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Az Osiris Kiadó újdonságai
a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon
TÖRTÉNELEM
Gyurgyák János: A zsidókérdés Magyarországon
Politikai eszmetörténet
kve: 4200
Valuch Tibor: Magyarország társadalomtörténete
a XX.század második felében
kve: 3500
Kossuth Lajos és Görgei Artúr levelezése
kve: 3880
Deák Ferenc: Válogatott politikai írások
és beszédek I–II.
kve: 5500
Gratz Gusztáv:
Magyarország a két háború között
kve: 2780
Grünwald Béla: A régi Magyarország
kve: 2780
Református egyház-látogatási jegyzôkönyvek kve: 2880
Varga László: Kádár János bírái elôtt
kve: 3480
Könyvbemutató: Kongresszusi Központ,
Bartók I. terem, 2001. április 27. (péntek) 16 óra.
A könyveket bemutatja:
Romsics Ignác, Gyáni Gábor, Pótó János.
A bemutató után a szerzôk az Osiris Kiadó standjánál
(A 20) dedikálnak.
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EGYÉB MEGJELENÉSEK
Shaw: Nemzetközi közjog
kve:
Sólyom László: Az alkotmánybíráskodás kezdetei
Magyarországon
Lévy-Strauss: Strukturális antropológia I–II.
kve:
Kósa László:
A magyar néprajz tudománytörténete
kve:
Pócs Éva:
Két csíki falu néphite a századvégen
kve:
Ujváry Zoltán: Szólásgyûjtemény
kve:
Changeux-Ricoeur:
A természet és a szabályok
kve:
Pilinszky-bibliográfia 1937–1997
kve:
Kósa László: „Hét szilvafa” árnyékában
kve:
Barthes: Sade, Fourier, Loyola
fve:
Capdeville-Doucet:
Klinikai pszichológia és pszichopatológia
fve:

TEOLÓGIA
Bolyki János:
Kommentár János evangéliumához
kve: 3800 Ft
Leeuw, van der G.: A vallás fenomenológiája kve: 4200 Ft
Rad: Az Ószövetség teológiája II.kötet
kve: 3280 Ft
Könyvbemutató: Kongresszusi Központ,
Lehár I. terem, 2001. április 27. (péntek) 14 óra.
A könyveket bemutatja: Szabó István és Zsengellér József.
KÉZIKÖNYVEK
Horváth–Papp: Könyvtárosok kézikönyve II.
Feltárás és visszakeresés
kve: 2980 Ft
Könyvbemutató: Kongresszusi Központ,
Könyvtárosok Klubja, április 28. (szombat) 11 óra.
A kötetet bemutatja: Dippold Péter, Máder Béla.

Szeretettel várunk minden érdeklôdôt programjainkon
és a Kiadó standjánál (A 20).
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A fesztivál után a kötetek megvásárolhatók a könyvesboltokban vagy
megrendelhetôk a kiadótól (1053 Bp.Egyetem tér 5.)
Telefon:266-6560/108 v.109 m. Fax: 267-0935, e-mail: balasi@mail.datanet.hu

4980 Ft
4200 Ft
5400 Ft
2800 Ft
2500 Ft
3880 Ft
1890
3500
1980
1500

Ft
Ft
Ft
Ft

1500 Ft

A KAIROSZ KIADÓ AJÁNLATA

Rotterdami Erasmus:
Enchiridion Militis
Christiani – Kézikönyv
Krisztus katonájának
Rotterdami Erasmus erkölcsi elveit, filozófiai,
teológiai és irodalmi nézeteit most egy könyvbe
gyûjtve kapja kézhez az
olvasó. Olyan eszmékrôl
van szó, amelyek miatt
nemcsak elismerés, hanem számtalan kritika is
érte.
A Paulus Hungarus-szal
közös kiadás, 2200 Ft

Új teológus
Szent Simeon:
Huszonöt fejezet
az istenismeretrôl
és a teológiáról
A Fejezetek a keresztény
gyakorlatról, az ismeretrôl és a teológiáról címû
munka központi része a
most megjelent huszonöt
fejezet, amelyeket szerzetesek írtak szerzeteseknek, hogy segítségükre legyenek a szellemi úton.
A Paulus Hungarus-szal
közös kiadás, 1980 Ft

Tôkéczki László:
Tisza István
Tisza Istvánról a köztudatban az a klisé él,
amely személyét a háborús fanatizmussal azonosítja. Holott a valóságban
a szélsôséges, a radikális
eszmék, a mindent ígérgetô illúziópolitikusok
ellenfele volt.
A könyv elnyerte a XX.
Század Intézet 2000. év legjobb könyve díját. 2000 Ft

Török Endre:
Ki a szabad?
Meditációk a bûnbánat
aktusáról, amely a valóságos élet közepe. „A bûnbánat rabság helyett szabadságba vezet, általa
ugyanis, esendôsége ellenére, magasabb kegyként, bûne fölé emelkedik az ember.”
1200 Ft

Polgár Ernô:
Színészek
és színésznôk
bûvöletében
A színház: örökké tartó
láz, szerelem, amely Polgár Ernôt a Madách
Színházhoz fûzi. A gazdagon illusztrált kötetben híres elôadások, legendás szerepek elevenednek meg.
1980 Ft

Kairosz Kiadó 1134 Budapest, Apály utca 2. Telefon/fax: 359-9825

a Könyvfesztiválon,
a 203 sz. standon!
Vesenyi Pál: Garzonlakás
180 oldal, kartonált, 890 Ft
E könnyed hangvételû, szórakoztató regény valóságos
kis remeklés: hangulat, humor, szerelem, nosztalgia. Fôszereplôje, a Gesztenye utcai garzonlakás új lakója az
örök dilemmával szembesül: melyiket válassza az édesen butácska, ám szeretetteli kislány és a megközelíthetetlen démon közül.

Karinthy Ferenc: Baracklekvár – és más történetek
Unikum Könyvek, 360 oldal, kötve 1600 Ft
Irodalmi történetek volt annak a nagyon sikeres Karinthy-kötetnek a címe, amelyben a címadó novella elôször megjelent. A Baracklekvár és a kötet többi írása is
„irodalmi történet” – mesteri elbeszélések a legendás
apáról, a családról, az ifjúságról.

Mordechai Schoenberg:
A CIA embere voltam Magyarországon
224 oldal, fûzve 980 Ft
A szerzô Izraelben, 1995-ben rögzítette magnóra a
könyv alapjául szolgáló interjút. Beszélgetôtársa Stern
László, részletesen beszámol a „beavatásról”, állatkínzásokról, nemi erôszakról, az alárendeltek bûncselekményekre biztatásáról, hogy „besározódva” felettesük teljes
függése alá kerüljenek.

Cédric Bannel: A nyolcadik csapás
Magyarul Elôször sorozat, 360 oldal, kötve 1750 Ft
A kergemarha-kór következménye a brit népesség 10 százalékát már megfertôzte. A többi európai ország is érintett. Az orvosok szerint egyetlen orvoscsoportnak vannak biztató eredményei: dr. Appleton gárdájának. A miniszterelnök bejelenti a katasztrófát. Pár nappal késôbb
dr. Appleton laboratóriumának minden tagját megölik,
a dokumentációt elrabolják. Hajsza a világ megmentéséért egy fordulatos és aktuális thrillerben.

Hans Habe: A Primadonna
360 oldal, kötve 1700 Ft
Brigitte szép, de közepes énekesnô, húga, a csúnyácska
Marie csak öltöztetônô – de gyönyörû a hangja. Az indiszponált Brigitte helyett a színpadon ô énekli el a
nagyáriát, s rögtön világhírû lesz. New York, Milánó,
Párizs az új primadonna lába elôtt hever. A csillogó
operaházak és az óriási tv-stúdiók homlokzata mögött
mindig ugyanaz a kérdés merül fel: pótolható-e a külsô
szépség a belsôvel? Romantikus, fordulatokban gazdag,
érdekes olvasmány.

Michael Palmer: A páciens
Új Orvosregények, 432 oldal, kötve 1750 Ft
Dr. Jessie Copeland idegsebész, egy robot fejlesztésén
munkálkodik. A robot képes a ma operálhatatlannak tartott tumorok eltávolítására. A hír eljut a Föld talán leggonoszabb emberéhez is. Claude Malloche gyorseszû,
könyörtelen bérgyilkos. Agytumorban szenved. Igazi
rémálom veszi kezdetét, és csak Jessie van tisztában vele, mi forog kockán. A katasztrófa karnyújtásnyira van,
és emberéletek ezreirôl lehet szó… Dermesztôen izgalmas orvosi akcióregény.

K.u.K. Kiadó, 1138 Népfürdô u. 15/E, T/F:239-1189, 359-1634, E-mail: kukkiado@ax.hu

A zavarodott ünneplô
A zavarodott ünneplô én vagyok. Olvasom a Könyvhétnek ezt a számát, és teljesen össze vagyok zavarodva. Ünnepeljek vagy szomorkodjak? (Eddig tartott
az irónia.) Komolyra fordítva: egész világunk tele van ellentmondásokkal, így
van ez a mi magyar könyvkultúránkban
is, és persze csak hozzám hasonlóan naiv lelkek áhítják és remélik, hogy a világra jellemzô ellentmondásosság az élet
egyes területeit elkerülheti. Nem, sajnos
nem. Legújabb keletû ellentmondásosság-élményem ez a bizonyos ünnepeljek vagy szomorkodjak érzés.
Teljes joggal ünnepelhetnénk valamennyien: pillanatokon belül (április 26án) megnyitja kapuit a VIII. Budapesti
Nemzetközi Könyvfesztivál, ami a tervezett programoknak, a vendégek névsorának, a bemutatásra váró könyvújdonságok listájának elôzetes ismeretében minden eddiginél izgalmasabb és érdekesebb
eseménynek ígérkezik olvasók és könyves
emberek számára egyaránt. Ünnepeljünk!
További ok az ünneplésre: az Olvasás Éve a kormány döntése szerint az idei
Ünnepi Könyvhéten kezdetét veszi. A
Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztôk Egyesülése két éve kezdeményezte
angol minta alapján ennek a programnak
hazai megvalósítását, lapunk az Olvasás
Éve elkötelezett híveként nyomon kísérte a döntéshozatal folyamatának stációit,
most már a döntés megszületésérôl számolhattunk be. Ünnepeljünk!
Az MKKE közzétette a kiadók adatközlése alapján a 2000. év összesített
könyvforgalmi adatait, az adatok szerint
csaknem negyvenmilliárd forint értékû
könyvet vásároltunk tavaly, ez az infláció mértékét meghaladó növekedés, és
százalékos értéke is magasabb a tavalyi
növekedésnél. Ez azt mutatja, hogy a
magyar könyvvásárlók több pénzt költöttek a könyvesboltokban a tavalyelôtti
összeghez képest. Jó ez a magyar könyvszakmának? Hát persze. Ünnepeljünk!
Lapzártánk után zajlott Kaposvárott
egy konferencia, melynek címe az volt:
Mit ér az ember, ha olvasó? Az olvasáskutatás hazai szakemberei cseréltek eszmét, itt hangzott el, hogy 2000-ben egy
hazai felmérés során minden második
ember úgy nyilatkozott, hogy az elôzô
évben egyetlen könyvet sem olvasott el.
Ünnepeljünk?
Kiss József
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100 ÉVE SZÜLETETT NÉMETH LÁSZLÓ
zet. Elnöke, az idén József Attila-díjjal kitüntetett Monostori Imre maga is a szerkesztôi
maximalizmus jegyében állított össze egy becses olvasókönyvet, szemelvény-antológiát a Nap Kiadó In memoriam
sorozata számára. A sorozat
gazdája, Domokos Mátyás
egyébként ugyanazon a napon, április 18-án született,
mint nála huszonhét évvel
idôsebb egyik mestere, Németh – tehát mintha a dátumok számmágiája is kijelölte
volna ôt hûséges sáfárnak.
A minôség forradalmára címû
összeállítás erénye az a súlyos világosság, amely Németh szövegeit is jellemzi. Az Ember és szerep, A harmadik oldal, a Földi életünkben kárhozunk el és A Jóügy
pionírja címû fejezetek nem csupán lineárisan, de „keresztöltésekkel” is követik a pályát. A kiválasztott több tucat írás és írásrészlet a Németh kvalitásai sorában viszonylag ritkán emlegetett önkritikáját és humorát is
látni engedi. A posztmodernitás
hátsó udvarában, a késômodernitás ellengô emlékével álldogáló jelenkori olvasó Németh termékeny szkepszisét – illetve e
szkepszis értelmezéseit – is energiaforrásnak érzékeli. (Késô- és
posztmodernség...? Mit mondana róluk Németh...?)
A kitûnô gyûjtemény talánya,
hogy néhány szakírót miért zárt
ki a szerkesztô (vagy a sorozat-

A felsôfok
igézetében
A Németh László születésének
100. évfordulója alkalmából
megindult emlékezés- és ünnepségsorozat nem csupán országos tisztelgés a 20. század
egyik legjelentékenyebb magyar
szelleme elôtt: a rendezvények,
valamint a különféle kötetek és
folyóirat-különszámok személyiséget és közösséget is számvetésre, intellektuális és morális
lelkiismeret-vizsgálatra késztetnek. Az író szépprózai, drámai
és esszéista életmûve páratlan
bôséggel kínálja azokat a gondolatokat és metaforákat, amelyeket – a minôség forradalma tágan értett kérdésétôl a növésterv
fogalmán át a szerettem az igazságot hitvallásáig – mindenki maga tölthet meg tartalommal.
Természetesen az alkotói intenció nyomán, de akár azzal vitázva is. Korántsem baj, ha a Németh-centenárium egyfelôl talán túlzó, himnikus megállapításokra ragadtatja, másfelôl a
polémiák felszítására ingerli
mindazokat, akik az oeuvre és
az emberi példa fénykörébe kerülnek. Épp ez a sokszólamúság
a záloga Németh László eleven
utóéletének.
A Horváthné meghal, a VII. Gergely, az Iszony, az Égetô Eszter, a
Berzsenyi szerzôje számos vonásával kivívja fôhajtásunkat, maradandó nagyságának legkevésbé megkérdôjelezhetô összetevôje azonban alighanem a maximalizmusa. A tanuláshoz, az
önképzéshez, az életre szóló feladatok és ideák kijelöléséhez, a
szuverén írói világ megteremtéséhez, a hivatás gyakorlásához,
a pedagógiai tevékenységhez
egyként csodálatos adottságok
álltak a rendelkezésére, s ô mindig a teljesség, a felsôfok igézetében gazdálkodott elméjének
fogékonyságával, memóriájával, struktúraformáló adottságaival, kortársai, barátai, családtagjai számára olykor terhes tökéletességvágyával. 1925 decemberétôl fogva eltökélt, híres
organizátori igényét, teóriáit,
egyes mûveit vitathatták és bí-

rálhatták ugyan (sokan meg is
tették), az általában vett fenomént azonban nemigen merte
senki negligálni (sôt, nem kevesen fejtették ki, hogy géniusz
volt). E sorok írója sajnos mindössze egyetlenegyszer láthatta
az idôs és beteg Némethet,
amint felesége oldalán, tétova
léptekkel a Szilágyi Erzsébet fasort keresztezte, nyilván szokásos sétáját téve. De nem legendát képez az emlékezet, ha úgy
véli, még ebbôl a megtört emberbôl is lenyûgözô energia
áradt. Gyermekkorom nagyközségében, Gödöllôn nem volt
egységesen pozitív az ott többször megforduló (és „onnan nôsülô”) Németh fölidézése, ám
soha senkivel sem gyermek-,
sem felnôttkoromban nem találkoztam a mára Budapest elôvárosává lett, sokarcú és igényes
településen, aki – tisztelegve a
nagy szellem elôtt – ne tekintette volna Gödöllô „virtuális díszpolgárának” ezt a különleges
személyiséget. A közeli barátok
(egyben-másban tán riválisok)
tanúsága is beszédes. Illyés
Gyuláé: „Szívós alázatod,
ahogy / szolgáltad buzgón bennünk jövendônket: ez / tesz
zsarnokká most fölöttünk, nemes / példáddal rangot kínáló –
osztó! – halott. / Akarunk, vagy
nem akarunk: / adófizetôid vagyunk – leszünk! – ha nem /
vállaljuk...” – mit is? Az Üdvösség vagy halál címû emlékvers
grammatikai többértelmûségében leginkább „a kezünkre kapott hit” a Németh László-i testálás. De ezzel az emelkedett
tisztelgéssel fölér Déry Tibor
profánabb szava is: a vérnyomás-betegsége miatt a teljes
megvakulásra tudatosan készülô, ezért – még látón – a virágágyásai közt bekötött szemmel
járni tanuló, az irányokat gyakorló, hôsies lelkületû férfiról.
Németh László nemes kultuszát elsôsorban a Németh
László Társaság ápolja: a hasonló egyesületek között bizonnyal a legaktívabb gyüleke-
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szerkesztô)? Monostori a Tiszatáj 2001 áprilisi Németh-számában közreadott recepció-tanulmánya Fenyô Istvántól és Ungvári Tamástól megvonja az erkölcsi-ideológiai kompetenciát
– ôket bizonyára mint nem autentikus elemzôket tagadja ki.
Minden idegenkedésünk, vitakedvünk ellenére kétséges, hogy
az érzelem- és politikamentes
tudományosság megengedhetie ezt a szelektálást? S miért
nincs jelen egyetlen sorával sem
a Némethet „testközelbôl” ismerô Kristó Nagy István (bár
igaz, Monostori szinte mindenestül kerüli a textusokban a familiaritást)? Végezetül: Kulcsár
Szabó Ernô több ívnyi Németh
László-tanulmányában semmi
idézendô nem akadt...?
E könyv, a legelsôk egyike az
ünnepi év Németh Lászlót elevenítô könyvei között, nyilván
új gondolatokat is sarjaszt az
olvasókban, a kritikusokban, a
szakértôkben, a rajongókban,
az ellenlábasokban. Aligha
kétséges, hogy Némethrôl elmélkedve a felsôfok igézetét
bármelyikük is feledheti.
Tarján Tamás
A minôség forradalmára –
Németh László
Válogatta és szerkesztette:
Monostori Imre
Nap Kiadó (In memoriam)
378 oldal, kötve 2200 Ft

rekkel találkozom, de hogy mekkora síkság van mögöttük, azt nem tudom. Hiszen miért is jönne el egy
beszélgetésre az, aki nem olvas?
Most már olyan öreg vagyok, hogy
nem vagyok hajlandó pesszimista
lenni. A tizenegy éves Dóri unokám
lelkesen olvas, a kicsi még ötéves,
nem tud rendesen olvasni, ott lapoz
a mesekönyvben, ahol a szó el van
választva. Ezt én nagyon biztatónak
találom. Ha valaki azt ambicionálja,
hogy kívülrôl megtanuljon egy mesekönyvet, az már jót jelent. Hadd
tegyem hozzá, hogy ebben a szülôknek nagy szerepük van, mert ezeknek a gyerekeknek meséltek bizony
lefekvés után. Nem a tévé mesélt,
nem szerkentyû, nem doboz, nem
computer. Az emberi hangban bízom. Ha anya, apa, nagymama,
akárki mesél, az személyes kapcsolatot jelent, egy másik kategóriát. Ha
az ehhez szokott gyerek megtanul
olvasni, továbbviszi a szokást. Bebújik egy kuckóba, azt a kötetet választja, amelyiket akarja, ott nyitja
ki, ahol gondolja. Ezt az élményt
szerintem százharminchat televíziós
csatorna sem tudja helyettesíteni.
Csak rá kell jönni az ízére. Nyilván
sokan vannak, sajnos, akik nem
érezhetnek erre rá..
– Szokott-e meghökkentô kérdéseket
kapni író-olvasó találkozókon?
– A leginkább akkor illetôdöm
meg, amikor szinte minden beszélgetésen arról faggatnak, hogy ki a
kedvenc íróm, melyik a legkedvesebb könyvem. Százszor megesküdtem, hogy találok egy „kedvencet”,
mert milyen könnyû volna ilyenkor
azt válaszolni, hogy Molnár Ferenc
A Pál utcai fiúk címû regénye áll szívemhez legközelebb. De mivel nem
szeretek nem igazat mondani, ilyenkor mindig hosszas fejtegetésbe bocsátkozom: az irodalomban az a jó,
hogy sokféle író van, akik sokféle
könyvet írnak, így lehet az embernek huszonöt legkedvesebb írója,
nekem legalább annyi van, és az ô
mûveik közül is ki lehet választani a
legeslegkedvesebbet, de azokból is
akad vagy kettô-három. Én sokat olvasó író vagyok, mert az volt a foglalkozásom egész életemben, hogy
lektor voltam a Móra Könyvkiadónál. Nem gyôzök eldicsekedni vele:
most volt 45 éve, hogy beléptem az
akkor még „lánynevén” Ifjúsági
Könyvkiadóba, és nyugdíjba vonulásomig ott dolgoztam. Most is oda
tartozom, mint az igazgatóság tagja
és parányi arányban résztulajdonosként, mivel a Móra Könyvkiadó
részvénytársaság lett.

A babonás írónô
üzenete a világ
gyermekeinek
Születésnapi találkozás

Janikovszky Évával
Nem hazudtolta meg könyveibôl is jól ismert énjét és stílusát Janikovszky Éva, amikor közelgô hetvenötödik születésnapjára fordított világot varázsolt körénk. Ilyenkor úgy szokás, hogy mások lepik meg az ünnepeltet, de ez alkalommal az írónô ajándékozta meg
a világ gyermekeit. Egy üzenetbe „csomagolta” jókívánságait.
A gyermekirodalom pártfogását
felvállaló világszervezet, az IBBY
minden esztendôben Andersen
születésnapján, április 2-án rendezi
meg a nemzetközi gyermekkönyvnapot. E rendezvényhez kapcsolódik egy, a világ lurkóinak szóló
üzenet. Ennek megírására az idén
Janikovszky Évát kérték föl, aki tizenhét évig volt az IBBY magyar
szekciójának elnöke, s könyveit
harmincöt nyelvre fordították le.
– Nagy fejtörést okozott ennek a
rövid szövegnek a megírása, hiszen
tudom, az elôttem e feladattal megbízottak esztendôrôl esztendôre
szép verseket, magasztos gondolatokat vetettek papírra könyvrôl, olvasásról, irodalomról – mondja az
írónô. – Ilyeneket, ha megfeszülök
se tudok írni. Végül abban állapodtam meg magammal, hogy ismerik
a könyveimet, tudják, én nem tündérkékrôl fogok mesélni, hanem a
saját stílusomban teszem közzé,
amit errôl a témáról gondolok.
A teljesség igénye és természetesen a nyílt levélhez kapcsolódó,
Rényi Krisztina készítette poszter
nélkül így hangzik az üzenet: „Mi
van a könyvekben? Ezen törtem a
fejemet, amíg ott kuporogtam három-négy éves koromban nagyszüleim boltjában egy kis sámlin.
A pénztárban nagymamám ült, a
pult mögött anyám várta a vevôket. Mögötte mennyezetig érô
könyvespolcok és egy nagy létra,
amely két kampóval egy vasrúdra
függesztve siklott jobbra-balra,
hogy elérhetôk legyenek a legfelsôbb polcon sorakozó könyvek is.
Ne gondoljátok, hogy unatkoztam! Az én fiatal, fürge, okos anyukám minden könyvnek tudta a helyét, s ha kellett, felmászott a létrára, hogy lehozza a kék, vörös, lila

kötésû könyvet a legfelsô polcról is
és a vevô elé tegye. Büszke voltam
anyámra és egyre jobban izgatott,
hogy mi lehet a könyvekben. Hiszen az alsó sorokban is volt kék,
vörös, lila, tele apró fekete betûkkel
– szép színes rajz, mint az én könyveimben, pedig egyikben sem volt!
Aztán megtanultam olvasni. És
megtudtam, mi a könyvek titka. Az,
hogy minden bennük van. Nemcsak a tündérek, a manók, királykisasszonyok, a gonosz boszorkányok,
hanem én is meg te is, örömeinkkel,
gondjainkkal, vágyainkkal, bánatunkkal, benne van a jó meg a rossz,
az igaz és a hamis, a természet, a világmindenség; ez mind elfér a
könyvekben. Nyisd ki a könyvet!
Megosztja veled minden titkát.”
– Olvasnak még manapság a gyerekek? Statisztikákkal, felmérésekkel riogatnak bennünket, hogy elveszi az idejüket s a kedvüket a nyomtatott szövegtôl az elektromos média, a videó, a
számítógép.
– Valahol olvastam, hogy a gyerekirodalom felfelé menô ágban
van. Volt honnét fölfelé menni.
Elôször a tévé megjelenésekor kerültünk pánikhangulatba. Még emlékszem rá, mennyire reszkettünk,
mert ott termett az eleinte fekete-fehér kép, ami mozgott, beszélt. Minek ülne le akkor olvasni az a gyerek? Ezt kérdezgettük. Biztos, hogy
a mûhold és kábeltévé kínálta sok
csatornát megsínyli az olvasás. De
kereskedôktôl és könyvtárosoktól
hallom, hogy nem fogy már az olvasók száma. Stagnál, s ez gyôzelmi jelentés, mert ha tizennégy évesen kikerül valaki a gyerekkönyvtár szemszögébôl, ha nem jönne utána másik, akkor fogynának a látogatók. Az
író-olvasó találkozókon magam
csak könyvszeretô és érdeklôdô gye-
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– Hogyan lett a lektor Janikovszky
Évából író?
– Mások ösztönzésére. Ugyan gyerekkorom óta naplót vezettem, késôbb lapoknak meg a rádiónak írtam hébe-hóba, és a Móránál a feladatom írásos munka volt, mert az
után, hogy elolvas a lektor egy mûvet, ismertetnie kell a tartalmát, meg
kell indokolnia a véleményét, hogy
miért ajánl vagy utasít el valamit.
Két-három éve írogattam már a lektori jelentéseket, amikor valaki nem
készült el egy elôre tervezett, igaz,
jelentéktelen mûvel, s akkor engem
kértek meg a „beugrásra”. Feladatként kaptam azt, hogy gyerekeknek
írjak. Halálomig hálás leszek mindazoknak, akik biztattak, elsôsorban
Fazekas Annának, a Móra Kiadó akkori igazgatójának és Vázsonyi Endrének, a kiadó fôszerkesztôjének,
amiért lökdöstek és nem hagytak békén. Ha ez nem történik meg, akkor
is rászánom magam elôbb-utóbb az
írásra, de azt hiszem, akkor nem a
gyerekeknek szóltak volna a könyveim. Fiatalon az ember nem ezt ambicionálja, azért is van viszonylag
kevés ifjú, gyerekeknek szánt alkotásokat jegyzô irodalmi szerzô. Ehhez
a „mûfajhoz” egy kicsit meg kell
öregedni, perspektívát kell kapni.
– Milyen Janikovszky-mûvet várhatunk legközelebb?
– Amikor néhány éve elkezdtem
felnôtteknek írni, elszégyelltem magam, amiért lebecsültem ezt a korcsoportot, mert mindig azt vallottam, hogy óriási szerencsém van,
amiért gyerekeknek írok, mert náluk
értôbb, lelkesebb közönség nincs.
Meglepô volt a nagy siker, a sok reagálás, a magas példányszám, amelyet felnôtt olvasóimnak köszönhetek. A könyvhétre megjelenô új kötetem De szép ez az élet! címmel
megint az érettebb korosztálynak
szól. De azért szeretnék még egy
gyerekkönyvet is írni, egy olyant,
amelyikbe már öt éve belevágtam a
fejszémet, aztán ottmaradt a fejsze.
Talán azért, mert túl korán fecsegtem róla. Babonás vagyok. Azóta
megtanultam, hogy addig egy szót
sem szabad a könyvrôl szólni, amíg
nem tettem oda a végére a pontot.
Mátraházi Zsuzsa

JANIKOVSZKY ÉVA
dedikál
a Könyvfesztiválon
a Móra Kiadó
a 214-es standján

TUDÓSÍTÁSOK
Könyvhéten indul
az Olvasás Éve
■ A kormány legutóbbi ülésén
megtárgyalta és elfogadta az Olvasás Évérôl szóló elôterjesztést.
A dokumentum szerint a programsorozat az idei Könyvhéttôl
a jövô évi könyvheti rendezvényig tart majd. A kormány a rendezvénysorozatra Védnöki Testületet hoz létre, melynek társelnökei az Oktatási Minisztérium
és a Nemzeti Kulturális Örökség
Minisztériuma vezetôi, tagjai pedig az ifjúsági és sportminiszter,
a szociális és családügyi miniszter, valamint felkérik a közszolgálati médiumok vezetôit és a
Magyar Írószövetség elnökét a
testületben való részvételre.
A magyar államiság, a kereszténység felvétele, az anyanyelvi
kultúra millenniumi megemlékezésének idôszakában a kormányzat számára kivételes lehetôség kínálkozik az Olvasás Évének megszervezésével arra, hogy az egész
nemzetet mozgósítva az információs társadalom technikai vívmányait az ezeréves írásbeliség szellemi kincsei megôrzésének és gyarapításának szolgálatába állítsa. A
célok között kitüntetett helyen
szerepel a határon túli magyarság
bevonása az év eseményeibe.
A tervek szerint a programsorozat megvalósításában központi
szerep hárul az általános iskolai
oktatásra, az egyetemes kultúra
értékeit közvetítô könyvkiadásra,
a könyvtárakra, és a közösségi
mûvelôdés intézményeire. Az
Olvasás Éve alatt a kormány az
érintett szaktárcák útján még jelentôsebben kívánja támogatni
az iskolai és közkönyvtárak korszerûsítését, könyvállományuk
gyarapítását, az intézmények közötti információs hálózat fejlesztését, a határon túli magyar
könyves akciók népszerûsítését
valamint az olvasási nehézséggel
küzdô diákok felzárkóztatását.
Az Olvasás Éve programsorozata
épp akkor valósul meg, amikor
hosszú évek óta elôször végre
kedvezô változások tapasztalhatók az olvasáskultúrában: az elmúlt évben a rendszeres könyvtárlátogatók száma a teljes lakosság körében 17 százalékról 20
százalékra, a beiratkozottak száma pedig 2,8 millió fôre nôtt. A
rendezvények építenek a pozitív

változásokra, és tovább kívánják
erôsíteni azokat.
Megjelent a Nemzeti Kulturális
Örökség Minisztériuma honlapján: www.nköm.hu

melyek során a világ 20 országának
olvasási szokásait értelmezték a kutatók. Az itthoni felmérések során
pedig 2000-ben már minden második ember nyilatkozott úgy, hogy
az elôzô egy év során egyetlen
könyvet sem olvasott el, s 12 százaléknyira tehetô azoknak a száma is,
akik soha, semmilyen olvasnivalót
nem vesznek a kezükbe, sem könyvet, sem újságot – és ez a 12 százalék több mint egymillió embert jelent. A felmérések során az is kiderült, hogy a magasan képzett, fiatal
értelmiség kiválóan érti és alkalmazza az új, digitális technológiákat, tud anyagot gyûjteni és tanulni
az internet segítségével, ám mivel
olvasottsága alacsony szintû, nem
képes megfelelôen kifejezni magát,
átadni tudását. És itt nem a szépirodalom a lényeg, hiszen a nemzetközi példák azt bizonyítják, hogy a
magát nehezen kifejezô ember a
munkaerôpiacon is hátrányba kerül, mert tanulékonysága, szakmaváltási képessége nem üti meg a kívánt mércét.
Nagy Csaba

Miniszteri
elismerés a
Kriterion kiadónak
■ Rockenbauer Zoltán, a nemzeti
kulturális örökség minisztere miniszteri dicsérô oklevelet adott át a
fennállásának 30. évfordulóját ünneplô Kriterion romániai magyar
kiadónak. Az elismerést H. Szabó
Gyula, a kiadó igazgatója vette át.
Az 1969 végén megalakult könyves mûhely eddig több mint 3300
címet jelentetett meg, nagyrészt
magyar, német és román nyelven,
de a kiadott könyvek között szerepel szerb, jiddis, ukrán, szlovák, török, tatár, kurd és roma nyelvû is.
A Kriterion néhány olyan jelentôs sorozattal gazdagította a magyar könyvkiadást, mint a Romániai Magyar Írók, Téka, Horizont,
Forrás, „Fehér könyvek” címû sorozatok. A minisztérium és a
Nemzeti Kulturális Alapprogram
az elmúlt idôszakban több mint
140 millió forinttal támogatta a
határon túli magyar könyvkiadást.

Nagybetûs könyvek
gyengénlátóknak
■ A Fekete Sas Kiadó ebben az évben útjára indítja az Öregbetûs
Könyvek sorozatot. A kiadó célja,
hogy értékes olvasnivalót adjon
azoknak a gyengénlátó vagy idôs
embereknek, akik a normál méretû
betûket nem, vagy csak nehezen
tudják elolvasni. Ezek a könyvek
ugyanis a szokásosnál nagyobb betûkkel, tágasabb sorközökkel jelennek meg, s olyan papíron, amelyen
a lehetô legjobban látszik a nyomtatott szöveg. A sorozat tervezôi
bíznak benne, hogy minél több látáskárosodott embert újra megajándékozhatnak az olvasás örömével az Olvasás Évében.
A sorozat elsô négy kötete:
Benedek Elek: A Griffmadár (mesék); Jókai Mór: A debreceni lunátikus; Krúdy Gyula: N.N. Egy szerelemgyerek története; Alphonse
Allais: A Blaireau-ügy (e mû alapján készült a Horgász a pácban címû film forgatókönyve).

