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A felsôoktatási tankönyv-
és szakkönyvvásáron min-
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Már hagyománnyá vált,
hogy az ôszi vizsgaidôszak
elôtti hetekre idôzítik a fel-
sôoktatási tankönyvek és
szakkönyvek országos
seregszemléjét. November
8-án és 9-én  a Mûszaki
Egyetem tizedszerre ad
otthont a kétnapos ren-
dezvénynek. Rendezôje az
Oktatási Minisztérium
Alapkezelô Igazgatósága
valamint a Magyar
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kiadó jelentkezett az idei
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tankönyvvásárra, a
klasszikus egyetemi kiadók
mellett jelen lesznek a
nagy kiadók (Akadémiai,
Corvina, Mezôgazda) és
több olyan kiadó, amely
nem kifejezetten
tankönyveket, hanem
a felsôsoktatásban (is)
használható szakkönyveket
publikál.
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1975 óta szabadúszó író.
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■ Már hagyománnyá vált, hogy az ôszi vizsgaidôszak elôtti he-
tekre idôzítik a felsôoktatási tankönyvek és szakkönyvek országos
seregszemléjét. November 8-án és 9-én  a Mûszaki Egyetem tized-
szerre ad otthont a kétnapos rendezvénynek. Rendezôje az Okta-
tási Minisztérium Alapkezelô Igazgatósága valamint a Magyar
Könyvkiadók és Könyvterjesztôk Egyesülésének Felsôoktatási Ta-
gozata. Mintegy ötven kiadó jelentkezett az idei (tavaly nyolcvan
volt) tankönyvvásárra, a klasszikus egyetemi kiadók mellett jelen
lesznek a nagy kiadók ( Akadémiai, Corvina, Mezôgazda) és több
olyan kiadó, amely nem kifejezetten tankönyveket, hanem a fel-
sôsoktatásban (is) használható szakkönyveket publikál. 

Hagyományt teremtettek
1996-ban rendezték meg elsô ízben a felsôoktatási tankönyv- és
szakkönyvvásárt a Budapesti Mûszaki Egyetem aulájában. Mint
Törjék Zsuzsanna, az Oktatási Minisztérium Alapkezelô Igazga-
tósága Kommunikációs Osztályának vezetôje elmondta, a vásár
létrehozása idôben csaknem egybe-
esett az állami finanszírozású felsô-
oktatási tankönyv- és szakkönyvpá-
lyázatok kiírásával. A minisztérium
célja az volt, hogy a felsôoktatásban
széles körben használt új tanköny-
vek, a szakmai és tudományos szak-
könyvek, szótárak, lexikonok, illet-
ve elektronikus oktatási lehetôségek
és segédanyagok elôállításával
emeljék a felsôoktatás színvonalát,
valamint segítsék a hallgatók és ok-
tatók könyvellátását. Kölcsönös tá-
jékozódási lehetôséget teremtettek
evvel egyfelôl a kiadók és forgalma-
zók, illetve a szakma és a szélesebb közönség számára. A tan-
könyvvásár szervezését eleinte a MKKE,  a Felsôoktatási Pályá-
zatok Irodája, 2003-tól a MKKE és az OM Alapkezelô Igazgató-
sága végezte. – Ez volt az elsô fórum, rendezvény és esemény,
amely erre a szférára koncentrált, és ahol minden tudományág
képviseltette magát. A vásár alatt a kiadók nem csak árulják, de
ki is állítják  legújabb tankönyveiket és szakkönyveiket. Ezenfe-
lül 20 százalék árengedményt adnak hallgatóknak, oktatóknak és
közületeknek (felsôoktatási intézményeknek, könyvtáraknak
stb.) egyaránt. A hallgatóknak, a kedvezô ár mellett, a vásár leg-
fontosabb hozadéka, hogy helyben hozzájuthatnak a számukra
szükséges összes tankönyvhöz. A kiadóknak is jó forgalmat biz-
tosít a vásár. Elmondhatjuk, hogy mára a könyvszakma elfoga-
dott és hagyományokkal rendelkezô intézménye lett ez a fórum
– összegzi Törjék Zsuzsanna.

A kiadók közül vannak MKKE-tagok, és tagozati szereplôk,
akadnak a felsôoktatási intézményekben mûködô, de nem önál-
lóan gazdálkodó kiadók, és vannak vállalkozásszerûen mûködô
kiadók. A határon túli kiadók is jelen vannak a kiállításon, szá-
mukra a részvétel ingyenes. A belépôdíj nélküli vásár látogatott-
sága évrôl évre nô, a fôvárosból és vidékrôl  egyaránt érkeznek
érdeklôdôk. A rendezvény idején minden évben konferenciát
tartanak egy-egy aktuális oktatási kérdésrôl. Ebben az évben a
felsôoktatási reformhoz szükséges tananyagok kifejlesztése a

megbeszélés fô témája, melyet maga a miniszter vezet fel egy
elôadásban. Szó esik majd a felsôoktatási pályázatok lebonyolí-
tásáról és tapasztalatairól, az új, két ciklusú képzés feladatairól a
tankönyvellátásban, a szekcióüléseken pedig a reprográfiai jog-
intézmény mûködése, valamint az illegális könyvmásolás kerül
megvitatásra. 

Nagyobb példányszámú a tankönyv mint
a jegyzet

A több tucatnyi kiállító kiadó közül kettôt szólítottunk meg.
Egyikükre azért esett a választás, mert házon belül vannak, még-
sem házigazdák, másikuk  nem kifejezetten tankönyves kiadó,
viszont magas színvonalú szakkönyveket jelentet meg.

A Mûegyetemi Kiadó 1992 óta létezik, mint egyetemi kiadó.
A kezdetektôl jelen vannak a könyvvásáron, de sem a vásár
szervezésében, sem a lebonyolításában nem vesznek részt. A
Mûegyetemi Kiadó mûszaki tanulmányokat folytató hallgatók-

nak jelentet meg jegyzeteket és tan-
könyveket. Évente 6–10 új tankönyvvel
jelentkeznek a piacon. A tankönyvek
magasabb példányszámban jelennek
meg, mint a jegyzetek, és természetesen
az áruk is magasabb. Nem csupán a sa-
ját egyetemüket látják el, hanem az or-
szág többi mûszaki jellegû egyetemére
és fôiskolájára is szállítanak kiadványa-
ikból. A vásárra elsôsorban a tanköny-
veket viszik ki. Újdonságaik között
olyan témában egymástól távol esô ki-
adványok szerepelnek mint Mojzes Im-
re: Mikroelektronikája, a Talyigás–Moj-
zes páros elektronikus kereskedelemrôl

írt könyve, Deli Zsuzsa: Nemzetközi marketingje, Fi István
közúti csomópontok kialakításáról írt mûve, Iványi Miklós az
acélszerkezetekrôl készült munkája vagy Csom Gyula az atom-
erômûvek üzemtanáról írt kötetei.

A HVG-ORAC Kiadó néhány éve szintén jelen van a vásá-
ron. A jogi és gazdasági könyveket jegyzô cég kiadványainak
többsége nem tankönyv, viszont ajánlott olvasmányként és
tananyagként az ország számos jogi és közgazdasági felsôokta-
tási intézményében használják ôket. Mint Almási Csilla, a mar-
ketingosztály munkatársa elmondta, az általuk publikált köny-
vek közül nem egy azért vált tankönyvvé, mert az egyetemen
oktató szerzô „bevitte”, és tankönyvként használja. A HVG-O-
RAC ez irányú tevékenységét sikeresnek tartja, mert, mint
mondják, kevés jogi kiadó létezik az országban. Ennek köszön-
hetô, hogy a Büntetôjogról szóló kötetük már az ötödik, az Eu-
rópai Unióról szóló könyvük a hatodik, az EU-jog és joghar-
monizációt tárgyaló kiadványuk a második, vagy az alapítvá-
nyokat és közalapítványokat tárgyaló opuszuk már a negyedik
kiadást is megérte. A könyvvásárra legfrissebb kiadványaik kö-
zül  ajánlják a Bírósági határozatokat, az Európai ÁFA kézi-
könyvét, a Számadó folyóirat új számát, az Öröklés a család-
ban címû kötetet, A számlázás kézikönyvét vagy A KRESZ ér-
telmezése a jog tükrében címû kiadványukat.

(szénási)
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könyvesemény

Tankönyvparádé
A felsôoktatási tankönyv- és szakkönyvvásáron
minden tudományág képviselteti magát

„Szó esik majd a felsôoktatási pályá-

zatok lebonyolításáról és tapasztalata-

iról, az új, két ciklusú képzés feladata-

iról a tankönyvellátásban, a szekció-

üléseken pedig a reprográfiai jogintéz-

mény mûködése, valamint az illegális

könyvmásolás kerül megvitatásra.”
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A magánhonlapján közzétett önéletrajzá-
ban írja Temesi Ferenc, hogy már gyerek-

korában tudta: neki mesélnie kell.
A gimnáziumban társai megrendelésére

némi ellenszolgáltatásért írt verseket
lányokhoz. Még szegedi egyetemistaként

(angol–magyar szakos volt) elnyert
egy londoni ösztöndíjat, 1975 óta

szabadúszó író. Tucatnyi könyve jelent
meg, elbeszéléskötetek, regények.

Hamarosan a boltokba kerül újság-
regénye, regényújságja, a Kölcsön Idô. 

■ Önnön bevallása szerint korábbi mûvei cselekményét el-
felejti. Miként lehetséges ez? Amikor felkerestem Visegrádi
utcai lakásában, amelyre nem az ô nevénél kell felcsöngetni,
így válaszolt a kérdésre:
– Az író körülbelül négy-öt alaptörténetet ír egész életében, ezek
mindig visszatérnek. Szerencse is, hogy a történeteimet elfelej-
tem. Nem attól félnék, hogy ugyanazt írom, de jobb, ha mindig
tiszta lappal kezdek. Legfeljebb a mûfajuk marad meg a fejem-
ben, az például, hogy a Királyáldozat szerelmes regény volt. Vi-
szont regényeim szerkezetét soha nem felejtem el. A történet kö-
zös zsákmány, sztorit bárki ellophat tôlem, ha nem lóg ki a ló-
láb, tegye, javítsa. Akkor vagyok dühös, amikor a formát lopják
el, amelynek kidolgozásába tíz évemet fektettem bele. A szótár-
regény Magyarországon az én nevemhez kötôdött. Nyugodtan
perre mehettem volna az elorozása miatt, de nem teszem, mert
felemelném vele azt, aki, finoman szólva, a nyomdokaimba lé-
pett ebben a mûfajban. Az ötlet olyan egyedi volt, hogy akár
egész életemben írhattam volna, hiszen Walt Whitmann is
örökké csak a Fûszálakat írta, mindig azt bôvítette.
– Eredetileg arra készült, hogy a szótárregényt fejleszti élet-
mûvé?
– Dehogyis! Bennem rengeteg ötlet van, ez csak egy volt a sok
közül. Hol huszonhárom lépéses sakkjátszmában gondolkodom
a regényemben, ennek lépéseit képezem le az ábrázolt emberi
kapcsolat távolodásokat, közeledéseket, támadásokat és védeke-
zéseket mutató viszonyaira. Hol a jóskártya hetvennyolc lapja,
a kínai pálcikajóslás kuái voltak az alap, vagy a titkos kínai had-
mûvészet harminchat hadicsele. A fejemben külön vannak a for-
mák, lebegnek évekig, ha kell, évtizedekig várnak, míg meg nem
jelenik a történet, amely a formát magára akarja ölteni.
– A mostani regény logikai fonalát újságformátum adja. Mi-
ért éppen erre a könnyen avuló mûfajra gondolt?
– A Kölcsön Idô újságregény vagy regényújság, tulajdonképpen
mindkettô. Minden írót megkísért ez a gondolat, hogy egyszer egy
egész lapszámot teleírjon. Szeretném, hogy az enyém legyen min-
den rovat a vezércikktôl az apróhirdetésig. A Kölcsön Idô címû lap
1990-ben alapíttatott, elkezdôdik 2000-ben és 2004 végén vagy
2005 elején ér véget. Minden évfolyamban négy szám van. Mind-
egyikünk olyan író, mint amilyen olvasó. Én rengeteg újságot ol-
vasok, például elképesztô mennyiségû hetilapot. Az igaz, hogy ol-

vasok mást is, teszem azt, szociológiát, de
azt idegen nyelven, angolul, franciául, kína-
iul, esetleg oroszul. Igaza van, a hírek na-
gyon hamar elévülnek, elôször a politikai
jellegûek, utána a sportra vonatkozók. De
az irodalom olyan hírek gyûjteménye, ame-
lyek, jó esetben, nem veszítenek érvényük-
bôl. Ezekbôl szövôdik a regény, amely egy-
úttal arra is tekintettel van, hogy az embe-
rek olvasási szokása megváltozott, többnyi-
re újságot olvasnak, bár lassacskán már azt
sem, mert lebilincseli ôket a tévé.
– Miért lett Kölcsön Idô a regény címe?
– Ehhez 1973-ig kell visszamennem, ami-
kor egy balesetben, amelyben a szerelmem
meghalt, én megmaradtam. Már engem is
kiterítettek, ott volt a hullazsák, de egyszer

csak fölültem, körülnéztem. Nem hallottam semmit, nem volt
mozizás halál elôtt, nem játszódott le az életem, fájdalmat sem
éreztem a sokkhatás miatt. Sokáig nem tudtam, miért éltem túl
a csattanást, de aztán rájöttem, hogy azt az idôt, amelyet azóta
itt töltök, kölcsön kaptam. A mostani regényújságban slágerlista-
rovat is szerepel, amelynek tartalma mind a húsz lapszámban vál-
tozatlan. Ezen a listán szerepel a Borrowed Time címû sláger,
amely kölcsönidôt jelent, és az angolban olyan jelentésárnyalatot
hordoz, hogy valaki már túlélte önmagát, túl sokat élt.
– Milyen rovatai vannak még az újságjának? 
– Állandó rovatai a Szex, a Todomány (sic!), az Idô-járás, Vegyes
vágott, Hogyan, hogyan ne, az Inferno Hírügynökség jelenti,
Tudni(nem)valók. Találni benne publicisztikát, jegyzetet, nyelv-
mûvelést, interjút fiktív személlyel, vagy halottal, mint Sándor
bácsi, a betyárok csillaga. A néhol bulvár jellegû tartalom mellett
megjelenik a komoly irodalom, esszé, tárca formájában, s persze
a történelmet sem lehet kikerülni. A 2001-es különszámban sze-
repel az Arcba szállók címû vezércikk. Írok a könyvben Afganisz-
tánról, Irakról, de nem politikai elemzôként, hanem arról, hogy
miként élnek, írnak, hogyan gondolkodnak az ottaniak. S ebbôl
kiderül, hogy az ilyen embereket nem lehet legyôzni. Van fô-
zôcske rovat, akadnak halálhírek, sportjellegû közlemények, de
az a legfurmányosabb, hogy számról számra elindulnak benne
kisebb és nagyobb folytatásos regények, karcolatfüzérek. A tíz
közül több az újság elsô számában, vagyis a kétezer oldalas re-
gény elején kezdôdik. Van, amelyik az elsô kötet közepén ér vé-
get, a másik történet a második kötetben fog folytatódni, egy-két
következôt pedig ott is kezdek közölni én, a fôszerkesztô, vagyis
T. F. A többi íráshoz régi regényfiguráim nevét, esetleg hajdani
írók álneveit kölcsönöztem. Vannak regények, amelyek végigfut-
nak a húsz számon, vagyis a teljes könyvön.
– Hogyan kell olvasni ezt az újságregény-regényújságot? 
– Kinek-kinek tetszése szerint. Ha rám hallgatnak, az elejétôl a
végéig olvassák, mint a hagyományos regényeket. De megteheti
azt is, akinek kedve tartja, hogy végigolvas egy-egy folytatásos re-
gényt. Megkeresi a névmutatóban, lapszámról lapszámra csak
ezekre a részekre ugorva, s az apróbb anyagok, a képek között
csak utána szemezget.

Mátraházi Zsuzsa
Fotó: Szabó J. Judit 3
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Temesi Ferenc Kölcsön Ideje
Regényújságja jelenik meg a Por írójának
a Téli Könyvvásárra
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A Csángó Zarathusztra megfejti a sorsot.
Beteljesíti, amit a nagy elôd félbeha-

gyott. Megváltani jön és megváltottként
távozik. Huszthy Ádám létrehozta az

akarat és a vágyódás könyvét. Az ötven-
két éves szerzô több évtizedes újságírói
és szerkesztôi munka után megírta élete
elsô regényét. Családjával Piliscsabán él,
lovasoktatóként. Életét az írás mellett a

lovak teszik teljessé.

– Mondhatjuk, hogy elsôkötetes szerzô a szépirodalom
terén?
– Igen. Írni, mindig írtam, de csak mint „alkalmazott író”.
Legelôször zenekritikákat az Új Tükörben. Aztán erdélyi ri-
portot a bezúzott Magyar Ifjúságban. Késôbb interjúkat ké-
szítettem az Új Magyarország részére. Voltam a bécsi Die
Furchénál ösztöndíjasként. Ám az Igen címû katolikus lapnál
nôttem fel, újságíróként, késôbb fôszerkesztôként. Jó társaság
volt, itt tanultunk írni, mindnyájan az alapító, Czakó Gábor
emlôin nevelkedtünk. Kerek tíz esztendeig voltam a lapnál.
Az Igennél eltöltött munka eredményeként cikkeim gyûjte-
ménye Agytakarítás címmel jelent meg. A Csángó Zara-
thusztra magától bújt ki belôlem. Meg kellett születnie. A va-
júdás hosszú volt, a fôhôs és néhány jelenet már a hetvenes
évek végén megvolt. Csak húsz évvel késôbb, 1998-ban in-
dultak meg a „tolófájások”. Kevés idôm volt akkoriban, a re-
gényt leginkább a Piliscsaba és Budapest közötti vonatúton
írtam, három év alatt. Igyekeztem tömören fogalmazni, így a
regény mindössze száz oldal.
– Sokat várt a regény kiadására...
– Nem kerestem fel kiadókat, csak a Magvetônek küldtem el
és vártam, vártam és vártam. Mivel a Csángó Zarathusztra kö-
zege, lételeme a huszadik század, szükségesnek tartottam ezt
dokumentálni azzal, hogy saját költségemen, magánkiadás-
ban megjelenttettem az elsô részt 1999 decemberében, tizen-
négy példányban. Ez most már a Faust mintájára az „Ôs
Csángó Zarathusztra”.
–  A fülszövegben kalandregényt, operát, zeneiséget emle-
getnek. Mirôl szól ez a könyv?
– Ebben a regényben a forma éppoly fontos, mint a tartalom.
Két alapvetô mintához kapcsolódik: az egyik Nietzsche Zara-
thustrája, a másik Goethe Faustja. Ezek ismeretében valószí-
nûleg könnyebb olvasmány ez a könyv. Azokat a létkérdése-
ket teszem fel, amelyeket az emített két mû is. Válaszolok is
ezekre. Az én válaszom talán nem olyan pompás és lélegzet-
elállító mint a „kollegáké”, de valóságos és igaz. Kalandre-
gény, amennyiben minden lapra jut egy-egy kaland, néha ket-
tô is, és a hullák/terjedelem tekintetében nemcsak Shakes-
peare-t, de a jelentôsebb krimiírókat is megelôzi. A zeneiség
a szerkesztésben, valamint a szöveg ritmusában, a szövegben
sokszor elôforduló belsô versekben nyilvánul meg.
– Milyen a felütése a könyvnek? Ironizáló hangnemû?
– Nem. Véresen komoly. Bár könnyen félreérthetô, ha valaki
felületesen olvassa. Szerepel a könyvben többek között Lao-
ce, Jeremiás próféta, Pál apostol, Shakespeare és Goethe is,

olykor pajzán helyzetben. A csángó
Zarathusztra is elmerül a sikamlós
kalandokban. De a József Attilával
rokon lelkû fôhôs, aki egyetlen tanú-
ja lesz a költô halálának, együtt szen-
ved vele. Keservesen éli át anyja ha-
lálát. A maga halálát többször is.
– Mitôl csángó Zarathusztra?
– Idegen nyelven magyar Zarathuszt-
ra lenne. Talán csángó is lehetne ez
a Zarathusztra, hiszen a fôhôs napba
nézô, a csángó hagyományhoz  ha-
sonlóan, Zoroaszter pedig napimádó
vallást alapított. A beszéde is külö-

nös, „csángál” is a regény folyamán eleget. De ez csak iderán-
gatott magyarázat. Nem csángó. Magyar. Vallása pedig (mint
a csángóké – meg az enyém) katolikus.
– Hogyan tagolódik a regény?
– Két könyvbôl áll a háromrészes regény. Annak idején, a
könyv felénél úgy gondoltam, hogy kész, ez a „Sûrûregény”.
Két általam nagyra becsült írónak is elküldtem olvasásra,
egyikük arra biztatott, hogy folytassam. Hallgattam rá, 2001-
ben fejeztem be a könyvet a második résszel, a Magány köny-
vével. Itt a történetbe ékelve magyarázatok, „színészi instruk-
ciók” segítik az elsô rész megértését.
– Eddig formáról és tartalomról beszélt. De mirôl is szól
tehát ez a könyv?
–  Az elsô rész kacifántos nyelven van írva. Rengeteg egybe-
írás, fonetikus leírású szavak, a beszélt nyelv jelenik meg ben-
ne. Így nehéz olvasni, hacsak hangosan nem mondjuk a szö-
veget. Hangosan olvasva mûködik. A parasztzseni nyelve ez,
aki ráérez a jó megoldásra, akinek magától értetôdôek az élet
kérdéseire adott válaszok, a kocsmai illemtôl a lét értelméig
és céljáig. Ebben a részben földhözragadt jelenetek hôsies el-
játszása után a fôszereplô odáig jut, hogy döntenie kell: meg-
marad romantikus hôsnek, vagy tovább megy, immár hús-vér
emberként, vállalva a valódi életet, és ezzel együtt persze a
valódi halált. A második rész Nietzsche Zarathustrájának to-
vábbgondolása, a hôs életének lejárása, befejezése, beteljesí-
tése. Amint az elôzô rész a Faust elsô részének dramaturgiá-
ját követi, úgy a második rész a goethei második részt. Itt az
égi jeleneteket kell a földhöz odaragadtan eljátszani. A „Za-
rathusztrák” a teljes életre vágynak, ezt hirdetik. Az én hôsöm
teljes életet él, másként, mint ôsmintája. Mindketten a nap-
ba néznek, aztán lejönnek a hegyrôl, hogy tanítsák az embe-
riséget. Mindketten „fennakadnak” ezen az emberiségen. És
itt elválnak útjaik. Csángó Zarathusztra emberré lett. Akarja
és vágyja a teljes életet, de sodródik egyik kalandból a másik-
ba, és ezeket emberi szinten oldja meg, vagyis mindig elbu-
kik. De nem bukhat el végképpen, amíg gazdája, a Teremtô
pórázon tartja, ezért vele vitatkozik, rángatja pórázát, amíg
lassan belehajlik az Isten igájába, ami keserû és nehéz. Köz-
ben létigazságokat ismer fel, lám, mégis tanít, de nem úgy,
ahogy fiatalon gondolta Nietzschével. Élete utolsó kalandja
és felismerése az „élet koronája”, amit immár felkészülten, vi-
selésére méltón fogad el. Végigéli és ezzel beteljesíti az életet.
Így lett meg akarata és vágya: a teljes élet.

