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Szutyejev, V.
Kispipi és kisréce
12 oldal, színes lapozó
690 Ft

Szutyejev, V.
A három kiscica

12 oldal, színes lapozó
690 Ft

Iszlai Zoltán
Hóbucka és Nettó,

a láthatatlan oroszlán
(Zsiráf könyvek)

48 oldal, ill. Kállai Nagy Krisztina
Eszter és Hóbucka,  a fehér szô-
rû puli és a Madagaszkárról szár-
mazó láthatatlan oroszlán izgal-
mas története.  

980 Ft

G. Szabó Judit
Rózsás Letícia

(Pöttyös könyvek)
208 oldal, ill. Sajdik Ferenc

G. Szabó Judit új, ellenállha-
tatlan humorú könyve igazi
különlegesség: egyszerre kri-
mi, mese, szerelmi történet
és kísértethistória.

990 Ft

Piper, Nikolaus
A pénz nyomában
Gazdaságtörténet
diákoknak
176 oldal, ford. Csokonai Attila,
ill. A. Blau
Ez a könyv azt meséli el,
hogyan jöttek létre fokoza-
tosan mindazok az intézmé-
nyek és hogyan születtek
meg azok az intézkedések,
amelyeket együttvéve gazda-
ságnak nevezünk. Tényeket,
fogalmakat  magyaráz meg
közérthetô módon, s bemu-

tatja a gazdaság olyan jelentôs irányítóit, mint a Fuggerek,
Colbert, Adam Smith vagy a Rotschildok.  Az izgalmas ka-
landokat kínáló kötetet tizenéveseknek ajánljuk.
2380 Ft

Ami a szívedet
nyomja
Kortárs svéd
gyermekversek
95 oldal,   vál. és ford. Tótfalusi
István, ill. Szecskó Tamás
„Oly jó lenne elmondani
valakinek, ami egyre gyûlik
és szorít ott belül, a barát-
ságról, szerelemrôl kialakult
gondolataidat, a felnôttek
furcsaságait, a világ zavarba
ejtô eseményeit. Három
svéd költônô megpróbált
azon a nyelven, amely min-
den gyerek sajátja, verset ír-
ni arról – ami a te szívedet
is nyomja.”
1290 Ft

A legkisebbeknek készült színes lapozók a Vidám mesék c. kötetbôl jól ismert,
legnépszerûbb mesék feldolgozásai.

Petôfi Sándor
János vitéz

(Móra aranykönyvek)
117 oldal,

színes ill. Róna Emy
Petôfi   elbeszélô költe-
ménye olyan, mint egy
népmese. Csodálatosan
együtt van benne a ma-
gyar föld valósága, a ma-
gyar lélek melegsége, ál-
ma, humora és semmi-
hez sem fogható bája. 

1890 Ft
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Interjú
Botrány az ENSZ-ben
Egy dán diplomata hôs-
tette az 56-os forradalom
ügyében
Az 1956-os események
nyomán az ENSZ vizsgá-
latot folytatott a történ-
tek feltárására. Érdemi
lépés azonban a világ-
szervezet részérôl nem
történt. Egyedül Bang-
Jensen, az ENSZ dán
diplomatája tette magáé-
vá a magyarok ügyét és
képviselte érdekeiket, ko-
rán bekövetkezô titokza-
tos haláláig. Ennek az
56-os eseménybe ágya-
zott történelmi „krimi-
nek” járt utána Nagy
András, író, esszéista, a
Színházi Intézet igazga-
tója. Bang-Jensen életé-
rôl néhány külföldi
munka is napvilágot lá-
tott, de alakját és tevé-
kenységét Magyarorszá-
gon alig ismerik.
(Szénási Zsófia)
332. oldal

Hogy lehet önzés
az alázat?

Találkozás Gergely
Ágnessel, aki hisz
az ihletben
Jó húsz évvel ezelôtt be-
szélgettem utoljára Ger-
gely Ágnessel. Az átlag-
ember esetében két évti-
zed alatt sok minden

történik akár a hivatali
életben is: az illetô megy
fölfelé a szamárlétrán,
esetleg nyugdíjba vonul.
S mi történik egy költô-
vel? Ô költô marad, leg-
följebb díjakat adnak át
neki, és Gergely Ágnes
2000-ben a Kossuth-díjat
is megkapta. De mit ér-
zékel belül?
(Mátraházi Zsuzsa)
333. oldal

Könyv
Panoráma
Kálnay Adél:
Háborús történet
Charles Bukowski:
Ponyva
Bolond Istók bölcsessége
(Közreadja Molnár Miklós)
334. oldal

Megjelent könyvek
2005. augusztus 11. –
szeptember 14.

A forgalomba került
könyvek válogatott listája
a Könyvkeresô adatbázisa
alapján. A teljes lista és a
mûvek további adatai a
Könyvkeresô honlapján
(www.konyvkereso.hu) te-
kinthetôk meg.
336. oldal

Könyvbölcsô
Tarján Tamás
Lexikon és vidéke
341. oldal

Gyermek, ifjúsági
A Manók könyvétôl
egy Pöttyösig
(Cs. A.)
342. oldal

Lapmargó
Handi Péter: Gyakorlatok
a fogódzó nélküli korláton
(Murányi Gábor)
343. oldal

Könyvkultúra

A végtelen szabadság
történetei az ausztráliai
sivatagból

Lengyel Nagy Anna
doku-novellái
(Szénási Zsófia)
345. oldal

A tankönyvek
megérkeztek, de drágák
Ôszi tankönyves tájkép
(Sz. Zs.)
346. oldal

Nagy kaland az írás

Vörös István beszél felnôtt-
korról, több lábon állásról,
az ország szellemi vérkerin-
gésének fenntartásáról
(Mátraházi Zsuzsa)
349. oldal

A hálókönyvtár kalózai
(Szablyár Eszter)
350. oldal

Kertész Ákos szabályta-
lan esztétikája 14.
Két szemlélet sosem azo-
nos, de átfedések
vannak
352. oldal

Sikerlista
354. oldal

Könyvipar
A korszerûsítés kérdései
Vitára szánva
A magyar könyvkiadás
és könyvkereskedelem
versenyszabályairól
(Kiss József)
356. oldal

Kolofon
Apáczai Kiadó
Esztergályos Jenôvel
beszélget Nádor Tamás

Egy kiadó a múlt ismereté-
ben, követésében, a jelen kí-
vánalmainak felismerésé-
ben, alkalmazásában, a jövô
vonzásában. Hagyományt
alkalmaz, értéket közvetít,
folytonos megújulásra kész
tehát. Mai és holnapi nem-
zedékek tudását kívánja
megalapozni, serkenteni,
nagykorúsítani. Anyanyel-
vünkön, sokrétûen, helyi
szemléletet az egyetemes
szellemiségbe illesztve, tár-
sítva. „Jót s jól”, hogy Köl-
csey klasszikus óhajával él-
jen. Apáczai igényességével,
Móra szeretetével.

Köszönjük az Alexandra
Könyváruházaknak
és a Líra és Lant Rt-nek
a Könyvhét Plusz
terjesztéséhez nyújtott
segítségét. 

Könyvhét 

www.konyv7.hu
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Az 1956-os események nyomán az ENSZ
vizsgálatot folytatott a történtek feltárásá-
ra. Érdemi lépés azonban a világszervezet

részérôl nem történt. Egyedül Bang-Jen-
sen, az ENSZ dán diplomatája tette magá-
évá a magyarok ügyét és képviselte érdeke-
iket, korán bekövetkezô titokzatos halálá-

ig. Ennek az 56-os eseménybe ágyazott
történelmi „kriminek” járt utána Nagy

András, író, esszéista – a Színházi Intézet
igazgatója. Bang-Jensen életérôl néhány külföldi

munka is napvilágot látott, de alakját és tevékenysé-
gét Magyarországon alig ismerik.

■ – Sohasem hittem volna, hogy valaha kimondottan szaktörténészi,
levéltári munkát fogok végezni – kezdi a beszélgetést a szerzô. – En-
gem sokáig egy másik dán foglalkoztatott, a filozófus Kierkegaard.
Ezenfelül mindig érdekeltek az 56-os események, részben, mert magam
1956-ban születtem, másrészt, mert ifjúságomat meghatározta 1956
öröksége. Egy alkalommal egy ismerôsöm felhívta a figyelmemet a
Bang-Jensen-ügyre, és megkérdezte: nem akarok-e utánamenni. A dán
diplomata, Bang-Jensen azért vált híressé, mert az 56-ot vizsgáló ENSZ-
bizottság elôtt tanúskodó forradalmárok nevét nem adta ki a világszer-
vezetnek. Tartott tôle, hogy az ENSZ, amelynek munkatársa volt, és
közelrôl látta, ahogy sorozatosan kihagyja azokat a lehetôségeket, ame-
lyekkel segíteni lehetett volna az országon, elôvigyázatlanságával árthat
ezeknek az embereknek vagy magyarországi családtagjaiknak. Ezt kö-
vetôen nem csak furcsa, de egyenesen brutális módon távolították el
az ENSZ-tôl. Végül 1959-ben holtan találták meg egy New York mel-
letti parkban, és a mai napig sem lehet tudni, megölték-e, vagy öngyil-
kos lett. Kierkegaard-hoz némiképp hasonlóan az ô személyiségében is
az egyéni döntések súlya, a választás, a mérlegelés, a saját szabadság és
a kollektíva joga, a többség igaza, vagy a kisebbség meggyôzôdése ér-
dekelt. Ennek a magatartásnak akartam én emléket állítani.
– Hogyan sikerült egy ilyen szerteágazó és bonyolult ügyet fel-
göngyölíteni?
– Sokfelé kellett elindulnom, elsôsorban Magyarországon. Bang-Jen-
sennek meggyôzôdése volt, hogy a kommunista titkosszolgálatok
nagyon sokat tudtak ezekrôl a tanúkról. Felkutattam tehát az erre vo-
natkozó dokumentumokat az Állambiztonsági Szolgálatok Történe-
ti Levéltárában, továbbá a külügyi levéltárban, valamint a hadtörté-
neti levéltár gyûjteményeiben, továbbá a pártiratok között; és meg-
kerestem a még élô tanúkat mind a forradalmárok, mind a korabeli
hatalom oldalán. Majd elkezdôdött a külföldi kutatás. Elôbb egy te-
levíziós dokumentumfilm segítségével folytattam a nyomozást, me-
lyet Halál Hálaadás napján címmel 1998-ban mutattak be. Kutattam
Koppenhágában, és a New York-i ENSZ-archívumban. Sokat segí-
tettek és számos iratot rendelkezésemre bocsátottak a diplomata gye-
rekei, a kutatás során létrehozott archívum az ô segítségüknek kö-
szönhetô. Jártam Washingtonban, Londonban, Moszkvában KGB-
tisztekkel készítettem interjút, sôt még Ceylonból is került elô
anyag, mert a magyar ügyet vizsgáló ENSZ-bizottság tagjai között
volt egy ceyloni. Nemrég Belgrádban találtam fontos anyagokat,
Bécs pedig, mint az 1956-os magyar emigráció egyik gyûjtôhelye,
szintén fontos támpont volt. A kutatás során megszerzett anyagokat

(interjúkat, dokumentumokat) rövide-
sen az Országos Széchényi Könyvtár-
ban letétbe helyezem, hogy majd az ér-
deklôdô kutatók is tanulmányozhassák.
– Mivel magyarázható, hogy egy dán
diplomata, aki ráadásul az ENSZ ma-
gas rangú munkatársa, oly mértékben
érzékeny legyen a magyar ügyre, hogy
a meghurcoltatást is vállalja érte?
– Ez valóban döntô kérdés, a válasz pe-
dig nem egyszerû. Úgy tûnik, maga az
ügy, a történet fogta meg Bang-Jensent,
az elvszerûen vállalt morális meggyôzô-

dés (ez erôteljes skandináv vonásnak tûnik) hajtotta olyan erôvel,
hogy még az úgynevezett „realitást” is figyelmen kívül hagyta.
Mindinkább személyes meggyôzôdésévé vált a magyarok ügye, el-
vi kérdés lett belôle. Rangos diplomataként komoly fizetéssel, fon-
tos társadalmi állással rendelkezett, volt tehát mit kockáztatnia. A
második világháború alatt pedig a washingtoni dán nagykövettel
együtt egy emigráns kormányt hozott létre, és fenntartotta a morá-
lis folytonosságot akkor, mikor a dán kormány kollaborált a néme-
tekkel. Olyan súlyú politikus volt tehát, akinek nem azért volt szük-
sége a magyar ügyre, hogy annak oldalvizén hôssé váljon. Fordítva
történt: személyes, politikai filozófiája került szembe egy morálisan
elfogadhatatlan nagypolitikai megoldással.
– Hogyan épül fel mûve, és miért az esszéregény formáját válasz-
totta? Hiszen korábban számos problematikus történelmi sze-
mélyiség portréját drámában elemezte.
– Csak annyiban esszéregény ez, amennyiben egy történetet doku-
mentumokkal alátámasztva rekonstruál. Nem fikció, de nem is törté-
neti értekezés. Engem drámaíróként és íróként egyaránt olyan emberi
sorsok érdekelnek, amelyek hirtelen történelmi vagy lélektani erôtér-
be kerülnek. A munka során pedig kiderült, hogy a valóság a fantázi-
ámat igencsak meghaladja.  Minél mélyebbre megyünk a történetben,
annál különösebb, rejtélyesebb erôk mutatkoznak meg ebben az ese-
ménysorban, amely 1956 ôszétôl 1959 ôszéig tart. Ugyanakkor meg-
próbáltam Bang-Jensen szemszögébôl követni az eseményeket: hogyan
látják a forradalmat a New York-i ENSZ központból, mi történik, ami-
kor a különbizottság megérkezik Európába, hogyan mondják el a for-
radalmárok a maguk történetét, majd hogyan jön létre az ENSZ-jelen-
tés, és végül hogyan válik egy bürokratikus eljárás prédájává az egész
magyar forradalom utóélete. Nem az igazságról van szó, hanem igaz-
ságokról, sokfélérôl: arról, amit az emberek igaznak vélnek.
– Mi volt Bang-Jensen személyes sorsa és milyen megítélés alá
esik hazájában és az USA-ban a történtek után?
– Eltiltották a hivatala gyakorlásától, három eljárás indult ellene, majd
fizikai erôvel kivezették az ENSZ-bôl, késôbb elbocsátották, és amikor
még mindig nem adta fel a küzdelmet – holtan találták. 1959-ben halt
meg, 50 évesen. Az amerikai hatóságok gyanúsan hamar lezárták a
nyomozást.  Dániában mind a mai napig inkább bajkeverônek tartják.
A dán külügyminisztérium levéltára például hosszú ideig semmilyen
anyagot nem bocsátott a rendelkezésünkre. Amerikában hasonlóan
ambivalens a megítélése. Az ENSZ titkosította az ügy aktáinak jó ré-
szét, nem vizsgálták felül álláspontjukat, miszerint érzelmileg kiegyen-
súlyozatlan, esetleg elmebetegségben szenvedô politikus lett volna az
egyébként ötgyermekes családban és ideális házasságban élô, rendkí-
vül tehetséges és intelligens férfi. A nagypolitikának még számot kell
vetni ezzel a morális következetességgel. 
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Egy dán diplomata hôstette az 56-os forradalom ügyében
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Jó húsz évvel ezelôtt beszélgettem
utoljára Gergely Ágnessel. Az átlagem-
ber esetében két évtized alatt sok min-
den történik akár a hivatali életben is:
az illetô megy fölfelé a szamárlétrán,

esetleg nyugdíjba vonul. S mi történik
egy költôvel? Ô költô marad, legföl-

jebb díjakat adnak át neki, és Gergely
Ágnes 2000-ben a Kossuth-díjat is

megkapta. De mit érzékel belül?

■ – Megváltoztatta-e a hangját például a rendszerváltozás, a dí-
jak, az idô múlása?
– Elevenembe vág a kérdés, mert én ezen állandóan gondolkodom és
igyekszem, hogy a jellemem alapjában a régi maradjon, a rendszer-
változás, amely egy pici kavics az idô sodrásában, ne legyen rám
olyan hatással, hogy jobbról balra, balról jobbra csalinkázzam. Azt
hiszem, nagyon sok mindenben sikerült a tárgyilagosságomat meg-
ôriznem, például a baráti köröm kiválasztásában nem figyelek oda,
hogy valaki melyik politikai irányzattal szimpatizál. Legyen követke-
zetes, tisztességes, ô se csalinkázzék egyik oldalról a másikra, és ne le-
gyen szélsôséges. A díjakról annak vetületében érdemes beszélni,
hogy mindnyájunkban van egy kis önbizalomhiány, s a kitüntetés
egyfajta visszaigazolás: mûvész vagy. Nekem az a tapasztalatom,
hogy ha valami elismerést kap az ember, nagy öröm éri, akkor durr,
csattan egy-egy pofon jobbról-balról, és ez észre téríti. Elôfordult ve-
lem egyszer, hogy odaítéltek egy díjat, rettenetesen boldog voltam, és
akkor kórházba kerültem, olyan betegek közé, hogy kicsit éjjeli me-
nedékhelyen éreztem magam, s azt gondoltam: íme, bármikor jutha-
tunk olyan helyzetbe, állapotba, hogy azt érezzük, semmik vagyunk
a Nap vagy a csillagok alatt. A legnehezebben azonban az idô múlá-
sával lehet megbirkózni. Megszenvedi az ember külseje, egészsége,
intelligenciája és mindennapi bölcsessége, hiszen ennek két tartópil-
lére a memória és a koncentrálóképesség, amelyek fogynak, ahogy ha-
ladunk az idôben elôre. S a fogyó képességek birtokában rettenetesen
nehéz megbirkózni a múló idôvel. Itt jön segítségemre az, hogy a
tündér keresztanya szerencsére kihagyta a bölcsômbôl az irigységet.
Hála Istennek tudok örülni annak, ha egy kolléga jó verset ír vagy egy
fiatal költônô jobb külsejû, vagy jön egy fiatal költô és úgy érzem, ô
csinálja meg azt, amire én nem voltam képes. Persze segít, hogy ta-
nár vagyok és nagyon szeretem a fiatalokat. Az Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetem angol irodalom tanszékén a doktorképzô tanfolyamon
tanítottam. A tanszék vizsgabizottságában még mindig benne va-
gyok. Elsôrenden tanárnak érzem magam. Talán kétszáz évre vissza-
menôen a családom tele volt tanítómesterrel. És fiatalon is tartja az
embert, ha tudja, hogy a fiatalok miként gondolkodnak.
– Van kötelezôen elôírt napszak, amelyet az íróasztal elôtt tölt?
– Nincs. Akkor írok, amikor érzem, hogy most muszáj, régen ezt
nevezték ihletnek. Aki tagadja a létezését, az hazudik vagy nem
költô. Ez erôsebb fokú koncentráció, olyanfajta idegállapot, ami
az embert részben kifordítja magából, részben ráfókuszálja, diva-
tos szóval, valamire, ami a nap vagy az idô folyamán töredékesen
jelenik meg, de egyszerre csak egy pillanatban nevesül, szavakat
kap valahonnét. Abban a pillanatban írni kell. Én emiatt már sú-
lyos vétket is elkövettem, mondjuk, beteget kellett volna látogat-
nom, de írtam helyette.

– A „nevesült” gondolat rögtön nyomdaké-
szen pattan ki, vagy van még munka vele?
– Még rengeteg munka van vele, az elsô többnyire
nyers változat. Nagyon ritkán fordul elô, hogy
nyomdakész állapotban kerülnek ki a tollam alól a
sorok. Pontosan tudom, mely verseim ezek. Példá-
ul a Babel címû vagy az Izabella és Ferdinánd. Mos-
tanában is volt kettô, az egyiknek az a címe, hogy
Altatás után. Mûtétem volt a nyáron, s amikor az
altatásból felébredtem, úgy éreztem, az ôserdôbôl
jövök. Máskor úgy ébredtem, az ûrbôl térek vissza.
Most liánok meg elefántok képe maradt meg, vala-
mi tömöttség, zsúfoltságérzés, dzsungelélmény.
Furcsa volt. Nem akarnám még egyszer átélni.

– Ugyanúgy emlegetik mûfordítónak, mint költônek vagy
prózaírónak. Melyik mûfaj áll a legközelebb Önhöz?
– A vers, ami mindennél nehezebb. A mûfordításnál ott vezeti
a kezemet a másik költô, ô diktál. Most már sehol sem szívesen
adnak ki külföldi költôket, mert az ilyen köteteket nem veszik az
olvasók.
– Kinek a mûvét ajánlaná lefordításra, ha módja volna taná-
csot adni? 
– Javasolnám például a brit Geoffrey Hill költeményeit. És nem
adtak ki még magyar Ashbery-kötetet. John Ashbery az egyik leg-
nagyobb amerikai költô, a versei nehezen érthetôk, mert nem
asszociálnak, hanem disszociálnak, szétfuttatják a gondolatokat,
de a mélyükben mindig van valami összetartó erô. Ugyanolyan
komplikáltak, mint a XX. század, amelynek hatvanas éveiben
Ashbery költôi tehetsége kibontakozott. Nem lehet a szakma ke-
zét elengedni, muszáj tájékozódni. Már csak azért is kell máso-
kat olvasni, hogy tudjam, hol tartanak, mivel tudnak többet, mit
tanulhatok tôlük. Valaki egyszer azt mondta nekem, túlságosan
sok bennem az alázat. De az nem alázat, az önzés, hogy az em-
ber tanulni akar, szakmai szempontból tovább akar jutni.
– Találkoznak, összejárnak-e a magyar költôk?
– Óh, nem. Nekem akad a nemzedéktársaim közül két-három
barátom és a fiatalabbak meg a kezdôk közül is néhány, akikkel
egyszer egy héten felhívjuk egymást. Valamikor összejártunk, és
nagyon hálás szívvel emlékezem arra, hogy volt egy hármas ba-
ráti szövetségünk Tóth Eszterrel és Székely Magdival. Ôk ketten
régi barátok voltak, s bevettek engem harmadiknak maguk közé,
egyszer egy hónapban, csütörtöki napon találkoztunk az Opera-
ház környékén. Azok felejthetetlen beszélgetések voltak, mert
látszatra könnyed dolgokról csevegtünk, de mindig úgy jöttem
haza, hogy most egy hátizsák gyémánt van nálam. Eszter halálát
megszenvedtük mind a ketten, azóta nagyon ritkán járunk össze
Magdival. Ma kollégákkal többnyire úgy vagyok együtt, hogy
Szigligeten találkozunk, esetleg Mátraházán vagy Zsennyén va-
lamelyik alkotóházban. S ott akkor az ember egyszerre megmár-
tózik ebben a gyémánthordó élményben meg a tájban meg a
napsütésben vagy a hóesésben. S a kilencvenes évek végén a
Nagyvilág égisze alatt a Fészek klubban Ferencz Gyôzôvel ren-
deztünk három költôi estet a fiatal nemzedéknek, alkalmanként
öt pályatárs részvételével. Nagysikerû bemutatkozások voltak, és
sajnálom, hogy az összejövetelek anyagából nem született anto-
lógia, pedig jó lett volna, az ilyesmi is záloga a magyar költészet
folyamatosságának.

Mátraházi Zsuzsa.
Fotó: Szabó J. Judit 3

3
3

Hogy lehet önzés az alázat?
Találkozás Gergely Ágnessel, aki hisz az ihletben C

ím
la

p

interjú

 könyvhét 2005-09  7/7/06  11:05 AM  Page 5



Magyar
irodalom
Míg világ a világ

■ Az utolsó tagmondatot
emeltem – nagyon is meg-
fontoltan – a címbe Kálnay
Adél legújabb kötetébôl. Ha
most visszafelé bôvítjük a mû
befejezését fölvillantó idéze-
tet, akkor elsô lépcsôben ezt
kapjuk: „s örökké ugyanúgy,
míg világ a világ.” A máso-
dikban pedig ezt: „mintha ott
messze minden mozdulatla-
nul állna, kívül az idôn, s
örökké ugyanúgy, míg világ a
világ.” Ugye, sokkal inkább
mesei, vagy még inkább bal-
ladai atmoszférát teremt ezzel
a lezárással a szerzô, mintsem
modern regénybe illôt? A Jó-
zsef Attila-díjas Kálnay tizen-
egyedik kötetének, amely te-
hát regény, nem is lehetne
egyszerûbb a címe ennél: Há-
borús történet. Lehet nem
naturalisztikusan, nem doku-
mentarista módszerrel, nem
experimentálisan, nem lélek-
telen szárazsággal, nem szür-
realista sokkolással valami
újat mondani errôl? A
(kis)ember kicsike, tragikusan

kicsiny sorsáról, aprócska
végzetérôl? Csak úgy egy-
szerûen, igazi elbeszélô mód-
jára? (Költôi kérdés ugyebár.)

Történetesen egy
magyar fiúval (no
jó, fiatalemberrel)
esett meg mindaz,
amit öt fejezetben
visszafogott drá-
maisággal ad elô
az író, de ettôl
még nem speciáli-
san magyar a tör-
ténet. Hogy a so-
káig nagy (késôbb
elsô világ)háború-
nak nevezett ab-
szurditás adott ke-
retet a cselekmény-
beli események-
nek, az sem felcse-
rélhetetlen. A
konkrét személy-
és földrajzi nevek
persze jelzik, hogy
nem valami általá-
nos háborúról,

netán modellrôl, elvont con-
dition humain-rôl van szó.
De hát miféle háborús törté-
net az, amelyben a fôsze-
replô egyetlen csatában sem
vesz részt? Mert nem a lö-
vészárkok poklát, hanem a
fogságot, a szinte névtelen
messzeségbe vettetést szenve-
di végig a fôhôs. Domokos
Mátyás a fülszövegben na-
gyon találóan „csendes kálvá-
riának” nevezi az egyszerû ka-
tona szenvedéstörténetét.
Amelynek igazából nem is-
merjük a végét, s amely akkor
kezdôdött, amikor a tizen-
nyolc éves Lakatos Józsefet
Istenzug falujából elvitték a
háborúba. „Merthogy háború
lett egyszer csak, s ilyenkor
bizony menni kell a hazát vé-
deni.” Annyit még elárulha-
tok: a se hôs, se áldozat Jó-
zsef nem sokat tud kezdeni
ezzel a megszentelt kifejezés-
sel, mindenesetre megy. De
társait sem képes megvédeni
a pusztulástól, s végül már
csak magamagát szeretné

megvédeni embertôl, vadál-
lattól, fagytól. Mert egy dara-
big sodródik, gyötrik az ál-
mok, aztán a tehetetlenséget
heroikusan lerázza magáról.
Ha erôs, ha bátor, „csak”
ezért és ennyiben. 

Cs. A.
Kálnay Adél:
Háborús történet
(Szignatúra Könyvek)
Pécs, Alexandra Kiadó
163 oldal, 1999 Ft

Külföldi
irodalom
Clip, clap, pulp

■ A West Coast irodalmi vi-
lágának szalonképtelen, de
valamiképp mégis dédelgetett
figurája volt az író, költô Bu-
kowski, a beatnemzedék pe-
remfigurája.

Csaknem tíz éve, hogy meg-
halt. Kötetei Németországban,
talán gyökereire is tekintettel,
nagyobb sikert arattak, mint az
Államokban, de ezt ilyen tá-
volról nehéz megítélni. Nevé-
vel elôször a Bar fly címû film
vetítése kapcsán találkoztam
egy német tv-csatornán, kísé-
retképpen valamiféle amatôr-
nek tetszô portréfilmet adtak
hozzá. Az öregfiú jött, ment,
ivott, dumált egy nem túl tágas

lakásban, fiatalnak ható élettár-
sa statisztériájával. Engem fel-
villanyozott, amit láttam, a film
is, Mickey Rourkéval és Faye
Dunaway-jel. Bukowskit állító-
lag dirty old man-nek nevezték
közönségesen, éppúgy, ahogy a
kitûnô Budd Johnson nevezte a
még kitûnôbb Earl Hinest.

Bukowski magyarra ültetését
elsôre Balázs Attila szenvedé-
lyes kitartásának köszönhet-
jük. A Ponyva második a meg-
jelenési sorban, nagy ugrás az
idôben, kiadását írója már
nem érte meg. Különös darab,
nem olvastam még hozzá ha-
sonlót, ez már önmagában fi-
gyelemre méltóvá teszi. A cím
lényegében mindent elárul a
könyvrôl. Ez itt nem Tarranti-
no mûve, hanem egy min-
denbôl kiábrándult, minden-
tôl megcsömörlött öreg fic-
kóé, aki az idôk során sok
mindenben megmártózott,
mégse ért vele semmit. Igaz,
még életében híres lett, ha ez
a szó még ér valamit.
Bukowski mindenféle mûfaj-

ban írt, azaz mindig ugyanazt
írta különféle mûfajokban, le-
robbant figurák között játszód-
va, róluk regélve, különféle al-
teregók bôrébe bújva, világiro-
dalmi és mûvészeti párhuza-
mokkal megspékelve, mindig
lazán, egyenesben, durván és
gazul. Lehet szeretni ezért.   
A Ponyva azért kilóg a mû-

vek sorából, persze nem a
hangvételével, hanem megüt-
köztetô lecsupaszítottságával,
valami végletekig feszítettség-
gel, ami úgy hangzik, mint
egy kurtán és durván odave-
tett búcsú.