Mit ér az ember,
ha olvasó?
■ E kérdést az elmúlt hét végén,
Kaposváron tették fel az olvasáskutatás hazai szakemberei, az Olvasás Éve nemzetközi rendezvénysorozat magyarországi nyitóprogramjának szánt szakmai konferencián. S bizony, a válasz eléggé lehangoló, sôt, drámai.
Igaz ugyan, hogy a könyvszakma rendkívül bizakodó. Tavaly
mintegy negyvenmilliárd forintot
költöttünk az országban könyvekre, összesen csaknem tízezer megjelent munka ötvenmillió példányára. Az adatok szerint ez több
mint 15 százalékkal magasabb az
elôzô évinél, s így emelkedik a forgalom most már harmadik éve.
Ha azonban nem a könyvpiac,
hanem az olvasó ember felôl közelítünk, a kép egészen mást mutat.
Az olvasott szöveg megértésében,
feldolgozásában a magyar népesség
világviszonylatban az utolsó helyek
egyikén kullog – derül ki az elmúlt
évek nemzetközi felméréseibôl,

Utazások
a Könyvklubbal
■ Az utazás jegyében zajlott a Magyar Könyvklub sajtótájékoztatója
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a Libri Könyvpalotában. A klub
újdonságát, a Marco Polo útikönyveket mutatta be Révai Gábor vezérigazgató. Az elsô világutazóról
elnevezett sorozat köteteinek kiadási jogát a német Mairs Verlagtól vásárolta meg a Magyar
Könyvklub, és az igazán zsebbe
való könyvekbôl mindjárt tizet jelentetett meg, ezek mindegyike a
magyar turisták kedvelt célpontjait mutatja be: Costa del Sol, Costa
Brava, Andalúzia, Görögország,
Égei-tengeri görög szigetek, Dalmácia, Olasz Adria, Kréta, Mallorca, Török Földközi-tenger.
Budapesten barangolhatnak virtuálisan mindazok, akik bekapcsolódtak a Magyar Könyvklub
webáruháza, a www.UHU.hu új
játékába, a Harry Péter Budapesten címû vetélkedôbe. Nincsenek
ôk kevesen, a március 16-án indult játékba a sajtótájékoztató
idôpontjáig több mint 1200 gyerek és felnôtt nevezett be, természetesen a felnôttek nehezebben
megoldható feladatot kaptak,
mint a gyerekek. A játék több fordulós, a végsô döntô közönség
elôtt zajlik majd, addig is minden
csupa titok és rejtély.
A harmadik „utazás” egy messzi
világba röpíti el az „utazót”, Indiába és Nepálba. Az UHU.hu ebook gyûjteménye Sári László A
Himalája arca c. mûvével gyarapodott. A könyv a Magyar Könyvklub kiadásában jelent meg (lapunk 27. oldalán olvashatnak recenziót róla), az e-book-változat
különlegessége, hogy a szerzô
mintegy százötven felvétele illusztrálja, és az indiai és nepáli fotók kizárólag az e-book-változatban láthatók. Az elektronikus változat 490 Ft-ért tölthetô le, melyet
a regisztrálást követôen kapott
csekken kell befizetni.

Közlemény
■ A Helikon Kiadó az április
elején megjelent „József Attila
költeményei” c. kötet új kiadásával figyelmetlenül megsértette a jogtulajdonos Osiris Kiadó és a szöveggondozást végzô Stoll Béla jogait.
Az érintettektôl – a személyes megkövetésen túl – a nyilvánosság elôtt is elnézést kér

a Helikon Kiadó

A Krokodilfa
története
Szigethy Andrásnak a napokban jelent meg Krokodilfa címû regénye a Magyar Könyvklubnál. Az író tizenhat éven át publikált a Népszabadságban. Elsô kötete, A delfinek bûntudata
1995-ben jelent meg, a Kádár János belsô vívódásairól szóló, Kegyelem címû drámáját az 1997/98-as színházi szezonban a kritikusok a második legjobb új magyar drámának ítélték. A szerzôvel legújabb kötetérôl beszélgettünk.
– Volt egy kép: a kígyófejes gyûrû,
s maradt a kétség: a kígyók ölelik
vagy fölfalják egymást? Volt egy
kétség: megmentô-e, aki felszabadítónak mondja magát? Volt egy
félelem: hogy minden elveszett és
mindenki elhagyott. A kérdésekre
nincsen válasz. A szerzô éppen
olyan tanácstalan most, könyve
megjelenésének napjaiban, mint
mikor hét évvel ezelôtt írógépéhez
ült, hogy fölfejtse a rejtély szálait:
mi a fontosabb, a szabadság, vagy
a szabadság utáni vágy?
– A Krokodilfa története
nem mesélhetô. Szigorúan véve története sincs, ideje sem,
mert mindent az emlékezés
centrifugális ereje mozgat a
múlt és a jövô bizonytalan határvidékein. Helyszíne a Város, ahol a borzalmak megtörténtek, s habár térképet lehetne rajzolni utcáiról, sikátorairól, ez a város lelkünk mélyén
épült, ott is omladozik. Az
alapélmény a félelem, a fel
nem oldódó szorongás, amely
nem egy történet, hanem a
megkövült életérzés.
– Milyen mûfaji megjelölést tart
a legpontosabbnak?
– Utólag mindig kínos egy
mûfajt ráhúzni a mûre, kételkedem is, hogy szabad-e. Megtanultam, hogy egy írásról véleményt mondani legalábbis
kockázatos. Nemrégiben kaptam egy levelet egy olvasótól,
aki azt írta, pontosan érti,
hogy miért Latin-Amerika a
helyszín, hogy mit jelent a
múlt örökségét cipelni. Akikkel közösek az élményeink: a
félelmek és a múlt vonzása,
azok értik a Krokodilfa legendáját. Talán egy álomhoz lehetne hasonlítani. Fô motívuma a kígyófejes gyûrû, amely
sorsokat villant föl, a „történhetett volna-e másként” kétsé-

geit, lehetôségeit, s végül
visszatér önmagához. Közben
bejárja a múltat, a titkokat, elidôz a bizonytalanságnál, amit
önmagunk vállalása jelent, a
vágynál, hogy megfejtse a forgatókönyvet, amely arról szólt,
hogy mi minden lehettem volna, és hogy az esélyek közül a
sors, a történelem mit választott ki számomra, milyen helyet és helyzetet, amelynek
szereplôje lehettem.
– A félelem milyen személyes élményekbôl táplálkozik?
– Abból, amit megéltem.
1993-ben, amikor elkezdtem a
könyvet, meghalt a feleségem,
és ez a tragédia olyan magasfeszültséget indukált, ami kihozta belôlem a gyerekkorom
óta érlelôdô szándékot, hogy
meg kell írnom, hogy nekem
kell megírnom azt, ahogyan
nem értem a dolgokat. 1944ben születtem, és születésem
órái alatt a pince hatszor cserélt
„gazdát”: hol az oroszok jöttek,
máskor a németek, és nem lehetett pontosan tudni, ki akar
rosszat és ki akar jót. Anyám
annyira féltett, hogy a szénpor
alá rejtett. És az ötvenes évek,
amelyek lenyomatát az én számomra Cseh Tamás barátom
dalai ôrizték meg a leghitelesebben. A „szûk levegô”, ami
azóta is fojtogat, hogy eltûnt
társadalmi, politikai bázisa. Az
impulzusok bennem képeket
gerjesztenek. Az ötvenes évek
így, álomszerû félelmekben ôrzôdtek meg, például a rádió
zölden villogó varázsszeme,
amelyen átszûrôdik a valóság:
ott álltunk a karácsonyfa alatt,
amikor megkapjuk a parancsot,
három órán belül költözzünk
ki a házunkból.
– A Krokodilfa megírása közben
és után megtalálta-e a válaszokat?

– Nem is reménykedtem,
hogy választ kapok. Nem azért
írtam, hanem mert muszáj
volt megírnom a kétségeket,
hogy mi ez az ôsgomolyag,
amire utólag ráfogjuk: ez volt
a történelem. Ennek a szövevénynek szerettem volna lenyomatát adni, aurás társaimmal-társaimnak, akiket hasonló gondok nyomasztanak.
– Miért tartott ilyen sokáig az
írás? Egyáltalán, hogyan lehet hét
éven át „hurcolni” egy könyvet?
– Úgy, hogy dolgoztam a lapnál, ami idôközben írások elôállítására szakosodott mûhelybôl nagyipari hírgyárrá változott… Szakadatlanul benne éltem a Városban, aprólékosan
figyeltem és megrajzoltam
minden részletét. Volt olyan
mondat, amelyiket egy évig írtam, s ha elakadtam, megkér-

tem Cseh Tamást, játsszon nekem egy tangót. És játszott.
Bodor Pál finom beleérzô képességével lendített tovább a
holtpontokon. A családom pedig elviselte az én ingázásomat
a múlt különbözô helyszínei
között, s közben olyan hátországként mûködött, amely nélkül nem lehet járkálni a félelmek Városában.
– Most min dolgozik?
– Már több mint két éve
küszködöm egy drámával. Cyrano tangója a címe, és hát
persze, hogy rólunk szól a történet – a hatvanas években, a
hetvenes években, a nyolcvanasokban, és ezekben az értéktelen kultúrájú kilencvenesekben. A dráma fôszereplôi tangók. Cseh Tamás tangói.
Szikora Katalin

SZIGETHY ANDRÁS dedikál
a Könyvfesztiválon
a MAGYAR KÖNYVKLUBNÁL,
a Pátria teremben,
a 17-es standon
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A jogi szakkiadás
új fejezete
A nagy hagyományokkal rendelkezô HVG-ORAC Lap és
Könyvkiadó Kft. magas színvonalú szakkiadványainak családjába új, teljes jogú tagok érkeznek: az elektronikus (CD-s)
kiadványok.
Az új termékek – melyek közül
már megjelent a Jogkódex CD,
a Bírósági Határozatok+ CD
(mely kizárólag a Kiadó elôfizetôi számára a Legfelsôbb Bíróság bírái által válogatott jogeseteket tartalmaz havonta bôvülô
körben), a Munkajog CD, az Ingatlanjog CD, a Társasági jog
CD, a Polgári törvénykönyv
(nagykommentár) CD és a Büntetôjog CD – nagy érdeklôdésre
tartanak számot a szakemberek
körében. A már megjelent termékeket az év folyamán még
több különbözô, a jog egyes
speciális érdeklôdésre számot
tartó területét részletesen bemutató kiadvány követi majd.

A már egyedi gépeken és belsô hálózaton egyaránt elérhetô
kiadványok bemutatására kértük dr. Fekecs Sándort, a
HVG-ORAC Elektronika fôszerkesztôjét.
– Mit tart a legfontosabbnak, a
leginkább hangsúlyosnak termékeikkel kapcsolatban?
– Kiadónk számára mindig is
a hozzánk forduló szakemberek elégedettsége a legfontosabb. Ezt az elégedettséget tartalmi, szerkesztési és technikai
eszközöket egyaránt felhasználva érjük el.
– Mit emelne ki a tartalmi oldalon?
– Tartalmilag a legfontosabbnak a szerzôk által biztosított,
sok évtizedes szakmai tapasztalatot, mint a szakirányú
problémák megoldásában elsôdleges fontosságú hozzáadott értéket tartjuk. Büszkék
vagyunk arra, hogy rangos, a

jog világában akár 30–40 év tapasztalatot is maguk mögött
tudó emberek tudását adhatjuk át elôfizetôinknek.
– Gyakran mellôzött téma a kiadásban a szerkesztés szerepe. Ön
itt mit említene meg?
– Szerkesztési oldalról megközelítve az egyes termékek
mögött meghúzódó sok ezer
szerkesztôi óra eredményeként
létrejövô strukturáltságot és
koherenciát emelném ki, melyek a gyors eligazodást segítik
az anyagok között és azokon
belül egyaránt. Ettôl lesznek
kiadványaink olyanok, mint
egy tóratekercs: az anyagokat
összekötô tartalmi kapcsolatok
révén a tudás megszakítatlan
folyama tárul partnereink elé.
– Úgy tudom, hogy technológiájuk is külön említést érdemel.
– Igen, technikailag kiemelkedô rendszerünk a szerkesztôségi résztôl elindulva egészen a
kiadványok egyszerû, böngészô alapú felületéig minden támogatást biztosít a legjobb
eredmények eléréséhez. Külön
ki kell emelnem itt a NextPage
cég LivePublish publikációs

KÖNYVAJÁNLAT
A hatalmat gyakorló
megválasztottaknak.
A hatalomra aspiráló
önjelölteknek.
A jobb sorsra érdemes
választópolgárnak.

Dr. Magyar Péter
A MÁSIK ÚT
Gondolatok a közjóról
és egy új típusú demokráciáról
A könyvet „fellapozhatja” a

http://web.matavnet.hu/masikut
honlapon, megvásárolhatja a
könyvesboltokban, vagy
megrendelheti:
masikut@matavnet.hu
faxon: 06-1-318-5963
levélben: „Másik út”
2092 Budakeszi Pf. 78
Ára: 1680 Ft és a postaköltség
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programját, melynek köszönhetôen kiadványaink egyszerûen kezelhetôk, könnyen és
gyorsan kereshetôk, ami vásárlóink számára biztosítja problémáik gyors megoldásához a
kellô információt.
– A legutóbbi tájékoztatón elhangzott, hogy elektronikus kiadványaik egy év alatt, szinte a semmibôl születtek. Mik a terveik a
továbbiakra nézve?
– Termékeink színvonalát új
funkciókkal és hozzájuk kapcsolódó szolgáltatásokkal kívánjuk
tovább növelni. Ennek egyik
elôfutára a most induló Jogfigyelô szolgáltatásunk, mely az
„egyszerû” joganyag-publikálásban nyit új dimenziókat. Külön
kiemelném a II. félévben induló
Internetes Online szolgáltatásunkat, mely minden szakember számára a valóban naprakész jogi információ elsôdleges
forrása lesz.
(X)

A Pro Pannonia
újdonságai
(A könyvfesztivál
A14-es standján)
Csorba Gyôzô:
Hátrahagyott versek 1690 Ft
Kakuszi B. Péter:
Márai Sándor
és Németország 1900 Ft
Kelemen Gábor:
Szenvedélybetegségek,
család, pszichoterápia 1990 Ft
Mihalik Zoltán:
Csak én vagyok –
ne féljetek 1690 Ft
Nagy Imre:
Ágistól Bánkig.
A dramaturgia nyelve és a nyelv
dramaturgiája 1890 Ft
Sánta Gábor:
„Minden nemzetnek van
egy szent városa”. Fejezetek a
dualizmus korának
Budapest-irodalmából 1690 Ft
Tüskés Tibor:
Az édenalapító. Írások
Németh Lászlóról 1590 Ft
Sánta Gábor és Tüskés
Tibor könyvének
bemutatója:
2001. április 27. 10 óra,
Lehár III. terem.

Hagyomány és Internet
az Akadémia Kiadónál
Az Akadémiai Kiadó 1828 óta van jelen – természetesen nem
változatlan formában – a magyar tudományos könyvkiadásban. A legnagyobb múltú kiadó élén egy éve áll Bucsi Szabó
Zsolt igazgató, akivel arról beszélgettünk, hogy a tulajdonosváltás és a könyvpiaci változások milyen irányba fordítják a kiadói munkát.
A legjellemzôbb adat, hogy az
Akadémiai
Kiadó
portfoliójában egyre nagyobb
arányt, ma már 35 százalékot
képviselnek a tudományos
szakfolyóiratok. Ezek a rendszerváltást megelôzô években,
a vasfüggöny idôszakában a
magyar tudományos élet fontos publikációs forrásai voltak,
ám ma már, a globalizáció korában nem élhet meg önmagában egy kis ország – bármilyen
jelentôs – tudományos irodalma sem. Ezért az a törekvésünk, hogy a régió jelentôs tudományos fórumaivá emeljük
ezeket a folyóiratokat. Ezt a
szándékunkat támogatják a
többségi holland tulajdonosok
is, akik egyébként szabad kezet
adnak a szakmai munkában.
Elvárják, hogy árbevételünk,
nyereségünk teljesítse a tervet,
de hogy ezt milyen kiadványok „termelik”, a magyar menedzsmentre bízzák.
– Hogyan történik a tudományos folyóiratok átalakítása?
– A tudományos élet rendkívüli mértékben specializálódik,
a részterületek is újabb területekre ágaznak, amelyek kutatási
eredményei túllépik az országhatárokat. Ebbôl a mi számunkra az következik, hogy a
nálunk „Actá-k”-nak nevezett,
az ötvenes évektôl létezô, mintegy tucatnyi tudományos folyóiratnak is egyre szûkebb tudományterületekre kell koncentrálniuk, továbbá nemcsak
a magyar tudósok eredményeit,
hanem a nemzetközi kutatásokat is frissen kell publikáljuk.
Valóban frissen, hiszen egy
ilyen folyóirat átfutási ideje ma
már csupán három hét. A megújulás szervezeti formájához
tartozik, hogy a régi, rangos
szerkesztôbizottságokat új ta-

gokkal, a tudományágak nemzetközileg elismert képviselôivel kell kiegészíteni, akik garantálják, hogy tudományterületük legfrissebb eredményei bekerülhessenek a folyóiratba. Ez
azért is fontos, mert egy ilyen
orgánum nemzetközi rangját a
ráhivatkozások gyakorisága teremti meg. Ennek pedig azért
van jelentôsége, mert egy ilyen
folyóirat rendkívül értékes,
éves elôfizetési díja akár százezer forintos nagyságrendû is
lehet. Ám az Akadémiai Kiadó
sem múltja, sem az azzal együtt
vállalt célja: a magyar tudományos élet támogatása érdekében nem „szállhat el” az üzlet
felé. A hazai tudományos eredmények publikációs lehetôségeinek megteremtése változatlanul fontos kiadói program,
hiszen ezt a feladatot csak a tudományos könyvkiadók képesek teljesíteni – hazánkban szerencsés módon a Magyar Tudományos Akadémia részvételével és segítô támogatásával.
– A tulajdonosváltás hogyan befolyásolta a kiadói munkát?
– Három-négy év alatt, még
az én mûködésemet megelôzôen radikális szerkezetátalakítás
történt. A szótármûhely és a
tudományos
könyvkiadás
technikailag rendkívül magas
színvonalra fejlôdött, éppen
azért, hogy lépést tudjunk tartani a világ tudományos
könyvkiadásával. Szerencsés
adottság, hogy a tulajdonosok
révén mögöttünk áll a Kluwer
Academic-nek a világon átívelô terjesztôi hálózata. Az átszervezések újabb, ez évi fejleménye, hogy a kiadó a magyarországi Wolters Kluwer cégcsoport másik vállalatával, a jogi,
közgazdasági mûveket kiadó
KJK-Kerszövvel együtt magyar

menedzsment irányítása alá került. Ennek jelentôségét nem
lehet eléggé hangsúlyozni. A
cégcsoport holding formában
mûködik, a tagok szabadon
döntenek üzletpolitikájukról,
termékeikrôl, arról, hogy milyen prioritásokat ôriznek meg,
és arról is, hogy a nyereséget
milyen módon érik el. A menedzsmenttel teljes az egyetértés abban, hogy változatlan kötelességünk a magyar nyelv
ápolása és a magyar tudományos élet támogatása. Változatlanul fontos jelentôségû a
szótárkiadás. Megújításához
ma már korszerû számítástechnikai rendszer és adatbázis áll
rendelkezésünkre. Felújítottuk
az angol, francia és német
nagyszótárakat, jó néhány középszótárt és kisszótárt, köztük
van a holland, az orosz és az
olasz is. Tervezzük azt is, hogy
a meglehetôsen nagy beruházások eredményeképpen felújított, és ezért sokak számára
drágának tûnô szótárak szélesebb közönség, így a diákság
számára is elérhetôvé váljanak,
és hamarosan a középszótárakat puha kötésben is kiadjuk.
– Milyen kihívást jelent a tudományos könyvkiadás számára az
internet megjelenése és térhódítása? Vagy az igazán jelentôs kutatási eredmények amúgy sem publikusak?
– Minden tudományterületnek vannak stratégiai jelentôségû információi, amelyek nem
kerülnek nyilvánosságra. De az
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a világtendencia, hogy a nagy
tudományos könyvkiadók is élnek az internet lehetôségével,
folyóirataikat nemcsak írott változatban terjesztik, hanem felteszik a világhálóra is. Ezeken
az oldalakon nem lehet szörfölni, a regisztráció pénzbe kerül,
ugyanúgy, mint az írott változatra az elôfizetés. Nem támaszt belsô konkurenciát ez a
forma, mert a tudósok másként,
másra használják az írott és az
internetes változatokat – amelyek tartalma egyébként megegyezik. Azt látom a világban,
hogy a kis kiadók, amelyek nem
tudják megteremteni az internetes megjelenés lehetôségét,
egyszerûen eltûnnek, úgy, hogy
hozzácsapódnak a tôkeerôs,
nagy kiadókhoz. Az Akadémiai
Kiadónak nem kis részben a
Kluwer Academic-kel együttmûködve van lehetôsége, hogy
megteremtse folyóiratok internetes site-ját, mégpedig olyan
színvonalon, olyan keresôprogrammal, mint a világ nagy kiadói. Már ma is „élnek” ezek az
internetes folyóiratok, sôt néhány cím esetében már a korábbi évek számait is „feltöltjük”.
A közös érdek és a tulajdonosság alapján ebben számítunk a
Magyar Tudományos Akadémia együttmûködésére is, hogy
erôsödô helyzetünkkel a tudományos publikálás világában a
régió egyik megkerülhetetlen
központjává váljunk.
Sz. K.

Az AKADÉMIAI KIADÓ
a Könyvfesztiválon
a Pátria teremben
a 15-ös standon állítja ki
könyveit

A SOROS
ALAPÍTVÁNY

PÁLYÁZATAI

EAST TRANSLATES EAST
(könyvkiadási program)
(Kódszám: 426)
A Soros Alapítvány és a Nyílt Társadalom Intézet (OSI) közös könyvtámogatási pályázatot hirdet olyan
társadalomtudományi, filozófiai és
mûvelôdéstörténeti, valamint szépprózai mûvek megjelentetésére,
amelyek az elmúlt években vagy a
közelmúltban íródtak és jelentek
meg valamely volt szocialista országban, és ott komoly olvasói és
kritikai visszhangra találtak.
A pályázat célja: A mûvek autentikus
és színvonalas magyar fordításban
történô megjelentetése.
A pályázók köre: Magyar (cég)bíróságon legalább egy éve bejegyzett hivatásos kiadók, amelyek e téren komoly szakmai gyakorlattal és hagyományokkal rendelkeznek. A pályázaton magánszemélyek, fordítók nem
vehetnek részt.
A pályázat követelményei: Pályázni kizárólag az e célra szolgáló ûrlap
kitöltésével lehet, melyen a részletes
pályázati követelmények megtalálhatók.
A pályázó kiadók közül a kuratórium annak biztosít elsôbbséget,
amelynek nagyobb a költségekben
vállalt önrészesedése, valamint terjesztési terve (fogyasztói ár vö. pél-

dányszám, célzott olvasóréteg) a
legígéretesebb. A támogatás nagysága – a kiadás kategóriájától függôen
(kartonált, illusztrált, keményfedelû
stb.) – szerzôi ívenként maximum
25.000–30.000 forint.
A kuratórium elônyben részesíti azokat a pályázókat, akik a szerkesztô
mellett kontrollszerkesztôt és/vagy
szaklektort is alkalmaznak.
A két intézmény e közös könyvtámogatási programja a mû teljes megjelentetési költségeit nem fedezi, így
vagy a copyright-ot és a fordító(k)
honoráriumát, vagy a gyártási költségeket vállalja át, de a kettôt együtt
semmiképp.
Egy kiadó legfeljebb három címre
pályázhat, amelyek mind mûfajukat,
mind tudományos, illetve esztétikai
értéküket tekintve megfelelnek a pályázat célkitûzéseinek, és szellemiségük összhangban áll a nyitott társadalom filozófiájával.

Könyvtár-támogatási pályázat
(Kódszám: 437)
A pályázat célja: Az esélyegyenlôség
javítása az információ elérhetôségének terén, a magyarországi nyilvános
könyvtárak új szolgáltatásainak és az
ezekhez szükséges továbbképzés, metodika kidolgozásának támogatásával.

Beküldési határidô: 2001. május 18.
A pályázati döntésekrôl
szóló értesítés várható ideje:
2001. július 15.

Az alábbi három kategóriában lehet
pályázni:
A) Nemzeti és etnikai kisebbségek
könyvtári ellátásának fejlesztésére pályázhatnak a nyilvános könyvtárak jegyzékében szereplô megyei könyvtárak.
Támogatás kérhetô:
– anyanyelvi dokumentumok beszerzéséhez, különös tekintettel az alapés középfokú oktatás irodalmát kiegészítô mûvekre (A beszerzésnél figyelembe kell venni az ellátandó területet. Elônyben részesülnek a regionális
ellátást megszervezô könyvtárak.);
– a kisebbségek számára nyújtandó
anyanyelvi szolgáltatások propagandájára, PR költségekre;
– új szolgáltatások módszerének kidolgozására és elterjesztésére.

További információ
és ûrlap beszerezhetô:
A pályázó nevére megcímzett és felbélyegzett közepes méretû válaszboríték megküldésével postai úton:
Soros Alapítvány,
1525 Budapest, Pf. 34.
(Tel: 315-0315, fax: 315-0201),
vagy személyesen:
Budapest, II. Bolyai u. 14.
A Soros Alapítvány részletes tájékoztatója a www.soros.hu címen megtalálható az interneten. Az internetrôl
az ûrlapok letölthetôk.

B) Egészségkárosodottak könyvtári
ellátásának megszervezésére pályázhatnak a nyilvános könyvtárak jegyzékében szereplô városi könyvtárak.
Támogatás kérhetô:
– „könyvet házhoz” szolgálat megszervezéséhez a szociális gondozó hálózattal együttmûködve;
– telefonos zöld szám mûködtetéséhez
egy évre – a tapasztalati adatok begyûjtési és publikálási kötelezettségével;
– az egészségkárosodottak könyvtári
ellátását szolgáló új módszerek kidolgozásához;
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– eszközbeszerzésre gyengénlátók, vakok olvasási lehetôségeinek megteremtésére.
C) Közhasznú információs szolgáltatások fejlesztésére pályázhatnak a
nyilvános könyvtárak jegyzékében
szereplô megyei és városi könyvtárak.
Támogatás kérhetô:
– technikai eszközök és dokumentumok beszerzéséhez;
– adatbázisok létrehozásához (Törekedni kell a régióban mûködô rendszerek összekapcsolására. Elônyben
részesülnek a kistérségi közös adatbázisok létrehozói.);
– közhasznú információs modell kidolgozásához, tréninganyag elkészítéséhez, tanfolyam szervezéséhez.
A pályázat követelményei:
Pályázni kizárólag az e célra szolgáló
ûrlap kitöltésével lehet, amelyen a
részletes pályázati követelmények
megtalálhatók.
Beküldési határidô:
2001. május 2. A pályázati döntésekrôl szóló értesítés várható határideje: 2001. szeptember 30.
További információ
és ûrlap beszerezhetô:
A pályázó nevére megcímzett és felbélyegzett közepes méretû válaszboríték megküldésével postai úton:
Soros Alapítvány,
1525 Budapest, Pf. 34.
(Tel:315-0315, fax:315-0201),
vagy személyesen:
Budapest, II. Bolyai u. 14.
A Soros Alapítvány részletes tájékoztatója a www.soros.hu címen megtalálható az interneten. Az internetrôl
az ûrlapok letölthetôk.

VIII. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál
Április 26-ától 29-ig tart a VIII. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál a Budapest Kongresszusi Központban.
Az esemény szervezôje a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztôk Egyesülése, ennek elnökét és igazgatóját kérdezte lapunk.

Bart István,
az MKKE elnöke

– A könyvfesztivál nyolcadik
alkalommal nyújt lehetôséget a
magyar és külföldi könyvkiadóknak, kereskedôknek, hogy
megmutassák magukat a közönségnek. Mit fogunk látni? Milyen képet mutat fel magáról a
magyar könyvkultúra?
– A magyar könyvkiadás
korábban elképzelhetetlen
kínálatot nyújt címszámban,
példányszámban, változatosságban. Felépült, újraépült a
tudományos könyvkiadás, a
mûvészeti
könyvkiadás,
megjelennek bibliofil kiadványok gyûjtôknek, tehát ez
kétségtelen eredmény. Az is
kétségtelen, nálunk is érvényesül a világszerte tapasztalható tendencia, hogy az
igényes szépirodalom arányai csökkennek, a non-fiction arányai pedig nônek a
könyvforgalomban. Ennek a
nagy kínálatot nyújtó, igényes magyar könyvkiadásnak
szüksége van arra a „kirakatra” amit Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválnak nevezünk, ahol a közönség
szinte a teljes magyar könyvkiadással
szembesülhet.
Hangsúlyos a nemzetközi része is a fesztiválnak, a nagyközönség itt megismerheti a
külföldi kiadók kínálatát, és
összehasonlíthatja a magyar
kiadók választékával. Nyomatékosan említem a közönséget, mert a legtöbb külföldi könyvvásártól eltérôen mi
kezdettôl a nagyközönség
számára rendezzük a könyvfesztivált.

– Az elôzetes információk szerint a könyvfesztivál immár
hagyományosnak tekinthetô
helyszínén, a Budapest Kongresszusi Központban minden
felhasználható négyzetméter elkelt, a résztvevô magyar kiadók
száma száz fölött van. A magyar könyvkiadás felszálló ágban van?
– Évrôl évre új, megerôsödô szereplôk vannak a
könyvpiacon. Furcsamód,
nem az történik ma Magyarországon, amire számítani
lehetett volna, hogy nô a
koncentráció, a nagy halak
megeszik a kis halakat, ellenkezôleg: nem fogynak el a kiadók, hanem gyarapszik a
számuk. A statisztikák is azt
mutatják, hogy a nagy és közepes méretû kiadók nônek,
de a közepesek nagyobb
mértékben, és emellett folyamatosan lépnek be a piacra
kis kiadók. Ez nagyon egészséges szerkezet, mert a sok
kis kiadó részvételével a magyar könyvkiadás alkalmazkodni tud a közönség változatos igényeihez. A könyvkiadás nem uniformizálódik,
továbbra is fennmarad a változatosság. Ahhoz, hogy ez
így maradjon, ahhoz, hogy a
szellemi jelenlétünket folyamatosan bizonyítsuk a közönségnek, hogy bizonyítsuk: olyan könyvek vannak,
amelyeket érdemes megvenni, ahhoz nagyon fontos a
könyvfesztivál. Nagyon fontos az is, hogy jönnek a külföldi és magyar vendégek,
mert kellenek a sztárok.
Színháznak tessék elképzelni
az egészet! Mint minden
színházban, itt is kellenek,
akik az áriákat eléneklik a rivalda szélére kiállva, és kell a
széles kórus, amelyik tercel a
sztárnak, enélkül nem megy.
Mi állunk a színpadon, kicsik, nagyok, epizodisták és
fôszereplôk, a közönséget
pedig várjuk a nézôtérre. Ha
nincsenek nagy énekesek,
nem megy be a közönség,
nem elég jó az elôadás.