Szénási Zsófia
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Napba nézô parasztpróféta
Huszthy Ádám megírta a Zarathustra párját
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Makkabi, 4201 Ft

LLLLiiiiffffsssscccchhhhiiiittttzzzz,,,, AAAArrrriiiieeeehhhh;;;; YYYYaaaakkkkuuuubbbboooovvvvsssskkkkiiii,,,, SSSSaaaarrrraaaa: Héber nyelvkönyv kezdôknek II. rész (CD-vel). Makkabi, 4201 Ft

LLLLoooocccchhhh ÁÁÁÁggggnnnneeeessss;;;; BBBBaaaarrrrttttaaaa ÉÉÉÉvvvvaaaa: Read, Read, Read. Gyakorlatok a kétszintû érettségi írásbeli vizsgához.
Akadémia, 2470 Ft

MMMMoooollllnnnnáááárrrr MMMMaaaarrrriiiiaaaannnnnnnnaaaa;;;; LLLLiiiikkkkssssaaaayyyy MMMMáááárrrriiiiaaaa eeeetttt aaaallll.: Pass auf! 1. Feladatlapok. Tankönyvkiadó, 450 Ft

MMMMoooollllnnnnáááárrrr MMMMaaaarrrriiiiaaaannnnnnnnaaaa;;;; LLLLiiiikkkkssssaaaayyyy MMMMáááárrrriiiiaaaa eeeetttt aaaallll.: Pass auf! 2. Feladatlapok. Tankönyvkiadó, 460 Ft

MMMMoooollllnnnnáááárrrr MMMMaaaarrrriiiiaaaannnnnnnnaaaa;;;; LLLLiiiikkkkssssaaaayyyy MMMMáááárrrriiiiaaaa eeeetttt aaaallll.: Pass auf! 4. Feladatlapok. Tankönyvkiadó, 460 Ft

PPPPooooóóóórrrr ZZZZssssuuuuzzzzssssáááánnnnnnnnaaaa: TEAM 1. First Steps Together. Feladatlapok. Tankönyvkiadó, 460 Ft

PPPPooooóóóórrrr ZZZZssssuuuuzzzzssssáááánnnnnnnnaaaa: TEAM 4. Exploring Together. Activity book 7. oszt. Tankönyvkiadó, 830 Ft

PPPPooooóóóórrrr ZZZZssssuuuuzzzzssssáááánnnnnnnnaaaa: TEAM 4. Exploring Together. Course Book 7. oszt. Tankönyvkiadó, 1760 Ft

RRRRaaaaddddvvvváááánnnnyyyyiiii TTTTaaaammmmáááássss;;;; GGGGöööörrrrggggéééénnnnyyyyiiii IIIIssssttttvvvváááánnnn: English for Business and Finance. Haladó üzleti és pénzügyi
nyelvkönyv. Akadémia, 5350 Ft

oktatás-nevelés
DDDDoooobbbboooossssnnnnéééé PPPPeeeettttôôôô EEEErrrrzzzzsssséééébbbbeeeetttt;;;; BBBBooooddddnnnnáááárrrrnnnnéééé CCCCssssáááákkkkiiii JJJJuuuuddddiiiitttt: Napközis foglalkozások tervezése. Tanítói kézikönyv
3-4. oszt. Tankönyvkiadó, 1200 Ft

EEEErrrrddddééééllllyyyyiiii AAAAnnnnddddrrrreeeeaaaa: Nézd a kezem! Egyszerû gesztusjelek gyûjteménye nem beszélô emberekkel való
kommunikációhoz. Tankönyvkiadó, 5000 Ft

HHHHooooffffffffmmmmaaaannnnnnnn JJJJuuuuddddiiiitttt (szerk.): Gyógypedagógia. Bevezetés a látássérültek pedagógiájába.
Szöveggyûjtemény. Comenius, 1365 Ft

KKKKoooorrrroooommmm EEEErrrrzzzzsssséééébbbbeeeetttt:::: Fogalmi fejlôdés és fogalmi váltás. Mûszaki, 2150 Ft

NNNNéééémmmmeeeetttthhhh AAAAnnnnddddrrrráááássss;;;; MMMMiiiikkkkoooonnnnyyyyaaaa GGGGyyyyöööörrrrggggyyyy eeeetttt aaaallll. (szerk.): Életreform és reformpedagógia. Nemzetközi
törekvések magyar pedagógiai recepciója. Gondolat, 1980 Ft

politika
BBBBaaaalllloooogggghhhh MMMMaaaarrrrggggiiiitttt;;;; GGGGeeeerrrrggggeeeellllyyyy JJJJeeeennnnôôôô: Állam, egyházak, vallásgyakorlás Magyarországon, 1790–2005. I–II.
Dokumentumok. MTA Történettud. Int., História Al., 7000 Ft

DDDDeeeeáááákkkk AAAAnnnnddddrrrráááássss: Az orosz külpolitikai gondolkodás története (1992–1997). Akadémia, 2750 Ft

EEEEiiiissssnnnneeeerrrr,,,, WWWWiiiillllllll: Az összeesküvés. Cion bölcseinek jegyzôkönyve – Az igazság. Ulpius-Ház, 2980 Ft

FFFFuuuukkkkuuuuyyyyaaaammmmaaaa,,,, FFFFrrrraaaannnncccciiiissss: Államépítés. Kormányzás és világrend a 21. században. Századvég, 3150 Ft

GGGGyyyyuuuurrrrccccssssáááánnnnyyyy FFFFeeeerrrreeeennnncccc: Útközben. Napvilág, 1450 Ft

SSSSiiiimmmmáááánnnnddddiiii IIIIrrrréééénnnn: Magyarország a Szabad Európa Rádió hullámhosszán, 1951–1956. Gondolat, 2680 Ft

SSSSttttuuuummmmppppffff IIIIssssttttvvvváááánnnn eeeetttt aaaallll. (szerk.): A jóléti rendszerváltás csôdje. A Gyurcsány-kormány elsô éve.
Századvég, 2625 Ft

TTTTooooddddoooorrrroooovvvv,,,, TTTTzzzzvvvveeeettttaaaannnn: A rossz emlékezete, a jó kísértése. Napvilág, 3300 Ft

TTTTöööörrrröööökkkk GGGGáááábbbboooorrrr: A politikai napirend. Politika, média, közvélemény és az “agenda-setting” hatás.
Akadémia, 2200 Ft

statisztika
FFFFrrrriiiissssssssnnnnéééé TTTTóóóótttthhhh IIIIlllloooonnnnaaaa(szerk.): A magyar régiók zsebkönyve, 2004. KSH, 700 Ft

JJJJóóóózzzzssssaaaa ZZZZssssuuuuzzzzssssaaaannnnnnnnaaaa(szerk.): A Magyar Köztársaság helységnévkönyve. 2005.jan.1. - Gazetteer of the
Republic of Hungary, 1th January, 2005. KSH, 1700 Ft

KKKKooooóóóóssss SSSSzzzzaaaabbbboooollllccccssss: Általános statisztika. Rejtjel, 2700 Ft

MMMMaaaaggggyyyyaaaarrrroooorrrrsssszzzzáááágggg 2222000000004444. KSH, 2900 Ft

TTTTóóóótttthhhh GGGGéééézzzzaaaa: Az autópályák szerepe a regionális folyamatokban. KSH, 2200 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. szeptember 15. – október 12.
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tankönyvek
BBBBááááddddeeeerrrr IIIIlllloooonnnnaaaa;;;; TTTTöööörrrröööökkkk TTTTaaaammmmáááássss eeeetttt aaaallll.: Felmérô feladatlapok 1. oszt. Magyar nyelv és irodalom, matemati-
ka, környezetismeret. Tankönyvkiadó, 292 Ft

BBBBéééékkkkééééssssssssyyyy SSSSzzzziiiillllvvvviiiiaaaa eeeetttt aaaallll.: Matematika 6. Kalandozások a matematikában. Tankönyvkiadó, 1830 Ft

BBBBéééékkkkééééssssssssyyyy SSSSzzzziiiillllvvvviiiiaaaa eeeetttt aaaallll.: Matematika 6. Kalandozások a matematikában. Munkafüzet. Tankönyvkiadó, 803 Ft

BBBBoooorrrrbbbbáááássss LLLLáááásssszzzzllllóóóónnnnéééé: Matematika a nyelvi elôkészítô évfolyam számára. Tankönyvkiadó, 854 Ft

BBBBoooorrrrsssszzzzéééékkkkiiii ÁÁÁÁggggnnnneeeessss eeeetttt aaaallll.: Felmérô feladatlapok 4. oszt. Magyar nyelv és irodalom, matematika,
környezetismeret. Tankönyvkiadó, 458 Ft

CCCCzzzzeeeeggggllllééééddddyyyy IIIIssssttttvvvváááánnnn;;;; HHHHaaaajjjjdddduuuu SSSSáááánnnnddddoooorrrr eeeetttt aaaallll.: Matematika 12. Középiskola 12. osztály részére. Mûszaki,
1390 Ft

CCCCzzzzeeeeggggllllééééddddyyyy IIIIssssttttvvvváááánnnn;;;; KKKKoooovvvvááááccccssss AAAAnnnnddddrrrráááássss: Témazáró felmérô feladatsorok. Matematika 11. osztály. Tanári
példány. Mûszaki, 900 Ft

CCCCzzzzeeeeggggllllééééddddyyyy IIIIssssttttvvvváááánnnn;;;; KKKKoooovvvvááááccccssss AAAAnnnnddddrrrráááássss: Témazáró felmérô feladatsorok. Matematika 11. osztály. Tanulói
példány. Mûszaki, 700 Ft

DDDDöööörrrrnnnnyyyyeeeeiiiinnnnéééé BBBBeeeerrrreeee AAAAnnnnddddrrrreeeeaaaa: Olvasmánynapló Tatay Sándor Kinizsi Pál címû regényéhez.
Tankönyvkiadó, 407 Ft

FFFFüüüüzzzzeeeessssiiiinnnnéééé KKKKaaaazzzziiiinnnncccczzzziiii ZZZZssssuuuuzzzzssssaaaannnnnnnnaaaa;;;; RRRRiiiiddddzzzziiii GGGGiiiizzzzeeeellllllllaaaa: Informatika kisiskolásoknak 2. Tankönyvkiadó, 830 Ft

GGGGööööddddrrrriiii EEEEnnnniiiikkkkôôôô: Szemelgetô. Szövegértési munkafüzet 3–4. osztály. Tankönyvkiadó, 645 Ft

GGGGöööömmmmöööörrrryyyy AAAAnnnnddddrrrráááássss;;;; SSSSzzzzeeeerrrréééénnnnyyyyiiii GGGGáááábbbboooorrrr eeeetttt aaaallll.: Biológia III. A gimnáziumok 12. évfolyama számára. Mûszaki,
1360 Ft

HHHHaaaarrrrttttddddééééggggeeeennnnnnnnéééé RRRRiiiieeeeddddeeeerrrr ÉÉÉÉvvvvaaaa: Tanári kézikönyv a környezet- és természetismeret tanításához 4-6. oszt.
Tankönyvkiadó, 1200 Ft

HHHHeeeerrrrcccczzzzeeeeggggnnnnéééé VVVVaaaarrrrggggaaaa IIIIlllloooonnnnaaaa;;;; HHHHoooollllzzzzggggeeeetttthhhháááánnnn KKKKaaaattttaaaalllliiiinnnn: Kémia 9. Munkafüzet a középiskolák számára.
Tankönyvkiadó, 736 Ft

HHHHoooollllzzzzggggeeeetttthhhháááánnnn KKKKaaaattttaaaalllliiiinnnn;;;; MMMMaaaattttuuuullllaaaa IIIIlllloooonnnnaaaa: Biológia 11. Munkafüzet a középiskolák 11. évfolyama számára.
Érettségire felkészítô, képességfejlesztô feladatok. Tankönyvkiadó, 690 Ft

HHHHoooorrrrvvvváááátttthhhh ÁÁÁÁrrrrppppááááddddnnnnéééé: Fizika munkafüzet a szakközépiskolák 12. évfolyama számára. Tankönyvkiadó,
590 Ft

MMMMáááánnnnddddiiiiccccssss DDDDeeeezzzzssssôôôô;;;; MMMMoooollllnnnnáááárrrr KKKKaaaattttaaaalllliiiinnnn: Biológia 8. Munkafüzet. Az ember szervezete és egészségtana.
Mûszaki, 770 Ft

SSSSzzzzaaaabbbbaaaaddddiiii LLLLáááásssszzzzllllóóóó;;;; KKKKaaaappppoooossssiiiinnnnéééé PPPPaaaattttaaaakkkkyyyy KKKKrrrriiiisssszzzzttttiiiinnnnaaaa eeeetttt aaaallll.: Matematika 12. Mûszaki, 1273 Ft

SSSSzzzzeeeennnnddddrrrreeeeiiiinnnnéééé PPPPeeeettttrrrriiiikkkk KKKKaaaattttaaaalllliiiinnnn: Szó-játék. Anyanyelvi gyakorló 1. osztály.

Dinasztia, 690 Ft

SSSSzzzzmmmmoooollllyyyyaaaannnn GGGGaaaabbbbrrrriiiieeeellllllllaaaa: Irodalmi ikerkönyvek 6. Munkafüzet. Tankönyvkiadó, 985 Ft

TTTTóóóótttthhhh KKKKrrrriiiisssszzzzttttiiiinnnnaaaa;;;; VVVVaaaallllaaaacccczzzzkkkkaaaa AAAAnnnnddddrrrráááássss: Irodalmi ikerkönyvek 6. Tankönyv. Tankönyvkiadó, 1290 Ft

VVVViiiiccccttttoooorrrr AAAAnnnnddddrrrráááássss: Biológia 8. Ellenôrzô feladatlapok. Tankönyvkiadó, 366 Ft

társadalomtudományok
BBBBoooottttlllliiiikkkk JJJJóóóózzzzsssseeeeffff: Közigazgatás és nemzetiségi politika Kárpátalján 2. A Magyarországhoz történt vissza-
térés után, 1939–1945. BGYTF, 4001 Ft

CCCCsssseeeerrrreeeessssnnnnyyyyééééssss FFFFeeeerrrreeeennnncccc: Migráció az ezredfordulón. A népességmozgások társadalmi és politikai
következményei Közép-Európában. Dialóg Campus, 2980 Ft

CCCCssssoooonnnnttttoooossss GGGGáááábbbboooorrrr: A Hortobágy szélén. Nádudvari beszélgetések. Társadalomföldrajz.

Hét Krajcár, 1400 Ft

HHHHéééérrrraaaa GGGGáááábbbboooorrrr;;;; LLLLiiiiggggeeeettttiiii GGGGyyyyöööörrrrggggyyyy: Módszertan. Bevezetés a társadalmi jelenségek kutatásába. Osiris, 4280 Ft

FFFFeeeekkkkeeeetttteeee GGGGyyyyuuuullllaaaa: A jövô megrablása. Antológia, 800 Ft

MMMMiiiilllleeeessss,,,, BBBBaaaarrrrrrrryyyy: Hippik. Jószöveg, 7590 Ft

VVVVáááárrrryyyy BBBBééééllllaaaa;;;; VVVVáááárrrryyyy HHHHuuuusssszzzzáááárrrr ÁÁÁÁggggnnnneeeessss: Újvilági küzdelmek. Az amerikai magyarság élete és az óhaza.
Mundus, 3150 Ft

WWWWeeeeiiiissssssss JJJJáááánnnnoooossss: A kor – gondolatokban megragadva. Társadalomelméleti tanulmányok. Áron, 2840 Ft

TERMÉSZETTUDOMÁNY

biológia
GGGGrrrraaaahhhhaaaammmm,,,, NNNNiiiicccckkkk;;;; WWWWaaaallllkkkkeeeerrrr,,,, RRRRiiiicccchhhhaaaarrrrdddd: Testünk mûködése. M&C, 3800 Ft

fizika
FFFFéééénnnnyyyyeeeessss TTTTiiiibbbboooorrrr (szerk.): Atommagfizika. Kossuth, 3000 Ft

földtan és ôslénytan
BBBBuuuuggggggggiiiisssscccchhhh,,,, WWWWeeeerrrrnnnneeeerrrr;;;; BBBBuuuuggggggggiiiisssscccchhhh,,,, CCCChhhhrrrriiiissssttttiiiiaaaannnn: Ásványok és kôzetek. Tessloff, 2370 Ft

CCCCrrrruuuummmmmmmmeeeennnneeeerrrrtttt,,,, RRRRaaaaiiiinnnneeeerrrr: A jégkorszak. Tessloff, 2370 Ft

kémia
GGGGeeeerrrrggggeeeellllyyyy PPPPáááállll;;;; EEEErrrrddddôôôôddddiiii FFFFeeeerrrreeeennnncccc;;;; VVVVeeeerrrreeeebbbb GGGGyyyyöööörrrrggggyyyy:::: Általános és bioszervetlen kémia. Semmelweis, 4100 Ft

matematika
OOOObbbbááááddddoooovvvviiiiccccssss JJJJ.... GGGGyyyyuuuullllaaaa: Mátrixok és differenciálegyenlet-rendszerek. Scolar, 3990 Ft

növénytan
WWWWiiiisssshhhhnnnniiiiaaaa,,,, SSSStttteeeevvvveeeennnn: Cannabiskalauz. Útmutató az ínyencség felé. Cartaphilus, 2900 Ft

növénytermesztés
BBBBaaaalllliiii JJJJáááánnnnoooossss: A Börzsöny-vidéki málnatermelô táj gazdaságnéprajza. Akadémia, 2835 Ft

ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK

állatgondozás, kedvtelésbôl tartott állatok
AAAAllllddddeeeerrrrttttoooonnnn,,,, DDDDaaaavvvviiiidddd: Hogyan beszéljünk kutyánkkal? Jószöveg, 2990 Ft

SSSSiiiikkkkllllóóóóssss IIIIssssttttvvvváááánnnn;;;; IIIIllllllllyyyyééééssss CCCCssssaaaabbbbaaaa: Házi kedvencek. Szalay, 2198 Ft

TTTTwwwwiiiicccchhhheeeellllllll RRRRoooobbbbeeeerrrrttttssss,,,, DDDDoooonnnnnnnnaaaa: Egészségeset és jót, hogy a kutyánk boldog legyen. 50 házilag készített
étel. Ventus Libro, 2400 Ft

VVVVeeeerrrreeeessssssss IIIIssssttttvvvváááánnnn: Kutyahoroszkóp. Milyen jegyben született? Arión, 1490 Ft

barkácsolás
DDDDiiiieeeerrrrkkkkssss,,,, LLLLeeeesssslllliiiieeee: Mozaikkészítés. Cser, 3498 Ft

HHHHiiiicccckkkkeeeeyyyy,,,, JJJJuuuulllliiiieeee: Üdvözlôlapok saját kezûleg. Sanoma, 2900 Ft

JJJJeeeennnnkkkkiiiinnnnssss,,,, AAAAlllliiiissssoooonnnn: Szalvétatechnika kezdôknek és haladóknak. Cser, 2998 Ft

VVVVaaaarrrrggggaaaa DDDDóóóórrrraaaa: Nemezelés. Lazi, 450 Ft

betegápolás és gyermekgondozás
KKKKeeeennnnéééézzzz KKKKíííírrrraaaa: Babavárók naplója. Írd meg kilenc hónap történetét! LPI, 2850 Ft

SSSScccchhhhnnnneeeeiiiiddddeeeerrrr FFFFeeeerrrreeeennnncccc: Fertôzô betegségek gyermekkorban. B+V, 1490 Ft

TTTTeeeelllleeeeggggddddyyyy LLLLáááásssszzzzllllóóóó;;;; NNNNóóóóggggrrrrááááddddiiii KKKKaaaattttaaaalllliiiinnnn: Hasnyálmirigy-betegségek és diéták. B+V, 1490 Ft

egészség és higiénia
DDDDaaaahhhhllllkkkkeeee,,,, MMMMaaaarrrrggggiiiitttt;;;; DDDDaaaahhhhllllkkkkeeee,,,, RRRRüüüüddddiiiiggggeeeerrrr eeeetttt aaaallll.: Nôi egész-ség. A nôi betegségek üzenetei. Bioenergetic,
3200 Ft

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

IIIIyyyyeeeennnnggggaaaarrrr,,,, BBBB....KKKK....SSSS.: Pránájáma új megvilágításban. Átfogó útmutatás a jógalégzéshez. Filosz-Humán,
3500 Ft

MMMMoooollllnnnnáááárrrr EEEEsssszzzztttteeeerrrr(szerk.): Az egészséges nôkért. Mérték, 5999 Ft

Mozgásra fel! Nyitott Könyvmûh., 1800 Ft

építés, építôipar
CCCCaaaasssssssseeeellllllll,,,, JJJJuuuulllliiiiaaaannnn;;;; PPPPaaaarrrrhhhhaaaammmm,,,, PPPPeeeetttteeeerrrr: Fürdôszobák átalakítása. Cser, 2498 Ft

jármûvek
ÁÁÁÁlllloooommmmaaaauuuuttttóóóókkkk. Glória, 7490 Ft

kertészet
GGGGrrrroooosssssssseeeerrrr,,,, WWWWoooollllffffggggaaaannnngggg: Gyógynövények, fûszernövények. Cser, 1298 Ft

HHHHooooooooggggvvvveeeelllltttt,,,, FFFFiiiieeeekkkkeeee: A kert. Mindenre kiterjedô kertészeti útmutató. Alexandra, 4999 Ft

OOOOrrrrllllóóóócccciiii LLLLáááásssszzzzllllóóóó: Örökzöldek és fenyôk. Mezôgazda, 1950 Ft

PPPPiiiilllllllleeeerrrr MMMMáááárrrriiiiaaaa;;;; BBBBáááánnnnhhhhiiiiddddiiii IIIImmmmrrrreeee: Hagymás dísznövények. Botanika, 2940 Ft

SSSSuuuullllzzzzbbbbeeeerrrrggggeeeerrrr,,,, RRRRoooobbbbeeeerrrrtttt: Növények teleltetése. Cser, 1298 Ft

közúti közlekedés és szállítás
KKKKoooollllttttaaaaiiii JJJJóóóózzzzsssseeeeffff (szerk.): Autóvezetôk tankönyve ‘B’ kategóriás jármûvezetôi vizsgához. Springer, 1590 Ft

mezôgazdaság
MMMMeeeerrrrcccczzzz ÁÁÁÁrrrrppppáááádddd: A must és a bor egyszerû kezelése. Mezôgazda, 1980 Ft

mûszaki tudományok
BBBBaaaalllláááázzzzssss GGGGyyyyöööörrrrggggyyyy: Beton és vasbeton 6. A kutatás története II. A kutatás támogatása. A tudományos
ismeretterjesztés. A tudományos képzés. Akadémia, 5400 Ft

BBBBéééérrrrcccciiii GGGGyyyyuuuullllaaaa(szerk.): Megújuló energiapiac. A 2005. április 7-i konferencia anyagai és szakirodalmi
mellékletek. Agrár Innov. Szöv., 1750 Ft

öltözködés, viselet
LLLLeeeecccchhhheeeevvvvaaaalllliiiieeeerrrr,,,, CCCCoooorrrriiiinnnnnnnneeee: Az elegáns férfi. Útmutató a mindennapi jó megjelenéshez. K. u. K., 4500 Ft

PPPPeeeeaaaaccccoooocccckkkk,,,, JJJJoooohhhhnnnn: Öltözékkiegészítôk. Cser, 5990 Ft

orvostudomány
BBBBaaaalllloooogggghhhh ZZZZoooollllttttáááánnnn: A Hévízi-tó kálváriája egy orvos szemével I. Küzdelem a megmaradásért. Kairosz,
2800 Ft

BBBBooooddddóóóó MMMMiiiikkkkllllóóóóssss eeeetttt aaaallll.(szerk.): A magyar patológia története. Medicina, 4800 Ft

