtan lehet fekve is lapozgatni.
– A célom az volt, hogy a polcról lekapható kötetet állítsak
össze. Nagyon szép a sok kötetes akadémiai szótár, de azt
nem kapkodja le az ember csak úgy a polcról, meg abban a

tudományosság olyan alapos, hogy az olvasmányosság nem is
jön szóba. Én nem azzal kezdem, hogy egy szó fônév-e vagy
melléknév, hanem inkább elkezdem körüljárni, megemlítem
az eredetét, a jelentését, és aztán mindent elmondok, ami arról eszembe jut.
– Sokszor hallgattam a felolvasásodat a magyar rádióban, és
ennek alapján állítom, nem csak a magyar nyelvet élvezed, és
annak minden csínját-bínját élvezed, vizsgálgatod, hanem
ugyanezt tetted alkalmasint az angollal is.
– Valóban nyitott szemmel és füllel járok. Angliában az egyetemen nyelvészetet is tanultam. A professzorom bele volt bolondulva a szemantikába, ami akkoriban viszonylag új dolog volt,
és felkeltette az ember érdeklôdését az iránt, hogy egy szó jelentésének milyen árnyalatai és vonzatai vannak. Akit megfertôz ez
a gondolat, az egy életen át nyitott szemmel és füllel jár, olvasás közben olykor felcsillan a szeme, nahát ez valami nyelvi újdonság, ezt valahogy nekem, aki imád szótárakat összeeszkábálni, valamilyen rendszerbe bele kellene foglalnom. A Petôfi Rádión van egy kis sorozatom, ahol az angol nyelv újdonságait ismertetem szórakoztatóan és nem tudományosan, elvégre a rádió
mellett nem csupa nyelvész ül. Az angol nyelv iránt megsokszorozódott az érdeklôdés, ez az új lingua franca. Mûsoromra sok
visszajelzés érkezik, az emberek szívesen hallgatják.
– Ha én könyvkiadó lennék, megrendelném tôled ezt a kötetet, mert ma tényleg a legfontosabb idegen nyelv az angol. Itt
is azt tanulják a legtöbben. Másrészt meg másoktól a te könyved mintájára kérnék Párizsról és Madridról stb. szóló, kis
esszékbôl álló, nem bedekker jellegû könyvet, mint amilyen
Sándor Annáé Hollandiáról vagy Szászi Júliáé Bécsrôl.
– Ezt egy elspanyolosodott, elfranciásodott magyartól kell kérni. A rádió igyekszik, hogy a jegyzeteimbôl egy csokornyit
könyv alakban megjelentessen. Csak pénz kellene hozzá.
– A magyaron és az angolon kívül milyen nyelveken beszélsz?
– Rosszul beszélek franciául és németül. Magyarországon csak
oroszul és latinul tanultam a Fazekas Mihály Gimnáziumban.
Nagyon sajnálom, hogy annak idején politikai okokból elhanyagoltuk és szabotáltuk az oroszt, mert nem gondoltunk arra, hogy ez Puskin és Tolsztoj nyelve, nem csak Sztáliné. Tudok oroszul olvasni, csak nem értek belôle egy szót sem. A cirill betûket megtanultam, a szavak értelmét nem. Németországban éltem három évig, a Szabad Európa Rádiónál dolgoztam,
ott kiteljesedett a némettudásom, és Franciaországban nyaralok minden júliusban, a saját kis parasztházamban és a szomszédokkal valahogy beszélgetni kell. Lassacskán provence-i tájszólásban beszélek franciául.
– A lehetô legszokványosabb kérdéssel fejezzük be a beszélgetést: jövôre milyen könyvújdonságra számíthatunk tôled?
– Az ötvenedik érettségi találkozónkra jöttem, és itt-tartózkodásomat a Mit is jelent? szótár dedikálásával végeztem, de közben eltûntem két hétre, terepfelmérést végezni, mert a Király utcáról akarok
könyvet írni. Krúdy Gyula és Cs. Szabó László, két irodalmi nagyság mondotta azt, hogy a Király utca a legpestibb utca. Ennek a titkait derítem fel: az utca múltját, jelenét és talán a jövôjét.
– Ennek mint hatodik kerületi lakos különösen örülök, és kíváncsian várom a kész mûvet.
Csokonai Attila
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Megjelent!

A Librotrade

Kft. ajánlata

SIBYLLE
KNAUSS

ÉVA BRAUN
Az unokahúg
feljegyzései
A/5, 343 oldal
kartonált
2800 Ft

„Ô volt Hitler álmainak asszonya.
Csinos, fiatal, tetszeni vágyó, és teljesen vak a hatalmi
politikához.
[…] Ô megtartotta
durcás pajkosságát, ahogy Hitlerre nézett, fejét oldalt billentve és azt mondta neki: »Úgy nézel ki ezzel a sapkával, mint
egy sofôr.«
Ezt mindenki hallatára mondta, és így tudatossá vált bennük, hogy milyen intim a viszonyuk. És minden alkalommal, ha ez tudatosodott bennük, újra és újra megijedtek. Én még ma is megijedek, ha rágondolok.”
A Németországban nagy sikert aratott regény Hitler és Éva Braun különös kapcsolatát, szerelmük kialakulását és tragikus végkifejletét meséli
el egy közeli családtag, az unokahúg szemszögébôl.

KAIROSZ KIADÓ 1134 Budapest, Apály utca 2/B.

