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A család könyvespolcára

A Móra Kiadó
kíná l a t ábó l

Hans de Beer
Pihe, siess haza!
Egy kis jegesmedve története
64 oldal
színes ill. a szerzô
Pihe, a kis jegesmedve kalandos ha-
jóútjának története. Hogyan került
egy halászhajóra, és hogyan jutott
haza a hó és jég birodalmába, az
Északi-sarkra.
1890 Ft

Čtvrtek, V. – Pilař, R.
Manka
152 oldal, ford. Karsay Katalin
Ismét veszély fenyegeti a Řaholec-
erdôt. Most Mankán a sor: bebizo-
nyítja, hogy ha igazán nagy baj van,
csak egy asszony tud segíteni. Csi-
bészke közben szépen kitanulja a
rablófogásokat, hogy apjához hason-
lóan igazságos zsivány váljék belôle.
2590 Ft

Háncsvirág
Norvég népmesék
144 oldal+8 színes melléklet,
ill. Szegedi Katalin
A hagyományos népmesei elemeket
felsorakoztató meséket az északi or-
szág jellegzetességei, a jegesmedve, a
komor, hideg telek és különösen az
éjjel fává vagy kôvé váló, nappal
rosszban sántikáló trollok jelenléte
teszi  érdekessé. 
1980 Ft

Várhelyi András
Kimenôkönyv
128 oldal   
A szerzô legújabb regényében az elsô
szerelmek és a diákcsínyek világába  re-
píti olvasóját, egy szigorú egri kollégi-
um falai közé, az 1960-as 70-es évek
Magyarországába.
1490 Ft
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A Maecenas Könyvkiadó ajánlata

Kurt Vonnegut

Kékszakáll
„A Kékszakáll Kurt
Vonnegut legjobb re-
génye az Ötös számú
vágóhíd óta. A világ öt
legjobb könyve között
van a helye.”

The Tennessean,
Nashville

A Kékszakállú Herceg
mesebeli várában a le-
zárt ajtajú szobát nem
nyithatja ki senki em-
berfia. Vonnegut regé-
nyének fôszereplôje,
az örmény származású
amerikai festômûvész
a pajtáját lakatolta le
hetvenhét lakattal. Mit
rejteget ott? Kinyitja-e
maga, vagy a kíváncsi

Circe Berman egyedül fejti meg a titkot? A Mester köny-
ve hírnevéhez méltó: izgalmas, kacagtató, megható. 

„Ezt a könyvet a Vonnegut-rajongók biztosan az oltáruk-
ra helyezik.”

Rave Reviews
280 oldal,1650Ft

Weöres Sándor

62 vers –
62 Poems
Válogatta
és fordította:
Tótfalusi István

A huszadik századi
magyar költészet
egyik legnagyobb-
ja, Weöres Sándor
már egészen fiata-
lon bravúros verselô
volt, és idôvel a po-
ézis Próteusza lett
belôle. (Tizenöt
éves volt, amikor
Kodály Zoltán meg-
zenésítette az egyik
versét.) Rövidebb
verseinek ciklusa, a
Rongyszônyeg, ez a
csillogó kaleidosz-
kóp, a vers-varázslót
mutatja legjobb
formájában, aki a

hangulatok és érzelmek sokféleségét idézi meg színpom-
pás látomásokban és változatos vers-zenével. A ciklus da-
rabjai közül sok vált népszerû gyermekverssé, de a költé-
szet felnôtt ínyencei számára is okoz majd meglepetést ez
az elegáns kivitelezésû kétnyelvû kötet.

152 oldal, bársony kötés, arany véset,
átlátszó védôfólia,1900 Ft

Maecenas Könyvkiadó,
1054 Bp., Szemere u. 21. Telefon/fax: 311-2836, 

E-mail:maecenas@hu.inter.net
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Interjú

Túl egy érzelmi abortuszon
Ladik Katalin
„A nyolcvanas évek közepé-
tôl rossz közérzetem egyre
fokozódott, s 1991-ben úgy
éreztem, végleg „elfogyott”
körülöttem a levegô. A
nemzetiségek állami szinten
irányított egymás ellen való
uszítása, a sovinizmus és a
nacionalizmus erôsödése az
akkori Jugoszláviában, is-
merôseim politikai elvakult-
sága, valamint a szellemi és
érzelmi táplálék hiánya rá-
döbbentett: Újvidéken sem
magánemberként, sem al-
kotóként nem változtatha-
tom meg az általános gyû-
lölködô hangulatot, ezért
mást nem tehetek, mint ki-
vonulok az eljövendô ese-
mények sodrásából. Fájdal-
mas kivonulás volt ez szá-
momra. Érzelmi abortusz.”
(Mátraházi Zsuzsa)
4. oldal

KÖNYV
Panoráma
Bárány Tamás:
Az évszázad vándora
Desmond Morris:
Bensôséges kötelékek
Levelek a pokol tornácáról
Közreadta Ternai András
Politikai szecesszió Szerk.
G. Fodor Gábor
6. oldal

Könyvbölcsô
Tarján Tamás
Átjáróház a panteon
„Skribler, firkász, az iroda-
lom napszámosa: ilyesféle
megnevezésekkel illeti a tör-
ténetmondó Csike Alfrédot,
aki Bayer Béla Árnyjáték cí-
mû novelláskötetének pereg-
rinus fôszereplôje. E közepe-
sen kiváló férfiú tárcanovel-
lák során át hányódik, de
azért nem kell félteni ôt,
mindig elvergôdik a nôi ka-
rok kikötôjébe, netán egy (lé-
gi) kikötôbe, igaziba. A röp-
ke históriákban szerencsésen
találkozik (és szikrázik össze)
az egzotikus táj (merthogy
Csike mindig Délre vágyik)
és a hazai valóság, ahol a pro-
vincia magyar költôjét a cef-
re égeti a sírba.”
9. oldal

Bestseller

Sorozatnyomozók
és sorozatgyilkosok
Meglehetôsen nagy a krimi
kategória mûfaji tisztázatlan-
sága: a hagyományos krimi
kategóriájába már nem fér-
nek bele például a világmére-
tû összeesküvések leleplezé-
sérôl szóló kémtörténetek,
noha különbözô, ilyen típu-
sú könyvek iránt fogékony
olvasóknak szánt sorozatok-
ban ezek gyakran együtt je-
lennek meg. Az elméleti
megközelítés helyett marad-
junk egyszerûen az „izgalmas

olvasmányok” megjelölés-
nél: ez igaz a mûfaj-mûtípus
valamennyi opuszára, mert
ha mégsem lenne igaz, már
nem is tartozhatna ide. 
(Kovács Antal)
10. oldal

Megjelent könyvek

2004. szeptember 17–30.
11. oldal

KÖNYVKULTÚRA

Kertész Ákos
A kommunikáció
további titkai
14. oldal

Habkönnyû
hazugságtörténet orosz
módra
Ljudmilla Ulickaja
könyveirôl
Szokatlanul nagy tömeg,
köztük számos honfitársa
várta a népszerû orosz író-
nôt, Ljudmilla Ulickaját, új
könyvének, a Magvetônél
megjelent Életmûvésznôk cí-
mû regényének a könyvbe-
mutatóján. A hatvanas évei-
ben járó, szerény, ám jó hu-
morú írónôt Forgách András
mutatta be a magyar közön-
ségnek, az estét Ónodi Esz-
ter felolvasása és a Vodku v
Glotku zenekar hangulatos
koncertje színesítette.
(Szénási Zsófia)
17. oldal

Sikerlista
18. oldal

Külföld

A jellem és a tehetség –
Elfriede Jelinek
Nobel-díja
Erre senki sem gondolt. John
Updike-ra, Philipp Rothra,
Doris Lessingre vagy Joyce
Carol Oatesra számítottak.
Ehelyett az osztrák írónô,
Elfriede Jelinek kapta az idei
irodalmi Nobel-díjat. 
(Lendvai Zsóka)
20. oldal

KÖNYVIPAR

Frankfurti Könyvvásár
2004
21. oldal

Kolofon

Perfekt Kiadó
Domina Istvánt
kérdezte Nádor Tamás
A Perfekt Kiadó akár azt is je-
lezheti a nevével, hogy per-
fekcionista, hogy arra törek-
szik: kiadványai révén a ve-
lük ismerkedô szakember –
az adott tárgy perfekt tudói-
nak könyvei jóvoltából – tár-
gyában perfekt lehessen. De
félretéve a szómagyarázko-
dást: a Perfekt valójában a
pénzügy és a számvitel vilá-
gának korszerû, friss, átfogó
ismeretét kínálja szakembe-
reknek s az ezen ismereteket
közép- és felsôfokon elsajátí-
tóknak, meg persze minden
más érdeklôdônek. Ha úgy
tetszik: sajátos tükrét nyújtja
a gazdaságnak s egyszers-
mind lehetôségeket, esélye-
ket, változatokat ajánl. S tud-
juk: varietas delectat, még
ilyen egzakt foglalatosságban
is. Sôt, ha élnek vele: magán-
és közhaszonra szolgálhat.
22. oldal

www.konyv7.hu



■ Az újvidéki, Magyarországra néhány évvel ezelôtt áttelepült
költônô, Ladik Katalin október 25-én ünnepli születésnapját.
Beszélgetésünknek részint ez adja az idôszerûségét, másrészt az
a verseskötet, amely a Fûketrec címet viseli és ebben az eszten-
dôben látott napvilágot. (A költônô mûvei egyébként már az
Országos Széchényi Könyvtár Elektronikus Könyvtárából:
www.mek.oszk.hu, valamint a Hollandiai Mikes Kelemen Kör
honlapjáról: www.federatio.org is letölthetôk.) De térjünk vissza
az élettörténetre!
– Az Újvidékrôl történt áttelepülés nyilván nem jelentett
könnyû döntést az Ön számára. Mi volt az, ami megadta a
végsô lökést?
– A nyolcvanas évek közepétôl rossz közérzetem egyre foko-
zódott, s 1991-ben úgy éreztem, végleg „elfogyott” körülöt-
tem a levegô. A nemzetiségek állami szinten irányított egy-
más ellen való uszítása, a sovinizmus és a nacionalizmus erô-
södése az akkori Jugoszláviában, ismerôseim politikai elva-
kultsága, valamint a szellemi és érzelmi táplálék hiánya rá-
döbbentett: Újvidéken sem magánemberként, sem alkotó-
ként nem változtathatom meg az általános gyûlölködô han-
gulatot, ezért mást nem tehetek, mint kivonulok az eljöven-
dô események sodrásából. Fájdalmas kivonulás volt ez szá-
momra. Érzelmi abortusz. Már e felismerés elôtt is jó ideje,
„dióhéjba” zárva kis szobám falai közé, alig tartottam a kap-
csolatot a külvilággal. Tudtam, hogy sem színészként, sem
íróként nekem itt „fû nem terem”. A békefenntartó egységek
1991-ben jöttek be. Ez az esemény megadta a végsô lökést el-
határozásomhoz, hogy Pestre költözzem a fiamhoz, aki ép-
pen akkor fejezte be zenei tanulmányait a Liszt Ferenc Zene-
mûvészeti Egyetem zeneszerzôi szakán.
– Megszokta a környezetet, amely, ha nem is volt vadonatúj
az Ön számára, mégis életmódbeli változást hozott?
– Az Újvidékrôl Budapestre történt áttelepüléssel valami
meghalt bennem. Ezt a meghalt valamit nemsokára sajgó
zsibbadásként kezdtem újra érzékelni itt, Magyarországon.
Mintha egy elhalt végtag helyett új végtagkezdemény érezne
és végezné a dolgát a régi helyett. Tudtam, hogy a szakma
nem fog tárt karokkal várni Magyarországon. Így is történt.
Ám valami csoda és szerkesztôségi világnézeti okokból felkí-
nálták: legyek az Élet és Irodalom versrovat-vezetôje. Egy
évig tevékenykedtem ott. Ekkor kért fel a Hangár színmûvé-
szeti és beszédmûvészeti központ vezetôje, hogy tanítsak eb-
ben a magániskolában. Számomra két teljesen új területen
kezdtem és tanultam újra az életemet, hiszem sem rovatveze-
tô, sem tanár nem voltam addig. Jugoszláviában akkor már
tragikusra fordultak az események. Munkahelyemnek kö-
szönhetôen támogatni tudtam anyagilag az otthon maradot-
takat. Akkor ezek életmentô munkahelyek voltak mindannyi-
unk számára. De nemsokára megszûnt mind a kettô, ezzel
együtt jövedelmem forrásai is. Életmód- és színvonalbeli vál-
tozást ez nem hozott számomra. Nagyon szerény anyagi kö-
rülmények között éltem Újvidéken is, tehát megszokott do-
log volt számomra a szûkölködés. Továbbra is írtam, és ha
adódott alkalom egy-egy színészi feladatra, elvállaltam; szo-
rosabbra fûzôdött alkotótársi kapcsolatom Szkárosi Endre
költôvel, performance-mûvésszel és másokkal, akikkel a Spi-
ritus noister együttes tagjaként számos irodalmi és zenei ren-
dezvényen vettem részt fonikus költôként, hangmûvészként
itthon és külföldön. 
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interjú

Túl egy érzelmi abortuszon
Születésnapi beszélgetés Ladik Katalinnal

■ Ladik Katalin költô, színmûvész.
Szül.: Újvidék (ma: Novi Sad, Jugoszlávia) 1942. okt. 25.
Az ún. írott költeményekkel párhuzamosan hangköl-
teményeket és vizuális verseket is alkot, kísérleti zenemûvek
és hangjátékok alkotója és vokális elôadója. Tevékenységi
területe továbbá a performance, happening, mail art
(küldeménymûv.), kísérleti színpadi mûvek.

Közgazd. Fôisk., Újvidék, 1961–63. Színmûv. drámai
stúdió, Újvidék, 1964–66. 1961–63. banktisztv., 1962–
költôi tevékenységet folytat, 1963–77. az Újvidéki Rádió,
1977–92. az Újvidéki Színház színésze, 1993–94. az Élet és
Irodalom versrovatának vezetôje, 1994–99. a Cigányfúró
versrovatának vezetôje, 1993–98. a Hangár hang- és szín-
mûvészeti okt. közp. tanára. A Magyar Írószövetség, a
Magyar Alkotók Országos Egyesületének tagja.
Kassák-díj (1991), Hollandiai Mikes Kelemen Kör-díj
(2000), József Attila-díj (2001)

Eddig megjelent verseskötetei:
Ballada az ezüstbiciklirôl Forum, Újvidék, 1969;
Elindultak a kis piros buldózerek Forum, Újvidék, 1971;
Mesék a hétfejû varrógéprôl Forum, Újvidék, 1978;
Ikarosz a metrón Forum, Újvidék, 1981;
A parázna söprô – Bludna metla (magyar–szerb nyelven)
Forum, Újvidék, 1984;
Kiûzetés Magvetô, Budapest, 1988;
Jegyesség Fekete Sas – Orpheusz, Budapest, 1994;
A négydimenziós ablak Fekete Sas, Budapest, 1998.
Fûketrec Orpheusz, Budapest, 2004.

Idegen nyelvre fordított verseskötetei:
Poesie erotiche (olasz) La Sfinge, Nápoly, 1983;
A parázna söprô – Bludna metla (szerb) Forum,
Újvidék, 1984;
Erogen zoon (szerb) Književna zajednica Novog Sada,
Újvidék, 1987;
Stories of the Seven-headed Sewing Machine (angol)
New Native Press, Sylva, N.C. USA, 1992;
Poèmes (francia) Centre International de Poèsie,
Marseille 1999.

Mûveirôl megjelent legfontosabb tanulmányok/kritikák:
Gunda Béla: A népmese a magyar avantgárd költészetben;
Bányai János: Ezüst biciklin a szürrealizmustól
a húsdarálóig;
Bencze Lóránt: A White Dog in the Universe
(A Short Guid to the poetic Language of Katalin Ladik);
Fabó Kinga: Közelebb egy másfajta elragadtatáshoz;
Szakolczay Lajos: Mítosz és példázat;
Bencze Lóránt: Kiûzetés és rettenet;
G. Komorózcy  Emôke:
Egy didergô madárijesztô virraszt az égen;
Kemenczky Judit: Vers és színház;
Szkárosi Endre: Ladik Katalin – Szigorított muskátli;
Szkárosi Endre: A szó teste;
Pósa Zoltán: A tudatalatti hívása;
Papp Tibor: Egy költô fölvezetése;
Bodor Béla: Androgyna apokalipszise.



– Megtartotta az Adrián a maga „szigetét”. Ez
nyári menedék vagy „alkotóház” szerepét
tölti be az életében?
– Egyetlen, az anyagi világhoz irányuló vágyam
volt ez a kis „menedék” az adriai Hvar szigeten,
ami hosszú évek szigorú takarékoskodása ered-
ményeképpen meg is valósult. Ez a kis kôház
nem csupán menedékül szolgál, de testileg, lel-
kileg rendbe hoz, az „alkotáshoz” is hozzásegít.
– Leginkább avantgárd költônek tekintik.
Hogy alakul ki egy poétának az egyéni hang-
ja, illetve a skatulyába tartozása? Ô maga
dönt felôle vagy sodorja a stílusa, esetleg a
különállásra való hajlama?
– Elejétôl fogva tudatosan igyekeztem meg-
találni egyéni hangomat. Próbálkoztam kü-
lönféle stílusokkal, „izmusokkal”, míg rájöt-
tem, hogy a forma próbálgatása gyakran
meglepô dolgokat hoz ki belôlem. Amikor
magaménak érzek egy stílust, akkor szinte a
modorosságig „nyûvöm”, aztán átváltok egy
másikra, amelyben szintén otthon érzem ma-
gam egy ideig. Egyébként azt gondolom, bár-
mely formában írok is, a beavatottak számá-
ra felismerhetô a hangom.
– A Fûketrec versei a maguk meghökken-
tô képzettársításaikkal azonos idôszak
termékei?
– Egyáltalán nem. Harminc év termésébôl vá-
logattam a versek egy részét, a többit az utóbbi
öt évben írtam.
– Jól érzem-e, hogy a Fûketrec állatversein

átsejlik az erotika és végigvonul rajtuk az el-
múlás motívuma?
– Nagyon jól érzi. És még sok minden más is
átvonul rajtuk. Most magyarázzam?
– A fülszövegben bizony magyarázza is.
Méghozzá olyan kódot ad a saját költemé-
nyeihez, amilyeneket a magyartanárok
vagy a kései utókorban az irodalmárok
szoktak nyújtani, miközben a költô azt
mondja haló poraiban, hogy „gondolta a
fene”. Megfricskázza  a fülszöveggel a szá-
zadok múlva eljövendô értelmezôket vagy
a szájukba adja a kötet elolvasása után sem
egyértelmû megoldást?
– Hétköznapi okból született ez a fülszöveg:
amikor a könyvkiadó a kézirat megjelentetésé-
re anyagi támogatásért pályázott, a kézirat szer-
zôjének szinopszist kellett írnia, a tisztelt kura-
tórium számára, ezt a szüzsét a kiadónak be
kellett nyújtania az illetékes hivatalba. Ezért ne-
kem harminc év verstermésérôl rövid „szinop-
szist” kellett írnom, ami persze, képtelenség, jó
néhány versre azonban ráillik. Aztán maradt a
szöveg. Fülszövegként. Egyébként nagyon ked-
ves gesztus, megható gondolat, hogy aggódsz
az utókor olvasóiért, akik századok múltán
majd az én verseimet igyekeznek értelmezni.
Kedves fricska volt ez részedrôl, nem bánom.
Ami a századok múlva eljövendô értelmezôket
illeti, úgy kell nekik! Találgassanak.