CCCCllllaaaayyyy,,,, JJJJaaaammmmeeeessss HHHH....;;;; PPPPoooouuuunnnnddddssss,,,, DDDDaaaavvvviiiidddd MMMM.: Alapvetô klinikai masszázsterápia: az anatómia és a kezelés
integrálása. Medicina, 6250 Ft

DDDDööööbbbbrrrrôôôôssssssssyyyy LLLLaaaajjjjoooossss: Daganatos betegségek szûrése Magyarországon. SpringMed, 1280 Ft

FFFFoooonnnnyyyyóóóó AAAAttttttttiiiillllaaaa: Élettan gyógyszerészhallgatók részére. Medicina, 8900 Ft

GGGGöööömmmmöööörrrr BBBBééééllllaaaa (szerk.): Klinikai reumatológia. Medicina, 9850 Ft

GGGGyyyyöööörrrrffffiiii AAAAddddrrrriiiieeeennnnnnnneeee: Professzionális fogfehérítés. Medicina, 6250 Ft

HHHHaaaarrrrrrrriiiissssoooonnnn,,,, TTTT.... RRRR.: Belgyógyászati kézikönyv. Medicina, 7900 Ft

KKKKiiiissssssss ÁÁÁÁrrrrppppáááádddd;;;; RRRRéééétttthhhheeeellllyyyyiiii MMMMiiiikkkkllllóóóóssss: Szövettan atlasz. General Press, 6200 Ft

NNNNaaaaggggyyyy GGGGáááábbbboooorrrr;;;; FFFFeeeejjjjéééérrrrddddyyyy PPPPáááállll: Orális diagnosztika. Medicina, 5800 Ft

RRRRoooommmmiiiiccccssss IIIImmmmrrrreeee (szerk.): A prosztata betegségei. A prosztata jóindulatú és rosszingulatú daganatai s
gyulladásos betegségei. White Golden Book, 5900 Ft

SSSSzzzzaaaammmmoooossssiiii TTTTaaaammmmáááássss (szerk.): Preventív pediátria. Válogatott fejezetek. Medicina, 2890 Ft

sajtó
BBBBeeeeddddôôôô IIIIvvvváááánnnn: Hírkönyv. Új Mandátum, 2280 Ft

szakácskönyvek
CCCCrrrroooossssssss,,,, AAAAmmmmaaaannnnddddaaaa: Varázslatos levesek. Alexandra, 2499 Ft

DDDDaaaavvvviiiieeeessss,,,, SSSSiiiiaaaannnn: Wok. Vince, 1600 Ft

HHHHoooorrrrvvvváááátttthhhh MMMMáááárrrriiiiaaaa: Feng shui a konyhában. Endrei, 4300 Ft

LLLLaaaajjjjoooossss MMMMaaaarrrriiii;;;; HHHHeeeemmmmzzzzôôôô KKKKáááárrrroooollllyyyy: 66 húsétel. Aquila, 2980 Ft

NNNNaaaaggggyyyy KKKKaaaattttaaaalllliiiinnnn: Terített asztal. Parázs, 2395 Ft

OOOOeeeettttkkkkeeeerrrr ddddrrrr.: Burgonya- és tésztasaláták. Grafo, 2400 Ft

PPPPoooolllliiiinnnnsssskkkkyyyy,,,, SSSSiiiimmmmoooonnnn: Koktélok enciklopédiája. Ventus Libro, 3990 Ft

SSSSttttaaaacccceeeeyyyy,,,, JJJJeeeennnnnnnnyyyy: Kínai konyha. Vince, 1600 Ft

SSSSttttaaaacccceeeeyyyy,,,, JJJJeeeennnnnnnnyyyy: Vegetáriánus konyha. Vince, 1600 Ft

SSSSzzzzaaaabbbbóóóó SSSSáááánnnnddddoooorrrrnnnnéééé;;;; HHHHoooorrrrvvvváááátttthhhh IIIIllllddddiiiikkkkóóóó: Gombás ételek. Aquila, 360 Ft

TTTTiiiinnnnaaaa rrrreeeecccceeeepppptttteeeekkkk 2222. 100 válogatott recept. Ringier, 590 Ft

TTTTóóóótttthhhh EEEEnnnnddddrrrreeee: Mit fôzzünk ma? Médiam, 3500 Ft

számítástechnika
ÁÁÁÁllllllllóóóó GGGGéééézzzzaaaa: Alapfokú táblázatkezelési ismeretek. Mûszaki, 1350 Ft

HHHHuuuutttttttteeeerrrr OOOOttttttttóóóó;;;; MMMMaaaaggggyyyyaaaarrrr GGGGáááábbbboooorrrr eeeetttt aaaallll.: E-learning 2005. Mûszaki, 7900 Ft

NNNNyyyyiiiisssszzzzttttoooorrrr KKKKáááárrrroooollllyyyy: Grafika és játékprogramozás DirectX-szel. Szak, 4800 Ft

PPPPeeeerrrreeee LLLLáááásssszzzzllllóóóó: GNU/Linux rendszerek üzemeltetése II. Hálózatok. Kiskapu, 3200 Ft

PPPPuuuurrrrddddyyyy,,,, GGGGrrrreeeeggggoooorrrr NNNN....;;;; DDDDaaaawwwwssssoooonnnn,,,, TTTTeeeerrrrrrrryyyy eeeetttt aaaallll.: Linux. Hálózati adminisztrátorok kézikönyve. Kossuth, 4200 Ft

RRRRaaaaffffffffaaaaiiii MMMMáááárrrriiiiaaaa: UML2. Modellezô nyelvi kézikönyv 4. Novadat, 6610 Ft

TTTThhhhoooommmmaaaassss,,,, TTTToooommmm: Hálózati biztonság. Panem Kft., 3900 Ft

vezetés és üzletvitel
JJJJóóóózzzzssssaaaa LLLLáááásssszzzzllllóóóó eeeetttt aaaallll.: Döntésorientált marketing. Akadémia, 5512 Ft

LLLLeeeewwwwiiiissss,,,, MMMMiiiicccchhhhaaaaeeeellll: Brókerpóker. A leleplezett Wall Street. Alinea, 2950 Ft

MÛVÉSZET, SPORT

építészet és várostervezés
BBBBaaaattttáááárrrr AAAAttttttttiiiillllaaaa: Láthatatlan építészet. Ab Ovo, 2750 Ft

GGGGuuuuttttaaaaiiii MMMMááááttttyyyyáááássss: Kortárs építészek Kecskemétrôl. Kecskeméti Monográfia, 1400 Ft

KKKKeeeesssseeeerrrrûûûû KKKKaaaattttaaaalllliiiinnnn;;;; BBBBaaaalllluuuussss,,,, WWWWoooojjjjcccciiiieeeecccchhhh eeeetttt aaaallll.: A modernizmus kezdetei Közép-Európa építészetében.
Lengyel, cseh, szlovák és magyar építészeti írások a 19–20. század fordulójáról (magyar–angol ny.).
Ernst Múz., 1500 Ft

RRRReeeevvvviiiicccczzzzkkkkyyyy BBBBééééllllaaaa(szerk.): Varázslatos kastélyok és paloták. Athenaeum, 6490 Ft
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fényképészet
AAAArrrrtttthhhhuuuussss----BBBBeeeerrrrttttrrrraaaannnndddd,,,, YYYYaaaannnnnnnn;;;; GGGGoooouuuurrrraaaauuuudddd,,,, JJJJeeeeaaaannnn----LLLLoooouuuuiiiissss: Lovak. Corvina, 12000 Ft

BBBBuuuurrrrggggeeeerrrr BBBBaaaarrrrnnnnaaaa: Fej vagy írás. 92 magyar író portréja. Print-X, 4900 Ft

GGGGrrrreeeeeeeerrrr,,,, FFFFeeeerrrrgggguuuussss: Portrék. A világ leghíresebb fotósai és legszebb fényképei. Ventus Libro, 4990 Ft

KKKKaaaazzzzuuuujjjjoooossssiiii,,,, NNNNoooommmmaaaaccccssssiiii: Fotográfiai zarándokúton. Geographia, 7950 Ft

KKKKeeeerrrrttttéééésssszzzz,,,, AAAAnnnnddddrrrréééé: A korai évek. Vince, 2795 Ft

NNNNaaaattttiiiioooonnnnaaaallll GGGGeeeeooooggggrrrraaaapppphhhhiiiicccc. Válogatott tájképek. Geographia, 8950 Ft

OOOOlllliiiivvvveeeerrrr,,,, VVVViiiinnnncccceeeennnntttt: National Geographic Digitális fotóiskola haladóknak. Geographia, 4500 Ft

OOOOllllsssseeeennnniiiiuuuussss,,,, RRRRiiiicccchhhhaaaarrrrdddd: Fotóiskola fekete-fehérben. Geographia, 3500 Ft

film és televízió
BBBBaaaalllláááázzzzssss BBBBééééllllaaaa: A látható ember. A film szelleme. Új Palatinus, 2900 Ft

SSSSeeeellllmmmmeeeecccczzzziiii MMMMaaaarrrriiii: Kellett nekem rongybicikli? Kis moziskönyv. K.u.K., 2500 Ft

SSSSttttrrrraaaauuuussssssss,,,, FFFFrrrrééééddddeeeerrrriiiicccc (szerk.): Pedro Almodóvar. Osiris, 2480 Ft

labdarúgás
DDDDéééévvvvéééénnnnyyyyiiii ZZZZoooollllttttáááánnnn;;;; HHHHaaaarrrrmmmmoooossss ZZZZoooollllttttáááánnnn: Real Madrid. Aréna 2000, 1990 Ft

AAAA ffffuuuuttttbbbbaaaallllllll eeeennnncccciiiikkkkllllooooppppééééddddiiiiáááájjjjaaaa. Ventus Libro, 6990 Ft

SSSSzzzzööööllllllllôôôôssssiiii GGGGyyyyöööörrrrggggyyyy: Puskás. Ringier, 7900 Ft

mûvészet, általában
AAAAzzzz aaaakkkktttt. Ventus Libro, 2490 Ft

BBBBaaaalllláááássss EEEEsssszzzztttteeeerrrr: Az emberi árnyékvetô. Ernst Múz., 1000 Ft

BBBBeeeekkkkeeee LLLLáááásssszzzzllllóóóó: Szabad Mûvészetek Doktora. 10 éves a képzômûvészeti doktorképzés a Pécsi
Tudományegyetem Mûvészeti Karán (magyar-angol ny.). Ernst Múz., 1500 Ft

CCCCsssseeeennnnddddéééélllleeeetttt. Ventus Libro, 2490 Ft

DDDDeeeebbbbrrrreeeecccczzzzeeeennnniiii LLLLáááásssszzzzllllóóóó: Toronyvigyázó. Debreczeni László mûhelye. Mundus, 4200 Ft

FFFFáááábbbbiiiiáááánnnn LLLLáááásssszzzzllllóóóó;;;; MMMMáááánnnnddddyyyy IIIIvvvváááánnnn eeeetttt aaaallll.: Baska. Ernst Múz., 4200 Ft

FFFFiiiieeeeddddlllleeeerrrr,,,, KKKKoooonnnnrrrraaaadddd: Mûvészeti írások. Kijárat, 2800 Ft

FFFFrrrraaaannnnkkkkssss,,,, GGGGeeeennnneeee: Ceruzarajz lépésrôl lépésre. Mûvészképzô mesterkurzus. Egmont, 2999 Ft

GGGGöööönnnncccczzzz JJJJóóóózzzzsssseeeeffff;;;; BBBBooooggggnnnnáááárrrr BBBBééééllllaaaa: Szép várvidékünk történelmi képeslapokon (magyar, német ny.). Szép
Sopronunk, 5900 Ft

HHHHeeeerrrrccccuuuunnnn,,,, DDDDeeeebbbboooorrrraaaahhhh(szerk.): Akvarellfestés lépésrôl lépésre. Alexandra, 4999 Ft

IIIImmmmpppprrrreeeesssssssszzzziiiioooonnnniiiizzzzmmmmuuuussss. Ventus Libro, 2490 Ft

JJJJóóóózzzzssssaaaa JJJJuuuuddddiiiitttt: Magyar nagyasszonyok II. 1800-tól tegnapig. Józsa Judit terrakotta kisplasztikái.
Kiskapu, 1800 Ft

KKKKaaaallllmmmmáááárrrr LLLLaaaajjjjoooossss;;;; DDDDeeeeuuuuttttsssscccchhhh GGGGáááábbbboooorrrr eeeetttt aaaallll.: Die Synagoge in der Dohány-Strasse und Die Kunstschätze des
Jüdischen Museums (A Dohány utcai Zsinagóga és a Zsidó Múzeum). Alexandra, 5999 Ft

KKKKaaaallllmmmmáááárrrr LLLLaaaajjjjoooossss;;;; DDDDeeeeuuuuttttsssscccchhhh GGGGáááábbbboooorrrr eeeetttt aaaallll.: A Dohány utcai Zsinagóga és a Zsidó Múzeum Kincsei.
Alexandra, 5999 Ft

KKKKaaaallllmmmmáááárrrr LLLLaaaajjjjoooossss;;;; DDDDeeeeuuuuttttsssscccchhhh GGGGáááábbbboooorrrr eeeetttt aaaallll.: The Dohány street Synagogue and The Treasures of the Jewish
Museum (A Dohány utcai Zsinagóga és a Zsidó Múzeum Kincsei). Alexandra, 5999 Ft

KKKKeeeesssseeeerrrrûûûû KKKKaaaattttaaaalllliiiinnnn;;;; VVVVaaaajjjjddddaaaa,,,, PPPPeeeetttteeeerrrr eeeetttt aaaallll.: Kortárs szlovák mûvészet 1960–2000. Válogatás az Elsô Szlovák
Befektetési Csoport Gyûjteményébôl. Ernst Múz., 2900 Ft

LLLLaaaauuuurrrreeeennnntttt,,,, MMMMoooonnnniiiiqqqquuuueeee: Rodin. Aquila, 3185 Ft

NNNNaaaaiiiivvvv mmmmûûûûvvvvéééésssszzzzeeeetttt. Ventus Libro, 2490 Ft

RRRReeeeiiiicccchhhh KKKKáááárrrroooollllyyyy AAAAllllbbbbuuuummmm. Nap, 4450 Ft

SSSSzzzzéééécccchhhhyyyy BBBBeeeeááááttttaaaa: Kör – Circle. Retrospektív kiállítás (magyar–angol ny.). Ernst Múz., 2900 Ft

VVVVeeeecccccccchhhhiiiioooonnnneeee,,,, PPPPiiiieeeerrrrlllluuuuiiiiggggiiii ddddeeee: Michelangelo. Aquila, 4700 Ft

sport, általában
NNNNááááddddoooorrrriiii LLLLáááásssszzzzllllóóóó: Edzés, versenyzés címszavakban. Dialóg Campus, 1980 Ft

PPPPeeeerrrreeeessssaaaa MMMMaaaaggggddddoooollllnnnnaaaa: Mozgok, amíg élek. A túlsúly és az elhízás kezelése mozgással, testedzéssel.
Medicina, 1300 Ft

TTTTaaaarrrr KKKKáááárrrroooollllyyyy: Kutyatár. Concord Media, 3150 Ft

szellemi sportok
EEEEaaaaddddeeee,,,, JJJJaaaammmmeeeessss: Sakk. A sikeres játékos kiskátéja. Officina ‘96, 3990 Ft

NNNNéééémmmmeeeetttthhhh ZZZZoooollllttttáááánnnn;;;; NNNNááááddddaaaassssiiii BBBBaaaalllláááázzzzssss (szerk.): Nemzetközi sakk- és versenyszabályok. M. Sakkvilág, 3413 Ft

színház
JJJJoooouuuuvvvveeeetttt,,,, LLLLoooouuuuiiiissss: A testét vesztett színész. Kairosz, 2100 Ft

EEEEnnnnyyyyeeeeddddiiii SSSSáááánnnnddddoooorrrr: Az ember tragédiája bemutatói. Az elsô hatvan év. Bibliográfia. Madách I. Irod.
Társ., 2100 Ft

szórakozás
BBBBlllleeeeyyyyeeeerrrr AAAAnnnnddddrrrráááássss: Sudoku 1. Ab Ovo, 885 Ft

GGGGaaaatttteeeellllyyyy,,,, IIIIiiiiaaaannnn: Bolygóbuli. Az ünnepek világa. HVG, 3200 Ft

KKKKrrrriiiieeeeggggeeeerrrr,,,, LLLLoooouuuu: Póker. A sikeres játékos kiskátéja. Officina ‘96, 3990 Ft

technikai sportok
JJJJoooonnnneeeessss,,,, BBBBrrrruuuucccceeee: A Forma-1 enciklopédiája. Ventus Libro, 6990 Ft

vadászat
HHHHaaaannnnkkkkóóóó LLLLáááásssszzzzllllóóóó: A medvék országa. Vadász- és horgászkalandok Alaszkában. DNM, 3000 Ft

IIIIggggllllóóóóiiii PPPPáááállll: Perôcsényi vadászatok és egyebek. PolgART, 1980 Ft

vízi sportok
JJJJaaaacccckkkkssssoooonnnn,,,, JJJJaaaacccckkkk: Búvár Világatlasz. A legjobb merülôhelyek képes kalauza. Athenaeum, 8980 Ft

zene
KKKKeeeerrrrttttéééésssszzzz IIIIvvvváááánnnn: Operakalauz. Saxum, 3500 Ft

RRRRooooeeeellllcccckkkkeeee,,,, EEEEcccckkkkhhhhaaaarrrrdddd: Találkozások Ligeti Györggyel. Beszélgetôkönyv. Osiris, 2480 Ft

NYELVTUDOMÁNY, IRODALOMTUDOMÁNY

irodalomtudomány
BBBBeeeennnneeee KKKKáááállllmmmmáááánnnn (szerk.): XII. Madách Szimpózium (Csesztve – Balassagyarmat, 2004. okt. 1-2.)
Madách I. Irod. Társ., 1400 Ft

BBBBoooolllllllloooobbbbáááássss EEEEnnnniiiikkkkôôôô: Az amerikai irodalom története. Osiris, 4980 Ft

JJJJóóóózzzzsssseeeeffff AAAAttttttttiiiillllaaaa: Föl a szívvel... Az istenkeresô József Attila. Versek, tanulmányok. Szt. István Társ.,
1400 Ft

KKKKoooommmmoooorrrróóóócccczzzzyyyy EEEEmmmmôôôôkkkkeeee,,,, GGGG.: A szellemi nevelés fórumai. Kassák Lajos, Tamási Lajos, Kárpáti Kamil
‘körei’. Hét Krajcár, 1980 Ft

KKKKoooovvvvááááccccssss ÁÁÁÁrrrrppppáááádddd (szerk.): A regény nyelvei. Tanulmányok. Az elsô veszprémi regénykollokvium.
Argumentum, 2600 Ft

LLLLuuuukkkkoooovvvvsssszzzzkkkkiiii JJJJuuuuddddiiiitttt: Ionesco képei. KLTE, 1300 Ft

MMMMaaaaddddaaaarrrráááásssszzzz IIIImmmmrrrreeee: ‘Legendák ébredése’ Karczag György, az ismeretlen remekíró. Hungarovox, 1200 Ft

NNNNaaaaggggyyyy PPPPáááállll (szerk.): Magyar író a huszadik században: Wass Albert – Sors és pálya.

Erdélyi Gondolat, 1890 Ft

SSSSzzzzaaaappppppppaaaannnnoooossss GGGGáááábbbboooorrrr (szerk.): Visszhang. Madarász Imre könyvei a kritika tükrében. Hungarovox, 1900 Ft

VVVVaaaarrrrggggaaaa KKKKaaaattttaaaalllliiiinnnn (vál.): ‘És ámulok, hogy elmulok’. József Attila-iratok. PIM, 3000 Ft

nyelvtudomány
AAAAddddaaaammmmiiiikkkknnnnéééé JJJJáááásssszzzzóóóó AAAAnnnnnnnnaaaa;;;; AAAAcccczzzzééééllll PPPPeeeettttrrrraaaa (szerk.): A szóképek és a szónoki beszéd. Trezor, 2520 Ft

CCCCoooonnnnssssttttaaaannnnttttiiiinnnnoooovvvviiiittttssssnnnnéééé VVVVllllaaaaddddáááárrrr ZZZZssssuuuuzzzzssssaaaa: A latin nyelvû magyar nyelvészeti irodalom terminusai. Akadémia,
2750 Ft

GGGGóóóóssssyyyy MMMMáááárrrriiiiaaaa: Pszicholingvisztika. Osiris, 4180 Ft

MMMMaaaaddddaaaarrrráááásssszzzz IIIImmmmrrrreeee(szerk.): Italianistica Debreceniensis 12. KLTE, 2500 Ft

MMMMááááttttéééé ZZZZssssuuuuzzzzssssaaaannnnnnnnaaaa: Sík Sándor – a szépíró, az irodalomtudós és az esztéta. Lazi, 2200 Ft

VVVVaaaarrrrggggaaaa LLLLáááásssszzzzllllóóóó: Metrikus fonológia és a ritmikai hangsúlyváltozás. Tinta, 1890 Ft

TÖRTÉNELEM, FÖLDRAJZ

életrajz, önéletrajz
BBBBeeeerrrrnnnnáááátttthhhh LLLLáááásssszzzzllllóóóó: Idômozaik. Coldwell, 1180 Ft

FFFFlllloooorrrriiiioooonnnn,,,, DDDDaaaannnniiiieeeellll: Uralkodók menyegzôi. Canissa, 1980 Ft

GGGGrrrraaaahhhhaaaammmm,,,, CCCCaaaarrrroooolllliiiinnnneeee: Camilla, Károly és Diana. Szerelmi háromszög. JLX, 2590 Ft

GGGGrrrreeeeggggoooorrrryyyy,,,, MMMMaaaarrrrttttiiiinnnn: Diana utolsó napjai. Gabo, 2500 Ft

KKKKiiii kkkkiiiiccccssssooooddddaaaa aaaa mmmmaaaaggggyyyyaaaarrrr ggggaaaazzzzddddaaaassssáááággggiiii éééélllleeeettttbbbbeeeennnn 2005. Humexim, 4998 Ft

KKKKoooonnnncccczzzz MMMMaaaarrrrggggiiiitttt: Egy fiú élete. Lectum, 950 Ft

KKKKoooorrrrssssóóóóssss AAAAnnnnttttaaaallll,,,, iiiiffffjjjj.: Politikus jogászok. Helikon, 1990 Ft

LLLLuuuusssssssseeeeyyyyrrrraaaannnn,,,, JJJJaaaaccccqqqquuuueeeessss: És lôn újra világosság. Szépnap, 2190 Ft

MMMMeeeeyyyyllllaaaannnn,,,, VVVViiiinnnncccceeeennnntttt: János Károly és Zsófia királyné. Spanyolország királyi párja. Jószöveg, 1990 Ft

PPPPaaaasssseeeekkkk,,,, JJJJaaaannnn CCCChhhhrrrryyyyzzzzoooossssttttoooommmm: Emlékiratok. Attraktor, 2400 Ft

RRRRóóóónnnnaaaayyyy TTTTaaaammmmáááássss: Kanyarok után a pápai trónon. XVI. Benedek életútja. Kairosz, 2940 Ft

RRRRooootttthhhhmmmmaaaannnn,,,, LLLLeeeennnnkkkkeeee: Esô. PolgART, 1990 Ft

SSSSaaaassssssssoooonnnn,,,, JJJJeeeeaaaannnn: Királyi sivatag. Egy teljesen új fejezettel és Szultána hercegnô levelével. Gabo,
1490 Ft

SSSSeeeetttthhhh FFFF.... HHHHeeeennnnrrrriiiieeeetttttttt: Autizmussal önmagamba zárva. Autizmus Al., 4800 Ft