Telefon/fax: 359-9825; 273-1079 E-mail: kairosz@hu.inter.net

Ziauddin Sardar–
Zafar Abbas Malik:

ISZLÁM MÁSKÉPP
Az emberiség számos nagyszerû
vívmánya az iszlám kultúra szülötte,
a Föld lakosságának egyötöde
iszlám hívô. A terrortámadások
felerôsítették a vallás negatív
megítélését. Az iszlám lényege
azonban távol áll mindettôl.
A kézikönyv végigköveti az iszlám
történetét Mohamed próféta
születésétôl máig, mikorra
a vallás világméretû kulturális
és politikai tényezôvé vált.
176 oldal, 140x208 mm, 1890 Ft
Carl Djerassi:

A TABLETTA

A fogamzásgátlás atyjának
önéletrajza
A tudós önéletrajza nemcsak
a gyógyszerfejlesztés gazdag világát
mutatja be, hanem a fogamzásgátlás
változó társadalmi megítélését is, és
felfedi Djerassi magánéletének
megrendítô pillanatait. Nyomon
kísérhetjük a tabletta útját
laboratóriumi megszületésétôl
tömeges használatáig. Ebben az
izgalmas könyvben a tudomány
egyik reneszánsz egyéniségének
elméjébe és pszichéjébe nyerünk
bebocsátást.
400 oldal, 2800 Ft
EDGE 2000 KIADÓ
1013 Bp., Attila út 23.
T: 375-7473, F: 202-0180

Olaszy Kamilla:
Europäische Union Internationale Beziehungen
+ hanganyag (CD)
Olaszy Kamilla: Gastgewerbe-Tourismus /
Fachsprachenreihe mit Lösungsschlüsseln
+ hanganyag (CD)
Karakai Imre:
Francia nyelvtan magyaroknak
Karakai Imre: 220 francia nyelvtani
gyakorlat megoldással
Sárközy Mátyás: The Play’s the Thing –
the Life of Ferenc Molnár

2500 Ft (Olka Bt.)
1302 Ft (Olka Bt.)
2500 Ft (Olka Bt.)
1302 Ft (Olka Bt.)
1650 Ft (Pont Nádor Kft.)
1890 Ft (Pont Nádor Kft.)
2500 Ft (Noran Kiadó)

A könyvek megvásárolhatók illetve megrendelhetôk:
Librotrade Kft. 1173 Budapest Pesti út 237.
Telefon: 254-0-254 Fax: 257-74-72 E-mail: books@librotrade-hu
Melódia Könyvesbolt 1052 Budapest Semmelweis u.1–3.
Telefon/fax:317-66-28

7/7/06

11:42 AM

Page 23

interjú

Önmaga helyett kedvenc figurái
a fôszerepben

Könyvkultúra
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Leslie L. Lawrence új regénysorozatot indított
Húsz éve töretlen a népszerûsége. Fiatalok és idôsebbek egyaránt olvassák. Tucatnyi ifjúsági
és fantasztikus regény, valamint
félszáz kalandregény áll a háta
mögött. Közkedveltségét bizonyítja, hogy kiadója elindított
egy életmûsorozatot is. Ami azt
jelzi, hogy Lôrincz L. László
már életében a kalandos irodalom klasszikusává vált.
■ – Az ötvenes években – az ön gyermekkorában– alig lehetett hozzáférni színvonalas ponyvairodalomhoz. Milyen olvasmányokon
nôtt fel?
– 1945 után lettem olvasásképes. Más média nem lévén, olvastam. Abban
az idôben nem sok kalandregényhez lehetett hozzáférni, többségüket kidobálták a könyvtárakból, és csupán a nagy klasszikusok mûvei maradhattak. Így tizenkét éves koromban már Balzacot olvastam, majd következett
Hugo és Cervantes. Tizenhat éves koromig a kaposvári könyvtár tejes világirodalmi gyûjteményét elolvastam. Én magam is elkezdtem írni, egyik
novellámat beküldtem a Somogyi Néplapba, és teljes elképedésemre meg
is jelent. Attól fogva rendszeresen közöltem a lapban, és több irodalmi pályázaton is részt vettem. Elsô jutalmamat még rövidnadrágos sihederként
vettem át. Ipari technikumot végeztem, aztán a bölcsészkarra kerültem
történelem–mongol szakra. Humán téren rengeteg pótolnivalóm akadt,
így az egyetemi évek alatt semmit sem írtam. Késôbb megnôsültem, és
amikor feleségem, aki indológusként végzett, házasságkötésünk után néhány nappal elutazott egy évre Indiába, unalmas óráim elûzéseként
megint elkezdtem írni. Megírtam életem elsô regényét, A sólyom kinyújtja
karmait címû ifjúsági regényt, amely Dzsingisz kánról szólt. Kiadók sorát
jártam végig, mindnek tetszett, de mindegyik azt mondta, hogy nem az ô
asztala kiadni. Közben viszont megrendeltek tôlem egy Dzsingisz kánmonográfiát, két mongol népköltészeti összeállítást, illetve egy mongol regény fordítását. Végül rátaláltam a Móra Kiadóra, amely elfogadta és kiadta. Ha nem teszi, talán soha többet nem írok semmit.
– Vagy fél tucatnyi ifjúsági regény után hogyan került a tudományosfantasztikus, vagy ahogyan Ön szívesebben nevezi, fantasztikus
irodalom közelébe?
– Ifjú koromban a Keleten és Karl Mayon kívül nagy csodálója voltam
a fantasztikus irodalomnak. Nagy hatással volt rám James Hilton A Kék
Hold völgye címû, Tibetben játszódó regénye. A Móra Kiadóban volt
a Galaktika szerkesztôsége, ott találkoztam Kuczka Péterrel, aki biztatott, írjak csak fantasztikus novellákat, regényeket és közzé is tette ôket
a Galaktika számaiban. Elôtte azonban hónapokig aszalta az éjjeli lámpája alatt alátétként.
– Az írás mellett volt Önnek egy nem kevésbé izgalmas és komoly
tudományos pályája.
– Ha a tudományos tevékenységem vázlatát akarnám bemutatni: az
Akadémián dolgoztam, mesekatalógust készítettem, rengeteg cédulával dolgoztam, sokat utaztam, megszereztem a kandidátust. A nagyobb lélegzetû tudományos munkák után kifejezetten jólesett kalandregényeket írni.