Mátraházi Zsuzsa
Fotó: Szabó J. Judit

5

interjú

„Újvidéken sem magánemberként, sem alkotóként nem változtathatom
meg az általános gyûlölködô hangulatot, ezért mást nem tehetek,

mint kivonulok az eljövendô események sodrásából.
Fájdalmas kivonulás volt ez számomra. Érzelmi abortusz.”
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Magyar
irodalom
Márai és Brutus

■ Márai Sándor (amúgy Bá-
rány Tamás írói példaképe), a
20. századból, és Brutus (aki-
rôl legbiztosabban azt tudjuk,
hogy „et tu mi fili...”), az i. e.
1. századból, a fôszereplôje
illetve a címszereplôje az író
ama két színmûvének, ame-
lyet egy kötetben adott közre
még az Ünnepi Könyvhétre a
kiadója. Mindkét mû három-
felvonásos, mindkét alkotás
jellegzetesen Bárány Tamás-i
opusz, mindkettô olvasva is
hatásos, gondolatokat ébresz-
tô, drámai erejû darab, de lé-
nyegükbôl következôen in-
kább eltérnek, mintsem ha-
sonlítanak egymáshoz. Az év-
század vándorában három
helyszínen: Párizsban, Olasz-
országban (Nápolyban és Po-
sillipóban) majd  San Diegó-
ban), három idôpontban
(1928, 1952, 1986) lépteti
színre hôsét, a Párizsból haza
készülô, az emigrációt Olasz-
országban kezdô és az élete
alkonyához, a maga válasz-
totta véghez Amerikában el-
jutó, már fiatalon sikeres írót,
a humanista gondolkodót, a
20. század magyar irodalmá-
nak legjelentékenyebb szám-
ûzöttjét, mostanság világszer-
te legismertebb képviselôjét.
A felemelô színmû tisztelgés
a morális erô, az emberi és
írói nagyság elôtt... A soksze-
replôs Brutus mesteri drama-
turgiával felépített, mondhat-
ni, „látványosabb” alkotás,

mint az elôbbi, amúgy Bá-
rány Tamás több kiadást
megért, népszerû regényének,
az 1978-as születésû A bíró-
nak a színpadi változata. Tör-
ténelmi dráma, amelyet mé-
lyen áthat az író ironikus tör-
ténelemszemlélete, és megha-
tároz a pergô cselekmény vir-
tuóz bonyolítása. Úgy érzem,
egy felemelôen komoly és
egy lesújtóan játékos mûrôl
van szerencsém írni. Volta-
képpen történelmi drámának
tekinthetô a Márairól szóló
darab is. És sok szempontból
nagyon is mai ama (i. e. 44-
beni) nevezetes március idusa
körüli római események drá-
mai rajza: Caesarostul, Brutu-
sostul, Cassiusostul, Antoniu-
sostul, Senecástul. Ami me-
gintcsak azonos a két mûben,
s ennek alapján  nyilván nem
véletlenszerûen kerültek egy-
más mellé: lehet-e következe-
tes, s ha igen, miképpen az
egyén. Miképpen osztja „a
történelem” az emberre a pél-
dakép és a szent balek szere-
pét? Erre kéne (lehet) a vá-
laszt finoman kibontani a két
Bárány Tamás-drámából. 

Cs. A.
Bárány Tamás:
Az évszázad vándora.
Bp., 2004., CET Belvárosi
Könyvkiadó, 209 oldal, 1800 Ft

Filozófia
Apolitikus
politikusok

■ A kissé szokatlan szóössze-
tétel, a politikai szecesszió G.
Fodor Gábor, a kötet váloga-
tója és szerkesztôje megfogal-
mazásában azt jelenti, hogy a
huszadik századi magyar gon-
dolkodók számos képviselôje
a mûvészi szecesszió képvise-
lôihez hasonlóan kivonulást
hirdet. Véleményük szerint
nem szabad közvetlenül, in-
tézményi keretek között részt
venni a politikában, ehelyett
a szellem erejével, a tudo-
mány, a mûvészet, a morál,
vagy a filozófia területérôl ki-
indulva kell válaszolni a tár-
sadalmi-politikai fejlôdés leg-
fontosabb kérdéseire. Tehát

úgy szabad csak politikával
foglalkozni, hogy az ember
közben el/megveti a politiku-
sokat és a politikát. Termé-
szetesen mindenki másképp
vonul ki.

Jászi Oszkár szerint meg kell
teremteni a Szellem Internaci-
onáléját, azaz szövetségbe kell
tömöríteni azt a néhány száz
gondolkodót, akik a szellem és
az erkölcs legmagasabb köve-
telményeinek megfelelnek és
felül állnak a pártokon, osztá-
lyokon, sôt a nemzeteken is.
Szabó Dezsô és Illyés Gyula a
közéletet kívánja megreformál-
ni a népképviselet sajátos meg-
teremtésével. A népet kell ve-
zetô szerephez juttatni, de
nem közvetlenül, hanem a
népbôl jött értelmiség segítsé-
gével. Németh László a Kert-
Magyarország, a családias fa-
lanszter, a minôség-szocializ-
mus, az értelmiségi társada-
lom, vagy a tájházak gondola-
tával olyan tervekkel állt elô,
amivel a valódi politikus nem
tud mit kezdeni, hiszen nem
látja megvalósíthatónak azo-
kat. A pragmatista Móricz
Zsigmond szerint a „hagyd a
politikát! Építkezz!” jelszó ér-
telmében nincs szükség sem-
milyen politikára. Karácsony
Sándor az emberek helyes ne-
velésében, a sajátos magyar
észjárás elterjesztésében látja a
valódi reform kulcsát. 

Az anarchista Schmitt Jenô
Henrik szerint a politika=erô-
szak, a politikusok pedig gyil-
kosok, a társadalmat a vallás
egyfajta ôseredeti formája, a
szellem vallása fogja megte-
remteni. Lukács György az
esztétika, a mûvészet oldaláról

bírálja a polgári demokráciát, a
filozófus Fogarasi Béla pedig a
Vasárnapi Kör tagjaival vitázva
fejti ki politikáról vallott néze-
teit. A tudós Méray-Horváth
Károly felfogásában a társada-
lom ugyanolyan módon épül
fel sejtekbôl, mint az állati or-
ganizmus. A társadalmi fejlô-
dés törvényeit vizsgáló szocio-
lógia tulajdonképpen biológiai
jellegû tudomány és a társadal-
mi törvények fiziológiai törvé-
nyeknek foghatók fel.

A kötet a politikai szecesszi-
óhoz sorolja még Bibó István
és Csécsy Imre nézôpontját,
amit au-dessus-akaratnak ne-
vez. Ennek lényege, hogy kö-
vetôje a napi politika fölött
áll, mégis az aktuális politikai
folyamatok magyarázatára
vállalkozik. Végül meg kell
említeni a racionalista, huma-
nista irányzatot, melynek
képviselôje, Szolnoki István a
racionális állam megteremté-
sében látja a társadalmi prob-
lémák megoldását.

A válogatás az említett szer-
zôk nézeteiket legjobban tük-
rözô mûveivel mutatja be a
politikából való kivonulás és
visszatérés formáit.

Dévai Péter
Politikai szecesszió
Szerkesztette: G. Fodor Gábor
Magyar nézô
Természet- és Társadalombarát
Fejlôdésért Közalapítvány –
Kortárs Kiadó, 225 oldal
1600 Ft

Pszichológia
Bensôségesen,
nem kötetlenül

■ Némely értelmiségiek (és
azon belül is fôként a nôk)
nagyon vevôk mostanában a
komolyabb pszichológiai kér-
déseket felvetô, már-már
szakmai, de a laikus számára
is fogyasztható könyvekre. Az
egész Lélek-kontroll sorozatra
igaz, hogy divatja van, ebben
jelent meg pl. Eric Berne Em-
beri játszmák c. könyve (és
annak folytatása), híres a sze-
retettel kapcsolatos is, most
pedig Desmond Morris Ben-
sôséges kötelékek címû tomu-
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szát tarjuk kezünkben.
Elôbb a szerzôrôl. Ki ez a

szellemes tollforgató, akinek
– talán anélkül, hogy tudato-
sulna bennünk – ezért az afo-
rizmáért is hálásak lehetünk:
„Hiába szeretjük bukott an-
gyalnak tekinteni magunkat,
ha a valóságban felkapaszko-
dott majmok vagyunk”? A
hetvenöt esztendôs, pszicho-
lógia és antropológia terüle-
tén egyaránt otthonosan
mozgó tudós több könyve
magyarul is olvasható. Az
emberállat címûben vadász-
szenvedélyünkrôl és -készteté-
sünkrôl szól, állatvédôk nyak-
ra-fôre idézik az állati jogok
tízparancsolatát Az állati jo-
gok szerzôdése címû könyvé-
bôl, s nem kevésbé idézett
mûve A csupasz majom (Bu-
dapest, 1969) sem.

Napjaink egyik legismertebb
angol tudósa sokoldalú: ô
maga most górcsô alá vett
könyvében zoológusként és
etológusként egyaránt emle-
geti magát, egyszersmind
azonban népszerû „emberfi-
gyelô” is. Ebbéli minôségé-
ben zoológiai nézôpontból
közelíti meg az emberi inti-
mitás és a testi kapcsolatok
szükségességét. Ennek ered-
ménye a „Bensôséges kötelé-
kek”, az 1971-ben írt „Intima-
te Behaviour” bár kései, de
szabatos magyarítása.

A könyv – ahogy ezt az
elôszóban korrekt módon
tisztázza is a szerzô – az em-
berek közötti bensôséges
érintkezésekrôl szól. („Az én
fogalmaim szerint bensôsé-
ges kapcsolat akkor jöhet lét-
re, ha két személy közvetlen
testi kapcsolatba kerül… le-
het kézfogás vagy közösülés,
barátságos hátba veregetés
vagy pofon, manikûr vagy
sebészi beavatkozás”. 7. o.).
A jó felépítésû szöveg feje-
zetrôl fejezetre haladva járja
körül, vesézi ki a témát. Az
egyes jelenségek vizsgálata-
kor Morris mindig hoz pél-
dákat az állatvilágból (ha az
adott cselekvés körükben is
jellemzô), és az emberi visel-
kedésmódok történetét, kü-
lönbözô társadalmakban,
kultúrákban fellelhetô válto-
zatait is ismerteti.

Alapvetése vitathatatlan: a
mai rohanó világban, a zsú-
folt városi életben sok ember
él egymáshoz nagyon közel, a
kapcsolatok nagy része mégis
személytelen, hideg marad.
Olykor még családi, baráti és
párkapcsolatainkban is szûkén
vagyunk az érintéseknek, pe-
dig ez olyan genetikailag be-
vésôdött igényünk, amire a
mai szorongó, stresszes élet-
forma során még inkább
szükségünk van (volna).

A bensôségesség igénye – te-
hát az, hogy megérintsük sze-
retteinket, fizikai kontaktusba
lépjünk velük – biológiai
örökségünk. Születése elôtt a
magzat az anyaméh kelleme-
sen meleg, szoros ölelésében
él; megnyugtatóan hat rá az
anya járásakor létrejövô üte-
mes ringatózás és a szívdobo-
gás, lélegzés ritmusa szintén.
A csecsemôs anyukák (nem-
csak az emberanyák, de a töb-
bi emlôs is) a születés után is
ösztönösen próbálják megte-
remteni kicsinyeiknek ezt a
méhbeli idilli állapotot. Meg-
figyelhetô, hogy az anyukák
(jobb- és balkezesek egyaránt)
túlnyomó többsége a gyerek
fejét a bal mellkasához tartva
öleli magához a babát, hogy
az hallhassa anyja szívverését.

Amikor a kisgyerek elindul
felfedezni a világot, fokozato-
san le kell mondania anyja
biztonságot adó közelségérôl.
De ha baj éri vagy megijed,
mindig visszamenekül az any-
jához. A serdülôk viszont ki-
fejezetten „taszítják” maguk-
tól szüleiket (nem lehet már
ôket ölelgetni-puszilgatni),

mert így tudják csak megvaló-
sítani a szükséges leválást. Fia-
tal felnôttként tehát – a ben-
sôségességet illetôen – teljesen
eltávolodunk szüleinktôl, és a
párkapcsolatban éljük majd át
újra a szoros testi kapcsolat
élményét (ez a második cse-
csemôkor). Késôbb a hosz-
szabb kapcsolat, házasság so-
rán csökken a szerelem kezde-
tén tapasztalható elemi érin-
tésigény. Optimális esetben a
második gyerekkor állapota
életünk végéig kitart: szoros,
intim kapcsolatban élünk pá-
runkkal, de például már nem
szorongatjuk folyton a kezét.

A második fejezetben a fér-
fiak és nôk által egymás felé
kibocsátott szexuális jelzése-
ket veszi sorra a szerzô, a
testtájakon (ágyék, száj, köl-
dök, far, láb, has, derék,
mell, bôr, váll, áll, orca,
szem, szemöldök, arc, haj.)
végighaladva. Folyamatosan
jelzünk a másik nemnek,
még ha sok esetben ez nem
is tudatosul, persze igyek-
szünk ezt az adott kultúra ál-
tal elfogadott formákban ten-
ni. (Például: a nôk már nem
hangsúlyozzák feneküket tur-
nûrrel, derekukat fûzôvel, vi-
szont az ajkak pirosra festése
a történelem hajnalától máig
dívik – a száj ugyanis „a sze-
méremajkakat mímeli nem
pusztán a kultúra, hanem a
biológia szintjén is.”)

A harmadik fejezet a szexuá-
lis közelítés folyamatát vázolja
fel, egy átlagos pár példáján
mutatva be, hogyan alakulnak
a bensôséges érintések a megis-
merkedéstôl a közösülésig. A
Társas szertartások nem feltét-
lenül szexuális jellegû érinté-
sekrôl szól (az ölelés és módo-
sult változatai, mint az átkaro-
lás vagy integetés, a kéz a kéz-
ben, a csók, hogy élünk ezek-
kel ma, melyik kapcsolatban
mi a megengedett stb.). Kis ki-
térôben a taps eredetérôl is ki-
fejti gondolatait a szerzô.

Azok az emberek, hangsú-
lyozza Morris, akik közeli
kapcsolataik révén nem jut-
nak elég érintéshez, különbö-
zô ravasz (többnyire nem tu-
datos) módon próbálják ki-
elégíteni ez iránti igényüket:
például „hivatásos érintôk-
höz” fordulnak, azaz orvos-
hoz, masszôrhöz, fodrász-
hoz, borbélyhoz, kozmeti-
kushoz mennek. Mivel ezek-
ben a helyzetekben mindig
van a tapintásnak, simogatás-
nak, birizgálásnak valami
nyilvánvaló oka, nem leple-
zôdik le az érintés infantilis-
nek hitt, gyermeki vágya.
Vannak olyan szakmák, ahol
az érintés szintén megenge-
dettebb, mint az átlagember-
nek: ilyen például a színész
vagy a rendôr. (Azon senki
nem lepôdik meg, ha egy
rendôr kézen fog egy idegen
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Frances és Edward Mayes
Szép Toszkána
(Bob Krist fotóival)
„Bramasoléban otthon érezzük magunkat. Nehéz
ezt elmagyarázni. A házunk egy ôsrégi etruszk fal és
egy Medici-korabeli erôdítmény alatt épült.
Nyugalmat találunk itt, mert az olaszok úgy élnek
együtt a történelmükkel, mintha nem is telt volna
el az a több száz, több ezer év. Hannibál csak teg-
nap kelt át a hágón. Mi pedig csupán »átutazóban«
vagyunk Bramasoléban, hiszen a város akkor is állni fog, amikor belôlünk már
por sem maradt. Ezért igyekszünk olyan széppé varázsolni ezt a helyet, ami-
lyen széppé csak tudjuk.” Frances Mayes

Színes fotóalbum Frances és Edward Mayes naplórészleteivel, ínycsiklandó
receptekkel. Végre láthatjuk is mindazt, amirôl a Napsütötte Toszkána és az
Édes élet Itáliában címû regényekben  olvashattunk. Az író házaspár hamisí-
tatlan olasz életet él toszkánai birtokukon: fûszernövényeket termesztenek,
gombaszüretre járnak, vendégül látják barátaikat, és hétrôl hétre fenséges
lakomákkal ünneplik a természet kincseit. 

A tájleírások és a színes fotók mellett rengeteg információ teszi a könyvet
aktuálissá: a Függelékben tájékozódhatunk a helyi ünnepekrôl, és Frances
maga ajánl nekünk éttermeket.

269 oldal, 5970 Ft keménytáblás, védôborítós
Tericum Kiadó, 1036 Evezô u. 1. Telefon: 453-0929
Fax: 240-5673, tericum@tericum.hu, www.tericum.hu 



kisgyereket az utcán, ugyanez
egy ismeretlen felnôtt férfitól
már legalábbis gyanús.)

Ha élôlények egyáltalán nem
állnak rendelkezésünkre, tár-
gyak érintésével is vigasztalhat-
juk magunkat: erre példa a pu-
ha ágynemûtôl, vagy a forró
fürdôtôl kapott „ölelés”; a száj
ingerlése cigarettával, kávéval
vagy édességekkel. Ugyanígy
szexpartnerünket is helyettesít-
hetjük tárgyakkal (vibrátor,
japán „gésagolyók”). Végsô
esetben pedig ott vagyunk mi
magunknak: saját testünk
egyes részeit „leválasztva” mi
is eljátszhatjuk a hiányzó tár-
sat. Amikor karba tesszük a ke-
zünket, magunkat öleljük; ha
arcunkat a tenyerünkbe tá-
masztjuk, egy vágyott mell-
kast, vállat helyettesítünk. So-
kan birizgálják saját hajukat
önmaguk megnyugtatására, ha
például zavarba jönnek. Önki-
elégítéskor szintén partnerün-
ket (különbözô testrészeit) he-
lyettesítjük a kezünkkel.

Összességében alighanem an-
nak is elnyeri tetszését a
könyv, aki néha úgy érzi, hogy
a szerzô túl sokat magyaráz be-
le az érintésekbe (például sze-
rinte betegek is legtöbbször
azért vagyunk, hogy környeze-
tünk babusgasson, az orvos si-
mogasson bennünket). Több-
nyire azért tárgyilagos maradt
és igyekezett hangsúlyozni,
hogy a bensôségesség vágya
még tudat alatt sem kizáróla-
gos oka cselekvéseinknek. Des-
mond Morris az ismeretterjesz-
tést sokszor a meglepô tények-
re, hihetetlen vagy elszörnyül-
ködtetô momentumokra ala-
pozza. (Megtudhatjuk például,
hogy a régi korokban kiégették
vagy kivágták a lányok csikló-
ját, ha önkielégítésen kapták
ôket.) Számos olyan mozza-
natra felhívja a figyelmet, me-
lyek magyarázata pofonegysze-
rû és kapcsolatainkban min-
dennap találkozunk velük,
mégsem nézünk soha mögéjük
(például a kamasz fiú nyakken-
dôjét gondosan igazgató anyu-
ka gyermeke iránti érintésvá-
gyát elégíti ki ilyenformán.)

Kár, hogy idézeteinél Morris
sosem jelöli meg pontosan a
forrást, legtöbbször még a
szakember nevét sem osztja

meg velünk („egy nagynevû
pszichológus”-ra hivatkozik
több ízben is, vajon kire?). A
könyv nem tartalmaz bibliog-
ráfiát sem. Ezek alapján nehéz
szakmai anyagként tekinte-
nünk a bölcs és igen szórakoz-
tató, szellemes, sôt helyenként
kifejezetten frivol szövegre.
Ám a laza hangvételû Bensô-
séges kötelékek könnyen ért-
hetô, kifejezetten olvasmá-
nyos. Ez pedig nem baj, való-
színûleg ilyen könnyû, de ér-
telmes lektûrnek szánta köny-
vét a szerzô, és ennek mara-
déktalanul meg is felel.