SSSSiiiittttkkkkéééérrrryyyy OOOOttttttttíííílllliiiiaaaa: Örvényben. Filosz-Humán, 1950 Ft

SSSSzzzzaaaallllaaaaiiii SSSSáááánnnnddddoooorrrr,,,, ZZZZ....((((szerk.): Halhatatlan csillagok. In memoriam Gárdonyi Géza. Nap, 2590 Ft

SSSSzzzzeeeennnnttttggggyyyyöööörrrrggggyyyyiiii ZZZZssssuuuuzzzzssssaaaa: Egy közép-európai mérnöksors: Benedikt Ottó. Typotex, 1400 Ft

VVVViiiinnnncccczzzzeeee TTTTaaaammmmáááássss;;;; UUUUggggrrrraaaaiiii JJJJáááánnnnoooossss: Szelényi Ödön. OPKM, 700 Ft

földrajz
111100000000 lllleeeeggggsssszzzzeeeebbbbbbbb nnnneeeemmmmzzzzeeeettttiiii ppppaaaarrrrkkkk aaaa vvvviiiilllláááággggoooonnnn. Kossuth, 6990 Ft

BBBBeeeelllluuuusssszzzzkkkkyyyy PPPPáááállll: Õrség, Vendvidék, Felsô-Rába-Völgy. Szentgotthárd és környéke. Dialóg Campus,
3980 Ft

mûvelôdéstörténet
BBBBaaaaaaaattttzzzz,,,, UUUUrrrrssssuuuullllaaaa: Buddhizmus. Bioenergetic, 1250 Ft

AAAA bbbboooorrrr aaaa mmmmûûûûvvvvéééésssszzzzeeeettttbbbbeeeennnn. Officina ‘96, 8900 Ft

CCCCoooolllluuuummmmeeeellllllllaaaa: A mezôgazdaságról. Lectum, 4990 Ft

DDDDäääännnnzzzzeeeerrrr----KKKKaaaannnnttttooooffff,,,, BBBBoooorrrriiiissss: Hétköznapi élet Napóleon korában. Corvina, 5990 Ft

DDDDoooobbbbssssoooonnnn,,,, AAAAiiiiddddaaaannnn: A hieroglif írás az ókori Egyiptomban. Officina ‘96, 4950 Ft

FFFFrrrraaaazzzzeeeerrrr,,,, JJJJaaaammmmeeeessss GGGG....: Az Aranyág. Osiris, 2980 Ft

GGGGuuuunnnnttttuuuurrrruuuu,,,, VVVVaaaannnnaaaammmmaaaalllliiii: Hinduizmus. Bioenergetic, 1250 Ft

HHHHooooffffmmmmaaaannnnnnnn,,,, MMMMuuuurrrraaaadddd: Iszlám. Bioenergetic, 1400 Ft

HHHHooooppppkkkkiiiinnnnssss,,,, MMMMaaaarrrriiiillllyyyynnnn: Rex Deus. Alexandra, 2999 Ft

JJJJáááásssszzzzbbbbeeeerrrréééénnnnyyyyiiii JJJJóóóózzzzsssseeeeffff: A magyarországi szabadkômûvesség története. Budavár, 4500 Ft

RRRReeeevvvviiiicccczzzzkkkkyyyy BBBBééééllllaaaa (szerk.): Varázslatos arany. Athenaeum, 6490 Ft

SSSSzzzzoooommmmbbbbaaaatttthhhhyyyy ZZZZoooollllttttáááánnnn: Humor és szabadosság a középkori arab kultúrában. A szólásszabadság
antropológia. PPKE, 2800 Ft

WWWWeeeehhhhrrrr,,,, GGGGeeeerrrrhhhhaaaarrrrdddd: Judaizmus. Bioenergetic, 1250 Ft

WWWWeeeehhhhrrrr,,,, GGGGeeeerrrrhhhhaaaarrrrdddd: Kereszténység. Bioenergetic, 1250 Ft

régészet
RRRReeeennnnffffrrrreeeewwww,,,, CCCCoooolllliiiinnnn;;;; BBBBaaaahhhhnnnn,,,, PPPPaaaauuuullll: Régészet. Elmélet, módszer, gyakorlat. Osiris, 5500 Ft

történelem
BBBBaaaannnnkkkk BBBBaaaarrrrbbbbaaaarrrraaaa;;;; ÔÔÔÔzzzzeeee SSSSáááánnnnddddoooorrrr:::: A ‘német ügy’, 1945–1953. A Volksbundtól Tiszalökig. M. Németek
Orsz. Önkorm., 2601 Ft

BBBBáááánnnnkkkkúúúúttttiiii IIIImmmmrrrreeee(szerk.): II. Rákóczi Ferenc ezertizenkét napja. Beniczky Gáspár fejedelmi titkár diáriu-
ma, 1707–1710. Nap, 2950 Ft

BBBBuuuurrrreeeennnnhhhhuuuulllltttt,,,, GGGGöööörrrraaaannnn: Nagy civilizációk. Õsi társadalmak és kultúrák. Kossuth, 8990 Ft

CCCCzzzzoooocccchhhh GGGGáááábbbboooorrrr (fôszerk.): Fejezetek Pozsony történetébôl magyar és szlovák szemmel. Kalligram,
2900 Ft

GGGGaaaarrrrddddnnnneeeerrrr,,,, LLLLaaaauuuurrrreeeennnncccceeee: A Szent Grál vérvonala. Gold Book, 2499 Ft

JJJJoooonnnneeeessss,,,, TTTTeeeerrrrrrrryyyy;;;; EEEErrrreeeeiiiirrrraaaa,,,, AAAAllllaaaannnn: Könnyed középkor. Könyvklub, 3990 Ft

KKKKááááddddáááárrrr GGGGáááábbbboooorrrr;;;; VVVVáááággggiiii ZZZZoooollllttttáááánnnn: Hullarablás. Jaffa, 2940 Ft

KKKKáááákkkkoooossssyyyy LLLLáááásssszzzzllllóóóó: Az ókori Egyiptom története és kultúrája. Osiris, 4280 Ft

KKKKeeeennnnrrrriiiicccckkkk,,,, DDDDoooonnnnaaaalllldddd: Cigányok a Gangesztôl a Dunáig és a Temzéig. Pont, 2750 Ft

KKKKllllaaaannnniiiicccczzzzaaaayyyy GGGGáááábbbboooorrrr (szerk.): Európa ezer éve: A középkor I–I. Osiris, 5500 Ft

KKKKnnnniiiigggghhhhtttt,,,, CCCChhhhrrrriiiissssttttoooopppphhhheeeerrrr;;;; BBBBuuuuttttlllleeeerrrr,,,, AAAAllllaaaannnn: Szupercivilizáció. Gold Book, 2499 Ft

KKKKoooovvvvááááccccssss MMMMóóóónnnniiiikkkkaaaa(szerk.): Holokauszt: történelem és emlékezet. Jaffa, 1990 Ft

KKKKoooovvvvááááccccssss PPPPéééétttteeeerrrr: Marcus Aurelius esôcsodája és a markomann háborúk. PTE, 3801 Ft

László T. László: Egyház és állam Magyarországon, 1919–1945. Szt. István Társ., 1900 Ft

MMMMáááállllyyyyuuuusssszzzz EEEElllleeeemmmméééérrrr: Turóc megye kialakulása. Attraktor, 1900 Ft

MMMMccccCCCCaaaarrrrttttyyyy,,,, NNNNiiiicccckkkk: Róma. Az ókor leghatalmasabb birodalma. Egmont, 3999 Ft

MMMMéééésssszzzzáááárrrroooossss IIIIssssttttvvvváááánnnn: Mindszenty a Sándor-palotában. Hat tanulmány. Eötvös, 1050 Ft

NNNNéééémmmmeeeetttthhhh IIIIssssttttvvvváááánnnn(szerk.): 20. századi egyetemes történet I–II. Osiris, 6500 Ft

NNNNeeeewwwwmmmmaaaannnnnnnn,,,, SSSShhhhaaaarrrraaaannnn: A Da Vinci-kód a történész szemével. Gold Book, 1999 Ft

NNNNóóóóttttáááárrrriiii TTTTaaaammmmáááássss(szerk.): Források Salzburg kora középkori történetébôl. Lectum, 2400 Ft

PPPPeeeerrrrcccchhhheeeerrrroooonnnn,,,, MMMMaaaauuuurrrriiiicccceeee: Japán hôsi legendája. Torii, 2200 Ft

SSSSííííppppoooossss EEEErrrrzzzzsssséééébbbbeeeetttt: Kultúrák kialakulása Mezopotámiában és a Kárpát-medencében + DDDDééééllll----mmmmeeeezzzzooooppppoooottttáááámmmmiiii----
aaaaiiii vvvváááárrrroooossssooookkkk. Antológia, 2200 Ft

TTTTuuuurrrrnnnnbbbbuuuullllllll,,,, SSSStttteeeepppphhhheeeennnn: Szamurájok. Japán nemes harcosainak története. Kossuth, 6990 Ft

VVVViiiissssyyyy GGGGáááábbbboooorrrr: A csillagok a felhôk mögött is ragyognak. Politikai dokumentumjáték. Bába, 1450 Ft
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SZÉPIRODALOM

gyermek- és ifjúsági könyvek
AAAAnnnnddddeeeerrrrsssseeeennnn,,,, HHHHaaaannnnssss CCCChhhhrrrriiiissssttttiiiiaaaannnn: Andersen-mesék I. Elektra, 1490 Ft

AAAAnnnnddddeeeerrrrsssseeeennnn,,,, HHHHaaaannnnssss CCCChhhhrrrriiiissssttttiiiiaaaannnn: Andersen-mesék II. Elektra, 1490 Ft

AAAAnnnnddddeeeerrrrsssseeeennnn,,,, HHHHaaaannnnssss CCCChhhhrrrriiiissssttttiiiiaaaannnn;;;; LLLLeeeewwwwiiiissss,,,, NNNNaaaaoooommmmiiii: A vadhattyúk. Egmont, 2999 Ft

AAAArrrrnnnnoooolllldddd,,,, NNNNiiiicccckkkk;;;; SSSSaaaauuuulllllllleeeessss,,,, TTTToooonnnnyyyy ddddeeee: Tébolyító tudományos mindentudó. Rettentô tudomány. Egmont, 2999 Ft

BBBBeeeennnneeeeddddeeeekkkk EEEElllleeeekkkk: A csudafa. Heted7világ, 998 Ft

BBBBrrrreeeezzzziiiinnnnaaaa,,,, TTTThhhhoooommmmaaaassss: Boszorkánytitok. Egmont, 1999 Ft

BBBBrrrroooowwwwnnnn,,,, RRRRiiiicccckkkk: Halló, itt Röfi! Lilliput, 2490 Ft

BBBBuuuuttttlllleeeerrrr,,,, CCCChhhhrrrriiiissssttttiiiinnnnaaaa MMMM.: Süni és a Télapó sapkája. MalibuPrint, 2990 Ft

CCCCoooouuuussssiiiinnnnssss,,,, LLLLuuuuccccyyyy: Mimi ajándékai. Aréna 2000, 2190 Ft

DDDDiiiinnnnoooosssszzzzaaaauuuurrrruuuusssszzzzooookkkk. Vince, 1600 Ft

DDDDiiiissssnnnneeeeyyyy MMMMiiiicccciiiimmmmaaaacccckkkkóóóó. Igaz barátok. Egmont, 699 Ft

DDDDiiiissssnnnneeeeyyyy,,,, WWWWaaaalllltttt: Bambi (CD-vel) Egmont, 2799 Ft

DDDDiiiissssnnnneeeeyyyy,,,, WWWWaaaalllltttt: Csipkerózsika (CD-vel) Egmont, 2799 Ft

DDDDiiiissssnnnneeeeyyyy,,,, WWWWaaaalllltttt: Disney Princess. Elbûvölô hercegnôk. Egmont, 699 Ft

DDDDiiiissssnnnneeeeyyyy,,,, WWWWaaaalllltttt: Micimackó kalandos történetei. Egmont, 2999 Ft

DDDDiiiissssnnnneeeeyyyy,,,, WWWWaaaalllltttt: Micimackó. Zenélô mesekönyv (CD-vel) Egmont, 4999 Ft

EEEEggggyyyyiiiippppttttoooollllóóóóggggiiiiaaaa. Egmont, 3999 Ft

EEEEkkkkeeeennnn,,,, CCCCeeeecccciiiilllleeee: A viharok vihara. Egmont, 1249 Ft

GGGGaaaazzzzddddaaaagggg EEEErrrrzzzzssssiiii: Mesebolt. Papirusz Duola, 1850 Ft

GGGGaaaazzzzddddaaaagggg EEEErrrrzzzzssssiiii: A nefelejcs dala. General Press, 2000 Ft

GGGGéééécccczzzziiii ÁÁÁÁggggnnnneeeessss: Az erdôben. Mondókás kifestô óvodásoknak. STB, 390 Ft

GGGGrrrriiiimmmmmmmm,,,, JJJJaaaakkkkoooobbbb;;;; GGGGrrrriiiimmmmmmmm,,,, WWWWiiiillllhhhheeeellllmmmm: A Grimm-fivérek meséi. Canissa, 1990 Ft

GGGGuuuuiiiibbbbeeeerrrrtttt,,,, FFFFrrrraaaannnnccccooooiiiisssseeee ddddeeee;;;; CCCCaaaammmmbbbboooouuuurrrrnnnnaaaacccc,,,, LLLLaaaauuuurrrreeee (szerk.): Larousse. Mondd, hogyan?

Officina ‘96, 3450 Ft

HHHHaaaalllleeee,,,, SSSShhhhaaaannnnnnnnoooonnnn: A suttogó. General Press, 2500 Ft

HHHHáááánnnnyyyyaaaannnn vvvvaaaannnnnnnnaaaakkkk???? Állatok a ház körül. Vince, 1600 Ft

HHHHoooorrrrvvvváááátttthhhh MMMMóóóónnnniiiikkkkaaaa;;;; BBBBooooggggoooossss KKKKaaaattttaaaalllliiiinnnn: Mandalás tavaszi kifestô. STB, 390 Ft

HHHHuuuubbbbbbbbaaaarrrrdddd,,,, LLLLoooouuuusssseeee: Mágneses öltöztetôkönyv. Egmont, 2499 Ft

HHHHuuuubbbbbbbbaaaarrrrdddd,,,, LLLLoooouuuusssseeee: Mágneses számolókönyv. Egmont, 2499 Ft

IIIIsssszzzzllllaaaaiiii ZZZZoooollllttttáááánnnn: Hóbucka és Nettó, a láthatatlan oroszlán. Móra, 980 Ft

KKKKäääässssttttnnnneeeerrrr,,,, EEEErrrriiiicccchhhh: Amikor én kissrác voltam. General Press, 2500 Ft

KKKKöööötttthhhheeee,,,, RRRRaaaaiiiinnnneeeerrrr: Hétköznapi technika. Tessloff, 1998 Ft

KKKKöööötttthhhheeee,,,, RRRRaaaaiiiinnnneeeerrrr: Természetbúvár. Mindennapi tudomány. Tessloff, 1998 Ft

LLLLaaaacccckkkkffffiiii JJJJáááánnnnoooossss: Bögre család. Csimota, 1600 Ft

LLLLeeeewwwwiiiissss,,,, CCCClllliiiivvvveeee SSSSttttaaaapppplllleeeessss: Az oroszlán, a boszorkány és a ruhásszekrény. Narnia krónikái 2. M&C, 1290 Ft

LLLLeeeewwwwiiiissss,,,, CCCClllliiiivvvveeee SSSSttttaaaapppplllleeeessss: A varázsló unokaöccse. Narnia krónikái 1. M&C, 1290 Ft

MMMMaaaassssaaaannnnnnnneeeekkkk,,,, JJJJooooaaaacccchhhhiiiimmmm: A vad focibanda 6. Raban, a hôs. Fabula St., 1890 Ft

MMMMaaaassssaaaannnnnnnneeeekkkk,,,, JJJJooooaaaacccchhhhiiiimmmm: A vad focibanda 7. Tippmix Maxi. Fabula St., 1890 Ft

MMMMccccDDDDoooonnnnaaaalllldddd,,,, MMMMeeeeggggaaaannnn: Doktor Durrbele Dorka. Egmont, 1499 Ft

MMMMóóóórrrriiiicccczzzz ZZZZssssiiiiggggmmmmoooonnnndddd: Állatmesék. Papirusz Duola, 1790 Ft

NNNNoooorrrrddddqqqquuuuiiiisssstttt,,,, SSSSvvvveeeennnn: Lesz nemulass, Findusz! General Press, 2500 Ft

OOOOtttttttteeeesssseeeennnn,,,, JJJJoooosssseeeeffffiiiinnnneeee: Az arany forrás. Egmont, 1249 Ft

PPPPeeeerrrrrrrraaaauuuulllltttt----mmmmeeeesssséééékkkk 1111. Elektra, 1490 Ft

PPPPeeeerrrrrrrraaaauuuulllltttt----mmmmeeeesssséééékkkk 2222. Elektra, 1490 Ft

PPPPöööörrrrggggôôôô----ffffoooorrrrggggóóóó tttteeeerrrrmmmméééésssszzzzeeeetttt. Egmont, 1499 Ft

RRRRaaaabbbbiiii ÉÉÉÉvvvvaaaa (szerk.): Tudod-e a választ? 180 kérdés és felelet. A vasút. Tessloff, 850 Ft

SSSSccccaaaarrrrrrrryyyy,,,, RRRRiiiicccchhhhaaaarrrrdddd: Kerekes kalandok Tesz-vesz városban. Gulliver, 1890 Ft

SSSSttttiiiicccckkkkllllaaaannnndddd,,,, PPPPaaaauuuullll: Földmunka. Térbeli, mozgó szerkezetek! Alexandra, 2999 Ft

SSSSttttiiiillllttttoooonnnn,,,, GGGGeeeerrrroooonnnniiiimmmmoooo: El a mancsokkal, te sajtképû! Alexandra, 999 Ft

SSSSttttiiiillllttttoooonnnn,,,, GGGGeeeerrrroooonnnniiiimmmmoooo: Nosztregerusz titokzatos kézirata. Alexandra, 999 Ft

SSSSttttiiiillllttttoooonnnn,,,, GGGGeeeerrrroooonnnniiiimmmmoooo: Sajtsárga lakókocsi. Alexandra, 999 Ft

SSSSüüüürrrrggggééééssss----ffffoooorrrrggggáááássss ooootttttttthhhhoooonnnn. Egmont, 1499 Ft

SSSSzzzzaaaabbbbóóóó JJJJuuuuddddiiiitttt,,,, GGGG.: Rózsás Letícia. Móra, 990 Ft

SSSSzzzzáááávvvvaaaaiiii GGGGéééézzzzaaaa: A zöld sivatag vôlegénye. Pont, 1980 Ft

SSSSzzzzuuuuttttyyyyeeeejjjjeeeevvvv,,,, VVVVllllaaaaggggyyyyiiiimmmmiiiirrrr: A három kiscica. Móra, 690 Ft

SSSSzzzzuuuuttttyyyyeeeejjjjeeeevvvv,,,, VVVVllllaaaaggggyyyyiiiimmmmiiiirrrr: Kispipi és Kisréce. Móra, 690 Ft

SSSSzzzzuuuuttttyyyyeeeejjjjeeeevvvv,,,, VVVVllllaaaaggggyyyyiiiimmmmiiiirrrr: Miau és más vidám mesék. Móra, 1990 Ft

TTTTaaaarrrrbbbbeeeetttttttt,,,, DDDDeeeebbbbbbbbiiiieeee: Tíz tarka-barka hernyócska. MalibuPrint, 2990 Ft

TTTTrrrreeeemmmmaaaaiiiinnnneeee,,,, JJJJoooonnnn: Bûvésztrükkök. Vince, 1600 Ft

TTTTrrrreeeemmmmaaaaiiiinnnneeee,,,, JJJJoooonnnn: Csodalufik. Vince, 1600 Ft

TTTTüüüünnnnddddéééérrrrmmmmeeeesssséééékkkk. Csipkerózsia + A mézeskalács emberke. Alexandra, 999 Ft

TTTTüüüünnnnddddéééérrrrmmmmeeeesssséééékkkk. Hamupipôke + Az égig érô paszuly. Alexandra, 999 Ft

humor
FFFFöööölllldddd SSSS.... PPPPéééétttteeeerrrr: Bolsik, ne emeljétek a sajtos pogi árát, mert baj lesz! K.u.K., 1980 Ft

költészet
AAAArrrraaaannnnyyyy JJJJáááánnnnoooossss vvvváááállllooooggggaaaattttooootttttttt vvvveeeerrrrsssseeeeiiii. Anno, 859 Ft

BBBBrrrrééééddddaaaa,,,, FFFFrrrraaaannnnccccooooiiiissss: Nemo. Ab-Art, 1200 Ft

CCCCaaaajjjjaaaannnniiii,,,, FFFFrrrraaaannnnccccoooo: Parafrasi del miracolo. Poesie scelte – A csoda parafrázisa. Válogatott versek (mag-
yar, olasz ny.). Hungarovox, 1500 Ft

CCCCssssooookkkkiiiittttssss JJJJáááánnnnoooossss: Testvére minden kônek. Válogatott és új versek, 1951–2003. József A. M. Kvt., 1800 Ft

FFFFaaaarrrrkkkkaaaassss WWWWeeeellllllllmmmmaaaannnnnnnn ÉÉÉÉvvvvaaaa: Itten ma donna választ. Concord Media, 1365 Ft

HHHHoooommmméééérrrroooosssszzzz: Odüsszeia. Európa, 2600 Ft

KKKKoooorrrrmmmmoooossss IIIIssssttttvvvváááánnnn vvvveeeerrrrsssseeeeiiii. Osiris, 780 Ft

MMMMóóóórrrraaaa FFFFeeeerrrreeeennnncccc: Könnyes könyv. Heted7világ, 1680 Ft

PPPPéééétttteeeerrrr EEEErrrriiiikkkkaaaa: Mindörökké mosoly. Accordia, 1500 Ft

PPPPuuuusssskkkkiiiinnnn,,,, AAAA.... SSSSzzzz....: Angelo és más költemények. Hungarovox, 1500 Ft

TTTTaaaarrrrnnnnóóóócccc JJJJáááánnnnoooossss: Õszország. CET, 990 Ft

naplók, levelek, riportok
AAAAnnnnttttaaaallll IIIIssssttttvvvváááánnnn;;;; JJJJaaaakkkkaaaabbbb EEEErrrriiiikkkkaaaa eeeetttt aaaallll.: Párhuzamos monológok. M. Mûhely Al., 2000 Ft

CCCCsssseeeerrrriiii KKKKáááállllmmmmáááánnnn;;;; BBBBeeeennnneeee ÉÉÉÉvvvvaaaa: Csendes csodák. Cseri Kálmán lelkésszel beszélget Bene Éva. Kairosz, 1300 Ft

ÉÉÉÉzzzzssssiiiiáááássss EEEErrrrzzzzsssséééébbbbeeeetttt: Kamasznapló. Papirusz Book, 1980 Ft

FFFFrrrreeeeuuuudddd,,,, SSSSiiiiggggmmmmuuuunnnndddd;;;; FFFFeeeerrrreeeennnncccczzzziiii SSSSáááánnnnddddoooorrrr: Levelezés III/2. kötet, 1925–1933. Pólya, 4700 Ft

MMMMaaaaggggyyyyaaaarrrriiii MMMMóóóónnnniiiikkkkaaaa: Csak a férjem meg ne tudja!!! La Ventana, 1880 Ft

MMMMoooollllnnnnáááárrrr AAAAnnnniiiikkkkóóóó: Mellbedobás. Ami az újságokból kimaradt... VSP Ny., 2150 Ft