– A nyolcvanas évekig a saját nevén
publikált, de az igazi áttörést a Leslie
L. Lawrence néven jegyzett kalandregények hozták meg az Ön számára.
– A siker titka röviden annyi: jó idôben
voltam, jó helyen. Nagy igény volt akkoriban az izgalmas, érdekes, kicsit egzotikus olvasmányokra, de kevés jelent
meg itthon. Az Európa Kiadónak volt
egy fekete borítójú krimisorozata,
amelyben szinte kizárólag külföldi,
klasszikus történetek szerepeltek, illetve a Magvetô gondozta a magyar szerzôket is felvonultató Albatrosz sorozatot, és fedeztette fel a közönséggel újra
Rejtô Jenôt. Alig 10–15 magyar kalandregény jelenhetett meg évente. Amikor a Magvetônél megjelent az elsô könyvem, amely Nepálban játszódott, kiderült, óriási a kereslet. Fogalmam sincs, hány példányban jelent meg, de jót kereshetett rajta a kiadó.
Ezentúl évente egy-két könyvem megjelenhetett. Majd jött a rendszerváltás, a kiadók átalakultak, és többé nem volt probléma a megjelenés.
– Az elmúlt húsz évben több tucat kalandregénye látott napvilágot, sôt,
kiadója elindított egy negyven kötetre tervezett életmûsorozatot is.
Nem túl gyakori, hogy valakinek még éltében életmûsorozata legyen.
– Bennem nem az idô múlását idézte fel ez a sorozat, létrejötte gyakorlati
okokat takar. Az olvasók egy része szerette volna, ha szebb, egységesebb és
fôleg, tartósabb köteteket tudhatna magáénak. A normál kötetek egyébként
paperback formában jelennek meg, épp azért, hogy olcsók legyenek, és
minden érdeklôdô ki tudja fizetni ôket.
– Sokan megírták már, hogy Ön azokról a helyekrôl ír, ahol maga
is megfordult és éves utazásainak helyszínei megjelennek a soron
következô könyvében. A kezdet kezdetétôl tudatosan a valósághûségre törekedett?
– Abszolút mértékben. Ez abból származik, hogy kutató vagyok, méghozzá nem szobatudós, hanem a terepen dolgozom. Az orientalista kimegy a terepre és felgyûjti, amit lát, én például a régi mongol nyelvemlékekkel foglalkoztam sokáig. Így aztán természetes volt, hogy olyan országról és emberekrôl írjak, akiket ismerek. Nem is tudom elképzelni,
hogyan lehetne ezt a mûfajt másképp csinálni.
– Idén egy új sorozattal jelentkezett, melyben állandó szereplôi, segítôtársai fôszereplôvé léptek elô.
– Általában két könyvet jelentetek meg egy évben. Idén kivételesen hármat publikálok, mert olvasói kérésre megszülettek a regények, melyekben nem Leslie L. Lawrence áll a középpontban, hanem állandó segítôtársai. Az elsô tavasszal jelent meg, második ôsszel lát napvilágot. A
harmadik könyvem pedig a Himalájában játszódik.
– Honlapján láttam, hogy számos író-olvasó találkozón vesz részt,
úgy tûnik, töretlen népszerûsége. Netán emailezik is a rajongóival?
– Igen, szorgalmasan megválaszolom a leveleket. Fôleg a fiatalabbak írnak,
fordulnak hozzám tanácsért, én, tudásomhoz mérten igyekszem segíteni
ôket. Az író-olvasó találkozók is fontosak, nagy örömet szereznek nekem és
az olvasóknak is. Idôsebbek és fiatalabbak egyaránt kíváncsiak rám, és ez nagyon megható. Elôfordul, hogy ôk adnak nekem tanácsot. Én úgy veszem
észre, sok fiatal is olvas engem, nem panaszkodhatom. Hetvenezer példányban jelennek meg a könyveim és el is fogynak. Én mindenkinek írok és az
olvasók visszajelzése a legfontosabb számomra. A többi csak körítés.
Szénási Zsófia
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Kertész
sztétikai jellegû emberi csinálmányok –
mondtam az elôzô
számban, s ezzel eljutottunk
ahhoz az általánosításhoz,
amit gondolatmenetünk elején kerestünk. Igen, számomra is úgy merült föl a kérdés
negyven évvel ezelôtt, hogy
nem esztétikai értéket vagy
értékmérôt akartam találni
(az sem problémamentes persze, hogy melyik a jobb –
Ady csakugyan nagyobb költô Szabolcska Mihálynál,
Kosztolányi Gyóni Gézánál?
S ha igen, miért?!), engem
mégis az érdekelt, hogy Anita
elalél, ha a Korda Gyuri azt
énekli neki, hogy „Nem vagyok ideges, fô a nyugalom…”, de Eszter akkor érzi
nagyjából ugyanazt, ha Székely Mihály énekli neki a Sarastro áriáját a Varázsfuvolából. Ha a két dolog lélektanilag ennyire hasonló hatást
vált ki, mi bennük a közös?
Épp a népmûvelés szakot végeztem a bölcsészeten – szakmailag is izgatott a kérdés:
nem arra voltam kíváncsi,
ami a két jelenséget elválasztja, hanem ami összeköti.
Közelítsünk egy egzakt tudomány, a kommunikációelmélet felôl, gondoltam. Ez
az informatikai forradalom
korában korszerû is, divatos