J. N. J.
Desmond Morris: Bensôséges
kötelékek. Háttér Kiadó, 2003
218 oldal, 2400 Ft

Történelem
Tízezrek nevében

■ Az Állambiztonsági Szolgá-
latok Történeti Levéltára támo-
gatásával és Göncz Árpád, va-
lamint Szecsôdy Péter kísérô
szavaival megjelent kötet do-
kumentumközlése az 1945-ös
megszállás nyílt katonai önké-
nyét idézi fel, amelynek akko-
riban a hétköznapok embere is
könnyen áldozatául esett. Eb-
bôl a ténykörbôl aránylag ke-
vesebb egyéni sorsot ismerhet-
tünk meg azóta, hogy a téma
egyáltalán nyilvánosságot kap-
hatott, mint akár az adott cso-
portokat érintô internálások és
deportálások, akár az egykorú
és késôbbi politikai perek vilá-
gából. Talán ritkábban formá-
lódtak zárt szövegemlékké.
Vagy ha mégis, a lappangási
idejük hosszabb ezekénél. Je-
len esetben is a levelek a végül
szép kort megért túlélôk távo-
zása után kerültek elô a titok
és a feledés homályából. A
miskolci Ternay István kétség-
kívül nagyon óvatlan, amikor
1945 kora nyarán a nyílt me-
zôn keresztül tehenet hajt ha-
zafelé, s társa segítségével le-
fegyverzi a rekviráló orosz ka-
tonát. A szovjet katonai bíró-
ság tíz évi, kinti lágerekben le-
töltendô kényszermunkára íté-
li. Természetesen a tényállás
durván meghamisított formá-

ban kerül a bíró elé. Az ítéleté-
re s további sorsára váró, két-
ség és remény között hányódó
ôrizetes feleségéhez írt és napi
rendszerességgel kijuttatott le-
veleire lel rá majd hat évtized
múltán a család, s módot talál
a kiadásra. A történtek idején
harmincas éveiben járó, tiszta
fejû, jóakaratú honpolgár tulaj-
donképp a letûnt nyilas idô-
szak katonaszökevénye, aki a
front ideje alatt a helyi német-
ellenes Mokan-komitéhoz is
közel állt. Ami mit sem segít
rajta a bíróság elôtt. Szeme
elôtt vonulnak el a városszerte
ismert nyilasok, akik pár évvel
megússzák viselt dolgaikért.
Ternay István sorsa, mondhat-
nók, még „jóra” is fordul, hi-
szen – tíz évét hiánytalanul le-
töltve – hazatér, ami az is-
mert, más esetekhez mérten
elég nagy szerencse. A csalá-
dot is épségben, a helyén ta-
lálja. Csak megnyugodni nem
hagyja a hazában hatályosult
„baráti” rendszer a hazug ke-
gyeivel: Ternay István bünte-
tését hazatérte után 20 évvel
(!) „leszállítják” három évre
(sôt, megint egyszer, kettôre!),
majd pedig „1945. július 7-
étôl a büntetés alól mentesült-
nek tekintik”. Ehhez teszi
hozzá még az újra jogaiba lé-
pô demokrácia gépies bürok-

ratizmusa is a magáét a szériá-
ra gyártott Szabad Magyaror-
szágért Emléklappal, amit ki-
értesítés nyomán az egykori
fogoly elhunyta után 10 hó-
nappal a polgármesteri hiva-
talban, minden különösebb
ceremónia nélkül, az egyik le-
származott kezébe adnak.

A történet kései megidézése
a köteles emlékezet mûve, de
a tanúságé is. A háború után,
koholt vádakkal, évekre el-
hurcolt ezrek és tízezrek ne-
vében szólnak a levelek, ha-
bár kintrôl már nem is érke-
zik híradás. A 60 nagyoldalra
való levél (szemközt a fakszi-
milékkel, családi fotográfiák-
kal) a kintiekért, a harmadik
gyermekkel várandós asszo-
nyért, a szülôkért, barátokért
aggódó rab, a még mindig
szerelmes férfi portréját raj-
zolja, s tükre egyben az orosz
módra hanyag, szervezetlen
fogdai viszonyoknak, melyek
kis konspirációk vagy juttatá-
sok árán még kifejezetten sze-
rencsés lehetôségekkel szol-
gálnak a kinti világgal való
kapcsolattartásra. A teljesebb
dráma: az oroszországi évek
elzártsága és szenvedése, ami-
nek a túléléséhez a rab rend-
kívüli lelki ereje kellett, nem
is szerepel a dokumentumok-
ban. A kései utókor számára
egy szelet 1945-ös valóság fel-
fedezése: a személyzet, az
ügyészségi szereplôk rajza,
vagy a fogolytársaké (az orosz
seregbôl is), a külsô-belsô
összefonódások bemutatása.
Felemelô epizód a vasúti va-
gonból kidobott, utolsó üze-
netek célba érkezése – a hon-
fitársi szolidaritás és becsület-
érzés bizonyságaként. 

Ko-or
Levelek a pokol tornácáról
Közreadta: Ternai András
Gabo Kiadó, 2003
20x29 cm, 128 oldal
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Meg Cabot: Valódi és képzelt hercegnôk
(Legyél Te is „igazi” hercegnô)
(Tök jó könyvek)
Fordította: Merényi Ágnes

Ha, kedves Olvasó, nap mint nap kétségekkel és nehézségekkel találod ma-
gad szemben, akkor most szerencséd van: Mia hercegnô és barátai segíte-
nek neked: hasznos tanácsaikkal minden – volt, vélt vagy valódi „herceg-
nô” vagy ifjú tinédzser – könnyûszerrel boldoggá teheti szerelmét. Hidd el,
kedves ifjú Olvasó, te sem leszel kivétel: még csak egy békát sem kell meg-
csókolnod! Kétségeidre a könyvben szellemes válaszokat találsz.

160 oldal, 1200 Ft
Ciceró Könyvstúdió 1133 Bp., Pozsonyi út 61. T/F: 239-0180



■ Skribler, firkász, az iroda-
lom napszámosa: ilyesféle
megnevezésekkel illeti a tör-
ténetmondó Csike Alfrédot,
aki Bayer Béla

Árnyjáték
címû novelláskötetének pe-
regrinus fôszereplôje. E köze-
pesen kiváló férfiú tárcano-
vellák során át hányódik, de
azért nem kell félteni ôt, min-
dig elvergôdik a nôi karok ki-
kötôjébe, netán egy (légi) ki-
kötôbe, igaziba. A röpke his-
tóriákban szerencsésen talál-
kozik (és szikrázik össze) az
egzotikus táj (merthogy Csike
mindig Délre vágyik) és a ha-
zai valóság, ahol a provincia
magyar költôjét a cefre égeti a
sírba. Derekas intellektuális, kortárs mûvé-
szeti töltés is sûrûsödik a minimalizált írá-
sokba, Frida Kahlótól Roman Polanskiig il-
lannak a nagy nevek, amelyekhez a maga
szerény (immár szövegszerkesztôs) világá-
ban berendezkedett fôhôs ugyan nem méri
talentumát, de azért képes a tisztes tehetsé-
ge szerinti létezésre, s ha nehézségei támad-
nak, iróniája átsegíti a bajon. (Azon is, hogy
a panteon biz’ huzatos.)

A jelenleg Németországban élô Bayer
könyve a szekszárdi Babits Kiadó újdonsága.
Kellemes olvasmány, a csöndesen kommen-
tált, humorral ellenpontozgatott diskurálás
hangnemében, egyértelmû ön-
életrajzi zománccal. Néha a
szövegek felülete, esetleg teher-
bírása kisebb, mint amennyi
egy olyan elbeszéléskéhez kelle-
ne, amelyet akár Krúdy úrnak is
elpostázhatna kései tisztelôje.
Szuvenírek? Orchideák? Primu-
lák? – kérdezhetnénk (metafori-
kusan) a többes számú címek-
kel. Ezek is, azok is. Olyan tex-
tusok, amelyek az eddigi tizen-
nyolc (német vagy magyar
nyelvû, lírai vagy prózai) kötet
után szépen kitöltik a tizenki-
lencediket.

Nemlétezô dolgok
– ezt a címet adta enyhe regé-
nyességgel szervezett, a Kosz-
tolányi- és a Krúdy- (meg
egyéb) hatást nem tagadó elbe-
szélésgyûjteményének Balogh Tamás (Szegedrôl indul a könyv,
a Bába Kiadótól). A regényzsugorításra az Átlag regénye cím és
egy-két más elem is utal. A szellemesen alakított munka fô tár-
gya alighanem a tudatkettôzôdés, -sokszorozódás, az én (akár
az elbeszélôi én) alig-alig behatárolható státusa. Ezt a többszö-

rözôdést, vagy legalábbis duplikálódást a Balkéz kettô ol-
vasása különösen megerôsítheti a magunk valószínûleg
szintén nem osztatlan elméjében.
A szerzô (irodalomtörténész is) egyik legfontosabb
prózapoétikai eszköze a Balogh Tamás tulajdonnév ját-
szatása (az iménti Balkéz szóban és más változatokban
is ott van a név – csempészáruképp). A közeg pedig,
amelyen e név átfûzi magát, a (tervezett, kért) regény-
írás közege. Tehát Balogh igen jó könyvében az a meg-
határozó, hogy mennyire nem regény, ám (hiábavaló-
an!) az akarna lenni, annak a lenyomata. Annyira nem
regény, hogy az egyik elbeszélés egyik fejezete (hagyo-
mányos regénymintákra) azt ígéri, hogy benne „sok
minden történik”, majd a teljes fejezet ennyi: „Reggel
Átlag kávét fôz, megissza. Egész nap a regényét írja, s
a világban eközben sok minden történik”. Amikor épp
tizenegy éve az akkor tizennyolc éves Balogh Tamás el-

sô könyvérôl írtam (Egy füzet magán-
élete volt a címe, s ádáz derûvel csupa
rosszat mondtam róla), egy másik
mûvet (regényt) is elemeztem, jelez-
ve, hogy „az ötletkönyvek homok-
zsákja” húzza le. Immár örvendezô
derûvel jegyzetelve ki sok jót a Nemlé-
tezô…-bôl, az ötlet túlhatalmát, oly-
kori zsákutcáját azért szóvá teszem.
Bár Balogh biztató alkotása sem trükk-
regény, Bayer összeszôtt tárcái sem
vál(hat)nak azzá,

Az emberiségköltemény-
tôl a trükkregényig
címû irodalmi tanulmánykötetet, Milo-
sevits Péter villódzó okossággal fogalma-
zott szakszövegeit ajánlhatom „kísérô
olvasmányul” is (ELTE BTK Szláv Filo-
lógiai Tanszék – az igen szép és nívós
Opera Slavica Budapestinensia – Litterae
Slavicae sorozatban. Sorozatszerkesztô:

Lukács István). Az 1952-ben született, szépirodalmat is
író egyetemi oktató gondolatgazdag Jancsó Miklós-ta-
nulmányai mellett elsôsorban a szûkebb szakterületét
érintô eszmefuttatásokat, kritikákat fogott össze, ám ha
a szerb vagy a horvát irodalomról szól, akkor is hozzá-
szól magyar és nemzetközi kérdésekben (például a „far-
mernadrágos próza” terminussal illetett irányzathoz). S
ugyancsak elmélyed a (posztmodern) trükkregény kérdé-
seiben. „Trükkregénynek nevezem azokat a regényfor-
májú prózai mûveket – írja –, melyek szerzôje elveti a
közvetlen mimetikus narrációt, és olyan információkat
iktat a könyvbe, melyek révén azt a látszatot kelti, hogy
az éppen olvasott szövegnek van egy másik létformája is,
s a kezünkben tartott regény csak változata egy állítóla-
gos – általában fiktív – »eredetinek«.Önmaguk határait
szétfeszítô, remek gondolatok! Megjegyzem azonban,
hogy a kategóriát érdemes lenne már mérlegelni. Szerin-
tem a szerzôi név használata (például: Esterházy Péter

helyett Csokonai Lili) vagy bizonyos utalástípusok még nem
eredményeznek trükkregényt; a véltnél talán titokzatosabban, át-
tételesebben, ritkábban jön létre a „másik létforma”.

Tarján Tamás
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■ Meglehetôsen nagy a krimi kategória mûfaji tisztázatlansága: a
hagyományos krimi kategóriájába már nem férnek bele például a
világméretû összeesküvések leleplezésérôl szóló kémtörténetek,
noha különbözô, ilyen típusú könyvek iránt fogékony olvasóknak
szánt sorozatokban ezek gyakran együtt jelennek meg. Az elmé-
leti megközelítés helyett maradjunk egyszerûen az „izgalmas ol-
vasmányok” megjelölésnél: ez igaz a mûfaj-mûtípus valamennyi
opuszára, mert ha mégsem lenne igaz, már nem is tartozhatna ide. 

Izgalmas olvasmány az itt felsorakoztatott öt kötet is, jó szóra-
kozást nyújtanak olvasóiknak. Együtt tárgyalásukat a „rokonságu-
kon” túl az is indokolja, hogy többségükben sorozatnyomozók
derítenek fel sorozatos gyilkosságokat. A kötetek között az egyik
„kakukkfióka”:  Batya Gur

Gyilkosság szombat reggel 
címû krimije (Mágus Design Stúdió), mert abban csak egyetlen
gyilkosság történik. Egy békés, szombat reggeli napon meggyil-
kolják Izrael egyik legnevesebb pszichoanalitikusát a jeruzsálemi
Pszichoanalitikai Intézetben. A helyi rendôrség sztárnyomozó-
ja, Michael Ohájon kapja az ügyet, nyomozni kezd, és nyomo-
zása közben feltárul elôtte – és az olvasó elôtt – a pszichoanali-
tikusok szûkebb közösségének élete. Az olvasó a rendkívüli eset

kapcsán ismeretekhez jut Izrael hétköznapi valóságáról is, ami
további erénye az izgalmas kriminek. 

Ohájon nyomozó korábbi eseteirôl nem olvashattunk, régi jó
ismerôsünkként köszönthetjük viszont Lucas Davenport fel-
ügyelôt, John Sandford egyik állandó hôsét, aki most a

Titkos préda
címû történetben (JLX Kiadó), mint a Minnesota állam kormány-
zójának fennhatósága alá tartozó Bûnmegelôzési Hivatal munka-
társa nyomozza ki egy orosz tengerész megölésének körülménye-
it. Ehhez segítséget is kap, Oroszországból érkezik Nagyezsda Ka-
lin, az orosz titkosszolgálat megbízottja, mert ôk is szeretnék tud-
ni, milyen ügyben ténykedett a rejtélyes orosz Amerikában. Fény
derül egy sztálini idôkben telepített kémsejt létezésére, több gyil-
kosság után persze minden megoldódik... A magyar olvasók bizo-
nyosan megszerették Sandford történeteit, mert elegen megvásá-
rolták ahhoz, hogy sikerlistás helyezéseket érjen el.

Davenportot több könyv hôseként bízvást tekinthetjük soro-
zat-nyomozónak, és a kötetben is sorjáznak a gyilkosságok.
Ugyanez a helyzet Patricia Cornwell különleges hôsével legújabb
könyvében, a 

Halálnak halálával
címû krimiben (Európa Könyvkiadó). A hôs különleges, mert a
mûfajban nem megszokott módon: nô és tudós. Igazságügyi or-

vos szakértô, akinek munkája döntôen járul hozzá a sorozat köte-
teiben „boncolgatott” esetek megoldásához. Ez már a tizedik mû,
amelyben dr. Kay Scarpetta kiváló orvos szakértôi munkájának és
magánéleti nehézségeinek lehetünk tanúi. Egy teherhajón szállí-
tott konténerben egy hullát találnak, ehhez az esethez hívják hely-
színi szemlére hôsnônket, aki saját életét is kockáztatva oldja meg
a rejtélyes mikronyomok esetét, miközben hivatala, unokahúga és
barátai is veszélybe kerülnek. Patricia Cornwell könyveivel új tí-
pusát teremtette meg a mûfajnak és a hôsnek, az olvasót magával
ragadó mûveiben nemcsak a rejtélyek megoldásának folyamata,
hanem személyes sorsának alakulása is érdekfeszítôen izgalmas. 

Más típust képvisel Daniel Silva

Utolsó esély 
címû kötete (Jokerex Kiadó). Mûfaját illetôen bizonytalan va-
gyok, talán politikai thriller, talán történelmi, a világ miatt,
amelyben játszódik, hívhatnánk még kémregénynek is... 

A fôhôs Gabriel Allon, az izraeli titkosszolgálat ügynöke, aki
fedôfoglalkozásában nemzetközileg ismert és elismert kiváló res-
taurátor Mario Delvecchio néven. Két korábbi kötet után ez a
harmadik, amelyben a bonyodalmak forrása a második világhá-
borúból ered. Bécsben egy idôs zsidó felismer egy SS-tisztet...

Merényletek, robbantások következnek ebbôl, emiatt Gabriel
Allonnak ismét „nyomoznia” kell, pedig szívesebben pepecsel-
ne a restaurálandó velencei templomi freskón. Természetesen
teszi kötelességét, és eközben bejárja a fél világot, üldöz és üldö-
zik, az olvasó pedig egy komoly témáról – a háborús bûnösök
túlélését elôsegítô nemzetközi összeesküvésrôl és összefonódá-
sokról –  nyer ismereteket izgalmas történet olvasása közben. 

Félig-meddig kilóg a sorból Carsten Stroud

Különös vádalku 
címû regénye (General Press Kiadó). A szerzô új, még nem ol-
vashattunk tôle semmit, és fôhôse sem tipikus nyomozó. A fô-
hôs egy amerikai veterán, aki a vietnami háborúban edzôdött
kemény legénnyé, amúgy önerejébôl lett gazdaggá cégalapító-
ként. Pillanatokon belül benne vagyunk a sûrûjében: hôsünk
élete romhalmazzá válik, hacsak ki nem vágja magát a bajból.
Maffiakapcsolatai miatt rászáll az államügyészség, egy balul si-
került ügylet miatt üldözi egy másik veterán harcos, egy maffió-
zó a vesztét kívánja, egy pénzügyi cápa a vagyonára vet szemet...
Kell-e ennél több? Az ilyen mûvek törvényszerûségeinek megfe-
lelôen, a fôhôs a végén gyôzedelmeskedik.

S hogy egy végsô gyilkossággal zárjuk e kis ismertetô-sort, a „fô-
hôs gyôzedelmeskedésérôl” tett megjegyzésem miatt beisme-
rem, hogy poéngyilkosságot követtem el.

Kovács Antal
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A

A (nyelv)tudás hatalom! avagy Minden, amit az államilag elismert nyelvvizsgákról és az emelt szin-
tû idegennyelvi érettségirôl tudni lehet. NYAK. Fûzött: 2982 Ft 

A hatlapú rigó. Kortárs francia-belga költôk. Nagyvilág. (Nagyvilág könyvek) Fûzött: 1600 Ft 
A tavitündér és más mesék. Black & White K. Kötött: 1449 Ft 
A világörökség. Az emberiség legféltettebb kulturális és természeti értékei. 2. kieg. kiad., Gulliver.