PPPPeeeerrrrssssoooovvvviiiittttssss JJJJóóóózzzzsssseeeeffff: A betû és környéke. 47 válogatott interjú. Tipotéka, 1980 Ft

prózairodalom, kalandos
CCCChhhhrrrriiiissssttttiiiieeee,,,, AAAAggggaaaatttthhhhaaaa: Az óriás kenyere. Partvonal, 2490 Ft

CCCCrrrriiiicccchhhhttttoooonnnn,,,, MMMMiiiicccchhhhaaaaeeeellll: Félelemben. Aquila, 2990 Ft

KKKKiiiinnnngggg,,,, SSSStttteeeepppphhhheeeennnn: A rémkoppantók. Európa, 2200 Ft

LLLLaaaawwwwrrrreeeennnncccceeee,,,, LLLLeeeesssslllliiiieeee LLLL.: A maharáni arcképe. Gesta, 1198 Ft

LLLLeeee CCCCaaaarrrrrrrréééé,,,, JJJJoooohhhhnnnn: Jó barátok. Európa, 2100 Ft

MMMMccccBBBBaaaaiiiinnnn,,,, EEEEdddd: A heccelôdô. Gabo, 1990 Ft

SSSSüüüüsssskkkkiiiinnnndddd,,,, PPPPaaaattttrrrriiiicccckkkk: A parfüm. Egy gyilkos története. Partvonal, 2690 Ft

prózairodalom, történelmi
HHHHeeeeaaaarrrrnnnn,,,, LLLLiiiiaaaannnn: Az Otoriak története 3. Ragyog a hold. Európa, 2300 Ft

MMMMeeeerrrrlllleeee,,,, RRRRoooobbbbeeeerrrrtttt: Íme, a király. Európa, 2700 Ft

MMMMeeeerrrrlllleeee,,,, RRRRoooobbbbeeeerrrrtttt: Pallos és szerelem. Európa, 2500 Ft

MMMMeeeessssssssaaaaddddiiiiéééé,,,, GGGGeeeerrrraaaalllldddd: Nefertiti szeme. Gold Book, 1999 Ft

MMMMoooollllnnnnáááárrrr ÁÁÁÁkkkkoooossss: A hitehagyott. Múlt és Jövô, 2700 Ft

SSSShhhhrrrraaaammmmeeeekkkk,,,, AAAAnnnnddddrrrreeeeaaaassss: A Sólyomisten országában: Amenóphisz. Opus, 3290 Ft

prózairodalom, tudományos fantasztikus
BBBBaaaatttteeeessss,,,, BBBBrrrriiiiaaaannnn: Az igazi Középfölde. Mágia és misztérium a sötét középkorban. Gold Book, 2499 Ft

MMMMuuuullllddddoooooooommmm,,,, EEEErrrriiiicccc: Elf vérrel, holdezüsttel. Cherubion, 1390 Ft

PPPPaaaaoooolllliiiinnnniiii,,,, CCCChhhhrrrriiiissssttttoooopppphhhheeeerrrr: Eragon. Az örökség I. Európa, 2800 Ft

PPPPeeeerrrrrrrryyyy,,,, SSSStttteeeevvvveeee: Aliens. Lidérces utazás 2. Szukits, 1490 Ft

SSSScccchhhhaaaattttzzzziiiinnnngggg,,,, FFFFrrrraaaannnnkkkk: Raj. Athenaeum, 3990 Ft

SSSSmmmmeeeeddddmmmmaaaannnn,,,, LLLLiiiissssaaaa: Véres sport. Beholder, 1998 Ft

SSSSttttiiiirrrrlllliiiinnnngggg,,,, SSSS.... MMMM.: Terminátor 4. A hasonmás. Szukits, 2390 Ft

WWWWiiiillllllllaaaarrrrdddd,,,, EEEElllliiiizzzzaaaa: Bûbájos boszorkák. A hármak ereje. A bûvöletnek ára van. M&C, 990 Ft

szépirodalom
AAAAddddaaaammmmkkkkóóóó FFFFaaaannnnnnnniiii: Exszeregy. noran, 1990 Ft

AAAAnnnnddddeeeerrrrssssoooonnnn,,,, PPPPaaaammmmeeeellllaaaa: Star. Szex és Hollywood. Ulpius-Ház, 2980 Ft
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■ Nem 11., 21. A magyar dráma napja. Nincs nagy csinnadrat-
ta, néhány színház s a média egyik-másik, konzervatívabb bázi-
sa ünnepel méltóképp. Tennivalóim úgy hozzák, hogy délelôtt
a centenáriumi év József Attila-képérôl kell elôadást tartanom, s
ehhez egy kis

Molière-kötetet
halászok elô, mely a Népligeti Színkör 1942-es elôadásának
(Szendrô József, Gobbi Hilda, Görög Ilona, Major, Pásztor Já-
nos és mások!) szövegkönyvét –
Hont Ferenc és Major Tamás fordítá-
sa –, a rendezôi utasításokat –
Szendrô Ferenc –, illusztrációként
Beck Judit díszlet- és jelmezterveinek
egy részét tartalmazza (hozzá itt
fekszik JA Hont Erzsinek, a fordító-
rendezô Hont feleségének írott ver-
se.) Mindez csak hangulat. Tolnai
Gábor könyvtárából került az
enyémbe a szignójával ellátott fü-
zet. Nem közvetlen úton, mert bár
tanárom, késôbb tanártársam volt, a
Csillag Vera tervezte piros kiadványt
antikváriumban vettem, bizonyára
a Tolnai-hagyaték részleges értékesí-
tésekor. A hatvanhárom évvel ez-
elôtti nevezetes bemutató textusa
voltaképp: magyar dráma. Illyés
Gyula így tolmácsolta a II. felvonás vége felé olvasható
passzust (az Osiris kiváló Molière-összesében, melyrôl e
hasábokon 2002-ben írtunk): „Egy kukkot se szólok,
mert beszéddel itt úgysem érek el semmit. Csôstôl
ennyi baj még senkire sem szakadt. Nem tudok hová
lenni attól, hogy ez a cemende asszony újra meg újra
milyen ravaszul kifog rajtam, milyen ügyesen a talpára
esik. Hát már mindig nekem kell a rövidebbet húz-
nom?” A Dandin Györgybôl lett Duda Gyuri (Lükeházy
és Lükeházyné meg a többiek helyett Uritök, Uritökné
és mások társaságában) Hont és Major nyelvén ekként
kiabál: „Befogom a számat, jobb, ha
nem beszélek! Ilyen szerencsétlen
flótás nincs még egy a világon. Csak
ámulok, bámulok, hogy pofoz a sors
és hogy milyen agyafúrt ravasz ez az
én dög feleségem, hogy mindig neki
van igaza, s hogy mindig én vagyok
a hülye!” Egy Molière-mû mint
szemléleti és stiláris kérdés, mint for-
dítás és/vagy adaptáció:

József Attila
számára is érdekes lehetett volna a
dolog. Miért nem járok színházba? cí-
mû cikkecskéjében kijelentette: „Mi-
kor járnék színházba? III. Richárd
ezt kiáltja: »Országomat egy lóért!«
Emellett igen nevetségesen hangza-
nék, ha a mai szerzô történetesen ezt
adná hôse szájába, aki történetesen
könyvelô: »Állásomat egy taxiért!« Nos, ha egy mai Shakespeare
kitalálná, hogy egy ilyen felkiáltás hogyan ne váljék nevetséges-
sé, de hogyan szorítsa el az ember szívét, örömmel áldoznék

még az indokolatlanul magas árakat kérô ruhatárra is.” (JA nem
sejthette, hogy a Nemzeti Színház – Kulka Jánossal a címszerep-
ben – futó III. Richárdja lovat, biciklit, motorkerékpárt, gépko-
csit egyként szerepeltet majd.)
A József Attila-év legszebb újdonságainak egyike a Petôfi Irodalmi
Múzeum „És ámulok, hogy elmulok” címû, József Attila-iratok alcí-
mû albumja. Varga Katalin állította össze, rendezte el, kísérte
jegyzet értékû aláírásokkal a levelek, jegyzôkönyvek, kérvények,
bizonyítványok, olykor fényképek és illusztrációk sorát. A gyö-

nyörû könyvtárgyat T. Nagy György tervezte. A bú-
várkodás öröme, az életútban történô meditáló el-
mélyedés, az életévek számának fekete csíkjával film-
szerûen pergô kötet élvezete szinte hiánytalan, a tu-
dott dolgoknak, eseményeknek is rejtettebb össze-
függéseire derül fény. Ám az éjszakába sötétülô szür-
ke szín sorsszimbolizáló metaforikáját (a megvillanó
tûzpiros ellenére) nyomasztónak, túltengônek véljük
a margókon. A tudatosan visszafogott szerkesztôi el-
igazításokból is köszönettel vennénk még néhányat.
A Névmutató pedig nem azért problematikus csupán,
mert az olvashatatlan vagy érdektelen neveket nem
lehetett, nem kellett besorolni, hanem mert Ignotus
Ignotus Hugóként fordul elô, Arany János kimaradt
stb. Egészében és mindenestül méltó a mû az emlé-

kezés ünnepeltjéhez. Kéz- és gépira-
tok betûibôl, nyomtatványok rubriká-
iból egy arc antropomorfizázálódik: a
József Attila-arc.
A Duda Gyurit a Budapest Székesfôvá-
rosi Irodalmi és Mûvészeti Intézet tette
közzé egykoron [é. n.],

Arthur Schintzler
Drámák címû gyûjteményét a sok-
kal kurtább, egyben patinásabb ne-
vû Európa, ma.
Nem könnyû válaszolni arra, miért
épp ez az öt színmû állt egybe Dedinsz-
ky Zsófia és Szakács Emese keze alatt (er-
re az utóbbi tollából eredô, színvona-
las Utószó sem ad egyértelmû feleletet),
ám a keresztmetszet-érzet megadatik
az olvasónak, és nem hiányzik a Kör-
tánc, amelybôl Kornis Mihálynál haj-

dan új magyar dráma vált, a Körmagyar (a kettôt
együtt a Napra-Forgó jelentette meg 1990-ben, benne
Bródy Sándor ráhangoló szavaival a szép cz-s – Az ut-
cza lánya stb. – Bródy-fordítást). Békülten tudathatjuk
JA szellemével, hogy az évszázada még „botrányos”
szerzô darabjainak mai érvényû átültetéseit kapjuk a
fordítóktól (Györffy Miklós, Lôrinczy Attila, Márton
László, Parti Nagy Lajos, Szakács Emese). A Zöld kaka-
du és az Áldozat a legfrissebb a III. évezredi színház
számára (s épp a Körtánc a legöregecskébb). Talán a
nekibúsult Duda Gyuri is elolvashatná az Utószó vé-
gét: „Önmagunkat és másokat kínozni, miközben ne-
vetünk és viccelôdünk, az elkeseredettség legmélyebb
bugyraiban létezni és közben felszabadultan, bájosan,
a szépségtôl tündökölve táncolni, zenébe, táncba,

mûvészetbe menekülni – ez Schnitzler ars poeticája. Nem vélet-
len, hogy aktuális”.

Tarján Tamás 3
7
3

Szeptember 21.
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Hazánkban C(live) S(taples) Lewis
(1898–1963) neve talán csak a vallásos vagy
a fantasztikus irodalom kedvelôinek mond
sokat, pedig az 1898-ban, Belfastban szüle-
tett író könyveinek népszerûsége az angol-

szász nyelvterületen, kortársa és barátja,
J. R. R. Tolkien fantasztikus történeteivel

vetekszik. Lewis ismertsége azért sem lehe-
tett ez idáig túl nagy, mivel meglehetôsen

kevés könyvét fordították le magyarra. 

■ Lewist hajlamos a munkásságát nem ismerô olvasó/kritikus fan-
tasy- vagy sci-fi-szerzôként elkönyvelni. Ezt bizonyítja, hogy A fan-
tasztikus bolygó címû kisregény 1986-ban a Kozmosz fantasztikus
könyvek sorozatban jelent meg. Igaz, a
történet keretét egy ûrutazás adja, azon-
ban a könyv inkább tekinthetô egy távoli
bolygón játszódó társadalomkritikai esz-
mefuttatásnak, mintsem valódi sci-finek. 

A nyolcvanas évektôl kezdve mind a
protestáns, mind a katolikus kiadók rend-
re megjelentetik Lewis vallásos mûveit is:
így jut el a magyar olvasókhoz is A fájda-
lom, a Csodák, A szeretet négy arca vagy Ke-
resztény vagyok. Újabban a Harmat Kiadó
vállalkozott Lewis könyveinek magyar
népszerûsítésére. A humoros-didaktikus
Csûrcsavar levelei után a kiadó 2005-ben
megjelentette a szerzô egyik allegorikus
regényét, a Míg arcunk nem lesz címût. „A
történet Ámor és Psziché mítoszának átdolgozása, vagy inkább
újraálmodása: a képzeletbeli Glóm királynôjének, Oruálnak a
visszaemlékezése, amely valójában vádirat az istenek ellen a fáj-
dalomért, szeretteink elvesztéséért, a gyászért, az élet értelmet-
len vagy érthetetlen szenvedéseiért” – olvashatjuk a könyv egyik
méltatásában.

Az angol szerzô leghíresebb mûve, a Narnia krónikái sorozat va-
lamikor a nyolcvanas évek végén látott elôször napvilágot a Szent
István Társulat kiadásában. A könyv magyarországi népszerûségét
mutatja, hogy a legtöbb könyvtárban már nem lehet megtalálni,
ugyanis a leleményes olvasók elfelejtették visszavinni a példányo-
kat. A hétkötetes fantasztikus regényfolyam új kiadásának (M&C
Kft. az elôzô kiadást új köntösbe bújtatva indítja útjára a soroza-
tot) apropójául a karácsonyra a magyarországi mozikba is eljutó
azonos címû film szolgált, mely a sorozat második részének: Az
oroszlán, a boszorkány és a ruhásszekrénynek látványos feldolgozása.
Legalábbis a filmet megelôzô promóciós anyagokból ez derül ki;
a Walt Disney és a Walden Media nem sajnálta a pénzt, és a Gyû-
rûk Ura-trilógia teljes jelmez- és maszk-stábját felfogadta a nagysza-

bású produkcióhoz. Az ilyen hollywoodi
könyvadaptációk esetében azonban mindig fel-
vetôdik a kérdés: mennyire fedi el a könyv tény-
leges üzenetét a látványdömping. Mert a Nar-
nia krónikáinak többféle érvényes üzenete is van
az olvasó számára.
A sokszor gyermekkönyvként (létezik egyáltalán
ilyen?) aposztrofált Krónikák egyfelôl természe-
tesen nem több, mint egy izgalmas kalandre-
gényfolyam, melynek gyermekszereplôi – a Gyû-
rûk Ura hobbitjaihoz hasonlóan – egy varázsla-
tos világ és az azt megtöltô mitikus lények (fau-
nok, óriások, törpék, kentaurok, boszorkányok)
között-mellett küzdenek a Jóért a Gonosz ellen. 

Lewis célja – ez visszaemlékezéseibôl és naplóiból tisztán kide-
rül – elsôdlegesen nem valamiféle nevelô (hátsó)szándék volt,
egyszerûen szórakoztatni akart. Ennek ellenére a figyelmes fel-

nôtt olvasó újabb jelentésrétegeket is felfedezhet a sorok mö-
gött: „A mélységesen konzervatív katolikus Tolkien nemigen
kedvelte a Narnia-történeteket, mivel azok úgymond túlságo-
san egyértelmûen utalnak a kereszténységre: például az egyik
fôszereplô, Aslan, az oroszlán félreérthetetlen Krisztus-szim-

bólum” – írja A hit útjain C. S. Lewis vi-
lágában címû írásában Szigeti László. 
A Narnia krónikái ezek szerint olvasható
keresztény szemüveggel is, ugyanakkor a
szerzô szándéka szerint nincs benne sem-
miféle túlbuzgó téríteni akarás. Ambert
Cowart a Narnia-történet sikere kapcsán
arról ír, hogy Lewis keresztény mivoltá-
ból fakadóan sehogy sem kerülhette el
azt, hogy határozott értékrendjét beleírja
szépirodalmi könyveibe. Úgy gondolta,
hogy legjobb, ha ezt a keresztény felfo-
gást egy kitalált történetbe foglalja, egy
olyan világba rejtve üzenetét, amelynek
segítségével könnyebb elfogadni az ifjú

olvasóknak a keresztény értékeket. „A szép csomagolás” kívánatos-
sá teheti a tartalmat is: Aslan jellemén keresztül vonzóvá válik az
olvasók számára ez az új élet, és azt kívánják, bárcsak létezne egy
ilyen valaki a való világban is.

Lewis szerint Aslan („a tengeren túli uralkodó fia”) mint Jézus Krisz-
tus alteregója jelen van a mi világunkban is. Tettei, halála és csodála-
tos feltámadása könnyedén párhuzamba állítható a Megváltó életé-
vel; a gonosz Fehér Boszorkány oldalára átálló, majd onnan megmen-
tett Edmundért vállalt váltsághalála pedig Isten szeretetérôl beszél. 

A történet ugyanakkor a laikus olvasó számára is kínál párbeszéd-
képes üzenetet: a Jó és a Rossz mindenkori harcában az egyén vá-
lasztásán múlik, hogy engedve a csábításnak a Rossz oldalára áll,
vagy képes megmaradni lelkiismerete útját követve a Jó oldalán.

Pompor Zoltán
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■ Csak a címlapot, csak azt tudnám feledni
Szeptemberben mutatták be a Spinoza
Házban a Scheiber Sándorra emlékezô
kötetet. Mivel a 47 szerzôs tisztelgés
spiritus rectorától, egykori magyarnem-
zetes kollégámtól, Kertész Pétertôl már
korábban értesültem a kézirat kálváriá-
járól, ünnepelni mentem a könyvpremi-
erre. A kötet borítóját megpillantva vi-
szont megdermedtem. A címlapon
ugyanis egy zsidó professzor elôadásá-
nak három, egymást követô kimereví-
tett pillanata látható, ám a „fôszereplô”
neve nincs feltüntetve. Aki tudja, tudja,
aki nem, nem. Az információmegvoná-
son túl A könyvek hídja borítója ráadásul
félre is tájékoztat: szerzônek tünteti fel
az összeállítót. Mindezt azért említem
ilyen nyomatékkal, mert A könyvek
hídját elolvasva bizonyos vagyok ab-
ban, hogy a remek belbecs más, ihletett
és gondosan megcsinált borítót érde-
melt volna. 
Borítsunk fátylat hát a továbbiakban a

külcsínre, nézzük mit találunk a könyv-
ben. Mindenekelôtt egy kitûnô, rövid-
ségében is pontosan eligazító, szemé-
lyes hangú elôszót, melybôl kiderül,
miért is Kertész lett ennek az Emlékfüzér
Scheiber Sándorról – a belsô oldalon már
feltüntetett – alcímû könyvnek motor-
ja, miért is az lett a címe, ami, s még ar-
ról is olvashatunk egy igen tanulságos
tanmesét, hogy miként lett „egész Izrael Scheiber-liget”. 

Az 1913 és 1985 között élt Scheiberrôl még a szûkszavú
lexikonszócikkek tárgyilagosságán is átsüt rendkívüli volta,
tudható, hogy számos ôsi héber kézirat megtalálása és fel-
dolgozása fûzôdik nevéhez, ismert, hogy évtizedeken át ô
volt a világszerte elismert pesti Rabbiképzô Intézet rekto-
ra, maradandót alkotott nyelvészként, irodalomtörténész-
ként, filológusként. Aki ma zsidó tudománnyal foglalko-
zik, nemigen kerülheti el, hogy bele ne botoljon 1600 pub-
likációja egyikébe. A Professzor – e titulussal határozta
meg magát a legszívesebben – a magyar zsidóság „két leg-
nagyobb” tudósának egyike volt (a másik Goldziher Ignác).
Ezt az orientalista Komoróczy Géza állítja, s neki hihe-
tünk, ritkán, fényévenként mond effélét… 

De hagyjuk a tudományt is, a Kertész Péter gründolta
könyv ezt magától értetôdônek tekinti, s a tudós arcéle
mellett leginkább annak a valakinek a portréját rajzolja
meg, aki a hétköznapokban lebilincselô személyiség, aki
szakmai erényeit, ismereteinek felmérhetetlen tárházát,
szintetizáló képességét, a legapróbb részletekbôl való kö-
vetkeztetéseit a mindennapokban, vagy ha úgy tetszik, leg-
inkább a mindennapokban hasznosítja. Például házasságok
összeparentálásával, esküvôi útnak indítással, vagy éppen a
földi létbôl elbocsátó temetési szónoklatokkal. 

És Scheiber olyan tanító volt, aki egyenrangúságot hirde-
tett és valósított meg, akinek mégis hihetetlen tekintélye
teremtôdött, aki udvariasnak, szerénynek, gyerekesen büsz-
kének, s ha kellett, rátartinak mutatkozott. Csak néhány ki-
ragadott példa erre (ezúttal elhagyva azok neveit, akik meg-

örökítették a történe-
teket). Egyszer meg-
betegedett Scheiber
egyik tanítványa, s
mert a rabbijelölt kö-
zeli rokona volt az
országos hírû orvos-
professzor, hát ôt
hívták konzíliumra.
Az illemre mindig
sokat adó Scheiber
pedig maga ment az
orvosprof. elé. Az
azonban nem ismer-
ve a rektort, azt hitte,
a portással van dolga,
s a liftbôl kilépve pár
forintot nyomott kí-
sérôje kezébe. Schei-
ber szó nélkül zsebre
tette a borravalót, ne-
hogy véletlenül is
megsértse vagy kínos
m a g y a r á z k o d á s r a
kényszerítse a szóra-
kozott professzort.
Korántsem ilyen alá-
zattal nyilvánult meg
viszont akkor, ami-
kor az 1980-as évek
elején az Akadémia
elnöke felajánlotta
neki: ha néhány for-

mális kérdésre válaszol egy erre kijelölt grémium elôtt,
megkaphatja a nagydoktori fokozatot. „Nekem a nagydok-
torit, amikor már régen akadémikusnak kellene lennem!”
–hangzott az önérzetes replika. Megint máskor egy nála ér-
deklôdôt arról világosított fel, hogy az a könyv, amit keres,
a fehér hollónál is ritkább, az tulajdonképpen nincs is.
Amikor aztán a látogató szomorúan tudomásul vette a le-
sújtó hírt, s már fordult volna ki a nevezetes könyvtárból,
akkor, hosszú (hatás)szünet után a professzor vidor han-
gon rikkantott utána: „…de nekem megvan!”