Zentai Péter László,
az MKKE
igazgatója,
fesztiváligazgató

– A Budapesti Nemzetközi
Könyvfesztiválon a magyar
nagyközönség eddig minden évben találkozhatott kedvenc szerzôivel, és megismerhette azokat,
akik újonnan mutatkoztak be nálunk. Kik lesznek az idei fesztivál
íróvendégei?
– A fesztivál díszvendége
Robert Merle. Nincs ma Magyarországon a kortárs világirodalomból nála olvasottabb,
szeretettebb szerzô. Negyvenöt évvel ezelôtt jelent meg magyarul elôször könyve, a Két
nap az élet. Azóta szinte a teljes életmûve megjelent Magyarországon, sok mû több kiadásban is. A statisztika szerint negyvenöt év alatt Magyarországon eddig hárommillió-ötszázkilencvenezer
Robert Merle-kötet fogyott el.
Az író elfogadta meghívásunkat, ám utóbb sajnos a kilencvenhárom éves szerzô budapesti jelenléte bizonytalanná
vált, orvosai döntésétôl függ,
hogy részt vesz-e a fesztiválon.
A külföldi vendégeket – a teljesség igénye nélkül – sorolva,
azt mondhatom, soha ennyi
jelentôs író ilyen sok országból
nem érkezett még hozzánk,
mint most. Itt lesz Viktor Pelevin, akit Nyugat-Európában jelenleg a legjelentôsebb orosz
írónak tartanak nyilván. Ide érkezik az egyik legjelentôsebb
svéd költô, Tomas Tranströmer. Igazi újdonság lesz,
mondhatnám fesztivál a fesztiválban, hogy Budapesten ren-
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dezhetjük meg elôször az Európai Unió országai elsô köteteseinek nemzetközi fesztiválját, a budapesti Francia Intézet
kezdeményezésére, a Magyarországra akkreditált követségek, kulturális intézetek összefogásával vendégül láthatjuk
Európa legígéretesebb elsôkötetes íróit és kiadóikat.
Azt hiszem, az irodalmon is
túlmutató jelentôségû, és a
könyvfesztiválnak a közép-európai beágyazottságát és híd
szerepét megerôsítô esemény,
hogy a délszláv irodalom demokratikus írócsoportja, a
Group 99 alkotói is itt lesznek, akik között a volt Jugoszlávia minden tagországából,
illetve nemzetiségébôl vannak
írók. Ôk irodalom és politika
összefüggéseirôl, a demokrácia útjának lehetôségeirôl beszélnek, a beszélgetés vezetésére a vajdasági magyar irodalom egyik jelentôs képviselôjét, Végel Lászlót kértük fel.
A VIII. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivált az is meghatározza, hogy az Olvasás Éve
megrendezésének elôkészületei
jegyében tartjuk meg. Az
MKKE javasolta annak idején
az illetékes kormányzati szerveknek az Angliában sikeresnek
bizonyult program hazai megrendezését, és éppen most értesültem arról, hogy a kormány
döntött az Olvasás Éve megrendezésérôl: az idei Ünnepi
Könyvhéten kezdetét veszi az
országos rendezvénysorozat.
A Budapesti Nemzetközi
Könyvfesztivált nemcsak a szervezôk szervezik, hanem a magyar könyvkiadás szereplôi is. A
magyar kiadók nagyon sok szerzôjüket – tudósokat, történészeket, írókat – hívták meg a fesztiválra. A teljes magyar könyvszakma kiállít, minden számottevô cég önálló standdal lesz jelen, harminc országból érkeznek külföldi kiállítók. Sok kiadó
idôzíti a fesztiválra kiadványai
megjelenését, így több száz
könyvújdonság bemutatójára is
sor kerül, igazi, jó, tavaszi fesztiváli hangulatban.

A Helikon Kiadó ajánlata

Április 29-én
a Budapesti
Könyvfesztiválon
találkozhat
a két kötet
szerzôivel,
vasárnap délután
kettô és négy óra
között a
Bartók teremben.

Hankiss Elemér:
Az ember és az antilop
Beszélgetések a szabadságról,
a szépségrôl és sok minden
másról. Hankiss Elemér,
Csányi Vilmos, Fehér Márta,
Jelenits István, Pléh Csaba

A XIX. század
mûvészete

Magyarországi
Egyesült Államok?
Levelek a távolból – Gombár Csaba,
Hankiss Elemér, Kende Péter, Lengyel László,
Romsics Igác, Szilágyi Ákos, Várhegyi Éva
és Volosin Hédi írásai
Korridor–Helikon közös kiadás

Helikon Larousse
Mûvészettörténeti
szabadegyetem

A romantika

A könyvek kaphatók a könyvesboltokban, a Helikon Könyvesházban,
(1067 Bajcsy-Zsilinszky út 37., Telefon: 331-2329), megrendelhetôk a Helikon Kiadóban,
(1053 papnövelde u. 8.) Telefonon: 317-4987, e-mail: helikon,kiado@matavnet.hu

Az Akadémiai Kiadó a Könyvfesztiválra ajánlja
Balogh Tibor: Lélek és játék
Feltûnik-e a játék az állatvilágban?
Vannak-e közös jellemzô vonásai
a gyermeki játéknak, a sportolók
rivalizálásának, a szerelmet valló
ember magatartásának s az ideológiát elôállító személyiség számító nyilatkozatainak?
Többek között ezekkel a kérdésekkel foglalkozik e kötet, mely
igen különbözônek tetszô, ám
lényegüket illetôen közös vonásokkal bíró mozzanatokat próbál összefûzni a rutin helyzet sivárságától mentes magatartás
elemzése által. A szerzô érveit izgalmas gyakorlatias példákkal, frappáns, kifejezô képekkel támasztja alá.
Ára: 1200 Ft

Új Magyar Irodalmi Lexikon
I–III. + Új magyar irodalmi
lexikon CD-ROM
Együttes ára: 20 000 Ft
Marx György:
A marslakók érkezése
Ára: 2500 Ft
Simonyi Károly:
A fizika kultúrtörténete
Ára: 9800 Ft

Francia diplomáciai iratok
a Kárpát-medence történetérôl (1918–1919) I.
Szerk.: Ádám Magda – Ormos Mária
Ára: 2800 Ft

Jöjjön, látogasson meg minket
a Kongresszusi Központban,
a Pátria teremben, a 15-ös standon!
Minden – tudományos, nyelvkönyv
és szótár árából 20 %
engedményt adunk!

A könyvek megrendelhetôk az Akadémiai Kiadó Rt. Vevôszolgálatánál:
1519 Budapest,Pf. 245. Tel.: 464-8200; 464-8201
E-mail:custservice@akkrt.hu;Honlap:www.akkrt.hu
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SZERETETTEL VÁRJUK A
VIII. BUDAPESTI NEMZETKÖZI KÖNYVFESZTIVÁLRA!
2001. április 26–29.
Budapest Kongresszusi Központ
NYITVA TARTÁS:
2001. ÁPRILIS 26.: 15.00 – 18.00
2001. ÁPRILIS 27 – 29.: 9.00 – 18.00

17.00 – 18.00 Bartók I. terem
Vuity Tvrtko: Tizenkét pokoli történet c.
könyvének bemutatója

ÍZELÍTÔ PROGRAMUNKBÓL:

17.30 – 18.30 Lehár III. terem
Találkozás Tomas Tranströmer svéd
költôvel

2001. április 26. csütörtök

2001. április 28., szombat

16.30 Pátria terem
Ünnepélyes megnyitó
A Fesztivált megnyitja: Jankovics Marcell,
a Nemzeti Kulturális Alapprogram elnöke

09.00 – 10.00 Könyvtáros Klub
QTÉKA, egy új magyar nyelvû könyvtári
szoftver a palettán

17.30 – 18.00 Bartók terem
A Budapest Nagydíj átadása
A díjat átadja: dr. Demszky Gábor
fôpolgármester
Laudációt mond: Lator László
2001. április 27. péntek
10.00 – 11.00 Lehár I–II. terem
Mai spanyol nyelvû irodalom
Vendégek: Eduardo Mendoza, Enrique
Vila-Matas, Andrés Neuman,
Rodrigo Fresán
11.00 – 12.00 Bartók II. terem
A Frankfurti Könyvvásár Igazgatóságának
tájékoztatója az 53. Frankfurti Könyvvásár
új koncepciójáról
11.30 – 13.00 Bartók I. terem
Az Olvasás Éve – Szükségünk van-e
a nemzeti mûvelôdés stratégiájára?
Elôadók: György Péter esztéta, Kodolányi
Gyula irodalomtörténész, dr. Koncz Gábor
igazgató, Magyar Kultúra Alapítvány, Sió
László, OM Kabinetiroda, Skaliczki Judit
fôosztályvezetô, NKÖM, Zentai Péter
László, MKKE
12.30 – 13.30 Lehár terem
Olvasáskultúra az európai kultúrában
Az olvasás mûvelôdéstörténeti vetülete,
Magyarország Európában –
Európa Magyarországon
13.30 – 15.30 Bartók I. terem
„Tavaszi forrás” – „Forgácsok”
A magyarországi horvátok és magyarországi szlovákok irodalmi életének és könyvkiadásának bemutatása zenével, felolvasásokkal tarkított mûsor keretében
15.00 – 16.00 Lehár terem
Új perspektívák a Libri internetes
könyvértékesítésében
15.00 – 16.00 A 1 stand
Gróf Edelsheim Gyulai Ilona,
Horthy István kormányzóhelyettes
özvegye dedikálja Becsület és kötelesség
I–II. címû könyvét
16.30 – 17.30 Bartók II. terem
Fókuszban a mai cseh irodalom
Vendégek: Irena Obermannová
és Jiří Kratochvill
16.30 – 18.00 Lehár I–II. terem
Elsôkötetes Szerzôk Fesztiválja –
kiadói kerekasztal
Résztvevô kiadók: Alexander Fest, Rowohlt
(Németország), Stock (Franciaország),
Picador (Nagy-Britannia), Albert
Bonniers (Svédország), Residenz
(Ausztria), Anagrama (Spanyolország),
W.A.B. (Lengyelország), JAK, Magvetô
(Magyarország)

bor: Üveghal, Szentkuthy Miklós: Fájdalmak és titkok játéka, valamint Az elsô magyar Online regénypályázat eredményhirdetése
Vendégek: Terézia Mora, Tompa Mária
14.30 – 15.00 Lehár III. terem
A Magyar Térképészeti Egyesület
eredményhirdetése

10.00 – 12.00 Bartók I. terem
Európa Matiné
Vendégek: Irena Obermannová,
Jiří Kratochvill, Patrick Leigh Fermor,
Viktor Pelevin

15.30 – 16.30 Lehár I. terem
Kerékgyártó István: Vagyonregény
A könyvrôl beszélget: Balla Zsófia költô,
Kéri László politológus és Kolosi Tamás
szociológus
15.30 – 16.30 Bartók I. terem
Nádas Péter olvas fel mûveibôl

10.00 – 11.00 Lehár I–II. terem
A Kalligram Kiadó könyveinek bemutatója
Füzi László, Sándor Iván, Csák László,
Csehy Zoltán, Margócsy István
és Esterházy Péter részvételével
11.00 – 12.00 Lehár III. terem
Jókai Anna Kossuth-díjas író beszél új
munkájáról, felolvas és könyveit dedikálja
11.00 – 12.00Könyvtáros Klub
A Könyvtárosok kézikönyve sorozat újabb
kötetének bemutatója
11.00 – 11.30 Bizet terem
Az Interface nemzetközi program
bemutatkozása
Résztvevôk: 11 ország
11 kiadójának vezetôje
11.00 – 12.00 Bach terem
Az Erdély emlékezete c. sorozat
bemutatása
Résztvevôk: Sebestyén Mihály,
Egyed Ákos, Káli Király István

16.00 – 17.00 Bartók II. terem
Új fejezet a magyar jogi
szakkönyvkiadásban, HVG ORAC
Elektronika
16.00 – 17.00 Könyvtáros Klub
e-könyv – e-könyvkiadás
Elôadás
16.00 – 17.00 R 1 stand
Jókai Anna dedikálja mûveit
17.00 – 18.30 Bartók I. terem
Elsôkötetes Szerzôk Fesztiválja –
irodalmi est
Résztvevôk: Terézia Mora, Bruno Gibert,
Jackie Kay, David Wagner, Lotta Lotass,
Richard Obermayr, Valerio Aiolli, Andrés
Neuman, Asko Sahlberg, Maya Rasker
házigazda: Esterházy Péter
18.30 Liszt terem
A Group ’99 sajtótájékoztatója
2001. április 29. vasárnap
10.00 – 11.00 Lehár I–II. terem
Viktor Pelevin: Omon Ré c. regényének
bemutatója a szerzô részvételével
A regénybôl felolvas: Dolmány Attila
színmûvész

12.00 – 13.00 Bartók II. terem
A Vince Kiadó természettudományi
könyveinek bemutatása
12.30 – 13.30 Bartók I. terem
Havas Henrik: Tizenkét érdekes ember c.
könyvének bemutatója a szerzô
részvételével
12.30 – 13.15 Lehár terem
Szigethy András: Krokodilfa c. regényének
bemutatója
Vendégek: Szigethy András, Jordán Tamás,
Cseh Tamás
14.00 – 15.00 Bartók I. terem
Szabó Magda olvas fel készülô regényébôl
Közremûködik: Huszti Péter
14.00 – 15.00 P 19 stand
Csiki László: Visszaút és Farkas Árpád:
Erdélyi asszonyok, valamint Kozma Mária:
Partomlás c. könyveiket dedikálják
a szerzôk
14.30 – 15.30 Bartók II. terem
A Magyar Lettre International tavaszi
számának bemutatója
Közremûködik: Darvasi László,
Dragan Velikic, Drago Jancar,
Kukorelly Endre, Tolnai Ottó,
Végel László, Karádi Éva és Csordás Gábor
14.30 – 15.30 Lehár I. terem
Magvetô Könyvújdonságok bemutatása
Terézia Mora: Különös anyag, Schein Gá-

10.30 – 12.00 Bartók terem
A Sisyphus és a halál c. mû egyfelvonásosának elôadása a Katona József Színház mûvészeinek közremûködésével
11.00 – 12.00 A 1 stand
Viktor Pelevin dedikál
11.30 – 12.30 Lehár terem
„Tájkép csata után”
Beszélgetés a Group ’99 délszláv írócsoport
tagjaival az irodalom, a szólásszabadság, a
kulturális együttmûködés lehetôségeirôl a
volt Jugoszláviában
közremûködik: Slobodan Snajder,
Miljenko Jergovic, Mile Stojic,
Ahmet Buric, Dragan Velikic,
Milorad Popovic, Gjermano Senjanovic,
Bege Cufaj, Csordás Gábor,
a Jelenkor Kiadó igazgatója,
valamint Peter Weidhaas,
a Frankfurti Könyvvásár volt igazgatója
13.00 – 14.00 Könyvtáros Klub
Olvasás Éve – kerekasztal-beszélgetés
Elképzelések, ötletek, megvalósulások.
Programok 2000–2001–2002-ben
13.30 – 14.30 Lehár I–II. terem
Franciaóra
Résztvevôk: Tarján Tamás, Jancsó Miklós,
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Takács M. József, N. Kiss Zsuzsa,
Pacskovszky Zsolt
14.00 – 16.00 Bartók I. terem
Helikon délután
Résztvevôk: Csányi Vilmos, Fehér Márta,
Gombár Csaba, Hankiss Elemér,
Jelenits István, Kende Péter,
Lengyel László, Romsics Ignác,
Szilágyi Ákos, Várhegyi Éva, Volosin Hédi
14.00 – 16.00 Könyvtáros Klub
A leporellók, képeskönyvek világa.
A szöveg és az illusztráció
Régi és új képeskönyvek. Miért fontos
a képeskönyv a gyerekek életében
15.00 – 16.00 Bartók II. terem
Tálkozás Patrick Leigh Fermorral
Házigazda: Vajda Miklós
15.00 – 16.00 Lehár I–II. terem
Az Év Kiadója és Az Év Könyvkereskedôje
díjak, valamint a Budai díj átadása
15.00 – 16.00 Lehár III. terem
Ildikó Márky svéd írónô Ostinato c.
könyvének bemutatója a szerzô, a fordító
Váczi Judit és Esterházy Péter részvételével
15.00 – 16.00 A 1 stand
Irena Obermannova és Jiří Kratochvill
dedikál
16.00 – 17.00 Lehár III. terem
Négy nyelvû költészeti antológia –
válogatás 36 ország 45 költôjének mûveibôl
35 nyelven
bemutatja: Giorgio Pressburger,
a budapesti Olasz Intézet igazgatója
16.30 – 18.30 Bartók terem
Születésnapi Irodalmi Szalon
Házigazda: Tarján Tamás
vendégek: Püski Sándor, Püski Ilona, Eörsi
István, Szakonyi Károly, Gyurkovics Tibor,
Gion Nándor, Végel László, Kamarás István, Borbély Sándor, Jankovics Marcell,
Takáts Gyula, Erdélyi Zsuzsa, Poszler
György, Utassy József, Kis Pintér Imre, Ács
Margit, Horváth Péter, Markó Béla, Dérczy
Péter, Kukorelly Endre, Kôbányai János
Kiállítások:
Lehár terem
Szentkuthy Miklós,
a sokdimenziós ember c. rajzkiállítás
(Magvetô Kiadó)
Bartók terem
Czeizel Balázs Codex c. fotókiállítása
(Magyar Fotográfusok Háza)
A Könyvfesztivál részletes programja megtalálható az Interneten a www.mkke.hu címen.

A

KÖNYVFESZTIVÁLI

AJÁNLATA

SZABÓ MAGDA: Sziget-kék
188 old. kötve, 1200 Ft

KÁNYÁDI SÁNDOR: Válogatott versei
120 old. kötve, 990 Ft

SZABÓ MAGDA: Álarcosbál
200 old. kötve, 1200 Ft

KÁNYÁDI SÁNDOR: Világlátott egérke
112 old. 2 szín, kötve 1200 Ft

SZABÓ MAGDA: Tündér Lala
240 old. kötve 1200 Ft

KÁNYÁDI SÁNDOR: Talpas történetek
128 old. 2 szín, kötve 1200 Ft

SZABÓ MAGDA: Mondják meg Zsófikának
224 old. kötve 1200 Ft

KÁNYÁDI SÁNDOR: Virágon vett vitéz
228 old. 2 szín, kötve 1500 Ft

SZABÓ MAGDA: Bárány Boldizsár
76 old. 2 szín, kötve 1200 Ft

DEDIKÁLÁSOK A HOLNAP KIADÓ 330 SZ. STANDJÁN
2001. április 28-án, szombaton 11 órakor KÁNYÁDI SÁNDOR, 16 órakor SZABÓ MAGDA
A KÖTETEK MEGRENDELHETÔK:
HOLNAP KIADÓ és HOLIKON KÖNYVESBOLT 1111 Bp., Zenta u. 5. Tel./Fax: 466-6928, 209-4694,
TAN-TÁRS KÖNYVKERESKEDÉS 1072 Bp., Nyár u. 14. Tel./Fax: 322-9846

A Széphalom Könyvmûhely újdonságai
Durlacher, G. L.: Fuldokló (regény)
B/6, ragasztott kartonkötésben, fóliázott,
színes borítóval, 110 o.
980 Ft
Az Anna Frank-díjjal kitüntetett szerzô ebben a regényében gyermekkorának a fasizálódó Németországban átélt traumatikus emlékeirôl vall.
Jókai Anna: Ne féljetek (regény)
B/5, keménytáblás, cérnafûzött kötésben, fóliázott,
színes borítóval, 342 o.
2200 Ft
Regény az öregedésrôl, a halálról, a szeretetrôl. Az 1998-ban
Év Könyve-díjat nyert nagysikerû mû 12. kiadása.
Romák Kincses Kalendáriuma – Romano Kalendari
(magyar és lovári cigány nyelven) A/5, keménytáblás,
fûzött kötésben, színes és ff. illusztrációkkal, 404 o.
2500 Ft
Versek, elbeszélések, keresztrejtvények, néprajzi, nyelvi ismeretterjesztô cikkek, gyermekeknek szóló olvasnivalók, imák teszik teljessé a
most elôször megjelenô, színesen illusztrált gyûjteményt.

A PONT Kiadó és a
Centre de recherches tsiganes (Párizs)
szeretettel várja az érdeklôdôket
április 28-án 11 órakor
a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon (Bizet terem)
az Interface Sorozat elsô két magyar nyelvû
kötetének bemutatójára.
Vendégeink: Jean-Pierre Liégeois,
a párizsi Romakutató Központ igazgatója,
és a nemzetközi kiadói programban résztvevô
tizenegy ország kiadójának képviselôi.

Szenti Ernô: Idômosás (új versek)
A/5, ragasztott kartonkötésben, fóliázott, színes borítóval,
a szerzô grafikáival, 104 o.
790 Ft
Egy tömbbôl faragott, rusztikus versek; egy tömbbôl faragott, rusztikus hatást keltô grafikák: a szerzô negyedik verseskötetében együtt
mutatkozik meg a költô és a grafikusmûvész.
Tranströmer, Tomas: 117 vers (versek)
1190 Ft
B/5, ragsztott kartonkötésben, fóliázott, színes védôborítóval, 200 o.
Tranströmer, a legjelentôsebb svéd kortárs költôk egyike, verseit 46
nyelvre fordították le. Jávorszky Béla, Mervel Ferenc, Sulyok Vince,
Thinsz Géza fordításában jelenik meg válogatott verseinek új kötete.
A szerzô április 24–30-ig Budapestre látogat, dedikálja új könyvét.

A-12-es stand. Látogasson el hozzánk!

Széphalom Könyvmûhely
1068 Budapest, Városligeti fasor 38. Tel/Fax: 351-0593
Kiadónkban vásárlóinknak 20% engedményt adunk!

w w w . p o n t k i a d o . c o m
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EMBER ÉS GONDOLAT

Németh G. Bélával
beszélget

Nádor Tamás
Hosszmetszetek és keresztmetszetek, Kérdések és kétségek: kötetcímek, amelyek akár megjelölhetik szerzôjük jelen szellemi s egyszersmind eszmetörténeti koordinátáit. Valóban széltébenhosszában vizsgálódik, és elemzô kérdései, kétségei adják munkásságának mélységét, harmadik dimenzióját. Ebben a szemlélôdésben, szemléletben nincs helye lila gôznek, rózsaszín ködnek.
Itt csupán az számít: az antik, a hamleti, a korunkbeli egzisztenciális kételyekkel és tényekkel képes-e hitelesen, a köz becsapása és öncsalás nélkül szembenézni a vizsgált rendkívüli személyiség. Mikroszkópba és messzelátóba tekintve ô legalábbis ezt teszi. Akadémikusi, s ami persze több ennél: ember fokon.
– A huszadik század magyar
irodalmát az elmúlt évtizedekben
– köztudomásúlag – ideológiai
kánonokhoz, napi politikai zsinórmértékekhez próbálták mérni,
szabni. Annyi kényszerû elôírás
után oldódnak-e a beidegzôdések? Kirajzolódik-e végre a valódi értékrend?
– A dogmatikus irodalomtörténet-írás és esztétika vezérlôi
keményen megjelölték tizenkilencedik-huszadik századi literatúránk fô vonalát, amelytôl
igazán még a puha diktatúra
korában sem lehetett eltérni.
(Sajnos, mindmáig vannak,
akik ezt hajtogatják.) Eszerint
mindent a három nagy forradalmárhoz: Petôfihez, Adyhoz,
József Attilához kell mérni. A
többiek: amolyan egyrésztmásrészt poéták, prózaírók. S
persze dekadensek, nem „haladók” stb. Az említett három géniuszt nem kisebbítve is nyilvánvaló: „felsorakoztatásuk”
mondvacsinált. Három külön
világ – azon túl, hogy mindhárman nagy magyar költôk, és rokonok a koruknak megfelelô
forradalmiságban – az alkotásmódban, társadalomszemléletben igencsak eltérnek egymástól. Irodalmunk, hál’istennek,
sokkal gazdagabb, árnyaltabb
ennél. Például a modernizmus
sem Adyval kezdôdött, hanem
korábban – s a prózában. Mikszáthhoz képest más szociális
rétegbe ásott Móra, Tömörkény, Gárdonyi. De nem is az
fontos, hogy mit hoztak tematikában, hanem az: miképpen

mutatják az ember boldogulását. Nagy korszaka ez a magyar
novellának, Bródytól Herczeg
Ferencig (mert a szórakoztató
mellett írt ô mélyet is), a két
Cholnokyn, Petelein, Szini
Gyulán, Csáth Gézán át lehet
sorolni a remek novellistákat,
akik a maguk módján megindították nálunk az irodalmi modernizációt. Abban a korban –
amelyben Csehov úgy ragadta
meg a századvég hangulatát,
ahogyan senki más – a kiüresedést, a közép-európai vidék elhagyatottságát magyar írók is
megrajzolták. A hiteles értékrendben ôk is jobb helyet érdemelnek. De A Héttel, majd a
Nyugattal érik be a változás.
– Ám a manapság már
olyannyira elismert, hivatkozási
alapnak tekintett Nyugatról még
az úgynevezett mûvelt közvélemény is többnyire csak iskolás közhelyeket hajtogat. Mit hozott valójában – érdemben, irodalmunkat
máig meghatározó módon – ez a
folyóirat és a hozzá kötôdô szellemi kör?
– A Nyugat hozta az igazi
megújulást. S nem kötöm ezt
csupán Ady nevéhez, mert nem
egyetlen kivételes szellemiség,
géniusz teremti meg nálunk az
európai, az egyetemes irodalom
legjobbjaiéval egyenértékû alkotásokat, életmûveket. Babits
vagy Kosztolányi meggyôzôdésem szerint, semmivel sem kisebb Adynál. Mindent tudnak a
modern ember magányáról,
szorongásairól, világba vetettségérôl, s érzékelik a periferiális

lét külön szorítását, a személyiség kiszolgáltatottságát. Babits
történeti gyökerû mûveltsége
révén visszanyúl nemcsak Szent
Ágostonig, hanem a görögségig,
amellyel az európai irodalom
igazában elkezdôdött. Babits
legnagyobb verseit goethei
igénnyel lehet mérni. Kosztolányi kultúrája, intellektusa a korszaké – tudja például mindazt,
amit a pszichoanalitikusok –,
de persze ô is mélyre nyúló gyökerekbôl táplálkozik. Regényírása, teljes novellisztikája révén
az egyetemes irodalom modern
klasszikusai közé sorolható.
Verseirôl nem is beszélve. Az
Ôszi reggeli például mindössze
tíz sor, ám ebbe belefér minden: élet, elmúlás, halál. Elég
csupán a végét idézni: „Jobb
volna élni. Ámde túl a fák már/
aranykezükkel intenek nekem.”
Az élet egyszeriségérôl, a magunk külön haláláról 1929-ben
mondja el mindazt, amit – akárcsak ô – a világirodalom nagyjai
már az egzisztencialista filozófia megfogalmazása elôtt tudtak, megírtak. És Kosztolányi
ezt expresszív helyi értékkel teszi: itt aranylanak ezek a fák,
noha búcsúintésük bárhol ismerôs lehet.
– A világháborúval sok minden
lezárult, s az azt követô néhány koalíciós esztendô végeztével tudvalevôleg sötétség borult irodalmunkra.
A diktatúra drilljének s a puhuló
idôk kötelezô rangsorának emlékezete máig torzít. Van-e már igazi
értékrendünk?
– Ami Adyban, Babitsban,
Kosztolányiban megérett, Pilinszky ahhoz képest is teljesen
újat hozott. És ez akkor Európában is novum volt. Mert ráébredt arra, hogy kora emberének alapkérdése: az egzisztenciája, személyiségének alakítása.
Léte a közösségben. S feleletet
keres egy másik alapkérdésre: az
élet értelmére, magyarázatára.
Hogy mivégre lettünk, ha egyszer meg kell halnunk. És bár eltökélten keresztény költô volt,
kétségeit is megírta a maga ontologikus világképében. Vas István bizonyos mértékig rokona.
Ô a zsidóságból jött a kereszténységbe. S bár hagyományosabb Pilinszkynél, ugyanazt kutatja: miként lehet valamiféle
emberi rendet, költôi harmóni-
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át teremteni a kor zûrzavarában. Mert tudja: társadalmi kérdésekre is csak egzisztenciálisan, egzisztenciálisakra is csak
társadalmian lehet felelni. Vas
ezért oly fontos költô. Ahogyan
Nemes Nagy Ágnes is. És meghatározó író Illyés Gyula, aki
1950-ben (!) megírja az évszázad egyik legnagyobb versét. Az
Egy mondat a zsarnokságról
mindent elmond a totalitárius
diktatúráról, amely még a saját
halálát, az emlékét is elveszi az
embertôl. S hogy egyes szerzôk
mennyire gyalázatosan kiszolgálták a rendszert, azt a szent
naivitású, nehezen megvalósítható eszmevilágú Bibó István
helytállása is megerôsíti. Nemcsak jelentôs író, de erôs jellem
volt Kassák Lajos és Füst Milán
is. Németh László prófétizmusa
magával ragadó. Remek novellista Mándy Iván a maga sehová sem tartozó csavargóival. És
persze elsôrendû Ottlik és Mészöly Miklós. A költôk közül
különösen Nagy László, de Juhász Ferenc is kiváló tehetség. A
következô generációból Esterházy Péter teljesítménye emelkedik ki máris.
– Irodalomtörténeti értékelésre
persze, nincs lehetôségünk, ám az
ön vonzalmait, választottjait talán így is lehet jelezni. Kiket olvas
különös rokonszenvvel, minek révén sorolja ôket a nagyok közé?
– Már az egzisztencializmus
megfogalmazta, hogy a mai ember alapkérdése – lett légyen bármilyen a világképe –: érdemes-e
végigélnünk az életet, s ha végigéltük, úgy éltünk-e, ahogyan nekünk adatott. Úgy, hogy (ha
nem távozhatunk is nyugodtan,
mert ugyan ki tud nyugodtan
meghalni) érezzük: emberek
voltunk. Tudva azt is – miközben annyit beszélnek társadalomról, vagy arról, hogy azért az
emberiség megmarad –, ha hiszünk az üdvözülésban, ha
nem, végül mindnyájan egyedül
halunk meg. Ezért azokat az írókat szeretem, tartom nagyra,
akik nem szónokolnak, okítanak, csak elmondják: ez voltam,
ekképpen éltem. És neked is
egyedül kell megteremtened a
magad világképét, erkölcsi rendjét, emberi békédet. Mert mindenkinek magának kell fölkészülnie a legvégsôre, a halálra.

A könyvforgalom
15,4 százalékkal
növekedett tavaly
■ A Magyar Könyvkiadók és
Könyvterjesztôk Egyesülése
minden évben összegzi a
könyvforgalom magyarországi adatait. Felmérésük most
közzétett eredményéhez 131
piacvezetô könyvkiadó tavalyi forgalmát, értékesítési
adatait összesítették. Ebbôl
az látszik, hogy 1999-hez képest a forgalom 15,4 százalékkal növekedett. A növekedés gyorsuló, mert a tavalyi
jelentés az 1998. évi forgalomhoz képest 11,6 százalékos emelkedést regisztrált.
Az adatsort a MKKE bocsátotta rendelkezésünkre.
A
tavalyi
könyvforgalom
38 642 472 927 forint volt,
fogyasztói áron.

V

áltozatlanul nagyon hálás vagyok Magának,
hogy csak úgy, a saját
örömére lefordította a Családi
ház manzárddal címû regényemet; az külön boldogság, hogy
meg is jelenhet Maguknál, nem
baj, ha nem fizetnek honoráriumot, csak az bosszant, hogy
Magának sem fizetnek; ezért
valahogy felelôsnek érzem magam, pedig tudom: szamárság.
Második levelét is megkaptam,
amiben azt írja, hogy örüljek, és
én örülök is, csak azt nem értem
pontosan, miért kellene örülnöm. Hogy a Kiadó nem kér papírt? Milyen papírt? Annak kéne
örülnöm, hogy a Kiadó a mi alkotó szellemi munkánkat: a
szerzôét, a fordítóét, a szerkesztôét ingyen kapja meg mint értéktelent (a piacgazdaság nagyobb dicsôségére), de a könyvet nem ingyen osztogatják, a
könyvet az olvasó kemény euróért vagy más valutáért fogja megvenni a könyvesboltban? És
most annak kell külön örülnöm,
hogy a Kiadó nem kér közjegyzôvel hitelesített hivatalos nyilatkozatot arról, hogy lemondok
a honoráriumról, a bürokrácia
csökkentése végett megelégszik
azzal, hogy simán nem fizet?
Tehát akasztani ugyan akasztanak, de a kötelet nem nekem
kell hoznom?

1999-ben a regisztrált forgalom
33 477 500 000 forint, a növekedés tehát 15,4 százalékos.
Az adatközlô, 131 piacvezetô cég
együttes tavalyi forgalma:
33 806 172 927 Ft
Az adatot nem szolgáltató, illetve
1–2 könyvet publikáló kis cégek
becsült forgalma: 400 000 000 Ft
Az importkönyvek tavalyi forgalma: 2 436 300 000 Ft
A félárú könyvek becsült diszkont
forgalma: 2 000 000 000 Ft
A 2000. évi összforgalom:
38 642 472 927 Ft
A könyvforgalom megoszlása
tematika szerint
A 2000. évi könyvforgalomból
10 772 891 827 Ft-tal, az összforgalom 27,8%-ával részesedik a
közoktatási tankönyvek (nyelvkönyvek) ágazata. (1999-ben az
ágazat forgalma 8 778 000 000 Ft,
25,9% volt.
Az ismeretterjesztô könyvek
10 575 573 909 Ft-os piaca az összforgalom 27,4%-át tette ki. (Az

1999-es adatok: 8 550 000 000 Ft,
28,5%.)
A tudományos mûvek, szakkönyvek, felsôoktatási kiadványok, lexikonok, szótárak 2000. évi összforgalma 7 748 664 959 Ft volt, a
piac 20,1%-a. (Ez az adatsor 1999ben 6 666 000 000 Ft volt, 19,9%.)
A szépirodalom kategóriájába sorolható mûvek 5 878 653 362 Ftos forgalma a tavalyi piac 15,2%át alkotta. (1999-ben
6 103 000 000 Ft-ért adtak el szépirodalmi alkotásokat, az összforgalom 18,2%-át képviselve.) Az ifjúsági és gyermekkönyvek 2000.
évi 1 839 754 870 Ft-os forgalma
az összforgalom 4,8%-a volt,
1999-hez képest megduplázódott.
A CD-ROM-ok 2000. évi eladási
adatai a piac 4,7%-át jelentik,
1 826 934 000 Ft-tal, amely az
összforgalom 3,8%-át tette ki.
Az importkönyvek 2 436 300 000
Ft-os eladási adata az összforgalom 6,3%-a. (Ennek 82%-a közoktatási tankönyv és nyelvkönyv,

9,8%-a szakkönyv, szótár, lexikon, tudományos mû, 6,9%-a
szépirodalom, 1%-a ismeretterjesztô mû, 0,3%-a CD-ROM.)
Az ál-félárú könyvek diszkont-kereskedelmének (döntô részben ismeretterjesztô, illetve bestseller
kiadványok, szótárak stb.) becsült
forgalma 2 000 000 000 Ft, az
összforgalom 5,2%-a. (1999-ben a
teljes piac 5,97%-a volt.)
A piac 10 legnagyobb, saját kiadású könyvbôl milliárd Ft feletti forgalmat bonyolító cége az éves forgalom 43,6%-át produkálta,
16 859 127 000 Ft-ot.
A piacvezetô 31, egyenként
300 millió Ft feletti értékben saját
kiadású könyvet forgalmazó cég a
teljes piac 68,6%-ának a birtokosa,
26 493 524 562 Ft produktummal.
A külföldi tulajdonú cégek magyarországi piacrészesedése
2000-ben 25,3% volt, összforgalmuk 9 764 500 000 Ft-ot tett ki.
(1999-ben 8 534 000 000 Ft-os
forgalmuk 25,5%-ot képviselt.)