Kötött: 7900 Ft 
Ács László: Peru, Bolívia. Alexandra. Kötött: 4999 Ft 
Amit a kézrôl tudni kell. A tenyérjóslás alapjai. Black & White K. Fûzött: 543 Ft 
Angol útiszótár. Témakörökre bontva, teljes kifejezésekkel. Black & White K. Fûzött: 820 Ft 
Arzuffi, Arturo: A dél-amerikai pampák és folyók állatvilága. Alexandra. (A világ állatai) 
Arzuffi, Arturo: Az európai erdôk állatvilága. Alexandra. (A világ állatai) Kötött: 999 Ft 
Arzuffi, Arturo: Az európai tavak és folyók állatvilága. Alexandra. (A világ állatai) 
Arzuffi, Arturo: Az európai tengerek állatvilága. Alexandra. (A világ állatai) Kötött: 999 Ft 
Asimov, Isaac: Én, a robot. Szukits. Fûzött: 1790 Ft 
Asszimiláció vagy kivándorlás? Források a moldvai magyar etnikai csoport, a csángók modern kori

történelmének tanulmányozásához, 1860–1989. Teleki L. Alapítvány- EME. (A magyarságkutatás
könyvtára 27.) Kötött: 3675 Ft 

Az állatok képes enciklopédiája. Black & White K. Kötött: 2275 Ft 
Az élethosszig tartó tanulás. KSH. Fûzött: 2400 Ft 
Az idôskorúak életkörülményei. (20.) Fûzött: 2100 Ft 
Az ókor isteneinek világa. Mítoszok, mondák, legendák és regék a magyar és a világirodalomból.

Black & White. Kötött: 1450 Ft 

B

Bábozz velünk! Bábjátékok óvodások és kisiskolások számára. Black & White. Fûzött: 534 Ft 
Bagdy Emôke – Belsô Nóra – Popper Péter: Szeretet, szerelem, szexualitás. Saxum. (Az élet dol-

gai) Fûzött: 980 Ft 
Balla Árpád: Társadalmi ismeretek. Tanulói segédlet a középiskolák számára. 2. kiad., Korona.

1000 Ft 
Balla Árpád: Történelem az általános iskola 8. osztálya számára. Korona. 1150 Ft 
Balla Árpád: Történelem munkafüzet az általános iskolák 8. osztálya számára. Korona. 
Balogh Lajos: Büki tájszótár. Vasi Szemle Szerk. Kötött: 2200 Ft 
Baranyi Éva – Winkler Gábor – Bánvölgyi Györgyné: Cukorbetegség, túlsúly és étrendi kezelésük.

Életmódbeli és étrendi tanácsok az érintetteknek. Golden Book. (Diétás szakácskönyvek) Fûzött:
2520 Ft 

Bárdos László – Szabó István, B. – Vasy Géza: Irodalmi fogalmak kisszótára kiegészítésekkel.
Tanlexikon. Korona. 2450 Ft 

Barnett, Jill: Szerelemkastély. Bolt Kft.: Kalandor Kvk. Fûzött: 1890 Ft 
Baxter, John: Steven Spielberg. [A filmvászon legnagyobb varázslója]. BestLine. (Cinema) 
Benedek Elek: A csodaszarvas. Fûzött: 1490 Ft 
Benedek Elek: Magyar mesék. Black & White K. Fûzött: 963 Ft 
Bényei Károly: 33 matematikai feladatsorozat felvételizôknek. Black & White K. Fûzött: 705 Ft 
Bevezetés a buddhista alaptanításokba. Farkas L. 
Bevezetés a buddhista természetbölcseletbe. Buddhista ökológiai szöveggyûjtemény. Farkas L. I.

Fûzött: 1800 Ft 
Bihari Péter: A befejezetlen múlt 3. A nyugat felemelkedése 1450–1789: [történelem középiskolá-

soknak]. Mûszaki Kvk. 980 Ft 
Bihari Péter: A befejezetlen múlt 4. Polgári társadalmak és nemzetállamok, 1776–1870: [történelem

középiskolásoknak]. Mûszaki Kvk. 980 Ft 
Bitó László: Nekünk kell megváltanunk magunkat. Egy humanista hitvallása. Argumentum. 
Bittera Tiborné – Juhász Ágnes: Én is tudok beszélni 1. Munkatankönyv a beszédjavító általános

iskola számára. 8. kiad., Nemz. Tankvk. 883 o. 
Borysenko, Joan Z.: Stresszkontroll. Siker, jólét, érvényesülés: a belsô béke hatalma. Édesvíz.

(Életmód, egészségmegôrzés / stresszoldás) Fûzött: 2390 Ft 
Brown, Dan: Angyalok és démonok. Regény. Gabo. Kötött: 2490 Ft 
Budai László: Az angol helyesírás szabályai. Gyakorlatokkal és kulccsal. Corvina. Fûzött: 1450 Ft 
Bülow, Andreas von: A CIA és szeptember 11-e. Nemzetközi terrorizmus és a titkosszolgálatok

szerepe. [S.l.], [Magánkiad.. (Ellensúly könyvek) Fûzött: 2100 Ft 
Burnett, Frances Hodgson: A titkos kert. 2. kiad., Heted7világ. (A gyermek- és ifjúsági irodalom

gyöngyszemei) Fûzött: 1498 Ft 
Büte Józsefné – Simonné Molnár Éva: Számtanítás: 3. osztály. Pedellus Tankvk. Kft. 725 Ft 
Büte Józsefné – Simonné Molnár Éva: Számtanítás: 4. osztály. Pedellus Tankvk. Kft. 725 Ft 

C

Campbell, James W. P.: A tégla világtörténete. Kossuth. Kötött: 8990 Ft 
Clark, Mary Higgins: Még egy élet. M. Kvklub. Kötött: 2290 Ft 

Cs

Családtípusok, családformák. (19.) Fûzött: 3000 Ft 
Cselôtei László: A mezôgazdaság vonzásában. Agroinform. (Kéve könyvek) Kötött: 2500 Ft 
Cservenyák Tamás: Váltani kell!? Álláskeresés és karrierváltás Magyarországon. Kossuth.

Kötött: 2490 Ft 
Csiky Gergely: Buborékok. Vígjáték három felvonásban. Nemz. Szính.: Palatinus. (Nemzeti

Színház színmûtár) Fûzött: 690 Ft 
Csörgô Anikó: Mondd el virággal! Virágok illemtana. Csodaország. Kötött: 1950 Ft 
Csukás István: A házôrzô macska. Gesta. Kötött: 1960 Ft 

D

Dakó Péter – Erdôs Ferenc – Vitek Gábor: Fehérvárcsurgó története. Fejér M. Lvt. (A Fejér
Megyei Levéltár közleményei 31.) Kötött: 2000 Ft 

Dalet, Roger: Gyógyító pontok enciklopédiája. Jokerex. Fûzött: 2490 Ft 
Davis, Caroline – Davis, Keith: Kutyanevelés hétvégén. Néhány egyszerû módszer a

kutyaidomításhoz. Alexandra. Fûzött: 2499 Ft 
Deák Zsigmond – Pap István, L. – Moncz Attila: Madár. "Szállj messze, szállj magasra!"

Aréna 2000. Kötött: 2490 Ft 
Dékány Zsolt – Szalay Tamás: Titánia kertje. [Természetfotók]. Opus: Proof. Kötött: 4098 Ft 
Demény Andrea: Kreatív csomagolás. [Ajándék matricával]. Szalay Kvk. (Barkácsmûhely

sorozat 11.) Fûzött: 473 Ft 
Demográfiai adatok. (18.) Fûzött: 4200 Ft 
Dickson, Anne: Egy új hang. M. Kvklub. Fûzött: 3490 Ft 
Dijk, Hanneke van – Kurpershoek, Mineke: Kerti csodák. Hagymás, gumós és rizómás

növények. Ventus Libro. Kötött: 3990 Ft 
Dinich László: Gazsi bácsi a törzsasztalnál. DNM K. (Vidáman a természetben 4.) 
Dlusztus Imre – Novák Miklós: A sakkzseni. [Lékó Péter saját játszmaelemzéseivel].

Alexandra. Fûzött: 2499 Ft 
Dobos Kálmán: Edvard Grieg élete és mûvészete. Akkord. Fûzött: 1990 Ft 
Dobos Kálmán: Manuel de Falla élete és mûvészete. Akkord. Fûzött: 1200 Ft 
Domokos Zsuzsa: Társadalomismeret, jelenismeret. Pedellus Tankvk. Kft. 895 Ft 
Donkó László: Ünnepköszöntô. [Mûsorok évnyitótól évzáróig óvodásoknak, kisiskolásoknak].

[Bôv. kiad.] Donkó L. (Családi zsebkönyvtár) Fûzött: 1225 Ft 
Dósáné Gargya Tünde: Irodalom 9.: munkafüzet. [Szakképzô iskola]. Pedellus Tankvk. Kft.

475 Ft 
Drury, Nevill: Mágia és boszorkányság. A sámánizmustól a technopogányokig. Katalizátor Kvk.

Kötött: 5900 Ft 

E

Edgecombe, Jane – Martin, Stuart: Segítünk, katica! Panorámakönyv. Lilliput. Kötött: 2250 Ft 
Egységes érettségi feladatgyûjtemény. Matematika 1. 3. kiad., Konsept-H. 1239 Ft 
Egységes érettségi feladatgyûjtemény. Matematika 2. 3. kiad., Konsept-H. 1239 Ft 
Egységes érettségi feladatgyûjtemény. Matematika: megoldások 1., Konsept-H. 1847 Ft 
Egységes érettségi feladatgyûjtemény. Matematika: megoldások 2. Konsept-H. 1847 Ft 
Einon, Dorothy: Kreatív játékok. [130 képességfejlesztô ötlet 2-tôl 6 éves korig]. Alexandra. 
Elliott, Jane – King, Colin: Park-Usborne enciklopédia gyermekeknek. 16. kiad., Park. Kötött:

2500 Ft 
Ernyey Béla: Sznobbarométer. Praktikus kézikönyv feltörekvôk számára. M. Kvklub. Kötött:

2890 Ft 
Értékelés osztályozás nélkül. ismertetô pedagógusoknak és szülôknek. 2. kiad., Nemz.

Tankvk. 690 Ft 

F

Fehér Ferenc: Hazatérni. Mûvészetfilozófiai tanulmányok. Gond-Cura Alapítvány: Palatinus.
(Fehér Ferenc mûvei 3.) Fûzött: 2200 Ft 

Fekete Kálmán: Benik Balázs. Riportkönyv: Somogyi Pál és Rácz Bence navigátorok, a 2003-
as Magyar Országos Ralibajnokság abszolút I. helyezettjei. Alexandra. (Autóversenyzôk
mesélték 7.) Fûzött: 1499 Ft 

Fekete Sándor – Osváth Péter: Az öngyilkosság. az örökléstôl a kultúráig. Pro Pannonia.
(Pannónia könyvek) Kötött: 2600 Ft 

Fenyôs Zoltán – Fenyôsné Kircsi Amália – Rácz Tiborné: Informatika az általános iskolában
1. Pedellus Tankvk. Kft. 750 Ft 

Fenyôs Zoltán – Fenyôsné Kircsi Amália – Rácz Tiborné: Informatika az általános iskolában
1.: munkafüzet. Pedellus Tankvk. Kft. 475 Ft 

Fenyôs Zoltán – Fenyôsné Kircsi Amália – Rácz Tiborné: Informatika az általános iskolában
2. Pedellus Tankvk. Kft. 825 Ft 

Fenyôs Zoltán – Fenyôsné Kircsi Amália – Rácz Tiborné: Tanuljunk informatikát! 1.
Munkafüzet: szakiskola 9. osztály. Pedellus Tankvk. Kft. 475 Ft 

Fenyôs Zoltán – Fenyôsné Kircsi Amália – Rácz Tiborné: Tanuljunk informatikát! 1. Pedellus
Tankvk. Kft. 995 Ft 

Fenyôs Zoltán – Fenyôsné Kircsi Amália – Rácz Tiborné: Tanuljunk informatikát! 2.
Munkafüzet: szakiskola 10. osztály. Pedellus Tankvk. Kft. 475 Ft 

Fenyôs Zoltán – Fenyôsné Kircsi Amália – Rácz Tiborné: Tanuljunk informatikát! 2. Pedellus

11

Az összeállítás a Könyvtárellátó Közhasznú Társaság információs rendszere alapján készült. A

felsorolt könyveket a Könyvtárellátó már felajánlotta megvásárlásra a könyvtáraknak, ill. meg-

rendelhetôk a társaság home lapján (www.kello.hu).

ELÔFIZETÉSI FELHÍVÁS

MEGRENDELÉS
Megrendelem a Könyvhetet 1 évre 3528 Ft elôfizetési díjért. Kérem,
küldjenek postai csekket az elôfizetési díj befizetéséhez.

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

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

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

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

A Könyvhetet megrendelheti
a szerkesztôség címén:

1114 Budapest, Hamzsabégi út 31. levélben vagy az itt
található kitöltött, kivágott megrendelôszelvényen,

vagy faxon a 466-0703 telefonszámon.

Magyar Könyvgyûjtô
A régi könyvek és az antikvitások kedvelôinek.

Megvásárolható a szerkesztôségben
680 forintért.

Kedvezményes elôfizetési díj
2004. évre (10 szám) 4500 Ft

Megrendelhetô a szerkesztôségben: 
1114 Budapest, Hamzsabégi út 31.
Telefon/fax: 466-0703

MEGRENDELÉS

Igen, szeretnék tájékozott lenni a régiségek világában, emiatt megrendelem
a Magyar Könyvgyûjtô c. újságot a 2004. évre (10 lapszám)
4500 Ft elôfizetési díjért.

Kérem, küldjenek belföldi postautalványt és számlát az elôfizetési díj
befizetéséhez.

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

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

2004. szeptember 17–30.
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Tankvk. Kft. 995 Ft 
Fenyôs Zoltán – Fenyôsné Kircsi Amália: Számítástechnika 1. Felmérô feladatlapok. Pedellus

Tankvk. Kft. 475 Ft 
Fenyôs Zoltán – Fenyôsné Kircsi Amália: Számítástechnika 2. Felmérô feladatlapok. Pedellus

Tankvk. Kft. 475 Ft 
Fenyôs Zoltán – Fenyôsné Kircsi Amália: Számítástechnika 4. Felmérô feladatlapok. Pedellus

Tankvk. Kft. 475 Ft 
Fenyôsné Kircsi Amália: Kémia 10.: munkafüzet. Pedellus Tankvk. Kft. 475 Ft 
Fenyôsné Kircsi Amália: Kémia 9.: munkafüzet. Pedellus Tankvk. Kft. 475 Ft 
Fenyôsné Kircsi Amália: Kémia: szakiskola 10. osztály. Pedellus Tankvk. Kft. 850 Ft 
Fischer, Erica: Aimée & Jaguár. Szerelmi történet, Berlin, 1943. Konkrét Kv. Fûzött: 2480 Ft 
Focisuli. Készségek és technikák. Alexandra. Fûzött: 2499 Ft 
Fogyókúra éhezés nélkül. Black & White K. Fûzött: 578 Ft 
Fohsz Józsefné: Magyar nyelvtan 5. Felmérô feladatlapok. 3. kiad., Pedellus Tankvk. Kft.

475 Ft 
Földényi F. László: A festészet éjszakai oldala. Caspar David Friedrich, Francisco Goya,

William Blake. Kalligram/ Pesti Kalligram. Kötött: 3500 Ft 
Foster, Helen: Könnyû GI diéta. Fogyjunk le, valamint csökkentsük a szívmegbetegedések és

ráncok idô elôtti kialakulásának kockázatát a glikémiás index segítségével: [a 21. század
táplálkozási kulcsszava]. Alexandra. Fûzött: 2499 Ft 

Frank Oszkár: Chopin: mazurkák, prelûdök, noktürnök, balladák. (2.) Fûzött: 1990 Ft 

G

García Márquez, Gabriel: A szerelemrôl és más démonokról. Váltl. utánny., Magvetô. Kötött:
1890 Ft 

García Márquez, Gabriel: Egy elôre bejelentett gyilkosság krónikája. 3. kiad. váltl. utánny.
Magvetô. Kötött: 1690 Ft 

Gergely Jenô – Izsák Lajos – Pölöskei Ferenc: Századformáló magyarok. Arcképek a XX.
századból. Gesta. Kötött: 2800 Ft 

Gibson, William: Trendvadász. M. Kvklub. Fûzött: 2890 Ft 
Goldman, William: Fivérek. Európa. Fûzött: 1980 Ft 
Goldsworthy, Adrian Keith: A római hadsereg története. Alexandra. Kötött: 7999 Ft 
Gönczöl Enikô: A befejezetlen múlt 1. Õskor, ókori civilizációk: [történelem középiskolások-

nak]. 3. kiad., Mûszaki Kvk. 980 Ft 
Greene, Graham: A szakítás. M. Kvklub. Kötött: 1980 Ft 
Griffin, W. E. B.: Repülôsök. (8. kv.) Kötött: 2499 Ft 

Gy

Gyermekversek és mesék. Kicsiknek és nagyoknak. Black & White K. Fûzött: 620 Ft 
Györe Balázs: Megszakítottam egy regényt. Versek. Kalligram. Kötött: 2000 Ft 
Gyulay Lajosné – Nagy Attiláné – Urbánfy Istvánné: Háztartástan 13-14 éveseknek. [techni-

ka]. 8. kiad., Mûszaki Kvk. (Ráció könyvek) 680 Ft 
Gyulay Lajosné – Nagy Attiláné – Urbánfy Istvánné: Technika: háztartástan 11–12 éveseknek.

7. kiad., Mûszaki Kvk. (Ráció könyvek) 725 Ft 
Gyulay Lajosné – Nagy Attiláné – Urbánfy Istvánné: Technika: modellezés 10–11 éveseknek.

8. kiad., Mûszaki Kvk. (Ráció könyvek) 725 Ft 
Gyulay Lajosné – Nagy Attiláné – Urbánfy Istvánné: Technika: modellezés 11–12 éveseknek.

8. kiad., Mûszaki Kvk. (Ráció könyvek) 725 Ft 
Gyulay Lajosné – Nagy Attiláné – Urbánfy Istvánné: Technika: modellezés 13–14 éveseknek.

8. kiad., Mûszaki Kvk. (Ráció könyvek) 680 Ft 

H

Hajas Zsuzsa: Helyesírási feladatgyûjtemény középiskolásoknak. Pedellus Tankvk. Kft. 895 Ft 
Hajas Zsuzsa: Kommunikációs gyakorlatok 10–14 éveseknek. Pedellus Tankvk. Kft. 695 Ft 
Hajdanvolt Magyarország. Jelen és múlt. Gesta. Kötött: 6720 Ft 
Harland, Simone: Hiperaktív vagy indigó? [Indigógyermekek]: [a tehetség felismerése és

fejlesztése]: [tanácsok a szülôknek]. Mérték K. Fûzött: 1599 Ft 
Háy János: A Senák. Istendráma két részben. Nemz. Szính.: Palatinus. (Nemzeti Színház

színmûtár) Fûzött: 590 Ft 
Hevesi Mihály: A nyelvtanulás mûvészetérôl. [Nyelvtanulóknak, nyelvtanároknak és mások-

nak]. Szépnap Kv. Fûzött: 1990 Ft 
Hidasiné Felber Irén: Foltvarrás. [szabásminta melléklettel]. Szalay Kvk. (Barkácsmûhely

sorozat 9.) Fûzött: 473 Ft 
Hoeye, Michael: Nem áll meg a homokóra. Hermux Tantamoq újabb kalandjai. M. Kvklub.

Kötött: 2290 Ft 
Horváth Margit, N.: "Legyetek jók, ha tudtok!" Magyarázatokkal bôvített etikai szöveg-

gyûjtemény. Pedellus Tankvk. Kft. 1095 Ft 
Horváth Mária: Feng shui enciklopédia. A test és a lélek kényeztetése feng shuival. Édesvíz.

Kötött: 3990 Ft 
Horváth Miklós: Angol írásbeli. Feladatok a középfokú nyelvvizsgákra készülôknek. Lexika.

(Irány a nyelvvizsga) 1176 Ft 
Horváth Miklós: Fordítósuli angol nyelvizsgákra. Lexika. 1176 Ft 
Horváth Miklós: Tematikus tesztek. Angol középfok: feladatok a középfokú angol nyelvvizsgára

készülôknek. Lexika. (Irány a nyelvvizsga) 1176 Ft 
Hosszú Gyula: Utak a holokauszthoz, történetek a holokausztról. Pedellus Tankvk. Kft.