A természetét illetôen ez a re-
gény olyasvalami, mint egy
Chase- vagy Chandler-utánza-
tú krimibôl készült comics le-
írása, azaz szöveg kép nélkül,
ennek a megoldásnak minden
abszurditását, sztereotípiáját,
monotóniáját, erôszakoltságát
vállalva. Olvasása közben
gyakran eszünkbe jut, na nem,
ilyen már nincs, aztán látjuk,
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hogy hajaj, de még mennyire
van, sôt folytatódik, bonyoló-
dik, ismétlôdik tovább min-
den, látszólag tökéletesen kilá-
tástalanul. Ami közhely, elko-
pott fordulat, drasztikus váltás
eszébe juthat valakinek egy kri-
mi, fél-scifi írása közben, az itt
mind megvan, és amit leprá-
ban, hótreálban, giccsben, Val-
lejo-izmusban csak elképze-
lünk, azt mellé tehetjük, de ez-
zel még nem jön ki Bukowski
fôzete. A szûkre nyírt fejeze-
tekben az ivás és a nyelvi trivi-
alitás untalan monotóniája te-
remt áttörhetetlen rácsot, amin
túl – nem hihetjük, hogy –,
egy más világ van.

Úgy is mondhatnánk, Bu-
kowski klipjei ôrjítôen klap-
polnak, ha alig is van értelme
az egésznek, hihetnôk, mégis
ez a süketítô kattogás visz, ra-
gad valami végzetes felé –
bomba nôivel, ál-Célinejével
együtt –, ami természetesen,
kellô idôben és módon, be is
következik.

A szerzô elôvigyázatosan A
gyatra írásnak ajánlja kötetét,
és méltó marad az ajánláshoz.
Nálunk ilyenkor azonnal rásüt-
nék: paródia. No, de hát egyál-
talán nem az. Bukowski mûvé-
bôl teljesen hiányzik a távol-
ságtartó, a kritikai, ironizáló él,
cseppet se óhajt okostóbiásnak
látszani. Prózában olyan, mint
Warhol Campbell-es, Marilyn
Monroe-s mûvei, hûvösen és
komolyan létezik.   

Az ezt nektek, tudom, hogy ezt
eszitek játék cinizmusát is ki-
érezhetjük, hiába, attól még
kimenetelében, a maga rend-
szerében, és itt el nem ko-
tyogható módon, és jóllehet
blôdlinek hatóan, tragikus
vonalú ez az egész. Nem fel-
tétlenül kiszámítható,
mennyire az. Aligha találha-
tunk szabályos regénynek ha-
tó mûvet, ami a Ponyvánál
karcosabban, fémesebben,
sértôbben jelenítené meg az
emberi miliô elhasználtságát,
riasztó voltát, még ha össze-
szorított foggal kitartanánk is
a szépség és igazság gyôzedel-
mének vakhite mellett 

Deák László
Charles Bukowski: Ponyva
Cartafilus Kiadó
250 oldal, 2300 Ft

Kultúrhistória
Istók, a bolond
■ „Hány ügyészrôl vagy bí-
róról tudunk, aki börtönbe
csukatná magát akár egyetlen
hétre is, mert tudni szeretné,
mi vár az elítéltekre?”

Jó kérdés, különösen ilyen-
tájt, amikor – Kulcsár-kihall-
gatásnak és a kecskeméti
maffiapernek köszönhetôen
– áthallásai is vannak. Ilyen
jó kérdésre bolond, aki tudja
a választ. Bolond, méghozzá
Istók, s felel is a Bolond
Istók bölcsességei címû
könyv elôszavában föltett
kérdésre, ha nem is kerek pe-
rec, fehéren feketén, hanem
úgy, ahogy azt tôle, ki a
Borsszem Jankóval kortárs
élclapnak is névadója volt,
megszoktuk.

Istókot, a bolondot, akinek
megvan a magához való esze,
ismerjük már Petôfi, Arany
János óta. Azazhogy ismerjük
is, meg nem is. Néprajzi lexi-
konunk szerint „anekdota-
hôs, az ostoba, felületes em-
ber jelképe”. Dugonics And-
rás szerint Léván született, és
egész életében nem volt más
kívánsága, mint hogy meglás-
sa Debrecent. Ma már egyik
városban sem tudnak róla,
holott a szólásmagyarázó me-
sét tömörítô mondás – be-
kukkantott, mint Bolond
Istók Debrecenbe – a 18. szá-
zad fordulóján még igen nép-
szerû lehetett.

Ne keressük hát a példázatos
figura korát s helyét, hiszen
alighanem Reviczky Gyulának
lehet igaza: „Bolond Istók
mindenütt volt – írja mesteré-
nek, Arany Jánosnak – A hol
ember szenvedett.” Tréfás es-
küdözésekben (biz’ Istók, Istók
úgyse, istókuccse) az ô nevét
vesszük a szánkra egy hasonló
kezdetû név helyett, hiszen ô
„maga az ember, összes lehetô-
ségében és lehetetlenségében”.
Történeteit, példázatait, humo-
ros eseteit szegrôl-végre mesél-
ték s mesélik. Szellemessége
vagy szépsége, több rétegben
felfejlô bölcsessége vagy erköl-
csi tanulsága okán idézhetnénk
bármelyikét annak a kétszáz-
huszonháromnak, amely egy-

végtében olvasva újabb, össze-
függésekben gazdagodó di-
menzióit is feltárja ezeknek az
apróságoknak.

Bolond Istók bölcsességeit
– köztük a hôs végrendele-
tét is, mely szerint „A sza-
maramat, amelyik a múlt

héten elveszett, ha
megkerül, Istók fiam-
ra, ha nem kerül meg,
az egyházközségre ha-
gyom” – a József Atti-
la-díjas író, Molnár
Miklós adta közre pél-
dásan gondozott szö-
veggel. Érdemes elol-
vasnunk. Amellett,
hogy okulunk-derü-
lünk, tehát jól szóra-
kozunk, szembesülhe-
tünk az elménket
mozgató gondolkodá-
si mechanizmusokkal
is, és ez is jó. Akár-
csak az (a mindunta-
lan zsúfolt szemészeti
rendelôk népe miatt
nem gondolnám ma-
gánügynek), hogy
évek óta ez az elsô

olyan könyv, amelyet szem-
üveg nélkül is el tudtam
olvasni.

Juhani Nagy János
Bolond Istók bölcsessége
Közreadja Molnár Miklós
Magyar Nyugat Könyvkiadó
252 oldal, 2200 Ft
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HHHHuuuuaaaaiiii----CCCChhhhiiiinnnn,,,, NNNNaaaannnn;;;; WWWWeeeennnn KKKKuuuuaaaannnn,,,, CCCChhhhuuuu: A halhatatlanság útja. A meditáció taoja. Lunarimpex, 1850 Ft

JJJJaaaassssppppeeeerrrrssss,,,, KKKKaaaarrrrllll: A transzcendencia rejtjelei. Kairosz, 2400 Ft

UUUUnnnnggggvvvváááárrrriiii ZZZZrrrriiiinnnnyyyyiiii IIIImmmmrrrreeee: Dialógus, Interpretáció, Interakció. Mentor, 1470 Ft

okkultizmus
CCCChhhhiiiinnnnmmmmooooyyyy,,,, SSSSrrrriiii: Az isteni hôs. Madal Bal, 2100 Ft

CCCChhhhoooopppprrrraaaa,,,, DDDDeeeeeeeeppppaaaakkkk: A jóga hét törvénye. Édesvíz, 2290 Ft

KKKKiiiissss ZZZZoooollllttttáááánnnn: A hét fôbûn. A Névtelen Szellem tanítása alapján. Magánkiadás, 1990 Ft

LLLLeeeellllaaaannnndddd,,,, CCCChhhhaaaarrrrlllleeeessss GGGG.: Aradia avagy a boszorkányok evangéliuma. Hermit, 2500 Ft

OOOOrrrrbbbbaaaannnn,,,, PPPPeeeetttteeeerrrr: Az asztrológia tankönyve. Bioenergetic, 3500 Ft

PPPPrrrroooopppphhhheeeetttt,,,, EEEElllliiiissssaaaabbbbeeeetttthhhh CCCCllllaaaaiiiirrrreeee: Kreatív bôség. Kulcsok a szellemi és anyagi bôség megteremtéséhez.
Édesvíz, 1990 Ft

PPPPrrrroooopppphhhheeeetttt,,,, EEEElllliiiissssaaaabbbbeeeetttthhhh CCCCllllaaaaiiiirrrreeee: Túllépni a múlton, átalakítani a jövôt. Édesvíz, 2290 Ft

SSSStttteeeellllzzzzllll,,,, DDDDiiiieeeetttthhhhaaaarrrrdddd: Gyógyítás kozmikus szimbólumokkal – a gyakorlatban. Bioenergetic, 3900 Ft

TTTTaaaakkkkááááccccssss TTTTiiiibbbboooorrrr: A fejlôdés iskolája. Asztrológiai kézikönyv. Bioenergetic, 2800 Ft

VVVVeeeesssszzzzeeeellllkkkkaaaa MMMMaaaaggggddddoooollllnnnnaaaa: Kulcs a jövendô világok felé. Nógrádi Segítô Kezek Egy., 1760 Ft

WWWWaaaauuuutttteeeerrrrssss,,,, AAAAmmmmbbbbiiiikkkkaaaa: Csakrák és Archetípusaik. Mandala Véda, 2490 Ft

WWWWhhhhiiiitttteeee EEEEaaaagggglllleeee: Lelki fejlôdés I. Bioenergetic, 1590 Ft

pszichiátria, pszichológia
111100001111 mmmmeeeemmmmóóóórrrriiiiaaaaffffeeeejjjjlllleeeesssszzzzttttôôôô mmmmóóóóddddsssszzzzeeeerrrr. Könyviroda, 7990 Ft

BBBBaaaalllloooogggghhhh TTTTiiiibbbboooorrrr: Piaget szinkretizmusa. Bába, 870 Ft

BBBBeeeerrrrttttrrrraaaannnndddd,,,, PPPPiiiieeeerrrrrrrreeee----MMMMiiiicccchhhheeeellll: Balkezesnek lenni. Bûn vagy erény? Athenaeum, 2480 Ft

CCCCzzzziiiigggglllleeeerrrr IIIIssssttttvvvváááánnnn: A figyelem pszichológiája. Akadémia, 2520 Ft

KKKKlllleeeeiiiinnnn,,,, AAAAlllllllleeeennnn: A humor gyógyító ereje. Amoena, 2350 Ft

PPPPiiiikkkkóóóó BBBBeeeettttttttiiiinnnnaaaa: Lelki egészség a modern társadalomban. Akadémia, 2500 Ft

PPPPooooppppppppeeeerrrr PPPPéééétttteeeerrrr;;;; RRRRaaaannnnsssscccchhhhbbbbuuuurrrrgggg JJJJeeeennnnôôôô eeeetttt aaaallll.: Sorsdöntô találkozások: szülôk és gyermekek. Saxum,
980 Ft

SSSSéééérrrraaaa LLLLáááásssszzzzllllóóóó: Általános pszichológia. Comenius, 1995 Ft

SSSSooooóóóókkkkyyyy AAAAnnnnddddrrrreeeeaaaa: Kik voltak ôk valójában? Írók-költôk kézírásának nyomában. DFT-Hung., 1575 Ft

VVVVrrrriiiieeeessss,,,, MMMMaaaannnnffffrrrreeeedddd KKKKeeeettttssss ddddeeee: A boldogság egyenlete. Töprengések a boldogságról és a sikerrôl. Heli-
kon, 1990 Ft

VALLÁS

vallás
LLLLáááásssszzzzllllóóóó LLLLeeeevvvveeeennnntttteeee (szerk.): Mithras és misztériumai I–II. Kairosz, 4300 Ft

PPPPaaaannnnnnnneeeennnnbbbbeeeerrrrgggg,,,, WWWWoooollllffffhhhhaaaarrrrtttt: Rendszeres teológia 1. Osiris, 4200 Ft

TTTTuuuussssoooorrrr PPPPéééétttteeeerrrr: Purpura Pannonica. Az esztergomi ‘bíborosi szék’ kialakulásának elôzményei a 17.
században. PPKE, 3490 Ft

WWWWaaaallllsssscccchhhh,,,, NNNNeeeeaaaalllleeee DDDDoooonnnnaaaalllldddd: A Holnap Istene. Elérkezett az idô, hogy megváltoztasd a legtöbb, szent-
séggel kapcsolatos hiedelmedet. Édesvíz, 2890 Ft

WWWWhhhhiiiitttteeee,,,, EEEElllllllleeeennnn GGGGoooouuuulllldddd: Az angyalok velünk vannak. Az emberiség szolgálatában. Heted7világ, 1785 Ft

TÁRSADALOMTUDOMÁNY

felsôoktatás
CCCCooooooootttteeeerrrr,,,, RRRRoooobbbbeeeerrrrtttt;;;; UUUUlllleeeennnn,,,, TTTThhhhoooommmmaaaassss: Jog és közgazdaságtan. Tankönyvkiadó, 7500 Ft

foglalkozások, szakmák
HHHHoooorrrrvvvváááátttthhhh IIIImmmmrrrreeee eeeetttt aaaallll. (szerk.): Pályaválasztás, továbbtanulás 2006. OKKER, 1300 Ft

hadtudomány
KKKKeeeennnnyyyyeeeerrrreeeessss DDDDéééénnnneeeessss: Könnyûhelikopterek (Mi-1M, KA-26) története a magyar haderôben, 1961-1990.
Magánkiadás, 3124 Ft

MMMMccccNNNNaaaabbbb,,,, CCCChhhhrrrriiiissss: A fegyverek nagykönyve. Az antik, katonai és sportfegyverek története. Totem,
11980 Ft

ZZZZiiiicccchhhheeeerrrrmmmmaaaannnn IIIIssssttttvvvváááánnnn: Az orosz ejtôernyôs alakulatok története. Anno, 438 Ft

jog
GGGGeeeelllllllléééérrrrnnnnéééé LLLLuuuukkkkááááccccssss ÉÉÉÉvvvvaaaa;;;; SSSSzzzziiiiggggeeeettttiiii BBBBoooorrrrbbbbáááállllaaaa: Munkavállalási szabályok az EU tagállamaiban az átmene-
ti idôszak alatt (CD-ROM melléklettel). KJK, 5250 Ft

MMMMoooollllnnnnáááárrrrnnnnéééé SSSSiiiimmmmoooonnnn VVVVeeeerrrroooonnnniiiikkkkaaaa: Munkajogi ismeretek. Képzômûv., 800 Ft

NNNNgggguuuuyyyyeeeennnn,,,, DDDDiiiinnnnhhhh QQQQuuuuoooocccc;;;; DDDDaaaaiiiilllllllliiiieeeerrrr,,,, PPPPaaaattttrrrriiiicccckkkk eeeetttt aaaallll.: Nemzetközi közjog. Osiris, 4280 Ft

RRRRaaaakkkkvvvvááááccccssss JJJJóóóózzzzsssseeeeffff: Ingatlanforgalmazók kézikönyve. Jogi ismeretek. Hvg-Orac, 5900 Ft

SSSStttteeeeiiiinnnn,,,, PPPPeeeetttteeeerrrr: A római jog Európa történetében. Osiris, 2280 Ft

kereskedelem
EEEErrrrddddééééllllyyyyiiiinnnnéééé RRRReeeemmmméééénnnnyyyyiiii HHHHaaaajjjjnnnnaaaallllkkkkaaaa: Kereskedelmi alapismeretek és alapgyakorlatok. Tankönyvmester,
1680 Ft

közgazdaságtan
BBBBoooohhhhnnnnnnnnéééé KKKKeeeelllleeeettttiiii KKKKaaaattttaaaalllliiiinnnn: Elégedett az ügyfél? Az ügyfél-elégedettség elméleti és gyakorlati alapjai.
PublicPress, 3200 Ft

CCCChhhheeeevvvveeeerrrrttttoooonnnn,,,, PPPPeeeetttteeeerrrr: A kiemelt ügyfelek meghatározása. Alexandra, 3000 Ft

CCCChhhheeeevvvveeeerrrrttttoooonnnn,,,, PPPPeeeetttteeeerrrr: A márkaimázs felépítése. Alexandra, 3000 Ft

CCCCiiiinnnnnnnnaaaammmmoooonnnn,,,, RRRRoooobbbbeeeerrrrtttt;;;; HHHHeeeellllwwwweeeegggg----LLLLaaaarrrrsssseeeennnn,,,, BBBBrrrriiiiaaaannnn: A vállalkozás pénzügyi folyamatainak megértése. Ale-
xandra, 3000 Ft

HHHHaaaaiiiigggg,,,, MMMMaaaatttttttt: Online stratégia kialakítása. Alexandra, 3000 Ft

MMMMccccddddoooonnnnaaaalllldddd,,,, MMMMaaaallllccccoooollllmmmm: A megfelelô marketingterv elkészítése. Alexandra, 3000 Ft

kriminológia
MMMMaaaaggggyyyyaaaarrrr EEEElllleeeemmmméééérrrr: Fekete fehér. BBS, 870 Ft

néprajz, népszokások
BBBBaaaakkkkttttaaaayyyy EEEErrrrvvvviiiinnnn: A világ tetején. Új Palatinus, 2800 Ft

BBBBeeeerrrrddddeeee KKKKáááárrrroooollllyyyy: Adatok Nagyenyed szellemi néprajzához. Mentor, 1890 Ft

NNNNoooovvvváááákkkk LLLLáááásssszzzzllllóóóó FFFFeeeerrrreeeennnncccc: Fejfa monográfia. Arany J. Múz., 6668 Ft

nyelvkönyvek
BBBBaaaakkkkaaaaiiiinnnnéééé RRRRoooottttttttlllläääännnnddddeeeerrrr HHHHeeeeiiiiddddeeee eeeetttt aaaallll....:::: Pannon nyelvvizsga. Gyakorlókönyv az alap- és középfokú né-
met nyelvvizsgához. Padlás, 2800 Ft

BBBBoooorrrroooossssttttyyyyáááánnnn CCCCssssiiiillllllllaaaa AAAAnnnnnnnnaaaa: Last Lap. Gyakorlókönyv az angol szóbeli érettségi vizsgára készülôknek.
Varietas ‘93, 1800 Ft

CCCCaaaammmmbbbbrrrriiiiddddggggeeee aaaannnnggggoooollll nnnnyyyyeeeellllvvvvooookkkkttttaaaattttóóóó. Kezdô + DVD. Inform. Digitalmed., 3990 Ft

CCCCaaaammmmbbbbrrrriiiiddddggggeeee aaaannnnggggoooollll nnnnyyyyeeeellllvvvvooookkkkttttaaaattttóóóó. Középhaladó + DVD. Inform. Digitalmed., 3990 Ft

DDDDóóóókkkkuuuussss TTTTüüüünnnnddddeeee eeeetttt aaaallll.: Pannon nyelvvizsga. Gyakorlókönyv az alap- és középfokú angol nyelvvizs-
gához. Padlás, 2800 Ft

HHHHoooorrrrvvvváááátttthhhhnnnnéééé LLLLoooovvvvaaaassss MMMMáááárrrrttttaaaa: Gyakorlókönyv a német felsôfokú írásbeli nyelvvizsgákhoz.

Padlás, 1600 Ft

KKKKaaaarrrraaaakkkkaaaaiiii IIIImmmmrrrreeee: 220 francia nyelvtani gyakorlat megoldásokkal. Librotrade, 1890 Ft

KKKKlllliiiinnnnggggeeeerrrr LLLLôôôôrrrriiiinnnnccccnnnnéééé: Schulbus 2. Német munkafüzet gyermekeknek 2. Lexika, 1380 Ft

KKKKlllliiiinnnnggggeeeerrrr LLLLôôôôrrrriiiinnnnccccnnnnéééé: Schulbus 2. Német nyelvkönyv gyermekeknek 2. Lexika, 2200 Ft

MMMMaaaattttuuuurrrráááánnnnéééé RRRRááááttttkkkkaaaaiiii RRRRiiiittttaaaa;;;; SSSSzzzzéééénnnnáááássssiiiinnnnéééé SSSStttteeeeiiiinnnneeeerrrr RRRRiiiittttaaaa: School Bus 2. Angol munkafüzet gyermekeknek.
Lexika, 1380 Ft

MMMMaaaattttuuuurrrráááánnnnéééé RRRRááááttttkkkkaaaaiiii RRRRiiiittttaaaa;;;; SSSSzzzzéééénnnnáááássssiiiinnnnéééé SSSStttteeeeiiiinnnneeeerrrr RRRRiiiittttaaaa: School Bus 2. Angol nyelvkönyv gyermekeknek.
Lexika, 2200 Ft

oktatás-nevelés
BBBBllllaaaannnnccccoooo,,,, LLLLaaaauuuurrrraaaa;;;; CCCCaaaarrrrbbbboooonnnneeeellllllll,,,, SSSSiiiillllvvvviiiiaaaa: Erények és értékek. Kálvin, 2800 Ft

DDDDoooommmmooookkkkoooossss LLLLáááásssszzzzllllóóóónnnnéééé: Az alkottató tanítás. Domokos Lászlóné összegyûjtött elôadásai és cikkei
1908–1928-ig. OPKM, 1200 Ft

DDDDoooommmmooookkkkoooossss LLLLáááásssszzzzllllóóóónnnnéééé: Korszerû kérdések a nevelésben. Domokos Lászlóné összegyûjtött elôadá-
sai és cikkei 1928–1941-ig. OPKM, 1300 Ft

KKKKáááárrrrppppááááttttiiii GGGGyyyyöööörrrrggggyyyy (szerk.): Iskolaválasztás elôtt Pest megyében... 2006. Panem, 1490 Ft

KKKKáááárrrrppppááááttttiiii GGGGyyyyöööörrrrggggyyyy (szerk.): Iskolaválasztás elôtt... 2006 (fôvárosi középiskolák). Panem, 1490 Ft

MMMMiiiikkkkoooonnnnyyyyaaaa GGGGyyyyöööörrrrggggyyyy: A tanításmûvészet módszere. Gondolat, 750 Ft

ELÔFIZETÉSI FELHÍVÁS

MEGRENDELÉS
Megrendelem a Könyvhetet 1 évre 2940 Ft elôfizetési díjért. Kérem,
küldjenek postai csekket az elôfizetési díj befizetéséhez.

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

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

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

Kedves Olvasónk!
Azt javasoljuk Önnek: fizessen elô lapunkra! Sokféle terjesztési mód-
szert kipróbáltunk, és meg kellett állapítanunk, hogy egyik sem vetek-
szik 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.

Az összeállítás a Könyvkeresô adatbázisa
alapján készült. A mûvek további adatai
a www.konyvkereso.hu honlapon

tekinthetôk meg.

2005. augusztus 11. – szeptember 14.
M

e
g
je

le
n
t 

k
ö
n
y
v
e
k

www.konyvkereso.hu

 könyvhét 2005-09  7/7/06  11:05 AM  Page 8



3
3
7

M
e
g
je

le
n
t 

k
ö
n
y
v
e
k

SSSSáááásssskkkkaaaa GGGGéééézzzzaaaa: A szocialista és a polgári nevelés radikális alternatívái. A gyermekközpontú ideoló-
giák társadalomképe. Felsôokt. Kut. Int., 670 Ft

SSSScccchhhhwwwwaaaallllmmmmnnnnéééé NNNNaaaavvvvrrrraaaattttiiiillll KKKKaaaattttaaaalllliiiinnnn: Szóbarát. Beszéd, olvasás, írás gyakorlókönyv 7-12 éveseknek. Kró-
nika Nova, 1800 Ft

pénzügy
MMMMaaaarrrrjjjjaaaaiiiinnnnéééé SSSSzzzzeeeerrrréééénnnnyyyyiiii ZZZZssssuuuuzzzzssssaaaannnnnnnnaaaa: A feltételes értékelés alkalmazhatósága Magyarországon. Akadé-
mia, 2750 Ft

politika
BBBBaaaayyyyeeeerrrr JJJJóóóózzzzsssseeeeffff: A politikai gondolkodás története. Bevezetés. Osiris, 3980 Ft

BBBBeeeennnnccccssssiiiikkkk AAAAnnnnddddrrrráááássss: Mi sokkal jobban gyûlölünk titeket. M. Ház, 1400 Ft

DDDDeeeeáááákkkk PPPPéééétttteeeerrrr: A félelem ellen. Zrínyi, 3200 Ft

HHHHoooorrrrvvvváááátttthhhh ZZZZoooollllttttáááánnnn: Manuel sur L’Union Européenne. Hvg-Orac, 5500 Ft

ZZZZiiiimmmmáááánnnnyyyyiiii TTTTiiiibbbboooorrrr: Történelmi tudatunk. Püski, 3501 Ft

statisztika
BBBBuuuuddddaaaappppeeeesssstttt ssssttttaaaattttiiiisssszzzzttttiiiikkkkaaaaiiii zzzzsssseeeebbbbkkkköööönnnnyyyyvvvveeee,,,, 2222000000004444. KSH, 1200 Ft

FFFFrrrreeeeeeeeddddmmmmaaaannnn,,,, DDDDaaaavvvviiiidddd;;;; PPPPiiiissssaaaannnniiii,,,, RRRRoooobbbbeeeerrrrtttt eeeetttt aaaallll.: Statisztika. Typotex, 6000 Ft

MMMMaaaaggggyyyyaaaarrrroooorrrrsssszzzzáááágggg nnnneeeemmmmzzzzeeeettttiiii sssszzzzáááámmmmllllááááiiii,,,, 2222000000002222----2222000000003333 - National accounts Hungary, 2002-2003 (magyar-an-
gol ny.) KSH, 3200 Ft

NNNNyyyyiiiittttrrrraaaaiiii FFFFeeeerrrreeeennnnccccnnnnéééé (szerk.): A közszféra alkalmazottainak aránya és teljesítményük Magyarorszá-
gon és néhány OECD-országban. KSH, 1600 Ft

ZZZZááááhhhhoooonnnnyyyyiiii MMMMáááárrrrttttaaaa;;;; KKKKoooovvvvááááccccssss MMMMaaaarrrrcccceeeellllllll eeeetttt aaaallll. (szerk.): Népszámlálás 2001. 25. Háztartások rétegzôdése.
KSH, 4800 Ft

tankönyvek
BBBBaaaalllláááázzzzssss GGGGéééézzzzaaaa: Magyar nyelv. Új érettségi. Corvina, 1850 Ft

BBBBáááánnnnhhhheeeeggggyyyyiiii FFFFeeeerrrreeeennnncccc: Tanári kézikönyv a 8. osztályos történelem tantárgy tanításához. Apáczai,
550 Ft

BBBBáááánnnnhhhheeeeggggyyyyiiii FFFFeeeerrrreeeennnncccc;;;; MMMMaaaakkkklllláááárrrriiiinnnnéééé HHHHaaaajjjjaaaassss TTTTeeeerrrréééézzzz: Tanári kézikönyv a mozgóképkultúra és médiais-
meret c. tankönyvhöz. Apáczai, 550 Ft

BBBBeeeerrrrkkkkeeeessss KKKKlllláááárrrraaaa: Ki(s)méregetô. Geometriafeladatok 7. oszt. Tankönyvkiadó, 523 Ft

BBBBooootttthhhh MMMMáááárrrriiiiaaaa;;;; RRRReeeevvvváááákkkknnnnéééé MMMMaaaarrrrkkkkóóóócccczzzzyyyy IIIIbbbboooollllyyyyaaaa: Biológia III. Munkafüzet a gimnáziumok 12. évfolya-
ma számára. Tankönyvkiadó, 632 Ft

CCCCssssaaaabbbbaaaayyyy KKKKaaaattttaaaalllliiiinnnn: Lexi Betûországban I. Betûkóstolgató, szótagoló mesetankönyv olvasni ta-
nuló gyerekeknek 1. oszt. Tankönyvkiadó, 1960 Ft

CCCCssssaaaabbbbaaaayyyy KKKKaaaattttaaaalllliiiinnnn: Lexi Betûországban II. Betûkóstolgató, szótagoló mesetankönyv olvasni ta-
nuló gyerekeknek 1. oszt. Tankönyvkiadó, 1620 Ft

CCCCssssaaaabbbbaaaayyyy KKKKaaaattttaaaalllliiiinnnn: Lexi íróka I. Betûrajzolgató feladatlapok írni tanuló kisiskolásoknak 1. oszt.
Tankönyvkiadó, 1180 Ft

CCCCssssaaaabbbbaaaayyyy KKKKaaaattttaaaalllliiiinnnn: Lexi íróka II. Betûrajzolgató feladatlapok írni tanuló kisiskolásoknak 1. oszt.
Tankönyvkiadó, 867 Ft

CCCCsssseeeehhhhnnnnéééé HHHHoooossssssssóóóó AAAArrrraaaannnnkkkkaaaa (szerk.): Felmérô feladatlapok a Tanuljunk együtt! gyakorlóhoz. Mate-
matika 1-2. oszt. Pedellus, 490 Ft

CCCCsssseeeehhhhnnnnéééé HHHHoooossssssssóóóó AAAArrrraaaannnnkkkkaaaa (szerk.): Felmérô feladatlapok a Tanuljunk együtt! gyakorlóhoz. Mate-
matika 3-4. oszt. Pedellus, 490 Ft

CCCCsssseeeehhhhnnnnéééé HHHHoooossssssssóóóó AAAArrrraaaannnnkkkkaaaa (szerk.): Felmérô feladatlapok a Tanuljunk együtt! gyakorlóhoz. Mate-
matika 5-6. oszt. Pedellus, 490 Ft

CCCCsssseeeehhhhnnnnéééé HHHHoooossssssssóóóó AAAArrrraaaannnnkkkkaaaa (szerk.): Felmérô feladatlapok a Tanuljunk együtt! gyakorlóhoz. Mate-
matika 7-8. oszt. Pedellus, 490 Ft

CCCCzzzzaaaappppáááárrrryyyy EEEEnnnnddddrrrreeee eeeetttt aaaallll.: Matematika. Gyakorló és érettségire felkészítô feladatgyûjtemény III.
Geometriai feladatok. Tankönyvkiadó, 2890 Ft

EEEEsssszzzztttteeeerrrrggggáááállllyyyyoooossss JJJJeeeennnnôôôô: Képes, verses, dalos ábécé. Apáczai, 590 Ft

GGGGáááállllnnnnéééé DDDDoooommmmoooosssszzzzllllaaaaiiii EEEErrrriiiikkkkaaaa eeeetttt aaaallll.: Biológiai album az általános iskolák számára. Tankönyvkiadó,
1450 Ft

HHHHeeeerrrrmmmmaaaannnnnnnn----nnnnéééé SSSSiiiippppoooossss EEEErrrriiiikkkkaaaa (szerk.): Matematika 3. Foglalkoztató munkafüzet 3 oszt. Holló,
549 Ft

MMMMaaaaggggyyyyaaaarrrr LLLLáááásssszzzzllllóóóó (szerk.): Magyar nyelvtan 3. Foglalkoztató munkafüzet 3 oszt. Holló, 549 Ft

MMMMoooohhhhááááccccssssiiii SSSSáááánnnnddddoooorrrr: A hallgatag természet. Természetismeret munkafüzet 5. oszt.