A másik, amit szintén nem értek (de azért nagyon örülök),
bár nálunk is így van, de én nálunk sem értem, az a körülmény, hogy a Kiadó még valami támogatót is szerzett, aki
nem bennünket: Magát, engem
meg a szerkesztôt fogja támogatni – mi egy vasat sem kapunk
–, hanem a Kiadót. A Kiadó és

csenyét vagy a tarhonyás pincepörköltöt korsó sörrel.
Ha a kedves vendég egy harmincnyolc forintos cehhre
negyvenet adott, és azt mondta nagylelkûen: köszönöm, akkor Laci elôkaparta és leperkálta a terítôre a két forintot.
Mi az, maga nem fogad el
borravalót?

Ákoskám, szólj be a terjesztôhöz a központba, vagy szólj a
boltvezetônek, hogy kérjenek
a raktárból.
Most akkor kinek az érdeke,
hogy az én könyvemet, ami,
ugye, áru, el is adja a piacon.
Nekem nem, én már megkaptam érte a kis borravalómat,
több úgyse jár. Már számomra
is csak afféle elvi kérdés.
Maguknál is így van? Mert ha
igen, nem nézünk túl biztató
jövô elé. Egyébként ne törôdjön vele, gondoljon arra, hogy
ha nehezen is, de csak jön a tavasz. És talán nyár is lesz, az nagyon jó lesz, imádom a nyarat.
A meleget, a szárazságot, a napot, a vizeket (ahol úszni lehet).
Tudja, van egy régi jiddis
közmondás: szerelmeskedés
közben nem viszket a rüh.
Mélységesen igaz. Nyáron kék
az ég, süt a nap, zöldek a fák,
szép barnák a lányok, és aki
nem felejti el ilyenkor a kiadókat meg a kereskedôket, az
nem érdemli meg Isten napját.
Ne haragudjon, Maria, hogy
ennyit untattam, aludjon jól.
Reggel ébredjen vidáman,
nyújtózzon egy nagyot, és csak
pozitív gondolatokat engedjen
meg magának!
Budapest 2001. április
Nagy szeretettel üdvözli
Kertész Ákos

Kertész Ákos
Kedves Maria Polcaryon!
a Kereskedô tehát pénzt kap a
vevôtôl, pénzt kap a támogatótól dologi kiadásokra: papír,
nyomdaköltség, könyvkötészet,
szállítás. Az alkotók nem kapnak semmit. Rendben. De hová
lesz a pénz, amit a vásárlók és a
támogatók adnak? Ez Magyarországon is pontosan így mûködik, de itthon sem értem…
A kiadók nem a saját zsebükbôl finanszírozzák a könyvkiadást, hanem támogatást kérnek különbözô köz-, közhasznú és magánalapítványoktól,
kuratóriumoktól, abból a dologi kiadásokra futja, de már
honoráriumra ritkán; ezért
vagy nem fizetnek, vagy olyan
borravalót fizetnek, amiért Laci nagybátyám, pincér korában
nem vitte ki a brassói aprópe-

Nálunk hét ötven egy fröccs,
mennyi bort vegyek én ezért? –
így Laci. (Ezzel együtt imádták, mert sármja volt.)
Nos, én nem merek úgy föllépni a kiadóval szemben,
mint a vendéggel Laci bátyám.
Egyébként is, a kiadó, aki engem kiad, kultúrmissziót teljesít. De hogy a terjesztô miért
nem terjeszti a könyvemet, azt
végképp nem értem.
A könyvesboltokban a könyvem nem kapható, hát szólok
a kiadónak: elfogyott; jöhet a
második kiadás!
A boltban nincs, de tele van
még a könyveddel a raktár.
Hát miért nem intézkedtek, az
istenért?! – hördülök föl én.
Hát az ugye… nem a mi dolgunk, de ha úgy gondolod,

18

OLVASÓSZEMÜVEG

A hôs „alibije”,
a denunciáns nyála
■ Íme, egy tény, amit (legalább
is eddig) senki sem próbált kétségbevonni: gróf Esterházy János 1942 májusában, egyetlenként a Tiso-féle Szlovákia 62 tagú parlamentjébôl, „nem”-et
mondott az ottani zsidótörvényre. Alakját most sokféle szemszögbôl és sokféle tónusban idézik meg a vele foglalkozó Emlékkönyv szerzôi, de az egész kötetnek az a legmeghökkentôbb
tanulsága, hogy az elvitathatatlan tényt is lehet addig csûrnicsavarni, értelmezni, ideologizálni, devalválni, körülnyálazni,
amíg már-már sanda számítás
mûvének, sôt, politikai bûnnek
nem kezd látszani. Nem tudom,
más miként van vele, számomra
– azon túl, hogy fölrázó és megrendítô – legfôképp elgondolkodtató Esterházy János életútja. Közepén az az 1942-es gesztus úgy viselkedik, mint valamiféle mágnes: magához rántja,
egy irányba fordítja mindazt,
ami hôsünkkel addig történt,
mintha mindennek egyedül az
lett volna a célja és értelme,
hogy a kellô pillanatban, a kellô
helyen egy olyan ember üljön,
aki képes szembefordulni a
többség által képviselt tévedéssel. És így van ez a folytatást illetôen is: attól fogva, hogy kimondta azt a bizonyos nem-et,
Esterházy számára nincs visszaút, nincsenek alternatívák. Meg
van határozva, hogy kik az ellenségei és kik lehetnek a barátai,
kikkel szövetkezhet és kikkel
nem. Érdemes alaposabban belegondolni, hogy mi az értéke
egy ilyen gesztusnak. Tegyük
oda Esterházy szavazata mellé
azokét, akik igent mondtak.
Nemcsak Szlovákiában – vessünk egy pillantást a hazai törvényhozásra is: úgy mentek át
rajta a faji diszkriminációs törvények, mint kés a vajon. Nem
mintha nálunk nem akadtak
volna, fôként az elsô, az 1938-as
idején, akik elvetették. Csakhogy éppen Esterházy egyedülisége jelzi, hogy mekkora elszántság, milyen tudatosság, a meg-

gyôzôdésnek miféle heroizmusa
kellett ahhoz, hogy egy létét
közvetlenül a hitleri Németországnak köszönô kis ország csekély létszámú parlamentjében
szegüljön szembe valaki a többségi akarattal! S persze az is kiderül, hogy grófunk gyakorlati
konzekvenciákat is levont saját
szavazatából: sokakat, akiknek
menekülniük kellett a zsidótörvények elôl, ô segített a szökésben. Éppen azáltal, ami gyanússá tette késôbb: arisztokrata származása, földbirtokai, összeköttetései a magyar politikai elittel,
mind erre valónak bizonyultak.
Több is, mint kézenfekvô a párhuzam annak a pártnak elsô számú vezetôjével, amelynek Esterházy a második embere volt: Jaross Andor a Felvidék visszacsatolása után átjött Magyarországra – ennek elmaradását sokan elmarasztalólag kérték számon Esterházyn – és valóban nem lett a
Tiso-féle politika egyik jelentôs
figurája. Nem, vitéz Jaross az
Imrédy-kormány, majd késôbb
a Sztójay-kabinet minisztere lett,
Szálasinak is hû embere, aki elkísérte a nemzetvezetôt Sopronba is, ahol mint a Törvényhozók
Nemzeti Szövetségének elnöke,
a végsôkig kitartott. Ezt az alternatívát Esterházy valóban elutasította, ehelyett ôt 1944 ôszén,
amikor éppen Budapesten járt,
lefogták a nyilasok, odahaza
meg a Gestapo adott ki ellene
körözést. Annál dermesztôbb
fordulat, hogy 1945-ben az
NKVD hurcolta el, ott tartotta
fogva kerek egy esztendeig, ahol
az üldözöttek másik híres védelmezôjét-megmenekítôjét: Raoul
Wallenberget is: a hírhedett
Ljubjankán. Következtek különféle szibériai táborok, majd 1949
után hazájának (ahol távollétében, mint háborús bûnöst, halálraítélték) különbözô börtönei. Az idôközben kimondott
amnesztiák érvénye alól ôt,
egyedül ôt, kivették, végül 1957
tavaszán, betegen, börtönben
halt meg. Az utóbbi években sorozatosan ismerkedünk meg ha-

sonló históriákkal, melyekben
mindig ugyanazt a személyiséget átkozzák ki jobbról, akit késôbb balról is. Sorjáznak olyan
emberek történetei, akik mindkét elôjelû totalitárius rendszer
börtönét megjárták. Gróf Esterházy Jánosé talán azért a legfélelmetesebb közülük, mert ô végül
bele is pusztult abba, ami ezt a
két egymást tagadó, gyûlölô eszmevilágot és gyakorlati megtestesüléseiket oly hasonlóvá teszi.
Tudniillik egyik sem tûri el, sôt,
zsigeri módon gyûlöli a demokratikus érzületet. Mint ahogy ezt
nem szenvedhetik azok sem,
akik Esterházy János cselekvési
modelljét megpróbálják meghamisítani. Bevallom, annál nyakatekertebb és körmönfontabb
okoskodást életemben sem hallottam, mint amilyennel ôt támadják a denunciánsok: eszerint a szlovákiai zsidóság diszkriminációjára csak „alibizmusból”
mondott nemet, mert tudván
tudta, hogy az eredmény nélküle is meglesz, viszont ezzel demonstrálhatta a külvilág felé,
hogy ellenzékben van Tisóval
szemben. (Istenem, bár lett volna százával, ezrével ilyen „alibistánk”...!) Még tovább megy a régi s legmegrögzöttebb rágalmazók egyike itt Budapesten: a bizonyítás leghalványabb kísérlete
nélkül felröppentette a vádat,
hogy Esterházy nagy havi apanázst kapott volna Horthyéktól,
hogy cserébe információkat szállítson (magyarán: kémkedjen)
nekik, illetve próbálja az ô érdekeiknek megfelelôen befolyásolni az ottani politikát. Éppen
amikor errôl hallok, olvasom az
Emlékkönyvben azt a kortársi
tanúvallomást, melybôl megtudom, hogy miközben ideát
epedve, fenntartások nélkül üdvözölték, hogy területet kaphatunk Hitlertôl, Esterházy Jánosnak volt bátorsága így megnyilatkozni: „A magyar kisebbségnek és Magyarországnak több
haszna lesz belôle, ha nem kapja meg a revíziót, mintha kierôszakolná azt egy második világháború árán”. Persze azokat,
akik Esterházyt inszinuálják,
sem ez nem készteti töprengésre, sem azok személye, akik az
idôk során kiálltak érette. Ott található ezek sorában a kommunista Fábry Zoltán, aki 1937-
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ben, a Magyar Napban még politikai ellenfélként támadta, de
1946-ban A vádlott szót emelben védelmezni próbálta. És ott
található (más szempontok alapján) az a Simon Wiesenthal, aki
az immár csak posztumusz rehabilitáció helytálló voltára mintegy „garanciát” nyújtott levelével. Wiesenthalról köztudott,
hogy akiért (vagy aki ellen) kiáll
a pástra, azt elôbb „lenyomozza”... Sajnálom egy kicsit, hogy
az Emlékkönyv szerkesztôi –
nyilván kegyeleti okokból –
egyet sem közöltek a rágalmazó
szövegekbôl, a képzeletünk tudniillik szegényesebb, semhogy
magunk elé tudnánk képzelni,
végül is miféle „érvekkel”, hogyan próbálnak egy ritka és fölemelô gesztusból sanda politikai
machinációt csinálni? Csak tippelek, hogy motivációjukban
(bár rejtetten) ott lappang a Révai József harmincas évek végén
írt, „felvidéki” cikkeiben tettenérhetô differenciálatlan elôítélet
is, mely minden arisztokratát
eleve gyanúba fog – antifasiszta
beállítottságúról pedig hallani
sem akar, s mert 1945 után ezt
kultúrpolitikává emelheti, nem
is hall (mi sem) évtizedeken át.
Most aztán itt van, ami nagyrészt ennek a reakciója: fél- és
egészen fasiszta politikusok arcképeit akadálytalanul lehet kifényesíteni, de egy Esterházy János portréját folyamatosan a denunciánsok ráköpött nyálától
tisztogathatjuk. Hiába, no:
utóbbiaknak több a nyáluk,
mint amennyi „alibije” van a
hôsnek... S ez mégcsak nem is a
múlt zenéje. Miközben ezt a
könyvet jegyzetelem, a száz éve
született Esterházy (igencsak
visszafogott)
ünneplésébôl
majdnem diplomáciai ügy kerekedik s a rágalmazók itthon is újra nekibuzdulnak. Vagyis hát ez
a régi história még mindig nem
csak történelem. Politika is, annak meg dermesztô.
Esterházy János Emlékkönyv
Századvég Kiadó, Bp. 2001.
236 oldal, 1680 Ft

Írófaggató
Nádra Valéria megkérdezte

Székhelyi Józsefet
Székhelyi József (1946) színész, rendezô.
A fôiskola után elôbb a kecskeméti Katona József Színház tagja, Hamlet-alakítása ennek az idôszaknak kiemelkedô teljesítménye. Késôbb a Madách, a Nemzeti, az Arizona Színház tagja, majd ennek megszûnése után a soproni Petôfi
Színházba szerzôdik. Színházban, filmen, pódiumon számos emlékezetes alakítás fûzôdik nevéhez: humora, karakterformáló képessége kiemelkedô. 1980ban elnyeri a nemzetközi TV-fesztivál
legjobb férfialakításáért járó díját, 1985ben Jászai Mari-díjas lesz, 1997-ben
megkapja a Thália-gyûrût. 1990-ben és
1998-ban az SZDSZ országgyûlési képviselô-jelöltje, a Fészek Klub alelnöke.
Íróként 1992-ben, Szófotó címû, verseket
és naplórészleteket tartalmazó kötetével
debütál. 1996-ban jelenik meg második
könyve, az Ombudsman a súgólyukban,
melynek anyagát az írásaiból készült
CD-lemez egészítette ki.
– Két könyve jelent meg, a harmadik jelenleg kiadásra vár. Aki olvasta ezeket, jól tudja, hogy Székhelyi József nem úgynevezett
„írogató színész”, akinek az írás nem más,
csupán alkalmi kirándulás. Ön az anyagát
íróként tervezi és formálja, és emellett színész is. Méghozzá: ismert és sikeres. Ebbôl
az következik, hogy már 1992-ben, negyvenhat évesen sem azért vált „elsôkönyvessé”, hogy azt kompenzálja, amit a színháztól esetleg nem kapott meg. De – ha szabad
ilyet kérdezni – akkor tulajdonképpen miért
kezdett el írni? S miért ilyen sokára? Gimnazistakori zsengéi nem is voltak?
– Nem kaptam meg teljességében mindent a színháztól, de ez így normális –
szerintem. A színház ugyanis olyan
komplex és kimeríthetetlen, hogy akár
életfogytig adhat kielégíthetetlen vágyakat, reményeket. Ez nem abnormális
elégedetlenség, hanem sajnálatosan velem született hiba. Perfekciómánia,
vagy mi... De az is igaz, hogy mindig
akkor vagyok termékenyebb, amikor elvonási tüneteim támadnak a szakmámban. Kamasz-zsengéim nincsenek, felnôtt-zsengéim vannak csak. Igaz ugyan,
hogy amint öregszem, egyre több kamaszzsenge élmény rajzik az álmaimban, és követeli tôlem az írásbeliséget.
Az is igaz persze, hogy rendezéseimben

is helyet követelnek az álmok
és látomások. Anyám, apám,
a város, ismert és ismeretlen
pofák, eltûnô életek, ételek,
ízek, élmények stb.
– Paradox helyzet, hogy a rendszerváltozással bekövetkezett
szólásszabadság szabadította fel
nagyon is közéleti mondanivalóit – de a rendszerváltozás utáni
idônek aligha van Önnél kritikusabb, irónikusabb megfogalmazója. Hogy csak egyetlen példát
idézzek köteteibôl: „Tetszhalálnál is van roszszabb” – írta –
„Ez a kurva tetszélet”. Miként
oldja fel magában ezt az ellentmondást?
– Az ellentmondás bennem
is lakozik, hiszen magam is a
rendszerváltás aktív szereplôje voltam, úgy is, mint majdnem eredményes képviselôjelölt. Talán én vagyok az egyetlen, aki negyvenkilenc százalékos támogatottsággal végül mégsem
lett képviselô. Ha valakinek, hát nekem
aztán kutyakötelességem élesen bírálni
mindazt, amit a rendszerváltás elcseszett, és gyönyörûséges képzelményeimbôl nem, vagy torz módon realizált.
Ugyebár nekem arról szólt a történet,
hogy szabadság, egyenlôség, testvériség,
szolidaritás, tudomány, egészségügy,
kultúra, koherens és szakszerû törvénykezés, demokrácia, jószagú polgári élet,
értékspecifikus közgondolkodás és érvényesített, foganati közakarat. (Ma közakarathamisítás sem ritka, ha nem túl keserves a korrupt szóvicc..) Feloldani
mindezt úgy tudom, hogy bizonyára
mindenkivel összeveszek írásban és szóban. Így aztán felkopik a jogállam, viszont – nyugodtan alszom.
– Mindhárom könyvében van néhány
olyan elbeszélés, amelyek áradó mesélôkedvvel, játékosan, iróniával örökítenek meg egy
kort: az Ön gyermekkorát. Akár egy összefüggô regény is kikerekedhetne belôlük. Kikerekedik egyszer?
– Regény... Esterházy és Kornis megírták elôlem. Bosszúból eljátszanám és
megrendezném az ô regényeiket. Persze, talán lesz egyszer annyi türelmem,
hogy megpróbálom megírni.
– Komoly írói kvalitásokkal rendelkezô
színész és rendezô létére eddig – számomra
meghökkentô módon – éppen drámaírással
nem próbálkozott. Miért nem?
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– Gyávaságból és lustaságból.
– Két hivatása is van, ami nem kizárólag
elônyt jelent, hiszen így kétféleképp is sebezhetôvé vált, vagy – jó esetben – kétfelôl is
épülhet, erôsödhet az önbizalma. Mit szólnak írásaihoz a színészek? És mit – ha szólnak egyáltalán – az írók?
– Hallottam már olyat, hogy én vagyok a legjobb színész-rendezô az írók
között, és azt is hallottam, hogy talán a
legjobb író, aki színész, hát Istenem,
olyan-amilyen... Persze, többnyire nemigen szólnak semmit sem. Nyilván tartogatják a mondanivalójukat gyönyörûségesen szép nekrológomhoz.
– Megjelenés elôtt álló új könyvének címe:
Diszgráfia. Be kell vallanom, megpróbáltam a szótárban, lexikonban utánanézni,
hogy mit jelent, de mindenütt csak „diszgráciával”, azazhogy kegyvesztettséggel találkoztam. Lehetséges volna, hogy éppen erre
akart célozni? S ha nem, árulja már el, mit
is jelent a „Diszgráfia”?
– Hát, lehet... Szófacsarásom a szép,
díszes írás, az anyanyelvi gyönyör játéka. Diszgráfia lehet egy mocskolódó,
sokszor a gyûlöletbeszédtôl szennyes
közélet gyógyszere is. Szemcsepp, hogy
tisztábban lássunk. Ampulla a kockázatok és mellékhatások ellenében. Gyolcs
és pólya. Tudja, ha én üzletember lennék, nyitnék egy boltot, ahol toleráns
kiszolgálás mellett tíz deka gyöngédséget vehetnének az emberek... Ahol a logo is ez lenne: csalárdirtást vállalok.
Errôl szól ez a reménybeli meséskönyv és graffiti-gyûjtemény.

M A G YA R R Á D I Ó , B U D A P E S T

HANGRÖGZÍTÔ

A minôség forradalmára
Németh Gábor, mûsorvezetô: –
„Az életemben hála isten sok
minden van, amire szívesen emlékszem: a gyermekkori vakációk, a mezôszilasi, középbogárdi
rokonok, a Toldy fôreál, s ottani
barátaim, az orvoskaron eltöltött évek, mátkaságunk s fiatal
házas-korunk máig sugárzó fénye, a foglalkozás lányaimmal, a
Medve utcai polgáristák, hódmezôvásárhelyi tanárkodásom. Különféle munkáimban, életrajzi
töredékeimben azonban mindezt
rég földolgoztam már, s írói életemrôl, vándorlásomról az írók
világában pedig csak kétféleképp
lehetne beszélnem. Vagy egy vége-nincs krimitörténetbe kezdve,
amely hajmeresztôbb, kuszább s
hozzá valószínûtlenebb lenne a
Belphegornál, vagy egyetlen
mondatban elintézve: Végül is
jól jártam, jelentéktelen ember létemre egy nagy ügyre akasztottam magam, s ez megemelt, szakadatlan tanulássá tettem az életem, minden napomnak adott
célt, felsô világítást, s ha követtem is el hibát benne, a lelkiismeretemet nem kellett közben túlságosan megterhelnem” – írja Németh László Életemrôl, munkáimról címû szövegében, amely a
Nap Kiadó In Memoriam sorozatában megjelent A minôség
forradalmára címû kötet élén olvasható. Ezekben a hetekben, hónapokban Németh László tisztelôi számos eseménnyel emlékez-

nek meg az író centenáriumáról.
Március 29-én konferenciát tartottak a Németh László Társaság és a Petôfi Irodalmi Múzeum
közös szervezésében. Ennek volt
egyik felkért hozzászólója Kiss
Gy. Csaba.
Kulcsár Katalin: – Németh Lászlónak milyen volt az Európa- vagy
Közép-Európa-víziója?
Kiss Gy. Csaba: – Ô egy új
kontinens fölfedezôje volt a
magyar szellemiség számára,
nem mintha a magyar tudományosság, a magyar irodalom
nem ismerte volna a szomszédoknak a történetét. De rá kellett döbbennie, éppen Trianon
kapcsán, a magyar szellemi
életnek, hogy hamis képeket
örökítettünk tovább a következô nemzedékekre. Nem nézve
szembe azzal a dilemmával,
hogy a történelmi Magyarország legalább fele részben nem
magyar anyanyelvû ország
volt. Németh László ezt nemcsak tudatosította, hanem egy
nagyon fontos programot készített az írásaiban, az esszéiben: a szomszédok megismerésének a programját. Ez a program idôszerû mind a mai napig. Mindenki nemzetállamot
akart, mindenki a másik rovására. Tagadta azt, hogy a nyugat-európai nemzetállam értékei és elvei itt ugyanúgy érvényesek lennének. Pontosan
tudta, hogy az 1918 elôtti Ma-

gyarország sem volt nemzetállam valójában, csak szándékaiban, homogenizáló törekvéseiben volt az. Ahogy nem volt
nemzetállam
Jugoszlávia,
Csehszlovákia, Románia sem a
két háború közötti idôben. És
Németh Lászlónak nagyon jelentôs szellemi tette volt, hogy
szakított a Szent István-i birodalom elképzelésével, azzal,
hogy lehetséges volna annak az
országnak a területi újjáalakítása, ami 1918 elôtt létezett. Ha
végiggondoljuk, ez egy hihetetlen fájdalmas következtetés
volt, hiszen évszázadokig létezett ez az országkeret, a 19. század közepéig közös hazája volt
ez az itt élô népeknek. Németh
László a kölcsönös megismerésre irányította a figyelmet, és
a kölcsönös megismerésnek
egy nagyon fontos komponensére, ami ma ugyanígy kihívásként jelentkezik, a szomszédos
kultúrák és nyelvek ismeretére.
Az európai integráció felé törekvô Magyarország nem csukhatja be a kapuit Délkelet vagy
Kelet felé. Hiszen Magyarország történelmileg mindig a
Kelet és a Nyugat határán élt.
Újabban a magyarországi tömegtájékoztatásban, a politikai
elit egy részének megnyilvánulásaiban érzi az ember ezt az
egyirányú nyitást: csak Washington, Brüsszel, Párizs és
Berlin létezik. Varsó, Zágráb,
Bukarest ismét fehér folt, ismeretlen világ marad. Márpedig

úgy érzem, hogy ezzel rengeteget vesztünk.
K. K.: – Ô azt tartotta, hogy a
megismerés megértés, a megértés pedig szeretet.
K. Gy. Cs.: – Az európai kultúrmorfológiában kereste a rokon vonásokat, tehát a kapcsolatrendszert, a híres keleti Golfáramot, ami az olasz világtól a
délszláv világon, Magyarországon át Lengyelországig volt egy
nagyon izgalmas kapcsolatrendszer a 16–17. században. És kereste a párhuzamokat. Utakat
nyitott az összehasonlító irodalomtudomány kelet-közép-európai sajátosságokat vizsgáló
irányai felé. Egyáltalán az a
megközelítés, hogy itt létezik
egy sajátos európai kulturális régió, ez a gondolat élt tovább. A
mi nemzedékünk fiatal írói a
’60-as évek végén kezdték pályájukat, ez a Németh László-i tradíció, a szomszédok megismerése, a szomszédokhoz való közeledés, ez iránytû volt számunkra, a ’70-es évek elejétôl
történtek kísérletek a szellemi
Közép-Európa újrafölfedezésére. Egy évtizeddel elôbb, mint
ahogy
Kundera,
Konrád
György és mások a nemzetközi
közvéleményben ezt a kifejezést, igényt szorgalmazták.
(Elhangzott az Irodalmi Újság
2001. április 7-i adásában.
Szerkesztô: Antall István.
Felelôs szerkesztô: Kôrösi Zoltán.)

A Könyvhét a Könyvfesztiválon
A Budapest Kongresszusi Központban a 105-ös standon találnak
meg minket olvasóink, partnereink.
FESZTIVÁLI PROGRAMUNKBÓL
Április 26. csütörtök
15–16 óra: Kiadók órája Springer
Orvosi Kiadó. A kiadót képviseli
Böszörményi Nagy Klára
16–17 óra: Siklósi Horváth Klára
dedikálja mûveit
17–18 óra: Kiadók órája TRIMESTER Kiadó. Solt Katalin és
Simanovszky Zoltán dedikálja a
Közgazdaságtan alapfokon címû kötetet

Április 27. péntek
12–13 óra: Kiadók órája Göncöl
Kiadó. A kiadót képviseli Szikói
Gábor és Pesti Zsuzsanna
13–14 óra: Kiadók órája Nagyvilág Kiadó. A kiadót képviseli Fázsy Anikó
14–15 óra: Kiadók órája Az Élet
Folyama Alapítvány. A kiadót
képviseli Novák István
15–16 óra: Kiadók órája Dénes
Natur Mûhely Kiadó. Dedikál:
Dr. Kubassek János
16–17 óra: Kiadók órája BBS-E
Számítástechnikai és Könyvkiadó Bt. A kiadót képviseli Bártfai Barnabás

17–18 óra: Kiadók órája Comenius Oktatásszervezô Bt. A kiadót
képviseli Kozma Béla.
Április 28. szombat
13–14 óra: Kertész Ákos dedikál
14–15 óra: Kiadók órája Cooper
Kiadó. Lôrincz Judit Lívia dedikálja könyveit
15–16 óra: Kiadók órája INDOK
Kiadó. Kis János dedikál
16–17 óra: Kiadók órája Fekete
Sas Kiadó, az Öregbetûs Könyvek
sorozatról és Csokonai Attila dedikálja új kötetét
17–18 óra: Magyar Péter dedikálja A másik út címû könyvét

Április 29. vasárnap
13–14 óra: Iszlai Zoltán dedikál
14–15 óra: Sári László dedikál
15–16 óra: Tarján Tamás dedikál
16–17 óra: Bitó László dedikálja
Izsák tanítása címû kötetét
A Kiadók órája programsorozaton
megismerkedhet a kiadók képviselôjével, megtekintheti, megvásárolhatja kiadványaikat. A programsorozatban szereplô kiadók
könyvein kívül standunkon kiállításra kerülnek, és megvásárolhatók a Computerbooks és a Bába
és Társai kiadók könyvei.

Minden kedves olvasónkat és partnerünket szeretettel várjuk standunkon.
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Április 28-án, szombaton
délután 2 és 3 óra között
Lôrincz Judit Lívia
dedikálja mesekönyveit
a 8. Budapesti Nemzetközi
Könyvfesztiválon,
a Könyvhét 105-ös standján.
A

Cooper kiadó

gondozásában
megjelent könyvekrôl
információ kérhetô a kiadónál.
Telefon: 06 30 98 68 990
Fax: (1) 391 65 68.
A

ÚJ KÖNYVEI

In memoriam Németh László. A minôség forradalmára. Szerk: Monostori
Imre. In memoriam s. Fr/5, színes keménytábla kötés, képmell., 400 oldal,
2200 Ft. A könyv Németh László születésének 100. évfordulójára jelenik meg.
Rónay György emlékezete. A hajós hazatérése. Szerk.: Rónay László
Emlékezet sorozat. A/5, szín. keménytáblás, fotókkal ill., 288 oldal, 1800 Ft
A sorozat újabb darabja párjához, az In memoriam sorozathoz hasonlóan
dokumentumokban, levelekben, kritikákban eleveníti föl Rónay György
emlékezetét.
Sepsiszéki Nagy Balázs: Székelyföld falvai a 20. század végén. I. Háromszék
B/5, 240 fotóval, 3 térképpel, 350 oldal, 4500 Ft
Sepsiszéki Nagy Balázs: Székelyföld falvai a 20. század végén. II. Csík-,
Kászon- és Gyergyószék B/5, 240 fotóval, 6 térképpel, 328 oldal, 4500 Ft
A kötetek a Könyvfesztiválon (Kongresszusi Központ, április 27–29-éig)
a Nap Kiadó standján kedvezményesen megvásárolhatók.
Könyvbemutató és dedikálás: Kongresszusi Központ, Bartók II. Terem,
2001. április 27. péntek, 12.30 h.

NAP KIADÓ 1116 Bp. Csurgói út 28. Tel./fax: 208-0796
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Libri sikerlista

A Fókusz Könyváruház
sikerlistája

2001. március 23 – április 5.

A Libri üzlethálózatban regisztrált vásárlások számítógépes összesítése alapján
SZÉPIRODALOM

ISMERETTERJESZTÔ

GYERMEK, IFJÚSÁGI

1. Sasson, Jean:
A fátyol mögött
Gabo Könyvkiadó

1. Friderikusz Sándor:
Az én mozim
Park Könyvkiadó

2. Sasson, Jean:
A hercegnô lányai
Gabo Könyvkiadó

2. Tóth Krisztián:
Zámbó Jimmy testôre
voltam – Hét év
története
Százszorszép Kiadó

1. Rowling, J. K.:
Harry Potter és a
Bölcsek Köve
Animus Kiadó

3. Sasson, Jean:
Királyi sivatag
Gabo Könyvkiadó
4. Esterházy Péter:
Harmonia caelestis
Magvetô Könyvkiadó

3. Liebmann Katalin:
A nagy szerszám
Filius-Gulliver Kiadó
4. Molnár Róbert:
Az elnök embere voltam
Totem Könyvkiadó

5. Moldova György:
Az ellopott fôutca
Urbis Könyvkiadó

5. Márai Sándor:
Szegények iskolája
Helikon Kiadó

6. Vámos Miklós:
Apák könyve
AB-Ovo Kiadó

6. Kepes András:
Kepes krónika -Történetek
Park Könyvkiadó

7. Lopez, Oliver Juan:
Vad angyal I.
Saxum Kiadó
8. King, Stephen:
Éjszakai mûszak
Európa Könyvkiadó
9. Márai Sándor:
A gyertyák csonkig
égnek
Helikon Kiadó
10. Hornby, Nick:
Pop, csajok, satöbbi
Európa Könyvkiadó

2001. április 4.