1950 Ft 
Hurdle, Joseph Frank: Házi gyógyítás. Gyógyítsunk otthon, gyógyszerek nélkül.

Black & White K. Fûzött: 875 Ft 

I

Illyés Gyula: Hetvenhét magyar népmese. 18. kiad., Móra. Kötött: 2190 Ft 
Irodalmi szöveggyûjtemény: 10. osztály. Pedellus Tankvk. Kft. 975 Ft 
Irodalmi szöveggyûjtemény: 9. osztály. Pedellus Tankvk. Kft. 925 Ft 

J

Jackson, Lisa: Ébredés. General Press. (Romantikus regények) Kötött: 1500 Ft 
Járó Ildikó: Hello!: activity book. Tenzi Kft. 767 Ft 
Járó Ildikó: Hello!: teacher's guide. Tenzi Kft. 294 Ft 
Józsefné Urbán Ildikó – Szabóné Tóvári Éva: Magyar nyelv a szakközépiskolák 9–10. osztálya

számára. Konsept-H. 1122 Ft 
Juhász Attila: A XIX–XX. századi tábori erôdítések a Kárpát-medencében. Hadtörténeti rekonstruk-

ció térinformatikával. Tinta. (Segédkönyvek a hadtörténet tanulmányozásához 6.) 

K

Kaaberbyl, Lene: Az aranyfônix. (4.) (W.I.T.C.H.) Kötött: 1499 Ft 
Kaponya Judit: Kaponya Judit. [Teleki L. Alapítvány] Kötött: 9990 Ft 
Kästner, Erich: Emil és a detektívek. Akkord: Talentum. (Talentum diákkönyvtár) Fûzött: 598 Ft 
Katona Imre: Habánok Magyarországon. Gesta. Kötött: 3500 Ft 
Kedves Tibor: Helyes – "hejtelen" [elektronikus dok.]. Oktatószoftver a -j hang jelölésének gyakor-

lására. Szöveges adatbázis, Mikrosuli. 5620 Ft 
Kemp, Jane – Walters, Clare: Agytorna. Kettôtôl ötéves gyermekek számára: több mint 200

szórakoztató, fejlesztô játék. Alexandra. Fûzött: 2499 Ft 
Kendrey Gábor: Baló József patológus professzor és iskolája. Egy orvosegyetemi intézet a dik-

tatúrában 1950–1969. Primed-X Kft. (Nagy magyar orvosok és orvosiskolák könyvsorozat)
Kötött: 3800 Ft 

Kenyeres Dénes: Katonai kitüntetések a magyar történelemben. rendjelek, érdemrendek,
érdemérmek, emlékérmek, érdemjelek, szolgálati jelek, kitüntetô címek. Szerzô. Fûzött: 4500 Ft 

Kiresné Vincze Ilona: Jelmezek gyerekeknek. [szabásminta melléklettel]. Szalay Kvk.
(Barkácsmûhely sorozat 12.) Fûzött: 473 Ft 

Kiresné Vincze Ilona: Só-liszt csodák. [Ajándék matricával]. Szalay Kvk. (Barkácsmûhely sorozat
10.) Fûzött: 473 Ft 

Knight, Bernard: Nincs menedék. John Koroner nyomoz. Bolt Kft.: Kalandor Kvk. 
Kômíves Péter: 13 meghökkentô történet. K.u.K. K. Kötött: 1990 Ft 
Kondor Krisztina – Orosz Magdolna: Ösvényjáró fürkészfüzet: 1. osztály. Erdei iskolás munkafüzet.

Pedellus Tankvk. Kft. 695 Ft 
Könyvtári ismeretek kisszótára. Korona. 2450 Ft 
Kôris Emil: Hamu és parázs. Nemzedékünk regénye. (2.) Fûzött: 1200 Ft 
Kósa György, 1897–1984. Akkord. Fûzött: 2500 Ft 
Kovács József: Fatornyok és fatemplomok a Kárpát-medencében. Válogatás a Kárpát-medence

történeti egyházai hagyományos fa népi építészeti alkotásainak legszebb mûemléki gyöngysze-
meibôl. Romanika K. (A Szent Korona öröksége 5.) Kötött: 3990 Ft 

Kozma Tamás: Kié az egyetem? A felsôoktatás nevelésszociológiája. Új Mandátum.
Fûzött: 2980 Ft 

Krámli Mihály: A császári és királyi haditengerészet és Magyarország. Magyarország szerepe a
közös haditengerészet fejlesztésében. Pro Pannonia. (Pannónia könyvek) Fûzött: 2200 Ft 

Kugler Géza: A legújabb és legteljesebb gyakorlati nagy budapesti szakácskönyv és házi
cukrászat. A polgári és finom konyha legkipróbáltabb vényeivel: a fôzés mûvészetének mester
nélküli elsajátítására. Repr. [kiad.] C+S BT. Kötött: 3600 Ft 

Kun Józsefné: Technika: agrotechnika 12–13 éveseknek. 5. kiad., Mûszaki Kvk. (Ráció könyvek)
680 Ft 

Kun Józsefné: Technika: agrotechnika 13–14 éveseknek. 5. kiad., Mûszaki Kvk. (Ráció könyvek)
620 Ft 

Kundt Ernô: Anglicizmusok. Angol kifejezések és szólások gyûjteménye példamondatokkal. Black &
White K. Fûzött: 788 Ft 

L

Lang, Adéle – Masterson, Andrew: Minden fônök mocsok. [Bosstrológia]. M. Kvklub. Fûzött: 2990 Ft 
Lang, Gregory E.: Miért is van egy fiúnak szüksége apára? 100 szívbôl jövô érv. Bolt Kft. Kötött:

1590 Ft 
Lassen, Christian Riese: A mélység titkai. Lilliput. Kötött: 2250 Ft 
Látnivalók Veszprém megyében. 2. jav. kiad., Well-PRess. (Vendégváró) Fûzött: 3200 Ft 
Lázár Györgyné – Pantóné Naszályi Nóra: Német feladatsorok. Középszint. M. Kvklub.

(Készüljünk az új érettségire!) 1890 Ft 

M

Magon, James: A legelô hôsei: a nagy leszámolás. Egmont-Hungary. Fûzött: 499 Ft 
Magyar festôk [elektronikus dok.]. Multimédiás oktatóprogram. Szöveg és képek, Mikrosuli. 
Magyar népmûvészet [elektronikus dok.]. Multimédiás oktatóprogram. Szöveg és képek, Mikrosuli.

6250 Ft 
Magyar nyelv és irodalom: 10. osztály. Pedellus Tankvk. Kft. 975 Ft 
Magyar nyelv és irodalom: 9. osztály. Pedellus Tankvk. Kft. 925 Ft 
Magyarics Péter: Angol feladatsorok. Középszint. M. Kvklub. (Készüljünk az új érettségire!) 1890 Ft 
Mansfield, Katherine: Elbeszélések. Európa. Kötött: 2800 Ft 
Mansfield, Katherine: Naplók, levelek. Európa. Kötött: 2800 Ft 
Maros Judit – Szitnyainé Gottlieb Éva: Start! neu: német I.: munkafüzet. 4. jav. kiad., Nemz.

Tankvk. 1120 Ft 
Maros Judit – Szitnyainé Gottlieb Éva: Start! neu: német I.: tankönyv. 4. kiad., Nemz. Tankvk. 1640

Ft 
Maros Judit: Unterwegs: neu B. német III.: munkatankönyv. Nemz. Tankvk. 1120 Ft 
Maros Judit: Unterwegs: neu B. német III.: tankönyv. Nemz. Tankvk. 1640 Ft 
Mason, Antony: Michelangelo kora. [A reneszánsz]. ([1.]) Pannon-Literatúra. Kötött: 1800 Ft 
Matematika 3. Elsô kötet: általános iskola 3. osztály. 8. kiad., Mûszaki Kvk. 849 Ft 
Matematika 4. Elsô kötet: általános iskola 4. osztály. 7. kiad., Mûszaki Kvk. (Calibra könyvek)

849 Ft 
Matematika 5–6.: feladatgyûjtemény. Általános iskola 5–6. osztály: nyolcosztályos gimnázium 1–2.

osztály. 4. kiad., Mûszaki Kvk. (Calibra könyvek) 1260 Ft 
Matematika 7–8. osztályosok számára. Statisztika – valószínûségszámítás – geometria –

mérések. Mûszaki Kvk. (Ráció könyvek) 1190 Ft 
Matematika 7.: gyakorló. Általános iskola 7. osztály: nyolcosztályos gimnázium 3. osztály: hatosztá-

lyos gimnázium 1. osztály. 11. kiad., Mûszaki Kvk. (Calibra könyvek) 923 Ft 
Matematika 8.: gyakorló. Általános iskola 8. osztály: nyolcosztályos gimnázium 4. osztály: hatosztá-

lyos gimnázium 2. osztály. 10. kiad., Mûszaki Kvk. (Calibra könyvek) 923 Ft 
Matematika: alapszint. Általános iskola 5. osztály. 11. kiad., Mûszaki Kvk. 995 Ft 
Matematika: alapszint. Általános iskola 6. osztály. 12. kiad., Mûszaki Kvk. 995 Ft 
Matematika: alapszint. Általános iskola 7. osztály. 11. kiad., Mûszaki Kvk. 995 Ft 
Matematika: alapszint. Általános iskola 8. osztály: A. 12. kiad., Mûszaki Kvk. 995 Ft 
Matematika: bôvített változat. Általános iskola 5. osztály, általános iskola 5. osztály, emelt szint,

nyolcosztályos gimnázium 1. osztály. 12. kiad., Mûszaki Kvk. 1030 Ft 
Matematika: bôvített változat. Általános iskola 6. osztály, általános iskola 6. osztály, emelt szint,

nyolcosztályos gimnázium 2. osztály. 13. kiad., Mûszaki Kvk. 1030 Ft 
Meixner Ildikó: Játékház. Feladatlapok I. a Képes olvasókönyvhöz az általános iskola 1. osztálya

számára. 8. kiad., Nemz. Tankvk. 1380 Ft 
Mervay Miklós: A szekták a gyermekvédelem szempontjából. Jel. (Szülôk és nevelôk könyvespolca

9.) Fûzött: 1390 Ft 
Mészáros László: FILA-Sonka-foto, 1992–2003. PolgART. Kötött: 7400 Ft 
Moldova György: Az utolsó töltény. Önéletrajzi töredékek. (1.) Urbis Kvk. Kötött: 
Moldova György: Az utolsó töltény. Önéletrajzi töredékek. (2.) Urbis Kvk. Kötött: 
Molnár László Gábor: Euroszkeptikus? Eurokompatibilis! 100 eurokonform költemény. Szerzô.

Fûzött: 1550 Ft 
Molnár László Gábor: Válogatott gyökereim. Szerzô. Fûzött: 1600 Ft 
Moravia, Alberto: A megalkuvó. Európa. Kötött: 2600 Ft 
Moravia, Alberto: Egy asszony meg a lánya. Európa. Fûzött: 2600 Ft 

N

Nagy Éva, D. – Varga Emma: Védett erdei növények. Csodaország. Kötött: 1590 Ft 
Nagy Zsolt: 152 nap társas magány. Arteregó. Fûzött: 1990 Ft 
Nagyné Horváth Magdolna: Fogalmazás: 5. osztály. Képességfejlesztô feladatgyûjtemény. Pedellus

Tankvk. Kft. 725 Ft 
Nagyné Horváth Magdolna: Fogalmazás: 6. osztály. Képességfejlesztô feladatgyûjtemény. Pedellus

Tankvk. Kft. 725 Ft 
Nagyné Horváth Magdolna: Történelem: 5. osztály. Képességfejlesztô feladatgyûjtemény. Pedellus

Tankvk. Kft. 695 Ft 
Naylor, Phyllis Reynolds: Tappancs kalandjai. Egmont-Hungary. Kötött: 1499 Ft 
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Naylor, Phyllis Reynolds: Tappancs megmentése. Egmont-Hungary. Kötött: 1499 Ft 
Naylor, Phyllis Reynolds: Tappancs veszélyben. Egmont-Hungary. Kötött: 1499 Ft 
Négy testvér. Észcsiszoló kicsiknek. 2. kiad., Mûszaki Kvk. 990 Ft 
Neill, Alexander Sutherland: Summerhill. A pedagógia csendes forradalma. Kétezeregy K. Kötött:

2950 Ft 
Nilsson, Lennart – Hamberger, Lars: Gyermek születik. Geographia K. Kötött: 5950 Ft 
Nógrádi Gábor: Galambnagymama. 3. átd., bôv. kiad., Presskontakt. Kötött: 1280 Ft 
Nógrádi Gábor: Ide nekem a címlapot is! A médiakapcsolatok mûvészete. Presskontakt. Fûzött:

2940 Ft 
Nógrádi Gergely: Hogyan csináljunk Pavarottit? A sztármenedzselés kézikönyve. Presskontakt.

Fûzött: 2940 Ft 
Nordqvist, Sven: Amikor Findusz kicsi volt és eltûnt. General Press. Kötött: 1900 Ft 
Nordqvist, Sven: Csetepaté a kiskertben. General Press. Kötött: 1900 Ft 
Nyelvvesztés, nyelvjárásvesztés, nyelvcsere. Tinta. (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmány-

ozásához 32.) Fûzött: 2380 Ft 

O

O'Brian, Kevin: Csak sírjanak. Bolt Kft.: Kalandor Kvk. Fûzött: 1890 Ft 
O'Brian, Patrick: Déltengeri kalandok. [Kapitány és katona]. M. Kvklub. Kötött: 2880 Ft 
O'Sullivan, Tim – Dutton, Brian – Rayner, Philip: Médiaismeret. Korona. 5990 Ft 
Ottlik Géza: Iskola a határon. 14. kiad., Magvetô. Fûzött: 1990 Ft 

Ö

Örkény István: Egyperces novellák. 3. kiad., Palatinus. (Örkény István mûvei) Kötött: 2960 Ft 
Örkény István: Válogatott novellák. Palatinus. Fûzött: 1600 Ft 

P

P., Melissa: Minden este 100-szor, kefével. A szicíliai Lolita naplója. Athenaeum 2000. Kötött:
1790 Ft 

Papp Irén: Füvek bársonya. Versek. Uránusz. Fûzött: 2275 Ft 
Pedrocco, Filippo: Velence mûvészete. Corvina. Kötött: 5990 Ft 
Peraboni, Cristina: Az észak-amerikai prérik és sivatagok állatvilága. Alexandra. (A világ állatai)

Kötött: 999 Ft 
Péter Jánosné: Salátáskönyv. 5. átd., bôv. kiad. Papp-Ker. (Süssünk, fôzzünk) Fûzött: 350 Ft 
Pethôné Nagy Csilla: Szöveggyûjtemény 9. 3. kiad., Korona. 1150 Ft 
Petôfi Sándor: A helység kalapácsa. Akkord. (Talentum diákkönyvtár) Fûzött: 498 Ft 
Petrezselyem Norbert: Authorware 7. Felhasználói ismeretek. Kossuth. Fûzött: 3990 Ft 
PISA-vizsgálat 2000. [Mintafeladatokkal]. Mûszaki Kvk. 3800 Ft 
Platonov, Andrej Platonovics: Dzsan. Nagyvilág. Fûzött: 1800 Ft 
Póczy Klára, Sz.: Aquincum, Budapest római kori történelmi városmagja. Enciklopédia. Kötött:

3800 Ft 
Popper Péter – Rihmer Zoltán – Tringer László: Rosszkedv, szomorúság, depresszió. Saxum. (Az

élet dolgai) Fûzött: 980 Ft 
Programtervezési minták. Újrahasznosítható elemek objektumközpontú programokhoz. Kiskapu.

Fûzött: 5980 Ft 

R

Rados Jenô: Magyar kastélyok. Utánny. Black & White. Kötött: 3500 Ft 
Rajneesh, Bhagwan: Bátorság. A veszélyes élet élvezete. Édesvíz. (Keleti tanítások / pszichológia)

Fûzött: 2490 Ft 
Rhédey Zoltán, K.: Verébtôl a szarvasbikáig. DNM K. (Magyar vadászírók klasszikusai 14.) Kötött:

2700 Ft 

S

Sándor Anna: A Nyitra-vidéki magyar nyelvjárások atlasza. Kalligram. (Mercurius könyvek) Fûzött:
2000 Ft 

Sárközi Sándor: Budán 1944–1945. Drámai költemény. Kornétás. Fûzött: 990 Ft 
Scherlein Márta – Hajdu Sándor – Novák Lászlóné: Felmérô feladatsorok. Matematika 1. osztály.

9. kiad., Mûszaki Kvk. (Calibra könyvek) 299 Ft 
Scherlein Márta – Hajdu Sándor – Novák Lászlóné: Felmérô feladatsorok. Matematika 2. osztály.

8. kiad., Mûszaki Kvk. (Calibra könyvek) 399 Ft 
Scherlein Márta – Hajdu Sándor – Novák Lászlóné: Felmérô feladatsorok. Matematika 3. osztály.

8. kiad., Mûszaki Kvk. (Calibra könyvek) 399 Ft 
Scherlein Márta – Hajdu Sándor – Novák Lászlóné: Felmérô feladatsorok. Matematika 4. osztály.

8. kiad., Mûszaki Kvk. (Calibra könyvek) 399 Ft 
Scherlein Márta – Hajdu Sándor – Novák Lászlóné: Matematika 1. Elsô kötet: általános iskola 1.

osztály. 9. kiad., Mûszaki Kvk. 995 Ft 
Scherlein Márta – Hajdu Sándor – Novák Lászlóné: Matematika 2. Elsô kötet: általános iskola 2.

osztály. 10. kiad., Mûszaki Kvk. 895 Ft 
Schmidt Egon – Bécsy László: Hol laknak az állatok? Csodaország. Kötött: 1590 Ft 
Sebôk Judit: English for you 2. Tanári kézikönyv. Nemz. Tankvk. 2500 Ft 
Seckel, Al: Az optikai csalódások varázslatos világa. Ventus Libro. Fûzött: 4990 Ft 
Shaw, Karl: Királyi ôrületek avagy Az európai királyi házak kreténségének riasztó históriája. M.

Kvklub. Fûzött: 2890 Ft 
Shreeve, Caroline: Zsírégetô program. Zsírégetést fokozó élelmiszereken alapuló étrend.

Alexandra. Fûzött: 2999 Ft 
Silva, Daniel: Utolsó esély. Jokerex. Fûzött: 1890 Ft 
Sipos Sándor: Irodalom a szakképzô iskolák 9–10. osztálya számára. Pedellus Tankvk. Kft. 1065 Ft 
Sólyom György: Kérdések és válaszok Liszt Ferenc életmûvének utolsó két évtizedérôl. Akkord.

Fûzött: 1900 Ft 
Sonn, Susanne: Halálos téboly. Bolt Kft.: Kalandor Kvk. (Orvos krimi) Fûzött: 999 Ft 
Spyri, Johanna: Heidi. 2. kiad., Heted7világ. (A gyermek- és ifjúsági irodalom gyöngyszemei)

Fûzött: 1498 Ft 
Steel, Danielle: Egyszer az életben. 3. kiad. Maecenas. Fûzött: 800 Ft 
Steel, Danielle: Váltságdíj. Maecenas. Fûzött: 1398 Ft 
Stílus és jelentés. Tanulmányok Krúdy stílusáról. Tinta. (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmá-

nyozásához 31.) Fûzött: 1680 Ft 
Stroud, Carsten: Különös vádalku. General Press. (Világsikerek) Kötött: 1500 Ft 

Sz

Szabó Gábor: Filmes könyv. Hogyan kommunikál a film? Ab Ovo. Kötött: 2600 Ft 
Szabó József János: Erôdépítészet a XX. században. Geoinformatikai esettanulmányok. Tinta.