Holnap, 990 Ft

MMMMoooohhhhááááccccssssiiii SSSSáááánnnnddddoooorrrr: A hallgatag természet. Természetismereti tankönyv 5. oszt. Holnap,
1300 Ft

NNNNeeeemmmmeeeerrrrkkkkéééénnnnyyyyiiii AAAAnnnnttttaaaallll;;;; RRRRuuuugggglllliiii IIIIlllloooonnnnaaaa: Általános természetföldrajz. Témazáró feladatlapok. Tan-
könyvkiadó, 474 Ft

PPPPáááázzzzmmmmáááánnnnyyyy ÁÁÁÁggggnnnneeeessss;;;; PPPPeeeerrrrmmmmaaaayyyy ÉÉÉÉvvvvaaaa: Látás és ábrázolás. Rajz és vizuális kultúra 9. oszt.

Tankönyvkiadó, 1640 Ft

PPPPiiiittttrrrriiiikkkk JJJJóóóózzzzsssseeeeffff: Informatika tankönyv haladók részére 7–8 oszt. Apáczai, 739 Ft

SSSSzzzzeeeennnnttttiiiirrrrmmmmaaaaiiiinnnnéééé BBBBrrrreeeeccccssssooookkkk MMMMáááárrrriiiiaaaa: Földrajz munkafüzet a 8. osztály és a 14 éves korosztály szá-
mára. Apáczai, 525 Ft

társadalomtudományok
BBBBooooggggnnnnáááárrrr LLLLáááásssszzzzllllóóóó eeeetttt aaaallll. (szerk.): Falupolitikák. Új Mandátum, MTA Szoc. Kut. Int., 2800 Ft

KKKKoooovvvvááááccccssss AAAAnnnnddddrrrráááássss: A kéznél lévô idegen. Antiszemita elôítéletek a mai Magyarországon. PolgART,
2800 Ft

NNNNaaaaggggyyyy IIIIllllddddiiiikkkkóóóó;;;; PPPPoooonnnnggggrrrráááácccczzzz TTTTiiiibbbboooorrrrnnnnéééé eeeetttt aaaallll. (szerk.): Szerepváltozások. Jelentés a nôk és férfiak helyze-
térôl 2005. TÁRKI, 2200 Ft

SSSSiiiittttaaaa,,,, CCCCaaaarrrrmmmmeeeennnn: Elégtétel. Arión, 1990 Ft

TERMÉSZETTUDOMÁNY

állattan
BBBBaaaaggggoooollllyyyy IIIIlllloooonnnnaaaa (szerk.): Ízeltlábúak. Graph-Art, 1040 Ft

biológia
KKKKééééppppeeeessss ééééllllôôôôvvvviiiilllláááágggg. Park, 2900 Ft

PPPPaaaaddddiiiissssáááákkkk JJJJuuuuddddiiiitttt: Általános limnológia. ELTE Eötvös, 5250 Ft

csillagászat
HHHHaaaarrrrggggiiiittttaaaaiiii ZZZZssssiiiiggggmmmmoooonnnndddd eeeetttt aaaallll. A Hold térképe. Kozmikus Anyagokat Vizsg. Ûrkut. Csop., 980 Ft

HHHHaaaarrrrggggiiiittttaaaaiiii ZZZZssssiiiiggggmmmmoooonnnndddd eeeetttt aaaallll.: A Vénusz bolygó térképe. Kozmikus Anyagokat Vizsg. Ûrkut. Csop.,
980 Ft

földtan és ôslénytan
BBBBaaaarrrrtttthhhhaaaa CCCCssssaaaabbbbaaaa;;;; TTTToooollllnnnnaaaayyyy ZZZZssssuuuuzzzzssssaaaa: Varázslatos karsztvidék. Az Aggteleki Nemzeti Park

Aggteleki Nemz. Park, 5900 Ft

CCCCssssáááásssszzzzáááárrrr GGGGéééézzzzaaaa: Magyarország és környezetének regionális földtana. ELTE Eötvös, 5250 Ft

SSSSzzzzaaaakkkkáááállllllll SSSSáááánnnnddddoooorrrr;;;; GGGGaaaatttttttteeeerrrr IIIIssssttttvvvváááánnnn eeeetttt aaaallll.: A magyarországi ásványfajok. Kôország, 2990 Ft

SSSSzzzzéééékkkkeeeellllyyyy KKKKiiiinnnnggggaaaa: Baradla-barlang. Idôutazás a cseppkövek birodalmában. Aggteleki Nemz. Park,
5490 Ft

matematika
HHHHoooorrrrvvvváááátttthhhh GGGGáááábbbboooorrrr: A geometriai optika biológiai alkalmazása. ELTE Eötvös, 2888 Ft

JJJJáááárrrraaaaiiii AAAAnnnnttttaaaallll: Bevezetés a matematikába. ELTE Eötvös, 2800 Ft

LLLLaaaacccczzzzkkkkoooovvvviiiicccchhhh MMMMiiiikkkkllllóóóóssss;;;; SSSSóóóóssss VVVVeeeerrrraaaa,,,, TTTT.: Analízis I. Tankönyvkiadó, 4320 Ft

SSSSzzzziiiilllliiii LLLLáááásssszzzzllllóóóó: Analízis feladatokban I. ELTE Eötvös, 2975 Ft

növénytermesztés
JJJJáááámmmmbbbboooorrrrnnnnéééé BBBBeeeennnncccczzzzúúúúrrrr EEEErrrrzzzzsssséééébbbbeeeetttt;;;; DDDDoooobbbbrrrráááánnnnsssszzzzkkkkiiii JJJJuuuuddddiiiitttt (szerk.): Kertészeti növények mikroszaporítása. In
vitro növényklónozás. Mezôgazda, 4900 Ft

természettudományok, általában

CCCCsssseeeerrrrmmmmeeeellllyyyy PPPPéééétttteeeerrrr: A rejtett hálózatok ereje. Vince, 2995 Ft

ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK

állatgondozás, kedvtelésbôl tartott állatok
BBBBeeeehhhhrrrreeeennnndddd,,,, KKKKaaaattttrrrriiiinnnn: Macska a lakásban. Kisállataink gondozása, ápolása - jó tanácsokkal. Cser,
1498 Ft

BBBBiiiirrrrmmmmeeeelllliiiinnnn,,,, IIIImmmmmmmmaaaannnnuuuueeeellll: A hullámos papagáj. Cser, 1498 Ft

BBBBiiiirrrrmmmmeeeelllliiiinnnn,,,, IIIImmmmmmmmaaaannnnuuuueeeellll: A tengerimalac. Cser, 1498 Ft

DDDDaaaavvvviiiissss,,,, CCCCaaaarrrroooolllliiiinnnneeee: Kutyatartók nagykönyve. Alexandra, 3999 Ft

DDDDaaaavvvviiiissss,,,, CCCCaaaarrrroooolllliiiinnnneeee: Macskatartók nagykönyve. Alexandra, 3999 Ft

barkácsolás
BBBBoooollllllllaaaa AAAAnnnnddddrrrreeeeaaaa: Saját készítésû ezüst ékszerek. Cser, 698 Ft

CCCCsssseeeerrrrééééppppkkkkáááállllyyyyhhhháááákkkk ééééssss kkkkaaaannnnddddaaaallllllllóóóókkkk.... Cser, 1998 Ft

DDDDeeeennnnnnnniiiinnnngggg,,,, AAAAnnnnttttoooonnnnyyyy: A fafaragás képes kalauza. Cser, 3998 Ft

GGGGeeeerrrreeeennnnccccsssséééérrrr KKKKiiiinnnnggggaaaa: Játékok spatulából. Alkatrészrajzokkal. Cser, 698 Ft

KKKKrrrreeeeaaaattttíííívvvv aaaajjjjáááánnnnddddéééékkkkttttáááárrrr. Pannon-Literatúra, 4500 Ft

LLLLeeeeyyyyrrrreeeerrrr GGGGiiiinnnnddddaaaa (szerk.): Nôi praktikák nagy könyve. Ikar, 3499 Ft

MMMMaaaasssssssseeeennnnkkkkeeeeiiiillll,,,, AAAAnnnnggggeeeelllliiiikkkkaaaa;;;; PPPPaaaannnneeeessssaaaarrrr,,,, PPPPaaaammmmmmmmiiii: Töklámpások. Mintaívvel. Cser, 698 Ft

SSSSttttrrrraaaaddddiiiioooottttttttiiii,,,, IIIIllllaaaarrrriiiiaaaa: Textilfestés. Sziget, 1980 Ft

TTTTuuuummmmppppeeeekkkk EEEEttttaaaa: Bôrtárgyak. Mintaívekkel. Cser, 1098 Ft

WWWWeeeerrrrnnnneeeerrrr,,,, SSSScccchhhhuuuullllttttzzzzeeee: Parafadugó állatkák. Mintaívvel. Cser, 698 Ft

betegápolás és gyermekgondozás
DDDDeeeeccccssssiiii TTTTaaaammmmáááássss: Táplálkozási zavarok gyermekkorban. Medicina, 2420 Ft

MMMMaaaacccckkkkoooonnnnoooocccchhhhiiiieeee,,,, AAAAlllliiiissssoooonnnn: A kisgyermekek dührohamai és egyéb rossz viselkedési formák. Hajja,
1995 Ft

NNNNoooovvvváááákkkk ZZZZoooollllttttáááánnnn;;;; NNNNaaaaggggyyyy AAAAddddrrrriiiieeeennnnnnnneeee: Gyermekkori allergiák. SpringMed, 1680 Ft

egészség és higiénia
DDDDaaaahhhhllllkkkkeeee,,,, RRRRüüüüddddiiiiggggeeeerrrr: Böjtölj az egészségedért. Édesvíz, 2290 Ft

DDDDaaaalllleeeetttt,,,, RRRRooooggggeeeerrrr: Egészség és szépség akupresszúrával. Joker Ex, 2490 Ft

KKKKáááárrrrttttyyyyiiiikkkknnnnéééé BBBBeeeennnnkkkkeeee EEEEttttkkkkaaaa: A nap és a föld között. Erôgyûjtô és erôfejlesztô módszer. Szukits, 2990 Ft

LLLLeeeennnnkkkkeeeeiiii GGGGáááábbbboooorrrr: Méltósággal megérkezni... Free Choice, 3900 Ft

MMMMiiiinnnngggg----ttttaaaannnngggg,,,, HHHHsssszzzzüüüü;;;; MMMMaaaarrrrttttiiiinnnnoooovvvvaaaa,,,,TTTTaaaammmmaaaarrrraaaa: Csung Jüan Csikung. A felemelkedés iskolája. 2. szint: Elér-
ni a Csendet. 3. köt. Elmélet és gyakorlat. Nyolckincs, 2300 Ft

PPPPeeeerrrreeeesssszzzztttteeeeggggiiii SSSSáááánnnnddddoooorrrr: Öngyógyítás. Az emberi test csodája. Jelenlét 2000’, 2000 Ft

SSSStttteeeellllllllmmmmaaaannnnnnnn,,,, HHHHeeeerrrrmmmmaaaannnnnnnn MMMMiiiicccchhhhaaaaeeeellll: Gyermekbetegségek természetes gyógymódjai. Holló, 2290 Ft

WWWWaaaaggggnnnneeeerrrr,,,, FFFFrrrraaaannnnzzzz: Reflexzóna-masszázs. Holló, 1980 Ft

építés, építôipar
MMMMeeeeddddnnnnyyyyáááánnnnsssszzzzkkkkyyyy MMMMiiiikkkkllllóóóóssss: Vályogházak. Építés, korszerûsítés, átalakítás. Terc, 3600 Ft

SSSSrrrryyyyttttrrrr,,,, PPPPeeeettttrrrr: Fürdômedencék. Cser, 1698 Ft

erdészet
PPPPááááppppaaaaiiii GGGGáááábbbboooorrrr (szerk.): Gyökerek és lombok. Erdészportrék 4. Orsz. Erdészeti Egy., 3333 Ft

kertészet
BBBBrrrraaaaddddlllleeeeyyyy,,,, SSSStttteeeevvvveeeennnn: Õsz a kertben. Könyvklub, 4900 Ft

MMMMccccHHHHooooyyyy,,,, PPPPeeeetttteeeerrrr: A hobbikertész kézikönyve. Alexandra, 2499 Ft

VVVVáááácccczzzziiii IIIImmmmrrrréééénnnnéééé;;;; DDDDeeeeddddeeee GGGGéééézzzzaaaa: Növények a lakásban. Újhold, 1200 Ft

WWWWiiiilllllllliiiiaaaammmmssss,,,, PPPPaaaauuuullll: Konténeres kertészkedés. Ikar, 3499 Ft

légiközl.- és szállítás
BBBBaaaarrrrllllaaaayyyy,,,, SSSStttteeeepppphhhheeeennnn: Fekete doboz. A repülés kulisszatitkai. K.u.K., 2900 Ft

mûszaki tudományok
EEEEddddeeeerrrr,,,, BBBBaaaarrrrbbbbaaaarrrraaaa;;;; EEEEddddeeeerrrr,,,, FFFFrrrraaaannnnzzzz: A növényolaj mint hajtóanyag. Cser, 2998 Ft

öltözködés, viselet
SSSSzzzzûûûûccccssss KKKKaaaattttaaaalllliiiinnnn: Hennafestés. Lazi, 450 Ft

orvostudomány
DDDDaaaaddddaaaayyyy AAAAnnnnddddrrrráááássss: Újabb kuriózumok az orvostudomány magyarországi történetébôl. Akadémia,
3950 Ft

EEEEmmmmbbbbeeeerrrr IIIIssssttttvvvváááánnnn: Daganatok és daganatmegelôzô állapotok molekuláris epidemiológiája. Medicina,
2650 Ft

GGGGaaaawwwwaaaannnnddddeeee,,,, AAAAttttuuuullll: A gyógyítás útvesztôi. Egy sebész feljegyzései egy tökéletlen tudományról. Ani-
mus, 2290 Ft

KKKKeeeennnnddddeeee PPPPéééétttteeeerrrr: Mik vagytok ti, istenek? Orvosi mûhibák. Hibiszkusz, 2900 Ft

MMMMáááákkkk EEEElllleeeeoooonnnnóóóórrrraaaa KKKKlllláááárrrraaaa: Az életet választottam. Testi, lelki életem szervátültetés elôtt és után. Ma-
gánkiadás, 1200 Ft

PPPPeeeettttôôôô ÉÉÉÉvvvvaaaa: Változások az egészségügyi ellátásban - a változások menedzselése. Az egészség-
ügyi alapellátás aktuális kérdései 1. Medicina, 3240 Ft

RRRRééééttttiiii GGGG.... PPPPéééétttteeeerrrr: Reumás izületek ultrahang vizsgálata. Vademecum, 1200 Ft

ZZZZaaaauuuunnnneeeerrrr,,,, RRRReeeennnnaaaatttteeee: Hátpanaszok. A fájdalomtól a fájdalom forrásáig. Holló, 1980 Ft

sajtó
DDDDoooommmmooookkkkoooossss LLLLaaaajjjjoooossss: Press & PR. A médiatevékenység, a szervezeti és az üzleti kommunikáció alap-
jai. DOMOKOS press, 5990 Ft

szakácskönyvek
BBBBáááárrrrttttffffaaaaiiii LLLLáááásssszzzzllllóóóó: Hátizsákosoknak. Receptvarázs a szabadban. Aquila, 450 Ft

GGGGyyyyuuuurrrriiiicccczzzzaaaa EEEEsssszzzztttteeeerrrr (szerk.): Különleges receptek. Alexandra, 4999 Ft

SSSSiiiimmmmoooonnnn EEEElllleeeemmmméééérrrrnnnnéééé BBBBoooolllleeeemmmmáááánnnn IIIIlllloooonnnnaaaa: Kunsági szakácskönyv. Pallas Antikv., 350 Ft

SSSSzzzzaaaabbbbóóóó SSSSáááánnnnddddoooorrrrnnnnéééé;;;; HHHHoooorrrrvvvváááátttthhhh IIIIllllddddiiiikkkkóóóó eeeetttt aaaallll.: Motorosoknak. Receptvarázs a szabadban. Aquila, 450 Ft

ÜÜÜÜrrrreeeeggggiiii ÉÉÉÉvvvvaaaa: Édeni régi ételek. Pallas Antikv., 350 Ft

ÜÜÜÜrrrreeeeggggiiii ÉÉÉÉvvvvaaaa: Jól enni. Szakácskönyv diétázóknak. Pallas Antikv., 350 Ft

számítástechnika
AAAAddddoooobbbbeeee AAAAfffftttteeeerrrr EEEEffffffffeeeeccccttttssss 6666....5555 &&&& EEEEnnnnccccoooorrrreeee DDDDVVVVDDDD 1111....5555. Tanfolyam a könyvben. Perfact-Pro, 6090 Ft

AAAAnnnngggg,,,, TTTToooommmm: Digitális fényképezés. Kezdôknek és haladóknak. Park, 3400 Ft

BBBBaaaarrrrttttaaaa ZZZZoooollllttttáááánnnn: Alkalmazásfejlesztés Perlben. Panem, 3490 Ft

Kolofon Antikvárium
(7624 Pécs, Ferencesek útja 12.)

– 20 éves mûködés után – bérbe adó.
Pécs történelmi belvárosában, a sétáló

utcában, készlettel, berendezéssel együtt,
vagy anélkül. Összesen 52 m2 alapterületû,

raktárral együtt. Nyugdíjasként
könyvárverések megszervezésére is kiterjedô
szakmai tudásomat a továbbiakban kérésre

rendelkezésre bocsátom.
Tel.: 72/325652

E-mail: kolofonvera@ axelero.hu
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BBBBooookkkkoooorrrr JJJJóóóózzzzsssseeeeffff: Bevezetés az informatikába. Felsôfokú informatikai szakképzéshez. Booklands
2000, 1700 Ft

PPPPaaaattttaaaarrrriiiicccczzzzaaaa AAAAnnnnddddrrrráááássss;;;; RRRRóóóónnnnyyyyaaaaiiii LLLLaaaajjjjoooossss eeeetttt aaaallll.: Formal Methods in Computing. Akadémia, 4900 Ft

SSSSáááággggiiii GGGGáááábbbboooorrrr: Webes adatbázis-kezelés MySQL és PHP használatával. BBS, 1970 Ft

SSSSiiiikkkkoooossss LLLLáááásssszzzzllllóóóó: Stíluslapok a weben. CSS kézikönyv. BBS, 1970 Ft

WWWWaaaarrrrrrrreeeennnn,,,, PPPPeeeetttteeeerrrr;;;; SSSSttttrrrreeeeeeeetttteeeerrrr,,,, MMMMiiiicccchhhhaaaaeeeellll: Az internet sötét oldala. HVG, 3200 Ft

technológia és gyártás
VVVVllllkkkk,,,, VVVVááááccccllllaaaavvvv;;;; VVVVllllkkkkoooovvvváááá,,,, NNNNeeeevvvveeeennnnkkkkaaaa: Pizza- és kenyérsütô kemencék. Receptekkel. Cser, 1698 Ft

vasút
BBBBoooorrrrssssiiii IIIIssssttttvvvváááánnnn: Vezérállásban. Bába, 1260 Ft

UUUUrrrrbbbbáááánnnn LLLLaaaajjjjoooossss: Vasúti nagylexikon I-II. MÁV Vezérig., 9800 Ft

vezetés és üzletvitel
DDDDiiiinnnnyyyyaaaa LLLLáááásssszzzzllllóóóó: Szervezetek sikere és válsága. Akadémia, 4410 Ft

LLLLiiiittttttttlllleeee,,,, EEEEdddd;;;; MMMMaaaarrrraaaannnnddddiiii,,,, EEEEbbbbiiii: Kapcsolati marketing. Akadémia, 4200 Ft

SSSScccchhhhrrrreeeeiiiitttteeeerrrr,,,, TTTToooommmm: Big Al és a Turbo MLM. Bagolyvár, 1450 Ft

SSSScccchhhhrrrreeeeiiiitttteeeerrrr,,,, TTTToooommmm: Big Al. Hogyan érjük el, hogy berobbanjon a hálózat? Bagolyvár, 1450 Ft

SSSScccchhhhrrrreeeeiiiitttteeeerrrr,,,, TTTToooommmm: Big Al. Szórakoztató és hasznos módszerek MLM-vezetôk képzésére. Bagolyvár,
1450 Ft

SSSScccchhhhrrrreeeeiiiitttteeeerrrr,,,, TTTToooommmm: Big Al. Szuper jelöltkutatás. Speciális ajánlatok és gyors-start módszerek. Ba-
golyvár, 1450 Ft

MÛVÉSZET, SPORT

építészet és várostervezés
KKKKeeeelllléééénnnnyyyyiiii GGGGyyyyöööörrrrggggyyyy: A királyi udvar építkezései Pest-Budán a XVIII. században. Hatalom és repre-
zentáció. Akadémia, 2500 Ft

MMMMeeeeggggggggyyyyeeeessssiiii TTTTaaaammmmáááássss: A 20. század urbanisztikájának útvesztôi. Terc, 4800 Ft

fényképészet
AAAAffffrrrriiiikkkkaaaa aaaazzzz IIIIsssstttteeeennnneeeekkkk sssszzzzeeeemmmméééévvvveeeellll. Geographia, 6950 Ft

BBBBoooollllddddoooogggg. Képek. Néprajzi Múzeum, 6400 Ft

KKKKaaaaiiiisssseeeerrrr OOOOttttttttóóóó;;;; DDDDlllluuuusssszzzzttttuuuussss IIIImmmmrrrreeee: Balaton. Alexandra, 3999 Ft

KKKKoooorrrrnnnniiiissssssss PPPPéééétttteeeerrrr: Fényes Magyarország (orosz ny.) Helikon, 9990 Ft

KKKKóóóóssssaaaa JJJJuuuuddddiiiitttt,,,, NNNN.: A régi budapesti zsidónegyed. Corvina, 1680 Ft

PPPPaaaavvvvaaaannnn,,,, AAAAllllddddoooo: Gangesz. A szent folyó mentén. Geographia, 8950 Ft

RRRRáááácccczzzz PPPPéééétttteeeerrrr: Üdvözlet Nagy-Kôrösrôl. Faa Produkt, 2700 Ft

film és televízió
SSSSzzzzôôôôkkkkeeee AAAAnnnnddddrrrráááássss: Fejbenfilm. Forgatóskönyv. Barrus, 2200 Ft

mûvészet, általában
DDDDüüüücccchhhhttttiiiinnnngggg,,,, HHHHaaaajjjjoooo: Kandinszkij. Benedikt Taschen, 2795 Ft

HHHHoooonnnnnnnneeeeffff,,,, KKKKllllaaaauuuussss: Pop art. Benedikt Taschen, 2795 Ft

KKKKlllliiiinnnnggggssssööööhhhhrrrr----LLLLeeeerrrrooooyyyy,,,, CCCCaaaatttthhhhrrrriiiinnnn: Szürrealizmus. Benedikt Taschen, 2795 Ft

SSSSttttrrrreeeemmmmmmmmeeeellll,,,, KKKKeeeerrrrssssttttiiiinnnn: Realizmus. Benedikt Taschen, 2795 Ft

WWWWaaaalllltttthhhheeeerrrr,,,, IIIInnnnggggoooo FFFF....;;;; MMMMeeeettttzzzzggggeeeerrrr,,,, RRRRaaaaiiiinnnneeeerrrr: Van Gogh. A festôi életmû. Vince, 12 000 Ft

WWWWiiiinnnncccckkkkeeeellllmmmmaaaannnnnnnn,,,, JJJJooooaaaacccchhhhiiiimmmm: Mûvészeti írások. Helikon, 1990 Ft

sport, általában
CCCCeeeerrrraaaassssiiiinnnniiii,,,, MMMMaaaarrrrcccc: A remény bajnoka. Gabo, 2500 Ft

WWWWyyyyaaaatttttttt,,,, TTTTaaaannnnyyyyaaaa: Légy a saját személyi edzôd! Hajja, 3990 Ft

szórakozás
GGGGrrrróóóósssszzzz ZZZZoooollllttttáááánnnn: Agytorna 3. 600 kérdés, 600 válasz. Mûveltségi tesztkönyv. Puedlo, 462 Ft

NNNNaaaaggggyyyy LLLLáááásssszzzzllllóóóó,,,, GGGG.: Vadonatúj logikai rejtvénycsodák. Mérték, 1999 Ft

RRRRóóóókkkkaaaa SSSSáááánnnnddddoooorrrr: Fejtörô logi-sztorik. TKK, 1200 Ft

technikai sportok
DDDD’’’’AAAAlllleeeessssssssiiiioooo,,,, PPPPaaaaoooolllloooo: Verseny és csillogás. Alexandra, 2999 Ft

LLLLaaaazzzzzzzzaaaarrrriiii,,,, MMMMiiiirrrrccccoooo;;;; MMMMaaaasssseeeettttttttiiii,,,, MMMMaaaarrrrccccoooo: Valentino Rossi. Alexandra, 2999 Ft

vadászat
BBBBaaaallllssssaaaayyyy LLLLáááásssszzzzllllóóóó: Történetek a vadászmúltamból. TerraPrint, 1500 Ft

DDDDeeeeáááákkkk IIIIssssttttvvvváááánnnn: Az apróvad és vadászata Erdélyben. Pallas Antikv., 2980 Ft

HHHHeeeessssppppeeeelllleeeerrrr,,,, BBBBrrrruuuunnnnoooo;;;; KKKKrrrreeeewwwweeeerrrr,,,, BBBBeeeerrrrnnnndddd: Fiatal vagy idôs? A csülkös vad terepi értékelése. Mezôgazda,
2980 Ft

ZZZZssssiiiirrrraaaaiiii LLLLáááásssszzzzllllóóóó (szerk.): Vadászok emlékeibôl 2. TerraPrint, 2300 Ft

zene
HHHHeeeerrrrcccczzzzeeeegggg SSSSáááárrrraaaa;;;; KKKKiiiirrrrááááddddyyyy AAAAttttttttiiiillllaaaa: Én, Torres! 2 ajándék poszterrel. Alexandra, 2499 Ft

SSSSaaaaddddiiiieeee,,,, SSSSttttaaaannnnlllleeeeyyyy (szerk.): Képes opera enciklopédia. Kossuth, 9800 Ft

NYELVTUDOMÁNY, IRODALOMTUDOMÁNY

irodalomtudomány
GGGGöööörrrröööömmmmbbbbeeeeiiii AAAAnnnnddddrrrráááássss (szerk.): A prózaíró Németh László. KLTE, 1200 Ft

KKKKeeeerrrrttttéééésssszzzz PPPPéééétttteeeerrrr: A könyvek hídja. Urbis, 2000 Ft

RRRRuuuuddddaaaa GGGGáááábbbboooorrrr (szerk.): Kisebbségi gyermekirodalmak. Muravidék, Magyarország, Dél-Szlovákia.
Muravidéki Bar. Kör, 1600 Ft

nyelvtudomány
KKKKáááárrrroooollllyyyy KKKKrrrriiiisssszzzzttttiiiinnnnaaaa;;;; FFFFóóóórrrriiiissss ÁÁÁÁggggoooottttaaaa: New Trends in Translation Studies. Akadémia, 6510 Ft

LLLLaaaannnnssssttttyyyyáááákkkk IIIIssssttttvvvváááánnnn;;;; SSSSiiiimmmmoooonnnn SSSSzzzzaaaabbbboooollllccccssss (szerk.): Tanulmányok a kétnyelvûségrôl III. Kalligram, 1800 Ft

szótár
AAAAnnnnggggoooollll kkkkééééppppeeeessss sssszzzzóóóóttttáááárrrr ++++ DDDDVVVVDDDD. Inform. Digitalmed., 3990 Ft

IIIIrrrriiiimmmmiiiiáááássss ZZZZssssuuuuzzzzssssaaaannnnnnnnaaaa (fôszerk.): Angol–olasz–magyar informatikai szótár. Alexandra, 2990 Ft