Magyar szerzôktôl:
1. Friderikusz Sándor: Az én mozim
Park Könyvkiadó
2. Molnár Róbert:
Az elnök embere voltam
Totem Könyvkiadó
3. Csala-Fazekas:
A fény festôje Koltai Lajos operatôr
Osiris Kiadó
4. Kepes András:
Kepes krónika – Történetek
Park Könyvkiadó
5. Marx György:
A marslakók érkezése
Akadémiai Könyvkiadó
6. Tvrtko, Vujity–Nógrádi Gábor:
Tizenkét pokoli történet
Megafilm Kft.
7. Márai Sándor: Füveskönyv
Helikon Könyvkiadó
8. Vámos Miklós: Apák könyve
AB-Ovo Kiadó
9. Esterházy Péter:
Harmonia caelestis
Magvetô Könyvkiadó
10. Kerékgyártó István: Vagyon regény Magvetô Könyvkiadó

2. Rowling, J. K.:
Harry Potter és a
Titkok Kamrája
Animus Kiadó
3. Rowling, J. K.:
Harry Potter és az
azkabani fogoly
Animus Kiadó
4. Rowling, J. K.:
Harry Potter és a Tûz
Serlege
Animus Kiadó
5. Húsvéti kifestô
Alexandra Kiadó

Külföldi szerzôktôl:

6. Le Clézió, J. M. G.:
Aranyhalacska
Európa Könyvkiadó

1.
2.
3.
4.

7. Vujity Tvrtko-Nógrádi Gergely:
Tizenkét pokoli történet
Megafilm

7. Sachar, Louis:
Stanley, a szerencse fia
Animus Kiadó

8. Vargas Llosa, Mario:
Levelek egy ifjú
regényíróhoz
Európa Könyvkiadó

8. Tudod-e a választ?
– Európa
Tessloff és Babilon
Kiadó

6.

9. Pelle János:
A gyûlölet vetése
Európa könyvkiadó

9. Scarry, Richard:
Tesz-vesz szavak
Liliput Kiadó

8.

10. Violet, Bernard:
Alain Delon titkai
Jokerex Kiadó

10. Ôsz Gábor:
Hôsies ôseink
Egmont Kiadó

5.

7.

9.
10.

PARNASSZUS ANTIKVÁRIUM

Sasson, Jean: A fátyol mögött
Gabo Könyvkiadó
Sasson, Jean: A hercegnô lányai
Gabo Könyvkiadó
Samuelson–Nordhaus: Közgazdaságtan KJK Kerszöv.
Rowling, J.K.:
Harry Potter és a Bölcsek Köve
Animus Kiadó
Rowling, J.K.:
Harry Potter és a Titkok Kamrája
Animus Kiadó
Rowling, J.K.:
Harry Potter és az azkabani fogoly
Animus Kiadó
Rowling, J.K.:
Harry Potter és a Tûz Serlege
Animus Kiadó
Fielding, Helen:
Bridget Jones naplója
Európa Könyvkiadó
Sesterhenn–Gebauer:
Méregtelenítés hetente egyszer
Holló és Társa
A Dalmát tengerpart
Magyar Könyvklub

ANTIK AKTUALITÁSOK

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

vásárol régi könyveket, könyvtárakat, mûfaji, tartalmi,
idôbeli kötöttségtôl mentesen, ám válogatva.

Három ókortudományi újdonság bemutatója

„Mindenfélét, de nem mindent”

Antik szónoki gyakorlatok
Bemutatja Bolonyai Gábor

Elôzetes telefonos egyeztetés alapján
díjtalan kiszállás, szállítás.

Görög költôk antológiája
Bemutatja Szepessy Tibor

Minden könyv egy helyen!

Kádár Zoltán – Tóth Anna
Az egyszarvú és egyéb állatfajták – Bizáncban
Bemutatja Tóth Anna

TANKÖNYVCENTRUM
a Kódex Könyváruházban

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

Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál
Lehár II. terem – április 28. 15.30–16.30
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A Fekete Sas Kiadó
1067 Budapest, Csengery u. 51.
telefon/fax: 332 8931,
e-mail: feketesas.@mail.pharmanet.hu

KERESZTYÉN KÖNYVEK ISTENT
KERESÔ EMBEREK SZÁMÁRA
A Szentírás alapvetô kijelentése – Witness Lee
Ára: 350 Ft

a Könyvfesztiválon az Öregbetûs Könyvek sorozatot
már az Olvasás Évének ajánlja.

Isten ökonómiája – Witness Lee
Ára: 400 Ft

Öregbetûs Könyvek:
Jókai Mór: A DEBRECENI LUNÁTIKUS
Jókai egyik legolvasmányosabb mûve a híres debreceni
kollégium életérôl mesélô anekdota-történet.
A/5, kartonált, 136 oldal, 756 Ft
Krúdy Gyula: N.N. EGY SZERELEMGYERMEK REGÉNYE
Krúdy nyírségi gyerekkora és ifjúsága támad fel, „vidéki
hangulatai”elevenednek meg. A/5, kartonált, 196 oldal, 756 Ft
Benedek Elek: A GRIFFMADÁR
„Elek apó” meséibôl a legjellegzetesebbeket nyútja át az
Olvasónak ez a válogatás. A/5, kartonált, 196 oldal, 840 Ft
Alphonse Allais: A BLAIREAU-ÜGY. (Fordította Timár György.)
E kötet alapján készült a Horgász a pácban címû fergeteges
francia filmvígjáték, Louis de Funes fôszereplésével.
A/5, kartonált, 248 oldal, 896 Ft

Az élet ismerete – Witness Lee
Ára: 400 Ft
A mindent tartalmazó Krisztus – Witness Lee
Ára: 350 Ft
Hat evangéliumi könyvecske
Ára: 300 Ft
A dicsôséges gyülekezet – Watchman Nee
Ára: 550 Ft; terjesztésre: 400 Ft
A normális keresztyén hit – Watchman Nee
Ára: 600 Ft; terjesztésre: 440 Ft
Isten Evangéliuma, 1–2. kötet – Watchman Nee
Ára: 1000 Ft terjesztésre; 750 Ft

Csokonai Attila: INEDITH
Csokonai Attila alapvetôen intellektuális költészete,
öntörvényû, hiteles versvilága könnyed, természetes,
rezignált és (ön)ironikus – második kötetében is.
A/5, kartonált, 104 oldal, 728 Ft
Györe Balázs: BOLDOGKÖNYV
Györe Balázs új könyve annak az Írnoknak a mûve, aki
felesége betegségének krónikásaként, a korszak betegségét,
a depressziót örökíti meg. A/5, kötött, 112 oldal, 850 Ft
Hajdu Ferenc: RÉSEK
„Hajdu Ferenc Rések címû kötetében minden eddiginél
érettebb eszközeit és poétai arculatát mutatja.” – ajánlja
a kötetet Tandori Dezsô. A/5, kartonált, 60 oldal, 560 Ft
Petrôczi Éva: LEGENDA, VÁLTOZATLAN
Petrôczi Éva új verseskötetében továbbra is makacsul igyekszik felfedezni, s az Olvasóval is felfedeztetni még a legkeservesebb élethelyzetek öröm-lehetôségeit is. A kötet egyúttal angolra és németre fordított verseket is tartalmaz. A/5, 120 oldal, 860 Ft

A gyôzedelmes élet – Watchman Nee
Ára: 600 Ft; terjesztésre: 440 Ft
Az Élet Folyama
Negyedéves keresztyén folyóirat
Évi elôfizetési díj: 480 Ft + postaköltség
Ajándék:
1 könyv megrendelése esetén 2 db evangéliumi könyvecske
2 könyv megrendelése esetén 4 db evangéliumi könyvecske
3 vagy több könyv megrendelése esetén a teljes sorozat (6 db),
vagy egyéves elôfizetés az Élet Folyama c. folyóiratra
A fenti kiadványok megrendelhetôk vagy megvásárolhatók
az alábbi címen:

Az Élet Folyama Alapítvány
1076 Budapest, Szinva u. 3.
Telefon/fax: 343-1924;
e-posta: overcome@elender.hu

Könyveink legteljesebb választéka
a Krakovits-féle Papírbolt- és Antikváriumban található
1126 Böszörményi út 13–15.

A COMENIUS Bt. kiadványai
A KÖNYVFESZTIVÁLRA MEGJELENT KÖNYVEINK:
W. Barna Erika – Demeter Anikó:
A grafoterápia alapjai
Egy lehetséges gyógymód az írászavarok leküzdésére
Sándor Ildikó: Mozaik
Komplex képesség és személyiség-fejlesztô program
felnôttkorban, értelmi sérültek számára
M. Nádasi Mária:
Adaptivitás az oktatásban
TOVÁBBI KIADVÁNYAINK:
Hadnagy György: Az intarzia mûvészete
Girán János – Ligeti György:
Szociológiai alapismeretek
Hunyady Györgyné – M. Nádasi Mária:
Pedagógiai tervezés
Perlai Rezsôné: Tanulásról óvodapedagógusoknak
(Gondolatok az óvodáskori tanulásról)
Molnár János: Filozófia

Fehér Irén: Pedagógia és pszichológia
Lappints Árpád: A vezetés alapkérdései
dr. Lappints Árpád: Érték és nevelés
dr. Séra László: Általános pszichológia
dr. Séra László: Erkölcsi ítéletalkotás, érzelmek és viselkedés
Csanádi Gabriella: Bevezetés a korai fejlesztés témaköreibe
L. Békési Júlia: Törpetánc (válogatás újabb magyar
gyermekversekbôl óvodások és kisiskolások számára)
Kozma Béla: Pedagógia I–II.
Kovátsné dr. Németh Mária: Pedagógiai rendszerek,
elvek és értékek az ezredfordulón
Petren Ferencné: Az óvodavezetés elmélete és módszertana
dr. Bernáth József: Közoktatástan
dr. Szüdi János: Tanügyigazgatási ismeretek
dr. Kolozsváry Judit: Vezetéslélektan

Megrendelhetô: Comenius Bt.
7621 Pécs, Váradi A. u. 4.
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Az INDOK Emberi Jogi Információs és
Dokumentációs Központ kiadványai a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál idején
a KÖNYVHÉT 105. számú standján kaphatók. Április 28-án, szombaton 15–16 óra
között KIS János dedikálja Alkotmányos
demokrácia címû könyvét.

INDOK-KIADVÁNYOK
* A hátrányos megkülönböztetés tilalmától a pozitív
diszkriminációig. A jog lehetôségei és korlátai 1998

780 Ft

* Sajtószabadság és személyiségi jogok

1998

490 Ft

* Család, tulajdon és emberi jogok

1999

890 Ft

* Adatôrségen: Történetek a Tüköry utcából

1999

680 Ft

* KEREKES Zsuzsa–ZOMBOR Ferenc:
Az információs jogok és a sajtó.
A média lehetôségei és korlátai

1999

890 Ft

* Személyi szabadság és tisztességes eljárás

1999

680 Ft

* A megtalált Alkotmány? A magyar alapjogi bíráskodás
elsô kilenc éve / The Constitution Found?
The First Nine Years of Hungarian Constitutional
Review on Fundamental Rights
2000 1950 Ft
* KIS János: Alkotmányos demokrácia

2000 1980 Ft

* Emberi jogi mi micsoda.
Fórumok, szervezetek, kiadványok

2001

980 Ft

A kötetek megrendelhetôk, a Fundamentum címû
negyedéves emberi jogi folyóirat elôfizethetô az
alábbi címen:

INDOK

1085 Budapest, József krt. 30–32.
Tel.: 06 1 /303 53 41, 303 53 43
Fax. 06 1 /303 53 60
E-mail: indok@indok.hu

SIKLÓSI HORVÁTH KLÁRA
MÛVEI
FUIT (regény két részben)
287 oldal, 498 Ft (Navigátor Kiadó)
Egy család nem mindennapi kalandjai a második
világháborúban és a háborút követô néhány év
hitvesztett, csalódásokkal és szenvedésekkel teli
története e regény.
Fuit = volt. A gyerekkori álmok, léket kapott hitek,
eszmények, elsüllyedt életek. Fuit a vége, a soha
már, megismételhetetlen VOLT.
Gulliver Bolgorogyban
(szatirikus kisregény,
Kurcsis László grafikusmûvész illusztrációival)
108 oldal, 750 Ft (Littera Nova Kiadó)
A halhatatlan hajóorvos legújabb kalandja Ljugyka
szigetén, egyszerre karikatúrája a „létezett” szocializmusnak és a mai, sikerorientált, elidegenedett, posztmodern társadalomnak.
!! Angolul is kapható !!
A széptermetû guberáló (regény)
202 oldal, 790 Ft (Kráter Mûhely Egyesület)
A regény, mely több idôsíkban játszódik, egy
kamaszlány iskolásévei az 50-es években, a
guberáló jelen idejû létezése, valamint Márthi
Borbála naplóban foglalt narrációjának háromszólamú regény-fúgája – rendkívül szuggesztív,
sodró lendületû írás.

A 2001. JÚNIUSI ÜNNEPI KÖNYVHÉTRE MEGJELENIK
Gulliver Pinkwellben (regény)
Újabb Gulliver-történettel jelentkezik az író. A kalandos életû
hajóorvost balsorsa ezúttal Pinkwellbe, a kétlábú-egyfejûek, a bugyutacsok, a degrevicsek sivár, lélekvesztô birodalmába veti. A kisregény
a századvég társadalmának „szemsajdító” görbe tükre.

A könyvek megvásárolhatók a www.sunbooks.hu
honlapon, könyvesboltokban és
a KÖNYVHÉT 105. STANDJÁN
(Budapest Kongresszusi Központ, 2001. ápr. 26–29.)
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Az Európa Könyvkiadó újdonságai

a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon (2001. április 26–29.)
FÓKUSZBAN A MAI CSEH IRODALOM
Irena Obermannová
Egy ôrült feleség naplója
Ára: 1600 Ft
Az írónô által „brutális groteszk”-nek nevezett regény egy harminc év körüli fiatal
nôrôl szól, akinek válságba jutott a házassága, és egy nap hirtelen egyedül marad a
két lányával...
Az írónô a fesztivál vendége lesz.
Josef Škvorecky
Egy tenorszaxofonos történetei
Ára: 1600 Ft
A Gyávák, a Csoda, a Boruvka felügyelô,
az Oroszlánkölyök szerzôjének új elbeszéléskötete.
Jiři Kratochvill
Éjszakai tangó avagy
Egy századvégi nyár regénye
Ára: 1650 Ft
Az 1940-ben született cseh író a fesztivál
vendége lesz.
Bohumil Hrabal
Egy osztályismétlô emlékezései
Ára: 1600 Ft
A megrendítôen ôszinte, fájdalmasan
szép elbeszélések nagy része most jelenik meg elôször magyarul.
Milan Kundera
Elárult testamentumok
Fordította: Réz Pál
Ára: 1600 Ft
A világhírû, hajdanán cseh, ma már francia írónak ez a mûve valóságos stílusbravúr. Kundera irodalmi esszét írt – regényformában.

Könyveink széles
választékával és

20% -os
kedvezménnyel szeretettel
várunk minden érdeklôdôt
az Európa Könyvkiadó
A/1 standjánál!
TOVÁBBI FESZTIVÁL-KÖNYVEINK
S A SZERZÔK EGYBEN A FESZTIVÁL
VENDÉGEI IS:
A BUDAPEST NAGYDÍJ
DÍJAZOTTJA: ROBERT MERLE
Gróf Edelsheim Gyulai Ilona
Horthy István kormányzó-helyettes
özvegye
Becsület és kötelesség 2.
1945–1998
Ára: 2500 Ft
Szabó Magda
Pilátus
Ára: 1400 Ft
Norman Lebrecht
Maestro!
A karmestermítosz
Ára: 2800 Ft
Viktor Pelevin
Generation 'P'
Ára: 1900 Ft

Patrick Leigh Fermor
Erdôk s vizek közt
Esztergomtól Brassóig
gyalogszerrel 1934-ben
Ára: 1900 Ft
TOVÁBBI ÚJDONSÁGOK
Siefried Lenz
Arne hagyatéka
Ára: 1400 Ft

A FESZTIVÁLRA:

Cees Nooteboom
Mindenszentek
Ára: 1980 Ft
Szergej Dovlatov
Puskinland – Ezek vagyunk mi
(Két kisregény)
Ára: 1980 Ft
Ted Hughes
Születésnapi levelek
Ára: 1980 Ft
Czeslaw Milosz
Az Ulro országa
Ára: 1980 Ft

Ü N N E P E L J E O L V A S Á S S A L A T A V A S Z T !
A Magvetô, az Athenaeum 2000 és a B+V Kiadó ajánlata a Könyvfesztiválra
Lawrence Norfolk:
A Lemprière-lexikon
Athenaeum 2000 Kiadó
Ára: 2990 Ft

Szentkuthy Miklós:
Fájdalmak és titkok
játéka
Magvetô Kiadó
Ára: 2990 Ft

De Sade márki:
Szodoma
százhúsz napja
Athenaeum 2000 Kiadó
Ára: 2990 Ft

Terézia Mora:
Különös anyag
Magvetô Kiadó
Ára: 1690 Ft
Frank McCourt: De!
Magvetô Kiadó
Ára: 1890 Ft

Radványi Dorottya:
Kert a lelke
mindennek
Athenaeum 2000 Kiadó
Ára: 1980 Ft

Michel Houellebecq:
Elemi részecskék
Magvetô Kiadó
Ára: 1980 Ft

Dr. Elek Csaba:
A változás kora
B+V Kiadó –
Képzett Beteg Könyvek
Ára: 980 Ft

Kerékgyártó István:
Vagyonregény
Magvetô Kiadó
Ára: 1890 Ft

Dr. Jávor Tibor –
Lindwurm Györgyné:
Gyomorpanaszok
B+V Kiadó –
Képzett Beteg Könyvek
Ára: 980 Ft

Schein Gábor:
Üveghal
Magvetô Kiadó
Ára: 1290 Ft

VEGYEN RÉSZT
PROGRAMJAINKON IS!
ÁPRILIS 28-ÁN, SZOMBATON
A LEHÁR 1. TEREMBEN
14.30-KOR
– az elsô online regénypályázat eredményhirdetése
– Terézia Mora, Schein
Gábor és Szentkuthy
Miklós köteteinek bemutatója – vendégeink a
szerzôk, illetve a Szentkuthynaplót sajtó alá rendezô
Tompa Mária
ÁPRILIS 28-ÁN, SZOMBATON
A LEHÁR 1. TEREMBEN
15.30-KOR
– Kerékgyártó István
Vagyonregény címû
könyvérôl beszélget Balla
Zsófia költô, Kéri László
politológus és Kolosi Tamás
szociológus
ÁPRILIS 28-ÁN, SZOMBATON
A P2-ES STANDON 15-TÓL
– Radványi Dorottya, és
könyvének sztárjai
dedikálják
a Kert a lelke mindennek
címû kötetet

A könyveket megvásárolhatja a Budapesti Nemzetközi Fesztiválon kiadóink standján (P2),
vagy megrendelheti a 1052 Budapest, Szervita tér 5. postacímre küldött levélben.
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(L)égiesség
„Minden, mi létezô, képzeletben
létezik csak” – ez a versmondat:
a 12. században élt legendás
tibeti szerzetesköltôtôl, Milarepától vett idézet az alcíme, s
bizonyos értelemben a mûfaji
meghatározása is Sári László
regényesen színezett, szépírói
talentummal megírt, de kifogástalan szakmai vértezettségû, s végül is alig meghatározható mûfajú könyvének. A
Könyvhét olvasói persze
„elônyben vannak”, hiszen a
közelmúltig módjuk volt e lap
hasábjain
szemelvényesen
megismerni a mûvet, s korábban nagyinterjút olvashattak a
neves tibetológus szerzôvel.
Természetesen egy könyv értékébe alig-alig játszik bele,
hogy elhelyezhetô-e valamelyik mûfaji skatulyában. Az
útirajz, a napló, a tudományos
kommentár, a mûvészettörténeti historizálás, az esszéisztikus élményidézés vegyüléke
olyan elônyös és egyedi alakzat, amely szinte bizonyosan
megnyeri az érdeklôdôt a két
nagy fejezetbe – Kanami utazás, Nepáli kolostorok – fogott
munkának.
Nem feltétlenül kell gyermeki ésszel gondolkodnunk
ahhoz, hogy úgy véljük: a
Himalája a legmonumentálisabb súly, a leghatalmasabb
nehezéktömb, mely a földgolyóbisra telepszik. De mert
ez a hegység foglalja magába
a világ legmagasabb csúcsát,
a felhôkbe veszô misztikus
pont karcsúvá is teszi a Himaláját. Szegényes európai
képzeteink ezeket a vertikális
és horizontális jellemzôket
tudatosítják, s hozzá valami
szerény, ködös, a tudatlanságból párolt, szinte anyagtalan tudást hordoznak. Sári
László A Himalája arca címû
könyve már a címmel is ant-

ropomorfizálja a korántsem
csak földrajzi képzôdményt:
átszellemített, ránk visszanézni képes materiális testként jeleníti meg a földkerekség e legnagyobb „szobrát”.
Az emberiesítést, megszemélyesítést, az arc-metaforát sokféleképp, gazdag írói eszközökkel aknázza ki a szerzô. „A Himalája arcán mindenkor feltûnik két apró anyajegy: a jak és
a jeti” – írja például, hogy még
ugyanebben a bekezdésben
megcsillantsa humorba oldott
publicisztikus józanságát is
(tudniillik: a nyugati turista az
igénytelen állat és a rejtelmes
lény iránt is érdeklôdik, ezért a
sörösüvegtôl a zoknin át az óvszerig rengeteg portékát a „j+j”
emblematizál – a Himalája lakói azonban, tudjuk meg, a komoly AIDS-veszély ellenére
idegenkednek Condome mester találmányától). A hegység, a
települések, az élôvilág portretizálásában nagy szerep jut az
aforisztikus fordulatoknak, valamint az anekdotikusságtól az
értelmezés felé indáztatott
passzusoknak. A jámbor jakról
– mely különféle színeket ölthet: legszebb a barna-fehér, s
van hófehér is – ez áll: „A lemondás élô szobra. Itt, a Belsô-Himalájában még a jakok is
buddhisták”. A hegység ormainak meghódítása: más kontinensekre jellemzô célképzet: e
helyütt tiszteletlenség, mely
„az itt élôknek soha nem jutna
eszükbe”. A szerzetestanoncok
„repülésérôl” szóló fantazmagóriákat az a megfigyelés dekódolja, hogy a kolostor alsó és
felsô szintjét egy, csupán ujjnyi
bemélyedésekkel hornyolt cédrustörzs köti össze. Nagylábujjukat éppcsak s csak egy pillanatra a vájatokba támasztva, a
földi járást mintegy a levegôben folytatva, gyors szökkenéssel „repülnek” a szerzetesek.
A vidékek, a települések, a
kolostorok, a mindennapok

SÁRI LÁSZLÓ dedikál
a Könyvfesztiválon
a MAGYAR KÖNYVKLUBNÁL,
a Pátria teremben,
a 17-es standon

roppant érzékletes, szemléletes leírása olyan képeskönyvre emlékeztet, amelyben fotográfiák, festmények és skiccek váltogatják egymást.
Nem reprezentatív albumra,
hanem a szív fölötti belsôzsebben megférô noteszra
kell asszociálnunk. Sári személyében olyan vándor és
tudós szól hozzánk, aki bejárta, alaposan ismeri és mesterien eleveníti meg a „Himalája-országot”, ám ô maga
van a leginkább tisztában azzal, mennyire végesek ismeretei (s mintha az a sóhaj is
ott lengene a sorok mögött,
hogy bár a szellemi-térbeli
utazó számára egy sztúpa adhatná meg az életforma-ideát, talán a bölcselet vallási
kereteit, az életre és halálra
koncentrált
szemlélôdés
mélységét is, az Óvilág kötelmeit, a keresztény kultúra
hagyományait nem tudja, talán nem is akarja le- és eldobni a töprengô).
„Minden, mi létezô, képzeletben létezik csak” – az alapeszme, a kiindulás légiessé
avatja ezt az ég és föld között
láthatatlan ívvel hidat vonó
könyvet. Pedig A Himalája arca súllyal bíró szakmunka is.
Nem egyetemi, vaskos forrás
ugyan, hiszen nem annak készült, de részese annak a „kiskönyvtári ismeretterjesztésnek”, mely csak ügyetlen elnevezésében érzôdhet pejorálónak, egyébként a nemzetközi könyvszakma évszázados
tradícióinak egyik jeles és fontos kiadványtípusa: az a mû,
mely szálláscsinálója más, a
témakörbe vágó, aprólékosabban informáló mûveknek.
Egyébként Sári László maga is
tekintélyes tényanyagot mozgat meg, irigylendôen könynyed mozdulatokkal. Beszél
Milarepáról és Kôrösi Csoma
Sándorról, a költôóriás 6. dalai lámáról, és a mostani 14.rôl, aki reggeli meditációiba
naponta építi be a BBC híreinek meghallgatását. (Érdekes,
hogy e lámák tulajdonnevét a
szerzô a név- és tárgymutatóban sem fedi föl. Bizonyára
nem névvel jelzett személyüknek, hanem a lámaságuknak
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tulajdonít igazi fontosságot –
s talán azzal sem akar kérkedni túlzott szerénységében,
hogy a 6. dalai láma költeményeit az ô közremûködése
nélkül aligha élvezhetnénk
magyar nyelven.)
Sári nagyszerû kötetébôl
elônyösen hiányzik bármiféle
„térítô” attitûd. Sem valamelyik – szigorúbb vagy kevésbé
szigorú – vallási irányzatnak,
sem a keleti gondolkodásnak
és életmódnak (mely amúgy
sem osztatlan), sem a Himalája természeti és szellemi világának, sem a saját (burkolva
tudatott)
életfelfogásának
nem igyekszik gyorsan megnyerhetô híveket toborozni.
Ám amikor könyve végén a
Himalája-vidék kultúrájának
alakjait, termékeit (és melléktermékeit) sorolja, mintha
„leleplezné” magát, legbensôbb énjét: „Találkozunk
még velük. Lehet, hogy már
nem ebben a világkorszakban, de van idô elég”.
Ha csak a legutolsó három
szót megtanuljuk utána mondani, mi, dadogók, reményvesztettek – már akkor sem olvastuk hiába ezt az ezerarcúegy könyvet.
-más
Sári László: A Himalája arca
Magyar Könyvklub,
185 oldal, kötve 1390 Ft
(klubtagoknak kedvezménnyel)

Magyar irodalom
Rába György:
A jelenlét furfangjai
Liget könyvek, Bp., 2001
117 oldal 920 Ft
Verset ma már – ez sajnálatos, de tény – nemigen olvasunk: klasszikusokat még
(muszájból) csak-csak, de élô
költôt a többség végképp
nem. Magam se volnék kivétel, ha egy-egy olyan költô
neve, mint Rába Györgyé, el
nem tántorítana fenti (rossz)
beidegzôdéstôl. Ha Rábának
új verseskönyve jelenik meg,
arra mindig figyelnem kellett
és sose bántam meg: ô, aki a
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csak mutatóba maradt valódi
mesterek közül való, nem
kóklerkedik költészet címén,
nem bravúrstikliket mûvel,
mint olyan sokan, nem pózokban és szerepekben tetszeleg, hogy kipróbálja magát –
nem, Rába még azért ír verset, mert egyszerûen nem tehet mást. Valahogy úgy,
ahogy az ember fájdalmában,
örömében, szenvedélyei által
elragadtatva sem folyamodik
manírokhoz, hanem anyanyelve legsúlyosabb, legtömörebb, legegyszerûbb kifejezéseit használja. Rába anyanyelve a vers, amely csodálatosképp nem kopott el nála a
használat közben, a versírás
nem vált számára az évtizedek során holmi „üzemszerû
mûködéssé”. Mert hát valljuk
be, bizonyos rutinnal és esztétikai fölvértezettséggel, olvasottsággal egészen jó versek
tömegét lehet „legyártani”, és
idôs költôk (mások!) gyakran
éltek is (vagy visszaéltek) ezzel. Rába, akinek tizenhét
esztendôsen még meg tudott
jelenni egy (ma is igen jónak
tetszô) verse a Nyugat legutolsó, 1941. augusztus elsejei számában, eszerint éppen
hat évtizede költô – annál elképesztôbb, hogy 1997 és
2000 között keletkezett új
verseinek ez a kötete sem fáradtságot, sem önismétlést,
sem kiüresedést nem jelez,
épp ellenkezôleg. Szíven üt,
megrendít, egy-egy verse
többször is elolvastatja magát. Ahogyan kamaszkoromban tudott hatni rám a vers
(mármint az igazi), valahogy
úgy érintenek meg most ezek
a Rába-opuszok: a Fába vésve,
a Farkaslegenda, a Livingstone
úr, jó napot, az Eleven tábortüzek, a Madárigazság vagy a
mélységesen keserû, de (talán
épp ezért) katartikusan szép
Írmag.
Ny. A.

Külföldi irodalom
Carlo Maria Martini –
Umberto Eco:
Miben hisz, aki nem hisz?
Európa könyvkiadó
172 oldal, 1500 Ft
Martini bíboros, valamint
Eco, a nyelvfilozófus és regényíró erkölcsi témákról
folytatott nyílt levelezésének
egyetlen pontján mutatkozik
a teológus-fôpap részérôl némi indulat. Eco ugyanis
megpendíti azt a kérdést,
hogy ha ôk ketten túl magas
színvonalon „szakmáznak”,
a mûvelt nagyközönség se
tudja követni eszmecseréjüket. Martini erre azt válaszolja, hogy „tanulják meg a fárasztó gondolkodást, mert
nem könnyû sem a titok,
sem a bizonyosság”.
Az etikai problémák iránt érdeklôdôk mindkettejüknek
igazat adhatnak, hisz a gondolkodni képtelenek úgysem
olvassák az ilyen cikkeket. Aki
viszont akár bensô indíttatásból, akár okos kíváncsiságból
belenéz a könyvbe, csupa
olyan felvetéssel találkozik,
amely elôl kitérnie végelszámolásban úgysem lehet. Az
egymást respektáló, ám véleményüket fenntartó partnerek
szerencsére nem az élet értelmének közhelyes firtatásában
tûnnek ki. Ennél gyakorlatiasabbak, mikor például az aktuális
világvége-rémisztgetésekrôl, az abortuszról, a nôk
papi hivatásáról vagy arról beszélnek, mi az alapja az erkölcsös viselkedésnek, forrása a
toleranciának.
Mind az író, mind a teológus nézeteit, magatartásmintáit igazán elfogadhatónak lehet tartani az emberséges közösségi élet megbecsülése tekintetében. Ebbôl a szempontból aztán mindegy, mi a

hivatkozási alapjuk: a szilárd
hit vagy az a (Kantra visszavezethetô) meggyôzôdés, hogy
etikai kiindulópontnak elég,
ha nem követjük el azt másokkal szemben, amit önmagunknak sem kívánunk.
Zavarosabb benyomásokat
szerzünk, ha a külsô hozzászólók eszmefuttatásaiba kóstolunk bele. Emanuele Severino
kétfelé vitatkozó, döcögôs írása a technikai fejlôdés meg az
erkölcs ütközését taglalja éleseszû pesszimizmussal, de semmit nem képviselve. Manlio
Sgalambro pedig (Gyilkos Isten nem lehet alapja a jónak
címû provokatív cikkében)
megejtô rabulisztikával azt a
paradoxont fejti ki, hogy az a
Legfelsô Lény, ki haláluk után
várja magához az élôket, nem
lehet jó, mert a vesztünket
akarja. Akik tehát reá alapozzák az erkölcsöt, rettentôen
tévednek. A további hozzászólók kevésbé sarkítanak. Rokonszenves bennük, hogy ösztönös, személyes vagy humánus szándékkal lándzsát törnek az általános humánum erkölcsisége mellett.
I. Z.