(Segédkönyvek a hadtörténet tanulmányozásához 7.) Kötött: 2310 Ft 
Szabó Judit: Az Egység hívása. Magánkiad. Fûzött: 1850 Ft 
Szávai Ferenc: Az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlásának következményei. Az államutódlás

vitás kérdései. Pro Pannonia. (Pannónia könyvek) Kötött: 3500 Ft 
Száz rejtély a magyar irodalomból. Gesta. Kötött: 2850 Ft 
Szentesiné Kiss Piroska: Fogalmazás: 7. osztály. Képességfejlesztô feladatgyûjtemény. Pedellus

Tankvk. Kft. 725 Ft 
Szentesiné Kiss Piroska: Fogalmazás: 8. osztály. Képességfejlesztô feladatgyûjtemény. Pedellus

Tankvk. Kft. 725 Ft 

Szerbia és Montenegró, Bosznia-Hercegovina, Macedónia = Serbia and Montenegro, Bosnia-
Herzegovina, Macedonia = Serbian und Montenegro, Bosnien-Herzegowina, Makedonien =
Serbie et Monténégro, Bosnie-Herzégovine. Kart. dok. 1:800 000 Cartographia. 1100 Ft 

Szikszainé Nagy Irma: Leíró magyar szövegtan. Osiris. (Osiris tankönyvek) 
Szomory Dezsô: Györgyike, drága gyermek. Színmû három felvonásban. Nemz. Szính.: Palatinus.

(Nemzeti Színház színmûtár) Fûzött: 790 Ft 

T

Takács Mari – Vincze Tamás: Beszél a kéz. Csimota. Fûzött: 1750 Ft 
Takács Marianna: Hej, írás, helyes írás! Helyesírási képességfejlesztô feladatgyûjtemény: általános

iskola 1. osztály: a betûelem írása: kisbetûk alakítása és kapcsolása. Pedellus Tankvk. Kft.
695 Ft 

Takács Marianna: Hej, írás, helyes írás! Helyesírási képességfejlesztô feladatgyûjtemény: általános
iskola 1. osztály: a nagybetûk alakítása és kapcsolása. Pedellus Tankvk. Kft. 695 Ft 

Takács Marianna: Hej, írás, helyes írás! Helyesírási képességfejlesztô feladatgyûjtemény: általános
iskola 2. osztály. Pedellus Tankvk. Kft. 725 Ft 

Takács Marianna: Hej, írás, helyes írás! Helyesírási képességfejlesztô feladatgyûjtemény: általános
iskola 3. osztály. Pedellus Tankvk. Kft. 725 Ft 

Takács Marianna: Hej, írás, helyes írás! Helyesírási képességfejlesztô feladatgyûjtemény: általános
iskola 4. osztály. Pedellus Tankvk. Kft. 725 Ft 

Takács Zsuzsa: Üdvözlégy, utazás! Magvetô. Kötött: 1490 Ft 
Tamási Áron: Ábel a rengetegben. Váltl. utánny., Ciceró. Fûzött: 890 Ft 
Tankó Gyula: "Én es tudtam hazudozni". Népi humor Gyimesben. Erdélyi Gondolat. Fûzött:

1055 Ft 
Taraborrelli, Randy J.: Grace Kelly, a monacói hercegnô. Jokerex. (Világsiker) Kötött: 2490 Ft 
Technika 5. osztályosoknak. 5. kiad., Mûszaki Kvk. (Ráció könyvek) 970 Ft 
Technika 8. osztályosoknak. 4. kiad. Mûszaki Kvk. (Ráció könyvek) 1090 Ft 
Technika tankönyv az általános iskola 7. osztálya számára. B változat. 20. kiad., Mûszaki Kvk.

(Ráció könyvek) 882 Ft 
Történeti fogalmak kisszótára. Korona. 2450 Ft 

U

Udvardi József: József Attila lelki összeomlása. M. Írók Egyes. (Lyukasóra-könyvek) 
Ujvári Géza: A konszolidált (összevont) éves beszámoló. Jav., bôv. kiad., HVG-ORAC. Fûzött: 5900

Ft 
Ujvári Pál: A befejezetlen múlt 2. A középkor története, 476-1456: [történelem középiskolásoknak].

3. kiad., Mûszaki Kvk. 980 Ft 

V

Vágó Judit: Dani. Elsô évünk története. KAP K. Fûzött: 1680 Ft 
Van, akit sólyom karmol meg. Modern török elbeszélések. Nagyvilág. (Nagyvilág könyvek) 
Varázslatos virágok. Athenaeum 2000. Kötött: 6490 Ft 
Varjú Elemér: Magyar várak. Váltl. utánny. Black & White K. Kötött: 3500 Ft 
Várnai Vera: Picturesque Budapest. Etchings, watercolours, oil paintings. Corvina. 
Verhoef-Verhallen, Esther – Rijs, Aad: Tyúkok enciklopédiája. [Minden, amit a világ több mint száz

tyúkfajtájának tartásáról, elhelyezésérôl, tenyésztésérôl tudni kell]. Ventus Libro. Kötött: 3990 Ft 
Vértessy Sándor: A szó elszállt?.... [Egy makacsság története]. Axel Springer. Fûzött: 2350 Ft 
Vida Enikô: Allons-y 1. Méthode de francais niveau débutant: francia nyelvkönyv kezdôknek.

Lexika. 1764 Ft 
Vida Enikô: Allons-y 1.. Tanári kézikönyv. Lexika. 644 Ft 
Vida Enikô: Allons-y 2. Méthode de francais niveau intermédiaire: középfokú francia nyelvkönyv.

Lexika. 1764 Ft 
Vighné Arany Ágnes – Szalay Mária: Egészségtan: ismerd meg önmagad! Az általános iskola 6.

évfolyama számára. Pedellus Tankvk. Kft. 875 Ft 
Virágvölgyi Péter: A tipográfia mestersége számítógéppel. Osiris. (Osiris kézikönyvek) 
Vogel, Alfred Max: Kis háziorvos. Hasznos és változatos tanácsok gyûjteménye a svájci házior-

voslás körébôl. Black & White K. Fûzött: 999 Ft 
Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde. Akkord. (Talentum diákkönyvtár) Fûzött: 498 Ft 

W

Wentzely Dénes: Erdészekkel a vadcsapákon. Így láttam én, az erdész. Nimród Alapítvány: Nimród
Vadászújság [Szerk.] – DNM K. Kötött: 2400 Ft 

Wilmshurst, Walter Leslie: A szabadkômûvesség filozófiája. Hermit. (Titkos társaságok, titkos
tanítások) Kötött: 3900 Ft 

Winkler Gábor: Zeneszerzôk A – G-ig. (1. köt.) Kötött: 8820 Ft 
Winkler Gusztáv: Reneszánsz erôdépítészet Magyarországon. Mérnöki szemmel. Tinta.

(Segédkönyvek a hadtörténet tanulmányozásához 5.) Kötött: 2310 Ft 
Woolfson, Richard C.: Boldog baba. [Elmélet és gyakorlat a születéstôl 15 hónapos korig].

Alexandra. Fûzött: 1999 Ft 
Woolfson, Richard C.: Boldog gyermek. [Elmélet és gyakorlat a gyermek két és fél évestôl ötéves

koráig]. Alexandra. Fûzött: 1999 Ft 
Woolfson, Richard C.: Boldog tipegôk. [Elmélet és gyakorlat a gyermek 15–36 hónapos koráig].

Alexandra. Fûzött: 1999 Ft 
Woolfson, Richard C.: Szülôk kézikönyve. Gyakorlati útmutató a gyermekek viselkedésének

megértéséhez. Alexandra. Fûzött: 2999 Ft 

Z

Zákányi Zsuzsa: Utak a gyûrött papíron. Versek. Uránusz. Fûzött: 2625 Ft 
Zala követe, Pest képviselôje. Deák Ferenc országgyûlési tevékenysége, 1833–1873. Zala M. Lvt.

(Zalai gyûjtemény 59.) Fûzött: 2600 Ft 
Zubály Sándor: Kedves mondókák. Black & White K. Kötött: 1225 Ft 
Zubály Sándor: Mondókavarázs. Black & White K. Kötött: 1208 Ft 
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Minden könyv egy helyen!
TANKÖNYVCENTRUM
a Kódex Könyváruházban

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

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

Minden könyvet egy helyrôl!

Eleanor Herman: Királyok szeretôi
Történelmi tabló az ágyasokról
Sikerkönyv Amerikától Európáig!
296 + 16 oldal színes képmelléklet. Ára: 2500 Ft

General Press Kiadó
1138 Budapest, Népfürdô u. 15/D

Tel.: (061) 359 1241, 350 6340 Fax: (061) 359 2026
generalpress@generalpress.hu www.generalpress.hu

Keresse, KÉRJE a könyvkereskedésekben és a kiadóban!
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Kertész

■ A Könyvhét számára különleges öröm tu-
dósítani e kötet megjelenésérôl. Lapunk ol-
vasói emlékezhetnek rá, az ifjú Lin-csit két
hétrôl két hétre kísérhettük el ifjúkori ván-
dorútján, 2002 júniusától 2004 márciusáig.
Lin-csi bölcsessége megnyerte olvasóinkat
magának, sokan érdeklôdtek, mikor lesz
könyv alakban is kapható a sorozat. Itt van
az ôsz, s az Írás Kiadó márciusi ígéretének,
ím eleget tett: megjelent a mû. Idézzük a ki-
adó ajánlását:

„Ha az eszetek helyén van, csakis magato-
kon dolgoztok ezután” – jelenti ki határozot-
tan Su-la-ce, a 9. századi kínai buddhista szer-
zetes, aki ebben a mûvében mestere, Lin-csi
apát ifjúkori gondolatait tárja elénk. Elôzô
munkájában (Reggeli beszélgetések Lin-csi
apát kolostorában) azt állította: „Magatok
vagytok, nincs semmi más!” Mindkét figyel-
meztetés azt jelenti, jó ha tudja az ember, raj-
ta múlik minden. És annál jobb, minél gyak-
rabban gondol erre. Ennek tudatában kell
megformálnunk magunkat, kialakítani viszo-

nyunkat a világgal. A helyesen, jól megítélt vi-
szonyokra épül azután az életünk.

Hogy Lin-csi jól ismerte ennek a módját,
birtokában volt a helyes látásnak és tudásnak,
azt ezerkétszáz esztendô próbája igazolja. Má-
ra Lin-csi a kínai csan (zen) buddhizmus egyik
legjelentôsebb és legismertebb alakjává vált a
világ keleti és nyugati felén egyaránt. Mai nép-
szerûségét az magyarázza, hogy a mi 21. szá-
zadi kérdéseinkre is pontos válasszal szolgál-
nak bölcseleti és gyakorlati elgondolásai.

Su-la-ce: Az ifjú Lin-csi vándorlásai
Közreadja: Sári László
Írás Kiadó, 242 oldal, kötve

tt tartottunk két hete,
hogy az olyan emberi
alkotásokból, melye-

ket mûvészinek nevezünk,
nem zárható ki a szórakozta-
tás, az örömszerzés szándéka.
És hogy a „mûvészi” mindig
közvetít, kommunikál valami-
lyen üzenetet, ha az alkotója
nem tudja vagy nem akarja
tudni, akkor is. Na de hogyan
történik ez a folyamat? 

Azt ígértem, az egzakt, vagy-
is a pontos, mérhetô tudomá-
nyok eszköztárával próbálko-
zunk, és ebbôl a körbôl csak
akkor lépünk ki, ha valami,
ami tény, sehogy sem magya-
rázható meg természettudo-
mányos alapon. 

Az informatika, azon belül a
kommunikáció-elmélet, eg-
zakt tudomány; különbözô
üzenetek közlésének a tudo-
mánya. A közlés mindig jelek
által történik, a jeltudomány
(szemiotika) is olyan pontos
és száraz természettudomány,
akár a quantummechanika.
Vannak organikus, természeti
jelek. Ahol füst van, azt jelen-
ti: ott tûz is van. Vannak az
ember által kommunikációs
céllal alkotott jelek. Például
tüzet tudatosan is gyújtottak
ôseink az egyik hegyen, hogy
a másik hegy mögött megbú-
vó falu (közösség) népének
üzenjenek, az ilyen tûz már
kommunikációs jel. És attól

függôen, hogy a tûz nagy vagy
kicsi, hogy egy, kettô vagy há-
rom, a nagy sziklától balra
vagy jobbra van-e, a tûzjelek-
nek jelentésük volt, mert tüzet
rakók kitaláltak egy rendszert,
a tûzjelzések használati szabá-
lyát. Vagyis a jel jelentése a
használati szabálya. 

Egy nyelvi jel jelentése is a
használati szabályával azonos.

Mert a nyelvi jel (egy hangtest),
nem tartalmazza, nem hordoz-
za a tárgyát (ellentétben a képi
jellel, például egy piktogram-
mal). Az egy nyelvet használók
közössége megegyezett abban,
hogy, mondjuk, a „kecske”
hangtest mit jelent. Egy német-
nek semmit. De ha egy német
azt hallja, „Ziege”, tudja, hogy
ez a hangtest a németül tudók
körében ugyanúgy viselkedik,
ugyanaz a használati szabálya,
mint a magyarul beszélôk köré-
ben a „kecské”-nek. A társadal-
mi megegyezésen kívül, a szink-

ronanalízis szempontjából sem-
mi logikája nincs annak, hogy a
kocka kockát jelentsen, a bicik-
lipumpa biciklipumpát, és a
hídpillér hídpillért. Miért, talán
van? Annak a hangtestnek,
hogy biciklipumpa van valami
logikai vagy alaki köze a valódi
biciklipumpához? 

A jelentéssel is egzakt tudo-
mány foglalkozik, ami nem

elégszik meg intuíciókkal, em-
patikus beleérzésekkel (nem
olyan definiálhatatlan fogal-
makkal zsonglôrködik, mint
például, a „szép”, ahogy az
esztétika), ezt pedig jelentéstu-
dománynak, szemantikának
nevezzük. 

Bele fogunk kóstolni a társa-
dalomtudományba is. Nem-
csak azért, mert a kommuni-
káció céljára alkotott jel, a
szimbólum, a társadalomban
keletkezik, hanem azért, mert
maga az emberi kommuniká-
ció is, amelynek a mûvészet

egy speciális ága, a társada-
lomban mûködik, és az em-
beri társadalmat jelentôsen át
is alakítja. 

A különbözô emberi nyelvek
szerkezeteit vizsgálva, a nyel-
vészet már régen fölfedezte,
hogy a nyelvek nemcsak össze-
vethetôek, de strukturálisan
alig különböznek. Ehhez az
agykutatás is hozzátette a ma-
gáét: agyunkban a beszédköz-
pont biológiailag teljesen azo-
nos, bármilyen anyanyelvû le-
gyen is valaki. Nem csoda! Ha
nem így lenne, nem tudnánk
megtanulni idegen nyelveket,
és nem lehetne egyik nyelvrôl
a másikra fordítani. 

Hogy értendô az, hogy
strukturálisan, azaz szerkezeti-
leg? Úgy, hogy minden nyelv
igékbôl, névszókból, fônevek-
bôl, jelzôkbôl, számnevekbôl
áll össze, minden nyelv össze-
hasonlítható mondattanilag,
mert alany, állítmány, jelzô,
határozó, fômondat, mellék-
mondat stb, minden nyelvben
létezik, az angolban is, a szin-
galézben is, a finnugor nyel-
vekben is. 

Nem véletlenül foglalkozom
a nyelvvel. A nyelv egyrészt az
irodalom: költészet, dráma,
epika egynemû közege. Más-
részt minden olyan jelrend-
szert, amelyet egy meghatáro-
zott csatorna számára kódo-
lunk, nyelvnek nevezünk.

O

Kertész Ákos
A kommunikáció

további titkai

A Saxum Kiadó szeretettel várja az érdeklôdô-
ket Popper Péter: Az Írás. Az új szövetség c.
könyvének bemutatójára november 10-én 1/2
11 órára a MÚOSZ székházba. /Budapest, VI.
Andrássy út 101./ A szerzô Donáth Lászlóval
beszélget.
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sGerit Kopitz –
Jörg Sommer
Agáta Kriszti
és Lencse Professzor:
Az eltûnt tigris titka
■ A kiadó ajánlása: Izgalmas detektívregény-sorozat el-
sô kötete a 8–11 éves korosztály számára. Akik ismerik
a kiadónkat, tudják, hitvallásunk a gyerekek olvasóvá
nevelése, az olvasás megszerettetése. Kiváló példa erre
ez a könyv. Különlegessége a benne rejlô varázsnagyí-
tó, amelyet a képekre helyezve és bizonyos állásba for-
gatva, szabad szemmel nem látható rejtélyek bukkannak fel. A gyermek az olva-
sás mellett aktív részesévé válik a nyomozásnak, olvasva játszik, játszva olvas!

Agáta Kriszti és barátja, Lencse Professzor épp a milliomos gyártulajdonos ma-
gánállatkertjében tartózkodnak, amikor a tigris kiszabadul a ketrecébôl. És nem
sokkal késôbb, a személyi titkárnak is nyoma veszik. A városban kitör a pánik.
A rendôrség átfésüli az egész környéket, de mintha a föld nyelte volna el a raga-
dozót. Ahol a rendôrség csôdöt mond, ott van Agáta Kriszti igazi elemében.
Lencse és a csodanagyító segítségével nekiáll felgöngyölíteni a rejtélyt, és nem-
sokára forró nyomon halad…

1790 Ft, megjelenés: 2004. október vége
Fabula Stúdió: fabulastudio@interware.hu, telefon: 317-3391

Sabine Dillner, Timo Dillner
Hexilon: A mágikus könyv

■ Félix élete romokban hever. Szülei megelégel-
ték a városi életet, és régi álmukat valóra váltva
vidékre költöznek. Félixszel együtt természete-
sen. Mintha neki is ez lenne a régi álma. De er-
rôl szó sincs! És most itt senyved a világ háta
mögött ismerôsök és barátok nélkül. Ekkor buk-
kan fel Sarolta, az utolsó kis boszorkány, és egy
perc alatt felforgatja Félix életét.  
Fantáziaregény 10 éves kortól.

A kiadó vezetôjének ajánlása: Ez az a könyv,
amelybe felnôtt fejjel elsô olvasásra beleszerettem. Nyugodt szívvel aján-
lom a gyermekének, de Önnek is. Ízelítôül pár szereplô: a Háromfejû Vizs-
gabizottság (a háromfejû sárkány kornak megfelelô elnevezése), Libbencs-
durr, Faggastyán. És néhány helyszín, mint a Dimbdomb erdôcske, Pocso-
lyó, amelyek elnevezése híven tükrözi a könyv magával ragadó, fiatalos
hangulatát. 

Elôkészületben: Hexilon 2. (megjelenés 2005. március)

1890 Ft, megjelenés: 2004. október vége
Fabula Stúdió, fabulastudio@interware.hu, telefon: 317-3391

A SZAK KIADÓ ÚJDONSÁGAI…
KÉT SZAKKÖNYV ÉS EGY NÉLKÜLÖZHETETLEN SZÓTÁR

A könyvek megrendelhetôk a Kiadó címén, beszerezhetôk a szakkönyveket  forgalmazó könyvesboltokban és a számítástechnikai szaküzletekben.

Szak Kiadó Kft . � 2060 Bicske,  Diófa u.  3 .   � 06 22 350-209  •   info@szak.hu •   www.szak.hu

könyvismertetô

240 oldal, CD-vel
Ára 5000 Ft

224 oldal
Ára 5000 Ft

2100 oldal CD-vel
Ára 22 000 Ft

AZ EURÓPAI UNIÓ HIVATALOS
KIFEJEZÉSTÁRA 

Az Igazságügyi Minisztérium létrehozott egy ter-
minológiai adatbázist, amelyik tartalmazza a le-
fordított EU-s jogszabályok legfontosabb szakki-
fejezéseit. Ennek az adatbázisnak az alapján ké-
szült a Morpho-Logic Kft. és a SZAK Kiadó
együttmûködésében ez az elektronikus formában
és papíron is megjelenô szótár. Mindazok számá-
ra, akiknek tanulmányozniuk kell az EU-s jogsza-
bályokat, illetve ezeknek megfelelô iratokat, pá-
lyázatokat kell készíteniük idegen nyelven, nélkü-
lözhetetlen lesz ez a négynyelvû (angol–magyar–
francia–német) szótár, mind könyv formájában,
mind CD-n.