A nagy tudományos teljesítmény árnyékában mindezek
vajon érdekesek-e? – kérdezheti bárki. A könyvet létrehozó
riporter, Kertész Péter és az emlékfüzér készítésében részt-
vevô félszáz tanítvány, barát, kolléga, vagy „csupán” tisz-
telgô munkatárs igenlô választ adott. Magam, akit olvasó-
ként magával ragadott a legkülönfélébb stílusú, pátosszal
teli, vagy profán megközelítés, csatlakozni tudok csak hoz-
zájuk. Nem tudván szabadulni attól a gondolattól, hogy
Kertész Péter gyürkôzésével valóban megvalósította azt az
egyik héber mesébôl átemelt scheiberi gondolatot, hogy a
papírhíd – vagyis a könyvbe mentett múlt – a végelszámo-
lásnál erôsebbnek bizonyul majd minden valóságos vas-
hídnál. Csak várni kell, türelmesen…

Murányi Gábor

Kertész Péter: A könyvek hídja
Emlékfüzér Scheiber Sándorról
Urbis Könyvkiadó
336 oldal, 2000 Ft 3
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■ Kanócfalvi Wiglaf elôször egy
vándor énekestôl hall Gorzilról, a
sárkányról, aztán meglátja a Sár-
kányvadász Akadémia új diákokat
toborzó hirdetését. Mivel egyik
testvérének sem akaródzik a tanu-
lás, ô, a tizenhárom fiú közül a leg-
szelídebb és legsatnyább, indul út-
nak hûséges malacával, Daisyvel,
mert úgy érzi, fényes jövô vár rá (az
énekes megjósolta). „Sárkányt öl-
ni! Wiglaf egyre lelkesebb lett. Az
egész olyan hátborzongatóan
hangzott. De végül is a sárkányok
gonosz teremtmények. Megér-
demlik, hogy végezzenek velük,
nem igaz? És kik végezzenek ve-
lük? Hát a hatalmas hôsök!” A Sár-
kányvadász Akadémia a Ciceró
Könyvstúdió újdonsága, 8–12 éve-
seknek szánt csemege, humoros,
izgalmas sorozat. Szerzôje Kate
McMullan, illusztrátora Bill Basso.
A fordító Heinisch Mónika. Már
kapható az elsô három kötet: Új fiú
az iskolában, A Sárkánylédi vissza-
vág és a Kalandtúra a Sötét Vadon-
ban. Az SVA nem akármilyen „ok-
tatási intézmény”, figyelemre mél-
tó a tanári kar, a személyzet, a ta-
nanyag. Mindenesetre nem olyan,
amilyennek Wiglaf képzelte...

Roald Dahl Karcsi és a Nagy Üveg-
lift c. kötete, amelyet az Animus Ki-
adó jelentetett meg Borbás Mária
kitûnô fordításában, a Karcsi és a
csokoládégyár folytatása. A hét
éven felüliek (ebbe beleértem a 17,
27, 37 stb. éveseket is!) maradékta-
lanul élvezhetik Picur Karcsi, Von-
ka úr, Karcsi szülei, nagyszülei ûr-
béli kalandjait, hiszen Üvegliftjük

úgy viselkedik, mint egy ûrhajó,
amely odafönt összetalálkozik az
USA elsô, óriás ûrhoteljével. Kar-
csiék ismeretlen eredetû ûrjárgánya
nagy felfordulást idéz elô a Fehér
Házban... A második részben Von-
ka úr különleges pirulái hatnak – a
szereplôkre, és az olvasó rekesziz-
mára. „– Hát, kisunokám – szólal
meg Józsi nagyapó –, eseménydús
napunk volt! – Még nincs vége! –
kacag Karcsi. – A java még csak
most következik!” Úgy legyen!

Christine Nöstlinger a legismertebb
és legnépszerûbb szerzô német
nyelvterületen, de most már nálunk
is, hiszen az elmúlt két évtizedben
– hál istennek – nagyon sok köny-
ve megjelent magyarul. A Zûr hátán
zûr címû kötete is bizonyítja, hogy
a szerzô ért a tizenévesek nyelvén.
A Kocsiné Drobni Erika fordította re-

gény, mely a Jonatán Modern Könyv-
tára sorozatban jelent meg, egy ne-
héz helyzetbe került bécsi lányról
szól, pontosabban maga Feli(citas)
meséli el, hogyan élt mint elvált
szülôk gyermeke, aztán váratlanul
elviselhetetlen rokonokhoz kerül,
amikor anyukája Münchenbe köl-
tözik (ott vállal állást), hogyan szö-
kik utána, s mi derül ki anyja és ap-
ja új párkapcsolatairól. Aztán itt
vannak az iskolai dolgok, meg per-
sze Lorenzo, aki újabban Lizzivel
kavar... Lendületes, jópofa olvas-
mány: zûr hátán zûr, nyugtalanító
kérdések, megoldásra váró problé-
mák élvezetes elôadásban.

Ugyancsak a Könyvmolyképzô Ki-
adó adta ki Gergely Márta Szöszi c.
regényét, amelynek hôse hasonló
helyzetben van, mint Feli. Csak-
hogy Varga Elvira, a tizennégy esz-
tendôs, vékony, szôke lány Buda-
pesten él, méghozzá az 1950-es
években. Egészen pontosan a neve-
zetes 1956-os esztendôben játszó-
dik a regény cselekménye. Szöszi
érzô szívû, kedves teremtés, mégis
összetûzésbe kerül a felnôttekkel,

az ôt nevelô nagymamájával és a
„mostohaapjával”. Mert szeretne a
saját elképzelései szerint élni. A jó-
ravaló lány hányódik-vetôdik a til-
tások és elvárosok, vágyak és lehe-

tôségek között: örök kamaszsors
ez. Nehéz döntésekrôl, idôtlen em-
beri problémákról szól Gergely
Márta, ugyanakkor pontosan fel-
idézi egy kor nyomasztó légkörét.
Szöszi útkeresése során persze fel-
bukkan egy szimpatikus, ôszinte
srác is, amitôl az a gyanúnk támad,
nem is olyan jelentéktelen figura ez
az önmagával elégedetlen csitri.

Rosie Rushton – Nina Schneider Ô
az enyém! címû könyve – a Ciceró
Könyvstúdió Tök jó könyvek soro-
zatában látott napvilágot – alcíme
szerint e-mail regény. A brémai
Friederika Hoffmann és az angol
Ellie Finch között folyik a koránt-
sem baráti hangú levélváltás. Tör-
tént ugyanis, hogy a nyáron a fran-
ciországi táborozáson megismer-
kedtek Marc-kal, aki – elôbb csak
úgy látszik, késôbb be is bizonyo-
sodik – mindkettôjüket fûzte. A lá-
nyok rendesen belezúgtak a szív-
döglesztô francia srácba, aki per-
sze mindkettôjüknek ír idônként
forró hangú levelet. Rieke és Ellie
is határozottan a magáénak érzi, il-
letve magának követeli az ifjú

donjuant, s mert mind a ketten
biztosak igazukban, ellenséges e-
maileket váltanak. Mindaddig,
amíg  Marc le nem bukik, és a lá-
nyok rá nem jönnek, vannak en-
nél nagyobb problémáik is az élet-

ben. A mesterien felépített és re-
mekül megírt könyvben ennél az
érzelmi válságnál (az elsô csalódás-
nál) is sokkal fontosabb kérdések
vetôdnek föl. A felelôsségteljes
gondolkodás és a felelôsségválla-
lás, a vétkesek megnevezése, a ba-
jok enyhítése kötelességének, az
empátia és a szolidaritás apoteózi-
sa ez a tanulságos, magával ragadó
könyv. (Fordította Tulics Mónika.)

A pénz nyomában címû kötet szer-
zôje, Nikolaus Piper diplomás köz-
gazdász, aki évek óta gazdasági sza-
kíróként dolgozik. Nem lehet elég-
gé dicsérni azt a teljesítményét,
hogy élvezetes, közérthetô gazda-
ságtörténetet írt diákoknak. Köny-
vét a Móra Könyvkiadó adta ki ma-
gyarul,  Aljoscha Blau remek, színes
illusztrációival. Gondoljunk csak a
napi gazdasági hírekre (áremelés,
infláció, euró bevezetése, tôzsdeár-
folyamok stb.) és rögtön megért-
jük, milyen jó, ha valaki, egy jó tol-
lú szakember elmeséli, „hogyan
jöttek létre fokozatosan mindazok
az intézmények, és hogyan szület-
tek meg azok az intézkedések,

amelyeket együttvéve gazdaságnak
nevezünk.” A kötet harminckét fe-
jezetre osztva történeti megközelí-
tésben tárgyalja témáját, a mezô-
gazdaság, a kereskedelem létrejöt-
tétôl  a pénzforgalom kialakulásán
át a nap mint nap emlegetett glo-
balizációig  A szerzô a lényegrôl
(tényekrôl és összefüggésekrôl, tör-
vényszerûségekrôl) beszél, színe-
sen, sok-sok apró érdekességgel
megtûzdelve mondandóját, ébren
tartva az érdeklôdést. Mivel a gaz-
daság története összefonódik a
technika történetével (termelés), a
társadalomtörténettel (elosztás), a
politikával és a háborúkkal, ezért
könyve több, mint puszta gazda-
ságtörténet, tudomány- és gondol-
kodástörténet is kicsit. A fordítást
jelen sorok írója végezte: 

Csokonai Attila

gyermek, ifjúsági

Ami körbefogja a Földgolyót
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Miler, Zdeněk 
Kisvakond
reggeltôl estig
12 oldalas színes lapozó
Egy izgalmas és mozgalmas
nap története.
1290 Ft

Miler, Z. –  Černík, M.
A kisvakond
iskolába megy
12 oldalas színes lapozó
A kisvakond suliba siet.
A címe: Mese kerület,
Hetedhét Szamárfülek.
1290 Ft

Fekete István
Vuk
(Móra aranykönyvek)
112 oldal, színes
ill. Szalma Edit
Az igen népszerû történet,
amelyet rajzfilmként szin-
te mindenki ismer, ezúttal
Szalma Edit színes illuszt-
rációival jelenik meg.  
1990 Ft

Mézga Aladár
különös kalandjai
144 oldal, Romhányi József és Nepp József
nyomán írta Rigó Béla,  ill. Ternovszky Bé-
la,  Csákovics Lajos és Weigert Miklós
Gyere velem a világûrbe! – Izgalmas ka-
landokat és sok-sok meglepetést ígérve
kínál kellemes szórakozást  az olvasó-
nak Mézga Aladár. 
1890 Ft

ifj. Fekete István
Fekete Istvánra emlékezve…
376 oldal + 16 oldal melléklet
A kötet folytatása, kiegészítése a Fekete
István az Édesapám volt… nagy sikerû
emlékkönyvnek. Helyet kaptak benne a
korábban terjedelmi okokból kimaradt
levelek, naplórészletek. A Fekete Istvánra
emlékezve… nem több és nem kevesebb,
mint tisztelgés az Író elôtt.
1980 Ft

Japán regék
és mondák
480 oldal, ford. Bazsó Dénes
A mondagyûjteményben sze-
replô, nem kevesebb, mint
kétszázhúsz történet felöleli a
japán középkori regevilág, a
japán civilizáció klasszikus
korszakának tekinthetô,  Kr. u.
850 és 1050 idôszak teljes
spektrumát. 
1980 Ft

Miler, Z. – Brukner, J.
A kisvakond utazik
12 oldalas színes lapozó
Kalandra fel! Útnak indul
a kisvakond, utazik földön,
vízen, levegôben. 
1290 Ft

Nyulász Péter
Zsubatta!
Beszédfejlesztô mondókáskönyv
40 oldal, színes ill. Krizbai Judit
A beszédfejlesztô versgyûjtemény
közös játszásra, gyakorlásra hív.
Mondókáit a pár hónapos kisba-
bák is élvezik, többségük a kisis-
kolások számára szókincsfejlesz-
tô. A könyv szakszerû használatá-
ban színes rajzok segítik a szülôt,
a tanárt vagy a logopédust.
1590 Ft

Janikovszky Éva
Már megint
40 oldal, színes ill. Réber László
Nehezen ismeri ki magát az ember az élet
dolgaiban, ha hét-, nyolc-, tíz- vagy tizenöt
éves. Janikovszky Éva mindig a gyerekek se-
gítségére van ezekben a kérdésekben, minden
könyvében eligazítja kicsit a gyerekek gondo-
latait – de talán a felnôttekét is. Réber László
pedig mulatságos tükröt tart mindenki elé.
1690 Ft

Dóka Péter
Hogyan lettem
médiasztár?
160 oldal
A regény kamasz hôse, Sali, megkapja
egy film fôszerepét, majd egy reklám-
filmét is. Színházi és filmrendezôk
bukkannak fel körülötte, producerek
irányítják lépéseit…azután a forgatás
élményeinek és egy bulvárlap cikkének
hatására minden összezavarodik…
1490 Ft

 könyvhét 2005/10  7/6/06  2:42 PM  Page 17



A Károlyi Palota dísztermében Garaczi László író
meggypiros dobokat próbálgat. – Így rácsukni! –

berzenkedik a hegedûtok felett felesége. Kiszabadítja
a pórul járt hangszert, és ô is nekilát hangolni. Kö-

rülöttük írók, költôk, szervezôk szaladgálnak a tarka
perzsaszônyegen fel-alá, köztük Vámos Miklós, az

est ötletgazdája. Aki arra kérte a mûvészeket, hozza-
nak valami tôlük szokatlant. Ki mit tud.

■ Megkondul a közeli templom harangja: nyolc óra, ne váras-
sák tovább a nagyérdemût! Lassan az óriási tükrök mögé húzó-
dik a moraj, pisszenés se. Elegáns, idôs hölgy japán legyezôjével
terelgeti a besûrûsödött levegôt. 

– Kígyóbûvölôket nem ígérhetek – mosolyog Németh Gá-
bor, a fesztivál porondmestere. Hivatalos titulusa „azestházi-
gazdája”, de ez valahogy nem illik rá. Akkor már inkább há-
ziúr. – De ma este egész biztos kiderül, hogy az írók is em-
berek, ha ez eddig homályban maradt volna – kacsint ki Né-
meth az egybegyûltekre. Akik jószerivel széksorok közé, lép-
csôfokok szélére és a csillárok irányába terjeszkednek. Fan-
tasztikus produkciókat ígér, kezdésnek például rögtön saját
magát ajánlja. „Számának” címe: Bozóki imitáció. Mert hogy
sehol a miniszter, aki az estet megnyitotta volna. A váratlan
helyzetekhez alkalmazkodni kell. Meséli is erre Ottlik anek-
dotáját, a szájsebészrôl, aki – miután sokadszor kapcsolták
hozzá tévedésbôl a Keleti pályaudvar menetrendinformáció-
ját – inkább íróasztala
fölé szögezte a táblá-
zatot, és jámborul be-
olvasott, ha hívták.
Inkább, mint hogy
magyarázkodjék.

– Következzen a Ga-
raczi család és a rock
and roll! – rikkant Né-
meth. Garaczi László
és zenésztársa a felesé-
gek kíséretében érkez-
nek. Az egyik szôke,
bontott hajú démon,
szûk, földig feketében,
oroszos hófehér szôr-
kucsmán piros csillag-
gal, vörös boával és vál-
lig kesztyûben. A barna
démontárs feszülô bôr-
csizmában, obligát szûk feketében követi, kucsmája alá szorított,
visszagöndörödô barna hajfonattal. Erre még az elsô sorban ülô
Karafiáth Orsolya is megpödri ezüst mûszempilláját. 

– Nem Garaczi-zenekar ez – szerénykedik nyûtt, piros trikójá-
ban az író. – Mindössze két házaspár, a Kockázatok és Mellék-
hatások, azaz a KÉM együttes. 

Tavaly alakultak, meséli, évente írnak egy-egy számot. Nem
akarnak korán kiégni. A villanyt lekéri, és két, vásári mulat-
ságokból ismert méretes faceruza faragvánnyal éktelen rit-
must produkál. Az asszonyok énekét, a hegedûszárnyalást, és
a másik férj szintizését zabolázva. Mint Garaczi jelezte, a
számnak címe nincs, pedig több is volt. Témája: a nagyi és
a fû – mindez jelentésárnyalatok sûrû erdejébe rejtve. A nagy
hevületben el-elpattan a barna hölgytagon egy lábszárka-
pocs. Lehengerlô rutin, nem hiába. Óriási siker. Taps, a vi-
harosabbik fajta. 

Az ál-Bozóki varázsütésre Juhász Elôddé alakul: Vácc jor fé-
vörit frítájm ektiviti? – kérdi, de arra is elfogadja a választ, mi-
lyen mûfajba sorolja magát a családi vállalkozás. Neozorál
punk rock, jön szabódva a válasz. Második szerzemény: A
kés és a villa. Konyhai eszcájgok látomásszerû eposza, sárga
villamossal, ellenôrrel. És a prémek újra fodrozódnak a len-
dülettôl. – Maradjatok együtt! – kiált egy újdonsült rajongó
a hátsó traktusból. Maradnak, még pár percig biztos. Új szá-
mot legfeljebb csak jövôre várhatunk. 

Újabb Ottlik-történet, míg hirtelenzöld kertészruhás férfiak
átbútorozzák a színpadot. – Ronda dolog szembe dicsérni, –
majd kibírod valahogy –, de akkor is te vagy a legjobban felol-
vasó magyar író – simogatja a konferanszié a félvállra eresztett
zakóban érkezô Kornis Mihály önérzetét. Ô meg cserébe be-
vallja: igen, az olvasó érdekli csakis, egyre megszállottabban. Az
utókorra meg haszontalan gondolni. Csak a jelen. Vagy szemé-
lyes kapcsolat a jelenkorral, mint a Jóistennel, vagy az ember
nagyon elszalasztott valamit – teszi hozzá Kornis, aztán szel-
lemidézésbe kezd. Két barátot vár vissza. Petri Györgyöt és Or-
bán Ottót. Nekik olvas. Szavai letérdelnek, fogócskáznak, in-

cselkednek. Nevetnek. Nôk, ôsz,
és a legkedvesebb vers: csángó
népköltés-átköltés. 
Kornis el, nagyon evilági és na-
gyon szeretnivaló mutatványos
érkezik. Tóth Kriszta penderül az
elsô sorból. – Össze lehet egyálta-
lán egyeztetni a polgári foglalko-
zást a költészettel? – faggatja Né-
meth Gábor. – Nem – göndörö-
dik egy mosoly a költôbôl, aki
ólomüveget készít, ha épp nem ír.
Nem vidámpark, meséli, kemény
munka az ólmozás. De szép. A
vörös üvegekre a legérzékenyebb,
mondja, miközben látjuk a vetí-
tett képeken is: lámpák, nonfigu-
ratív ábrándozásokkal, madarak-
kal, szirmokkal, uszoda fala. 
A háttérben már Kertész Ákos to-

porog. Ritka József Attilákat hozott, két marékkal. 
– Polihisztor következik – bukkan elô újra Németh. A poli-

hisztor pedig megállíthatatlan, legalábbis a porond közepéig.
Hóna alatt tömérdek irat. Borítékban, töredezett nejlonmap-
pában, foszlányban. Bodor Béla a féltve ôrzött dilettánsköl-
tô-gyûjteményét kínálja a nagyérdemûnek. Giccstoposzok,
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A dobos, az ólmos, a fényképész
és a többiek
Szépírók Ki mit tud-ja az Õszi Irodalmi Fesztiválon

Fotó: Szablyár Eszter
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mellétalálások. – Kor-
társ dilettánsokat nem
szoktak gyûjteni, én er-
re specializálódtam –
mondja büszkén. Jelen-
tôs mennyiségben van
belôlük otthon, két fo-
tel púpozva. Ebbôl sze-
mezget. – „Amikor én
verset írok, táruljanak
fel a sírok” – szavalja
megkérdôjelezhetetle-
nül. Kincsek kerülnek
elô, leletek egy szilvás-
váradi szemétdombról.
Jön kilencszáz oldalas
verses elbeszélés, meg a
Megfújom fûzfa lanto-
mat címû kötet és a
Gyermeket tartsatok,
ne kutyát címû költés.
A közönség röhög, hor-
kantva, szégyentelenül.
A könnyfolyás feltar-
tóztatásán mesterkedô közönség közé kifogástalan eleganciá-
val lép Bartis Attila – az írókat, költôket folyamatosan ontó,
rézkilincses ajtó mögül. Keretezett képeket cipel magával.
Portrék. Bartis jó régóta fényképez. És mindenbôl csak egyet-
len kópia létezik. – Miért tûnik el a Lajos? – mutat Parti Nagy
sötétedô képére Németh. Bartis nem éppen bôbeszédû. A
Munkácsy-szindrómáért az instabil
barnítást okolja. Okozott-e valaki
problémát, próbálja faggatni Németh
a részletekrôl. Okozott. Bodor Ádám
megérkezett, az ajtóban köszöntek.
Másfél órát hallgattak, mialatt szép
csöndben elkészültek a képek. Három-
tekercsnyi. Búcsúztak, Bodor el. Mi-
kor elôhívásra került a sor, kiderült: a
filmen nincs semmi. Jöhetett Bodor
újra. Így legalább kiderült, van közös
téma bôven, mint például a gyergyói
havasok rókagomba-lelôhelyei.

Az úri léptékhez igazított, jókora ab-
laktáblák berezonálnak. A felolvasóes-
tekhez szokott akusztika is elcsodálko-
zik Verdi Álarcosbáljának hallatán.
Esze Dóra ereszti telt, kimunkált hang-
ján Oscar áriáját egészen a kint reke-
dôknek fenntartott pótterem legmé-
lyebb zugáig. A profizmust tomboló siker fogadja, még a há-
ziúr szava is elakad. A loknis primadonna hálásan pillant kör-
be. – Még tanulok – nyilatkozik a magát túlkorosnak tituláló
írónô. Gyerekkorában aktívan zenélt, aztán kacskaringósra si-
keredett a visszavezetô út, de nagyok a tervei. Csak úgy, mint
a nyomában érkezô Bódis Krisztának. Ô hét percet hozott,
harminckilenc perces dokumentumfilmjébôl. – Ne ijedjen
meg senki a heves vita láttán, lesz békülés is – ad rövid hasz-

nálati utasítást a részlethez. Békés megye, önbí-
ráskodás egy lóvásárlás ügyén. Romahagyomá-
nyok, megzabolázatlan indulatok. Hangzavar. 
A csillárok újra megtelnek fénnyel, a sorokból so-
kan reklamálnak. Kevés a hét perc. – A filmesek
írónak, az írók filmesnek gondolnak – meséli Bó-
dis, elszabaduló kunkori tincseit füle mögé tûrve.
Szólni fog, ha valahol vetítik, ígéri egy felcsigázott
nézô közbekiáltására, majd halkan lesusog virággal
hímzett brokát szoknyájában. 
Parti érkezik, ma este másodjára, leheletfinom gra-
fitívekbôl kirajzolódva. Forgách András egész
mappányit hoz rajzaiból, bézsszín sporttáskában.
A rögtönzött üvegállványon cserélgeti szégyenlôs
gyorsasággal a rajzokat. Na most jó, vagy inkább
így? – forgatja jobbra, igazítja balra a csálén kive-
tülô, sárgult papírlapokat. Három ujj közé satuzott
cigarettavég, mélyen ülô pontszemek. Petri precí-
zen ellesett mozdulatai, mintha Forgách a költô
lelkét lopta volna a papírra. Vetít még mániákusan
festett virágcsokrot, alvó kutyát, majd eltûnik hir-
telen zsákostul, ahogy érkezett. 
– Hagyjuk is a rajzokat – bátortalanodik el elôdje
munkáit látva Háy János író, aki papírgöngyöleg-

be tekert festményekkel és egy gitárral toppan be. – Ne hagyjuk
– ragaszkodik minden egyes beígért produkcióhoz Németh, és
Háy megadóan elôtekeri az állandóan felrugózó, helyenként
egérrágta papírcsíkokat. Világító szomorúmanó torony. Szomo-
rúmanó alkatrészbolt. A szomorúmanók királya. És így tovább.
Háy több vasat tart a tûzbe. Klasszikus gitárját nyakába akaszt-

ja, és a Garaczi-
család repertoár-
ján felbuzdulva,
saját számot is
elôad, egy het-
venkilences, Vla-
gyimir Iljics ih-
lette rockmelódi-
át. Pirosan ég a
számtalan össze-
ütött tenyér.
– Állítólag egy-
szer mindennek
vége van – me-
részkedik elô a
rossz hírrel Né-
meth, a hangu-
lat tetôfokán. –
Tíz éve nem
gyakorlom, és

évenként híztam egy kilót – szabadkozik az utolsó fellépô,
Grecsó Krisztián. Lábában már elôre ficánkol a kalotaszegi le-
gényes. És felreppen a levegôbe. Csapja a lába szárát, figuráz,
fintorog. Vastapssá nehezül a tetszés. Grecsó egyre gyorsab-
ban pörög. Karafiáth transzban éljenez, a nagy hévben még
talán a pillaragasztó is enged. És a perzsa egyre kopik.