Történelem
Nicolaus Sombart:
Ifjúkor Berlinben
Osiris Kiadó, Bp., 2000
310 oldal, 1580 Ft
Nem sokat mond a szerzô neve annak, aki nem tudja,
hogy ki volt az apja, márpedig Werner Sombartról, hiába volt egyik monumentális
alakja a tizenkilencedik század végének, a huszadik elsô
harmadának, az utóbbi ötven
évben kevés szó esett, s ha
mégis, akkor inkább efféle
megbélyegzések: „Tagadta
azt a történelmi szükségsze-
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rûséget, hogy a szocializmus
elkerülhetetlenül felváltja a
kapitalizmust”. E mondatot
egy 1972-es lexikonból, tehát
mégcsak nem is a pártállam
legzordabb éveibôl idéztem.
Hogy azóta sejtjük, talán
mégis Sombart tagadásának
lehetett igaza, nem sokat
nyom a latban, mert ezt a jelentôs közgazdászt és szociológust közben lényegében elfelejtették. Azt is fiának memoárjából tudjuk csak, hogy
magát a „kapitalizmus” szót
is ô alkotta. Werner Sombart
azonban nemcsak tudós volt,
de ízig-vérig porosz mentalitású ember is, sôt, a nácik hatalomra kerüléséig olyan eszméknek is a hirdetôje, melyekben a nemzeti szocialisták (részben joggal) saját teóriáik elôképét látták. Más (paradox) helyzet állt elô 1933
után: a megvalósult náci uralom kiábrándította régi vágású híveit. Ebbe a szituációba
(és ebbe a házba) született bele 1923-ban a szerzô, Nicolaus Sombart, ráadásul akkor,
amikor apja éppen hatvanéves volt. Rideg, formális
apa-fiú kapcsolat, de egy kultúrával és arisztokratikus szellemmel mélyen átitatott ház
fogadta ôt. Tízévestôl húsz
éves koráig mondja el, amit
átélt Berlinben, annak is ama
negyedében, ahol nemhogy
nem üldözöttek, de biztonságban és jólétben élô kivételezettek laktak. Ezért olyan
különleges a metszet, amelyet
a szerzô a korról és az emberekrôl készít. Kifejlôdik egyfajta (kívülrôl, tettekbôl alig
látható) belsô ellenállás a nácikkal szemben, de az ifjú
Sombart nem kozmetikáz és
nem retusál, nem gyárt utólagos érdemeket. „Ami bekövetkezett, az tényleg az alsóbbrendûek
uralmának
tûnt” – írja – „Volt benne valami demokratikus, szocialis-

KÖNYVAJÁNLÓ
ta, de annak a legrosszabb
válfaja...”. Nem tagadja: fôként a szellemi nívótlanság, a
plebs hatalma tartotta távol a
Sombartokat, vagy Carl
Schmittet a kollaborálástól.
„Akkortájt a jövônek háttal
éltünk” – mondja Nicolaus
egy
roppant
jellegzetes
passzusában. Precíz, részletes
rajzát adja egy réteg életmódjának, felfogásának, s ezt az
teszi mindvégig hitelessé és
fontossá, amit ô maga ír saját
könyvérôl, egyes szám harmadik személyben: „Mintha
nem önmagáról számolna be,
hanem valaki egészen másról,
akit annak idején jól ismert,
de aki már nem él”.
Ny. A.

Számítástechnika
Csákvári Ferenc:
Word 97
Holnap Kiadó, 366 oldal
2500 Ft
A számítógép széles körû
használata következtében a
Word 97 szövegszerkesztô és
internetes alkalmazásainak
bemutatása sokak számára
hasznos tanulmány, olvasnivaló. Rá lehet ugyan jönni az
egyes funkciók használatára,
csak annak sok, elpocsékolt
idô, fölösleges munka az ára.
Sokkal egyszerûbb a szakirodalomból tájékozódni –
mint most Csákvári Ferenc

könyvébôl, aki az alapismeretektôl kezdve vezeti végig
olvasóját, a számítógépet
használókat a Word 97 rejtelmein.
A könyv felfogható és használható tankönyvként is,
mert ismétlô feladatokkal,
fejezetzáró gyakorlatokkal,
összefoglaló kérdésekkel segíti az anyag elsajátítását,
ugyanakkor ábrái megegyeznek a monitoron megjelenôkkel. A programismertetô
korábbi kiadványokhoz képest újdonság, hogy a program kezelése mellett alaposan elemzi a legáltalánosabban használt szövegszerkesztô mellett a táblázat-, a kép-,
a rajz-, a grafikon- és egyen-

letszerkesztôt is, ezzel megkönnyíti a program önálló
használatát. Mindazok hasznonnal forgathatják, akiknek
munkájához, iskolai tanulmányához, vagy otthoni
programjához szükséges a
Word 97 ismerete, alkalmazása. Különösen értékes az a
fejezete, amely a mai világban egyre nélkülözhetetlenebb elektronikus levelezést
és az interneten való eligazodást tanítja meg, de képet
kaphatunk a könyvek készítésének, a bázisok kezelésének fortélyairól is. Az alapfokon számítógépezôk számára rendkívül hasznos, hogy
szakszótár segíti a megértést.
Sz. K.

Az AULA Kiadó újdonságai
Ziegler Éva:
LÍZINGRÔL MINDENKINEK
A szerzô végig a hasznosítható ismeretek világos
megfogalmazását tûzte ki célul, és szinte kézen
fogva vezeti végig az olvasót a lízing szerkezetén,
jellemzôin, majd pedig a lízing folyamatain, dokumentumain.
Az olvasó információszerzését segíti a kézikönyv
színes szerkezete is: a fehér oldalakon leírt ismereteket a szerzô röviden összefoglalja a sietôsebb,
konkrét problémára gyors választ keresô olvasóknak a sárga oldalakon. Az egyes kérdéskörökhöz
tartozó részletesebb háttérinformációkat a kék
oldalakon találjuk. A kézikönyvet a zöld oldalak
zárják, amelyeken a jelenleg ismert törvények,
rendeletek, ajánlások, állásfoglalások, illetve
azok olyan részletei találhatók, amelyek bármely
módon kapcsolódnak a lízinghez.

Ajánljuk a kézikönyvet mindenkinek, akinek lízingismeretekre van szüksége: „külsôs” érdeklôdôknek, potenciális ügyfeleknek, tanulóknak és
gyakorló lízingeseknek egyaránt.
120 oldal, fûzött, 1600 Ft
Tarafás Imre:
A MONETÁRIS POLITIKA
a nagy válságtól az ingatag pénzpiacokig
A hetvenes évek második felében nyilvánvalóvá
vált, hogy az évtizedek óta folytatott inflációs
monetáris politika lehetôségei kimerültek, a gazdaságpolitika addig ismert és használt fô eszköze
a továbbiakban már nem mûködött elfogadható
hatásfokkal. A nyolcvanas évtized kezdetétôl
azonban a fejlett világban végbement konzervatív fordulatnak megfelelôen, a gazdaság és a
pénzügyi szféra gyorsuló deregulációjára és libe-

ralizálására került sor. A kilencvenes években pedig a liberalizáció általánossá vált a fejlôdô világban, benne a volt szocialista országokkal. Jelen
tanulmány a pénz és a monetáris politika szerepének ezen változásait követi a fejlett piacgazdaságokban, nemzeti és nemzetközi szinten.
162 oldal, fûzött, 1900 Ft
Juhász Gábor:
PÁRTPÉNZÜGYEK
„Pártok és pénzek – nincs ennél titokzatosabb része a magyar politikai és gazdasági életnek, érdemes hát megpróbálni felvázolni, hogyan is mûködik az 1989-ben kialakított magyar pártfinanszírozási rendszer…”
„…külön fejezetet kaptak a dokumentumok és a
2001 elején lezárt, kibôvített adattárak (a pártvállalkozásokról, a képviselôi cégtisztségekrôl, a
pártok gazdálkodási adatairól), s névmutató segíti az eligazodást a személyek, alapítványok és
vállalkozások között.”
Az elôzô kiadás (Pénzképviselet) lezárása óta tapasztalt jelek (pl. a Tocsik–Szokai-ügy, a folytatódó
székházcivakodások, az Arculat-botrány, a képviselôi vagyonnyilatkozatok hitelességével kapcsolatos
viták) mind-mind arra utalnak, érdemes az olvasót
átdolgozott, frissített, de kevésbé a „napi” eseményekre koncentráló változatban megismertetni a
magyarországi „politikai gazdaságtanokkal”.
192 oldal, fûzött, 1650 Ft

A Könyvfesztiválon a 108. sz.
standon valamennyi Aula-kiadvány

20 %

-os árkedvezménnyel
megvásárolható.
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NAGYVILÁG KIADÓ
a KÖNYVHÉT 105-ös standján
a 8. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon
COURTOIS–PANNÉ stb.:
A kommunizmus fekete könyve . . . . . . . . . . . . . . . . . .4600 Ft
ALBERT CAMUS:
A lázadó ember . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1400 Ft
JOSÉ ORTEGA Y GASSET:
Hajótöröttek könyve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1400 Ft
MISIMA JUKIO:
Egy maszk vallomása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1200 Ft
MIGUEL DE UNAMUNO:
Öt kisregény . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .980 Ft
IGNAZIO SILONE:
A titok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .980 Ft
ITALO CALVINO:
Marcovaldo avagy a városi évszakok . . . . . . . . . . . . . . .980 Ft
JANET MALCOLM:
A hallgatag asszony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1400 Ft
Rimbaud Abesszíniában – Esszék . . . . . . . . . . . . . . . .980 Ft
Parkmotívumok ellenfényben –
Modern svéd elbeszélések . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .980 Ft

A könyvek megrendelhetôk a kiadó címén:

NAGYVILÁG KIADÓ

1132 Budapest, Visegrádi u. 64.
Telefon: 359-42-93, 363-06-21

B&T

A Bába és Társai Kiadó ajánlata

Horváth Dezsô: Vipera
184 p., fûzve 538 Ft
A szerzô legújabb könyve három drámáját
tartalmazza.
Stefan N. Ostroski: Az új világrendre várva
141 p., fûzve 980 Ft
A szerzô a szerb háborúról szóló könyvét
mindenki kezébe ajánljuk.

Bába Károly: A magyar vizsla
180 p., fûzve 970 Ft
Ez a könyv az 1928-ban készült kiadás felújított
változata.
A könyv a magyar vizsla tenyésztésérôl és tartásáról szól.
Laczó Katalin: Emlékkönyv
264 p.
A nemrég elhunyt mûvészettörténész emlékére.

A könyvek megvásárolhatók:
Bába és Társai Nyomdaipari Kft.
6724 Szeged, Cserzy M. u. 11.
Telefon/fax: 62/464-015

Kardos Pál (1927–1978)
212 p., fûzve 870 Ft
A Cegléden született zenepedagógus
és karnagy élete dokumentumokban.
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A Tri-Mester Kiadó ajánlja
Boros István
A filozófia klasszikusai
A könyv a görög bölcselettôl az egzisztencialista filozófiával bezárólag, a filozófiai gondolkodás nagy korszakainak legfontosabb nézeteit, azok összefoglaló jellegû történetét mutatja be, e korszakok, iskolák kiemelkedô,
„klasszikus” bölcselôinek munkássága alapján. A könyv végén terjedelmes filozófiai szó- és fogalommagyarázat nyújt segítséget a szakkifejezések
megfelelô értelmezéséhez.
Ára: 2240 Ft
Simanovszky Zoltán
Solt Katalin
Bálint Dénes
Közgazdaságtan alapfokon
A könyv azokat az ismereteket igyekszik rendszerbe foglalva közreadni,
amelyekre egy nem gazdasági szakképzettséggel rendelkezô értelmiséginek
szüksége van ahhoz, hogy a hétköznapokban jól tájékozódjon, hogy döntéseit valamilyen közgazdasági racionalitás alapján hozza meg, hogy értse azokat a problémákat, amelyekrôl a politikusok beszélnek vagy vitatkoznak.
A könyv szerkezete mérnök-, jogász- és bölcsészhallgatók oktatása során
szerzett tapasztalatok alapján alakult ki. Bepillantást ad a háztartások gaz-

dálkodását jellemzô legfontosabb kérdésekbe, áttekinti a vállalatok mûködésének szabályszerûségeit, és összegyûjti a nemzetközi gazdasági kapcsolatok megértéséhez szükséges alapfogalmakat. A könyvet ajánljuk mindazoknak, akik nem gazdasági szakemberek, hanem gazdálkodó állampolgárok
akarnak lenni.
Ára: 2240 Ft
Simanovszky Zoltán
(Angol szöveg: Mezôdi Judit)
Bevezetés a közgazdaságtanba – Introductory Economics
E kétnyelvû könyvvel azt kívánjuk elôsegíteni, hogy a magyar anyanyelvû
olvasók könnyebben megértsék az angol közgazdasági szövegeket. A
könyv nem helyettesíti az autentikus angol nyelvû szakirodalmat.
Néhány jelenséget (pl. valutaárfolyamok) az angolszász gyakorlattól eltérôen tárgyalunk. Ennek oka az angol ill. magyar megközelítés különbözôségében rejlik.
Reméljük, Önök hasznosan tudják forgatni ezt a könyvet.
Ne feledjék Galbraith szavait:
„A közgazdaságtanban minden lényeges megállapítást hétköznapi nyelven
is meg lehet fogalmazni.”
Ára: 2652 Ft

Megrendelhetô: Tri-Mester Szakkönyvesbolt, telefon: 06-34-318-702, fax: 06-34-511-517, e-mail: trimester@matavnet.hu

Csatlakozzon a Líra és Lant Rt.
franchise hálózatához!

A Balassi Kiadó ajánlata
Karl R. Popper:
A nyitott társadalom
és ellenségei. Nagy hiányt
pótol a kiadó, hogy végre
olvasható magyarul is a világ
filozófiai, társadalomtudományi
közgondolkodását több
évtizede befolyásoló alapmû.
B/5, 800 oldal, kartonált,
3200 Ft
Fodor Pál:
A szultán és az aranyalma
Tanulmányok az oszmán–
török történelembôl. Az
elmúlt másfél évtizedben
született tanulmányokat gyûjti
egybe az Oszmán Birodalom
fenállásának 700. évfordulója
alkalmából.
B/5, 405 oldal, kartonált,
2300 Ft
Lélek, halál, túlvilág
Vallásetnológiai fogalmak
tudományközi megközelítésben
A tanulmányok a transzcendensrôl sorozatban
az Eksztázis, álom, látomás
címû kötet folytatása.
B/5, 530 oldal + 36 oldal
képanyag, papírtábla, 3200 Ft
Natalie Z. Davis:
Társadalom és kultúra a
kora újkori Franciaországban.
Nyolc tanulmányban mutatja

be a kora újkori társadalomban
a szegények, a gazdagok,
a tanultak és a tanulatlanok
világát, a hétköznapok
kultúráját.
B/5, 320 oldal, kartonált,
3500 Ft

Ha Ön már mûködô könyvesboltot
üzemeltet és
– problémája van az árubeszerzéssel,
– gondja van a készlet-finanszírozással, és
ezért nem elég széles a választéka,
– igényelné egy nagy tapasztalatokkal rendelkezô könyvkereskedelmi vállalat
könyvszakmai és marketing támogatását,
– hasznosítani tudná egy sok boltot üzemeltetô könyvesboltlánc szolgáltatásait;

Jankovics Júlia:
Az újjászületô gobelin
Az igényes kivitelû album
negyven kortárs kárpitmûvész
alkotói portréjával,
elemzô tanulmánnyal és 150
színes képpel az eddigi
legteljesebb keresztmetszetét
adja a Ferenczy Noémi
munkásságától számítottan új
virágzásnak indult mûfajnak.
A/4, 180 oldal, egészvászon,
5000 Ft

ha Ön most kíván új vállalkozásként
könyvesboltot nyitni
– és ehhez szívesen élvezné az egyik legnagyobb magyar könyvesbolthálózat
támogatását;
és tulajdonosa vagy bérlôje egy, az ország
bármely részén lévô, központi helyen elhelyezkedô 60–120 négyzetméteres üzlethelyiségnek,
akkor csatlakozzon franchise hálózatukhoz és élvezze a következô elônyöket!
– folyamatos, igényes könyvellátás,
– bizományosi konstrukció számítógépes áruforgalmi rendszeren keresztül,
– rendkívül széles könyvválaszték,
– folyamatos értesítés a megjelenô újdonságokról,
– forgalom függvényében emelkedô árrés,
– árrés-prémium a Líra és Lant csoport
kiadóinál megjelent könyvekre,
– teljes jogú részvétel a Líra és Lant központi marketingjében,
– egy tôkeerôs, jó hírû vállalat arculata,
– könyvszakmai, kereskedelemtechnikai,
számítástechnikai betanítás, folyamatos tanácsadás,
– boltátalakítás, berendezés a modern
könyvkereskedelmi követelményeknek
megfelelôen.

10 éves
a Balassi Kiadó!
A Budapesti Nemzetközi
Könyvfesztiválon a 218-as
standon várjuk partnereinket,
vásárlóinkat, a Kiadó barátait.
Április 28-án /szombaton/
17 órától a Lehár teremben
könyvbemutató és
„születésnapi zsúr”.
A rendezvény nem zártkörû!
/ Tombol a zene,
Balassi-bor, vigasság! /

7621 Pécs, Jókai u. 25.
6720 Szeged, Tisza L. krt. 34.
Fókusz Online Könyváruház –
www.fokuszonline.hu
Szakkönyváruházak
Infotéka Könyvesbolt –
1088 Budapest, Rákóczi út 27/b.
Iskolacentrum –
1051 Budapest, Október 6. u. 9.
Mediprint Orvosi Könyvesbolt –
1053 Budapest, Múzeum krt. 17.
Mûszaki Könyváruház –
1061 Budapest, Liszt Ferenc tér 9.
Technika Könyvesbolt –
1114 Budapest, Bartók B. út 15.
Minden, ami zene
Kodály Zoltán Zenemûbolt,
Antikvárium és Hangszerbolt –
1053 Budapest, Múzeum krt. 21.
Rózsavölgyi és Társa Zenemûbolt –
1052 Budapest, Szervita tér 5.
Könyvesboltok –
a franchise hálózat pillérei
3300 Eger, Bajcsy Zs. u. 2.
9021 Gyôr, Arany János u. 3.
2000 Szentendre, Fô tér 5.
Szinvapark Bevásárlóközpont,
3530 Miskolc, Bajcsy Zs. u. 2–4.
További információ:
Líra és Lant Rt.
1052 Budapest,
Szervita tér 5.
Telefon: 235-5020, Fax: 318-4107
Internet: www.lira.hu, E-mail: lira@lira.hu

Referenciáink a saját boltjaink:
Fókusz Könyváruházak
1072 Budapest, Rákóczi út 14.
4026 Debrecen, Hunyadi u. 8–10.
3530 Miskolc, Széchenyi u. 7.

Balassi Kiadó Terjesztési Iroda 1013 Budapest, Attila út 20.
Telefon: 214-9673, fax: 214-4627
E-mail-balassiterjesztes@matavnet.hu

k ö n y v á r u h á z

www.fokuszonline.hu
e-mail: info@fokuszonline.hu
kék szám: 06-40-FOKUSZ (365879)

www.fokuszonline.hu
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Könyvet
keres
Berzsenyi
Dániel összes
mûveit
egy kötetben
megvenném
06-30/
297-42-64

KORONA

Aduprint Kft.

KIADÓ

ÚJDONSÁG! AZ ÖN KÖNYVESPOLCÁRÓL SEM HIÁNYOZHAT!

1061 Budapest,
Paulay Ede u. 55.
Tel.: 322-5663,
fax: 321-1373
E-mail:
aduprint@mail.datanet.hu

Simándy József
Bánk bán elmondja...
3. bôvített kiadás
A/5 kb. 320 oldal kötve
ISBN 963 85917 8 1

Az önéletrajz befejezô részében Simándy József
életútkötetének krónikása,
Dalos László mondja el világhíres operaénekesünk
pályáját színpadi visszavonulásától haláláig.

2950 Ft . . . . . . . . . .példányt

5490 Ft . . . . . . . . . .példányt

utánvéttel megrendelek a Korona Kiadótól (1111 Budapest, Bartók Béla út 30., fax: 365-4387, 385-8089).

DS Budapest Kft. – irodalmi ügynökség,

A Századvég Kiadó
köszönti olvasóit!
Csicsery-Rónay István:
A harmadik magyar történelmi
emigráció
336 Ft
Csicsery-Rónay István:
Magyarország a második
világháborúban
336 Ft
Dessewffy Anna–Várday György:
A módosított közbeszerzési törvény
gyakorlati alkalmazása
4480 Ft
Elekes Zsuzsanna–Spéder Zsolt
(szerk.): Törések és kötések a magyar
társadalomban
2240 Ft
Fricz Tamás: Pártrendszerek
Nyugat-Európa, Közép-Európa,
Magyarország
1960 Ft
Javorniczky István:
Személyes ezredforduló – 16
beszélgetés a 20. századról 1456 Ft
Molnár Attila Károly:
Edmund Burke
1680 Ft

4190 Ft . . . . . . . . . .példányt

szakterülete nemzetközi közös nyomások szervezése.
Segítségünkkel partnereink – külföldi és magyar kiadók –
gazdagon illusztrált, színes albumokat, ismeretterjesztô és
egyéb szép ajándékkönyveket jelentethetnek meg
rendkívül kedvezô áron.

Róbert Péter:
Társadalmi mobilitás a tények
és a vélemények tükrében 2240 Ft
Spéder Zsolt–Tóth Pál Péter (szerk.):
Emberi viszonyok Cseh-Szombathy
László tiszteletére
2240 Ft
Török Bálint–
Esterházy-Malfatti Alice (szerk.):
Esterházy János
emlékkönyv
1680 Ft

Címünk:
DS Budapest Kft.,
H-1093, Budapest, Vámház krt. 15.
Postacím: H-1465, Pf. 1666.
Tel: 1 456-0363, Fax: 1 215-4420
E-mail: dsmargo@mail.datanet.hu
Honlap: http:// www.east-book.com

HAMAROSAN MEGJELENIK
Gábor Róbert:
Az igazi szociáldemokrácia
Küzdelem a fasizmus és a kommunizmus ellen, 1945–1948 (III. kiadás)
Csizmadia Ervin:
Diskurzus és diktatúra.
A magyar értelmiség vitái NyugatEurópáról a késô Kádár-rendszerben

Szeretettel várjuk régi és új partnereinket
a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon a
DS Druck- und Verlags-Service GmbH,
stuttgarti anyacéggel közös standunkon
(Standszámunk: P-32).

Századvég Kiadó
H-1068 Budapest, Benczúr u. 33. Telefon: 479-52-80; fax: 479-52-90
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Meg jelent könyvek
2001. március 23 – április 5.
A
Adobe Premiere 5.1. Magyar nyelvû leírás. Studiotech.
ISBN: 963-004-241-X fûzött: 2950 Ft
Ady Endre: A hajnali táncosnô. Válogatott elbeszélések. Osiris. (Millenniumi könyvtár 126.)
ISBN: 963-379-994-5 kötött: 680 Ft
A galamb és tenyésztése. (1.) Gazda.
ISBN: 963-7445-33-1 kötött: 1800 Ft
Ágoston Gábor – Hermann Róbert: Magyarország története 100+1 tételben. Képes kalauz
a magyar történelemhez. Ister.
ISBN: 963-9243-14-0 fûzött: 1800 Ft
A hajós hazatérése. Rónay György emlékezete.
Nap. (Emlékezet)
ISBN: 963-8116-79-X kötött: 1800 Ft
A három jóbarát. Köteles 2000.
ISBN: 1-85854-362-2 kötött: 1480 Ft
"A kényes úrfi s a rongyos baka". Tanulmányok
két halhatatlan pápai diákról: [Jókai Mór, Petôfi Sándor]. Dunántúli Ref. Egyhker. Tud. Gyûjteményei. (A Pápai Református Gyûjtemény
kiadványai)
ISBN: 963-00-5845-6 fûzött: 1400 Ft
A kommunizmus fekete könyve. Bûntény, terror, megtorlás. Napvilág.
ISBN: 963-9175-09-9 kötött: 4600 Ft
Általános statisztika. [Fôiskolai tankönyv]. (1.)
6. kiad., Nemz. Tankvk.
ISBN: 963-19-1586-7 fûzött: 1157 Ft
A magyarok ezer esztendeje Rómában. Intézményeink az Örök Városban Szent István király óta napjainkig. M. Képek.
ISBN: 963-8210-83-4 kötött: 4800 Ft
A minôség forradalmára. In memoriam Németh
László. Nap. (In memoriam)
ISBN: 963-8116-45-5 kötött: 2200 Ft
A moszkvai szemantikai iskola. [Egyetemi tankönyv]. Corvina. (Általános nyelvészet)
ISBN: 963-13-4549-1 fûzött: 3000 Ft
A nagy matematikai példatár: a zöld CD. 50000
feladat: 50 000 részletes megoldás: 14 témakör: 12 éves kortól. EPC Kft.
4990 Ft
Andersen, Hans Christian: Kedves Andersen
meséim. Pallas Antikvárium.
ISBN: 963-9117-30-7 fûzött: 398 Ft
Angelini, Maria Teresa – Móritz György: Gyakorlati olasz nyelvtan. 4. kiad., Nemz. Tankvk.
(Tanuljunk nyelveket!)
ISBN: 963-19-1485-2 fûzött: 1130 Ft
A szabad természet fia. Gróf Lázár Kálmán
élete és írásai. TerraPrint.
ISBN: 963-9186-29-5 fûzött: 1300 Ft
Az 1849-es cári intervenció Magyarországon.
Korona.
ISBN: 963-9191-49-3 kötött: 2950 Ft
Az athéni Hypereidés beszédei és stílusának

ókori megítélése. Pallas Stúdió – Attraktor.
ISBN: 963-9207-48-9 kötött: 2350 Ft
Az iskolai terhelés túlélése. Stúdium. (Pedagógusmesterség / a Bessenyei György Tanárképzô Fôiskola Pedagógia Tanszékének sorozata 13.)
ISBN: 963-7988-86-6 fûzött: 1830 Ft
Az ördög meg a paraszt és más tanulságos állatmesék. Vagabund.
ISBN: 963-86082-2-6 fûzött: 398 Ft
Az új adójog magyarázata 2001. HVG-ORAC.
ISBN: 963-9203-75-0 fûzött: 7168 Ft

B
Babics Anna – Kenyeres Ildikó: Középiskolai
német nyelvtan. Corvina.
SBN: 963-13-4978-0 fûzött: 1300 Ft
Bajomi-Lázár Dávid: Párizs, 2001–2002. Új
Mandátum.
ISBN: 963-9336-25-4 fûzött: 2500 Ft
Balassa Péter: Törésfolyamatok. Csokonai. (Alföld könyvek)
ISBN: 963-260-159-9 fûzött: 980 Ft
Balázs Gabriella – Bodor Péter – Fehér
György: Kerékpártúrák az Õrségben és az Alpokalján. 2. jav. kiad., Frigoria.
ISBN: 963-86160-0-1 fûzött: 1290 Ft
Ballagók könyve. Mágus.
ISBN: 963-8278-36-6 [hibás ISBN 963-6278-366] kötött: 990 Ft
Balogh László – Penckófer János – Zsidó Ferenc: Három díjnyertes kisregény. Pallas-Akadémia.
ISBN: 973-8079-05-5 fûzött: 1470 Ft
Balogh Tibor: Lélek és játék. Utánny., Akad. K.
ISBN: 963-05-7771-2 fûzött: 1200 Ft
Balogh Zoltán: Tudomány és kozmológia. a
kozmológia kritikája. 2. jav. és bôv. kiad., AgroLingua.
ISBN: 963-00-5661-5 fûzött: 890 Ft
Bárczy Barnabás: Differenciálszámítás: példatár. 10. kiad. Mûszaki Kvk. (Bolyai-könyvek)
ISBN: 963-16-3038-2 fûzött: 990 Ft
Barker, A. J.: Páncélosok a háborúban. [A Harmadik Birodalom páncéloscsapatainak küzdelme a II. világháborúban]. Hajja. (20. századi hadtörténet)
ISBN: 963-9329-09-6 kötött: 2996 Ft
Barton József: Biomechanika. Tanárképzô fôiskolai tankönyv. 4. kiad. Nemz. Tankvk.
ISBN: 963-19-1858-0 fûzött: 2589 Ft
Bastian, Hans-Werner: Kültéri burkolatok. Cser
K. (Csináld magad)
ISBN: 963-9327-25-5 fûzött: 1698 Ft
Bécsy Ágnes: Berzsenyi Dániel. Korona.
(Klasszikusaink)
ISBN: 963-9191-80-9 kötött: 1690 Ft
Benedek Elek: Mesemondó [CD-ROM]. Interaktív multimédia. Informania Digitalmedia Kft.

4000 Ft
Benke László: Szent György, Pünkösd és Szent
István hava. [Laci bácsi receptgyûjteményébôl]. MediaM.
ISBN: 963-00-6176-7 fûzött: 1790 Ft
Bensdorf, Martin – Richter, Katharina: PSZItesztek könyve. Vizsgálja meg paranormális
képességeit közel 30 teszttel! M. Kvklub.
ISBN: 963-547-294-3 kötött: 1850 Ft
Berettyóújfalu. Várostérkép = Stadtplan = plan
de ville = town map. M. 1:15 000. M. Térképház.
ISBN: 963-9108-73-1 CM 378 Ft
Bergmann Péter – Somorjai Ferenc: Dél-alföldi
kerékpártúrák. [Alsó- és Közép-Tisza mente,
Kôrösök vidéke, túrák a gátakon]. Frigoria.
ISBN: 963-85848-3-1 fûzött: 1190 Ft
Bobokné Belányi Beáta: Kultúrmenedzsment
könyvtári és információs szervezetek vezetôinek. Typotex.
ISBN: 963-9132-94-2 fûzött: 1750 Ft
Bodó Ibolya: Amerikai magyar színjátszás.
Adattár, 1869-1970. Argumentum – OSZK.
ISBN: 963-446-154-9 fûzött: 2800 Ft
Bodor Péter: Kerékpárral a Fertô tó körül. 2. jav.
kiad., Frigoria.
ISBN: 963-85848-6-6 fûzött: 800 Ft
Bötig, Klaus: Az égei-tengeri görög szigetek.
Biztos tippek az útra. M. Kvklub. (Marco Polo)
ISBN: 963-547-321-4 fûzött: 1990 Ft
Bötig, Klaus: Kréta. Biztos tippek az útra. M.
Kvklub. (Marco Polo)
ISBN: 963-547-321-4 fûzött: 1990 Ft
Braus, Judy A. – Monroe, Martha C.: Hatékony
mûhelyek tervezése. Magyar Környezeti Nevelési Egyesület. (KN Szer-Tár)
ISBN: 963-03-5874-3 fûzött: 1213 Ft
Brickner Balázs: Magyarság. Present.
ISBN: 963-9249-03-3 fûzött: 550 Ft
Britannica Hungarica világenciklopédia. 17.
köt. Szálih – Tokelau. M.Világ.
ISBN: 963-7815-97-X kötött: 12960 Ft
Brook, Peter: Változó nézôpont. Írások 19461987. Orpheusz.
ISBN: 963-9101-93-1 fûzött: 2000 Ft
Brown, Sandra: Másik hajnal. Aquila. (Vadrózsa
könyvek)
ISBN: 963-679-135-X fûzött: 999 Ft
Búcsú az évezredtôl – alkotmányosság reményében. Alkotmányossági Mûhely és Fórum.
fûzött: 1000 Ft
Budai György – Máténé Dobos Ágota – Tóth
Zsuzsanna: Angol – magyar, magyar – angol
közigazgatási szótár. Paginarum.
ISBN: 963-9133-92-2 kötött: 8900 Ft
Budapest: atlasz = Atlas. M. 1:25 000. kerületszínezés, tömegközlekedés, közérdekû tudnivalók. Cartographia.
ISBN: 963-352-247-1 CM fûzött: 1300 Ft

ELÔFIZETÉSI FELHÍVÁS

Budapest városatlasz. M. 1:25 000. belváros M.
12:500: tömegközlekedés, kerületszínezés.
Agát Kft. Top-o-gráf Iroda.
ISBN: 963-8590-44-0 fûzött: 1200 Ft

C
Celldömölk. várostérkép = Stadtplan = plan de
ville = town map. M. 1:15 000. M. Térképház.
ISBN: 963-9108-83-9 CM 378 Ft
Cirógató. Szeretnivaló képek és idézetek kedvencünkrôl. Alexandra.
ISBN: 963-367-539-1 kötött: 1290 Ft
Cohen, Rich: Kemény zsidók. Apák, fiúk,
gengszterálmok. Ulpius-ház.
ISBN: 963-86079-9-8 fûzött: 1980 Ft
Conrad, Joseph: Nyugati szemmel. M. Kvklub.
(Klub klasszikusok.)
ISBN: 963-547-316-8 kötött: 2100 Ft
Cornell, Joseph: Kézenfogva gyerekekkel a természetben. M. Környezeti Nev. Egyes.
ISBN: 963-243-832-9 fûzött: 1213 Ft
Coué, Emil: Gyógyító érzelem. Alkalmazott önszuggesztió. Egyensúlyért BT.
ISBN: 963-00-5831-6 fûzött: 1600 Ft
Cusack, Dymphna: Hôhullám Berlinben. General Press. (Nagy siker volt sorozat)
ISBN: 963-9282-44-8 kötött: 1600 Ft

Cs
Csákvári Ferenc: Word 97 szövegszerkesztô és
internetes alkalmazásai. Holnap.
ISBN: 963-346-429-3 fûzött: 2500 Ft
Csermely Péter: Stresszfehérjék. Sejtjeink ôsi
védekezô mechanizmusa. Vince. (Tudományegyetem.)
ISBN: 963-9192-80-5 kötött: 1495 Ft
Csontos János: Kétezer leütés. M. Napló.
ISBN: 963-00-6054-X kötött: 2500 Ft
Csorba János: Bár emlékezete maradjon meg
M. Kvklub.
ISBN: 963-547-304-4 kötött: 3200 Ft

D
Dabas Újhartyán településsel. Várostérkép =
Stadtplan = plan de ville = town map. M.
1:20000. Kinagyítás M. 1:10 000. M. Térképház.
ISBN: 963-9108-72-3 CM 378 Ft
Danitz Béláné: Táblázatkezelés középhaladóknak. Nemz. Tankvk.
ISBN: 963-19-0188-2 fûzött: 375 Ft
Daragó Dénes: Irodalom felvételi tesztek és kérdések. [A tanárképzô fôiskolákra, valamint a
jogi és bölcsészettudományi karokra pályázók
számára]. 5. kiad. Corvina.
ISBN: 963-13-5103-3 fûzött: 1250 Ft
Delphi Software Offline 1999. A Delphi Software
Online internetes hetilap évkönyve. (1. köt.)