E

is. Ja, és fôképp: nem lila
köd, hanem konkrét. Természettudomány. Vagyis a mai
ember számára, aki a technológiákban
otthonosabb,
mint a filozófiában – megfoghatóbb. Valami fogódzót,
a mûvészi érték tekintetében
is nyújt (errôl késôbb), de
leginkább a tudományt ké-

szemléletem között, vagyis a
világ egészét te is oly módon
látod, ahogy én. A tudomány ellenben objektivitásra
tör, és megpróbál a szubjektumtól, a személyestôl elvonatkoztatni. Megpróbál –
mondom, mert nem tiszta
entitásokról, hanem tendenciákról van szó.

Kertész Ákos
Mûvészet és tudomány
dialektikája
Kertész Ákos szabálytalan
esztétikája 13.
pes a mûvészettôl elválasztani, illetve összekötni vele.
Megint valami korrelációs ellentétpár félére bukkantunk,
igen, a tudomány és a mûvészet viszonya, mint annyi ellentétpáré – dialektikus.
A mûvészet tudatosan és
vállaltan szubjektív, arról
szól, hogy én (az alkotó) miképp látom a világ egészét, és
te, (a közönség, a befogadó)
akkor veszed a lapot, ha bizonyos mértékig egy hullámhosszon vagyunk. Ha átfedés
van a te szemléleted és az én

A tudományban az az igaz,
ami tárgyi bizonyítékokkal
igazolható, vagy laboratóriumi kísérletként azonos eredménnyel megismételhetô.
Quod erat demonstrandum,
vagyis amiképp bebizonyíttatott: a két végeredmény
azonos: iksz egyenlô iksszel.
A tudományos szimbólum
nem a világegészre vonatkozik, hanem a dologra konkrétan, mert nem szemléletet
rögzít, hanem tényt, faktumot. A jel jelentése természetesen a használati szabá-

lyával azonos, vagyis azt jelenti (jelöli), amire alkalmazom, de ez nem szubjektív,
nem azt jelenti, én miképp
látom, hanem hogy milyen
önmagában (Ding an sich).
Mivel a tudomány mindig
egyetlen, konkrét és partikuláris dolgot vizsgál, és egynemû
dolgokat fog össze (általánosít), azért a tudomány a valóságnak mindig egy részletét,
szegmensét tárja föl. Azaz a
mûvészivel szemben, ami totális, a tudomány szegmentális. Mélységükben, vertikálisan vizsgálja a valóság dolgait,
a horizontális kitekintés nem
azt jelenti, hogy a világ egészére vonatkozik, hanem, hogy a
sok-sok részletet próbálja meg
egy pillantással áttekinteni. És
ez a horizontális áttekintés az
ismeretek mennyiségének növekedésével fordított arányban sikeres: minél többet tudunk, annál nehezebb polihisztornak lenni. A tudomány
szakbarbárokat nevel.
Baj? Nem baj, vertikálisan
így egyre mélyebbre áshatunk,
de egyre nagyobb szükség lesz
a mûvészi látásmódra, mert
csak az képes a megismert valóság egészét totálisan áttekinteni. Megint a régi mániámat
igazoltam: a mûvészet nem
luxus, hanem az emberi társadalom alapvetô szükséglete.

40 000 példányban
A Könyvhétben és a Könyvhét Pluszban egyszerre azonos
felületarányú hirdetést megrendelô partnereink 20 % árkedvezményben részesülnek. A Könyvhét szerzôdéses partnerei
számára ebben az esetben a kedvezmény százalékos mértéke
a szerzôdésük szerinti.
A Könyvhét 17–18., szeptemberi számával együtt megjelenô
szeptember–októberi Könyvhét Plusz lapzártája vagyis
anyagleadási határideje:
szeptember 7., szerda 16 óra, könyvesboltokban, könyvtárakban, egyetemeken megtalálható szeptember 20-ától.
Hirdetésfelvétel, részletes tájékoztatás:
Könnyû Judit
209-1875
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Az Alexandra Könyváruházak sikerlistája
2005. július
Szépirodalom
1. Dan Brown: A Da Vinci-kód
2. Dan Brown: Digitális erôd
3. Dan Brown: Angyalok és démonok
4. Leslie L. Lawrence:
A felakasztott indián szigetén
5. Paulo Coelho: Az alkimista
6. Vavyan Fable: Álmok tengere
7. Gabriel García Márquez: Száz év magány
8. Tracy Hickman: Ámokfutás
9. Márai Sándor: A gyertyák csonkig égnek
10. Nora Roberts: A sors útjai

Gabo Kft.
Gabo Kft.
Gabo Kft.
Gesta Kiadó
Atheneum 2000 Kiadó
Fabyen Kiadó
Magvetô Kiadó
Szukits Könyvkiadó
Helikon Kiadó
Gold Book Kft.