Szablyár Eszter
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EGYÉB KÖNYVEINKBÔL AJÁNLJUK
CH. CHIPPINDALE: STONEHENGE
Az ötezer éves rejtély
Chippindale könyve a mintegy ötezer éves
megalit kultúrtörténeti titkait tárja fel az olvasók elôtt.
312 oldal, ára: 5800 Ft, 190x255 mm, keménytáblás

EGYÉB KÖNYVEINKBÔL AJÁNLJUK
V. ZAMAROVSKÝ: RÓMA TÖRTÉNELMET ÍRT

A népszerû szerzô ezúttal Róma történelmét
ismerteti a tôle megszokott olvasmányos,

izgalmas stílusban.
320 oldal, ára: 4800 Ft, 180x270 mm, keménytáblás

Fotó: Csapó Endre

Fotó: Varga Máté
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Egyszerre három helyen, Spanyolor-
szágban, Németországban, illetve
hazánkban él Tolvaly Ferenc, akit

legtöbben talán a TV 2 társtulajdo-
nos vezetôjeként ismernek.  Ô azon-
ban írásban is szeret emléket állítani

a történelemnek. Magányos Évszá-
zad c. trilógiáját – amelynek utolsó

kötete, a Vérvörös sirály 2004-ben je-
lent meg – azon a napon kezdte el

írni, amikor Magyarország 1989 au-
gusztusában megnyitotta határait a

keletnémetek elôtt. Most pedig óriásplakátok is hir-
detik szerte a köztereken, hogy filmen és könyvben

egyaránt közzéteszi zarándokútjának emlékeit.

■ – Sikeres filmes, tévés létére hogy jutott eszébe, hogy
könyvet kezd írni?
– Az írás volt az egyetlen foglalkozás, amelyet következetesen
folytattam életemben. Kilencéves koromban jelent meg az elsô
versem a Napsugárban, a Benedek Elek alapította kolozsvári
gyerekújságban. Tizenéves koromban megjelent az elsô verses-
kötetem, az Új Látóhatár, a Nemzetôr közölte a verseimet, Chi-
cagóban a Szivárvány a kisregényemet. Akár filmet rendeztem
vagy gyártottam nagy mennyiségben, nemcsak játék- és doku-
mentum-, hanem ismeretterjesztô filmeket is, közben mindig ír-
tam. Ez volt az egyetlen otthonom, ahová folyton visszatértem,
még akkor is, ha körülöttem megváltozott a világ.
– Nem zavarta, hogy messzire kalandozott közben, vagy álta-
lában szeret egyszerre több dologgal foglalkozni?
– Az embernek mindig van öt perce, amit elfecsérel naponta. Ha
ezt az idôt írásra és olvasásra fordítjuk, akkor már hatalmas tô-
ke áll rendelkezésünkre. 
– Hogy lehet röpke szabad öt percek felhasználásával köny-
vet írni?
– Akkor kezdtem nagyobb lélegzetû mûfajokba, amikor a mün-
cheni filmfôiskolán forgatókönyv-íróként is okítottam az ifjúságot.
Ahhoz a munkához arra van szükség, hogy egy kiérlelt gondolatot
három-négy hét alatt az ember papírra vessen, és jeleneteiben tisz-
tán lásson. Elôször jön a kutatási munka, hiszen nem légüres tér-
ben írok, a filozófiai vagy társadalomtudományi hátteret mögé kell
tenni. Ha ez megvan, akkor ezeket, ahogy én nevezem, „jelenete-
ket” vagy fejezeteket, meg lehet írni néhány nap alatt is. Az öt per-
cek viszont arra nagyon jók, hogy felkészüljön az ember. 
– Miért indult zarándokútra?
– Éreztem, hogy az életem zilált szálai között nehezen tudok tájé-
kozódni. Éreztem, hogy felborul a belsô egyensúly, az embertársa-
inkkal, valamint az épített és természeti környezetünkkel kialakí-
tott harmónia, aminek meg kell lennie, hogy boldogok legyünk.
Ez mállott szét, ez csorgott ki ujjaim között. Éreztem, rendet kell
teremteni önmagamban. Ez kétezerben volt. Aztán szerettem vol-
na egy olyan emléket is magamnak, amely hazánk európai uniós
csatlakozásának évét, 2004-et számomra személyes élményként év-
tizedek múlva is még átélhetôvé teszi. Spanyol barátaimnak el-

mondtam egy este, hogy mit tervezek. Említettek
egy szót: El Camino. Ez spanyolul a következô kö-
zérthez vagy településhez vezetô utat jelenti. De
ahogyan kimondták, éreztem, hogy emögött hatal-
mas titok van. Elcsendesedett a társaság, mintha
megcsillant volna a szemükben valami. Elkezdtek
beszélni a Santiago de Compostelába vezetô
nyolcszáz kilométeres gyalogútról, amit ugyanígy
hívnak. Nem sokkal késôbb Németországban felü-
tettem az egyik magazint, s II. János Pál pápa szent-
atya nyilatkozatát olvastam arról, hogy az újraegye-
sülô Európa spirituális fôvárosa Santiago de Com-
postela. Amikor becsuktam az újságot, tudtam,
hogy végig kell járnom ezt az ezeréves zarándok-
utat. Így indultam el 2004-ben.
– Mi volt a legmeghatározóbb érzése az út során?

– Az elsô zarándoklaton csodálatos kép tárult elém az Öröm he-
gyénél,  ahol az ember már tudja, hogy csak fel kell szaladnia a
csúcsra s onnan meglátja útjának célját, a Szent Jakab katedrálist:
nagypéntek délelôtt volt, a tiszta kék égen gyönyörûen sütött a
nap s a zarándokok szaladtak fel a hegyre a Te Deumot énekelve.
A forgatás alatt, amikor az utamat 2005-ben rekonstruáltam, zu-
hogott az esô, mikor az Öröm hegyének a lábához érkeztünk. Az
esôfüggönyön át a kamera árnyakat is alig mutatott. A felvételek
alatt mondom a belsô szöveget, itt azt, hogy nem az út nehéz, ha-
nem a nehézség maga az út. Zuhog az esô, elkeseredtem, hogy ez
a felvétel nem adja vissza azt, amit én érzek. A kamera megy, s a
képen kék esôkabátban kapucnis árnyak jelennek meg, dülöngél-
nek az esôben. Amikor elmennek mellettem, látom, hogy mind-
annyian mozgássérültek. Megdöbbentô érzés volt. Murauból, Ba-
joroszágból jöttek végig a nyolcszáz kilométeres úton. Megdöb-
bentô volt, hogy ezek a fiatalok a saját tragédiájukkal mit éltek át
ezen az úton és szellemileg, lelkileg megemelkedtek, szinte lebeg-
tek már a föld fölött, amikor a hegyhez értek. Ezt a jelenetet a
filmbôl etikai okból hagytam ki. A regényben azért nem szerepel,
mert már készen volt, mire ezt az élményt megéltem. 
– A könyv és a film nem lesznek egymás versenytársai?
– A film csak kérdéseket tud felvetni, olyanokat, amelyek engem
leginkább foglalkoztattak az út elôtt, az úton és egy kicsit talán
az út után is. Ezekre a kérdésekre még a saját válaszaimat sem
adom meg. Német televíziós sorozatot készítettem, nem kilenc-
venperces dokumentumfilmet, ezért nagyon örülök, hogy több
mint ötezer mozinézô volt kíváncsi a kilencvenperces változat-
ra. Aki a könyvet olvassa, az már járja a zarándokutat, ott már
válaszokat is talál, igaz, ezek csak a saját válaszaim. 
– Igaz a szóbeszéd, miszerint Ön új könyve kiadójának, a
Kortársnak résztulajdonosa? Ha igen, akkor lát üzletet a
könyvkiadásban?
– A Magányos Évszázad c. trilógiám az Officina 96 kiadónál je-
lent meg. Az El Camino – Az út címû regényem a Kortárs ér-
deklôdését keltette fel. Mátis Lívia, a kiadó vezetôje jól döntött.
A regény két hónap alatt, október végére az ötödik utánnyomás-
sal eléri a tizenötezer példányt. Ez valószínû üzletileg is jó ered-
mény. Évek óta támogatom a magyar irodalmat, színház-, film-
és képzômûvészetet. Meggyôzôdésem, hogy a társadalom há-
rom mozgatórugója a kultúra, a gazdaság és a politika közül a
kultúrának vissza kell nyernie az ôt megilletô meghatározó sze-
repét. Ehhez szeretnék hozzájárulni.  

Mátraházi Zsuzsa

K
ö
n
y
v
k
u
lt

ú
ra

3
8
0

interjú

A nehézség maga az út
Beszélgetés egy zarándokkal
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Typotex – Holnap Olvasók Boltja
■ Sok jó olvasó kis helyen is elfér(t) október 13-án délután a
Typotex és a Holnap Kiadó közös boltjának megnyitóján a bel-
városi Pesti Barnabás utcai Millennium Centerben. Idôsek, kö-
zépkorúak és fiatalok, a könyv és az olvasás kitartó szerelmesei.
Az ünnepélyes megnyitásra felkért Tarján Tamás irodalomtörté-
nész, egyetemi tanár elismeréssel szólt a két kiadó igényességé-
rôl, örömmel nyugtázva, hogy kitartásuk elérte célját. A köszön-
tô beszédek közben a közönség jó része már a polcok felé ka-
csingatott, hogy azután ölükben rakásnyi, vagy csak egy-egy
könyvvel beálljanak a pénztár elôtti népes sorba.

S hogy a bámulatos skálájú, szemet gyönyörködtetô kínálat lát-
ványa után az ünneplésbôl a gyomor se maradjon ki, a hatalmas
– stílusosan – Eszterházy tortából is jutott mindenkinek.

Fél évi munkánk fekszik közös álmunk, az Olvasók Boltja meg-
születésében – beszél a kezdetekrôl Votisky Zsuzsa, a Typotex
ügyvezetôje. – S hogy mit jelent nekünk ez a kis sziget? Teret,
ahol megtalálhatók a két kiadó és a hozzánk hasonlók nívós kö-

tetei. A névválasztás nem véletlen, hiszen a mû az olvasáskor vá-
lik valóvá. Nos, ebben a kedves kis boltban itt vannak a mûvek,
itt a helye az olvasónak is, akár intim magányban, akár felolva-
sóesteken ismerkedik új vagy újra kézbe vett szerzôk mûveivel.
Ilyen másutt nincs. Ahol – például – nagymama korú hölgy ol-
vas fel tiniknek az „Emil és a detektívek”-bôl, a rendhagyó ma-
tek-szakkörön meg levesszük a polcról a „Mi a címe ennek a
könyvnek?” címû könyvet. Az Olvasók Boltja ilyen hely lesz. 

Két értelmiségi kiadó keresi értelmiségi közönségét – fejti ki filo-
zófiáját Milkovich Eszter, a Holnap ügyvezetôje –, mert a könyvpi-
aci dömpingben elsikkadnak az igényes mûvek. Ez a bolt lesz a
helyszíne a két kiadó új könyveit bemutató sajtótájékoztatóknak,

s olyan programokat kínálunk, ahol
szülô, pedagógus, egyetemista segítôk-
kel egy-egy felolvasás keretében ki-ki
eljátszhat hangszerén egy dalt, egy
klasszikus darabot. Intim szellemi köz-
pont, ahol az bensôségesség a lényeg.
A teljes skála felsorolhatatlan: az iro-
dalom minden mûfaja, mûvészeti al-
bumok egész sora, tankönyvek az
egyetemistának, feladatgyûjtemények
a gimnazistának, mesekönyv a gyerek-
nek. Márai és Esterházy, Závada Pál és
Varró Dániel, Llosa és Coelho, Jared
Diamond és Raymond Smullyan,
Wigner Jenô és Csányi Vilmos. Teljes
életmûvek, például Vas István és Ter-
sánszky Józsi Jenô, a félszáz darabos if-
júsági sorozatban Szabó Magda, Gár-
donyi Géza, Kányádi Sándor és Erich
Kästner. Böngésszen bár a betérô a
polcokon szépirodalmat, költészetet,
ó- és újkori tudományos és filozófiai
mûveket, klasszikus vagy kortárs szer-
zôket, nem távozik üres kézzel. S nem

vehet „zsákbamacskát”, a kerek üvegasztaloknál kényelmes szé-
kekbe telepedve belelapozhat, kóstolgathatja, ízlelgetheti az isme-
retlen szerzôt. A nyitás után kilenc napig féláron juthatott hozzá
a közönség a teljes kínálathoz, s a Typotex törzsvásárlói kedvez-
ménye (20%) természetesen itt is érvényes.

Hegedûs Eszter
Fotó: Zsólyomi Norbert3
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Gyurcsány Ferenc
szeptember 28-án
a Nyugati téri
Alexandra
Könyvesházban
tartotta
Útközben címû
kötetének
dedikálással
egybekötött
bemutatóját.
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z ember szemlélete,
vagyis az a mód, ahogy
a világot látja (min-

dent! a világ egészét, ezért to-
tális) éppen annyira személyes
(szubjektív), éppen annyira
hozzátartozik az egyes ember-
hez, és éppen annyira csak
ôhozzá tartozik, akár az ujjle-
nyomata vagy a DNS-e – de
nem mérhetô olyan tudomá-
nyos pontossággal, egzakt mó-
don, mint az ujjnyom vagy a
DNS-térkép, ezért azonosítás-
ra, mint az elôzôek, például
nyomozásnál, nem alkalmas.
Az ember nagyjából érzi,
mondjuk, József Attila vagy
Pilinszky János szemléletét.
Ha valahol elébukkan egy-egy
ismeretlen vers, akkor belsô
intuícióval, ráérzéssel azono-
sítani is tudja: ez biztosan Jó-
zsef Attiláé, ezt Pilinszky írta
és nem, tegyük föl, Nemes
Nagy Ágnes. De bár ez a ráis-
merés nem tudományos pon-
tosságú, mégis ez a magva, a
központi lényege a mûvészi
jelnek; a mód, ahogyan a dol-
gokat látom és nem a dolog
maga, amit ábrázolok, vagyis a
mûalkotás tárgya. 

A tárgy bármi lehet. Élet és
halál, szerelem, bûntény, ter-
mészeti katasztrófa, egy sirály
röpte, az atombomba elkészí-
tése a második világháborúban

vagy Napóleon 1812-es orosz-
országi hadjárata. Nem a „mi?”
a lényeg, hanem a „hogyan?”.

Mondtuk, hogy bár nincs
két azonos szemlélet, az em-
beri szemléletek többé-kevés-
bé átfedik egymást: ez a meg-
értés alapja. Mûvészi jelrend-
szerek mûalkotások esetén a
mûvész és a mûélvezô szemlé-

letének adekvát mivolta jelen-
ti magát a mûvészi élményt:
ha én is ugyanúgy látom, aho-
gyan ô. Ez adja az „aha!”-él-
ményt vagy még inkább „jé,
tényleg!”-élményt. Hát én is
pont így látom, csak nem tu-
dom olyan jól leírni, elmon-
dani, elénekelni, lefesteni.

Az egyik ember olyan szin-
ten érez és gondolkodik, mint
Tolsztoj, Thomas Mann,
Faulkner vagy Marquez. Az
ilyenek a fönti szerzôket szere-

tik és élvezik. Más ember Aga-
tha Christie és Vavyan Fable,
Stephen King színvonalán
érez és gondolkodik, a szemlé-
lete az ô szemléletükkel adek-
vát, ezeknek Agatha Christie
és Stephen King a kedvencük. 

Van, aki tudatosan meg akar-
ja hódítani az alacsony ízlésû,
széles tömegeket, megpróbál

„lemenni kutyába”. Ehhez ak-
kora stílbravúr, olyan azonosu-
lási virtuozitás kell, hogy az
ilyen próbálkozás ritkán sike-
rül. Az a mûvész, aki a nagy tö-
megekhez tud szólni, rendsze-
rint azon a szellemi színvona-
lon áll, amelyen a nagy átlag is.

Kivételt képeznek a mûvé-
szetek szélhámosai, akik a
sznobokra építenek. A sznob
fél, hogy butának nézik,
ezért „látja” a királyon a
nemlétezô ruhát.

A tudomány is, a mûvészet
is egyfajta tájékozódás a világ
jelenségei között, s mindkettô
megpróbálja valamiképp rög-
zíteni, mások számára átadha-
tóvá tenni, tárgyiasítani tájé-
kozódása eredményét, ez a
tárgyiasulás a közlés céljára al-
kalmazott jel, a kommunikáci-
ós szimbólum. A tudomány
is, a mûvészet is megismerô
folyamat. A tudomány a pon-
tos, tárgyilagos, a mûvészet a
személyes, inkább ráérzésen
alapuló megismerést szolgálja.
A régiségben ezek a funkciók
még nem váltak külön; a mí-
tosz mûvészet, tudomány és
vallás is volt egyszerre, össze-
foglalta mindazt, amit az em-
ber a világról tudott, képzelt
vagy csak sejtett. 

A mítosz valamiféle történet
volt, eposz, ha úgy tetszik nar-
ráció. Történet pontos vagy
homályosabb tanulsággal.
Nem merem kimondani,
hogy aki könyvek égetésével
kezdi, az embertársai elégeté-
sével végzi – ez így túlzott ál-
talánosítás, nem biztos, hogy
igaz. De ha el tudok mesélni
egy hiteles történetet valaki-
rôl, aki könyvek égetésével
kezdte, és emberek égetésével
fejezte be, az (mûvészileg) bi-
zonyosan igaz – ha nem is föl-
tétlenül valódi. 

A

Könyvhét Plusz
60000 példányban
a karácsonyi
könyvvásárra

Lapzárta,
anyagleadási
határidô:
november 3.

Részletes
tájékoztatás,
hirdetésfelvétel:
Könnyû Judit
209-1875

Irodalmi Nobel-díj 2005.
■ Idén az irodalmi Nobel-díjat Harold Pinter angol drámaírónak ítélték
oda – egyhetes késéssel, így a nálunk is ismert író csak a 75. születésnap-
ja (október 10.) után néhány nappal értesülhetett a kitüntetésrôl. (Ezt va-
lószínûleg nem fogja visszautasítani, nem úgy, mint a lovagi címet.) Ez-
úttal tehát olyan alkotóé lett a díj, aki eléggé jól ismert hazánkban is, hi-
szen darabjait a 60-as évektôl szinte folyamatosan játsszák a hivatásos és
amatôr, fôvárosi és vidéki, nagy- és stúdiószínházak. Az Európa Könyv-
kiadó 1975-ben kiadott tôle Drámák címmel egy kötetet, amelyben 9 da-
rabja olvasható: A születésnap, Az étellift, A gondnok, A szeretô, Tea-
délután, Hazatérés, Tájkép, Csönd, Régi idôk. (A válogatáshoz Oszto-
vits Levente írt utószót.) Késôbb a Nagyvilágban és a Mozgó Világban
jelentek meg, illetve a Magyar Rádióban hangzottak el mûvei.

Pinter színmûvészeti fôiskolai tanulmányait nem fejezte be, színész-
nek állt, majd írni kezdett, késôbb rendezett is. (Vele egy idôben indult
pályatársai, a „dühögô fiatalok” közül, lám, ô vitte a legtöbbre, bár ô is
bukással kezdte.) Több mûvét megfilmesítették. Drámán kívül írt hang-
játékot, filmforgatókönyvet, verset. Televízióra feldolgozta Proust Az
eltûnt idô nyomában c. regényét. 

Hobbyja a krikett. És egyik-másik lexikon megemlíti, hogy talán ma-
gyar felmenôi vannak. Lehet, hogy ez csak legenda, melyet egyébként
maga Martin Esslin közvetített, de akik nálunk  látták és akik rendez-
ték-játszották Pinter darabjait, biztosan örülnek az angol író mostani el-
ismerésének. 

Kertész Ákos
A tudomány és a

mûvészet igazsága
Kertész Ákos szabálytalan

esztétikája 15.

KÖNYVHÉT PLUSZ 
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A MAGYAR NYELV KÉZIKÖNYVEI
1–10.

1. Magyar szókincstár  2. A mi nyelvünk
3. Közgazdasági helyesírási szótár

4. A csodaszarvas nyomában  5. Magyar szólástár
6. Magyar szólások és közmondások szótára 

7. Stilisztikai lexikon  8. Idegenszó-tár
9. Nyelvmûvelô kéziszótár  10. Magyar közmondástár

Kedvezményesen megvásárolható a kiadóban:
TINTA KÖNYVKIADÓ

1116 Budapest, Kondorosi út 17.
Telefon: 371 05 01; Fax: 371 05 02

E-mail: info@tintakiado.hu; Honlap: www.tintakiado.hu

SAXUM KIADÓ
Popper Péter:

LELKEK ÉS GÖRÖNGYÖK
Jól láttuk egymást? Pszichológiai írások 

Fogy.ár: 3500 Ft, Kötve, 504 oldal

Évtizedek pszichológiai munkásságának leszûrt eredmé-
nyeirôl szóló gyûjteményes kötetet ad közre a kiadó.
Szakmai válogatás, több mint háromszáz közlemény,
cikk, és több mint harminc könyv közül. 

Brian Kilcommons –
Sarah Wilson:

ASZFALTBETYÁROK

Fogy.ár: 2500 Ft
Kötve,292 oldal

A könyv a városi
kutyatartással foglalkozik,

tanácsokkal, ötletekkel,
sok fotóval illusztrálva. 

Erik L’Homme:

A Csillagok könyve

SHA NAGYÚR

Fogy.ár: 1680 Ft
Kötve, 256 oldal

A trilógia második kötete a rejtelmes Sha nagyúrról szól, aki eltûnt
fiát keresi, s a varázslónövendék további kalandjait írja le.

Megjelent:
A Csillagok könyve – QADEHAR A VARÁZSLÓ

A trilógia következô kötete:
A Csillagok könyve – AZ ÁRNYÉK ARCA

SZIGET KIADÓ
Természetkalauz-sorozat

Andreas Alberts, Peter
Mullen, Margot Spohn: 

FÁK ÉS BOKROK
GYÓGYÍTÓ EREJE 

Fogy.ár: 2980 Ft
Kötve, 248 oldal

A kötetben találhatunk
több mint 170 nagyszerû
színes fotót, 119 fa és cserje
élôhelyének, jellemzôinek,
virágainak és terméseinek
egyértelmû leírását, ame-
lyek a pontos meghatáro-
zást segítik. 

Lépésrôl lépésre sorozat

Engelbert Kötter:

KERTÉSZKEDÉS
KEZDÔKNEK

Fogy.ár: 1650 Ft
Kötve, 64 oldal

A könyv a sorozattól
megszokott szemléletes,

könnyen elsajátítható
formában egy saját hob-

bikert megvalósítását
mutatja be a tervezéstôl

a betakarításig. 

SAXUM KIADÓ BT.
1134 Budapest, Szabolcs u. 4. • Telefon/fax: 237-0659 • E-mail: saxumkiadó@freemail.hu
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Sikerlista Magyarországon évente tízezerféle könyv jelenik meg, ebben a számban van utánnyomás és újdonság egyaránt. Ennek a
számnak az igazi érdekessége, hogy az utóbbi néhány évtizedben ez állandó szám volt, némi ingadozással persze, volt hogy csak
nyolcezer-néhányszáz, volt hogy tizenkétezer megjelenés esett egy évre. A hetvenes-nyolcvanas évekhez képest annyi a különbség,
hogy akkor kevesebb mû került országos kereskedelmi forgalomba, több volt a nem hivatásos könyvkiadók által megjelentetett és
forgalmazott kiadvány, mostanában viszont majd’ minden kiadvány kisebb-nagyobb mértékben bekerül az országos árusítás rend-
szerébe. Ekkora könyvmennyiség mellett meglepô, hogy a sikerlistákon tartósan szerepelnek ugyanazok a szerzôk, mûveik, persze az
is lehet, hogy tévedek és nem is meglepô. (Ez már olvasás- és mûvelôdés-szociológiai kérdés.) Szeptemberben némileg átrendezôdött
a „szépirodalom” sorrendje: nem meglepô, hogy Leslie L. Lawrence új mûve elsô helyre került, és örvendetes meglepetésnek tartom,
hogy Tolvaly Ferenc komoly témáról, a Santiago de Compostela-i zarándoklatról szóló kötete az élboly tájékán található meg. 