Magyar Könyvgyûjtô

Kedves Olvasónk!

A régi könyvek és az antikvitások kedvelôinek.
Megjelent a 3. szám

Azt javasoljuk Önnek: fizessen elô lapunkra! Sokféle terjesztési módszert kipróbáltunk, és meg kellett állapítanunk, hogy
egyik sem vetekszik az elôfizetés módszerével.

Kizárólag elôfizetôknek!
Elôfizetési díj 2001. évre (10. szám) 4400 Ft.
Új elôfizetôink is az 1. számtól kapják a lapot.

A Könyvhetet megrendelheti
a szerkesztôség címén:
1114 Budapest, Kanizsai utca 41. levélben vagy az itt
található kitöltött, kivágott megrendelôszelvényen,
vagy faxon a 466-0703 telefonszámon.

Megrendelhetô a szerkesztôségben:
1114 Budapest, Kanizsai utca 41.
Telefon/fax: 466-0703

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

MEGRENDELÉS
Igen, szeretnék tájékozott lenni a régiségek világában, emiatt megrendelem
a Magyar Könyvgyûjtô c. újságot a 2001. évre (10 lapszám)
4400 Ft elôfizetési díjért.
Igen, vállalom, hogy megrendelésem alapján az elsô számot és a számlát
utánvéttel kapom meg, az elôfizetési díjat és a postaköltséget a
kézbesítônek kifizetem.
Kérem, küldjék el a Magyar Könyvgyûjtô elsô számát postán, utánvétellel.

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

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

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

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

MEGRENDELÉS
Megrendelem a Könyvhetet 1 évre 2880 Ft elôfizetési díjért. Kérem,
küldjenek postai csekket az elôfizetési díj befizetéséhez.
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ISBN: 963-00-5634-8 fûzött: 5712 Ft
De Mello, Anthony: A csend szava. Egy perc bölcsesség. 8. utánny., Korda.
ISBN: 963-9332-18-6 fûzött: 520 Ft
De Mello, Anthony: Szárnyalás. Elmélkedések
rövid történetek alapján. 6. utánny. Korda.
ISBN: 963-9332-19-4 fûzött: 520 Ft
Déry Tibor: G. A. úr X-ben. (1.) 4. kiad., Magvetô. (Millenniumi könyvtár 135.)
ISBN: 963-14-2227-5 kötött: 1360 Ft (1–2.)
Déry Tibor: G. A. úr X-ben. (2.) 4. kiad., Magvetô. (Millenniumi könyvtár 136.)
ISBN: 963-14-2228-3 kötött:
Dessewffy Anna – Várady György: A módosított
közbeszerzési törvény gyakorlati alkalmazása.
2. bôv. és jav. kiad. Századvég.
ISBN: 963-9211-19-2 fûzött: 4480 Ft
Dessewffy-Horváth Marietta: "Szivárvány havasán...". 2. kiad., Új Ember.
ISBN: 963-7688-53-6 fûzött: 1100 Ft
Devianciák. Bevezetés a devianciák szociológiájába: szabálykövet(el)ôk és bajkeverôk. Új
Mandátum. (Nagyítás / szociológiai könyvek
35.)
ISBN: 963-9336-23-8 fûzött: 2680 Ft
Disinger, John F. – Monroe, Martha C.: A környezeti nevelés fogalma. Magyar Környezeti Nevelési Egyesület. (KN Szer-Tár)
ISBN: 963-03-5878-6 fûzött: 1213 Ft
Disney, Walt: Bambi. Egmont Hungary. (Klasszikus Walt Disney mesék 2.)
ISBN: 963-627-568-8 kötött: 1945 Ft
Domán István: A Talmudiskolák titkai. Ulpiusház.
ISBN: 963-9348-13-9 fûzött: 1980 Ft
Dörnyei Kálmán: A fekete egy. [Fantasy]. [Magánkiad.]
ISBN: 963-640-215-9 fûzött: 699 Ft
Dráviszki Sándor: Tanítóképzés Északkelet-Magyarországon 1914–1959 között. Stúdium.
(Pedagógusmesterség / a Bessenyei György
Tanárképzô Fôiskola Pedagógia Tanszékének
sorozata)
ISBN: 963-7988-85-8 fûzött: 1830 Ft
Duka János: Mikor hagyja el az ész az embert?
Székely anekdóták. Pallas-Akadémia.
ISBN: 973-9287-86-7 fûzött: 2500 Ft
Duna menti kerékpárút Ausztriában. Passau –
Bécs – Hainburg: [összekötô szakasszal Rajkáig és Sopronig]. 3. bôv. kiad. Frigoria.
ISBN: 963-848-8-2 fûzött: 1290 Ft

E
Ecsedi István: A debreceni és tiszántúli magyar
ember táplálkozása. Hasonmás kiad. M. Környezeti Nev. Egyes.
fûzött: 1120 Ft
Edelény. Várostérkép = Stadtplan = plan de ville
= town map. M. 1:12 500. M. Térképház.
ISBN: 963-9108-50-2 CM 378 Ft
Egy éj Velencében. Magyar írók velencei novellái. Noran. (Városok, városok)
ISBN: 963-9356-03-4 kötött: 1600 Ft
English course on the European Union. Paginarum. (Európai Uniós szakmai nyelvkönyvek sorozat)
ISBN: 963-9133-68-X fûzött: 3800 Ft
Epstejn, Mihail: A posztmodern és Oroszország.
Európa. (Mérleg)
ISBN: 963-07-6923-9 fûzött: 1500 Ft
Ercse Sándor: Az objektumvédelem technikai ismeretei. Future Security Rt. (Biztonság-védelemi Akadémia kézikönyve 3.)
fûzött: 1867 Ft
Erdélyi Margit: Börtönbe zárt szerelem. [Szerelmes regény]. (1.) Anno.
ISBN: 963-375-043-1 fûzött: 1000 Ft (1–2.)
Erdélyi Margit: Börtönbe zárt szerelem. [Szerelmes regény]. (2.) Anno.
ISBN: 963-375-169-1 fûzött:
Esterházy János emlékkönyv. Századvég.
ISBN: 963-9211-15-X kötött: 1680 Ft
Esterházy Péter: Hahn-Hahn grófnô pillantása.
Lefelé a Dunán. 3. kiad. Magvetô.
ISBN: 963-14-2253-4 kötött: 1490 Ft
Esterházy Péter: Hrabal könyve. 3. kiad. Magvetô.
ISBN: 963-14-2254-2 kötött: 1490 Ft
Esterházy Péter: Tizenhét hattyúk. 4. kiad. Magvetô.
ISBN: 963-14-2255-0 kötött: 1290 Ft
Európa és Magyarország autósatlasza. Európa
M. 1:3 500 000, Magyarország M. 1:580 000.
Agát Kft. Top-o-gráf Iroda.
ISBN: 963-85904-5-9 fûzött: 1200 Ft

Éva Erzsébet: Így is lehet... = MoÏno i tak.... Segédanyag a kereskedelem és a vendéglátás
orosz nyelvi szakmai vizsgájához. Bessenyei.
ISBN: 963-9130-74-5 fûzött: 1117 Ft

F
Fák kertben, parkban és a szabad természetben. M. Kvklub. (Földön, vízben, levegôben)
ISBN: 963-547-312-5 kötött: 2300 Ft
Farkas Árpád: Erdélyi asszonyok. Versek, 19802000. Pallas-Akadémia.
ISBN: 973-8079-00-4 kötött: 2860 Ft
Fehérváry Ferenc. Interra Kvk. (Fényképtár 15.)
ISBN: 963-8035-77-3 fûzött: 1200 Ft
Fejér Gábor. Interra Kvk. (Fényképtár 16.)
ISBN: 963-8035-79-X fûzött: 1200 Ft
Felebarátaim. Interra Kvk.
ISBN: 963-8035-78-1 kötött: 3500 Ft
Fercsik Erzsébet: Helyesírási kalauz. 1. köt.,
Krónika Nova.
ISBN: 963-9128-56-2 fûzött: 950 Ft
Fercsik János: Programozás: Delphi. Dunaújvárosi Fôisk. K.
fûzött: 4175 Ft
Ferenczy Ferenc: Magaslesek holdfényben. TerraPrint.
ISBN: 963-9186-33-3 fûzött: 1300 Ft
Fernengel András: Tegzes. Az iskolai nomád táborozás kézikönyve. M. Környezeti Nev.
Egyes.
ISBN: 963-04-5931-0 fûzött: 747 Ft
Ficino, Marsilio: A szerelemrôl. Kommentár Platón A lakoma címû mûvéhez. Arcticus. (Libri
operis magni 2.)
ISBN: 963-00-6018-0 fûzött: 1950 Ft
Frank, Jeffrey – Zamm, Michael: A környezeti
nevelés a városban. Magyar Környezeti Nevelési Egyesület. (KN Szer-Tár)
ISBN: 963-03-5879-4 fûzött: 1213 Ft
Fridél Lajos: Bükkaljai ösvényeken. TerraPrint.
ISBN: 963-9186-34-1 kötött: 2200 Ft
Friderikusz Sándor: Az én mozim. Park.
ISBN: 963-530-588-5 kötött: 1950 Ft
Friedman, Meyer – Friedland, Gerald W.: A tíz
legnagyobb orvosi felfedezés. Kossuth.
ISBN: 963-09-4243-7 kötött: 2500 Ft

G
Gaálné Póda Bernadette – Zajkás Gábor: Epebetegek diétáskönyve. 6. kiad., Medicina.
ISBN: 963-242-696-7 fûzött: 580 Ft
Gál Judit – Kiss Gábor – Ujvári Géza: A végelszámolási eljárás. HVG-ORAC.
ISBN: 963-9203-81-5 fûzött: 3920 Ft
Gerôcs László: Újra irány az egyetem!: [matematika]: [Válogatás]. Nemz. Tankvk.
ISBN: 963-19-1228-0 fûzött: 1490 Ft
Glits Márton – Folk Gyôzô: Kertészeti növénykórtan. 3. átd. és bôv. kiad. Mezôgazda.
ISBN: 963-9239-99-2 kötött: 5400 Ft
Gömör Béla: Ôk huszonketten. Orvosok az élsportban. GMR Reklámügynökség.
ISBN: 963-00-4583-4 kötött: 2200 Ft
Gratz Gusztáv: Magyarország a két háború között. Osiris. (Millenniumi magyar történelem.)
ISBN: 963-379-915-5 kötött: 2780 Ft
Grey Owl: Két kicsi hód. 6. kiad. Móra. (Delfin
2000)
ISBN: 963-11-7596-0 fûzött: 890 Ft
Gründel, Alexandra: Török tengerpart. Biztos tippek az útra. M. Kvklub. (Marco Polo)
ISBN: 963-547-362-1 fûzött: 1990 Ft
Grünwald Béla: A régi Magyarország,
1711–1825. Osiris. (Millenniumi magyar történelem.)
ISBN: 963-379-784-3 kötött: 2780 Ft

Gy
Gyócsi László: Somogyvárról jelentem. Tudósítás a romkertbôl. Szerzô.
Gyôri Lajos: Fényképészeti, fotótechnikai, fotómûvészeti, fotótörténeti szakirodalom. Fotóügynökség Kft.
ISBN: 963-00-5698-4 fûzött: 1000 Ft
Gyôri Lajos: Utazás a világ körül. Fotóügynökség
Kft.
ISBN: 963-00-5932-0 fûzött: 3000 Ft

H
Haarpaintner, Andsen: Illatos kert. Kerttervezés,
kerti munka, növényápolás, növényismeret.
Cser K. (Kertünk növényei)
ISBN: 963-9327-31-X fûzött: 998 Ft
Hajdu Katalin: Four Seasons. Angol nyelv hala-

dóknak. (1. köt.) M. P. L. Könyv Kft. – Librotrade.
ISBN: 963-9328-19-7 fûzött:
Hajdu Katalin: Four Seasons. Angol nyelv haladóknak. (2. köt.) M. P. L. Könyv Kft. – Librotrade.
ISBN: 963-9328-20-0 fûzött:
Halay Hajnal, F. – Szentimrei Judit: Torockói varrottasok. Kriterion.
ISBN: 973-26-0388-7 fûzött: 2500 Ft
Hanácsek Erzsébet – Hanácsek Zsuzsanna –
Horváth-Hoitsy Edit: Triola. Versek – drámák.
Uránusz.
ISBN: 963-9304-17-4 fûzött: 1307 Ft
Hankó József: Két évszázad a Wenckheim családdal. Linotype Bt.
ISBN: 963-00-2596-5 kötött: 2995 Ft
Harkány: várostérkép = Stadtplan = plan de ville = town map. M. 1:15 000. Kinagyítás M.
1:10 000. utcák és terek, hivatalok és intézmények, nevezetességek, parkolók, egyirányú utcák = Strassen und Plätze, Behörden und öffentliche Einrichtungen, Parkplätze, Sehenswürdigkeiten, Einbahnstrassen. MT.
ISBN: 963-9108-75-8 CM 378 Ft
Härkönnen, Anna-Leena: Tárt ajtók napja. Regény. Pallas-Akadémia.
ISBN: 973-8079-03-9 fûzött: 1800 Ft
Hayfield, Robin: Homeopátia. Útmutató a mindennapi egészségmegôrzéshez. 2. kiad. M.
Kvklub.
ISBN: 963-547-350-8 kötött: 2400 Ft
Hegedûs Sándor: Történelmi miniatúrák. 7
esszé. Szerzô. (Z-füzetek 89.)
ISBN: 963-440-065-5 fûzött: 90 Ft
Heltai Nándor: Fel tehát magyar népe Kecskemétnek. Kossuth Lajos és Kecskemét. Kecskeméti Lapok.
ISBN: 963-7813-37-3 fûzött: 850 Ft
Helyesírási diákszótár. Korona.
ISBN: 963-9191-91-X fûzött: 1550 Ft
Herman Ottó – Csörgey Titusz: A madarak hasznáról és káráról. Hasonmás kiad. M. Környezeti Nev. Egyes.
fûzött: 1120 Ft
Hernádi László Mihály: A Magyar családtörténeti szemle repertóriuma, 1935-1944. Tarsoly K.
ISBN: 963-00-5490-6 fûzött: 1000 Ft
Hévíz: Alsópáhok és Felsôpáhok településekkel:
várostérkép = Stadtplan = plan de ville = town
map. M. 1:15 000. Kinagyítás M. 1:10 000. utcák és terek, hivatalok és intézmények, nevezetességek, parkolók, egyirányú utcák = Strassen und Plätze, Behörden und öffentliche Einrichtungen, Parkplätze, Sehenswürdigkeiten,
Einbahnstrassen. MT.
ISBN: 963-9108-70-7 CM 378 Ft
Hillier, Malcolm: Vendégvárás. Panoráma.
ISBN: 963-243-859-0 kötött: 3900 Ft
Hobbs, Peter: Projektmenedzser. Scolar. (Scolar
önfejlesztô program)
ISBN: 963-9193-45-3 fûzött: 2240 Ft
Holford, Patrick: 30 napos zsírégetô étrend. Forradalom a fogyókúrázásban. Glória. (Családi
zsebkönyvtár)
ISBN: 963-7495-81-9 fûzött: 1250 Ft
Holt, Victoria: A megtévesztett lány. I.P.C. Kv.
(I.P.C. könyvek)
ISBN: 963-635-199-6 fûzött: 990 Ft
Hoppál Dezsô: A történelmi Magyarország vármegyéinek címerei. Cartographia.
ISBN: 963-352-084-3 CM kötött: 2500 Ft
Horányi Gábor – Pivárcsi István: Magyar világjárók kalandjai. Palatinus.
ISBN: 963-9259-84-5 kötött: 2960 Ft
Horváth Éva: Szórakozva németül. 1000 kifejezés német TV-adásokból. 3. kiad. Nemz.
Tankvk.
ISBN: 963-19-1409-7 fûzött: 690 Ft
Husz Mária: A magyar neoavantgárd textilmûvészet. Dialóg Campus. (Dialóg Campus szakkönyvek)
ISBN: 963-9123-57-9 fûzött: 1680 Ft
ISBN: 963-440-103-1 fûzött: 500 Ft

I
Issa Kobajasi: Egy csésze tea Isszával. Orpheusz.
ISBN: 963-9101-90-7 kötött: 1200 Ft
István László, G.: Napfoltok. Liget. (Liget könyvek)
ISBN: 963-936301-4 fûzött: 780 Ft
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Jávor Tibor – Lindwurm Györgyné: Máj- és epebetegségek, étrendi kezelésük. Kiváltó okok,
tünetek, megelôzési és kezelési lehetôségek,
receptek, fôzési fortélyok, táblázatok. Golden
Book. (Diétás szakácskönyvek)
ISBN: 963-8232-87-0 fûzött: 1960 Ft
Jordan, Robert: Mennyei tûz. 1. köt. Beholder.
(Az idô kereke sorozat)
ISBN: 963-9047-75-9 fûzött: 1598 Ft
Juhász Magda – Radvány Zsuzsa: Nyuszkó
ajándéka. Program Junior K.
ISBN: 963-8198-93-1 kötött: 398 Ft

K
Kambodzsa, Laosz Vietnam = Kambodscha, Laos, Vietnam = Cambodge, Laos, Viet Nam
Kanizsa József: Sántalábú vadkacsa. Mesék,
mesés történetek. Krúdy Irod. Kör.
ISBN: 963-8082-28-3 fûzött: 1333 Ft
Kányádi Sándor: Kányádi Sándor válogatott versei. Holnap.
ISBN: 963-346-374-2 kötött: 990 Ft
Kapa Mátyás – Székely Gergely: Történelem:
felvételi tesztek és kérdések. [A jogi és bölcsészettudományi karokra, a tanárképzô fôiskolákra és Közgazdaságtudományi Egyetemre,
valamint az Államigazgatási és a Rendôrtiszti
Fôiskolára pályázók számára]. 6. kiad. Corvina.
ISBN: 963-13-5105-X fûzött: 1350 Ft
Kárpáti Sándor: Meggyôzôdés és kétely. Egy
gondolatvadász feljegyzései. Szerzô. (Z)
ISBN: 963-640-942-0 fûzött: 500 Ft
Kassai Tamás – Vajdai Imre: Kórokozók és növényvédelem. Szántóföldön, gyümölcsösben,
szôlôben. Gazda.
ISBN: 963-7445-35-8 fûzött: 1950 Ft
Kazantzakes, Nikos: Krisztus utolsó megkísértése. Dee-Sign.
ISBN: 963-03-5969-3 fûzött: 1590 Ft
Kedves állatmeséim. Pallas Antikvárium.
ISBN: 963-9117-11-0 fûzött: 398 Ft
Kedves magyar népmeséim. Pallas Antikvárium.
ISBN: 963-9117-13-7 fûzött: 398 Ft
Kémia. [érettségire, felvételire]. Kossuth. (Segítôkész)
ISBN: 963-09-4234-8 fûzött: 990 Ft
Kerekesházy József: Az igazi Kemál. Egy köztársaság születése: [Atatürk]. 2. kiad. Terebess.
ISBN: 963-9147-41-9 kötött: 1995 Ft
Kerékgyártó István: Vagyonregény. Ipszilon történet. Magvetô.
ISBN: 963-14-2258-5 kötött: 1890 Ft
Kerékpárral Budapest környékén. [30 túraajánlat]. 3. jav. kiad. Frigoria.
ISBN: 963-85848-7-4 fûzött: 1890 Ft
Kerékpártúrák Magyarországon. Atlasz/útikalauz: térkép M. 1:250 000: [100 túra: térképek,
látnivalók, szolgáltatások]. Frigoria.
ISBN: 963-85848-5-8 fûzött: 2450 Ft
Keszthelyi Zoltán: Duna menti kerékpárút Németországban. A Fekete-erdôtôl Passauig: [15
túraszakasz]. Frigoria.
ISBN: 963-85848-9-0 fûzött: 1290 Ft
Kétes terek. Portus-antológia. Eötvös J. Collegium.
ISBN: 963-463-451-6 kötött: 1500 Ft
2500 quiz. 2500 quiz kérdés és válasz: mûveltségi teszt. Vagabund.
ISBN: 963-86082-5-0 fûzött: 600 Ft
Kézikönyv az Egységes Árutovábbítási Eljárásról szóló Egyezményhez. Viva Média.
ISBN: 963-7619-27-5 fûzött: 2900 Ft
King, Stephen: Éjszakai mûszak. Európa.
ISBN: 963-07-6913-1 fûzött: 1400 Ft
Kingston, Karen: Feng shui: rend a lelke mindennek. Édesvíz.
ISBN: 963-528-507-8 fûzött: 1390 Ft
Kiskunmajsa: várostérkép = Stadtplan = plan de
ville = town map. M. 1:17 500.. utcák és terek,
hivatalok és intézmények, nevezetességek,
parkolók, egyirányú utcák = Strassen und Plätze, Behörden und öffentliche Einrichtungen,
Parkplätze, Sehenswürdigkeiten, Einbahnstrassen. MT.
ISBN: 963-9108-67-7 CM 378 Ft
Kniezsa István: Kelet-Magyarország helynevei.
Lucidus K. (Kisebbségkutatás könyvek)
ISBN: 963-86-163-0 fûzött: 2300 Ft
Koncz Zsuzsa. Interra Kvk. (Fényképtár 13.)
ISBN: 963-8035-76-5 fûzött: 1200 Ft
Kongói Demokratikus Köztársaság = Demokratische Republik Kongo = République Démao-

cratique du Congo = Democratic Republic of
the Congo. M 1:3 300 000.Cartographia.
ISBN: 963-352-954-9 CM 1050 Ft
Kormány Gyula: A Rétköz földrajza. A kistáj gazdaságának természeti- és társadalomföldrajzi
alapjai. Nyíregyházi Fôisk. Földr. Tanszék.
ISBN: 963-9130-98-3 fûzött: 3583 Ft
Kovács László: Skandináv vadászhumor. TerraPrint.
ISBN: 963-9186-31-7 fûzött: 650 Ft
Közelebb hozzád. Görög szerelmes versek. General Press. (Szép versek, szép köntösben)
ISBN: 963-9282-09-X bársony: 698 Ft
Kozma László: Boldogasszony csillaga. Korda.
ISBN: 963-9332-26-7 fûzött: 970 Ft
Kundera, Milan: Elárult testamentumok. Európa.
ISBN: 963-07-6897-6 kötött: 1600 Ft

L
La Giornata della Poesia. Antologia poetica in 35
lingue di 45 poeti provenienti da 36 paesi. Noran.
ISBN: 963-9356-10-7 kötött: 1800 Ft
Lakatos Pál: Vörös milliárdosok. 5. kiad. Szerzô.
ISBN: 963-640-975-7 fûzött: 1600 Ft
Landon, H. C. Robbins: 1791 Mozart utolsó éve.
Corvina. (Faktum)
ISBN: 963-13-4889-X fûzött: 2200 Ft
Lapis Károly: A rákról ôszintén férfiaknak és nôknek. Medicina.
ISBN: 963-242-664-9 kötött: 2500 Ft
László Alajos Árpád: László Alajos Árpád történelmi irattára. Debrecen, 1956. október 23. –
1956. november 4.. Kortárs.
ISBN: 963-9297-23-2 fûzött: 1400 Ft
Látnivalók Magyarországon. Well-PRess. (Vendégváró)
ISBN: 963-86137-2-6 fûzött: 3990 Ft
Lázár Júlia: Az ismeretlen. Noran.
ISBN: 963-9356-05-0 fûzött: 880 Ft
Legendák és enigmák. 8. Homályhozó. Valhalla
Páholy.
ISBN: 963-9238-30-9 fûzött: 1090 Ft
Lélek, halál, túlvilág. Vallásetnológiai fogalmak
tudományközi megközelítésban. Balassi. (Tanulmányok a transzcendensrôl 2.)
ISBN: 963-506-370-9 kötött: 3200 Ft
Lengyel Dénes: Magyar mondák a török világból
és a kuruc korból. 7. kiad. Móra.
ISBN: 963-11-7590-1 fûzött: 950 Ft
Lethem, Jonathan: Árva Brooklyn. Athenaeum
2000.
ISBN: 963-9261-49-1 kötött: 1990 Ft
Lévától Nagymarosig. Kittenberger Kálmán élete és munkássága. TerraPrint.
ISBN: 963-9186-32-5 fûzött: 1300 Ft
Liebmann Katalin: A nagy szerszám. Patakvér a
Belgrád rakparton. Filius Bt.
ISBN: 963-9232-14-9 fûzött: 698 Ft
Lieb-Schäfer, Ulrike: Olasz Adria. Biztos tippek
az útra. M. Kvklub. (Marco Polo)
ISBN: 963-547-357-5 fûzött: 1990 Ft
Lindsay, Douglas: Barney Thomson hosszú éjszakája. Athenaeum.
ISBN: 963-9261-51-3 kötött: 1990 Ft
Lindsey, David: Nincs több esély. General Press.
(Világsikerek)
ISBN: 963-9282-38-3 kötött: 1200 Ft
Lóczy Dénes: Dél-Dunántúl. Cartographia. (Magyar tájak)
ISBN: 963-353-183-7 fûzött: 1290 Ft
Lourie, Richard: Sztálin önéletírása. Regény. M.
Kvklub.
ISBN: 963-547-344-3 kötött: 1890 Ft
Lovardák, istállók, tervezése, építése. Mezôgazda. (Lovasakadémia 9.)
ISBN: 963-9239-94-1 kötött: 1790 Ft
Lovas Ildikó: Via del Corso. Novellák. Orpheusz.
ISBN: 963-9101-96-6 fûzött: 1800 Ft
Lovas István: Jobbegyenes. 9. kiad., Kairosz.
ISBN: 963-9137-62-6 fûzött: 1980 Ft
Lovas István: Második jobbegyenes. 5. kiad.
Kairosz.
ISBN: 963-9137-93-6 fûzött: 1700 Ft

M
Magyar dialektológia. Osiris. (Osiris tankönyvek)
ISBN: 963-379-879-5 kötött: 2480 Ft
Magyar grammatika. [Egyetemi tankönyv]. 2. kiad. Nemz. Tankvk.
ISBN: 963-19-1686-3 kötött: 4157 Ft
Magyarország autósatlasza. M. 1:360 000. A települések nemzetiségi neveivel, az autópályák

sémarajzaival, a megyei jogú városok részletes térképeivel, egyéb fontosabb városok áttekintô térképeivel. Agát Kft. Top-o-gráf Iroda.
ISBN: 963-8590-41-6 fûzött: 1300 Ft
Magyarország múzeumai. Múzeumlátogatók kézikönyve. 3. átd. kiad. Vince.
ISBN: 963-9192-93-7 kötött: 2495 Ft
Magyarország városai. (1.), Égisz.
ISBN: 963-04-6723-2 kötött: 12 000 Ft (1 –3.)
Magyarország városai. (2.), Égisz.
ISBN: 963-04-6724-0 kötött:
Magyarország városai. (3.), Égisz.
ISBN: 963-00-5247-4 kötött:
Magyar vadászversek a XIX–XX. századból.
TerraPrint.
ISBN: 963-9186-30-9 fûzött: 1200 Ft
Majoros Pál: Magyarország a világkereskedelemben. [Fôiskolai tankönyv]. 2. kiad., Nemz.
Tankvk.
ISBN: 963-19-1610-3 fûzött: 1493 Ft
Makara György: Tanúnak jelentkezem. Melania.
ISBN: 963-9106-39-9 kötött: 1293 Ft
Maller Sándor: Az Európa-eszme. A kezdetektôl
a megvalósulásig. Mundus. (Az Antall József
Emlékbizottság és Baráti Társaság évkönyvei
6.)
ISBN: 963-8033-49-5 fûzött: 1456 Ft
Marcus, Amy Dockser: A Biblia a régészet tükrében. Hogyan írja újra a régészet a Bibliát és
formálja át a Közel-Keletet. Gold Book.
ISBN: 963-9248-66-5 kötött: 1980 Ft
Márfai Molnár László: Jelentés a dialógus nyomán. Tanulmányok a fiatal Fülep Lajos mıvészeti írásairól. Argumentum.
ISBN: 963-446-160-3 fûzött: 1600 Ft
Markó Béla: Ha varázsló lennék. Pallas-Akadémia.
ISBN: 973-8079-04-7 fûzött: 850 Ft
Mattis Teutsch és a Der Blaue Reiter. [Magyar
Nemzeti Galéria, Budapest, 2001. március 14.június 24]: [Haus der Kunst, München, 2001.
július 6.-október 8.]. MissionArt Galéria.
ISBN: 963-8074-14-0 kötött: 12000 Ft
McLaughlin, Chris: A fájdalomcsillapítás egyszerû módjai. Holló. (Holló kézikönyvtár)
ISBN: 963-9305-82-0 kötött: 1890 Ft
Megyesy Jenô: Esteledik. Kairosz.
ISBN: 963-85784-7-5 kötött: ajándék
Méhes Károly: Forma 1: minden, amit a 2001-es
világbajnokságról tudni kell. Alexandra.
ISBN: 963-367-786-6 fûzött: 1999 Ft
Mess Béla: Vadászszemmel öt földrészen. TerraPrint.
ISBN: 963-9186-28-7 fûzött: 1300 Ft
Mészáros Ernô: A Föld rövid története. Múlt, jelen, jövô. Vince. (Tudomány-egyetem.)
ISBN: 963-9192-88-0 kötött: 1495 Ft
Mezey Géza: Gyógyszeres interakciók. B+V
Lap- és Kvk.
ISBN: 963-7746-47-1 fûzött: 2980 Ft
Mezey László Miklós: Határtalan irodalmunk. Tanulmányok a szlovákiai magyar irodalom fél
évszázadáról. Hungarovox.
ISBN: 963-9292-18-4 fûzött: 950 Ft
Mikrobiológiai gyakorlatok. Bessenyei.
fûzött: 1467 Ft
Mikszáth Kálmán: Az elsô bánat. Válogatott elbeszélések. Osiris. (Millenniumi könyvtár 127.)
ISBN: 963-379-993-7 kötött: 680 Ft
Mikszáth Kálmán: Két választás Magyarországon. Függelék: Katánghy bejut a pénzügyi bizottságba. Osiris. (Millenniumi könyvtár 120.)
ISBN: 963-379-945-7 kötött: 680 Ft
Milyen jó, hogy vannak barátok. Alexandra.
ISBN: 963-367-400-X kötött: 1290 Ft
Min, Anchee: Madame Mao. Tiara.
ISBN: 963-00-6054-5 kötött: 1900 Ft
Mit kell tudni? A PC-rôl az OKJ és ECDL vizsgákhoz: pédatár. ComputerBooks.
ISBN: 963-618-255-8 fûzött: 2990 Ft
Moldova György: Az ellopott fôutca. Válogatott
cikkek, tárcák, szatírák. Urbis Kvk.
ISBN: 963-9291-10-2 kötött: 1990 Ft
Molnár Tibor: Terménybábok. (1.) Lazi K.
ISBN: 963-9227-47-1 fûzött: 390 Ft
Monroe, Martha C. – Cappaert, David: A környezeti nevelés a tantervekben. Magyar Környezeti Nevelési Egyesület. (KN Szer-Tár)
ISBN: 963-03-5876-X fûzött: 1213 Ft
Muldrow, Diane: Elektromos párbaj. Egmont
Hungary. (Pokémon kalandok 3.)
ISBN: 963-627-545-9 fûzött: 438 Ft
Münch, Richard: Európa-projekt. Jószöveg Mûhely. (Jószöveg tankönyvek)
ISBN: 963-9134-24-4 fûzött: 1398 Ft

Murányi Ottó – Nagy Zoltán Péter: Rallye kalendárium 2001. [MNASZ versenynaptár: OB I.
versenyek helyszínei]. Totem.
ISBN: 963-590-155-0 kötött: 1980 Ft
Murvai Olga: Dictionar Român – Maghiar de expresii. Sprinter. (Goldfish dictionaries)
ISBN: 973-0-01093-5 fûzött: 900 Ft
Murvai Olga: Magyar – román kifejezések kéziszótára. Sprinter. (Goldfish dictionaries)
ISBN: 973-0-01092-7 fûzött: 900 Ft