Az ANIMUS KIADÓ új ifjúsági könyvei
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Jacqueline Wilson:
Titkok
1890 Ft

Újabb lebilincselô történet a
legtöbbet kölcsönzött brit írótól.

Madeleine L’Engle:
Özönvíz

1890 Ft

Az Idôcsavar, a Szélvarázs
és a Csillagvágta hôseinek

újabb kalandjai.

Megjelent a Könyvhét

ingyenes különkiadásnak

elsô száma 50 000 példányban

A Könyvhét Plusz megtalálható

az Alexandra Könyváruházakban, 

a Libri Kft., a Líra és Lant Rt.

könyvesboltjaiban, a Fôvárosi Szabó Ervin

Könyvtár fiókkönyvtáraiban, Debrecen,

Miskolc, Pécs, Szeged, Budapest egyetemi

színterein és más vidéki és budapesti

könyvesboltokban, könyvárushelyeken.



■ Szokatlanul nagy tömeg, köztük számos honfi-
társa várta a népszerû orosz írónôt, Ljudmilla
Ulickaját, új könyvének, a Magvetônél megjelent
Életmûvésznôk címû regényének a könyvbemuta-
tóján. A hatvanas éveiben járó, szerény, ám jó hu-
morú írónôt Forgách András mutatta be a magyar
közönségnek, az estét Ónodi Eszter felolvasása és
a Vodku v  Glotku zenekar hangulatos koncertje
színesítette. Ulickaja hazájában a legkedveltebb
írók közé tartozik, 2001-ben Kukockij esetei címû
regénye az év legsikeresebb könyve lett, és elnyer-
te az orosz Booker-díjat. Mûveit számos európai
nyelvre lefordították és neve nem ismeretlen az
amerikai, sôt a kínai iroda-
lomszeretôk elôtt sem. Itthon
a már emlegetett Kukockij
eseteivel vált ismertté (Euró-
pa Kiadó, 2002), majd a
Krím-félszigeten játszódó
Médea gyermekei címû opusa
következett (Magvetô Kiadó).
Az Életmûvésznôk a harma-
dik magyarul olvasható mû-
ve. Hazai sikerét bizonyítja,
hogy éppen ezekben a napok-
ban Pécsett megrendezték a (világviszonylatban is valószínûleg) elsô
Ljudmilla Ulickaja konferenciát Embertan az irodalomban; elbeszélés-
be oltott gének L.U. regényeiben címmel, amelyen számos tudomány-
ág képviselôi vettek részt.

Genetikai kitérô
Ulickaja kanyargós életúton jutott el az irodalomig. 1943-ban Szibériában
született, mert a családját politikai okokból Moszkvából számûzték és
majdnem egyéves volt, amikor visszaköltözhettek a fôvárosba. A középis-
kola elvégzése után genetikát akart tanulni, rögtön fel is vették az egye-
temre, ám két év múlva tiltott könyvek tartásáért kirúgták. „Szerencsénk
volt, hogy csak az írógépünket tartóztatták le és nem minket” – emlékszik
vissza. Mindenesetre a megszerzett tudásanyag, természettudományos
szemlélet és érdeklôdés alapvetôen meghatározta késôbbi írásmûvészetét.
Kilenc évig nem jutott munkához, a szakmája annyit fejlôdött ezalatt,
hogy már nem is tudott visszatérni, így végül egy zsidó színházban he-
lyezkedett el. „Itt kezdôdött meg az irodalmi kiképzésem” – vallja. 

Születésszabályozásról az irodalomban
Késôn vált íróvá. „ A mai napig sem vagyok biztos benne, hogy igazi író
vagyok” – állítja. A 80-as évektôl publikált, de elôbb ismerték meg külföl-
dön, mint otthon. Az orosz irodalmi közéletbe a Szonyecska címû kisregé-
nyével (1992) robbant be, melyet több jelentôs mû követett (Vidám teme-
tés, Kukockij esetei, Médea gyermekei, Életmûvésznôk). Kritikusai szerint írásai-
val az orosz klasszikus nagyregényt eleveníti fel. Szinte mikroszkópon ke-
resztül vizsgálja a hôseit, és bámulatos beleérzéssel ábrázolja legmélyebb
érzéseiket és titkaikat. A Magyarországon is sikert aratott Kukockij esetei-
nek például az 1940-es, 50-es évek Szovjetuniója adja a hátterét, Ulickaja
bemutatja, miként vetette ki magából a kommunista rendszer az átlagon

felülieket, akik másként voltak tehetségesek. A fôhôs
különleges képességgel, ún. belsô látással megáldott nô-
gyógyász, aki e képessége révén gyógyít. Jelena szemé-
lyében megtalálja az igaz szerelmet, kettejük idilli, majd
tragédiába forduló szerelmét ábrázolja a regény egyik
szála. A másik pedig azt, hogyan küzd az orvos az öt-
venes évek esztelen népszaporulati politikája ellen és
kezdeményezi az abortusz engedélyezését.

Az összetartozás szigete
Következô, magyarul is olvasható könyve, a Médea
gyermekei igazi családregény. A több nemzedék életét
átfogó mû a Krím félszigeten játszódik és annak múlt
századi körülményeivel is megismertet. Médeának sa-
ját gyermeke nincs ugyan, de szülei halála után ô ne-
velte fel tizenkét testvérét. Médea ebben az esetben

nem bosszúálló démon, hanem családteremtô, a családot össze-
tartó nagyasszony. Szinopli hegyi háza az összetartozás szigete,
ahol minden nyáron megjelennek a nagycsalád egyre bôvülô és
terebélyesedô, soknemzetiségû tagjai. Olaszok, görögök és tatá-
rok népesítik be az oroszok mellett a félsziget társadalmát. „Má-
ra ez a színes sokadalom eltûnt, nem találkozni többé görögök-
kel, olaszokkal. Egyedül a tatárok tettek kísérletet arra, hogy
visszatelepedjenek a félszigetre. Jelenlétükrôl megoszlik az embe-

rek véleménye, jóllehet én magam nagyon örülök neki” – mondja az író-
nô a mai krími állapotokról. Ulickaja érzékenyen, mégis távolságtartással
ábrázolja a nagycsaládi forgatagot, nem kevés iróniával és éllel. „ A Krím
félszigetet nagyon kedvelem, nagyszüleim révén gyerekkoromban több-
ször megfordultam ott. Ha még egyszer születhetnék, oda kívánnék szü-
letni” – hangsúlyozza. Regényéhez a személyes tapasztalatokon túl ter-
mészetesen sok kutatómunkát végzett.

Habkönnyû hazugságok
Korábbi regényeivel sokat kínlódott, a Kukockijt például kilenc esztendôn
át írta, a magyarul most megjelent Életmûvésznôk viszont valósággal ki-
pattant a fejébôl. Tetszik neki a magyar cím, noha az orosz eredeti „vezér-
fonalat” jelent, amely arra utal, hogy a regény a hazugságra épül. A hat
történetbôl álló könyvet a fôhôs Zsenya és két fia személye kapcsolja
össze, bár vannak más, ismétlôdô szereplôk is. Zsenya személye egyébként
minden regényében jelen van, és kicsit rá hasonlít: élete kusza, nagyon el-
foglalt, folyton könyvfesztiválokra és más kulturális rendezvényekre jár. A
regény mozaikszerûen építkezik, az elsô öt, habkönnyû hazugságtörténe-
tet követi a hatodik, a kulcselbeszélés, melybôl visszatekintve lehet meg-
érteni az eseményeket. A hôsnô eleinte csupán megfigyelôje a történések-
nek, iróniával és gúnnyal tekint az általa nem sokra becsült emberekre. Az-
után a fordulat, a tragédia ráébreszti, hogy éppen ezekre a kevéssé értékelt
emberekre számíthat. Belátja, hogy eddigi élete az önbecsapáson alapul.
A regényben az egyes emberek vallási élményét – más írásaihoz hasonló-
an – parodisztikusan ábrázolja, mert úgy véli, az intellektuális és a vallási
erények ritkán esnek egybe. Ulickajának egyébként is határozott vélemé-
nye, hogy megfelelô köntösben minden emelkedett, tragikus, vagy pateti-
kus élményt lehet és érdemes parodizálni. 

(szénási)
Fotó: Zsólyomi Norbert
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Typotex Kiadó 1024 Budapest, Retek u. 33–35.
Telefon/fax: 316-3759, www.typotex.hu

„A hatalom vágya két formában jelenik meg:
a vezetôkben leplezetlenül, a követôkben burkoltan.”

Russell, Bertrand:

A hatalom
A társadalom újszerû elemzése, 2200 Ft,
a kiadóban 15 % árengedménnyel

SIKERLISTA
■ A sikerlisták az értékesített példányszámok alapján készülnek, kis példányszámban megjelent mûveknek ebbôl következôen nemigen van esé-
lyük sikerlistás könyvvé válni, függetlenül tartalmi értékeiktôl. Kíséri némi elôítélet is a különbözô sikerlistákat, mondván, nagy számban eladni
– s ezzel listára kerülni – csak „népszerû” kiadvánnyal lehet, és a „népszerû” ez esetben nem hízelgô jelzônek számít. Ez az elôítélet bizony
tévedésen alapul.  Nézzük csak meg e számunk szépirodalmi listáját. Két cégnél az elsô, egy cégnél harmadik – még „dobogós” – a Kossuth-díjas
író, a hetven éves Moldova György önéletírásának elsô része. Az elôzô számunkban megjelent sikerlistákon is az élbolyban volt, most két helyen
lett elsô: ez csak azt jelentheti, az olvasók kíváncsiak Moldova György életének elsô harminc évére, ahogyan azt ô látja. De van a listákon Szabó
Magdától, Márai Sándortól kötet, található nívós kalandregény, sci-fi és a külföldi irodalom jelesei. Nem vet rossz fényt az olvasók ízlésvilágára
ez a lista. Számoljunk le elôítéleteinkkel!

Az Alexandra Könyváruházak sikerlistája
2004. október 1–14.
Szépirodalom
1. Moldova György: Az utolsó töltény I–II. Urbis Kiadó
2. Dan Brown: A Da Vinci-kód Gabo Kiadó
3. Paulo Coelho: Az alkimista 5. kiadás Atheneum Kiadó
4. Leslie L. Lawrence: A fekete anya kígyója I–II. Gesta Kiadó
5. Dan Brown: Angyalok és démonok Gabo Kiadó
6. Danielle Steel: Váltságdíj Maecenas Könyvkiadó
7. Philip K. Dick: Valis Agave könyvek
8. John Sandford: Titkos préda JLX Kiadó
9. Anne Rice: A testtolvaj meséje Dáin 2000 Kft.

10. Vavyen Fable: Tíz kicsi kommandós Fabyen Kiadó

Ismeretterjeszô
1. Schobert Norbert: A Norbi titok – Az Update Módszer Szivárvány KRSC
2. Dr. Kende Péter: Titkos magyar szolgálatok Hibiszkusz Könyvkiadó
3. Kriston Andrea–Ruzsonyi Péter: Kriston intim torna Sanoma Budapest Rt.
4. Dr. Lenkei Gábor: Cenzúrázott egészség Free Choice Books
5. Perger István – Köves Pál – Varga Gergely –

Németh Era – Gréczy Zsolt: Medgyessy Ringier Kiadó Kft.
6. Ungvári Tamás: Lezáratlan nyomozás Ulpius-Ház Könyvkiadó
7. Wicki Smallwood: 100 recept kenyérsütô géphez Alexandra Kiadó
8. Stahl Judit: Gyorsan, valami finomat! Park Kiadó
9. Havas Henrik: Pornó I–II. Alexandra Kiadó

10. Sherry Argov: Miért a rossz lányokat szeretik a férfiak? Alexandra Kiadó

Gyermek, ifjúsági
1. Ablak–Zsiráf Móra Ferenc Könyvkiadó
2. A világ állatai Alexandra Kiadó
3. Erich Kästner: A két Lotti Móra Ferenc Könyvkiadó
4. Roxfort titkai Szukits Kiadó
5. J.K. Rowling: Harry Potter és a Tûz serlege Animus Kiadó
6. Antoine De Saint-Exupéry: A kis herceg Móra Ferenc Könyvkiadó
7. Meg Cabot: A neveletlen hercegnô naplója 5. Ciceró Könyvstúdió
8. Jacqueline Wilson: Titkok Animus Kiadó
9. Thomas Brezina: Az a boszorkányos szerelem! Egmont Kiadó

10. Vlagyimir Szutyejev: Vidám mesék Móra Ferenc Könyvkiadó

A Fókusz Könyváruház sikerlistája
2004. október 1–14.
Szépirodalom
1. Coelho, Paulo: Tizenegy perc Athenaeum 2000 Kiadó
2. Brown, Dan: A Da Vinci-kód Gabo Könyvkiadó
3. Moldova György: Az utolsó töltény 1–2. Urbis Könyvkiadó
4. Márai Sándor: A gyertyák csonkig égnek Helikon Kiadó
5. Szabó Magda: Az ajtó Európa Könyvkiadó
6. Coelho, Paulo: Az alkimista Athenaeum 2000 Kiadó
7. McCullogh, Colleen: Az októberi ló 1–2. Európa Könyvkiadó
8. Fielding, Helen: Olivia Joules és a túlfûtött képzelet Európa Könyvkiadó
9. Rushdie, Salman: Sátáni versek Konzorcium  Kiadó

10. Szabó Magda: Für Elise Európa Könyvkiadó

Ismeretterjesztô 
1. Csenkey Éva: Zsolnai szecessziós kerámiák Helikon Kiadó
2. Atkinson R. L.–R.C.-Smith E.E.–Bem D.J–S. Nolen-Hoeksema:

Pszichológia Osiris Kiadó
3. Horváth Ilona: Szakácskönyv Vince Kiadó
4. Ungvári Tamás: Lezáratlan nyomozás Ulpius-Ház Kiadó

5. Dr. Kende Péter:
Titkos magyar szolgálatok. Rege róka rejtem Hibiszkusz Könyvkiadó

6. Garratt, Colin: Mozdonyenciklopédia. A világ legendás
mozdonyainak legteljesebb kézikönyve Athenaeum 2000 Kiadó

7. Schobert Norbert: A Norbi titok Norbi Welness és Média Kft.
8. Forgács József: A társas érintkezés pszichológiája Kairosz Kiadó
9. Feldmár András: Apró részletekben Minute particulars KönyvFakasztó Kiadó

10. Seneca, Lucius Annaeus–Marcus Aurelius:
Óvakodj a haragtól! – Tanítások könyve Kassák Kiadó

Gyermek ifjúsági
1. Schmidt Egon: Állati érdekességek Csodaország Kiadó
2. Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk Móra Ferenc Könyvkiadó
3. Shan, Darren: A lelkek tava. Vámpír könyvek 10. Móra Ferenc Könyvkiadó
4. Cabot, Meg: A neveletlen hercegnô naplója 4 és 1/2 Ciceró Könyvstúdió
5. Naylor, Phyllis Reynolds: Tappancs kalandjai Egmont-Hungary Kft.
6. Lázár Ervin: A hétfejû tündér Osiris Kiadó
7. Saint-Exupéry, Antoine de: A kis herceg Móra Ferenc Könyvkiadó
8. Cini-cini muzsika. Óvodások verseskönyve Móra Ferenc Könyvkiadó
9. Janikovszky Éva: Már iskolás vagyok Móra Ferenc Könyvkiadó

10. Janikovszky Éva: Már óvodás vagyok Móra Ferenc Könyvkiadó

Libri sikerlista
2004. október 1–15.

Szépirodalom
1. Moldova György: Az utolsó töltény I–II. Urbis Könyvkiadó
2. Brown, Dan: A Da Vinci-kód Gabo Könyvkiadó
3. Coelho, Paulo: Az alkimista Athenaeum 2000 Könyvkiadó
4. Coelho, Paulo: Veronika meg akar halni Athenaeum 2000 Könyvkiadó
5. Sasson, Jean: Irak lánya, Majada Gabo Könyvkiadó
6. Dick, Philip K.: Valis Agave Kiadó
7. McCullough, Colleen: Az októberi ló 1–2. Európa Könyvkiadó
8. Sandford, John: Titkos préda JLX Kiadó
9. Coelho, Paulo:

A Piedra folyó partján ültem, és sírtam Athenaeum 2000 Könyvkiadó
10. Márai Sándor: A gyertyák csonkig égnek Helikon Kiadó

Ismeretterjesztô
1. Dr. Kende Péter: Titkos magyar szolgálatok Hibiszkusz Könyvkiadó
2. Schobert Norbert: A Norbi titok Norbi Welness Média Kft.
3. Ungvári Tamás: Lezáratlan nyomozás Ulpius-Ház Könyvkiadó
4. Iskolaválasztás elôtt 2005 Panem Kiadó
5. Kriston Andrea–Ruzsonyi Péter: Kriston intim torna Sanoma Budapest Rt.
6. Perger–Köves–Varga–Németh–Gréczy: Medgyessy Ringier Kiadó
7. Ernyey  Béla: Sznobbarométer Magyar Könyvklub
8. Stahl Judit: Gyorsan, valami finomat! Park Könyvkiadó
9. Osho: Bátorság Édesvíz Könyvkiadó

10. Dr. Lenkei Gábor: Cenzúrázott egészség Free Choice Kiadó

Gyermek, ifjúsági
1. Bakó Krisztina: Keresd és forgasd! Háziállatok Small World Kiadó
2. Walt Disney: Hamupipôke Tóth Könyvkereskedés
3. Nordqvist, Sven: Amikor Findusz kicsi volt és eltûnt General Press Kiadó
4. Bourgeois, Paulette–Clark, Brenda: Franklin világgá megy Lilliput Kft.
5. Bourgeois, Paulette–Clark, Brenda: Franklin és a nagyfiú Lilliput Kft.
6. Bourgeois, Paulette–Clark, Brenda: Franklin egyezséget köt Lilliput Kft.
7. Radvány Zsuzsa: A tücsök és a hangya Pro Junior Kiadó
8. Knight, Eric: Lassie hazatér Akkord Kiadó
9. Rees, Celia: Bûbájos Mary Orlando Stúdió Kft.

10. Brezina, Thomas: Hot dogs 1. Egmont-Hungary Kft.

„A Hatágú Síp Alapítvány 2003-ban a személyi jövedelemadók 1%-ból
109 714 Ft-ot kapott.

Az összeget az Alapítvány által fenntartott Gutenberg János
Könyvkereskedelmi Szakközépiskola hallgatói számára szervezett

kulturális programokra fordítottuk.

Köszönjük a támogatást mindazoknak,
akik Alapítványunk javára rendelkeztek az 1%-ról.

Hatágú Síp Alapítvány
Dercsényi Szilvia     Forgách Emôke”



A Központi Statiszti-
kai Hivatal kiadványai

MEGJELENT A

MAGYAR
STATISZTIKAI
ÉVKÖNYV, 2003

Az évkönyv bô informá-
ciótartalommal számol be
társadalmi-gazdasági éle-
tünk jelenségeirôl. A táb-
lázatok magyar és angol
nyelvû fej- és oldalrovatai
a külföldi szakemberek
számára is megkönnyítik
a kutatómunkát. Az I. fe-
jezet hosszú távú idôsoro-
kat tartalmaz, a további
fejezetek részletezve, rövidebb idôsorokat átfogva mutatják be
a magyar gazdaságot.
Az évkönyv CD-ROM-on is megjelenik, ahol az excel formá-
tum további számítási lehetôséget is biztosít.