Ismeretterjesztô
1. Schobert Norbert: Norbi zsebkönyv
Szivárvány KRSC
2. Albert Györgyi: Miért pont én?
Park Kiadó
3. Martin Lunn: A Da Vinci-kód megfejtése
Gold Book Kft.
4. … István: Lottón nyertem
Atheneum 2000 Kiadó
5. Midi világatlasz
Topográf Kiadó
6. dr. Lenkei Gábor: Cenzúrázott egészség
Free Choice Books
7. Schobert Norbert: A Norbi titok – Az Update Módszer Szivárvány KRSC
8. Franka Tibor: Gyur(t)csány
Zsófia Liget Kkt.
9. Perjés Klára (Fôszerk.): Egy csepp emberség 1.
Magyar Rádió Rt.
10. Vicki Smallwood: Száz recept kenyérsütô géphez
Alexandra Kiadó
Gyermek, ifjúsági
1. J. K. Rowling:
Harry Potter and the half-blood Prince
2. Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk
3. Gárdonyi Géza: Egri csillagok
4. George Orwell: 1984
5. Fekete István: Vuk
6. Fekete István: Tüskevár
7. Erich Kästner: A két Lotti
8. Meg Cabot: A neveletlen hercegnô naplója 6.
9. J. K. Rowling: Harry Potter és a Fônix rendje
10. Peter Feund: Laura és az Ezüstszfinx rejtvénye

Bloomsbury Publishing
Móra Ferenc Könyvkiadó
M-érték Kiadó
Európa Kiadó
Móra Ferenc Könyvkiadó
Móra Ferenc Könyvkiadó
Móra Ferenc Könyvkiadó
Ciceró Kft.
Animus Kiadó
M-Érték Kiadó

Libri sikerlista
2005. július 26. – augusztus 9.
Szépirodalom
1. Brown, Dan: A Da Vinci-kód
Gabo Könyvkiadó
2. Coelho, Paulo: Az alkimista
Athenaeum 2000 Könyvkiadó
3. Brown, Dan: Angyalok és démonok
Gabo Könyvkiadó
4. Brown, Dan: Digitális erôd
Gabo Könyvkiadó
5. Coelho, Paulo: A Zahir
Athenaeum 2000 Könyvkiadó
6. Coelho, Paulo: Tizenegy perc
Athenaeum 2000 Könyvkiadó
7. Coelho, Paulo: Veronika meg akar halni
Athenaeum 2000 Könyvkiadó
8. García Márquez, Gabriel: Száz év magány
Magvetô Kiadó
9. Leslie L. Lawrence: A felakasztott indián szigetén
Gesta Könyvkiadó
10. Kornis Mihály: Vigasztalások könyve
Tericum Kiadó
Ismeretterjesztô
1. Schobert Norbert:
A Norbi Update életmódrendszer lényege – zsebkönyv
2. Albert Györgyi: Miért pont én?

Norbi.Hu Kft
Park Könyvkiadó

3. Szilágyi Andrea (Szerk.):
Tina receptek 1. – 100 válogatott recept
Ringier Kiadó
4 ...István: Lottón nyertem
Athenaeum 2000 Könyvkiadó
5. Redfield, James: A mennyei prófécia
Alexandra Kiadó
6. Horváth Tibor: Horvátország „sc”
Cartographia Kft.
7. Cox, Simon: A Da Vinci-kód feltörése
Gabo Könyvkiadó
8. Redfield, James: A mennyei látomás
Alexandra Kiadó
9. Franka Tibor: Gyur(t)csány
Magánkiadás
10. Perjés Klára (Fôszerk.): Egy csepp emberség II. kötet
Magyar Rádió Rt.
Gyermek és ifjúsági
1. Rowling, J. K.: Harry Potter and the half-blood Prince
Bloomsbury
2. Marék Veronika: Boribon beteg
Pozsonyi Pagony Kft.
3. Brezina, Thomas: Boszorkányok kutyaszorítóban
Egmont-Hungary Kft.
4. Rowling, J. K.: Harry Potter I–V.
Animus Kiadó
5. Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk
Móra Ferenc Könyvkiadó
6. Marék Veronika: Jó éjszakát, Annipanni!
Pagony Könyvek
7. Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig
Akkord Kiadó
8. Saint-Exupéry, Antoine de: A kis herceg
Móra Ferenc Könyvkiadó
9. Csukás István – Sajdik Ferenc: Pom Pom meséi
Gesta Könyvkiadó
10. Milne, A. A.: Micimackó
Móra Ferenc Könyvkiadó