TTTTaaaakkkkááááccccssss EEEErrrriiiikkkkaaaa (szerk.): Képes angol szótár. Könyvmíves, 599 Ft

TTTTöööörrrröööökkkk SSSSzzzzaaaabbbboooollllccccssss (szerk.): Képes német szótár. Könyvmíves, 599 Ft

FÖLDRAJZ, TÖRTÉNELEM

atlaszok és térképek
AAAAddddrrrriiiiaaaa tttteeeennnnggggeeeerrrrppppaaaarrrrtttt. Isztria, Dalmácia, Montenegró. Autótérkép (1:160 000) Z-Press, Hibernia Nova,
1600 Ft

AAAAddddrrrriiiiaaaaiiii tttteeeennnnggggeeeerrrrppppaaaarrrrtttt. Isztria. Autótérkép (1:160 000.) Z-Press, 1400 Ft

BBBBuuuuddddaaaappppeeeesssstttt aaaattttllllaaaasssszzzz (1:10 000) Topopress, 2170 Ft

BBBBuuuuddddaaaappppeeeesssstttt zzzzsssseeeebbbbaaaattttllllaaaasssszzzz (1:25 000) Cartographia, 1250 Ft

BBBBuuuullllggggáááárrrriiiiaaaa aaaauuuuttttóóóóaaaattttllllaaaasssszzzz. A bolgár tengerpart. Hibernia Nova, 2980 Ft

MMMMaaaaggggyyyyaaaarrrroooorrrrsssszzzzáááágggg aaaauuuuttttóóóóaaaattttllllaaaasssszzzz (Új kiadás) (1:250 000) Cartographia, 1950 Ft

OOOOllllaaaasssszzzzoooorrrrsssszzzzáááágggg aaaauuuuttttóóóóssssttttéééérrrrkkkkéééépppp (1:1 200 000) (magyar, olasz, német, angol ny.) Nyír-Karta,
1490 Ft

SSSSiiiióóóóffffooookkkk ttttéééérrrrkkkkéééépppp (1:22 000). Cartographia, 590 Ft

SSSSzzzzeeeeiiiittttzzzz TTTTaaaammmmáááássss;;;; TTTTóóóótttthhhh EEEEmmmmeeeesssseeee (szerk.): Adria. Isztria, Dalmácia, Montenegró. Autóatlasz
(1:160 000). Hibernia Nova, 3480 Ft

SSSSzzzzlllloooovvvváááákkkkiiiiaaaa (1:500 000). Cartographia, 1100 Ft

TTTTiiiisssszzzzaaaa kkkkeeeerrrréééékkkkppppáááárrrroooossss ééééssss vvvvíííízzzziiiittttúúúúrrrraaaa ttttéééérrrrkkkkéééépppp. Szegedtôl Tokajig (1:100 000). Cartographia, 900 Ft

életrajz, önéletrajz
BBBBáááárrrrddddoooossss ZZZZssssuuuuzzzzssssaaaa;;;; NNNNaaaaggggyyyy GGGGyyyyuuuullllaaaa: Eeszántogatva fôdet és papírost. Paraszti önéletírók Nagy Gyula
mellett. Szántó Kovács J. Ter. Múz., 3273 Ft

CCCCssssoooommmmaaaa AAAAttttttttiiiillllaaaa (szerk.): Dunakeszi arcképcsarnok. Kölcsey F. Vár. Kvt., 3150 Ft

KKKKáááásssszzzzoooonnnniiii ZZZZoooollllttttáááánnnn: Wass Albert szülôföldje – vadászatai. Kráter, 4000 Ft

KKKKiiiinnnngggg,,,, SSSStttteeeepppphhhheeeennnn: Az írásról. Európa, 1700 Ft

KKKKnnnnaaaauuuussssssss,,,, SSSSiiiibbbbyyyylllllllleeee: Éva Braun. Az unokahúg feljegyzései. Kairosz, 2800 Ft

KKKKoooommmmáááárrrr LLLLáááásssszzzzllllóóóó: Táncoló fekete lakkcipôk. Alexandra, 2999 Ft

PPPPéééénnnntttteeeekkkk ZZZZssssuuuuzzzzssssaaaa: Hetvenkedô. Duna, 1898 Ft

RRRRáááácccczzzz GGGGyyyyöööörrrrggggyyyy. GMR, 3401 Ft

SSSSzzzzaaaabbbbóóóó MMMMaaaarrrrggggiiiitttt: Sisi & Diana. Aquincum, 1995 Ft

TTTTaaaammmmáááássssiiii GGGGáááássssppppáááárrrr: Vadon nôtt gyöngyvirág. Elemzés két könyvben. Új Palatinus, 2600 Ft

UUUUrrrrbbbbáááánnnn EEEErrrriiiikkkkaaaa: Az én Kabosom CD-melléklettel. Makkabi, 4990 Ft

VVVVeeeellllllllnnnneeeerrrr GGGGáááábbbboooorrrr: Dióhéj. Életút, töretlen humorral 1928-tól napjainkig. Accordia, 890 Ft

földrajz
GGGGöööönnnncccczzzziiii AAAAmmmmbbbbrrrruuuussss;;;; WWWWiiiinnnnkkkkeeeellllmmmmaaaayyyyeeeerrrr ZZZZoooollllttttáááánnnn: Ferencváros metszeteken 2. Ferencvárosi Önkorm.,
1801 Ft

PPPPrrrroooobbbbáááálllldddd FFFFeeeerrrreeeennnncccc: Regionális földrajz a gimnáziumok számára. Tankönyvkiadó, 1660 Ft

mûvelôdéstörténet
CCCCeeeennnnssssoooorrrriiiinnnnuuuussss: A születésnap. Attraktor, 2400 Ft

FFFFrrrráááátttteeeerrrr EEEErrrrzzzzsssséééébbbbeeeetttt;;;; KKKKóóóóssssaaaa GGGGéééézzzzaaaa: Szép magyar kertek. Botanikus kertek, arborétumok, kastélykertek.
Kossuth, 5990 Ft

JJJJoooohhhhnnnnssssoooonnnn,,,, PPPPaaaauuuullll: A zsidók története. Európa, 3600 Ft

KKKKöööörrrrnnnneeeerrrr AAAAnnnnddddrrrráááássss: Kóstoló a múltból. Egy XIX. századi magyar zsidó háziasszony mindennapjai és
konyhája. Vince, 3595 Ft

LLLLaaaavvvveeeerrrryyyy,,,, BBBBrrrriiiiaaaannnn: Hajók. Hajó és történelem ötezer éves kalandja. Ikar, 8999 Ft

SSSSzzzzaaaabbbbóóóó MMMMiiiikkkkllllóóóóssss: Erdélyiek magyarországi egyetemeken (1848 elôtt) Mentor, 1890 Ft

TTTTóóóótttthhhh DDDDóóóórrrraaaa (szerk.): Képes mitológia. Csodálatos történetek Istenekrôl és emberekrôl. Graph-Art,
1040 Ft

történelem
BBBBaaaassssttttaaaabbbblllleeee,,,, JJJJoooonnnnaaaatttthhhhaaaannnn: D-nap. A partraszállás túlélôinek elbeszélései. Libruna, 2850 Ft

BBBBeeeerrrreeeettttzzzzkkkkyyyy ÁÁÁÁggggnnnneeeessss: Scotus Viator és Macartney Elemér: Magyarország-kép változó elôjelek-
kel (1905–1945). Akadémia, 2480 Ft

BBBBiiiisssshhhhoooopppp,,,, CCCChhhhrrrriiiissss: Idegenlégiósok a Harmadik Birodalom szolgálatában. Hajja, 3800 Ft

CCCCssssoooorrrrbbbbaaaa CCCCssssaaaabbbbaaaa: Regélô váraink. Helikon, 3990 Ft

FFFFoooorrrrggggóóóó IIIIssssttttvvvváááánnnn: Csanytelek története a kezdetektôl. Bába, 2000 Ft

FFFFüüüüzzzziiii LLLLáááásssszzzzllllóóóó;;;; WWWWaaaalllltttteeeerrrr PPPPéééétttteeeerrrr: Kecskemét Fô tere. Vallomás a városról. Kecskeméti Lapok,
4800 Ft

HHHHaaaauuuussssnnnneeeerrrr GGGGáááábbbboooorrrr (szerk.): Az értelem bátorsága. Tanulmányok Perjés Géza emlékére. Ar-
gumentum, 4500 Ft

HHHHóóóómmmmaaaannnn BBBBáááálllliiiinnnntttt: A magyar városok az Árpádok korában. Attraktor, 1900 Ft

KKKKrrrriiiissssttttóóóó GGGGyyyyuuuullllaaaa: A székelyek eredete. Balassi, 1800 Ft

ÕÕÕÕzzzzeeee SSSSáááánnnnddddoooorrrrnnnnéééé;;;; ÕÕÕÕzzzzeeee SSSSáááánnnnddddoooorrrr: Magyar parasztballada. Fehérgárda a Dél-Alföldön. Hódme-
zôvásárhelyi Önkorm., 6500 Ft

PPPPaaaavvvvlllloooovvvv,,,, PPPPllllaaaammmmeeeennnn;;;; JJJJaaaannnneeeevvvv,,,, JJJJoooorrrrddddaaaannnn: A bolgárok rövid története. A kezdetektôl napjainkig. Nap-
kút, 2790 Ft

TTTTóóóótttthhhh IIIIssssttttvvvváááánnnn GGGGyyyyöööörrrrggggyyyy (szerk.): Millenniumi magyar történet. Magyarország története a hon-
foglalástól napjainkig. Osiris, 7980 Ft

ZZZZiiiicccchhhhyyyy IIIIssssttttvvvváááánnnn: A magyarság ôstörténete és mûveltsége a honfoglalásig. Attraktor, 1900 Ft

utazás
AAAAllllbbbbeeeerrrrtttt TTTTiiiibbbboooorrrr: Sopron-Vas vármegyei útikönyv. Magyar múlt – osztrák jelen. Városkapu,
1995 Ft

DDDDáááávvvviiiidddd GGGGáááábbbboooorrrr CCCCssssaaaabbbbaaaa (szerk.): Irány a Balaton! Balatoni idegenforgalmi almanach 7. évf.
(2005) CompAlmanach, 1995 Ft

IIIIrrrráááánnnnyyyy MMMMaaaaggggyyyyaaaarrrroooorrrrsssszzzzáááágggg! Fesztiválnaptár 3. évf. 2005/2006. CompAlmanach, 600 Ft

LLLLeeee CCCCaaaalllllllloooocccc’’’’hhhh,,,, BBBBeeeerrrrnnnnaaaarrrrdddd: Kôrösi Csoma Sándor útinaplója II. 1834-1842. Püski, 750 Ft

MMMMaaaannnnddddeeeevvvviiiilllllllleeee,,,, JJJJoooohhhhnnnn: Törökország. Útikalauz. Booklands 2000, 2600 Ft

MMMMccccCCCCaaaarrrrtttthhhhyyyy,,,, PPPPeeeetttteeee: McCarthyval a világ körül. Nádszál, 2480 Ft

NNNNiiiicccchhhhoooollllssss,,,, FFFFiiiioooonnnnaaaa: Róma és a Vatikán. Booklands 2000, 2600 Ft

PPPPaaaalllliiiinnnn,,,, MMMMiiiicccchhhhaaaaeeeellll: Nyolcvan nap alatt a Föld körül. Gabo, 2500 Ft

SSSSttttrrrreeeehhhhóóóó ÁÁÁÁggggnnnneeeessss: Városfelfedezô séták Párizsban. B.K.L., 1860 Ft

TTTToooorrrrbbbbuuuussss,,,, TTTToooommmmaaaasssszzzz;;;; WWWWaaaarrrrnnnniiiinnnngggg,,,, BBBBaaaarrrrbbbbaaaarrrraaaa: Balti országok. Észtország, Lettország, Litvánia, Kali-
nyingrádi terület. Hibernia Nova, 3980 Ft

SZÉPIRODALOM

gyermek- és ifjúsági könyvek
AAAAnnnnddddeeeerrrrsssseeeennnn,,,, HHHHaaaannnnssss CCCChhhhrrrriiiissssttttiiiiaaaannnn legszebb meséi. Egmont, 2999 Ft

AAAArrrrcccchhhhiiiippppoooowwwwaaaa,,,, AAAAnnnnaaaassssttttaaaassssssssiiiijjjjaaaa: Jézus születése. Háromdimenziós betlehemes könyv. MalibuP-
rint, 3990 Ft

BBBBiiiillllggggrrrraaaammmmiiii,,,, SSSShhhhaaaahhhheeeeeeeennnn: A dinoszauroszok csodás titkai. MalibuPrint, 2990 Ft

BBBBoooouuuurrrrggggeeeeooooiiiissss,,,, PPPPaaaauuuulllleeeetttttttteeee;;;; CCCCllllaaaarrrrkkkk,,,, BBBBrrrreeeennnnddddaaaa: Franklin és a csapatjáték. Lilliput, 990 Ft

BBBBoooouuuurrrrggggeeeeooooiiiissss,,,, PPPPaaaauuuulllleeeetttttttteeee;;;; CCCCllllaaaarrrrkkkk,,,, BBBBrrrreeeennnnddddaaaa: Franklin és az új tanító. Lilliput, 990 Ft

BBBBöööösssszzzzöööörrrrmmmméééénnnnyyyyiiii GGGGyyyyuuuullllaaaa: Zsófi és a boszorkánypláza. Jonathan Miller, 1980 Ft

BBBBöööösssszzzzöööörrrrmmmméééénnnnyyyyiiii GGGGyyyyuuuullllaaaa: Zsófi és az elnévtelenedett falu. Jonathan Miller, 1980 Ft

BBBBrrrreeeezzzziiiinnnnaaaa,,,, TTTThhhhoooommmmaaaassss: Az a boszorkányos szerelem. Egmont, 1599 Ft

CCCCsssseeeennnnggggeeeerrrriiii HHHHaaaajjjjdddduuuu SSSSáááánnnnddddoooorrrr: Menj, csak meg ne bánd! Móra, 1490 Ft

DDDDaaaahhhhllll,,,, RRRRooooaaaalllldddd: Karcsi és a nagy üveglift. Animus, 1980 Ft

DDDDoooonnnnaaaallllddddssssoooonnnn,,,, JJJJuuuulllliiiiaaaa: A Graffaló. Jonathan Miller, 1980 Ft

AAAAzzzz éééénnnn aaaallllbbbbuuuummmmoooommmm. Készült a mesebeli hercegnôk segítségével + ajándék. Egmont, 2999 Ft

AAAAzzzz éééénnnn aaaallllbbbbuuuummmmoooommmm. Készült Micimackó, Malacka, Tigris és Füles segítségével + ajándék.
Egmont, 2999 Ft

FFFFáááássssiiii KKKKaaaattttaaaalllliiiinnnn: Dugó kalandjai. Napsugár és Holdsugár, 490 Ft

FFFFeeeehhhhéééérrrr SSSSzzzzaaaarrrrvvvvaaaassss (Borvendég Deszkáss Sándor): A Szikláshegyek varázslója. Egy magyar
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cserkész ifjúból lett indián fônök története (reprint) OPKM, 2300 Ft

FFFFeeeekkkkeeeettttéééénnnnéééé PPPPééééccccssss AAAAnnnniiiittttaaaa: Erdôk, mezôk lakói. Elsô képeskönyvem a vadállatokról.

Graph-Art, 1040 Ft

GGGGrrrriiiimmmmmmmm,,,, JJJJaaaakkkkoooobbbb;;;; GGGGrrrriiiimmmmmmmm,,,, WWWWiiiillllhhhheeeellllmmmm: A Grimm testvérek legszebb meséi. Egmont, 1999 Ft

HHHHoooorrrrvvvváááátttthhhhnnnnéééé SSSSiiiipppptttteeeerrrr JJJJuuuuddddiiiitttt (szerk.): Okoskodó. Graph-Art, 1040 Ft

KKKKaaaassssssssoooovvvviiiittttzzzz LLLLáááásssszzzzllllóóóó: Kócmajom. Timp, 1200 Ft

MMMMaaaaddddsssseeeennnn,,,, CCCChhhhrrrriiiissss: Ragadozók és zsákmányuk (2 db 3D-s szemüveggel) Alexandra, 999 Ft

MMMMccccmmmmuuuullllllllaaaannnn,,,, KKKKaaaatttteeee: Sárkányvadász akadémia 1. Új fiú a suliban. Ciceró, 1590 Ft

MMMMccccmmmmuuuullllllllaaaannnn,,,, KKKKaaaatttteeee: Sárkányvadász akadémia 2. A sárkánylédi visszavág. Ciceró, 1590 Ft

MMMMccccmmmmuuuullllllllaaaannnn,,,, KKKKaaaatttteeee: Sárkányvadász akadémia 3. Kalandtúra a sötét vadonban. Ciceró, 1590 Ft

MMMMiiiilllleeeerrrr,,,, ZZZZddddeeeennnneeeekkkk: A kisvakond és a mackók. Móra, 690 Ft

MMMMiiiilllleeeerrrr,,,, ZZZZddddeeeennnneeeekkkk: A kisvakond és a nyuszi. Móra, 690 Ft

MMMMiiiilllleeeerrrr,,,, ZZZZddddeeeennnneeeekkkk: A kisvakond és az árvíz. Móra, 690 Ft

MMMMiiiilllleeeerrrr,,,, ZZZZddddeeeennnneeeekkkk;;;; PPPPeeeettttiiiisssskkkkaaaa,,,, EEEEdddduuuuaaaarrrrdddd: A kisvakond nadrágja. Móra, 690 Ft

MMMMiiiinnnntttteeee----KKKKöööönnnniiiigggg,,,, BBBBiiiiaaaannnnkkkkaaaa: Mobilszerelem. Deák és Tsa, 1750 Ft

OOOOttttwwwwaaaayyyy,,,, HHHHeeeelllleeeennnn: Kukucs! Hol vannak a barátaim? Egmont, 1999 Ft

RRRRáááárrrróóóó ééééssss PPPPeeeejjjjkkkkóóóó. A kirándulás. Alexandra, 599 Ft

RRRRáááárrrróóóó ééééssss PPPPeeeejjjjkkkkóóóó. A lovaglólecke. Alexandra, 599 Ft

RRRRáááárrrróóóó ééééssss PPPPeeeejjjjkkkkóóóó. Az ajándék póni. Alexandra, 599 Ft

RRRRáááárrrróóóó ééééssss PPPPeeeejjjjkkkkóóóó. Kiscsikó születik. Alexandra, 599 Ft

SSSSaaaacccckkkkssss,,,, JJJJaaaannnneeeetttt: Az emberi test. MalibuPrint, 2990 Ft

SSSSccccaaaarrrrrrrryyyy,,,, RRRRiiiicccchhhhaaaarrrrdddd: Tesz-vesz szavak. Gulliver, 2790 Ft

SSSScccchhhhmmmmiiiiddddtttt EEEEggggoooonnnn: Madárvendéglôk. Mérték, 1999 Ft

SSSSiiiimmmmoooonnnn,,,, FFFFrrrraaaannnncccceeeessssccccaaaa: Rosszcsont Peti iskolai rémtettei. Animus, 1980 Ft

SSSSoooommmmeeeerrrrvvvviiiilllllllleeee,,,, LLLLoooouuuuiiiissssaaaa: Tesztmánia. Általános mûveltség. Zseniális egyperces kérdéssorok. Alexand-
ra, 1699 Ft

SSSSoooommmmeeeerrrrvvvviiiilllllllleeee,,,, LLLLoooouuuuiiiissssaaaa: Tesztmánia. Emberek és helyek. Zseniális egyperces kérdéssorok. Alexand-
ra, 1699 Ft

TTTToooorrrrnnnnaaaaiiii HHHHeeeellllggggaaaa: Randi a Török kávéházban. Móra, 990 Ft

TTTTóóóótttthhhh DDDDóóóórrrraaaa (szerk.): Vadállatok közelrôl. Graph-Art, 1040 Ft

Twain, Mark: Huckleberry Finn kalandjai. Európa, 750 Ft

UUUUttttaaaassssssssyyyy JJJJóóóózzzzsssseeeeffff;;;; BBBBaaaalllloooogggghhhh FFFF.... AAAAnnnnddddrrrráááássss eeeetttt aaaallll.... (szerk.): Megkérdezzük a csodát. Gyermek- és ifjúsági iro-
dalmi antológia. Accordia, 1600 Ft

VVVVaaaarrrrggggaaaa KKKKaaaattttaaaalllliiiinnnn: Kisbence vasárnapja. Santos, 1350 Ft

VVVViiiigggghhhh HHHHaaaajjjjnnnnaaaallllkkkkaaaa (szerk.): Állatok a közelünkben. Graph-Art, 1040 Ft

VVVViiiigggghhhh HHHHaaaajjjjnnnnaaaallllkkkkaaaa (szerk.): Hajtogató lapforgató. Érdekes papírfigurák lépésrôl lépésre. Graph-Art,
1040 Ft

VVVViiiigggghhhh HHHHaaaajjjjnnnnaaaallllkkkkaaaa (szerk.): Merre lehet? Graph-Art, 1040 Ft

WWWWaaaassssssss AAAAllllbbbbeeeerrrrtttt: Bulámbuk. Kráter, 1400 Ft

humor
IIIIsssskkkkoooolllláááássssooookkkk vvvviiiicccccccceeeessss kkkköööönnnnyyyyvvvveeee 2222. K.u.K., 950 Ft

TTTTaaaayyyylllloooorrrr,,,, LLLLiiiinnnnddddaaaa: Nevetô harmadik. Pannonica, 1990 Ft

költészet
AAAAnnnnttttaaaallllffffyyyy IIIIssssttttvvvváááánnnn: Átível fölöttem az élet. Versek 2005. Krúdy Gy. Irod. Kör, 1200 Ft

CCCCaaaavvvveeee,,,, NNNNiiiicccckkkk: Válogatott versek. Jonathan Miller, 2480 Ft

GGGGeeeerrrrggggeeeellllyyyy IIIIssssttttvvvváááánnnn: Szín-Mû. Versek három felvonásban. Accordia, 1270 Ft

HHHHaaaannnnddddiiii PPPPéééétttteeeerrrr: Gyakorlatok a fogódzó nélküli korláton. Liget, 1500 Ft

HHHHoooommmméééérrrroooosssszzzz: Ulisszes azaz Homérosz Odisszeája magyarul. Mérték, 1399 Ft

LLLLeeeennnnggggyyyyeeeellll TTTTaaaammmmáááássss (szerk.): Gyermekemnek. Novella, 1190 Ft

MMMMaaaakkkkkkkkaaaaiiii ÁÁÁÁddddáááámmmm: Jézus és a démonok imája. Összegyûjtött versek 1952–2005. Tinta, 2850 Ft

MMMMiiiisssszzzzllllaaaaiiii GGGGyyyyuuuullllaaaa: Minótaurosz sír. Accordia, 990 Ft

MMMMoooollllnnnnáááárrrr LLLLáááásssszzzzllllóóóó GGGGáááábbbboooorrrr: Farkasréti rímek. Magánkiadás, 1200 Ft

PPPPuuuusssszzzzttttaaaaiiii ÉÉÉÉvvvvaaaa;;;; ZZZZssssóóóókkkkaaaa MMMMaaaarrrriiiiaaaannnnnnnnaaaa: Fogadó a két lélekhez. Accordia, 1491 Ft

RRRRaaaaddddnnnnóóóóttttiiii MMMMiiiikkkkllllóóóóssss: Válogatott versek. Ikrek hava. Európa, 700 Ft

RRRReeeemmmmeeeetttteeee TTTTaaaammmmáááássss: Amikor Szindbád szél volt. Magánkiadás, 1100 Ft

SSSSaaaajjjjóóóó LLLLáááásssszzzzllllóóóó: Evangélium szerintem. Nyitott Könyvmûh., 1380 Ft

SSSSoooollllyyyymmmmoooossss TTTTaaaammmmáááássss GGGGéééézzzzaaaa: Szerpentin. Magánkiadás, 981 Ft

SSSSvvvváááábbbbeeeennnnsssszzzzkkkkiiii PPPPáááállll: Kobozhúr feszül. Accordia, 1590 Ft

TTTTôôôôzzzzsssséééérrrr ÁÁÁÁrrrrppppáááádddd: Faustus Prágában. Molnár Albert prágai megkísértésének dialógokba és jam-
busokba. Kalligram, 1500 Ft

VVVVaaaarrrrggggaaaa RRRRuuuuddddoooollllffff: Bitangidô. Saluton, 2000 Ft

naplók, levelek, riportok
CCCCssssóóóókkkkaaaayyyy AAAAnnnnddddrrrráááássss;;;; HHHHaaaalllláááásssszzzz ZZZZssssuuuuzzzzssssaaaa: A hit nem elméleti kérdés. Csókay András agysebésszel beszél-
get Halász Zsuzsa. Kairosz, 1500 Ft

DDDDuuuuddddiiiitttthhhhiiiiuuuussss,,,, AAAAnnnnddddrrrreeeeaaaassss: Epistulae 5. 1576. Argumentum, Akadémia, 4200 Ft

LLLLúúúúzzzzmmmmaaaannnn----NNNNaaaajjjjkkkkooooddddiiii BBBBaaaarrrrnnnnaaaa: Ösztöndíj a pokolba. Börtönnapló, 2003. augusztus 6. – november 5. Ka-
irosz, 2800 Ft

OOOOrrrrtttthhhh,,,, MMMMaaaauuuurrrreeeeeeeennnn: Híresnek lenni. A hírnév mai természetrajza. HVG, 3200 Ft

prózairodalom, kalandos
BBBBeeeennnnzzzzoooonnnniiii,,,, JJJJuuuulllliiiieeeetttttttteeee: A remény. Marianne VI. Geopen, 2490 Ft

BBBBlllloooocccckkkk,,,, LLLLaaaawwwwrrrreeeennnncccceeee: Bérgyilkos a célkeresztben. Agave, 2180 Ft

CCCChhhhrrrriiiissssttttiiiieeee,,,, AAAAggggaaaatttthhhhaaaa: Befejezetlen portré. Partvonal, 1999 Ft

FFFFoooolllllllleeeetttttttt,,,, KKKKeeeennnn: A Modigliani-botrány. Gabo, 1990 Ft

FFFFoooollllssssoooommmm,,,, AAAAllllllllaaaannnn: Örök számûzetés. General Press, 1700 Ft

FFFFoooowwwwlllleeeessss,,,, JJJJoooohhhhnnnn: A lepkegyûjtô. Európa, 1980 FFFFtttt

HHHHíííírrrreeeessss bbbbûûûûnnnnüüüüggggyyyyiiii ttttöööörrrrttttéééénnnneeeetttteeeekkkk. Ventus Libro, 2990 Ft

JJJJoooohhhhaaaannnnsssseeeennnn,,,, IIIIrrrriiiissss:::: A hazugság arca. Gabo, 1990 Ft

JJJJoooohhhhaaaannnnsssseeeennnn,,,, IIIIrrrriiiissss: Ne bízz senkiben! Gabo, 1990 Ft

KKKKoooooooonnnnttttzzzz,,,, DDDDeeeeaaaannnn RRRR.: Az eljövetel. Animus, 1590 Ft

KKKKrrrreeeennnnttttzzzz,,,, JJJJaaaayyyynnnneeee AAAAnnnnnnnn: Fény vagy árnyék. Európa, 1980 Ft

LLLLôôôôrrrriiiinnnncccczzzz LLLL.... LLLLáááásssszzzzllllóóóó: A nagy mészárlás. Gesta, 1995 Ft

PPPPaaaarrrrkkkkeeeerrrr,,,, RRRRoooobbbbeeeerrrrtttt BBBB.: Sötét múlt. Könyvklub, 2990 Ft

PPPPaaaatttttttteeeerrrrssssoooonnnn,,,, JJJJaaaammmmeeeessss;;;; GGGGrrrroooossssssss,,,, AAAAnnnnddddrrrreeeewwww: Háromszoros kín. Gabo, 1990 Ft

SSSSzzzziiiirrrrtttteeeessss IIII.... JJJJáááánnnnoooossss: A terror kéme. Könyvklub, 1990 Ft

TTTTaaaaiiiilllloooorrrr,,,, MMMMaaaarrrrtttthhhhaaaa: Gyilkos tûk. Radnai, 610 Ft

VVVVaaaarrrrggggaaaa RRRRuuuuddddoooollllffff: Farkasvadászat. Saluton, 2000 Ft

prózairodalom, történelmi
BBBBrrrreeeettttoooonnnn,,,, GGGGuuuuyyyy: Francia szerelmi históriák 5. Libertinusok kora. Európa, 2800 Ft

FFFFaaaarrrraaaaggggóóóó ZZZZoooollllttttáááánnnn: Öregtorony. Dióhéj, 1985 Ft

JJJJaaaaccccqqqq,,,, CCCChhhhrrrriiiissssttttiiiiaaaannnn: Champollion, az Egyiptomi. Európa, 2300 Ft

MMMMeeeerrrrlllleeee,,,, RRRRoooobbbbeeeerrrrtttt: Francia história. Európa, 2500 Ft

prózairodalom, tudományos fantasztikus
AAAAlllleeeexxxxaaaannnnddddeeeerrrr,,,, BBBBrrrraaaannnnddddoooonnnn: Bûbájos boszorkák. A sötétség csókja. M&C, 990 Ft