A CD-ROM PDF- és Excell-formátumban tartalmazza
az évkönyvet.

A könyv ára: 5800 Ft, a CD ára: 4900 Ft
A könyv + CD együtt: 8000 Ft

Kiadványaink megvásárolhatók:
a KSH Statisztikai Szakkönyvesboltjában 

1024 Budapest II., Keleti Károly u. 10. �: 212-4348
megrendelhetôk: KSH Marketingosztály
� 1024 Budapest II., Keleti Károly u. 5–7.

�: 345-6570, 345-6560, 345-6550, Fax: 345-6699,
valamint a KSH Megyei Igazgatóságokon

E-mail: marketing.ksh@office.ksh.hu

A Geopen Kiadó ajánlata 
Két botránykönyv az amerikai újságírás nagyágyúinak tollából. 

Ron Suskind:
A hûség ára
Titkos dokumentumok
a Fehér Házból.
Sértett-e államtitkot a
volt pénzügyminiszter? 

Bob Woodward:
A támadás terve 

Bush már elnöksége
elsô pillanatában tudta;

megtámadja Irakot.
A Fehér Ház cáfol...

Mi az igazság? 

A könyvek ára: 3990 Ft

 info@geopen.hu, www.geopen.hu

Álom a Paradicsomról
2200 Ft
Stefanie Zweig új regénye egy
fantasztikus világba kalauzol el
bennünket.

Mesék a ködös Albionból
1980 Ft
Lovagmesék ifjú leányoknak és
legényeknek csodálatos illuszt-
rációkkal.

Királyi szeretôk
1980 Ft
Tíz szerelmes király, koronás fô,
és az ôket meghatározó, irányító
asszonyok, szeretôk sorsa

CANISSA KIADÓ AJÁNLATA

Magyar és Társa Kft. 8800 Nagykanizsa Pf 550. Telefon/fax 93-310-968 canissa@axelero.hu

Kapható a könyvesboltokban
és megrendelhetô a kiadónál.



Erre senki sem gondolt. John
Updike-ra, Philipp Rothra,
Doris Lessingre vagy Joyce

Carol Oates-ra számítottak.
Ehelyett az osztrák írónô,

Elfriede Jelinek kapta az idei
irodalmi Nobel-díjat. 

■ Jelinek maga is meglepôdött, amikor
közölték vele. Imádkoztam, hogy ne
kapjam meg – nyilatkozta valahol. 

A német sajtó szókimondó. A német
irodalom »pápája«, Reich-Ranicki a
Spiegelben megjelent elemzésében ki-
fejti: Jelinek irodalmi tehetsége, hogy
óvatosan fejezzük ki magunkat, megle-
hetôsen szerény. Egy jó regényt még
sosem sikerült írnia, minden mûve töb-
bé-kevésbé banális vagy felületes. Itt-
ott felbukkan ugyan némi stilisztikai készség, esetenként vir-
tuozitás is. Drámái bemutathatatlanok, mégis sok színpadon
játszották-játszák azokat, hiszen nagyon alkalmasak túl ambi-
ciózus vagy nemtörôdöm rendezôknek önmaguk megmutatá-
sára. Minden munkája üvöltô provokáció, s évtizedek óta
szidják, bár már több mint húsz irodalmi díjat kapott, beleért-
ve a legnagyobb, német Büchner-díjat is. Bátorsága, radikaliz-
musa, elszántsága figyelemre méltó. Egy belevaló nô. Jelleme
azonban túlszárnyalja a tehetségét. 

Matthias Matusek, a Spiegel szerkesztô-
je szerint nem tudni, kit bosszant job-
ban a díj, azokat, akik már megkapták,
vagy akik csak várnak rá. Számára döb-
benetesek a véget nem érô mondatok,
melyekben „alpinisták, fasiszták és ne-
mi szervek ugrálnak egymás fölött, s az
emberek egymást halálra verik”. A
bosszú, gyûlölet, vulgaritás világa vajon
folytatódik-e mûveiben? Talán most,
hogy „beérkezett”, vége a botránynak?
A Daily Telegraphban olvasható: egy
vezetô brit irodalmi ügynök szerint a
svédek olyan perverzek, hogy a díjuk
semmit sem ér. Jelinek darabjai sokkol-
nak, mert sokkolóan rosszak, az egyik
hét órát tart, s a szerzônô büszke, ha há-
rom sítréner otthagyja az elôadást. 
Egy másik ügynök viccesen jegyzi meg:
én egy albánra fogadtam, végül is csak
egész kicsit fogtam mellé.
A Die Welt emlékeztet, hogy 1914-ben
már két osztrák szerzô – Arthur

Schnitzler és Peter Altenberg – megkapta volna a díjat, ha köz-
ben ki nem tör a háború. 

A Le Monde egy méltató cikkében idézi Jelineket: a Nobel-díj
összegén szabadságot vásárol, s továbbra is távol akar maradni
mindentôl, ami hivatalos, így nem veszíti el a jogot, hogy a ha-
talmon lévôket kritizálja. 

Az osztrák sajtóvisszhang vegyes. A Presse visszafogott, a Stan-
dard alapjában örül. A populista bulvárlap, a Kronen Zeitung
dühös olvasói leveleket közöl. „Ilyen embernek adják a díjat, aki

íróként nem jelentôs, s mûveivel a sárba rántja
Ausztriát.”
A Profil hetilap címlapján a felirat: A harcos –
nyelvi hatalommal és Ausztria-gyûlölettel a No-
bel-díjért. A lap részletesen bemutatja az írónô
politikai múltját. Jelinek központi figurája volt
a fekete-kék kormánnyal  szembeni ellenállás-
nak, s mindenkor a leghangosabban kritizálta
Ausztriát. 1974-tôl 1991-ig volt tagja a kommu-
nista pártnak, annak a pártnak, amelyik 1959
óta nincs a parlamentben, s a legutóbbi válasz-
táson még ötezer szavazatot sem kapott.  
Mindenesetre díja egy pofon a szélsôjobboldalnak. 
S természetesen legjobban a baloldal s a femi-
nisták örülnek, ellentétben a Vatikánnal. Hiva-
talos lapja, az Osservatore Romano elítéli az író-
nôt a nyers szexualitás ábrázolásáért. Olyan nôi
világot ír le, mely nem a nô fölszabadítására
mutat rá, hanem a szexet és patológiát, a hatal-
mat és erôszakot köti össze. Túláradó obszceni-
tása nihilizmusban végzôdik.
A kíváncsi olvasó egyet tehet: a magyarul meg-
jelent két mû – A zongoratanárnô és a Kis csu-
kák  –  elolvasása után gondolkodhat azon, va-
jon az irodalom vagy a politika kapta-e az idei
irodalmi Nobel-díjat.

Lendvai Zsóka
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A jellem és a tehetség
Elfriede Jelinek Nobel-díja
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■ Október 6. és 10. között lezajlott
az idei Frankfurti Könyvvásár, a vi-
lág minden tájáról összegyûlt láto-
gatók és könyves szakemberek kö-
zött nekünk, magyaroknak is volt
okunk örülni és büszkének lenni:
Esterházy Péter kapta a német
könyvszakma Béke-díját, melyet
október 10-én ünnepélyes külsôsé-
gek között vehetett át a frankfurti
Pál-templomban. Elôzô napon a
magyar standon a Magyar Könyv-
kiadók és Könyvkereskedôk Egye-
sülése rendezett ez alkalomból fo-
gadást, amelyen Esterházy Pétert
Kertész Imre köszöntötte.
A kiállítás idei díszvendége nem
egy ország volt, hanem országok

csoportja: az Arab Vi-
lág, ahogyan hivatalo-
san nevezték a plakáto-
kon a díszvendégeket. 
Központi témája volt a
kiállításnak a képre-
gény és a gyermekköny-
vek. Ez utóbbi kategó-
riában felsorakoztatták
és bemutatták az elkép-
zelhetôt és az elképzel-
hetetlent: egy kisgyerek
magasságát elérô gyer-
mekkönyvtôl az inkább
óvodai kiscsoportos
foglalkozásokon hasz-
nálható szôrös, szôrte-
len, mû- és természetes
anyagokból készült do-
bozos, kivágó, kirakó
rendszereken át a von-
zóan csábító hagyomá-
nyos könyvekig. A ma-
gyar látogató hazai
könyvárusító szokása-
ink ismeretében joggal
kételkedhetett abban,
hogy ilyen „mûtárgyak”
kerülnek majd itthon a
könyvesboltokba.
A Frankfurti Könyvvá-
sárt a világ legnagyobb
könyves rendezvényei
között tartják számon,
ez az elképesztô mérete-
ket megismerve köny-
nyen érthetôvé válik.
Azt tartják a sajtó szak-
emberei, hogy egy kép
többet mond, mint száz
szó, úgyhogy íme né-
hány kép.

K. J.

Frankfurti Könyvvásár 2004

Esterházy Péter
díjára német kiadója

is büszke volt

A könyvvásár
jelképévé lett torony

A magyar stand
egy részlete

Különleges
kiállítási
installáció
hullámpapírból

Kiállítási stand-díszlet
az Arab Világból

Esterházy Péter, Kertész Imre
és Bart István a magyar standon

Az irodalmat ünnepelték
Frankfurt történelmi városmagjában is



A Perfekt Kiadó akár azt is jelezheti
a nevével, hogy perfekcionista, hogy arra

törekszik: kiadványai révén a velük ismerkedô
szakember – az adott tárgy perfekt tudóinak

könyvei jóvoltából – tárgyában perfekt lehessen.
De félretéve a szómagyarázkodást:

a Perfekt valójában a pénzügy és a számvitel
világának korszerû, friss, átfogó ismeretét kínálja

szakembereknek s az ezen ismereteket közép-
és felsôfokon elsajátítóknak, meg persze minden

más érdeklôdônek. Ha úgy tetszik: sajátos
tükrét nyújtja a gazdaságnak s egyszersmind 
lehetôségeket, esélyeket, változatokat ajánl. 

S tudjuk: varietas delectat, még ilyen egzakt
foglalatosságban is. Sôt, ha élnek vele: 

magán- és közhaszonra szolgálhat.

■ – Milyen területeken, témakörökben kínálnak kifejezet-
ten „száraz” szakismereteket, s kiknek a számára? Mennyi-
re adnak alkalmat felsôfokú ismeretek megszerzésére, s
milyen mértékben napi hasznosításra?
– A kiadó sokféle tan- és szakkönyvvel kívánja támogatni az
oktatást, gazdasági kiadványokkal a szakemberek távlati és
naprakész eligazodását. Arculatát elsôsorban pénzügyi,
számviteli és más gazdasági vagy ahhoz kapcsolódó (marke-
ting, kommunikáció, gazdasági jog, társadalombiztosítás) ki-
adványok képezik. A pénzügyi és számviteli tan- és szak-
könyv-, valamint jegyzetkiadásban a Perfekt piacvezetô he-
lyet foglal el. Tevékenységünk egyrészt a – manapság egyre
nagyobb szerepet játszó, mert rugalmas, a változásokra gyor-
san reagáló – iskolarendszeren kívüli, például tanfolyami ok-
tatáshoz kapcsolódik; másrészt növekvô mértékben kínáljuk
könyveinket a középiskolai és felsôoktatási intézmények ok-
tatóinak, növendékeinek. Ez utóbbi kiadványaink nem kis
részt e szakmák stabil, nemzetközileg is elfogadott ismerete-
it nyújtják az alapfoktól a legfelsôbb fokig. Ugyanakkor ezek
a munkák is nyomon követik többek között a jogszabályi
környezet változásait. Szavatolja a maximális szak- és idôsze-
rûséget egyrészt a Perfekt Kiadó munkatársainak szellemi és
gyakorlati mûhelymunkája, másrészt tudós szakemberek
megtisztelô közremûködése, teljesítménye az általunk ki-
adott kötetekben. 2003 óta gondozásunkban jelennek meg
az APEH vizsgálati módszertani bizottságának kiadványai, s
készül a Budapesti Gazdasági Fôiskola oktatói által összeál-
lított tankönyvsorozat is, amelyet értelemszerûen használ-
nak majd az oktatásban.
– A jog, a gazdasági és vezetési ismeretek, a pénzügy, a
számvitel és elemzés, a számvitelszervezés, az ellenôrzés,
a költségvetés szakmai tudnivalói mennyire kötôdnek a sa-
játos magyar környezethez, s milyen mértékben „egyete-
mesek”, más közegbe is konvertálhatóak?

– Kiadványaink jellegébôl és frissességébôl következik:
nem nélkülözhetôek a mindennapi használatban. Ha csu-
pán néhány újdonságot sorolok, már a címük jelezheti el-
méleti szükségességüket és gyakorlati hasznukat. Vegyünk
csak néhány szinte esetleges példát. Tehát: Adó, vám, ille-
ték, társadalombiztosítás. Példatár, teszt és esettanulmány;
Társadalombiztosítási ügyintézôk kézikönyve; Ellenôrzés.
Tételvázlatok a mérlegképes könyvelôk szóbeli vizsgáihoz;
Világgazdasági régiók; Nemzetközi elszámolások; Jövedéki
ügyintézôk kézikönyve I–II.; Költségvetési szervek számvi-
tele stb. Valóban szinte találomra választottam e címeket,
de kitetszhet belôlük: van olyan kiadványunk, amelyet a
szakember nem nélkülözhet, mindig kéznél kell lennie, s
van olyan, amelyik az általános tájékozódásban hasznosít-
ható. Az utóbbit kívánja szolgálni például az uniós csatla-
kozás esetleges eufóriájában is realista gondolkodásra sar-
kalló, fenti „régiós” könyvünk. Ez felméri, leírja az EU-n
kívüli térségek – Észak-Amerika, Japán, Oroszország, Kína,
India, Délkelet-Ázsia, Latin-Amerika, Közel-Kelet gazdasá-
gának fôbb jellemzôit, erôsségeit, gyöngeségeit. Az MTA
Világgazdasági Kutatóintézetének munkatársai és más ku-
tatók nyilvánvalóan „konvertálható” mûvet alkottak e kö-
tetükkel. De természetesen például az angol üzleti nyelv
könyve (Language for Business Studies) is létszükséglete
annak, aki tárgyalóképes angol nyelvtudást szeretne elsajá-
títani. Köteteink tehát konkrét, helyi ismereteket éppúgy
tartalmaznak, mint egyetemes tudnivalókat. Némi túlzás-
sal azt is mondhatom: e körben-közegben már „légiesítet-
tek” a határok. Egyszerûbben fogalmazva: a magyar szak-
ember is csak úgy élhet meg e szakterületeken, ha eviden-
ciaként tudja: minden mindennel összefügg a gazdaság, a
pénz világában is.
– Úgy fest, gazdasági szakkönyveik a szakértelmiségen tú-
li intelligenciához is szólnak. Bíznak-e abban, hogy a köz-
gondolkodásba is eljuthat ezen ismeretek bizonyos
mennyisége-minôsége?
– Vállalkozók, de adózó magánszemélyek is találhatnak kí-
nálatunkban hasznosítható darabokat. (Például: Könyvvi-
teli alapismeretek; Vállalkozói könyvvitel I–II.). Közpén-
zek ellenôrzése I–II. címû munkánk szerzôi azon ismerete-
iket osztják meg a lehetô legszélesebb szakmai közvéle-
ménnyel, amelyek révén mód nyílik a közpénz hatékony,
ha úgy tetszik, eurokonform ellenôrzésére. Ekképpen so-
kan kontrollálhatják, hogy mi történik adóforintjaikkal. Az
ilyen munkák segíthetnek abban, hogy a gazdaság, a pénz
világa ne tûnjék fel olyan boszorkánykonyhának, amely-
ben csak a beavatottak süröghetnek. Magyarán: misztiku-
mától lehet így megfosztani azt, ami körül esetleg ködösí-
tés folyhat. Olyan értelemben is szolgáltuk s ezután is szol-
gálni kívánjuk a „közvilágosságot”, hogy érdemünknek te-
kinthetô: gazdasági életünk jelenlegi és közelmúltbeli irá-
nyítói közül számosan kiadványainkból sajátították el kor-
szerû ismereteiket.
– Végezetül: vannak-e olyan köteteik, amelyeket laikusok
is tanulságosan és élvezettel olvashatnak?
– Ilyenek például a huszadik század egyik pénzügyi mágusá-
nak, André Kostolanynak a kötetei. Ô mondta: „Ha van egy
barátod, ajándékozz neki egy halat, de ha tényleg szereted,
akkor tanítsd meg halászni”. „Halászni” tanított egy másik
könyv fôszereplôje, Alan Greenspan, az amerikai központi
jegybank elnöke is. Olvasnivaló Robert Went Globalizáció
címû kötete és David Robinson Az üzleti élet illemtana címû
könyve is, vagy éppen G. W. Bush önéletrajza. A Perfekt per-
sze ezen esetekben is olyan könyveket ajánl, amelyek olvasá-
sa közben nem árt gondolkodni is.
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Perfekt Kiadó
Domina Istvánnal
beszélget Nádor Tamás
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Sandra Brown
Sunny Chandler visszatér
Sunny Chandler három évvel ezelôtt viha-
ros gyorsasággal távozott Latham Green-
bôl: az oltár elôtt hagyta faképnél vôlegé-

nyét és még a
szüleinek sem
szolgált ma-
gyarázattal.
Megfogadta,
hogy soha
nem tér visz-
sza szülôföld-
jére. Ám gye-
rekkori barát-
nôje unszolá-
sának végül
mégis enged,
részt vesz a
lány esküvô-
jén.
Az esküvôi fo-
gadáson sze-
met vet rá
egy ellenáll-

hatatlan férfi: Ty Beaumont, a seriff. S egy
percig sem titkolja, hogy egyetlen cél lebeg
kék szeme elôtt: ágyába akarja vinni a gyö-
nyörû nôt. 

320 oldal, 999 Ft

Sveva Casati Modignani
Mistral

Az Itália Da-
nielle Steel-
jének, Si-
gnora Best-
sellernek is
nevezett író-
nô ebben a
k ö n y v é b e n
is egy szép
és szenvedé-
lyes szere-
lem történe-
tét meséli el,
fôhôsét ez-
úttal a For-
ma–1 verse-
nyek izgal-
mas világá-
ba helyezve.
A jóképû

Mistral Vernati, az autók és a sebesség
szerelmese mindent megkapott az élet-
tôl, amire csak vágyott. Most arra ké-
szül, hogy ötödször is megnyerje a For-
ma–1 világbajnokságát, ám egy tragi-
kus balesetben súlyosan megsérül, kó-
mába esik...

336 oldal, 1298 Ft

Amanda Quick
Menyasszonyt bérelnék!
St. Merryn grófjának nôre van szüksége.
Szándékai merôben gyakorlatiasak – egy
értelmes és elfogadható külsejû hölgyet
keres, akivel néhány hétig, mint jegyesével
jelenhetne meg az elôkelô társaság ren-
dezvényein. A sors összehozza a talpra-
esett Elenora Lodge-dzsal, s a lány szorult
anyagi helyzetében elfogadja a férfi aján-

latát. A bátor
Elenora rövid
idô alatt igazi
társává válik
munkaadójá-
nak nagybáty-
ja gyilkosának
fe lkutatásá -
ban. A közös
nyomozás so-
rán a gróf is
rájön arra,
hogy létezik
olyan nô, aki
még az ô jó-
zan szívében is
képes vad
szenvedélye-
ket ébreszteni. 

320 oldal, 999 Ft

A Maecenas Könyvk iadó  a ján la ta

Maecenas Könyvkiadó 1054 Szemere u.21.    Telefon/fax: 311-2836    E-mail:maecenas@hu.inter.net