Líra és Lant Rt. sikerlistája
2004. július
Szépirodalom
1. Brown, Dan: A Da Vinci-kód
Gabo Kiadó
2. Brown, Dan: Digitális erôd
Gabo Kiadó
3. Coelho, Paulo: Az alkimista
Athenaeum 2000 Kiadó
4. Coelho, Paulo: A Zahir
Athenaeum 2000 Kiadó Kft
5. Lawrence, Leslie L.: A felakasztott indián szigetén
Gesta Kiadó
6. García Márquez, Gabriel: Száz év magány
Magvetô Kiadó
7. Spiró György: Fogság
Magvetô Kiadó
8. Kornis Mihály: Vigasztalások könyve – CD-vel
Tericum Kiadó
9. Coelho, Paulo: Tizenegy perc
Athenaeum 2000 Kiadó
10. Coelho, Paulo: Veronika meg akar halni
Athenaeum 2000 Kiadó
Ismeretterjesztô
1. Schobert Norbert: Norbi zsebkönyv
Norbi.hu Kft
2. Albert Györgyi: Miért pont én?
Park Kiadó
3. …István: Lottón nyertem
Athenaeum 2000 Kiadó
4. Lunn, Martin: A Da Vinci-kód megfejtése
Gold Book Kiadó
5. Gundel Károly: Gundel’s Hungarian cookbook
(Kis magyar szakácskönyv)
Corvina Kiadó
6. Báti L. – Véges I.: Angol nyelvkönyv kezdôknek
Lexika Kiadó
7. Schobert Norbert: A Norbi titok
Norbi Welness és Média Kft
8. Révai Új Lexikona 15.
Babits Kiadó
9. Franka Tibor: Gyur(t)csány
Magánkiadás
10. Erdély útikönyv
Jel-Kép Bt.
Gyermek és ifjúsági
1. Fekete István: Vuk
2. Kästner, Eric: A két Lotti
3. Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk
4. Tamási Áron: Ábel a rengetegben
5. Milne, A. A.: Micimackó
6. Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig
7. Knight, Eric: Lassie hazatér
8. Ablak–Zsiráf
9. Brezina, Thomas:
Boszorkányok kutyaszorítóban – (Fiúk kizárva)
10. Fekete István: Tüskevár

Móra Ferenc Könyvkiadó
Móra Ferenc Könyvkiadó
Móra Ferenc Könyvkiadó
Talentum Kiadó
Móra Ferenc Könyvkiadó
Talentum Diákkönyvtár
Talentum Diákkönyvtár
Móra Ferenc Könyvkiadó
Egmont-Hungary Kft.
Móra Ferenc Könyvkiadó

Sikerlista
■ A sikerlistákon – bátran kijelenthetjük – érdemi változás nem történt, szépirodalom kategóriában például tartósan az élen szerepel Dan Brown és Paulo Coelho, ami csak azt jelenti: egyelôre várat magára annak a mûnek megjelenése, amelyik ezeknél is nagyobb számban fogy el. A „szépirodalom kategóriát” használtam, ejtsünk szót most errôl, illetve a „kategóriáról”. A sikerlistákat lapunk a kezdetek óta három kategóriában közli, nagyjából valamiféle sajtóbeli közhagyományhoz igazodva. De az ismert anekdotára utalva, ne feledkezzünk meg a belgákról sem. Hova álljanak a belgák? Sok olyan könyv jelenik meg természetesen, amely csak
a beillesztés kényszere miatt kerül az adott kategóriába, hiszen egyszerre több csoportba is beleillik, vagy éppen egyikbe sem tartozna, mégis „jobb híján” megoldással besorolják valamelyikbe. Ezek esetében természetesen különbözhet a megítélés, van, aki az
egyik, van, aki inkább a másik kategóriába sorolná. Ez szerintem nem baj, mert a lényegesebb – és szerzônek, kiadónak nyilván örömet okozó – információ az, hogy az adott „belga” mû kelendô.
Iskolakezdés vidáman Raymond Smullyan fejtörôivel: A hölgy vagy a tigris? 1580 Ft • Alice Rejtvényországban 1580 Ft • Emlékek, történetek,
paradoxonok 1650 Ft • Mi a címe ennek a könyvnek? 1650 Ft • Seherezádé rejtélye 1650 Ft • Sherlock Holmes sakkrejtélyei 1650 Ft
Elôkészületben:
A Tao hallgat 1650 Ft

Törzsvásárlóknak a Typotex Kiadóban
(Bp., 1024, Retek u. 33-35, 316-3759)

20%-os kedvezménnyel
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premier

A rácsodálkozás könyve
A Reader’s Digest második könyvét jelentette meg
Magyarországról
■ Mostanában divat lett
Magyarországot szeretni,
Magyarországon utazni.
Mondhatnánk, végre! A
hazai turizmus, némi túlzással, évtizedekig a Balatont és néhány felkapott
fürdôhelyet jelentette csupán, holott az ország minden zugában akadnak szép
és fontos látnivalók, pihenôhelyek. Az utóbbi években az állami támogatással
fellendülô belföldi turizmus nagyot lépett elôre
nemcsak a vendégek fogadásában, de a mûemlékek,
látnivalók helyrehozatalában és megközelíthetôségük kialakításában. Persze,
tennivaló azért akad bôven. Nem ritka jelenség,
hogy a kiszemelt mûemlék
nem az útikönyvben ígért
állapotban leledzik, ésszerûtlen a nyitva tartása,
vagy a táblázás hiánya miatt szinte lehetetlen megtalálni. Tény viszont, hogy a
turizmusnak nem csupán
gazdasági és kulturális vonatkozásai mutatnak változást, de az emberek lelkében erôsödik az érzés: érdemes patriótának lenni, büszkék lehetnek a helyre, ahol élnek. Ennek szellemében és ehhez az igényhez igazodva számos útikönyv, útleírás, turistakalauz és élménybeszámoló jelent meg az utóbbi
években a magyar könyvkiadók terjesztésében, köztük több, reprezentatív fotóalbum. Az áramlathoz csatlakozott a Reader’s Digest cég, amikor nemrég Csodaszép Magyarország címen megjelentette második hazai vonatkozású könyvét. A cég 1994 óta
mintegy 70 ismeretterjesztô könyvet adott ki magyarul, általános gyakorlat szerint anyacégük külföldi kiadványainak magyar
fordítását. Természeti albumaik, történelmet tárgyaló mûveik,
szakácskönyveik, illetve egészségügyi témájú kiadványaik népszerûsége piacvezetô szerephez jutatta ôket az ismeretterjesztéssel foglalkozó cégek között. Mint Dibás Gabriella, a könyv fôszerkesztôje elmondta, 2001-ben megjelentettek egy történelmi
témájú magyar vonatkozású albumot, és ennek sikere ösztönözte ôket arra, hogy újabb magyar szerzôk által összeállított kötetet tegyenek közzé.