N
Nadler, Herbert: Vadásznapok, vadászévek.
DNM K. (Magyar vadászírók klasszikusai 4.)
ISBN: 963-86095-5-9 kötött: 2500 Ft
Nagy Ferenc: A magyar büntetôjog általános része. [Bôv., átd. kiad.] Korona.
ISBN: 963-9036-57-9 kötött: 4450 Ft
Nelu, Bradean-Ebinger: Egy közép-európai ember vallomásai. Versek – esszék. Masszi K.
(Ikerkönyvek 4.)
ISBN: 963-86135-5-6 fûzött: 649 Ft
Nemere István: Háttal a falnak. Puedlo K.
ISBN: 963-9320-38-2 fûzött: 625 Ft
Nemere István: Tûzvarázs. Szerelmes regény.
Anno.
ISBN: 963-375-167-5 fûzött: 625 Ft
Nemzetközi statisztikai évkönyv. A világ a XXI.
század küszöbén. KSH.
ISBN: 963-215-380-4 kötött: 3900 Ft
Népszokások Hajdúdorogon. Karácsony: betlehemes, kecske- és csillagjáték, karácsonyi ételek, karácsonyi, újévi népszokások. Hajdúdorogi Honism. és Városvédô Egyes. – Mészáros
K. Városi Kvt. (Hajdúdorogi Honismereti és Városvédô Egyesület kiadványa 2.)
fûzött: 941 Ft
Niederhauser Emil: Kelet-Európa története. História – MTA Törttud. Int. (História könyvtár 16.)
ISBN: 963-8312-71-8 fûzött: 2480 Ft
Nooteboom, Cees: Mindenszentek. Európa.
ISBN: 963-07-6844-5 kötött: 1980 Ft
Nordqvist, Sven: A kandúr szülinapi tortája. General Press.
ISBN: 963-9282-30-8 kötött: 1800 Ft
Norris, Christopher M.: Stretching. Útmutató a jó
kondícióhoz. Gold Book.
ISBN: 963-9248-64-9 fûzött: 1298 Ft

Ny
Nyíregyháza: várostérkép = Stadtplan = plan de
ville = town map. M. 1:25 000. Kinagyítás M.
1:10 000. utcák és terek, hivatalok és intézmények, nevezetességek, parkolók, egyirányú utcák = Strassen und Plätze, Behörden und öffentliche Einrichtungen, Parkplätze, Sehenswürdigkeiten, Einbahnstrassen. MT.
ISBN: 963-9108-66-9 CM 378 Ft

O
Oflazoglu, Turan: Nagy Szulejmán szultán. [Tragédia két felvonásban]. Terebess.
ISBN: 963-9147-42-7 fûzött: 295 Ft
Olosz Lajos: Hittel a mélységek felett. Levelek a
lágerbôl. Pallas-Akadémia. (Kis / Olosz /
könyv)
ISBN: 973-8079-06-3 fûzött: 980 Ft
Orban, Peter: A Plútó. A lelkünkben rejtôzô démon. Bioenergetic.
ISBN: 963-9343-14-5 fûzött: 1700 Ft
Orotlon, Julie: Kamera! Felvétel! Szerelem! JLX
K.
ISBN: 963-305-150-9 fûzött: 1290 Ft
Osborn, Nancy A.: A helyi közösség erôforrásai.
Magyar Környezeti Nevelési Egyesület. (KN
Szer-Tár)
ISBN: 963-03-5871-1 fûzött: 1213 Ft

Ö
Örkény István: Egyperces novellák. 3. kiad. Palatinus. (Örkény István mûvei)
ISBN: 963-9259-83-7 kötött: 2960 Ft

P
Pályáztató szervezetek gyûjteménye, [5.]. NonProfit Pénzügyi Közp.
fûzött: 780 Ft
Pennock, Margaret T. – Bardwell, Lisa V.: Környezeti témák a tanórán. Magyar Környezeti
Nevelési Egyesület. (KN Szer-Tár)
ISBN: 963-03-5873-5 fûzött: 1213 Ft
Pentaton daloskönyv. M. Környezeti Nev.
Egyes.
fûzött: 560 Ft
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Perecz László: Szép rendbe foglalva. Ister.
ISBN: 963-9243-35-3 fûzött: 1700 Ft
Perfect francia szótár [CD-ROM]. [Gyorsfordító
és szótanító CD-ROM]: interaktív multimédia.
Informania Digitalmedia Kft.
7000 Ft
Perfect olasz szótár [CD-ROM]. [Gyorsfordító és
szótanító CD-ROM]: interaktív multimédia. Informania Digitalmedia Kft.
7000 Ft
Perfect unió szótár [CD-ROM]. [Angol, német,
olasz, francia gyorsfordító és szótanító CDROM]: interaktív multimédia. Informania Digitalmedia Kft.
9000 Ft
Perry, Steve: A Birodalom árnyai. Aquila.
ISBN: 963-679-099-X fûzött: 1249 Ft
Pessoa, Fernando – Caeiro, Alberto: A nyájak
ôrizôje és más versek. Íbisz.
ISBN: 963-9294-06-3 fûzött: 1100 Ft
Pest megye településeinek atlasza + Budapest
térképe. 184+1 település részletes térképe. 2.
jav. és bôv. kiad. HISZI-MAP.
ISBN: 963-610-093-4 fûzött: 3900 Ft
Petrik Elemér – Pétery Elemér (ifj.) – Pétery
Ákos: Fiadnak hagyd örökül. Petrik sorsok. Oskar.
ISBN: 963-8122-43-9 fûzött: 1873 Ft
Pintér László: Látomások a múltból. Vidornyalak
– Keszthely – Sopron – Kanada. Tarsoly K.
ISBN: 963-00-5374-8 kötött: 1980 Ft
Polgári jogi fogalomtár. HVG-ORAC.
ISBN: 963-9203-76-9 fûzött: 6160 Ft
Pölöskei Ferenc: A magyar parlamentarizmus a
századfordulón. Politikusok és intézmények.
História – MTA Törttud. Int. (História könyvtár
15.)
ISBN: 963-8312-70-X fûzött: 1900 Ft
Polski Fiat 126P: Javítási kézikönyv. valamennyi
típusváltozat, 1973-1991. Maróti-Godai.
ISBN: 963-9005-39-8 kötött: 4480 Ft
Póra Ferenc: Magyar szinonima kéziszótár. Merényi.
ISBN: 963-9262-27-7 kötött: 2500 Ft
Potok, Chaim: A kiválasztott. Ulpius-ház.
ISBN: 963-9348-16-3 fûzött: 1980 Ft
Pozessere, Heather Graham: Eljô a reggel. Hajja.
ISBN: 963-9329-11-8 fûzött: 1200 Ft

R
Rácz Sándor: A vadászt az árnyéka kíséri. Nimród Alapítvány – Nimród Vadászújság Szerk. –
DNM K.
ISBN: 963-9027-36-7 kötött: 2200 Ft
Ranft, Ferdinand: Görögország. [szárazföld]:
biztos tippek az útra. M. Kvklub. (Marco Polo)
ISBN: 963-547-354-0 fûzött: 1990 Ft
Read, Piers Paul: A templomosok. Gulliver.
ISBN: 963-9232-12-2 kötött: 2750 Ft
Reisinger János: Katona Lajos, 1862-1910. Tanulmány és bibliográfia. Katona Lajos Vár. Kvt.
(Váci életrajzi bibliográfia 1.)
ISBN: 963-00-4515-X kötött: 1200 Ft
Réti István: A nagybányai mûvésztelep. 3. kiad.
Kulturtrade.
ISBN: 963-9323-18-7 kötött: 4995 Ft
Roberts, Nora: Holdfogyatkozás. Gabo.
ISBN: 963-9237-48-5 fûzött: 990 Ft
Rogers, Jenny: Befolyásolási képesség. Scolar.
(Scolar önfejlesztô program)
ISBN: 963-9193-46-1 fûzött: 2240 Ft
Rohwedder, W. J. Rocky – Alm, Andy: Számítógép a környezeti nevelésben: multimédia és
hálózati tanulás. Magyar Környezeti Nevelési
Egyesület. (KN Szer-Tár)
ISBN: 963-03-5880-8 fûzött: 1213 Ft
Roller Kálmán: "...mi is voltunk egyszer az Akadémián". Soprontól Vancouverig, 1956-2000.
Tarsoly K.
ISBN: 963-00-5716-6 kötött: 980 Ft
Rosarium philosophorum. Arcticus. (Libri operis
magni 3.)
ISBN: 963-00-6019-1 fûzött: 1950 Ft
Rubovszky Péter: Történelem III.. Vázlatok az
újkor történetérôl. 5. kiad. Nemz. Tankvk.
ISBN: 963-18-5994-0 fûzött: 511 Ft

S
Sachau, Susanne: A Dalmát tengerpart. Biztos
tippek az útra. M. Kvklub. (Marco Polo)
ISBN: 963-547-360-5 fûzött: 1990 Ft
Salvatore, R. A.: A világ háta. Szukits.
ISBN: 963-9278-31-9 fûzött: 1090 Ft

Sas Elemér: Mindenki fizikája. Beszélgetések a
fizikáról. Aranyhal.
ISBN: 963-9268-26-7 fûzött: 850 Ft
Sasson, Jean: A fátyol mögött. Igaz történet egy
szaúd-arábiai királyi család életébôl. Gabo.
ISBN: 963-9237-24-8 fûzött: 990 Ft
Scarry, Richard: Tesz-vesz szavak. Képes értelmezô szótár gyerekeknek. Lilliput.
ISBN: 963-9166-14-6 kötött: 2498 Ft
Schaller, Hans: Hit, hûség, hivatás. Ideál vagy
túlzott elvárás? Korda.
ISBN: 963-9332-24-0 fûzött: 700 Ft
Scharnitzky Viktor: Differenciálegyenletek. példatár. 6. kiad. Mûszaki Kvk. (Bolyai-könyvek)
ISBN: 963-16-3010-2 fûzött: 990 Ft
Scheffer, Mechthild: Az eredeti Bach-virágterápia. A gyógymód teljes elméleti és gyakorlati
bemutatása. M. Kvklub.
ISBN: 963-547-327-3 kötött: 2300 Ft
Schein Gábor: Weöres Sándor. Elektra. (Életkép sorozat)
ISBN: 963-9205-75-3 kötött: 1380 Ft
Schoenfeld, Mordechai: A CIA embere voltam
Magyarországon. K.u.K. K.
ISBN: 963-9173-82-7 fûzött: 980 Ft
Seitz, Wolfgang: Biokert. Kerttervezés, kerti
munka, növényápolás, növényismeret.Cser K.
(Kertünk növényei)
ISBN: 963-9327-30-1 fûzött: 998 Ft
Sey Gábor: A japán kard története. Misztikum helyett valóság. Alexandra.
ISBN: 963-367-785-8 fûzött: 999 Ft
Shakespeare, William: Shakespeare a szerelemrôl. Helen Exley ajándékkönyve. Alexandra.
ISBN: 963-367-858-7 kötött: 1999 Ft
Sienkiewicz, Henryk: Tûzzel-vassal. (1.) M.
Kvklub.
ISBN: 963-547-364-8 kötött: 2890 Ft
Sienkiewicz, Henryk: Tûzzel-vassal. (2.) M.
Kvklub.
ISBN: 963-547-365-6 kötött:
Siklós: várostérkép = Stadtplan = plan de ville =
town map. M. 1:15 000. Kinagyítás M.
1:10 000. utcák és terek, hivatalok és intézmények, nevezetességek, parkolók, egyirányú utcák = Strassen und Plätze, Behörden und öffentliche Einrichtungen, Parkplätze, Sehenswürdigkeiten, Einbahnstrassen. MT.
ISBN: 963-9108-74-X CM 378 Ft
Simon Tibor: A magyarországi edényes flóra határozója. harasztok – virágos növények: [egyetemi és fôiskolai tankönyv]. 4. átd. kiad., Nemz.
Tankvk.
ISBN: 963-19-1226-4 kötött: 3397 Ft
Sipos Péter: Imrédy Béla. Politikai életrajz. Elektra. (Élet-kép sorozat)
ISBN: 963-9203-76-1 kötött: 1380 Ft
Skvoreckî, Josef: Egy tenorszaxofonos történetei. Európa.
ISBN: 963-07-6926-3 kötött: 1600 Ft
Solt György: Valószínûségszámítás: példatár.
11. kiad., Mûszaki Kvk. (Bolyai-könyvek)
ISBN: 963-16-3037-4 fûzött: 990 Ft
Somló Katalin – Tóth Timea: Schrittweise 2. középhaladóknak. Nemz. Tankvk.
ISBN: 963-19-1006-7 fûzött: 940 Ft
Sopron: térkép = Plan = map. 1:12 500. Cartographia.
ISBN: 963-352-371-0 CM 380 Ft
Sôth Lászlóné: A végintézkedések. HVG-ORAC.
(Mindennapi családjog)
ISBN: 963-9203-74-2 fûzött: 3920 Ft
Stangl, Martin: Hobbim a kert. Kertészeti tanácsadó nem csak kertészeknek. M. Kvklub.
ISBN: 963-547-292-7 kötött: 3200 Ft
Steel, Danielle: Az adott szó. Merényi.
ISBN: 963-698-103-5 fûzött: 750 Ft

Sz
Szabadi Gusztáv: Idegen szavak és kifejezések
kéziszótára. [2. kötet (önálló)]. Merényi.
ISBN: 963-9262-38-2 kötött: 2500 Ft
Szabó Attila: Mûvészettörténet vázlatokban. A
kezdetektôl napjainkig. 4. kiad. Veritas.
ISBN: 963-650-445-3 fûzött: 1290 Ft
Szabó István, G. – Veréb József: Nagy töritréning. Felvételi elôkészítô feladatok középiskolásoknak. (1.) Kvalitas Nova.
ISBN: 963-00-5939-8 fûzött: 4983 Ft (1 – 2.)
Szabó István, G. – Veréb József: Nagy töritréning. Megoldások. (2.) Kvalitas Nova.
ISBN: 963-00-5940-1 fûzött:
Szabó Magda: Pilátus. Európa.
ISBN: 963-07-6927-1 kötött: 1400 Ft
Szántó Judit, M.: Ne menj el! Két kisregény.

Szerzô. (Z-füzetek 88.)
ISBN: 963-640-977-3 fûzött: 90 Ft
100 játék- és gyakorlat a labdarúgásban. [Kézikönyv tanároknak, edzôknek, pályaedzôknek,
versenyzôknek]. Dialóg Campus. (Dialóg Campus szakkönyvek)
ISBN: 963-9123-83-8 fûzött: 3480 Ft
Szeged. – Térkép. – Stadtplan. – Map. M.
1:17 500. Cartographia.
ISBN: 963-352-366-4 CM 380 Ft
Székely, Edmond Bordeaux: Az esszénus béke
evangélium felfedezése. Az esszénusok és a
Vatikán. Living Earth – Élô Föld. (E. B. Székely
könyvek 11.)
ISBN: 963-86161-2-1 fûzött: 1450 Ft
Székely, Edmond Bordeaux: Nyers ételek kincsestára. Living Earth – Élô Föld. (E. B. Székely könyvek 10.)
ISBN: 963-86161-1-3 fûzött: 1250 Ft
Székesfehérvár: várostérkép = Stadtplan = plan
de ville = town map. M. 1:20 000. Belváros:
1:10 000. utcák és terek, hivatalok és intézmények, nevezetességek, parkolók, egyirányú utcák = Strassen und Plätze, Behörden und öffentliche Einrichtungen, Parkplätze, Sehenswürdigkeiten, Einbahnstrassen. 3. kiad. MT.
ISBN: 963-9108-42-1 CM 378 Ft
Szigethy András: A Krokodilfa. M. Kvklub.
ISBN: 963-547-342-7 kötött: 1550 Ft
Szigeti Jenô: Gátol vagy véd a Tízparancsolat?
Esély Mozaik. (Evangélium mindenkinek)
ISBN: 963-9153-41-9 fûzött: 485 Ft
Szluha Márton: Liptó vármegye nemes családjai.
Heraldika.
ISBN: 963-85645-2-0 kötött: 6500 Ft
Szokolai Géza: Bombafenyegetések. Future Security Rt. (Biztonság-védelemi Akadémia kézikönyve 1.)
fûzött: 1867 Ft
Szörcsei Tamás: Személyi jövedelemadóról szóló törvény és magyarázata, 2001. Unió. (Törvények a gyakorlatban / törvény magyarázat)
ISBN: 963-388-327-X fûzött: 5264 Ft
Szöveggyûjtemény az Amerikai Egyesült Államok történetéhez, 1620–1980. Dialóg Campus. (Dialóg Campus tankönyvek)
ISBN: 963-9123-93-5 kötött: 3980 Ft
Szûcs Mara: Kerek erdô meséi. Korda.
ISBN: 963-9332-23-2 fûzött: 470 Ft
Születtem.... Magyar színészek önéletrajzai. Palatinus.
ISBN: 963-9259-74-8 kötött: 3600 Ft

T
Tapolcai életrajzi lexikon. Tapolca, Tapolcai Városszépítô Egyes. (Tapolcai füzetek 20.)
ISBN: 963-00-5532-5 fûzött: 1000 Ft
Target english [CD-ROM]. Haladó szintû angol
nyelvoktató CD-ROM. Informania Digitalmedia
Kft. (Magiszter / oktatóprogramok gyerekeknek
és diákoknak)
6000 Ft
Tátrai Tibor: Ms Project 2000. Ms Project Central. ComputerBooks.
ISBN: 963-618-254-X fûzött: 4500 Ft
Tbiliszi nyilatkozat. Kormányközi konferencia a
környezeti nevelésrôl az UNESCO és a UNEP
közös szervezésében: Tbiliszi, 1977. október
14-26.: zárójelentés. M. Környezeti Nev.
Egyes.
ISBN: 963-00-2645-0 fûzött: 560 Ft
Tények, rekordok, érdekességek. Tessloff és
Babilon.
ISBN: 963-9182-57-5 kötött: 2890 Ft
Thierry, Amadé: Attila. Attila fiai és utódai történelme a magyarok Európába telepedéséig.
Komár G.
ISBN: 963-440-156-2 fûzött: 2800 Ft
Timisoara = Temesvár = Temeswar. M. 1:15
000.: centry = belváros = innenstadt = city. M.
1:7 500. Cartographia.
ISBN: 963-352-775-9 CM 800 Ft
Tiszavasvári: várostérkép = Stadtplan = plan de
ville = town map. M. 1:17 500. utcák és terek,
hivatalok és intézmények, nevezetességek,
parkolók, egyirányú utcák = Strassen und Plätze, Behörden und öffentliche Einrichtungen,
Parkplätze, Sehenswürdigkeiten, Einbahnstrassen. MT.
ISBN: 963-9108-86-3 CM 378 Ft
Tömörkény István: János a földdel. Osiris. (Millenniumi könyvtár 121.)
ISBN: 963-379-982-1 kötött: 680 Ft
Törô István: Az elpuskázott hatalom. Elbeszélések. Petit.
ISBN: 963-8520-7-5 kötött: 1867 Ft

Török András: András Török's Budapest: a critical guide. 5. rev. ed. Corvina.
ISBN: 963-13-4989-6 fûzött: 2600 Ft
Tóth Krisztián Tihamér: Zámbó Jimmy testôre
voltam. Hét év története. Százszorszép.
ISBN: 963-7673-33-4 fûzött: 1980 Ft
Tóthné Bordé Katalin: Kner Imre és a közéleti
nyilvánosság. Bessenyei.
ISBN: 963-9130-85-0 fûzött: 1333 Ft
Tourtillott, Leann – Britt, Peggy: Környezeti nevelési segédletek értékelése. Magyar Környezeti Nevelési Egyesület. (KN Szer-Tár)
ISBN: 963-03-5877-8 fûzött: 1213 Ft
Treiber Zsuzsa: Gyertek velem erdei iskolába! M.
Környezeti Nev. Egyes.
fûzött: 747 Ft
Treiber Zsuzsa: Gyertek velem múzeumba! A
Magyar Természettudományi Múzeum. M. Környezeti Nev. Egyes.
fûzött: 747 Ft
Túró: Dr. Oetker. Grafo.
ISBN: 963-8280-86-7 kötött: 1100 Ft

U
Új kortárs magyar színész lexikon. Magazin.
ISBN: 963-00-5148-6 kötött: 2960 Ft
Urbán János: Matematikai logika: példatár. 4. kiad. Mûszaki Kvk. (Bolyai-könyvek)
ISBN: 963-16-3035-8 fûzött: 990 Ft
Útmutató környezeti nevelési tantervek fejlesztéséhez. M. Környezeti Nev. Egyes.
ISBN: 963-00-4015-8 fûzött: 2800 Ft

V
Varga Domokos: Íróiskola. Tollforgatás mesterfokon. M. Írók Egyes. – Hét Krajcár. (Lyukasórakönyvek)
ISBN: 963-8250-60-7 fûzött: 1180 Ft
Vas Gereben: Nagy idôk, nagy emberek. Unikornis. (A magyar próza klasszikusai 84. köt.)
ISBN: 963-427-418-8 kötött: 3000 Ft
Vékás Lajos: Az új polgári törvénykönyv elméleti
elôkérdései. HVG-ORAC.
ISBN: 963-9203-84-X fûzött: 3360 Ft
Vekerdy Tamás: Honnan? Hová? Ttíz beszélgetés életrôl, halálról, szerelemrôl. Holnap.
ISBN: 963-346-420-X kötött: 1200 Ft
Vidra Ágnes: Manófalva [CD-ROM]: matematika.
[játékos oktatóprogram kisiskolásoknak] interaktív multimédia. Informania Digitalmedia Kft.
4000 Ft
Visegrády Antal: A jog- és állambölcselet alapjai.
Dialóg Campus. (Dialóg Campus szakkönyvek)
ISBN: 963-9123-94-3 fûzött: 2280 Ft

W
Wagschal, S.: Gyakorlati útmutató a kásruszhoz.
Zsidó étkezési törvények. T-Mart Press.
ISBN: 963-00-4210-X kötött: 990 Ft
Walsch, Neale Donald: Barátságban Istennel.
Szokatlan párbeszéd. Édesvíz.
ISBN: 963-528-495-0 fûzött: 2500 Ft
Warsaw = Warschau = Varsovie M. 1:26 000. City = Innenstadt = Centre = Belváros M. 1:17
000. Cartographia.
ISBN: 963-352-728-7 CM 800 Ft
Wass Albert: Magukrahagyottak. Kráter Mûhely
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Egyes.
ISBN: 963-9195-40-5 fûzött: 1180 Ft
Weber, B. – Batlle, Maria Angeles – Busquets,
Carlos: Égszínkék nyulacska születésnapi tortája. Hemma Kiadó .
ISBN: 2-8006-6286-7 kötött: 1180 Ft
Weiner, Tim – Johnston, David – Lewis, Neil A.:
Árulás. [Aldrich Ames amerikai kém története].
Future K.
ISBN: 963-03-7061-1 fûzött: 1867 Ft
West, Clare: Öngyógítás belsô energiával. Mindennapos gyakorlatok a testi-lelki egészségért.
Gold Book.
ISBN: 963-9248-65-7 fûzött: 1298 Ft
Westcott, Patsy: Csecsemôk és kisgyermekek
egészséges táplálása. Holló. (Holló kézikönyvtár)
ISBN: 963-9305-83-9 kötött: 1890 Ft
Westgate, Alice: A békés otthon. Cser K.
ISBN: 963-9327-24-7 kötött: 3998 Ft
Wilson, Jacqueline: A kofferes kislány. Animus.
ISBN: 963-9307-16-5 fûzött: 898 Ft
Wilson, Jacqueline: Kettôs játszma. Animus.
ISBN: 963-9307-09-2 fûzött: 898 Ft
Woodiwiss, Kathleen E.: Egy szenvedélyes csók
után. M. Kvklub.
ISBN: 963-547-341-9 kötött: 1590 Ft

Z
Zádori Bence: Banyaláz. Lazi K.
ISBN: 963-9227-52-8 fûzött: 640 Ft
Zakar Béla Ferenc: Végtelen vágy a végtelenre.
Zakar Béla Ferenc válogatott versei, prózái és
meséi. [Magánkiad.]
ISBN: 963-640-835-1 fûzött: ajándék
Zala Júlia, 1919–1994 mûveinek válogatott bibliográfiája. KSH Kvt. és Dok. Szolg. (Nagy magyar statisztikusok 17.)
ISBN: 963-215-390-1 fûzött: 800 Ft
Zalatnay Sarolta: A 100 millió igaz története –
avagy Jótett helyébe jót ne várj. Trabaccolo BT.
ISBN: 963-03-6893-5 [hibás ISBN 963-7768106] fûzött: 999 Ft
Zelk Zoltán: Erdei mulatság. Válogatott versek
és mesék. Santos.
ISBN: 963-9244-32-5 kötött: 998 Ft
Zelk Zoltán – Radvány Zsuzsa: A három nyúl.
Santos – Bynt.
ISBN: 963-9244-26-0 kötött: 380 Ft
Zielpunkt Deutsch [CD-ROM]. Haladó szintû
nyelvoktató CD-ROM: interaktív multimédia.
Informania Digitalmedia Kft. (Magiszter / oktatóprogramok gyerekeknek és diákoknak)
6000 Ft
Zoehfeld, Kathleen: Zsebibaba pótmamája. Egmont Hungary.
ISBN: 963-627-566-1 kötött: 999 Ft
Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem. Európa. (Millenniumi könyvtár 131.)
ISBN: 963-07-9606-9 kötött: 680 Ft
Az összeállítás a Könyvtárellátó Közhasznú Társaság információs rendszere alapján készült.
A felsorolt könyveket a Könyvtárellátó már felajánlotta megvásárlásra a könyvtáraknak, ill.
megrendelhetôk a társaság home lapján
(www.kello.hu).

A KOSSUTH KIADÓ A SIKERES MAGYAR KÓDEX ÉS A KONTINENSRÔL KONTINENSRE
SOROZAT UTÁN ÚJABB NAGYSZABÁSÚ SOROZATOT INDÍT ÚTJÁRA
MAGYAR ÉPÍTÉSZET

Nap mint nap épületek
sokasága mellett megyünk el, és sokszor
észre sem vesszük szépségüket. Új, hatkötetes
sorozatunk ezen kíván
segíteni, amikor közreadja a magyar építészet
történetének gazdagon
illusztrált enciklopédiáját. Nem titkolt célunk:
felhívni a figyelmet hazánk épületeire – mind
a történeti, mind pedig
az elsô világháború utáni Magyarország építészeti kultúrájára. A
mérnöki munka eredményeként szárnyaló
formák, gigantikus épületek, mesteri tökéletességgel megalkotott létesítmények születtek,
hogy emberöltôket túlélve történelmünk, kultúránk tanúi legyenek. A régmúlt építményeitôl kortárs építészeink világszínvonalú

munkáival bezárólag látványos képet kapunk az építômûvészet
honi történetérôl. Megismerkedhetünk a különféle stílusokkal és
a jellegzetes épületcsoportokkal korszakuk, földrajzi elhelyezkedésük és rendeltetésük szerint.
A könyvsorozat 2001. áprilisától kezdôdôen három év alatt hat
kötetben jelenik meg
Az elsô kötet 2001. április végétôl kapható!
A MAGYAR ÉPÍTÉSZET KÖTETEI
1. A rómaiaktól a román korig
Megjelenik: 2001. április
2. Gótika és reneszánsz
Megjelenik: 2001. október
3. Késô reneszánsz és kora barokk
Megjelenik: 2002. március
4. A barokk, a rokokó és a copf
Megjelenés: 2002. október
5. Klasszicizmus, historizmus
Megjelenik: 2003. március
6. A huszadik század
Megjelenik: 2003. október
6 kötet, kb. 180–220 oldal / kötet, méret: 240x320 mm,
llusztráció: kb. 240–280 színes fotó, térkép, alaprajz/kötet
Ár: 5400 Ft /kötet

A kedvezményes megrendelésrôl érdeklôdjön vevôszolgálatunknál: Kossuth Könyvesbolt
(1061 Budapest, Andrássy út 13.) telefon, fax: 266-3514, 266-3515, e-mail: kossuthvevoszolg@matavnet.hu
A Kossuth Kiadó egyéb kiadványairól honlapunkon olvashat: www.kossuth.hu

Találkozzunk a Kossuth Kiadó könyvbemutatóján a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon
(Kongresszusi Központ, április 27-én, 10 órakor a Bartók teremben)

A

Tessloff és Babilon Kiadó

Az Animus Kiadó ajánlata
A kofferes kislány 898 Ft

szeretettel meghívja régi és új partnereit, látogatóit
a VIII. Nemzetközi Könyvfesztiválra
a Budapest Kongresszusi Központba.
A fesztivál ideje alatt, április 27–29. között
a 211. számú standunkon minden kiadványunk

20% kedvezménnyel vásárolható meg.

Stanley, a szerencse fia 1290 Ft
Bradley, az osztály réme 1290 Ft

Legújabb könyvünk, a Tények, rekordok, érdekességek
címû kiadvány megrendelhetô
a Tessloff és Babilon Kiadó címén:
1075 Budapest, Károly krt. 3/a. IV. em.
Telefon: 413-0970, www.tessloff-babilon.hu,
e-mail: kiado@tessloff-babilon.hu

Kettôs játszma 898 Ft

A KÖZPONTI STATISZTIKAI
HIVATAL ÚJDONSÁGA

A Librotrade Kft. ajánlja

Nemzetközi statisztikai évkönyv
(A világ a XXI. század küszöbén)
A világ a XXI. század küszöbére ért, s ebbôl az alkalomból
rendhagyó kiadványt jelentetett meg a Központi Statisztikai
Hivatal: Nemzetközi statisztikai évkönyvet bocsát közre,
amely 460 oldalon ismerteti a nagyvilágot a számok segítségével. Az adattár behatárolja a Földet a naprendszerben,
lakóit az országokban, leírja magukat az államokat – mind
területük és népességük alapján, mind gazdasági mutatóik
tekintetében. Kiolvashatóak a jövedelem és a lakások, a
környezetvédelem és az egészségügy adatai, az olvasó
betekintést nyerhet a globális pénzügyekbe és
kereskedelembe.
A hagyományosnak mondható tematikus fejezetekben az
összehasonlíthatóságot szem elôtt tartva a mutatók és országok eddiginél jóval bôvebb köre jelenik meg. Mivel a felhasználók minél frissebb adatokat igényelnek, a kötet
összeállítói az eddigi szokásoktól eltérôen éltek az internet
kínálta lehetôségekkel. A
legújabb tények mellett
olyan izgalmas történeti
adatok is találhatók
benne, amelyek elárulják,
miként alakult a Föld
becsült népességének
száma 1650 és 2000
között, melyek a világ
legnépesebb városai,
vagy hogy hány emberáldozatot követelt az elsô
és a második
világháború. A számszaki
eligazodást a világ dolgaiban grafikonok és
színes térképek segítik.
Ára: 3900 Ft

Hajdu Katalin: Four Seasons I–II.
Angol nyelv haladóknak
Bindics Krisztina:
Geschichten mit Humor in Grundstufe
Tiszárovits Nóra:
Geschichten mit Humor in Mittelstufe
Hollós Zita: Német–magyar suliszótár
A.A.Milne: Winnie-the-Pooh
Antoine de Saint-Exupery: The Little Prince
Helen Fielding: Bridget Jones's Diary
Helen Fielding: Bridget Jones: Edge of Reason
Winston Groom: Forrest Gump
Arthur Golden: Memoirs of a Geisha
Joseph Heller: Catch 22
Tolkien: Lord of the Rings
John Farman: Very Bloody History of Britain
John Farman: Very Bloody History of Britain II.

3472 Ft
1500 Ft
1500 Ft
2900 Ft
1030 Ft
610 Ft
2679 Ft
2297 Ft
2045 Ft
2406 Ft
2625 Ft
6562 Ft
1641 Ft
1969 Ft

A könyvek megvásárolhatók illetve megrendelhetôk:

Librotrade Könyvrészleg
1173 Budapest, Pesti út 237.
Telefon: 258-1463, fax: 257-7472
E-mail: books@librotrade.hu

A MÓRA KIADÓ ÚJ SOROZATTAL JELENTKEZIK
A BUDAPESTI NEMZETKÖZI KÖNYVFESZTIVÁLON
1134 Budapest, Váci út 19., Telefon: 320-4740
e-mail: mora_kiado@elender.hu
web-oldal: www.morakiado.hu
„Asszonytársak, testvéreim,
mondjuk ki úgy, ahogy van:
a nôk legeslegsúlyosabb problémája a férfi.
Akkor is ha nincs, akkor is ha van.”

Április 27-én, pénteken, 11 órától
– a Lehár teremben – bemutatjuk
a sorozat elsô két kötetének szerzôit:
Ildikó von Kürthyt, a Hamburgban élô írót,
a Stern magazin szerkesztôjét, aki elsô kötetével
a német betsellerlista élére került, valamint
a zoológusnak készülô Vozár Ágnest.

A fenti aranymondás, a NÔK & Ôk címmel induló sorozatunk mottója is lehetne. Mert „nôi dolgokról”
szólnak, de nemcsak nôolvasóknak. Könnyedség és
irodalmi igény; pikantéria és jó ízlés, humor és önirónia jellemzi a köteteket.

A sajtótájékoztatót követôen,
12 órától a Móra Kiadó 214. standján
dedikálnak a szerzôk.
Minden olvasónkat szeretettel várjuk!
Vozár Ágnes
Túlélôtúra

Ildikó von Kürthy
Mikor hívsz már te gazember…