GGGGeeeemmmmmmmmeeeellllllll,,,, DDDDaaaavvvviiiidddd AAAA.: Kallódó hôsök. Delta Vision, 1890 Ft

KKKKeeeeiiiitttthhhh,,,, WWWWiiiilllllllliiiiaaaammmm H.: Zsoldoscsillag. A szürke halál légió II. Beholder, 2298 Ft

LLLLoooowwwwddddeeeerrrr,,,, JJJJaaaammmmeeeessss: Cyric (Avatár sorozat IV.) Delta Vision, 1890 Ft

MMMMccccKKKKeeeennnnnnnnaaaa,,,, JJJJuuuulllliiiieeeetttt EEEE.: Déli tûz I. Beholder, 2298 Ft

NNNNeeeeddddooooppppuuuulllloooossss,,,, TTTTiiiimmmm: Bábmesterek. Delta Vision, 1790 Ft

OOOO’’’’CCCCoooonnnnnnnnoooorrrr,,,, AAAAllllaaaannnn : Csillagvetô (M.A.G.U.S.) Inomi, 1890 Ft

PPPPiiiieeeerrrrssssoooonnnn,,,, CCCChhhhrrrriiiissss: Szent tûz. Papkirály-trilógia III. Delta Vision, 1890 Ft

SSSSmmmmeeeeddddmmmmaaaannnn,,,, LLLLiiiissssaaaa: A Lucifer-játszma. Beholder, 1998 Ft

SSSSzzzzttttrrrruuuuggggaaaacccckkkkiiiijjjj,,,, AAAArrrrkkkkaaaaggggyyyyiiiijjjj;;;; SSSSzzzzttttrrrruuuuggggaaaacccckkkkiiiijjjj,,,, BBBBoooorrrriiiisssszzzz: Stalker. Európa, 1900 Ft

szépirodalom
AAAArrrrbbbbeeeessss,,,, JJJJaaaakkkkuuuubbbb: Szent Xavér. Eri, 2310 Ft

BBBBááááccccsssskkkkaaaaiiii JJJJuuuuddddiiiitttt: Hogyan éltem túl a Karib-tengert? Ulpius-ház, 2480 Ft

BBBBáááánnnnffffffffyyyy MMMMiiiikkkkllllóóóóssss: Fortélyos Boldizsár. Polis, 2100 Ft

BBBBllllaaaakkkkeeee,,,, JJJJeeeennnnnnnniiiiffffeeeerrrr: Perzselô nyár. Aquila, 1598 Ft

BBBBuuuullllggggaaaakkkkoooovvvv,,,, MMMMiiiihhhhaaaaiiiillll: A Mester és Margarita. Európa, 950 Ft

BBBBuuuuzzzzáááássss AAAAnnnnddddoooorrrr: Tengercseppnyi falu. Aquincum, 1890 Ft

BBBBuuuuzzzzzzzzaaaattttiiii,,,, DDDDiiiinnnnoooo: Egy szerelem története. Európa, 2200 Ft

CCCChhhhrrrriiiissssttttiiiieeee,,,, AAAAggggaaaatttthhhhaaaa: Távol telt tôled tavaszom. Partvonal, 1999 Ft

CCCCssssáááátttthhhh GGGGéééézzzzaaaa: Válogatott elbeszélések. Európa, 750 Ft

DDDDrrrroooouuuuggggggggeeee,,,, UUUUnnnnnnnniiii: Fiatal fiúk dicsérete. Hella Hell vallomásai. Konkrét, 2680 Ft

FFFFeeeejjjjeeeessss EEEErrrrnnnnôôôô: Vigyázat, kezdô vagyok. Bába, 970 Ft

FFFFeeeekkkkeeeetttteeee IIIIssssttttvvvváááánnnn: Matula és egyebek. Lazi, 2200 Ft

GGGGáááárrrrddddoooonnnnyyyyiiii GGGGéééézzzzaaaa: Bibi. Kráter, 1600 Ft

HHHHaaaarrrrggggiiiittttaaaaiiii ZZZZssssiiiiggggmmmmoooonnnndddd: Parasztbabám. Versek, prózák. Kozmikus Anyagokat Vizsg. Ûrkut. Csop.,
1250 Ft

HHHHeeeesssssssseeee,,,, HHHHeeeerrrrmmmmaaaannnnnnnn: Sziddhárta – hindu rege. Európa, 680 Ft

HHHHíííírrrreeeessss kkkkíííísssséééérrrrtttteeeettttttttöööörrrrttttéééénnnneeeetttteeeekkkk. Ventus Libro, 2990 Ft

HHHHoooowwwwaaaarrrrtttthhhh,,,, DDDDaaaavvvviiiidddd: Tahiti, az elveszett Paradicsom. General Press, 2800 Ft

JJJJaaaaccccqqqq,,,, CCCChhhhrrrriiiissssttttiiiiaaaannnn: Ozirisz titkai I. Az élet fája. Európa, 2300 Ft

JJJJaaaaccccqqqq,,,, CCCChhhhrrrriiiissssttttiiiiaaaannnn: Ozirisz titkai II. A gonosz szövetsége. Európa, 2300 Ft

JJJJeeeennnnnnnnyyyyssss,,,, BBBBrrrriiiiddddggggeeeetttt: Segítség! Férjhez mentem! PolgART, 2290 Ft

JJJJoooorrrrddddaaaannnn,,,, NNNNiiiiccccoooolllleeee: Csábítás. Joker Ex, 1790 Ft

KKKKaaaajjjjlllliiiikkkk----BBBBéééékkkkééééssssiiii MMMMáááárrrrttttaaaa: Kutyaszem, macskaszem. Accordia, 990 Ft

KKKKaaaammmmiiiinnnneeeerrrr,,,, VVVVllllaaaaddddiiiimmmmiiiirrrr: Orosz diszkó. Ulpius-Ház, 2480 Ft

KKKKaaaarrrrddddoooossss ÉÉÉÉvvvvaaaa,,,, DDDD.: Szerelem ösvényén. Papirusz Book, 1490 Ft

KKKKaaaarrrrddddoooossss GGGG.... GGGGyyyyöööörrrrggggyyyy: Avraham Bogatir hét napja. Magvetô, 2690 Ft

KKKKaaaarrrrddddoooossss GGGG.... GGGGyyyyöööörrrrggggyyyy: Hová tûntek a katonák? Magvetô, 2490 Ft

KKKKaaaarrrrddddoooossss GGGG.... GGGGyyyyöööörrrrggggyyyy: Jutalomjáték. Magvetô, 2690 Ft

KKKKaaaarrrrddddoooossss GGGG.... GGGGyyyyöööörrrrggggyyyy: A történet vége. Magvetô, 2690 Ft

KKKKiiiissssssss SSSSeeeebbbbeeeessssttttyyyyéééénnnn (vál.): Híres latin mondások. TKK, 750 Ft

KKKKrrrraaaauuuussss,,,, NNNNaaaaffffttttaaaalllliiii: Nôk a Bibliában és a Talmudban. 56 elbeszélô biográfia. PolgART, 2800 Ft

KKKKrrrreeeennnnttttzzzz,,,, JJJJaaaayyyynnnneeee AAAAnnnnnnnn: Igaz vagy hamis. Európa, 1900 Ft

KKKKüüüürrrrtttthhhhyyyy,,,, IIIIllllddddiiiikkkkóóóó vvvvoooonnnn: Pasit vissza nem adok! Móra, 1590 Ft

LLLLaaaawwwwrrrreeeennnncccceeee,,,, SSSSiiiiddddnnnneeeeyyyy: Édes rabság. Radnai, 610 Ft

LLLLaaaawwwwrrrreeeennnncccceeee,,,, SSSSiiiiddddnnnneeeeyyyy: Érzelmek viharában. Radnai, 610 Ft

LLLLoooovvvvaaaassss LLLLaaaajjjjoooossss: Agydobás. Országút, 1940 Ft

LLLLoooovvvviiiikkkk KKKKáááárrrroooollllyyyy: Az aranypolgár. Eri, 1890 Ft

MMMMaaaaggggddddeeeennnn,,,, PPPPeeeerrrriiiihhhhaaaannnn: Bajban vagyok veled. Helikon, 1990 Ft

MMMMáááárrrraaaaiiii SSSSáááánnnnddddoooorrrr: Vasárnapi krónika. Hírlapi cikkek. Helikon, 2990 Ft

MMMMeeeerrrrlllleeee,,,, RRRRoooobbbbeeeerrrrtttt: Csikóéveink. Európa, 2600 Ft

MMMMeeeerrrrlllleeee,,,, RRRRoooobbbbeeeerrrrtttt: Jó városunk, Párizs. Európa, 2700 Ft

MMMMiiiikkkksssszzzzáááátttthhhh KKKKáááállllmmmmáááánnnn: Az én jeles mondatom. Mikszáth Kálmán füveskönyve. Lazi, 1400 Ft

MMMMoooollllddddoooovvvvaaaa GGGGyyyyöööörrrrggggyyyy: Az utolsó töltény 5. Önéletrajzi töredékek. Urbis, 2200 Ft

MMMMóóóórrrraaaa FFFFeeeerrrreeeennnncccc: Rege a csodaszarvasról és más elbeszélések. TKK, 1200 Ft

MMMMoooorrrreeeettttttttiiii,,,, MMMMeeeelllliiiissssssssaaaa: Messze még a holnap. Szerelmesregény. Anno, 438 Ft

MMMMóóóórrrriiiicccczzzz VVVViiiirrrráááágggg: Bukaresti éjszaka. Válogatott novellák, elbeszélések. noran, 2490 Ft

NNNNaaaaggggyyyy SSSSáááárrrriiii AAAAttttttttiiiillllaaaa: Az utolsó kérdés. Novellák, jegyzetek, vallomások. Accordia, 1200 Ft

NNNNaaaaggggyyyy ZZZZoooollllttttáááánnnn: Bóra és sirokkó. Bába, 964 Ft

NNNNeeeemmmmeeeessss AAAAnnnnddddrrrráááássss: Jász vagyok Szolnokon. Válogatott cikkek (1991-2005). Axel Springer,
3999 Ft

NNNNéééémmmmeeeetttthhhh LLLLáááásssszzzzllllóóóó: Emberi színjáték. Kráter, 2500 Ft

NNNNyyyyáááárrrreeeezzzzüüüüsssstttt----sssszzzzaaaavvvvaaaakkkk. Versek és prózai írások. Accordia, 1600 Ft

PPPPáááásssszzzzttttoooorrrr ÁÁÁÁrrrrppppáááádddd: New York. Eri, 2940 Ft

PPPPeeeettttrrrreeee GGGGáááábbbboooorrrr: Lovagregény. Trifaux, 3990 Ft

PPPPoooollllggggáááárrrr JJJJóóóózzzzsssseeeeffff: Nôk, férfiak, kutyák. Magánkiadás, 2500 Ft

PPPPoooowwwweeeerrrr,,,, EEEEddddmmmmuuuunnnndddd: Az utolsó fejezet. General Press, 1700 Ft

RRRReeeejjjjttttôôôô JJJJeeeennnnôôôô (P. Howard): Bradley Tamás visszaüt. Alexandra, 1699 Ft

RRRReeeejjjjttttôôôô JJJJeeeennnnôôôô (P. Howard): A drót nélküli gyilkosság + Akik életet cseréltek. Alexandra, 1299 Ft

RRRReeeejjjjttttôôôô JJJJeeeennnnôôôô (P. Howard): Az ellopott futár. Alexandra, 1699 Ft

RRRReeeejjjjttttôôôô JJJJeeeennnnôôôô (P. Howard): A fehér folt. Alexandra, 1699 Ft

RRRReeeejjjjttttôôôô JJJJeeeennnnôôôô (P. Howard): Járôr a Szaharában + Az úr a pokolban is úr. Alexandra, 1299 Ft

RRRReeeejjjjttttôôôô JJJJeeeennnnôôôô (P. Howard): A láthatatlan légió. Alexandra, 1699 Ft

RRRReeeejjjjttttôôôô JJJJeeeennnnôôôô (P. Howard): A pokol zsoldosai. Alexandra, 1699 Ft

RRRReeeejjjjttttôôôô JJJJeeeennnnôôôô (P. Howard): A szôke ciklon. Alexandra, 1699 Ft

RRRReeeejjjjttttôôôô JJJJeeeennnnôôôô (P. Howard): Vanek úr Párizsban. Alexandra, 1699 Ft

RRRRoooobbbbeeeerrrrttttssss,,,, NNNNoooorrrraaaa: Törvényes úton. A MacKade fivérek. Harlequin, 995 Ft

SSSSeeeeiiiieeeerrrrssssttttaaaadddd,,,, AAAAssssnnnneeee: A kabuli könyvárus. Ulpius-Ház, 2480 Ft

SSSSkkkkáááárrrrmmmmeeeettttaaaa,,,, AAAAnnnnttttoooonnnniiiioooo: A költô lakodalma. Európa, 1900 Ft

SSSSzzzzaaaavvvvaaaakkkk fffféééénnnnyyyyrrrraaaajjjjzzzzoooollllaaaattttaaaaiiii. Versek és prózai írások. Accordia, 1500 Ft

SSSSzzzzaaaavvvvaaaakkkk fffféééénnnnyyyyssssuuuuhhhhaaaannnnáááássssaaaa. Versek és prózai írások. Accordia, 1600 Ft

SSSSzzzzaaaavvvvaaaakkkk vvvviiiilllláááággggttttüüüükkkköööörrrrbbbbeeeennnn. Versek és prózai írások. Accordia, 1600 Ft

SSSSzzzziiiilllláááárrrrdddd LLLLeeeeóóóó: A delfinek hangja. Kairosz, 2100 Ft

TTTTaaaammmmáááássssiiii ÁÁÁÁrrrroooonnnn: Czímeresek. Új Palatinus, 2900 Ft

TTTThhhhoooommmmssssoooonnnn,,,, EEEEddddddddaaaa: Számûzött szerelem. Könyvklub, 2290 Ft

TTTToooollllvvvvaaaallllyyyy FFFFeeeerrrreeeennnncccc: El Camino - Az út. Kortárs, 2750 Ft

VVVVéééégggghhhh KKKKáááárrrroooollllyyyy: Ha lelked, logikád... Balassi B. Kvt., 2100 Ft

WWWWaaaassssssss AAAAllllbbbbeeeerrrrtttt: Voltam és más önéletrajzi írások + Astor. Kráter, 2200 Ft

színmûvek
MMMMaaaaggggyyyyaaaarrrr----NNNNaaaaggggyyyy KKKKaaaattttaaaa: Gyôzelemre ítélve (háttértanulmány a jövôbôl). Színmû két felvonás-
ban. Kairosz, 1800 Ft

MMMMoooolllliiiièèèèrrrreeee:::: Hat színmû: A fösvény + Kényeskedôk + Képzelt beteg + Tudós nôk + Dandin
György + Tartuffe. Európa, 850 Ft

RRRRééééttttiiii GGGG.... PPPPéééétttteeeerrrr: Tékozló lakoma. Történelmi drámák. Magánkiadás, 2000 Ft

SSSShhhhaaaakkkkeeeessssppppeeeeaaaarrrreeee,,,, WWWWiiiilllllllliiiiaaaammmm: Öt dráma 2. Európa, 900 Ft

UUUUnnnnggggvvvváááárrrrnnnnéééémmmmeeeettttiiii TTTTóóóótttthhhh LLLLáááásssszzzzllllóóóó;;;; HHHHeeeerrrrmmmmaaaannnnnnnn ZZZZoooollllttttáááánnnn: Nárcisz vagy a’ gyilkos önn-szeretet, 1816.
Ráció, 1800 Ft

Minden könyv egy helyen!
TANKÖNYVCENTRUM
a Kódex Könyváruházban

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

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

Minden könyvet egy helyrôl!
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A NAPVILÁG KIADÓ AJÁNLATA
ELIAS, NORBERT 
Az udvari társadalom
A királyság és az udvari arisztokrácia jellemzôinek vizsgálata
Németbôl fordította: Gellériné Lázár Márta,
Harmathy Veronika, N. Kiss Zsuzsa, Szántó Tamás
A/5, 368 p., kb. 3400 Ft   ISBN 963 9350 43 5
TÁRStudomány sorozat

A Kárpát-medence népeinek együttélése a 19– 20. században
Egry Gábor, Feitl István (szerk.)
A/5 , 496 p., 3100 Ft   ISBN 963 9350 58 3

NÉMEDI DÉNES 
A klasszikus szociológia, 1890–1945
B/5, 582 p., 6000 Ft   ISBN 963 9350 56 7

TODOROV, TZVETAN 
A rossz emlékezete, a jó kísértése 
Mérlegen a XX. század
Franciából fordította: Bethlen József
A/5, 436 p., 3100 Ft   ISBN 963 9350 54 0

www.napvilagkiado.hu
Napvilág Kiadó 
1054 Budapest, Alkotmány utca 2. 
Telefon: 311-4866 Fax: 301-0577
e-mail: kiado@napvilagkiado.hu

Diákoknak, tanároknak és nyugdíjasok-
nak 40%-os, oktatási intézményeknek és
könyvtáraknak 30%-os kedvezmény hely-
színi vásárlás vagy megrendelés esetén
(+ postaköltség)!

Hajdanvolt Magyarország
Jelen és Múlt
6720 Ft

Egy romtemplom, vármaradvány megpillantásakor ki nem kérdezte magában:
vajon milyen lehetett valaha eredeti szépségében? E könyv megkísérel felmutat-
ni néhány építészeti csodát múltunkból úgy, ahogy azok egykor tündököltek Eu-
rópa e viharvert vidékén. A helyszínek: Visegrád, Diósgyôr, Eger, Nagyvázsony,
Sopron, Székesfehérvár, Margitsziget, budai vár, Szombathely stb. Mindez meg-
idézve egy, a könyvkiadásban nálunk eddig ismeretlen eljárással – a rekonstruk-
ciót tartalmazó fóliát felhajtva az épületegyüttes ma látható képe tárul elénk.

A sorozat következô kötete a nemrég megjelent

Hajdanvolt Róma
6720 Ft

E könyvben is felidézôdnek szemünk elôtt a hajdanvolt múlt emlékei. Az
ókori Róma huszonnégy káprázatosan rekonstruált – jelent és múltat egy-
szerre mutató – képe visszaröpít bennünket az idôben, hogy megértsük és
gyönyörködjünk e gazdag múlt ragyogásában. A sorozat következô darab-
ja a Hajdanvolt Görögország. Megjelenését a kiadó 2006-ban tervezi. 

A könyveket  a Tóthágas Kft. terjeszti (1014 Budapest, Perényi Zs. u.15.), de megrendelhetôek a kiadóban is (1014 Budapest, Uri u.6. Tel/fax: 2129218)

A GESTA KIADÓ KÜLÖNLEGES AJÁNLATA
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könyvbölcsô

Oltal-Pneu: az Oltalmad alá futunk
és a pneumatomachusok címszavak
közé fogva megjelent a Szent István
Társulatnál a

Magyar Katolikus
Lexikon
X. kötete. Ehhez a roppant exten-
zív, gondosan szerkesztett és el-
lenôrzött, jó lélegzetvételû soro-
zathoz akkor is érdemes odafor-
dulnunk, ha tárgy, kérdéskör ezt
nem diktálná. Található itt még
Picasso-képoldal is (ami viszont
felveti, hogy a klasszikus és kor-
társi magyar mûvészettel is lehe-
tett volna bôkezûbben bánni).
Ebben a tomuszban olvashatók
az idén igen aktuális pápa, pápa-
választás, pápamobil stb. címszavak, a harmincnál
több Pál- és az ötvennél több Péter-szócikk (Péter-Pál,
Péter-Pál Útján, Péter sírja, péterfillér, elôreutalásként a
páli kiváltság stb is), az oltárról való tudnivalók
(1983-ban öt, Assisiben két olyan oltár létezett,
amelynél csak a pápa misézhetett). Az ôrangyaltól, az
Ôrangyaltól és az Ôrangyalokról nevezett Társulattól
csak pár sor választja el az ördög címszót. Aztán: or-
do, Oroszország, Oroszország mûvészete, öngyilkosság,
Pázmány, piaristák (csatolt címszavaikkal) stb. Ter-
mészetesen az 1998-as Catalogus
Religiosorum Provinciae Hungariae
Ordinis Scholarum Piarum
1666–1997 valamennyi kegyesren-
dijét külön-külön nem leljük meg;
de hogy kit miért igen, az világos.

A kisebb hibák inkább fogalma-
zásbeliek. A mai (1993–) Pannon-
halmi Szemle folyóiratot a kiegészí-
tett leírás sem körvonalazza. Nem
szerencsés „napjainkig” terjedônek
mondani egy jegyzéket, mely
1946-nál fejezôdik be (pazmani-
ták). Az pedig természetes, hogy a
Dr. Diós István fôszerkesztô és Dr.
Viczián János szerkesztô által jegy-
zett lexikon álláspontját, fogalma-
zásmódját tiszteletben tartva pél-
dául az Órigenész, önkielégítés, ôstör-
ténet, ôszirózsás forradalom stb. szó-
cikkekhez más források más megál-
lapításait is társíthatjuk.

A gazdag – kitûnôen választott, tisztes minôségû – képanyag
kísérte lexikonban a „mellékesebb” tudnivalók (ösztöke, paletta,
Palesztína Nagyasszonya, parabola, pisztácia stb.) is érdekesek.
Nem beszélve arról a komplex ismeretanyagról, melyet az Or-
bán, Pál, Pius pápák címszavai, az itt nagybetûvel írt Paradicsom
(Paradicsomkert, paradeiszosz) szócikk, vagy Pest és lexikálisan
„kapcsolt részei” nyújtanak.

Lehet-e egy lexikonban „kedvenc” szövegrészünk? Miért ne!
Nekem – elfogultan – a 339. és a 358. oldal közötti „örmény fe-
jezet” az a Magyar Katolikus Lexikon legújabb, X.  kötetében, és
– elfogulatlanul – az öröknaptár.

A Forrás címû folyóirat kettôs, júliusi-augusztusi
száma, a 

Fölösleg-Lexikon
(A-Zs, ad acta – zsinórbeszéd) a lexikonforma „kicsi-
nyítése”, parodizálása is, ám küllemében, jellegében
megfelel a nevének. Úgy forgatható, mint egy önis-
mereti és életvezetési, korfestô és játékos tudástár;
mint egy szeszélyesnél is szeszélyesebb nagyesszé. A
lap 2002 nyarán nagy sikert aratott, nagy visszhan-
got kiváltó Hiánylexikon-számának párját készítette
el, népes és rangos – Bertók Lászlót, Buda Ferencet,
Határ Gyôzôt, Jókai Annát, Márton Lászlót, Sándor
Ivánt, Vasadi Pétert is soraiban tudó – szerzôtársi,

együttjátszó gárda segítségével.
Ha itt is „kedvencet” keresek, Balla
D. Károly aforisztikusságában, szel-
lemességében vélem felfedezni a
legadekvátabb „lexikonbeszédet”.
De Pintér Lajos vagy Demény Péter
versei, Benes József súlyfölösleg-gra-
fikái is szépen illenek az összeállí-
tásba, s Füzi László fôszerkesztô ke-
ze alatt az is – nem pusztán ábécé-
beli – helyére kerül, ami egy „hét-
közhavi” Forrásban mininovella,
kritikai reflexió, elemzés lenne.
A nemlétezô dolgok – a kitûnô szö-
vegekkel jelen levô Balogh Tamás-
tól –, a könyv- és iratgyûjtés (Ba-
lázs Gézától), az irodalom I., II.
(Ephemeria Silver szerzôi név alatt,
illetve Toldi Évától), a hazugság
(Bálint Pétertôl) legyen kedvcsiná-

ló a Fölösleg-lexikon egészéhez. Egy-két dolgot elírtak
(egy utalásban Domokos Mátyás politológusaiból
közvetlenül is paraziták lettek stb.) – ennyi „fölös-
leg” minden sajtótermékben akad.
A honlapok nem csekély része lexikális ismereteket
is közöl. Tandori Dezsô

A honlap utáni
címû „tanulmányozások”-kötete (Tiszatáj Könyvek)
kissé „sorvezetô” is az életmûhöz. Megjelöli példá-
ul – Szép Ernô versében – azon szöveghelyet, ahol
TD elsô versgyûjteményének tervezett címe, az
Egyetlen szó áll. Ez még (a szöveg, a szöveghely) az
1968-as Töredék Hamletnek-kötet filológusai számára
is lehet újdonság. Hát még ebben a dialogizáló tex-
tuskörnyezetben!

Tandori újra vegyes, címkézhetetlen mûfajú – énfeltáró és iroda-
lomtörténetizáló – önéletrajzféleséget, szellemi mûhelynaplót írt.
A II. ciklus egészrôl és részrôl sokat eláruló címe: Majdnem teljes
„filozófiám.” Ki hol kezdi az olvasást? A Szép Ernô-, a Kellér Andor, a
Weöres Sándor-, az Ottlik Géza-, a Thomas Bernhard-vallomás-
nál? Egy régi költészet napjánál – amely nem is ott van…? Akár-
hol: mindenki jól jár ezzel az emlékezés-, szöveg- és nyelvszabad-
sággal, kódolt-módolt csapongással, a – tekintsük ezt ön-elneve-
zésnek – „muszáj-elmerengô” prózájával. Ha rajzból, betûképbôl
még többet szeretnénk, irány a Fölösleg-lexikon: annak nem egy
szócikkébôl is kitetszik, mi a Tandori-ábra.

Tarján Tamás 3
4
1

Lexikon és vidéke
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■ Eddig négy kötetet izgulhat-
tunk végig a Tony DiTerliz-
zi–Holly Black szerzôpáros jó-
voltából, akik A Spiderwick
krónikában beszélik el a Grace-
gyerekek kalandjait. Most, úgy
tûnik, az ötödik résszel, mely a
Mulgarath haragja címet viseli,
befejezôdnek Mallory és az ik-
rek, Jared és Simon megpróbál-
tatásai. No de mi minden tör-
ténik addig, amíg ebben a Till
Tamás fordította kötetben elju-
tunk a lezáró, megnyugtató
verses összefoglalásig. Meg kell
keresniük eltûnt édesanyjukat,
aki a gonosz és nagyhatalmú
óriás, Mulgarath fogságában
van. Segít nekik Nyüsszentyû,
a házimanó, Malacvisít, a ma-
nókobold és Byron, a griffma-
dár. El is kel a segítség! Mond-
hatnám, szerzôk és szereplôk is
mindent beleadnak a különle-
ges formátumú, fekete-fehér és
színes rajzokkal illusztrált, a
Ciceró Könyvstúdió által gondo-
zott sorozat utolsó darabjában.
S ne feledjük, egy könyvvel, a
Manók könyvével kezdôdött
minden...

Rosszcsont Petinek is elkezdô-
dött az iskola, s ezzel tanárai-
nak, öccsének és osztálytársai-
nak a megpróbáltatások idôsza-
ka, mert régi ismerôsünk nagy
fantáziával szaporítja rémtettei
számát. Tíz fejezetben kapunk
példákat arra, hogyan készíti ki
a környezetét Peti, akinek min-

dig valami csínyen, sôt, gonosz-
ságon, a többiek bosszantásán
jár az esze. De a legfelháborí-
tóbb az, hogy néha még ô dia-
dalmaskodik mások rovására.
Hogyan olvas Peti és lesz az is-
kolai olvasóverseny nyertese –
ez sem akármi. És a verse sem,
amelyet Bunker tanár úr termé-
szetesen elégtelennel „jutal-
maz”. Amit aztán ezért Petitôl
kap! Csak tudnám, honnan
szerzi ezeket az ötleteket a szer-
zô, Francesca Simona. Tony Ross
rajzai nem rosszak, éppenséggel
csak a vásott kölyök viselt dol-
gaihoz illôen kifejezôen csú-
nyák, ijesztôek, groteszkek.
(Fordította Hidas Eszter és Tóth
Tamás Boldizsár.)

Ugyancsak az Animus Kiadó
adta ki az Andersen-díjas Maria
Gripe Agnes Cecilia c. kötetét,
amely kicsit nagyobbaknak,
9–12 éveseknek szól, és teljesen
más jellegû, mint az elôbbiek,
lévén a svéd gyerekirodalom
klasszikusa. Komolyabb, mé-
lyebb, lélektanilag bonyolul-
tabb, árnyaltan elemzô mû.
Ám izgalmas is, hiszen a fôsze-
replô(k)nek egy rejtélyt kell ki-
deríteni(ük), de a regény at-
moszféráját a Nora által hallani
vélt hangok, furcsa telefonhívá-

sok, régi fotók, egy vázában ta-
lált cetlik értelmezendô feliratai
és egy titokzatos baba fel- és el-
tûnése határozza meg. Barátnô-
je nagyanyjával és saját nagy-
szüleivel beszélgetve négy
nemzedék nôalakjainak elgon-
dolkodtató sorsa bontakozik ki
Nora elôtt. Ugyanakkor Dag,
aki forma és jog szerint a báty-
ja, de nem testvéri szeretettel
közeledik hozzá, más úton ku-
tat, és meglepô eredménnyel áll
a lány elé, akit akaratlanul is fél-
tékennyé tett. (A fordítás Kúnos
Linda munkája.)