Ki mit tud az országról?

3
2
4

Új könyvükkel 480 színes oldalon és 1300 fotón keresztül rendhagyó utazásra invitálják olvasóikat, melynek során átfogóan bemutatják Magyarország látnivalóit, természeti értékeit. A kötet
kivitelezését a Trió Mûvészeti Stúdió végezte Harle Tamás ve-

zetésével. Céljuk az volt,
hogy a Reader’s Digest
szellemében a közönség
széles körének érdeklôdésére számot tartó, reprezentatív, könnyen olvasható albumot szerkesszenek,
mely az ország minden régióján végigkalauzol. Az
ismert helyekrôl kicsit
másképp szólnak, és soksok apró kulturális csemegével szórakoztatják az olvasót. A könyv régiónként
halad nyugatról keletre, az
egyes fejezetek elején térkép és általános bevezetô,
illetve statisztikai adatok
találhatók, majd sorra veszik a megyéket, a természeti értékeket, a kiemelt
városokat és kiemelt értékeket. Egész röviden több,
kevésbé ismert látnivalóra
is kitérnek, sôt túraútvonalakat ajánlanak. Egyszerre
adnak mûvészettörténeti,
kulturális, természetvédelmi, esetenként geológiai
információt és osztanak
praktikus tanácsokat, vagy
pletykálnak a hely nevezetességeirôl. Mindezt a bulvármagazinokra jellemzô tipográfiával
és képszerkesztéssel teszik: sok kép, kevesebb, de jól megírt szöveg, találó címek, sok kiemelés és bekeretezett szövegrész.

Apró-cseprô dolgok
Különösen kedveltek lehetnek majd a „Tudta?” vagy az „Apróságok”címû rovatok, melyek két-három mondatos, különleges
tudnivalókat közölnek egy-egy nevezetességrôl, személyrôl vagy
helyrôl. Az illusztris albumban a Soproni dombok nektárjáról
éppúgy szó esik, mint a Szelim-barlang „jeges” emlékeirôl, a balatoni Kék Szalag versenyrôl, a nádtetô készítésérôl, a királyi trófeákat adó Gemencrôl, vagy a hajózási engedély beszerzésérôl a
Dráván. Az Ürömön nyugalomra helyezett, szônyegbe csavart
királyné esete éppoly kevéssé ismert, mint az egri Líceum könyvtárának freskója, a mészkôteraszok képzôdése, a titokzatos kunhalmok eredete vagy Tony Curtis szabolcsi ôsei. E rövid felsorolásból is jól látszik, milyen sok szempontú áttekintést nyújt a
könyv, mely a szerkesztôk szándéka szerint egyszerre turistakalauz, élménybeszámoló és leírás. A kiadó hosszú távon további
magyar összeállítású kötetek közreadását is tervezi, például a
magyarországi gyalogostúrákkal kapcsolatban.
Sz. Zs.
Csodaszép Magyarország
Reader’s Digest, 8990 Ft
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Könyvipar

kolofon

Líra és Lant csoport

Kolosi Tamással
beszélget Nádor Tamás
„Ide nekem az oroszlánt is!” –
vélheti zubolyi mohóságnak,
aki az elnök-vezérigazgató köré
sereglô sokadalomra pillant.
Ám valójában a szociológus
professzor már könyvkiadásunk válságos, borúlátó idôszakában felismerte: nemhogy a
Marconi-konstelláció, még az
információs társadalom sem
képes elsodorni, maga alá temetni a Gutenberg-galaxist.
Hiszen papíruszon, vagy akár a
legelektronikusabb elektronikus hordozón: olvasni jó, a
minôség minôség marad. Ennek szolgálatára vállalkozott tehát. Méltó asszisztenciával persze, elfogulatlan értékválasztásra törekedve.
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■ – Tárki, Líra és Lant, MTA szociológiai bizottsága, egyetem, kutatás, könyvek, cikkek – milyen hely jut ebben a szimultánban a Gutenberg-galaxisnak?
– Az egyik fôszerep. Szociológus vagyok és könyves vállalkozó.
Korábban az elôbbire esett nagyobb hangsúly, az elmúlt tíz évben az utóbbira. Bár most is kutatok, publikálok, tanítok, irányítom a Tárkit. A kilencvenes évek elején sem hittem a könyvtemetô baljóslatokban. Keresve a magam ideális terepét, értelmiségiként léptem aztán e szellemi piacra. S nem menedzser, hanem tulajdonos típusú vállalkozó lett belôlem. Képtelen vagyok valamiféle irodaházban megülve irányítani, szeretek belelátni a részletekbe, ott lenni a helyszíneken, szeretem még tapintani is a könyvet,
érezni sajátos illatát. Évente megjelenô kétszáz-kétszázötven kötetünkbôl húszat-huszonötöt alaposan elolvasok, legalább másik
százötvennel rendesen megismerkedem. Huszonkét saját boltunkba gyakran eljutok, de fel-felbukkanok további harmincegy
franchise-üzletünkben is. Egyszóval, szeretem a könyvet, szeretek
olvasni, munkámat is – a minôségi könyvkiadást-kereskedelmet –
élvezettel mûvelem. Nem hiszem persze, hogy mindenhez értek,
de nincs is szükség arra, hogy mindenbe beleüssem az orromat.
Irányító és más kollégáim elsôrendû szakemberek, a szükséges
konzultációkon túl maximális önállósággal végzik a dolgukat.
– Öt kiadó – Magvetô, Athenaeum, Corvina, Rózsavölgyi,
B+V – mûködik a Líra és Lant, valamint dr. Kolosi Tamás elnök-vezérigazgató égisze alatt. Hogyan társultak egymáshoz?
– Egy kis elôzménytörténet: a Líra és Lant Rt. 1993-ban alakult.
Ezt az állami vállalatot privatizálták; 1994-ben egy kiadói konzorcium vásárolta meg, amely a Láng Kiadó és Holding irányítása alá
került. Ebbôl váltak ki 1999-ben a Kolosi család tulajdonát képezô könyvkiadók: a B+V, a Magvetô és a sok év után új életre keltett Athenaeum. A Líra és Lant aztán újraindította a Rózsavölgyi
kiadói munkáját is, majd – a Librotrade-del közösen – megvásá-