Az Alexandra Könyváruházak sikerlistája
2005. szeptember
Szépirodalom
1. Leslie L. Lawrence: A maharáni arcképe Gesta Könyvkiadó
2. Dan Brown: A Da Vinci-kód Gabó Kiadó
3. Dan Brown: Angyalok és démonok Gabó Kiadó
4. Moldova György: Az utolsó töltény 5. Urbis Kiadó
5. Tolvaly Ferenc: El Camino – Az út Kortárs Kiadó
6. Danielle Steel: Nem lehet Maecenas Kiadó
7. Spiró György: Fogság Magvetô Kiadó
8. Paulo Coelho: A Zahir Atheneum 2000 Kiadó
9. Dan Brown: Digitális erôd Gabó Kiadó

10. Márai Sándor: A gyertyák csonkig égnek Helikon Kiadó

Ismeretterjesztés
1. Gyurcsány Ferenc: Útközben Napvilág Kiadó
2. A magyar helyesírás szabályai Akadémia Kiadó
3. James Redfield, Carol Adrienne: A mennyei prófécia Alexandra Kiadó
4. Kornis Mihály: Vigasztalások könyve Tercium Kiadó
5. Wicki Smallwood: Száz recept kenyérsütô géphez Alexandra Kiadó
6. Martin Lunn: A Da Vinci-kód megfejtése Gold Book Kft.
7. dr. Lenkei Gábor: Cenzúrázott egészség Free Choice Books
8. Kirády Attila, Herczeg Sára: Én, Torres! Alexandra Kiadó
9. Schobert Norbert: A Norbi titok Szivárvány KRSC

10. Albert Györgyi: Miért pont én? Park Kiadó

Gyermek, ifjúsági
1. Fekete István: Vuk Móra Ferenc Könyvkiadó
2. Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk Móra Ferenc Könyvkiadó
3. J. K. Rowling:

Harry Potter and the half-blood Prince Bloomsbury Publishing
4. Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig Talentum Kiadó
5. Erich Kästner: A két Lotti Móra Ferenc Könyvkiadó
6. Fekete István: Tüskevár Móra Ferenc Könyvkiadó
7. Mérei Ferenc, V. Binét Ágnes: Ablak–Zsiráf Móra Ferenc Könyvkiadó
8. Antoine de Saint-Exupéry: A kis herceg Móra Ferenc Könyvkiadó
9. Joachim Masannek: A vad focibanda 6 – Raban a hôs Program Kiadói Kft.

10. J. K. Rowling: Harry Potter és a Tûz Serlege Animus Kiadó

Libri sikerlista
2005. szeptember 27. – október 11.
Szépirodalom
1. Leslie L. Lawrence: A maharáni arcképe Gesta Könyvkiadó
2. Brown, Dan: A Da Vinci-kód Gabo Könyvkiadó
3. Tolvaly Ferenc: El Camino – Az út Kortárs Kiadó 
4. Coelho, Paulo: Az alkimista Athenaeum 2000 Könyvkiadó 
5. Brown, Dan: Angyalok és démonok Gabo Könyvkiadó 
6. Coelho, Paulo: Tizenegy perc Athenaeum 2000 Könyvkiadó 
7. Coelho, Paulo: Veronika meg akar halni Athenaeum 2000 Könyvkiadó 
8. Szerb Antal: Utas és holdvilág Magvetô Könyvkiadó 
9. Moldova György: Az utolsó töltény 5. Urbis Könyvkiadó

10. Méhes György: Kolozsvári milliomosok Ulpius-Ház Könyvkiadó 

Ismeretterjesztô
1. Gyurcsány Ferenc: Útközben Napvilág Kiadó 
2. Lajos Mari – Hemzô Károly:

99 kímélô étel 33 színes ételfotóval Aquila Könyvkiadó
3. Kornis Mihály: Vigasztalások könyve Tericum Kiadó

4. Schobert Norbert:
A Norbi Update életmódrendszer lényege zsebkönyv Norbi.hu Kft.

5. Ulmer, Renate: Alfons Mucha Taschen
6. Néret, Gilles: Gustav Klimt Taschen
7. Zöllner, Frank: Leonardo da Vinci Taschen
8. Kurdics Mihály: A kábítószer itt van testközelben 2zsiráf Kft.
9. Redfield, James: A mennyei prófécia Alexandra Kiadó

10. Kettenmann, Andrea: Frida Kahlo Taschen

Gyermek, ifjúsági
1. Brezina, Thomas: Boszorkánytitok Egmont-Hungary Kft.
2. Fekete István: Vuk Móra Ferenc Könyvkiadó
3. Paolini, Christopher: Eragon Európa Könyvkiadó
4. Egyiptológia Egmont-Hungary Kft.
5. Barbie mozi Egmont-Hungary Kft.
6. Milne, A. A.: Micimackó Móra Ferenc Könyvkiadó
7. Nordquist, Sven: Lesz nemulass, Findusz! General Press Kiadó
8. Saint-Exupéry, Antoine de: A kis herceg Móra Ferenc Könyvkiadó
9. Miler, Zdenek: A kisvakond és a nyuszi Móra Ferenc Könyvkiadó

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

Líra és Lant Rt. sikerlistája
2005. szeptember
Szépirodalom
1. Lawrence, Leslie L.: A maharáni arcképe Gesta Könyvkiadó
2. Brown, Dan: A Da Vinci-kód Gabo Kiadó 
3. Coelho, Paulo: Az alkimista  Athenaeum 2000 Kiadó Kft.
4. Brown, Dan: Digitális erôd Gabo Kiadó
5. Tolvaly Ferenc: El Camino – Az út Kortárs Kiadó
6. Brown, Dan: Angyalok és démonok Gabo Kiadó
7. Coelho, Paulo: A Zahir Athenaeum 2000 Kiadó Kft. 
8. Spiró György: Fogság Magvetô Kiadó
9. Márai Sándor: A gyertyák csonkig égnek Helikon Kiadó

10. Kornis Mihály: Vigasztalások könyve – CD-vel Tericum Kiadó

Ismeretterjesztô
1. Moldova György: Az utolsó töltény 5. Urbis Kiadó
2. Schobert Norbert: Norbi zsebkönyv Norbi.hu Kft.
3. Pályaválasztás, továbbtanulás 2006 Okker Kiadó
4. Albert Györgyi: Miért pont én? Park Kiadó
5. Gundel Károly: Kis magyar szakácskönyv – német Corvina Kiadó
6. Attenborough, David: Az emlôsök élete Kossuth Kiadó
7. Szabó Attila: Mûvészettörténet vázlatokban Független Pedagógia Intézet
8. Portugália – Marco Polo Corvina Kiadó
9. ……..István: Lottón nyertem Athenaeum 2000 Kiadó Kft.

10. Deák Sándor: Gyógyítás fény- és színterápiával Dr. Deák Eü. Szolg. Bt.

Gyermek, ifjúsági
1. Fekete István: Vuk Móra Ferenc Könyvkiadó
2. Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk Móra Ferenc Könyvkiadó
3. Mérei Ferenc – V. Binét Ágnes: Ablak–Zsiráf Móra Ferenc Könyvkiadó
4. Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig Talentum Kiadó
5. Szophoklész: Antigoné – Oidipusz király Talentum Kiadó
6. Kästner, Eric: A két Lotti Móra Ferenc Könyvkiadó
7. Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyôje Talentum Kiadó
8. Képes világatlasz gyerekeknek Kossuth Kiadó
9. Bihari Péter: A 20. század története fiataloknak Holnap Kiadó

10. Fekete István: Tüskevár Móra Ferenc Könyvkiadó

OLVASÓK BOLTJA
A TYPOTEX ÉS A HOLNAP KIADÓ
KÖNYVESBOLTJA

Millennium Center
1052 Budapest
Pesti Barnabás u. 4.
Telefon: 266-0018

Nyitva tartás: H-P.: 12–20 óráig Sz.: 12–18 óráig
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Oxford Advanced Learner’s Dictionary
7Ed + Compass CD-ROM 5500 Ft (Oxford University Press)

Oxford angol–magyar szótár
nyelvtanulóknak 2500 Ft (Oxford University Press)

Karakai Imre:
220 francia nyelvtani gyakorlat
megoldásokkal 1890 Ft (Pont Nádor Kiadó)

Karakai Imre:
Francia nyelvtan magyaroknak 1980 Ft (Pont Nádor Kiadó)

A könyvek megvásárolhatók illetve megrendelhetôk:

Librotrade Kft. 1173 Budapest Pesti út 237.
Telefon: 254-0-254 Fax: 257-74-72 E-mail: books@librotrade-hu

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

A PERFEKT KIADÓ ajánlata

JOGI ALAPISMERETEK FELSÔFOKON
Aszódi Ilona
A GAZDASÁGI JOG ALAPJAI
A tankönyv a gazdasági jog rendkívül
széles jogterületén belül a jövô gazdasá-
gi szakemberei számára legjelentôsebb
témákat tárgyalja. A hallgató megisme-
ri hazánk nemzetközi kapcsolatait, vala-
mint a társasági jog és a munkajog leg-
fontosabb szabályait. Betekintést nyer-
het egy cég születésének folyamatába,
illetve „jelen lehet a halálánál” a csôdel-
járás, a felszámolási eljárás és a végel-
számolás tanulmányozása közben.
Ára: 2800 Ft

Aszódi Ilona • Molnár István
EURÓPAI UNIÓS
JOGI ALAPISMERETEK
„Most mindnyájunknak igyekeznie kell
Európát tanulni, hogy (…) sebességet,
módszereket, gondolkodásmódot is
váltva ösvényt tudjunk vágni Európa
»dzsungelében«”. A gyakorlatias, ta-
nulható és idôszerû kiadvány segít el-
sajátítani az Unió felépítésére és mû-
ködésére vonatkozó ismereteket, vala-
mint a legfontosabb uniós elôírásokat
és jogszabályokat.
Ára: 2500 Ft

PERFEKT KIADÓ
1143 Budapest, Szobránc u. 6-8. Tel.: 577-1940, fax: 577-1947

e-mail: kiado@perfekt.hu,  honlap: www.perfekt.hu

A Librotrade Kft. ajánlata
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A Hatágú Síp Alapítvány ezúton is köszöni mindazoknak a támogatását, akik 2004. évi személyi jövedelemadójuk 1%-át a
könyvszakmai képzések javára adományozták. Az összeget (182.223 Ft) kulturális programok finanszírozására fordítottuk.

Hatágú Síp Alapítvány

A magyar irodalom évkönyve, 2004
(adattár), A/5, 406. old., 2500 Ft
Az évkönyvben mindent megtalálni, ami
az elmúlt év irodalmi eseményeivel, sze-
replôivel, intézményeivel kapcsolatban
fontos volt.

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

Várkonyi Nándor: Pergô évek
(mûvelôdéstörténet)
B/5, 576 old., 5500 Ft
A mû a  személyes ismeretség elevenségé-
vel rajzolja meg mások mellett Szabó
Dezsô, Féja Géza, Kosztolányi, Babits,
Szabó Lôrinc, Weöres Sándor alakját és
a Sorsunk címû folyóirat történetét.

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

Címünk:
1068 Budapest, Városligeti fasor 38.
Tel./Fax: 351-0593
e-mail: iroalap@axelero.hu,
www.szephalom-konyvmuhely.hu

A Széphalom Könyvmûhely ajánlata 

A SZAK KIADÓ A FELSÔOKTATÁSBAN

Megjelent!
776 oldal
Ára 10 800 Ft

Újdonságok Elôkészületben

SZAK Kiadó Kft. � 2060 Bicske, Diófa u. 3. � 06 22 350-209 Fax: 06 22 565 311 • info@szak.hu • www.szak.hu

Megjelent A magyar
könyvgyûjtô kalauza

4400 Ft

Megvásárolható

a könyvesboltokban,

megrendelhetô,

megvásárolható a kiadóban: 

Kiss József Könyvkiadó

1114 Budapest, Hamzsabégi út 31.

Telefon/fax: 466-0703

E-mail: konyvhet@axelero.hu

Megjelent!
304 oldal
Ára 6 000 Ft

Megjelent!
480 oldal

Ára 8000 Ft

Megjelent!
Új, bôvített kiadás.
Nyelvinfo sorozat
736 oldal + CD 
Ára 7000 Ft

Megjelent!
296 oldal + CD
Ára 4800 Ft

Kb. 700 oldal + CD
Ára kb. 9000 Ft, 
Várható megjelenés:
november 15. 
Elôrendelhetô!

A könyvek megrendelhetôk a Kiadó címén, beszerezhetôk a szakkönyveket  forgalmazó könyvesboltokban és a viszonteladóknál.
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■ A Pécs határánál létesült ipa-
ri park területén – az Ipari park
út 1. címen – megkezdte mû-
ködését az Alexandra Logiszti-
kai Központ. A csaknem két-
milliárd forint értékû beruhá-
zás eredményeképpen az or-
szág legnagyobb könyves rak-
tárbázisa született meg, amely-
lyel szerves egységben épült
meg és funkcionál az Alexand-
ra központi irodaháza. Az Alexandra tulajdonos-igazgatója, Matyi
Dezsô elôrelátóan tervez, azt is elmondta, hogy a tulajdonukban ál-
ló háromhektáros területen úgy építkeztek, hogy legyen lehetôség
a logisztikai központ további fejlesztésére is. Az ötéves üzleti ter-
vük részeként a raktár kapacitását öt év alatt megduplázzák.

A kilencvenes évek elején indult cég könyvkiadással, könyv kis-
és nagykereskedelemmel foglalkozik a kezdetektôl, és az eltelt
évek alatt országos kereskedelmi hálózattá és évente több száz
könyvet megjelentetô nagy kiadóvá nôtt fel. Az Alexandra
Könyváruházak az ország 29 városában mûködtet 53 üzletet. A
növekedés folyamatos, idén még négy új könyváruházuk nyílik.
Ennek a nagy méretû kiadói és kereskedelmi tevékenységnek a
koncentrált ellátására hozták létre az Alexandra Logisztikai Köz-
pontot, amely lehetôvé teszi az eddig több helyen mûködô ki-
adói és raktározási tevékenység egy helyre történô összevonását.

A bruttó 20 000 négyzetméteres logisztikai központban je-
lenleg a könyvek betárolása folyik, az Alexandra Könyváru-

házakban árusított 40 000-féle könyvnek lesz itt a helye. En-
nek a címszámnak a nagyságát jól érzékelteti, ha azt is el-
mondjuk itt, hogy Magyarországon évente mintegy 9–10 ezer
mû jelenik meg, ily módon négy év teljes magyar könyvter-
mésének megfelelô választék található a hálózatban és a be-
költözési folyamat végén a raktárakban. Ezt a hatalmas
mennyiségû könyvet kell tárolni, mozgatni, szortírozni a
partnerek megrendeléseinek megfelelôen, a munkát meg-
könnyíti a raktári folyamatok nagy részének az automatizálá-
sa. A pécsi logisztikai központ elsôrendû feladata a központi
raktározás és az Alexandra hálózat ellátása, a viszonteladókat
továbbra is a budapesti Tomori utcai nagykereskedelmi rak-
tárház szolgálja ki. 

Az irodaház elegáns, a raktárak – különösen a magasraktár
– méretei lenyûgözôek, de errôl már minden további szó he-
lyett beszéljenek maguk a képek...

(K. J.)

cégvilág

Felépült az Alexandra Logisztikai
Központ
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Az okker a görög ókhra (= sárga) szóból ered,
s manapság sárgásbarna színt jelent – meg-

annyi árnyalattal. Már az altamirai barlangraj-
zoló ismerte, mifelénk barokk épületek hom-
lokzatát festették ilyenre. Kellemes, megnyug-
tató szín felnôttnek, gyermeknek egyaránt. Ha
az Okker Oktatási és Kiadói Kereskedelmi Rt.-

re gondolunk, belehallani véljük az oktatás
szót is. Habár a pedagógusok eme editora

módszertani javaslataiban természetesen nem
mellôzi a nevelési és pszichológiai megközelí-

tést sem. S nemcsak okkerben, hanem a szivár-
vány minden színében.

– Mikor alapították a kiadót, s milyen szándékkal, elhatáro-
zással? Másként fogalmazva: milyen elôzmények után, mi-
nek jegyében jött létre az Okker?
– Amint erre lehetôségem nyílt, természetesen adódott számom-
ra, hogy szakmám értékeinek, klasszikus és új gondolatainak
nyomtatott közrebocsátását elôsegítsem. Ugyanis jó néhány évig
tanárként dolgoztam, s utána is az oktatás irányításában. Dok-
tori disszertációm tárgya szintén a pedagógia volt. A cég 1991-
ben alakult, akkor még egyszemélyes vállalkozásként. 1992-ben
adtuk ki az elsô könyvet, amelyet aztán több száz követett. Az-
óta persze kiadónk is jelentôsen fejlôdött.
– Láthatólag, pedagógusok gondolkodását szeretnék ser-
kenteni, látókörét bôvíteni, napi munkájukat segíteni. Mi-
képpen? Melyik korosztály oktatóit, nevelôit miféle kiad-
ványokkal?
– Köteteink valóban fôként a pedagógusok, meg persze az ok-
tatás körében mûködôk figyelmére számítanak. Tapasztaltuk,
hogy az óvodapedagógusoknak szóló szakirodalom – enyhén
szólva – hiányos. Ezért is kívántuk-kívánjuk elsôsorban ôket
szolgálni. Az Óvodavezetôk kézikönyve sorozatunknak példá-
ul már tizenegy darabja jelent meg. De segítheti a munkát
Óvodai programkészítés címû kiadványunk is; vagy éppen az
Óvodavezetés másképpen, amely pedagógiai útkeresésre, ön-
állóságra biztat... Tágabb értelemben is publikálunk mûveket
(érthetjük ez utóbbi szót az eredeti gondolatközlés minôsíté-
sének) a pedagógia, a pszichológia és a neveléstudomány kö-
rében. Néhány szerzônknek már a neve jelzi: hivatásuk leg-
jobbjai – egyetemi, fôiskolai oktatók, kutatók, tehát elméleti-
gyakorlati szakemberek – társultak-társulnak kiadónkhoz.
Ranschburg Jenô pszichológus például az óvodáskori világ-
megismerésrôl, az érzelem és a jellem lélektanáról írt szá-
munkra könyvet; Zrinszky László professzor (a pedagógiai
kommunikáció kitûnô ismerôje) a felnôttképzés tudományá-
ról; Loránd Ferencnek (a nevelôiskolai modellek egyik kidol-
gozójának) összegyûjtött írásait jelentettük meg Értékek és ge-
nerációk címmel; Ádám György orvos-pszichofiziológus (aki
többek közt a nevelésfilozófia kiválósága, a permanens neve-
lés „szószólója”) kötetének – Az emberi elme színe és fonák-

ja – beszédes címet adott. Mihály Ottó Bevezetés a nevelésfi-
lozófiába címû kötete tudományos alapját adja a nevelésnek
(amiként testvérkötetei – Loránd Ferenc és Völgyesy Pál tol-
lából – pedagógiai, illetve pszichológiai bevezetést kínálnak,
ahogy mondani szokás: nem középiskolás fokon). Trencsényi
László pedig (a gyermekéletmód és a gyermekkultúra szakér-
tôje) – más kiadványok mellett – a minôségfejlesztés kérdés-

körét sokrétûen taglaló, pe-
dagógusoknak szóló soroza-
tunk szerkesztôje-gondozója.
– Tankönyveket, kézikönyve-
ket, sôt periodikákat is talál
kiadványjegyzékükben az ér-
deklôdô. Meddig (melyik ko-
rosztályig), s milyen mérték-
ben terjesztik ki hatókörüket?
– Köteteinket használják az
egyetemi és fôiskolai oktatás-
ban, a továbbképzésben, s
persze igénybe veszik ôket a
különbözô korosztályokat ta-
nító-nevelô pedagógusok. És
valóban tág ez a kör, ezért
csupán jelzésszerû példákat
említek. 2003 óta a társada-
lomismeret-etika tantárgyhoz

kapcsolódó tankönyvet, s az ehhez kapcsolódó tanári kéziköny-
vet is megjelentetünk a 7. és a 11. osztály számára. Immár tíz
esztendeje, hogy – a továbbtanulást segítendô – évente közre-
adjuk Pályaválasztás, továbbtanulás, illetve Középiskola után cí-
mû kiadványainkat – értelemszerûen nyolcadik általánost vég-
zettek, illetve maturáltak számára. Ezek jó része „kapós”, tehát
sokan vásárolják meg ôket. Ám megjelentetünk, kisebb példány-
számban, másfajta, hiánypótló köteteket is, például a gyermek-
és ifjúságvédelem gondolat- és cselekvéskörében. Sajátos igényt
elégít ki Nyelvtanuló címû kötetünk, amely középiskolások ide-
gennyelv-tanulásának elôsegítôje, támasza lehet. S el ne feled-
jem Óvodai Élet címû szaklapunkat; címe jelzi a tárgyát – im-
már nyolc esztendeje, évenként öt alkalommal jelenik meg.
– A mai könyváradatban – amelyben közhelyként mondo-
gatjuk, hogy nem könnyû megkülönböztetni jótól, hasznos-
tól a silányságot, a talmit – miképpen s milyen példányszám-
ban jutnak el könyveik és egyéb kiadványaik olvasóikhoz?
– Ami az értékválasztást illeti: nem vagyok pesszimista. Adatok
és visszajelzések igazolják, hogy van igény az igényességre. Aki
ma pedagógusnak áll, aligha teszi a magas fizetés reményében.
Mondhatnám így is: hál' istennek nem veszett ki a hivatástudat
a holnap nemzedékeinek nevelôibôl. Ezt igazolja az is, hogy
évente húsz-huszonöt friss könyvet bocsáthatunk útjára, és szá-
mos korábbi „sikerkönyvet” nyomhatunk újra. Az újdonságok
közül három-négy óvodapedagógusoknak, öt-nyolc fôiskolai,
egyetemi hallgatóknak, a többi iskolafenntartóknak, kollégiumi,
napköziotthonos nevelôknek, fejlesztô pedagógusoknak, szü-
lôknek, diákoknak szól. Példányszámaink száztól tizenötezerig
terjednek. Belsô munkatársainkon túl sajátos szerzôi gárdája,
vonzásköre, holdudvara van kiadónknak. Hagyományosan dol-
gozunk, vagyis kellô szakmai, technikai gondossággal, kontrol-
lal, precizitással. Igyekszünk mennél sokrétûbben forgalmazni
szellemi termékeinket: internetáruházunkban (www.okker.hu),
saját üzletünkben, az ELTE Tanítóképzô Fôiskoláján mûködô
jegyzetboltunkban. Bizományos kereskedôk révén pedig az or-
szágszerte. S eredményesen mûködtetjük szakmánk legjelentô-
sebb pedagógiaikönyv-csomagküldô szolgálatát is. Személyes,
levél- és SMS-visszajelzések jóvoltából is tudjuk: javarészt jeles
osztályzatot kapunk „dolgozatainkra”.3
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Okker Kiadó

Novák Istvánnal
beszélget Nádor Tamás
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