A kanadai írónô, L. M.
Montgomery regénye, az Anne
otthonra talál, hangulatában
közel áll az elôbbihez, s az is
közös vonásuk, hogy ugyan-
csak egy kislány a fôszereplô-
je, aki ráadásul ugyanúgy árva,
mint Nora Hed. Azonban az
árvaházból Anne Shirley nem
rokonokhoz kerül, hanem
idegenekhez – ráadásul téve-
désbôl. Hiszen Marilla és
Matthew Cuthbert kifejezet-
ten egy dologra fogható fiút
akart befogadni. Mint a cím-
bôl sejthetô, a történet jól vég-
zôdik. Vagyis az idôs testvér-

pár nem hogy nem küldi visz-
sza a csacska, vörös hajú An-
ne-t, hanem az öregúr nagyon
hamar megkedveli, Marillá-
nak pedig ugyancsak igyekez-
nie kell – már csak a kislány
helyes nevelése érdekében is
–, hogy kellôen szigorúnak
látsszék. Mert rövid idô múlva
el sem tudják  képzelni az éle-
tüket a bátor, élénk és zavarba
ejtôen ôszinte Anne nélkül. A
Könyvmolyképzô által kiadott
„könnyes-vidám történet” vi-
lágszerte népszerû, filmsoro-
zat is készült belôle, amelyet
újra és újra mûsorra tûznek a
tv-csatornák, de a fantáziadús
Anne verbális teljesítményét
mégis olvasva csodálhatjuk a
leginkább. (Fordította Szûr-
Szabó Katalin.)

A Frindli révén már ismerôs
Andrew Clements másik regé-
nye az (amerikai) könyvkiadás
rejtelmeibe vezeti be az olva-
sót. Mégpedig úgy, hogy a
benne szereplô „író” egy ti-
zenkét éves lány, aki álnéven
küldi be egy kiadóhoz a mû-
vét, mivel ott a saját anyja a
lektor ill.  szerkesztô. S mivel
nem akar csak úgy az utcáról
jelentkezni az igényes kiadó-

nál (a dilettánsokat ugyanis
mindenütt lekezelik), egy ko-
moly irodalmi ügynökségre
bízza kéziratát. Vagyis Sherry
Clutch-ra, aki viszont nem
más, mint jó szemû és találé-
kony barátnôje. Zoe a mû elsô
olvasója és Natalie Nelson te-
hetségének a felismerôje. Ér-
dekes a téma, izgalmas és vi-
dám a történet, s persze nem
mellékes, hogy mirôl is ír Kas-
sandra Day, és milyen lesz
könyve fogadtatása. (Fordítot-
ta Balázs Andrea. Megjelent a
Jonatan Modern Könyvtára
sorozatban.)

Különös véletlen, hogy Tor-
nai Helga regényében is valami-
féle siker kovácsolóiról van
szó. Nattôl és Zoetól eltérôen a

Randi a Török utcában c. regény
fôszereplôi nem egy jó kézirat
sorsáért izgulnak, hanem a
kedvenc, tényleg szeretni való
tanárnôjük boldogsága érdeké-
ben vetnek be mindent. Nyu-
godtan mondhatom, hogy a
napló formában megírt hazai
story legalább olyan szórakoz-
tató, hiteles és tanulságos, mint
a nagysikerû külföldi szerzôk
által itt bemutatott könyvek.
Tornai Helga bemutatkozása
pedig a Móra Kiadó Pöttyös so-
rozatában sikeresnek mondha-
tó. Lám, irodalmi ügynök sem
kellett hozzá. (A kötetet Zsol-
dos Vera illusztrálta.)

Cs. A.

gyermek, ifjúsági

A Manók könyvétôl egy Pöttyösig
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Most, hogy egy új, reflektív rovatot nyi-
tok, nyithatok itt, a Könyvhét hasábja-

in, a véletlen úgy hozta, hogy elôször a
szívemnek egy különösen kedves kötet
margójára jegyzetelek. Amióta ugyanis

megismerkedtem Handi Péterrel – s va-
lamivel elôbb a mûveivel – azóta egy-
folytában csodálkozom és csodálom a

homo irodalmárt, ezt a Melbourne-i
Mikes Kelement. Nem kétséges persze,
hogy tollamat elfogultság is vezérli, de
hát ez könyvekrôl, írókról szólva megesik az ember-

rel: (el)olvas valamit, beszél valakivel s a mû és a sze-
mélyesség varázsa magával ragadja. 

■ Handit éppen öt esztendeje ismertem meg, a véletlen úgy hozta,
hogy mûveivel majdnem késôbb találkoztam, mint az íróval. Csak
hát Méray Tibor, a párizsi Irodalmi Újság legendás szerkesztôje a lel-
kemre kötötte, Melbourne-ben el ne mulasszam felkeresni egyik
munkatársát. Mivel sokszor megtapasztaltam, hogy Méray odavetett
megjegyzéseire is nagyon érdemes odafigyelni, nyomban e-mail kap-
csolatba léptem Handival, s a személyes találkozásra készülve, átla-
poztam az Irodalmi Újság nyolc vaskos kötetét, s pótoltam több év-
tizedes Handi-elmaradásomat. Izgalmas elôtalálkozás volt ez, mint
ahogy remek Ausztráliába való bevezetô olvasmánynak bizonyult a
szerzônek az 1972-es Emigráns panoptikum, valamint az éppen azév-
ben, 2000-ben – a Liget Könyvek jóvoltából Magyarországon megje-
lent – Eukaliptusz és tolerancia címû munkája is. S hogy aztán Handi
személyisége is lenyûgözônek bizonyult, az csak a ráadás volt. Ez e
kedves, jó humorú, öniróniára is hajló szerzô az irodalomra figyelô-
ket nem sokkal késôbb, 2003-ban mellbevágó könyvvel lepte meg, a
Félteke címû, alig több mint másfélszáz oldalnyit kitevô, önéletrajzi
töredékeket is tartalmazó novellás-kötettel, benne a drámai feszültsé-
gû Nádor utca címû elbeszéléssel. Handi egy 1944-es traumatikus él-
ményt érlelt irodalmi remekléssé, amikor megírta a munkaszolgálatra
negyedszer is behívott, s 1944-ben zászlóaljától megszökött apja két-
ségbeesett téblábolását a körfolyosóról nyíló lakás ajtaja elôtt. A segít-
ségért esdeklô kopogtatásra azonban senki nem válaszolt, s a szöke-
vény reményvesztetten indult tovább, majd tûnt el – végleg és nyom-
talanul a háború forgatagában. Az alig néhány perces jelenetnek a kí-
váncsiskodó házlakókon kívül volt még két szemtanúja: az ajtó túlol-
dalán némán zokogó feleség és a hétéves gyerek. Ôk néhány nappal
korábban észrevétlenül osontak be a rokonoktól kölcsönkapott, s ne-
kik végül is életet mentô lakásba, ahová az apa – a biztos lebukás mi-
att – nem nyerhetett bebocsátást. A kíméletlenül realista matematika
(két ember megmenekülése a kisebb rossz, mint három biztos lebu-
kása) józan érvényesítése egy életen át hurcolt, önvádló kérdéssé sû-

rûsödött össze: „Miért nem nyitottam ki neki én az aj-
tót?” A Félteke a magyar irodalom fontos, felfedezendô
mûve, ezen, a megjelenésekor írásba adott meggyôzôdé-
semen az sem változtat, hogy az óceánokon túlról érke-
zett üzenetet jószerével egyetlen más kritika nem igazol-
ta vissza. Ennek ellenére a Horgas Béla–Levendel Júlia
szerzô-kiadó páros jegyezte Liget Könyvek két évvel ké-
sôbb újabb, ha lehet mondani még kevésbé piackonform
Handi-kötetet jelentetett meg, egy verseskötetet. 
Muszájherkulesi gyürkôzés tehát mindaz, amit Handi és
kiadója csinál, mégis mentes, s ez a legizgalmasabb az
egész Gyakorlatok a fogódzó nélküli korláton címût kötet-
ben, mindenfajta erôlködéstôl. Handi nem akar senkit
meggyôzni, nem akarja magát elfogadtatni, nem meditál

arról, hogy miért is nem jut neki legalább egy zugnyi hely a magyar
irodalomban, ô csak ír. Mert írnia kell, mert gondolatainak (irodalmi)
megformálása életének lételemét, értelmét adja. Magának ír, mert az
írás fontos, mert az írás segít, mert az írás ráébreszt, letisztít, egyértel-
mûsít, pontosít, örömet ad, vigasztal. Ezért is említettem már Mikes
Kelemen nevét.

Ám az írás – ha megmarad – egyszer elôbányászható, felfedezhetô
– újraértelmezhetô, szerzôje megismerhetô. „Arckép vagyok, évsza-
kos hátterekkel. / Félelmem, hogy így kerülök majd, / emlékképként,
keretbe zárva / az elakadt idô alakjaként / unokáim szobafalára, /
mint hûlt tûzhányó, mely nem okád / már kürtôjébôl lávát” – írja pél-
dául a Laterna magica címû versében, másutt, a Merítés címûben –
amely szerelmes versként is, egy másik értelmezhetôség alapján pedig
akár apaversként is felfogható – ugyancsak ezt a gondolatsort járja kö-
rül, ekképp: „Aztán  mint a régi nyomatok, / elhalványulsz, körvona-
laid / áttetszô muszlinja beleolvad / a reggeli ködökbe. /Feltámadá-
sod és utóéleted az / hogy / ELMONDTALAK.” 

Valamivel több mint hatvan vers került be az elsô, gyûjteményes és
válogatott Handi-kötetbe, amely a verseken (azok vallomásán) kívül
semmifajta információt nem ad. Nincs fülszöveg, nincs szerzôi élet-
rajz, nincs portré, magukról a versekrôl sem tudhatjuk, hogy mikor
születtek. Mintha Handi – akirôl egyébként nagyon jól tudom, hogy
mennyire lelkes híve és olvasója a klasszikus magyar irodalomtörténet-
nek – a maga alkotásait legszívesebben a hermeneutikai elemzôkre, no
meg az ôt jól ismerô kevesekre, családra, unokákra, barátokra hagyná,
bibelôdjenek csak azok a szövegeivel, s emlékezzenek rá, ha netán ke-
zükbe kerül véletlenül ez a kézbe simuló, szépséges kötet, melynek
címlapján és ciklusainak élén egy-egy, a versek hangulatával rokon fest-
ményrészlet is látható. (S ha kis titok is, de hulljon le róla a lepel: az
illusztrátor festônô, Anne Handelsmann-Braun nem más, mint több
vers fôszereplôje, ihletôje, a megrázó erejû Érkezés címû költemény
címzettje Anci – Handi Péter felesége.) A Gyakorlatok a fogódzó nélküli
korlátonban olvasva nem lehet nem meghallani, hogy a most 68 éves
Handi összegzett, s a feledésre ítéltek, a „máglyára szántak” egyikeként
könyvpalackpostán nyújtott be fellebbezést. 

Megalapozottan – teszem hozzá elfogult elfogulatlansággal.
Murányi Gábor

Liget Könyvek, Bp., 2005. 
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lapmargó
Handi Péter:
Gyakorlatok a fogódzó nélküli korláton

SHANNON HALE: A SUTTOGÓ
Egyéb könyveink sorozat
Mese az álruhás libapásztorlányról, aki értett
az állatok nyelvén. Nem csak gyerekeknek! 
A/5, keménytáblás, 408 oldal, ára: 2500 Ft

ERICH KÄSTNER: AMIKOR ÉN KISSRÁC VOLTAM
Egyéb könyveink sorozat

A világhírû német meseíró ezúttal
saját gyermekkoráról mesél.

A/5, keménytáblás, 228 oldal, ára: 2500 Ft
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Bajnóczi Beatrix–Haavisto Kirsi:
Angol–magyar magyar–angol gazdasági szótár 5400 Ft (Grimm Kiadó)

Bernáth Csilla-Gyáfrás Edit:
Német–magyar–magyar–német gazdasági szótár 5100 Ft (Grimm Kiadó)

Antonio Charomar:
Gazdasági és üzleti spanyol nyelvismeretek I. 2900 Ft (Apodeus Bt.)

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

A Librotrade Kft. ajánlata
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Tízezer véletlen folytán keveredett el  pár
éve Lengyel Nagy Anna a közép-ausztráliai

sivatagi városkába vagy inkább faluba,
Coober Pedybe. Kopár, kietlen, poros,

majdhogynem csúf tájat látott maga körül,
mégis, az  elsô pillanattól kezdve megfogta
a hely varázsa. Jó két évvel késôbb sikerült

visszatérnie és hónapokat eltöltenie  az
ausztráliai kontinens „vadnyugatának” ne-

vezett opálbányász-falu lakosai között,
mert azt már az elsô, pár napos tartózkodá-

sa alatt eltökélte, hogy  errôl a semmihez sem  ha-
sonlítható vidékrôl és a benne élôkrôl írni fog.

■ – Mi fogott meg ebben az isten háta mögötti helyben? A bánya-
városok általában nem túl vonzóak és fôleg nem nôknek valók.
– Ez tényleg férfivilág. Kôkemény férfitörvényekkel. Az opál, a
kincskeresés a  föld minden tájáról vonzza oda a kalandorokat, ál-
modozókat, az elvágyódókat, a megszállottakat, a szerencsejáték-
lelkûeket, a múltjuk, addigi környezetük, önmaguk elôl menekü-
lô  furcsa  embereket, hogy maguk mögött hagyva  a civilizáció
korlátait, szokásait és törvényeit, megérkezzenek ebbe a világvégi
faluba. Ott  úgy dobják le magukról a saját múltjuk ballasztját,
mint egy elrongyolódott ruhát, és vadonatúj életet kezdenek a vég-
telen szabadság földjén. Ugyanis ebben a  világban minden lehet-
séges. 
A csóró úgy beszél a kocsmában kétmillió dollárról, mintha a zse-
bében lenne, és miért is ne beszélne úgy, amikor másnap vagy egy
hét múlva valóban ott lehet. Ez az a hely, ahol a vágyak elôbb-
utóbb valóra válnak.
Coober Pedybe csak úgy húsz-harminc éve érkezett el a törvény,
addig az ököljog szabályai mûködtek. Ott, ahol az egész életfor-
ma nem más, mint egyetlen nagy  szerencsejáték,  nem szokás a
kérdezôsködés vagy a csodálkozás. Karjait kitárva könnyen repül-
het fel egy ember a levegôbe, a haldoklók bármikor felpattanhat-
nak ágyukról, hogy fôzzenek egy jó kengurupörköltöt, a bennszü-
lött varázslók kézrátétellel rákos  daganatot gyógyítanak, és így to-
vább. Mágikus, különös vidék,  ahol a mítosz és a valóság termé-
szetes módon keveredik. 
Amúgy minden  megvan itt,  ami máshol, csak felturbózva, szél-
sôségesen, és leplezetlenül jelennek meg az emberi indulatok: a
szenvedély, a vágyakozás, a szex, a remény.
A falu helyén, úgy harmincöt évvel ezelôtt még puszta táj volt, né-
hány kósza bányásszal, de az elsô állandó letelepülôkkel azonnal
megszülettek a legendák is. A legendárium, amely szájról-szájra
terjed,  hatalmas betalálásokról, kincslelôhelyekrôl, bennszülött
mítoszokról, óriási szeretkezésekrôl és sokszor vérrôl szól.
A bennszülötteken kívül negyvenöt bevándorolt náció él a falu-
ban, ebben az embert próbáló klímában, óriási a kulturális és a
nyelvi kavarodás. A legközelebbi város, Alice Springs hatszáz ki-
lométerre fekszik, Dél-Ausztrália állam fôvárosa, Adelaide pedig
nyolcszázra.

Nyugodtan állíthatom, hogy Coober Pedy-
ben megtalálható az egész világ. A vietna-
mi veterántól az ötvenhatos, emigráns ma-
gyarig, a hatvannyolcas csehországi meg-
szállás elôl menekült asszonytól a II. világ-
háborúban harcoló SS közlegényig, a né-
met nyárspolgártól a szerb futballedzôig –
egyszerûen mindenki. 
A mozgató erô természetesen az opál. Ez a
varázsos, ezerszínû kô, amelynek egyes pél-
dányai többet érnek, mint a gyémánt. Ezért
már érdemes élni, érdemes szenvedni, érde-
mes ölni. 
– Téged világéletedben izgattak az emberi
sorsok, sikerrel kutattál utánuk, amit  a Ma-

gyar Rádióban évtizedeken át sugárzott sorozatod, az Ember-
mesék népszerûsége is bizonyít. Azok valódi emberekrôl szól-
tak, akik a saját hangjukon mondták el sokszor megrendítô, fel-
kavaró történetüket. Ugyanezzel a megközelítéssel dolgoztál
most is, csak éppen írásban?
– Nem. Az Embermesék mélyinterjúkból vagy inkább bensôséges
beszélgetésekbôl álltak. Az a mûsor a  valósághoz erôsen kötôdô,
személyes hangú kordokumentumnak nevezhetô, azt hiszem.
Most más volt a célom. Coober Pedyben egyáltalán nem „dolgoz-
tam”. Azt csináltam, amit mindenki. Ha úgy jött ki, én is lemen-
tem a „lyuk”-ba bányászni, vagy együtt püttyedtem velük a kocs-
mában, máskor kenguruvadászatra jártunk, vagy végtelen homok-
utakon autóztunk egy meg nem nevezett cél felé, egyfolytában na-
gyokat dumáltunk – egyszóval velük éltem. Ott nem lehetsz kívül-
álló, az lehetetlen. Nem interjúkat készítettem tehát, hanem hagy-
tam, hogy a hely szelleme, az a mágikus varázs  minden pillanat-
ban megérintsen, hogy aztán késôbb, az írás során  egyfolytában
keveredjék a Coober Pedyben megtapasztalt hajmeresztôen ab-
szurd valóság a kitalált történésekkel és figurákkal. Most már talán
magam sem tudnám megmondani, mi az igaz ezekben a történe-
tekben s mi nem. Az eredmény egyfajta doku-fiction, vagy nevez-
hetnénk ôket ténynovelláknak is. Hol elbeszélés, hol párbeszéd,
hol egy halott monológja, hol élô mítosz formájában. Az olvasó
pedig, remélem, nemcsak az egzotikumot  találja meg a könyvben,
hanem annál fontosabbat: könnyen szembesülhet  saját, mély,
sokszor elfojtott vágyaival, ösztönvilágával. Persze, mindenekelôtt
és -fölött emberi történetekrôl van szó. Sztorikat írtam.
– A könyv címe Fehér ember a lyukban. Miért?
– Ez a városka, Coober Pedy nevének jelentése aboriginal nyelven.
Nagy ijedtség közepette ezt a szót kiáltották a bennszülöttek, ami-
kor az elsô fehér embert látták aláereszkedni a föld mélyébe pár
tíz évvel ezelôtt. Ôk keresztelték el a települést.
– Találkoztál olyannal, aki szerencsésen meggazdagodott?
– Hogyne.  De az sem hagyta el a várost. Abban mi lenne a plá-
ne? Inkább gyorsan és hatékonyan elverik a pénzt – ehhez nagyon
értenek – és kezdenek mindent elölrôl. Ha elmennének onnan, ak-
kor vége lenne a keresésnek. A kincs megtalálásához vezetô út, az
örökös reménykedés adja a valódi izgalmat. Vagy az élet értelmét.
Csakis az út, a többi nem olyan érdekes. 

Szénási Zsófia
Lengyel Nagy Anna: Fehér ember a lyukban
Atheneum Kiadó 3

4
5

A végtelen szabadság történetei
az ausztráliai sivatagból
Lengyel Nagy Anna doku-novellái

interjú
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Ismét elkezdôdött a tanév és mint minden évben,
idén is akadnak gondok: nemcsak a tankönyvek drá-
gaságáról, hanem a tankönyvek minôségérôl és az el-

látottságról folytak és minden bizonnyal folynak
még polémiák a jövôben. A szakmai szervezetek és a
minisztérium egyetértenek abban, hogy az iskola jo-

gosult megválasztani azokat a tankönyveket és segéd-
eszközöket, amelyeket a pedagógiai programjában
megfogalmazott célok elérésére legalkalmasabbnak

tart. Nem kérdéses az sem, hogy minden tanulónak
hozzá kell jutnia a szükséges tankönyvekhez és az

esélyegyenlôség érdekében a rászorultakat támogatni
kell. A megoldás azonban egyelôre nem tökéletes.

A szakmai szervezetek elsôsorban a tankönyvek jó-
váhagyásának bürokratikus mivoltával elégedetlenek,

szerintük ez okozza a könyvek drágaságát. A szak-
mai szervezetek mellett (TVOT, TANOSZ) a Líra és
Lant Kereskedelmi Rt. tankönyvboltját és a Pilisbo-

rosjenôi Általános Iskolát kérdeztem a tankönyvellá-
tás gyakorlati vonatkozásairól.

Miért drága?
– Köztudott, hogy a
tankönyvjóváhagyás-
sal gondok vannak –
kezdi a beszélgetést
Koller Marianne, a
Tankönyves Vállalko-
zók Országos Testüle-
tének munkatársa. Az
eljárás bürokratikus,
hosszadalmas és költ-
séges. Ráaadásul a mi-
nôséget sem garantálja. Indokoltnak és idôszerûenek látjuk a jó-
váhagyási eljárás újragondolását és a szakértôi névsor felülvizsgá-
latát. Olyan tankönyveket szeretnénk, amelyek mind az ember-
jogi követelményeknek, mind a nemzeti alaptantervnek megfe-
lelnek. Emellett kívánatos, hogy szakmailag hibátlanok legyenek,
megfeleljenek a tudomány mai állásának, valamint taníthatók és
tanulhatók legyenek. Nemcsak az új könyvek, de a régiek meg-
hosszabítása is rengetegbe kerül – panaszkodik Koller Marianne,
aki elmondja még: ôsszel konferenciát szerveznek a tankönyves
problémákról. A Tankönyves Vállalkozók Országos Testülete
egyébként 2001 óta a parlament által elismert köztestület, amely
a tankönyvkiadók és forgalmazók érdekvédelmi szervezete, vala-
mint kamarai feladatokat lát el. Az eredetileg húsz kiadóval meg-
alakult testület mára több mint 300 tagot tudhat magáénak, eb-
ben száz-egynéhány kiadó és kétszáz körüli forgalmazó kap he-
lyet. Az utóbbi években elsôsorban a forgalmazók létszáma nôtt
meg ugrásszerûen. A testületnek véleményezési joga van, de a mi-
nisztérium határozataira nincs közvetlen befolyása. A könyvek

drágasága okán önmérsékletre szólíthatják ugyan a kiadókat, de
a minôségi követelményeket és az árakat a minisztérium határoz-
za meg. – Egyre szigorúbb árkorlátok érvényesülnek a tanköny-
vekkel kapcsolatban – véli az TVOT munkatársa. – Nem a könyv
árának leszorítása kellene, hogy a cél legyen, hiszen a kiadóknak
és forgalmazóknak joguk van a tisztességes haszonhoz. Az árak
akkor lehetnének alacsonyabbak, ha a tankönyvek jóváhagyási el-
járásának a bürokratikus költségeit lehetne csökkenteni.

– Magyarországon a leglassúbb, a legbonyolultabb és a legdrá-
gább a tankönyvek jóváhagyása – hangsúlyozza Karlovitz János, a
Tankönyvesek Országos Szövetségének munkatársa is, aki egyben
bizottsági tagként mûködik a tankönyvjóváhagyási eljárásokban.
Ennek köszönhetô – folytatja – hogy egy sor kiváló könyvbôl nem
lesz igazi tankönyv, csak tanulást segítô kiadvány. A mi szerveze-
tünk ezért minden évben közzéteszi a honlapján a tanulást segítô
könyvek és segédletek teljes azévi listáját (mintegy kiegészítve az
OM hivatalos tankönyvjegyzékét), amelyre igen nagy a kereslet. A
kiadókat, szerzôket és terjesztôket is magában foglaló szövetség
nem vesz részt közvetlenül sem a szakmai döntésekben, sem a ke-
reskedelemben. Tevékenységük az iskolák tájékoztatására, az okta-
tási anyagok ajánlására és szakmai bírálatára terjed ki. A pedagógu-
sok és a tanulók bevonásával számos vizsgálatot végeztek a tan-
könyvek minôsítésére. Így megalapították az Érdemes Tankönyv-
író Díjat, amelyet minden évben tíz szerzônek osztanak ki. A diá-
kok által már háromszor az év tankönyvének kikiáltott Mohácsy
Károly-féle irodalom tankönyvsorozat kapta meg elsôként a szak-
mai zsûribôl álló kitüntetést, és a napokban díjazzák Pécsi Géza

szakmunkásoknak írt
komplex mûvészettörté-
neti tankönyvét. A szö-
vetség a jövôben létrehoz
egy pedinfo elnevezésû
honlapot, amely közér-
dekû információkkal
szolgál a közhatóságok-
tól, a szakmai szervezetek
mûködésén át az egyre
növekvô számú (jelenleg
kb. 200) civil szervezet te-
vékenységérôl. 

Ábécéskönyvektôl a szakkönyvekig
A tankönyves piacon az utóbbi években bekövetkezett kiadói és fô-
ként terjesztôi létszámgyarapodás a választék gyakran nehezen át-
látható kiterjesztését vonta maga után. Kiadók alakulnak, átalakul-
nak és mennek tönkre. Mindazonáltal lassan kirajzolódik a legna-
gyobb forgalmú kiadók listája. Jelenleg az Apáczai, a Mozaik, a Mû-
szaki meg a Nemzeti Tankönyvkiadó tartozik a legjelentôsebb tan-
könyvkiadók közé. A tankönyveket nemcsak a forgalmazókon ke-
resztül lehet beszerezni, hanem mûködnek úgynevezett tankönyv-
boltok is. A budapestiek által jól ismert Október 6. utcai régi ÁKV-
s tankönyvbolt helyén ma a Líra és Lant Rt. tulajdonában lévô Is-
kolacentrum könyvesbolt foglalkozik tankönyvek árusításával. Lát-
ni itt általános iskolai- és középiskolai könyveket, szakkönyveket a
kômûvességtôl a restaurálásig, nyelvkönyveket, tanulást segítô CD-
ROM-okat és kazettákat, feladatlapokat és mesekönyveket egy-
aránt. – A legnagyobb kiadók mellett évrôl-évre több kisebb kiadó
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háttér

A tankönyvek megérkeztek,
de drágák

Folytatás a 24. oldalon.
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A SZAK KIADÓ ÚJDONSÁGAI

ELÔKÉSZÜLETBEN:
Nyisztor Károly: Grafika és játékprogramozás
DirectX-szel
Ára  kb. 4 200 Ft. Kb. 280 oldal + CD
Várható megjelenés: szeptember vége.
Könyvünk azoknak a  programozóknak és kezdô fejlesztôknek
szól, akiket lenyûgöz a számítógépes grafikában és játékprogra-
mozásban rejlô számtalan lehetôség és alkotókedvüket ezen a te-
rületen szeretnék kamatoztatni. A könyv nem mondható köny-
nyed olvasmánynak, mivel olyan, a kor technikai színvonalát
meghatározó fejlesztô és futtató környezet megismertetését tûz-
te ki célul, amely több mint tíz év és ki tudja, hány száz ember
munkájának esszenciája. A könyv érint programozástechnikai
kérdéseket is, amelyekkel jó, ha tisztában van egy szakmával is-

merkedô- kezdô programozó is. A könyvet kiegészítô CD-mellékleten a 35 példaprogram for-
rásán kívül számos alkalmazás és hasznos információ található. Bízunk benne, hogy a hiány-
pótló kötetet haszonnal forgatják majd az érdeklôdô játékfejlesztôk és leendô programozók!

SZAK Kiadó Kft. • 2060 Bicske, Diófa u. 3. • 06-22-565-310 •

Fax: 06-22-565-311 • info@szak.hu • www.szak.hu

Figyelje folyamatosan weblapunkat!

Angol–magyar informatikai
fordítói szótár.
Javított, bôvített kiadás
736 oldal + CD. 7000 Ft

Sean Campbell, et al:
Microsoft Visual Basic 2005
fejlesztôknek. 
304 oldal, Ára 6000 Ft

Biztonságos vezeték nélküli
hálózatok az IEEE 802.11
szabvány szerint.
480 oldal, Ára 8000 Ft

Hirdetésfelvétel:
209-1875

A Széphalom Könyvmûhely ajánlata 

Jókai Anna: Ne féljetek (regény)
342 oldal, 2990 Ft
A nagy sikerû regény 17. kiadása.

Jókai Anna Breviárium (szerk.
Tenke Sándor) 231 oldal, 2500 Ft
Válogatás a Kossuth-díjas író
legfontosabb gondolataiból,
mondataiból 

Karácsony Sándor: Magyar ifjúság
(Tettrendszer és etika)
304 oldal, 3200 Ft
Az életmûsorozat új kötete a fiata-

lok társadalmi beilleszkedésének
kérdéseirôl szól.

Végh Alpár Sándor: Köznapló
(publicisztika) 270 oldal, 2500 Ft
A neves publicista Magyar
Nemzetben megjelent írásai.

Címünk:
1068 Budapest
Városligeti fasor 38.
Telefon/fax: 351-0593
e-mail: iroalap@axelero.hu,
www.szephalom-konyvmuhely.hu
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„Az elvégzetlen munka / magát el-
végzi. Így jut / egy napba 28-30 órá-

nyi / idô. Így van az embernek / ket-
tô helyett három gyereke / álmában.
Akikkel / beszélget, szebbek, mint /

egyébként, de megismeri / ôket.
Még mindig / fiatalnak érzi magát, /

pedig már 3 hónapja / nem fiatal.
Az elvégzetlen / munka magát

elvégzi. / Ez a felnôttkor.” 