rolta a Corvinát. Nagy- és kiskereskedelmi tevékenységre is vállalkoztunk, létrehoztuk internetes könyváruházunkat stb.
– Kialakult-e az említett kvintettben valamiféle markáns
szereposztás? Magyarán: melyik kiadó mit publikál, mi a
sajátos feladata?
– Hagyományokat követve, illetve friss feladatkörrel alakítottuk kiadóink arculatát. A Magvetô csaknem ötven éve a minôségi szépirodalom mûhelye. Márai Sándort
idézve: „csak az ember olvas”. Tehát humánus létünk, a magas fokú nyelvi kultúra legjobb szellemi „megtestesítôit” közöljük. A
kortárs és klasszikus magyar s nem kis részt
külföldi széppróza színe-javát. Az Athenaeum 2000 elôdje az 1868-ban alapított Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Rt., amely Az
ember tragédiája és Kossuth emigrációbeli
írásainak kiadása után nyolcvan éven át publikálta íróinkat, falukutatóink szociográfiáit, s
tíz kötetben például A magyar nemzet történetét. Az államosítás után e cég csupán
nyomdaként mûködött tovább. 1998-ban „élesztettük újjá” kiadóként. Azóta fôként sokat olvasott külföldi szerzôk, világirodalmi
bestsellerek, ismeretterjesztô munkák jelennek meg a patinás emblémával. A Corvina is
több mint ötvenéves. Jogelôdje elsôsorban
nívós mûvészeti könyvek több nyelvû kiadásával szerzett magának hazai és nemzetközi
tekintélyt. E szép tradíciót folytatjuk (nagy magyar képzômûvészeknek is külföldi presztízst teremtve); klasszikus és kortárs
szépirodalmunk jeleseit szintén „exportáljuk”. De publikálunk
nyelv-, szakács- és idegenforgalmi köteteket is. A B+ V (tulajdonostársunk az osztrák Bohmann Verlag) egyebek közt mûszaki, majd orvosi tan- és szakkönyveket, továbbá egészségügyi
ismeretterjesztô köteteket is közread. Célja a biztos és versenyképes – uniós mércéjû – szakmai tudás ösztönzése. A Rózsavölgyit 1850-ben alapította „a csárdás atyjának”, Márknak a fia,
Gyula. Kalandos, hosszú história e zenei kiadóé. 1949 után fél
évszázadnyi állami tulajdonlás következett. A céget 2001-ben
alapítottuk újra, egykori, Rózsavölgyi és Társa márkanevén.
Kottákat, hanghordozókat és zenei könyveket jelentet meg, és
terjeszt a Szervita téren, patinás-régi helyén. Egyébként a Líra
és Lant csoport országszerte megtalálható boltjaiban jelenleg
30–35 ezer könyv, 15–20 ezer CD, DVD, kazetta, videó,
CD-ROM, 120–130 ezer zenemû kottája nyújt sokrétû választékot az érdeklôdôknek. S a Gutenberg-galaxis minálunk – némi, talán bocsánatos képzavarral élve – békességben halad, kering, idôzik az információs sztrádán.
– Megesett, hogy önt – bal- illetve jobboldali kormányzatoknak adott tanácsai ismeretében – politikai elfogultsággal vádolták a mindenkori ellenérdekeltek. Kiadóinak tevékenységében ennek nyoma sem észlelhetô. Mást tesz a szociológus,
és mást a vállalkozó?
– Nincs tudathasadásom. Itt is, ott is, amott is Kolosi Tamás vagyok. Politikai pártok megkereséseit mindig visszautasítottam.
Kormányok viszont – valóban balról is, jobbról is – épp arra kértek: mondjam el független szakmai véleményemet. Amelyek
megalkotásában – Max Webert követve – még a magam politikai nézetei sem befolyásoltak. Mi sem természetesebb hát számomra, mint hogy kiadóink távol tartsák magukat a pillanatnyi
csatározásoktól, az eldurvult közélettôl. Egy szakmai értékrend
jegyében, amelyet kutatóként, oktató professzorként, a Társadalomkutató Informatikai Egyesülés igazgatójaként és persze
könyvkiadóként egyaránt vallok, képviselek.
Fotó: Cseke Csilla
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