■ A negyvenes éveiben járó Vörös István Téli
nap címû költeményébôl származik az idézet.
Ô cseh nyelvbôl készít mûfordításokat, miközben a Pázmány Péter
Katolikus Egyetemen oktat, s írja saját verseit, prózáit, drámáit és
mostanában esszével próbálkozik. Bemutatásra váró drámája lapul
a fiókban. A szellemi fogyatékosok Baltazár színházában most kez-
dik egy nekik szánt Vörös-darab próbáját, a Bábszínház januárban
mutatja be Michael Ende egyik általa dramatizált meséjét.
– Magyarországon az alkotók sokáig számítanak fiatal írónak.
Ön nemrégiben került ki ebbôl a kategóriából. Változtatott-e ez
valamit a helyzetén? 
– Nekem nem szóltak, hogy már nem vagyok fiatal író, ebbôl a
szempontból tehát nem változott semmi. De a tizenötödik köny-
vön túl már tényleg értelmetlennek tûnhet ez a megjelölés. Koráb-
ban azért voltak sokáig fiatal írók az emberek, mert negyvenéves ko-
rukban jelent meg az elsô kötetük. Külsôre egyébként jó néhány
kollégámat még ötven körül is fiatalnak látom. Manapság, amikor
eléggé kispolgári életet szokás élni, fiatalossá teszi az embert a leg-
apróbb extravagancia. Az enyém például az volt, hogy 18 évesen
már öregkori verseket szerettem volna írni. Egyébként a fiatal írók
József Attila Körében, ahol tisztem a mûfordítótábor szervezése
volt, harmincöt évnél húzták meg a korhatárt. Amikor kiöregedtem
belôle, épp fölemelték ezt a határt, így negyvenéves koromban má-
sodszor is kiöregedhettem. Most már egész biztos, hogy nem va-
gyok fiatal író.
– Mikor jött el a változás a mindennapi munkájában?
– Harmincéves korom körül alapítottam családot, nem sokkal utá-
na kerültem állásba, megszülettek a gyerekek, egészen más élet kö-
vetkezett, mint amit huszonévesen éltem. Az egyre több kötelezett-
ség engem egyre jobb idôbeosztásra sarkallt, tulajdonképpen töb-
bet dolgozom azóta, mert jobban kihasználom az idôt, és tudato-
sabban építkezem. Azt tapasztalom, hogy az ember minél jobban
kiaknázza a kreativitását, annál többre képes. Az, hogy valakinek
beérik-e a munkája vagy van-e saját hangja, nem elhatározás kérdé-
se. Mándy Iván úgy fogalmazta, hogy a saját hang kérdése mázli,
ami persze az ô szerénysége volt, mert sok mindent tett mint alko-
tó, hogy legyen saját hangja. Valahol persze tényleg kell mázli vagy
isteni csoda vagy ihlet, különbözô szavakat választhatunk rá ironi-
kus vagy patetikus kedvünkben, mégis van valami megmagyarázha-
tatlan elem az egészben. Talán éppen azért is érdemes írni, mert ezt
a megmagyarázhatatlan elemet keresi az ember, nem feltétlenül a
saját életmûvének a teljességében, hanem a világ dolgai közt. Ettôl
lesz nagy kaland az írás.

– Ki volt a kedvence költôje?
– A pálya elején Pilinszky János számított pél-
dakép-mesternek. Még élô költô volt, amikor
1980-81-ben megismertem a mûveit, s annak a
tanévnek a során, március táján halt meg. Ak-
kor a gimnáziumi osztályunkban egyszerre töb-
ben nagy Pilinszky-olvasók voltunk. A késôbbi
mesterek korábbiak: meghatározó lett Rilke
vagy a cseh költôk közül Vladimir Holan, egy
kötetnyi verset le is fordítottam tôle. Weöres
Sándor, akivel a nevünk azonos hangzása
összeköt, meghaladhatatlan mester és példa-
kép. Ha tudatosabban építettem volna a pályá-
mat, érdemes lett volna egy másik névnek a ke-
resése, mert az irodalommal kapcsolatban ki-
mondva "Vörös" mindig mindenkinek Weöres

Sándort jelenti. Vele ütközni nem, de versenyezni jó, még akkor is,
ha vereséget szenved az ember.
– A cseh nyelv családi hagyomány volt önnél, vagy saját döntés
alapján esett rá a választása?
– Nincs semmilyen szláv vér az ereimben. Tanultam németül is,
angolul is, egyikkel sem voltam elégedett, illetve bármennyit is ta-
nultam, úgy éreztem, hogy semmit sem tudok. Ekkor dühömben
elhatároztam, hogy egy nyelvet teljesen újra kezdek, fôiskolás,
egyetemista fejjel, és mindent jóváteszek, amit a korábbi nyelvta-
nulások alkalmával elrontottam. A svédtôl a grúzig sok nyelv
eszembe jutott, sôt, még a szuahéli is. Körvonalazódott bennem,
hogy a magyarral azonos pozícióban levô nyelvet szeretnék tanul-
ni, olyant, ami kis nyelvnek számít, de ugyanakkor jelentôs kultú-
ra épül rá. Mivel az idô tájt sokat jártam Prágába, önként adódott
a cseh nyelv, amely minden feltételemnek eleget tett. Sose bántam
meg a választásomat. Nem biztos, hogy mindig a legjárhatóbbnak
tûnô út a leggyümölcsözôbb. Azt szokták kérdezni, hogy mit le-
het kezdeni a cseh nyelvvel. Nekem az állásomat adja, cseh tanszé-
ken tanítok. Mivel különbözô lábakon állok, nem kell mûfordítás-
ból megélnem, ami egyébként is szinte lehetetlen. Akik ezt a nagy
szolgálatot végzik a magyar kultúrának, azok több megbecsülést ér-
demelnének. Nem magamról beszélek, mert én csak heccbôl és
szórakozásból fordítok. Vessük össze, hogy egy mûfordítás
mennyivel igényesebb, magasabb színvonalú munka, mint az át-
lagos szakfordítás. Egy hivatalos okmány sablonfordításáért ötven-
ezreket kérnek. Ha karakterarányosan ekkora honoráriumot kap-
nának a mûfordítók, akkor 10-20 millió forintot tehetnének zseb-
re egy-egy könyv után. Nem feledhetjük, hogy a magyar kultúra je-
lentôssé válásához hozzájárult gazdag fordításirodalma. A nagy
nyelvek megengedhetik maguknak, hogy csak a saját „termésük-
bôl” éljenek. Nekünk nyitottnak kell lennünk, az angol, a német,
a francia, a spanyol, az orosz, az olasz, manapság már a dél-ame-
rikai, az észak-amerikai, a kínai, sôt az afrikai kultúra felé is. Ezzel
a kihívással képes megbirkózni a magyar fordításirodalom. Most
már inkább a könyvkiadás és a könyvkereskedelem nem tud vagy
nem akar mindig lépést tartani ezzel a kínálattal. Maga a kultúra
azonban el tudja végezni a feladatát. Ma is képes lehetne az ország
szellemi vérkeringésének biztosítására, bár mûvelôi ezt néha ma-
guk sem merik elhinni magukról.

Mátraházi Zsuzsa
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Nagy kaland az írás
Vörös István beszél felnôttkorról, több lábon állásról,
az ország szellemi vérkeringésének fenntartásáról
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„A vihar, amelyet szélként sem mi vetettünk, táp
híján el fog ülni, merthogy a site zártkörûen mû-

ködik tovább: kis társaságunk tagjai megosztják
egymással olvasmányaikat, és ennyi.  A jövôben

tehát magánkönyvtárként mûködik tovább az
SLP, és a saját könyvespolcunkon egyetlen »jog-
védô« se turkáljon, mert nincs ott semmi keres-

nivalója” – kéri ki magának az ékesszóló interne-
tes Anonymus (A.), a már négy éve mûködô és
múlt héten bezárt SLP, azaz Silent Library Pro-
ject egyetlen elérhetô könyvtárosa. A több ezer

címet jogtalanul fennhordó és így kiadókat, szer-
zôket megkárosító, oroszországi szerverrôl üze-

meltetett kalózhonlap ügye kapcsán észbe kapott
a könyves szakma. Tenni szeretnének – még nem

tudják, hogyan.

■ Az elmúlt évek, napok rövid krónikája: Anonymus és barátai
a sok könyvet megvették, szerették, beszkennelték, feltették. Az
olvasók rámentek, letöltöttek. Az Európa Könyvkiadó észrevet-
te, jelentette. A kiadók leveleztek, tiltakoztak. 

Anonymusék nem értik, miért volt rá szükség, de a múlt héten
bezárták a netkönyvtárat.

Azzal, hogy a tömérdek szerzôi jog által védett könyv felkerült
a hálóra: jogsértés történt. Ennyi bizonyos. A. cinikusan így nyi-
latkozik a történtekrôl: „Rettenetes vétket, igen, kedves baráta-
im és kedves ellenségeim, azt a förtelmes bûnt követtük el, hogy
itt emberek, igen, mondjuk ki, OLVASNAK.”

Azért – és ezt ô is tudja – többrôl van szó. Elôzetes engedé-
lyek nélkül és ingyenesen tették közzé az interneten a több
mint hatszáz kötetet: többek között García Marquezt, Ker-
tész Imrét, Esterházy Pétert és Harry Potter legújabb kaland-
jait. Ezzel sértették elsôsorban a szerzô, másodsorban pedig
a kiadó jogait. A törvény értelmében a szerzô rendelkezhet al-
kotásáról, meg is tilthatja az elektronikus kiadást. A szerzô és
a kiadó szerzôdésében pedig külön passzus áll az elektroni-
kus kiadás jogáról, amelyet manapság egyre több kiadó meg-
vásárol. Így vagy a kiadót, vagy a kiadottat illett volna meg-
kérdeznie az SLP-nek. Továbbmenve: a fordítások esetében –
márpedig a hálóra nagyrészt fordított mûvek szövegét tették
föl – az „eredeti” kiadó engedélyeit is meg kellett volna sze-
rezniük. A legnagyobb hibát azzal követték el, hogy a köny-
veket közre is adták, mert bár a magáncélú másolást, vagyis
magát a beszkennelést nem tiltja a törvény, a közreadást már
szigorúan. Öt évig terjedô börtönbüntetéssel. 

Ezek után érthetô, hogy A. köszöni, inkább marad anonim.
„Eszem ágában sincs kiszolgáltatott helyzetbe hozni magam.
anonim megmaradni egy orosz szerver mögött a biztonság illú-
ziójába ringat, ami kellemesebb a fenyegetettség érzésénél” – ír-
ja. Ha nem tudják is pontosan, mit követtek el, azt azért érzé-
kelték: tilos területre tévedtek. Az inkognitót megôrizvén azon-
ban – ha a kárvallottak véletlenül a sok hercehurcával járó jogi
procedúrát választanák –, nem lesz kit perelni. 

Az illetékesek egyelôre nem is perelnek. – Nagyon meggon-
dolnám, hogy belevágjak. Sok idô, sok pénz. Egyénileg küsz-
ködni felesleges, meg kellene bízni közösen valakit, aki kép-
viseli a kiadók érdekeit ez ügyben – mondja Rév András, a

Napvilág kiadó igazgatója. – A kalózok a túlerôt látva megfu-
tamodnának. 

Véleményével nincs egyedül. Bár a bírósági ügymenetben –
úgy tûnik – nem bíznak a jogfosztottak, a probléma gyökereit
nem a jelenlegi szerzôi jogi szabályozás problémájaként értéke-
lik. – A magyar jogban nincs hiány. A törvény – amelyet A. két
szmájli között szimplán „siralmasan összebarkácsolt kis csokor-
nak” minôsít – jó, megfelelôen szabályoz, legfeljebb az emberek
nem tudják olvasni – kommentálja a történteket Kis Ádám, a
Szak Kiadó ügyvezetôje. Kis pillanatnyilag a helyzet orvoslására
próbál megoldást keresni a Magyar Könyvkiadók és Könyvter-
jesztôk Egyesülésének (MKKE) felkérésére.

Anonym valószínûleg úgy gondolja, a Gutenberg-galaxis utol-
só hôsei indítottak hadjáratot a könyv védelmében. Az viszont
már kérdés, végigolvasott-e valaki egyetlen könyvet a képer-
nyôn. Rév nem hiszi, hogy erre volt már példa, ebbôl a szem-
pontból az egész e-könyvtárpróbálkozás nagy kudarc. 

A. errôl a következôket írja: „Szerinted mégis, mire való egy
könyv, ha nem olvasásra, ha digitális, ha nem?” És sorolja a net-
könyv további elônyeit: jól kereshetô, kis helyen elfér, nem fog-
ja a port, a vakok is el tudják olvasni, anélkül, hogy az elôállítá-
sához külön apparátusra lenne szükség.” Ô is csak olvasásról, és
nem végigolvasásról beszél.

– Az elektronikus publikálásra szükség van – szögezi le Kis. –
Most jelentettem meg egy olyan angol–magyar informatikai szó-
tárt, amelyhez CD-n csatoltuk a tartalmat. A CD-t egyedi kód-
dal lehet aktiválni, így csak egyszeri telepítés lehetséges.

A lemez nem másolható és nem nyomtatható, amivel a kiadó
a szerzôi jogok áthágását szeretné kizárni. – A védelem áttörésé-
hez csak egy jó hekker kell, szokták mondani. De ilyen alapon
a boltokat is be kellene zárni, hogy a lopásokat biztosan meg-
akadályozzák – teszi hozzá Kis, aki hetek óta a megoldáson tö-
ri a fejét. – Az információ szabadságát követelôk nincsenek tisz-
tában azzal, hogy a nyomtatott könyv nem információ, hanem
kézmûipari termék – mondja. – A megvalósulás mikéntje okán
védett mû. Muszáj modus vivendit találni az elektronikus meg-
jelenésre. Nem megoldás például, ha a kalózok megváltoztatják
a mûvek címét, ahogy ajánlották. Ezzel újabb jogsértést követ-
nek el. (A címadás joga a szerzôt illeti – A szerk.) Talán a közös
jogkezelés volna a járható út. Mint ahogy a zenemûvek esetében
a hanghordozó, szövegmásolásnál pedig a másológép árába fog-
lalt díjjal való operálás. Az elektronikus könyvek megjelentetési
díját ezek szerint az internetszolgáltatóknak fizetett díjba kelle-
ne bekalkulálni. Az persze kérdéses – folytatja Kis –, hogy a szer-
zôknek így nem lehetne visszajuttatni a pénzt. A befolyó összeg-
ben az írótársadalmat egyben lehetne részesíteni.

Kis – a szerzôk történelmi kálváriájára utalva – említi még,
hogy a szerzôi díjazás terén lassan visszatérünk a Gutenberget
pár száz évvel követô díjazási rendszerre: amikor az íróknak nem
fizettek, csak eltartották ôket. Felveti, hogy a szerzôket ne más,
mint az állam támogassa: fizesse átalányban a szerzôi díjakat.

Az SLP-botrány kirobbanásakor azonnal fórumoldal nyílt. A
hozzászólók szerzôi jogi fasizmustól kezdve, emberek bezárásán
át, szegény erdélyi magyar olvasókig mindenrôl beszéltek. A
szélsôséges indulatok gazdái csak egyre nem gondoltak. Tény-
szerû jogsértést vesznek védelmükbe. 

A könyvtár bezárása óta folyamatosan buknak le a társlapok.
Mint például a Hungarian Pirate, azaz a Magyar Kalóz, amely
száz letölthetô címet tartalmaz. Címlapján pedig a következô
szakirodalmat ajánlja: Diadalmas anarchizmus: szabad szoftver
és a szerzôi jog halála.
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z átfedések az esztéti-
kai kommunikáció leg-
jelentôsebb esemé-

nyei; ettôl értjük meg egy-
mást. Csak a depiktív szimbó-
lum totális, mert az egyén sa-
ját, egyedi látásmódja. Az a
mód, ahogyan mindent lát, a
világegészt, ettôl totális. 

A denotív szimbólum objek-
tív, nem személyhez, a dolog-
hoz kötött. Azt keresi, ami a
dolog „Ding an sich”, a szem-
lélôtôl függetlenül. 

Persze a depiktív szimbólum
szubjektivitása és a denotív
szimbólum objektivitása is
csak trend, tendencia. A társa-
dalomtudomány éppúgy nem
ismer tiszta formákat, ahogy a
természet se. A természetben
nincs tökéletes kör, három-
szög vagy egyenes: ezek a geo-
metria elvonatkoztatásai. 

Mindkettô viszony a sze-
mély és a világ, szubjektum
és objektum között. Errôl a
viszonyról beszéltünk az ori-
entáció, a tájékozódás tár-
gyalásakor. A mûvész a de-
piktív szimbólumokkal dol-
gozik, és igyekszik mindent a
saját személyiségén átszûrni,
míg a tudós a maximális ob-

jektivitásra törekedve, meg-
próbálja a saját személyiségét
teljesen kihagyni a megisme-
rô folyamatból. De mindket-
tô csak próbálkozik: száz
százalékig egyiküknek sem
sikerül.

A depiktív szemlélet lefestô,
a mûvész mindent ugyanúgy
lát, mint azt az egy dolgot, így

horizontális, a világ egészét
akarja megragadni, ettôl totá-
lis; de a tudomány egy dolog-
ra képes igazán odafigyelni, a
tudományos, jelölô szemlélet
vertikális, minél mélyebbre
szeretne ásni egy bizonyos
dologban. Tehát elmondhat-
juk, a tudomány ugyanúgy
megismerô folyamat, mint a

mûvészet csak éppen ellenté-
tes irányúak. Mivel a tudo-
mány egyre gyarapszik, képte-
len átfogni az ismeretek egé-
szét, a dokumentum-halmaz
egyre inkább vertikálisan nö-
vekszik, és nem horizontáli-
san. A valóságnak csak egy-
egy, mindig keskenyebb szele-
tét tudja befogni. 

Ezért minél fejlettebb a tu-
domány, minél ritkább a poli-
hisztor elme, annál nagyobb
szükség van a valóságot totáli-
san megragadni képes mûvé-
szetre.

Totalitás: cseppben a tenger.
Ha egy virágot így látsz, min-
den mást is, egy galaxist is
ugyanígy… 

Totális Marquez is, és Aga-
tha Christie is; mindegyik a
maga szintjén. Természetesen
a vevô akkor „pendül egy hú-
ron” az adóval, ha szellemileg,
pszichikailag, morálisan nagy-
jából egy szinten állnak. (Ha a
szórakoztatóiparban nagyot
akarsz kaszálni, le kell men-
ned kutyába; vagyis a leg-
igénytelenebb ízlést kell ki-
szolgálnod.…)

Ha mindannyiunk belsô tu-
dattartalmai különböznek, te-
hát ugyanaz a jel, mondjuk
„alma” vagy „ekhós szekér”
mást és mást hív elô a belsô
tudatunkból, az adó és a vevô
jelkészlete közötti megfelelés,
átfedés, és így ember és ember
között a kommunikáció nem
volna lehetséges. 

De minthogy mindannyian
ugyanazt a valóságot látjuk,
ha mind-mind egy kicsit más
vetületben is; ha aperceptora-
ink (érzékszerveink) és agyunk
szerkezete is nagyon hasonló,
akkor óriási lesz a különbözô
emberek tudattartalmai kö-
zött az átfedés. Ez az átfedés
teszi lehetôvé a kommunikáci-
ót, azt, hogy nagyjából meg-
értsük egymást. 

A

könyvét árusítjuk – meséli Nagyistván Ferencné, a bolt vezetôje. –
Vásárlóink kérésére bármely kiadóval felvesszük a kapcsolatot és
bôvítjük a készletet. Persze a tankönyveknek is megvan a maga di-
vatja: egy-egy kiadó egy-egy tankönyve egyik évben slágerkönyv, a
másik esztendôben pedig már senki sem keresi. Vannak intézmé-
nyek, amelyeket teljes körûen mi látunk el tankönyvekkel. Tizen-
három középiskolának és négy általánosnak kizárólag mi szerezzük
be a könyveket. Sok az egyéni vásárlónk is, különösen így, iskola-
kezdéskor. Elméletben augusztus végére minden tankönyvnek meg
kell érkeznie, de tulajdonképpen már június közepétôl elkezdjük a
következô évi tankönyvek árusítását. Több középiskolás vevônk
van, mint általános iskolás, az általánosban, úgy látszik, jobban
megoldják a tankönyvellátást. Az esti iskolások szintén nálunk vá-
sárolnak, nekik ugyanis senki nem rendel könyveket. A sulicsekk
bevezetése is lendített a forgalmon. Szakközépiskoláknak és szak-
munkásképzôknek szóló szakkönyveket is tartunk, de ezek beszer-
zése speciális voltuk miatt elsôsorban megrendelésre történik. A ta-
nulást segítô kiadványokra különösen az új érettségi bevezetése óta
nagy az igény. Mindent összevetve körübelül kilencezer címet tar-
tunk – mondja Nagyistván Ferencné, aki több évtizede foglalkozik
tankönyvek árusításával.

Az ügyességen múlik
A százon felüli tankönyvkiadó iskoláknak ajánlott tankönyvjegyzé-
ke (ebben nincsenek benne a tanulást segítô eszközök) meghaladja
az ötezer címet,  vagyis az iskolák nincsenek könnyû helyzetben,
amikor kiválasztják a tantervüknek leginkább megfelelô tankönyve-

ket. A sikerhez több éves tapasztalat, a kiadókkal ápolt jó viszony,
leleményesség és némi szerencse is szükséges. A Pilisborosjenôi Ál-
talános Iskolában például leginkább a már évek óta bevált tan-
könyvcsaládokat részesítik elônyben. – Néhány kiadóval állandó
kapcsolatban vagyunk, így a Nemzeti, az Apáczai, a Romi-Suli és
újabban a Mozaik Könyvkiadó tankönyveit használjuk rendszere-
sen – mondja Dilmont Éva, az iskola egyik tanára. – A pedagógu-
soknak lehetôségük van az új könyvek kipróbálására. Az elsôs abé-
céskönyvekbôl például majdnem mindegy, melyiket használjuk,
mert nem kapcsolódnak közvetlenül a másodikos tankönyvekhez.
Más tantárgyakból viszont fontos, hogy az alsós és a felsôs tanköny-
vek egymásra épüljenek. Matematikából  már évek óta a Hajdú-fé-
le könyvet hasznájuk mind a nyolc évfolyamban. Természetisme-
retbôl a Mozaik Kiadó könyveit használjuk a felsôben, és az idei
évkezdésre megrendeltük tôlük az alsósoknak elkészített könyvso-
rozatot is. Ez utóbbi még nincs kész, de a kiadó volt olyan tisztes-
séges, hogy elküldte az elsô tíz óra anyagát, és mire azt befejezzük,
remélhetôleg a tankönyv is megérkezik. Volt olyan magyar nyelvi
tankönyvcsalád, amelynek a nyelvtan részét túl nehéznek ítéltük az
alsósok számára, és ezért csak felsôben használjuk – összegzi tapasz-
talatait a tanárnô. A borosjenôi iskola egyébként olyan jól végzi a
tankönyvrendelést, hogy a gyerekek szüleinek nem kell a pesti tan-
könyvboltokba futkosniuk tankönyvekért. Az iskolai segédletek kö-
zül az atlaszokat a szülôknek kell megvásárolniuk ugyan, de a szó-
tárakat és kötelezô olvasmányokat az iskola könyvtára bocsátja a ta-
nulók rendelkezésére. Az iskola még azt is számon tartja, kinek le-
het szüksége használt tankönyvre, az ingyenesség pedig a gyerekek
körülbelül felét érinti.

Sz. Zs.

Kertész Ákos
Két szemlélet
sosem azonos,

de átfedések vannak
Kertész Ákos szabálytalan

esztétikája 14.

Folytatás a 18. oldalról.
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Sikerlista Azt hiszem, nem szabad túlértékelnünk a sikerlisták jelentôségét, hiszen sok-sok, maguktól a mûvektôl független körül-
mény határozza meg pillanatnyi konstellációjukat, azonban feltétlenül komoly figyelmet érdemelnek, hiszen a listák sorozatából
kirajzolódik egyebek között az olvasói-vásárlói érdeklôdés trendje a különbözô mûfajokban, tematikákban. Az eléggé jól látszik pél-
dául, hogy nehéz a lista elejére kerülni szépirodalom kategóriában a „magas” irodalom mûveinek, és ennek a „trendet” leíró állítás-
nak nem mond ellent az a tény, hogy a „magas” irodalom néhány képviselôjének állandó helye van a listán.

Megkockáztathatunk egy olyan általános megállapítást is, hogy talán nincs is olyan mûfaj, tematika, aminek egy-egy képviselôje
legalább egyszer ne bukkanna fel egy mûvével valamelyik kategóriában a listákon, azaz a nagyközönséget a jelek szerint minden ér-
dekli. Azért persze a listák igazolják a könyvszakma „ôsi” tapasztalatait is: szakácskönyv, „egészség-könyv” mindig számíthat a si-
kerre. Újabb keletû tapasztalat – egyszer majd talán „ôsi bölcsesség” lesz ez is –, a jó könyvnek is kell a „médiatámogatás”.

Az Alexandra Könyváruházak sikerlistája
2005. augusztus
Szépirodalom
1. Dan Brown: A Da Vinci-kód Gabó Kft.
2. Dan Brown: Angyalok és démonok Gabó Kft.
3. Dan Brown: Digitális erôd Gabó Kft.
4. Paulo Coelho: A Zahir Athenaeum 2000 Kiadó
5. Leslie L. Lawrence: A felakasztott indián szigetén Gesta Kiadó
6. Spiró György: Fogság Magvetô Kiadó
7. Agatha Christie: Cipruskoporsó Európa Kiadó
8. Kornis Mihály: Vigasztalások könyve Tericum Kiadó
9. Vavyan Fable: Álmok tengere Fabyen Kiadó

10. Laurell K. Hamilton: Égô áldozatok Agave Könyvek

Ismeretterjesztô
1. Schobert Norbert: Norbi zsebkönyv Szivárvány KRSC
2. Albert Györgyi: Miért pont én? Park Kiadó
3. James Redfield–Carol Adrienne: A mennyei prófécia Alexandra Kiadó
4. Martin Lunn: A Da Vinci-kód megfejtése Gold Book Kft.
5. Midi világatlasz Topográf Kiadó
6. A sütés nagy enciklopédája Alexandra Kiadó
7. Herczeg Sára–Kirády Attila: Én, Torres! Alexandra Kiadó
8. … István: Lottón nyertem Athenaeum 2000 Kiadó
9. Fekete Kálmán: Lada VFTS Alexandra Kiadó

10. dr. Lenkei Gábor: Cenzúrázott egészség Free Choice Books

Gyermek, ifjúsági
1. J. K. Rowling:

Harry Potter and the half-blood Prince Bloomsbury Publishing
2. Mérei Ferenc–V. Binét Ágnes: Ablak–Zsiráf Móra Ferenc Könyvkiadó
3. Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig Talentum Kiadó
4. Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk Móra Ferenc Könyvkiadó
5. Billy Frolick: Madagaszkár – Képeskönyv a film alapján Szukits Kiadó
6. Gárdonyi Géza: Egri csillagok Mérték Kiadó
7. Erich Kästner: A két Lotti Móra Ferenc Könyvkiadó
8. Varga Katalin: Gôgös Gúnár Gedeon Móra Ferenc Könyvkiadó
9. Eric Knight: Lassie hazatér Talentum Kiadó

10. Fekete István: Vuk Móra Ferenc Könyvkiadó

Libri sikerlista
2005. augusztus 30. – szeptember 13.
Szépirodalom
1. Brown, Dan: A da Vinci-kód Gabo Könyvkiadó
2. Brown, Dan: Angyalok és démonok Gabo Könyvkiadó
3. Szerb Antal: Utas és holdvilág Magvetô Könyvkiadó 
4. Szerb Antal: A Pendragon legenda Magvetô Könyvkiadó 
5. Tolvaly Ferenc: El camino – Az út Kortárs Kiadó 
6. Brown, Dan: Digitális erôd Gabo Könyvkiadó
7. Coelho, Paulo: Az alkimista Athenaeum 2000 Könyvkiadó
8. Seierstad, Asne: A kabuli könyvárus Ulpius-Ház Könyvkiadó 
9. Coelho, Paulo: Tizenegy perc Athenaeum 2000 Könyvkiadó 

10. Kornis Mihály: Vigasztalások könyve Tericum Kiadó

Ismeretterjesztô
1. Schobert Norbert:

A Norbi update életmódrendszer lényege Zsebkönyv Norbi.Hu Kft
2. Horváth Imre – Novák István – Lovász Márta:

Pályaválasztás, továbbtanulás 2006 Okker Kiadó
3. Csányi Vilmos: Van ott valaki? Typotex Kiadó

4. Popper P. – Ranschburg J. – Vekerdy T.:
Sorsdöntô találkozások: szülôk és gyermekek Saxum Kiadó 

5. Lunn, Martin: A Da Vinci-kód megfejtése Gold Book Kiadó
6. Dohár Péter: Kis angol nyelvtan Dover International Kft.
7. Attenborough, David: Az emlôsök élete Kossuth Könyvkiadó
8. Ranschburg Jenô: Szülôk lettünk Saxum Kiadó 
9. Redfield, James: A mennyei prófécia Alexandra Kiadó

10. Lord, Tony – Lawson, Andrew:
Harmonikus kertek enciklopédiája Kossuth Könyvkiadó

Gyermek, ifjúsági
1. Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk Móra Ferenc Könyvkiadó
2. Fekete István: Vuk Móra Ferenc Könyvkiadó
3. Mérei Ferenc – V. Binét Ágnes: Ablak–Zsiráf Móra Ferenc Könyvkiadó
4. Dahl, Roald: Karcsi és a csokoládégyár Animus Kiadó 
5. Kästner, Erich: A két Lotti Móra Ferenc Könyvkiadó
6. Cooper, Alison – Mcrae, Anne – De Luca, Daniela:

Képes világatlasz gyermekeknek Kossuth Könyvkiadó
7. Varga Katalin: Gôgös Gúnár Gedeon Móra Ferenc Könyvkiadó
8. Saint-Exupéry, Antoine de: A kis herceg Móra Ferenc Könyvkiadó
9. Tatay Sándor: Kinizsi Pál Ciceró Könyvstúdió

10. Miler, Zděnek–Doskočilova, Hana:
A kisvakond és a mackók Móra Ferenc Könyvkiadó

Líra és Lant Rt. sikerlistája
2004. augusztus
Szépirodalom
1. Brown, Dan: A Da Vinci-kód Gabo Kiadó
2. Coelho, Paulo: Az alkimista Athenaeum 2000 Kiadó Kft 
3. Brown, Dan: Digitális erôd Gabo Kiadó 
4. Brown, Dan: Angyalok és démonok Gabo Kiadó 
5. Spiró György: Fogság Magvetô Kiadó
6. Coelho, Paulo: A Zahir Athenaeum 2000 Kiadó Kft
7. Lawrence, Leslie L.: A felakasztott indián szigetén Gesta Kiadó
8. Coelho, Paulo: Tizenegy perc Athenaeum 2000 Kiadó.
9. Márai Sándor: A gyertyák csonkig égnek Helikon Kiadó

10. García Márquez, Gabriel: Száz év magány Magvetô Kiadó

Ismeretterjesztô 
1. Schobert Norbert: Norbi zsebkönyv Norbi.hu Kft
2. Barnes-Murphy, Rowan: Korai még a klimax nekem Alexandra Kiadó
3. Albert Györgyi: Miért pont én? Park Kiadó
4. ...István: Lottón nyertem Athenaeum 2000 Kiadó Kft
5. Lunn, Martin: A Da Vinci-kód megfejtése Gold Book Kiadó
6. Armstrong, Karen: Az iszlám Európa Könyvkiadó
7. Schobert Norbert: A Norbi titok Norbi Welness és Média Kft
8. Ambrus Gizella – Kútvölgyi Mihály: Ízes Erdély Timp Kft.
9. Schobert Norbert: Norbi: A 2. titok Norbi Welness és Média Kft

10. Alinei, Mario: Ôsi kapocs – A magyar–etruszk nyelvrokonság Allprint Kiadó

Gyermek és ifjúsági könyvek
1. Ablak–Zsiráf Móra Ferenc Könyvkiadó
2. Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig Talentum Kiadó
3. Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk Móra Ferenc Könyvkiadó
4. Kästner, Eric: A két Lotti Móra Ferenc Könyvkiadó
5. Fekete István: Vuk Móra Ferenc Könyvkiadó
6. Varga Katalin: Gôgös Gúnár Gedeon Móra Ferenc  Könyvkiadó
7. Dinó – dili Manó könyvek
8. Fekete István: Tüskevár Móra Ferenc Könyvkiadó
9. Saint–Exupéry, Antoine de: A kis herceg Móra Ferenc Könyvkiadó

10. Barbie mozi – mesekönyv és vetítô Egmont-Hungary Kft.

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

20%-os kedvezménnyel

„Miért van az, hogy a matematikusok mindig meg tudnak egymással egyezni abban, hogy mi az igazság, míg például az állam irányítását
és a legjobb államformát illetôen, nemcsak a perzsák, hanem a spártaiak is másképp gondolkodnak?”

Magyar tudósok a Typotextôl
Péter Rózsa: JJááttéékk  aa  vvééggtteelleennnneell 2600 Ft
Rényi Alfréd: AArrss  MMaatthheemmaattiiccaa 3300 Ft
Székely J. Gábor: PPaarraaddooxxoonnookk  aa  vvéélleettlleenn  mmaatteemmaattiikkáábbaann 2600 Ft
Tusnády Gábor: SSzzttoocchhaasszzttiikkaa 1800 Ft
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A Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztôk
Egyesülésének legfôbb döntéshozó szerve,

az Igazgatótanács 2005 májusában hozott egyhangú
határozata szerint a legutoljára 1996-ban módosított

Versenyszabályokat korszerûsíteni szükséges.
Ennek a korszerûsítésnek a megvalósításához kért

javaslatokat az MKKE Elnöksége az Egyesülés
tagvállalatainak a vezetôitôl.

A Versenyszabályok
Az említett Versenyszabályok nem más, mint A magyar könyv-
kiadás és könyvkereskedelem versenyszabályai, amelynek teljes
szövege megtekinthetô az MKKE internetes honlapján. A Ver-
senyszabályok a tisztességes piaci magatartás követelményeit ko-
difikálja a könyves szakma számára, és azok megtartását a ma-
gyar könyvkiadás és könyvkereskedelem területén a Magyar
Könyvkiadók és Könyvterjesztôk Egyesülése tagjai etikai köteles-
ségévé teszi. A Versenyszabályok az elsô fejezet, általános hatá-
rozatok elsô pontjában utal eredetére is: „A Magyar Könyvki-
adók és Könyvterjesztôk Egyesülése A magyar könyvkiadás és
könyvkereskedelem versenyszabályait úgy tekinti, mint a tisztes-
ségtelen piaci magatartás tilalmáról szóló hatályos törvénynek
[az 1990. évi LXXXVI. törvény] a kiadói szakmában és könyv-
kereskedelemben elfogadott üzleti szabályait, amelyek irány-
adók annak megállapításánál, hogy valamely piaci magatartás a
jó kereskedôi erkölccsel ellentétes-e avagy sem.”

Ezt követôen a Versenyszabályok a törvény alapján értelmezi
és leírja a könyvkiadásban és könyvkereskedelemben a vonatko-
zó fogalmakat, követelményeket, tiltásokat és szabályokat.

Ez az 1992-ben keletkezett és 1996-ban módosított szabály-
rendszer vált – az Igazgatótanács egyhangú határozata szerint –
2005-ben korszerûsítésre szorulóvá.

Az MKKE javaslatkérése érthetôen nem részletezi, hogy mely
pontokon, mondatokban vagy félmondatokban lett korszerût-
len a szabályzat, a tagokra bízza, hogy tegyék meg javaslataikat,
elôfeltételként nyilvánvalóan feltételezve, hogy a tagok ismerik
azt, és van róla véleményük – ami természetszerûleg – csakis sa-
ját tapasztalataik, mindennapi gyakorlati (könyvszakmai) tevé-
kenységük alapján lehetséges. 

A könyvszakmáról
Ahhoz, hogy kialakíthassuk véleményünket arról, szükséges-e a
Versenyszabályok korszerûsítése, illetve korszerûsítve betölthe-
ti-e feladatát, segítségével elérhetô-e a könyvszakmai viszonyok
rendezettsége, a könyves szakma célszerû, korrekt mûködése,
legalábbis végig kell gondolnunk röviden, hogy mi a helyzet
most.

A szakma létezik, mûködik, mint ahogy évszázadok óta léte-
zett, mûködött a legkülönfélébb gazdasági-politikai viszonyok
között. (Bízvást feltételezhetjük, hogy még nemzedékek során
létezik majd, a Gutenberg-galaxis hanyatlásáról szóló panaszok
ellenére is.) A szakma megôrizte évszázados hagyományait, és
folyamatosan meg is újult. A hagyományokból megôrzôdött a
könyves szakmai tudat, bizonyos szokásjogok elfogadása, és a

szakmai értékrend.  Megújulását tapasztalhatjuk nap-nap után:
megújult infrastruktúrája, intézményrendszere, gazdasági alap-
jai, értékrendje pedig változóban van. 

A magyar könyvpiac egyik markáns jellemzôje, hogy az ott te-
vékenykedô cégek egy része a könyvkiadást és könyvkereskedel-
met gazdasági-kulturális egységként értelmezô szemléletmódot
képviseli, szemben más cégeknek a könyvszakmát kizárólag
marketingalapú gazdasági tevékenységként értelmezô felfogásá-
val. Ellentmondás keletkezik így például „kulturális érték” és
„forgási sebesség” között, „minôségi munka” és „az aktualitás
igénye” között, és lehetne még folytatni a sort.

A magyar könyvszakmát az elmúlt félévszázados története so-
rán két történelmi pillanat szabdalta korszakokra, az egyik az
1948–49-es idôponthoz köthetô államosítás, a másik az 1989–90-
es korszakváltó idôszakhoz köthetô visszamagánosítás. Mindkét
történelmi esemény radikális és azonnali változásokat eredmé-
nyezett, szinte egyik pillanatról a másikra szûnt meg a könyv-
szakmában a magántulajdon, s lett minden az államé, majd öt-
ven évvel késôbb szinte egyik pillanatról a másikra megszûnt az
állami tulajdon, s lett ismét magántulajdonon alapuló a magyar
könyvszakma. Mindkét változásnak messzire ható következmé-
nyei voltak-lettek, cégek, intézmények genezisében ezek nyomai
a mai napig megtalálhatók. A második korszakváltástól számítva
tizenöt esztendô telt el, önmagában is kis történelmi korszak,
csakugyan indokoltnak látszik most közösen összegezni a tapasz-
talatainkat, és korszerûsíteni azt, ami korszerûsítésre szorul.

2005, a jelen
A magántulajdonon alapuló sokszínû magyar könyvpiacon nap-
jainkban nagyon sokféle cég létezik és tevékenykedik, természet-
szerûleg mind-mind saját érdekekkel és saját identitással, vállalati-
szervezeti hagyománnyal, kultúrával. A „saját” érdekek és identi-
tások alkalomszerûen egymással is szembekerülhetnek és kerülnek
is, ugyanakkor a szakma a külsô viszonyokkal szemben, adott
esetben azoknak számára káros hatását kivédendô, természetesen
szorosra zár, és egységként lép fel. Ebbôl a nézôpontból szemlél-
ve értelmezhetô egy olyan furcsán ellentmondásosnak ható állí-
tás, hogy a szakma egyszerre megosztott és egységes. Egyértelmû
igény van arra, hogy a szakma belsô viszonyait is szabályozzuk va-
lamiféle közmegegyezés alapján. Ugyanakkor természetesen a
szakmán kívüli viszonyok alakításába való beleszólás igénye is
egyértelmûen létezik. A korszerûsítés szándékának megvalósítása
során ezt a kettôsséget sem lehet figyelmen kívül hagyni.

Mindezen összefüggések eredményeként se szeri, se száma
azoknak a releváns kérdéseknek, amelyekre a mai napig nem
gyötörtük ki magunkból a választ. Kérdések halmaza, melyekre
nincsen egyértelmû válasz – legfeljebb interpretációk, értelme-
zési futamok, vagy éppen indulatoktól fûtött lépcsôházi doho-
gások – és különösen nincsenek szakmai közmegegyezéssel elfo-
gadott, kodifikált, szabályrendszerekben rögzített válaszok. 

A kérdések
Kire, mire érvényesek a Versenyszabályok? Csak azokra, akik tag-
jai az MKKE-nek, s a belépéskor aláírták annak elfogadását, vagy
azokra is, akik nem tagok? Ha a nem tagokra – akik ily módon
nem demonstrálták az elfogadását – is érvényesek, hogyan lehet
érvényt szerezni ennek? Eljárhat-e az etikai bizottság a nem ta-3
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gokkal szemben? Egyáltalában, milyen viszonyrendszer, össze-
függés létezik a tagság, és a tagságon kívüliek köre között? A ta-
gok között milyen összefüggésrendszer érvényesül? Hogyan, mi
módon kell kezelni az esetleges érdekellentéteket? A Versenysza-
bályok hatályossága meddig terjed, képes vajon teljes körûen ke-
zelni bármely típusú, tagok közötti konfliktust? Érdekellentét
vagy konfliktus: melyik mi módon kezelendô? Kell-e törekedni
az érdekellentétek feloldására, konfliktusok megoldására, vagy
hagyni kell, hogy a piac oldja meg ezeket? A piaci helyzetbôl és
tevékenységi formából fakadó alapvetô különbségek elismerésé-
nek kinyilvánítása részét kell-e képezze a Versenyszabályoknak?
Megfogalmazható-e és Versenyszabályzatba illeszthetô-e a
„könyvszakmai értékekhez” való kívánatos viszony? A „könyv-
szakmai szokásjog” – attól „szokásjog”, hogy soha nem lett leír-
va tételesen – leírandó-e? Érvényesítésére kell-e egyáltalán töre-
kedni, vagy hagyni kell, hogy a piac szereplôi „felülírják”? Szük-
séges-e az MKKE-n kívüli könyveseket bevonni a tagság körébe?

Sorolhatnám még a kérdéseket, a fundamentális alapokat érin-
tôeket is, és az egyszerûbbeket, konkrétabbakat is. Például, ha a
külföldi jogdíjak ki nem fizetése etikai bizottsági eljárást von ma-
ga után, miért nem érvényes ugyanez az egymás közötti kifizeté-
sek elmaradása esetén is?
Egy kiadó vezetôje mond-
ta hajdan: „ha egy könyvet
eladtak, azt illik kifizetni”.
Ez, mint könyves kategori-
kus imperativus, szerepel-e
valahol a Versenyszabály-
zatban? Szerepeljen-e egy-
általán? (Nem igazi válasz
e kérdésre, hogy a kárval-
lott pereskedjen.) Kell-e
egyáltalában véve gondol-
kodnunk a Versenysza-
bályzatot illetôen olyan
kérdéseken, melyek a gaz-
dasági kategóriarendszerbe
nem illenek bele? Vagy
meg kell elégednünk azzal,
hogy az állam törvényei ál-
talában, és a könyvszakma
Versenyszabályzata speciá-
lisan betartandó? Mit
kezdjünk azokkal a jelenségekkel, amelyek gazdasági természetû-
ek, hátterükben azonban a „jól értesült szakmai körök” etikai
vagy személyes jellembéli problémákat sejtenek? Gazdasági sza-
bályrendszer vagy etikai kódex – melyikre van szükségünk?

Az MKKE
A Versenyszabályok megalkotását az MKKE vállalta magára,
amint a korszerûsítésére is az MKKE Igazgatótanácsa hívta fel
tagjait. Az eddig sorolt kérdések azonban érintik magát az
MKKE-t is. Mi az MKKE? Érdekvédô egyesülés, vagy lobbi szer-
vezet? Mindkettô, vagy egyik sem? Mûködésének módja, szer-
vezete, felépítése, szabályzata korszerû, vagy maga is korszerûsí-
tésre szoruló? Megfelel-e annak a funkciónak, hogy válaszokat
adjon a felsorolt és az itt még csak fel sem sorolt kérdésekre? Az
MKKE és valamely tagvállalata között lehet-e érdekellentét vagy
konfliktus? Ez esetben mely szervezeti egysége az illetékes? Kell-
e egyáltalán, elvárható-e az MKKE-tôl, hogy válaszokat adjon,
hogy a válaszadás folyamatát megszervezze? Illetve persze, hi-
szen mi magunk, tagok vagyunk az MKKE: elvárjuk-e magunk-
tól a válaszadás cselekvô gesztusát? Akarjuk mi egyáltalán a vá-
laszt erre a sok-sok kérdésre?

Úgy gondolom, ezek a kérdések természetesen kijelentô mó-
dú állításokká is átfogalmazhatóak volnának. Ha ezt tenném,
akkor egyértelmû, határozott állítások sorjáznának itt, ame-
lyekbôl az elôkészítô bizottság kiválaszthatná azokat, amelyek-
kel egyetért, és a megfelelô szavazási eljárás során a kérdés –
gondolom – valahogyan úgy hangozna: beillesszük-e ezt és ezt
az állítást a Versenyszabályok szövegébe? Igen vagy nem? Csak
az „igen” vagy a „nem” derülne ki, sose derülne ki az, hogy mit
gondolnak errôl szakmatársaim. Emiatt aztán meghagytam
ezeket a kérdéseket kérdésnek, remélve, hogy megismerhetem
szakmatársaim válaszait. 

A javaslat
Természetesen – jól vagy kevésbé jól megalapozott – vélemé-
nyem nekem is van. Azt gondolom, hogy az MKKE Igazgatóta-
nácsa ôszi ülésén eldöntheti, hogy maga az MKKE is korszerû-
sítésre szorul-e. Véleményem szerint: igen. Ha az Igazgatótanács
is úgy látja, akkor nyilván megindul az együttgondolkodás a le-
hetséges módosításokról. Ehhez egy elképzelés: legyen az
MKKE kétszintû szervezet. (Mint a reprográfiai jogokat kezelô

ernyôszervezet, az alá tar-
tozó tagszervezetekkel.) Az
MKKE az „ernyôszerve-
zet” és képviseli a könyves
szakma érdekeit, ahol azt
egységben kell megtenni,
és önálló könyves tagszer-
vezetek tagozódnak alá, pi-
aci természetük szerint
csoportosulva – 1. nagyke-
reskedôk, nagyhálózatok,
2. önálló kiskereskedôk 3.
könyvkiadók-kereskedôk
(akik egy cégcsoportként
mindkettôhöz tartoznak)
4. kiadók. A tagozatok ve-
zetôibôl állhatna fel az
MKKE elnöksége. Így a
szakma egységesen képvi-
seltetné magát, ugyanak-
kor nyíltan artikulálódná-
nak a belsô problémák és

lenne szervezeti háttér ezek megtárgyalásához, megoldásához.
Ehhez természetesen az MKKE egész mûködését meghatározó

szabályzatok módosítása szükséges. Egy szabályzatmódosítási
eljárás során természetesen felül kellene vizsgálni a jelenlegi ér-
vényes szabályzatokat, társasági szerzôdést, mindent, amit
összefoglalóan jogi háttérnek nevezünk, és a felülvizsgálat során
kiderülne, hogy mit szükséges konkrétan, a Versenyszabályza-
ton kívül módosítani. Egy új, korszerûsített szervezet természe-
tesen a korszerûsítési folyamat során felszínre került problémák
megoldási segédleteként szükségszerûen módosítaná a Verseny-
szabályzatot. A Versenyszabályzat módosítása sem old meg
azonban számos olyan problémát, amely a gazdaságra vonatko-
zó törvények és rendelkezések hatálya alól kilóg.  Emiatt nincs
kétségem afelôl, hogy szüksége van – számos más szakmához
hasonlóan –, a könyvszakmának is egy etikai kódexre, amely lé-
nyege szerint éppen, és kizárólag a törvények által nem szabá-
lyozott helyzetekre lenne érvényes.

Javasolom tehát az MKKE átszervezését, az átszervezés fo-
lyamatának részeként a Versenyszabályok módosítását, és a
Versenyszabályok mellé egy Könyvszakmai etikai kódex meg-
alkotását.

Kiss József 3
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közös dolgaink

„Az MKKE és valamely tagvállalata között

lehet-e érdekellentét vagy konfliktus?

Ez esetben mely szervezeti egysége

az illetékes? Kell-e egyáltalán,

elvárható-e az MKKE-tôl, hogy válaszokat

adjon, hogy a válaszadás folyamatát

megszervezze? Illetve persze, hiszen mi

magunk, tagok vagyunk az MKKE:

elvárjuk-e magunktól a válaszadás cselekvô

gesztusát? Akarjuk mi egyáltalán a választ

erre a sok-sok kérdésre?”
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Egy kiadó a múlt ismeretében, követé-
sében, a jelen kívánalmainak felismeré-
sében, alkalmazásában, a jövô vonzásá-

ban. Hagyományt alkalmaz, értéket
közvetít, folytonos megújulásra kész te-
hát. Mai és holnapi nemzedékek tudá-

sát kívánja megalapozni, serkenteni,
nagykorúsítani. Anyanyelvünkön, sok-
rétûen, helyi szemléletet az egyetemes
szellemiségbe illesztve, társítva. „Jót s
jól”, hogy Kölcsey klasszikus óhajával

éljen. Apáczai igényességével, Móra
szeretetével.

■ – A szó nemes értelmében néptanítói ambíciókat lát meg-
nyilvánulni, aki tankönyvcsaládjaikkal, egyedi tanári kézi-
könyveikkel, munkafüzeteikkel ismerkedik. Mennyiben tük-
rözi, fejezi ki ez a kiadó alapítójának-irányítójának „elôéle-
tét”, szemléletét, szándékait?

– Tanyasi tanítóként kezdtem. Az emberré válásban sokat se-
gített, hogy olyan kemény, de tiszta szívû emberek közé kerül-
tem Békés megyében, akiktôl ôszinteséget, nyíltságot, szóki-
mondást tanulhattam. Kisfalusi iskolavezetôként tudtam, hogy
minden házban merre nyílnak az ajtók, mert csak így nyíltak
meg a szívek is. Az elsô–negyedik összevont osztály tanítása
közben meg lényeglátást-kiemelést tanultam, hiszen csak így ér-
hettem el, hogy a gyerekek mind a négy osztályban valóban
megismerjék a tudnivalókat. Városi tanárként pedig szervezést és
kommunikációt tanultam, gyakoroltam. Tizenhat és fél évig vol-
tam szakfelügyelô, de sosem ellenôr, inkább módszertani segítô
kívántam lenni. Egyébként a Pécsi Tanárképzô Fôiskola rajz és
pedagógia, s a Szegedi Tudományegyetem pedagógia-pszicholó-
gia szakán sajátítottam el azt, amit aztán néptanítói, köztanári,
szaktanácsadói minôségemben, majd tankönyveinkben is pró-
báltam megvalósítani.
– Szellemi eszmélésünk és padagógiatörténetünk egyik vere-
tes nevét használják. Mire törekednek Apáczai Csere János
égisze alatt? Milyen „igaz és hasznos bölcsességnek szép
rendbe foglalása és magyar nyelven világra bocsátása” érde-
kében tevékenykednek?

– Úgy véljük: olyan szép könyvet kell készíteni, amelybe bele-
szeret a gyerek. Olyan jó könyvet kell szerkeszteni, amelybôl
eredményesen lehet tanítani, és jól lehet tanulni. Mindezt elfo-
gadható áron kell közrebocsátani. Kiadónk névadója a 17. szá-
zad magyar pedagógiájának kiváló személyisége. Az ô nyomán
nem csupán itthon szeretnénk szemléletünket érvényesíteni,
munkánk minôségét szavatolni, de a határainkon túl élô magyar
pedagógusok, tanulók segítésében is. Remélve – hiszen „nyelvé-
ben él a nemzet” – kiadónk tankönyveibôl e nyelvet, gondolko-
dásmódot elsajátíthatják az apró magyarok. (Ezért is 63,2, majd
98 millió forint értékû ajándékkönyvvel támogattuk határon tú-
li iskolák magyar nyelvû oktatását.) Apáczai alábbi gyönyörû
szavainak szellemében dolgozunk: „Azok közül, akik tanulmá-

nyaikban elô tudják segíteni a magyar ifjúságot, én a legkisebb,
de azok közül, akik elô akarják segíteni, a legnagyobb vagyok.”
– Szakmai hagyománytisztelet és megújulási hajlandóság egy-
aránt mutatkozik kiadványaikban. Mit követnek, s mit kez-
deményeznek? Milyen szerepet játszik munkásságukban kö-
teteik „külalakja”, s általában is az esztétikum?

– Tankönyveinkben szeretnénk megvalósítani Lenz Mózer
híres osztrák szôlész mondását. Amikor
megkérdezték tôle, miként ért el ilyen
csodálatos eredményeket, azt válaszolta:
„Soha nem azt néztem, mi jó nekem, ha-
nem azt, mi a jó szôlônek.” Mi azt néz-
zük: mi jó a gyereknek. Ezért arra törek-
szünk: a tankönyv anyaga feleljen meg a
gyerek életkorának, értelmi fokának, ér-
deklôdési körének; Comenius szellemé-
ben a könnyebbtôl a nehezebb, az egy-
szerûbbtôl az összetett, a közelebbitôl a
távolabbi felé haladjon; érvényesüljön a
tudományosság elve; az illusztrációk le-
gyenek szemet-lelket gyönyörködtetôek,
neveljenek esztétikai érzékre; segítsék a
megértést egy bölcs kínai mondás jegyé-
ben: „Egy bepillantás többet ér, mint
ezer szó.” Ezért is örülünk annak, hogy
az Országos Tankönyv Tetszés Díj pá-

lyázaton kiadónk több kötete – sok ezer tanuló és pedagógus
voksa alapján – elsô díjat nyert.
– Miben köti meg, s mennyire engedi „szabadjára” az okta-
tót és növendékét ez a tankönyvtípus? Mennyiben ad lehetô-
séget, mércét ismeretszerzésre, gondolkodásserkentésre, er-
kölcsi alapozásra?

– Maximálisan igyekszünk eleget tenni a NAT és a kerettanterv
követelményeinek, szemléletmódjának. Alaptankönyveink mel-
lé gyakorlókönyveket, munkafüzeteket, és a tanulók differenci-
ált foglalkoztatására alkalmas, felzárkóztató feladatlapokat alakí-
tottunk ki. A problémalátó-megoldó készséget fejlesztjük 1–4.
osztályos kiadványainkkal. A természet megismerésére szolgáló
köteteink: Környezetismeret, Biológia, Földrajz. Etika címû tan-
könyvünk célja az erkölcsi alapozás. Megkínáljuk még tanulóin-
kat a Dráma és tánc, Hon- és népismeret, az Egészségtan modu-
lok, A képzelet világa, a Technika és életvitel, Fizika és Kémia
tankönyveinkkel. Fontosnak tartjuk korunk kommunikációjá-
nak alapnyelvét, az informatikát – ilyen címû könyvünk is van.
A kommunikáció tanítására szolgál Mozgóképkultúra és média-
ismeret címû kiadványunk.
– Úgy fest: nem csupán kötetek íratásával, szerkesztésével,
közrebocsátásával foglalkoznak, hanem vonzáskört is kialakí-
tanak, mûhelyt is szerveznek. Mi ennek a tartalma, kohéziója?

– Kiadónk szellemisége, szakmaisága már túlmutat az országhatá-
rokon is, hiszen például Szlovákiában hivatalosan elfogadták anya-
nyelvi tankönyveinket. Szakmai módszertani továbbképzéseinkkel
is szeretnénk jól szolgálni pedagógusainkat. Ezért szerveztük meg a
Tanítók Apáczai Nyári Akadémiáját (népszerû nevén: TANYA),
ahol kiváló elôadók elôadásait élvezheti a hallgatóság. Tanítók
módszertani kultúrájának fejlesztésére hoztuk létre a Tanítás–Tanu-
lás címû szakmai periodikát. A kisdiákoknak pedig Szivárvány he-
ted 7 határon címû folyóiratunk közvetít értékeket, nyújt igényes
szórakozási lehetôséget. Kiadónk szellemiségét talán Móra Ferenc
gyönyörû szavaival lehet legszebben kifejezni: „A szeretet az élet.”
Mivel a gondviselés mindig a kötényében hordott, tudom: jobb ad-
ni, mint kapni. Ezért alapítottuk a Genius Apáczai Diploma Díjat,
amellyel az ország kiváló tanítói, tanárai, igazgatói iránti tiszteletün-
ket, megbecsülésünket próbáljuk kifejezni. Reméljük, mindezzel
hasznára lehetünk a felnövekvô generációknak.3
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Esztergályos Jenôvel
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A MAGYAR BIBLIATÁRSULAT ÉS
A REFORMÁTUS KÁLVIN KIADÓ AJÁNLATA

MAGYAR BIBLIATÁRSULAT ALAPÍTVÁNY
E-mail: info@bibliatarsulat.hu;
honlap: www.bibliatarsulat.hu
A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ
KÁLVIN JÁNOS KIADÓJA
1113 Budapest, Bocskai út 35.
Telefon: 386-8267, 386-8277
E-mail: kalvin.kiado@kalvinkiado.hu;
honlap: www.kalvinkiado.hu

Laura Blanco – Silvia Carbonell: ERÉNYEK ÉS ÉRTÉKEK
Vidám játékok, foglalkozások és elgondolkodtató kérdések 52 hétre, 128 oldal, 2800 Ft
Egy nagyszerû segítség gyermekeink nyitott, barátságos személyiségének kibontakoztatá-
sához. Öröm, barátság, megbocsátás, szeretet, bátorság, közösségvállalás, tisztesség, egye-
nesség, hála… – mind szükségesek ahhoz, hogy boldog, elégedett és kiegyensúlyozott, ha-
tározott gondolkodású és tiszta lelkiismeretû emberré váljanak.

Dizseri Eszter:
GYEREKEK A MIATYÁNKRÓL
199 oldal, 1100 Ft
5 és 14 év közötti, különbözô háttérbôl
jövô gyerekek adnak beszédes válaszokat
olyan fogalmakról, mint: Isten, a minden-
napi kenyér vagy a gyerekembert is pró-
bára tevô megbocsátás.

Dizseri Eszter
ILLIK, NEM ILLIK?
Viselkedési tanácsok 12–18 éveseknek
209 oldal, 710 Ft
„Azt mondjuk, hogy a stílus maga az ember. A
serdülôknek jellemük, karakterük kialakításá-
val egyúttal lehetôségük nyílik a saját stílusuk
megtalálására is. Nagy esély, élni kell vele!”
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