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A Könyvfakasztó Kiadó ajánlata
A REPÜLÔ ÁLLATORVOS

Jó ismerôsünk, Herriot
doktor Darrowbybôl folytatja, amit ötvenéves fejjel
elkezdett. Nem növesztett
szárnyakat, de még az
állásából sem rúgták ki;
csupán azért repül, mert
besorozták a RAF, azaz a
Brit
Királyi
Légierô
kötelékébe. Éli az újoncok
csöppet sem szívderítô
életét, így az olvasó is megismerkedhet néhány második világháborús katonatörténettel. De Herriotnak ebben a könyvében sem ez a
lényeg, hiszen neki mindenrôl csak az jut az eszébe: az állatorvosi praxis Yorkshire kis falvaiban, a maga izgalmas, többnyire mulatságos jeleneteivel. Herriotnak ez a könyve – a két elôzôvel ellentétben – elsô ízben jelenik meg magyarul.
A három kötet – „Az állatorvos is ember”, „Az állatorvos is
nôs ember” és „A repülô állatorvos” – együtt trilógiát alkot.
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Örülni jó
Egy meleg nyári hét utolsó napjaiban a
királyi szakácsok földjén, Nagyszakácsiban a „királyi szakácsok céhe” megrendezte – immáron sokadszor – reneszánsz
ételkészítési versenyét és fesztiválját. A
versenyben csak a Mátyás király korában
is már ismert és használatos alapanyagokat, fôzési eljárásokat, eszközöket lehetett felhasználni a szabályok szerint, a
korabeli királyi konyhákon felszolgáltakhoz hasonló ételcsodák elkészítéséhez.
A rendezvény látogatói a szakácsmûvészet remekeiben gyönyörködhettek (kóstolgatni csak a zsûri kóstolgathatott), lehetett látni királyi koronát görögdinnyébôl kifaragva és kenyértésztából kisütve,
pompázatos madarat gyümölcsökbôl
összerakva, „zsírszobrászati” remekmûveket: bikafejet, vitézi mellszobrot zsírból (illetve mint kiderült, kevésbé olvadékony növényi eredetû zsiradékból)
megmintázva.
A sok látogatót vonzó rendezvény és
helyszíne annak emlékét ôrzi, hogy a középkori magyar királyok konyháin szolgáló szakácsok Nagyszakácsi földjét kapták királyuktól birtokba.
A rendezvény egyben egy ôsi mesterség
megbecsülését, hagyományôrzését tükrözi, és láthatóan még valamit tükrözött:
az örömöt. A látogatók között bizonyosan sok szakmabéli, szakács, cukrász, felszolgáló, mai magyar „szép” szavunkat
használva „vendéglátós” lehetett, legalábbis az úton –útfélen felhangzó szakszerû megjegyzéseket és kommentárokat
hallva és érzékelve az egyértelmû örömet és büszkeséget, amelyet a szakács
„céh” tagjai éreztek versenyzô kollégáik
teljesítménye láttán.
E rövid kis jegyzet így a vége felé, nagyszakácsi „ihletettségre” némi jókívánságok megfogalmazásában „éri el csúcspontját”: azt kívánom minden szakma,
hivatás, életpálya, tevékenység, munka
mûvelôjének – önös szempontok által
vezéreltetve a könyvszakmára nézvést
különösképpen kiemelve –,hogy töltse el
ugyanolyan felhôtlen, önzetlen öröm és
büszkeség saját területének minden sikeres szakmai tevékenysége láttán, amilyen
örömet tapasztalhatóan éreztek a mindenféle messzi földrôl Nagyszakácsiba
sereglett szakácsok.
Mert örülni jó.
Kiss József

A TARTALOMBÓL
4

Andrassew Iván
a Beszélésekrôl (Borbély László)
Fordított teremtés (iszlai)

5

Vámpírregény finnugor módra
Beszélgetés Szécsi Noémival
(Szénási Zsófia)

6

Az ifjú Lin-csi vándorévei 4. rész
Közreadja: Sári László

7

Átvilágítás a kultúrában
Czigány Lóránt a múlt és
a jelen táborairól
(Mátraházi Zsuzsa)

8

Veress Miklós
Tükör által – világosan.
Magán(v)élemény a
Mozgó Világ-könyvrôl

Beszélgetés Szécsi Noémival

5. oldal

Kertész Ákos
Tájkép Sziget után

12. oldal

11

EMBER ÉS GONDOLAT
Pados Gyulával
beszélget Nádor Tamás

12

Kertész Ákos
Tájkép Sziget után

13

Schäffer Erzsébet :
A bodobácsról (B.L.)
Kiszely Gábor: Éltetô (B.L.)

14

ÍRÓFAGGATÓ
Megyesi Gusztávot
kérdezte Nádra Valéria

15

SZEMMAGASSÁGBAN
Tarján Tamás
Volt, van, lesz

17

SIKERLISTA

19

KÖNYVAJÁNLÓ

22

MEGJELENT KÖNYVEK 2002.
JÚLIUS 12 – AUGUSZTUS 8.

Írófaggató
Megyesi Gusztávot faggatta
Nádra Valéria

14. oldal

Tarján Tamás
Volt, van, lesz
15. oldal

Megjelenik kéthetente ● Ára: 144 Ft ● Elôfizetôknek: 120 Ft ● Elôfizetési díj: 2880 Ft egy évre ● Kiadja: Kiss József Könyvkiadó, Kereskedelmi
és Reklám Kft. Az 1795–ben alapított Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztôk Egyesülésének a tagja ● Szerkesztôség, hirdetésfelvétel, elôfizetés: 1114 Budapest, Hamzsabégi út 31. ● Telefon/fax: 466–0703, telefon: 209–1875, 209–9140, 209–9141 ● E–mail: konyvhet@axelero.hu ●
Fôszerkesztô, felelôs kiadó: Kiss József ● Fôszerkesztô–helyettes: Csokonai Attila ● Lapmenedzser: Könnyû Judit ● Mûvészeti vezetô: Szabó
J. Judit ● Szedés, tördelés: Recent Stúdió, Blasits Ildikó ● Nyomás: Grafika–Typopress Nyomda ● Felelôs vezetô: Farkas József
elnök–vezérigazgató ● ISSN 1418–4915 ● A hirdetésekben közöltekért a kiadó és a szerkesztôség nem vállal felelôsséget ● Terjeszti árusításban: a Magyar Lapker Rt., a Magyar Könyvklub Rt., a Libri Kft., a Líra és Lant Rt.
Külföldön elôfizethetô a Hungaropress Sajtóterjesztô címén: 1117 Budapest, Budafoki út 70., Hungarica E. C., 2013 Pomáz, Pf: 146.

w w w. k o n y v 7 . h u

3

KÖNYV H´
ET

Iván legújabb, Beszélések címû kötetébôl,
melynek hôsei gyakran képtelen, esztelen
helyzetben kénytelenek helytállni.
– Sok tragikus dolognak voltam szemtanúja életemben, s mostanság sem látom fényesnek a jövôt –
mondta el Andrassew Iván. – Az elmúlt
években elérkezettnek láttam az idôt ahhoz, hogy megírjam ezeket az élményeket
is. Bukaresti barátom, Cseke Gábor hatalmas fényképarchívumot gyûjtött össze. A
legszebb darabokat átküldi nekem az interneten. Ezekbôl indultam el a Beszélések
címû kötet néhány kisprózájának megírásakor. Kitaláltam a képekhez történeteket. Természetesen fôleg személyes élmények, önéletrajzi események bújnak elô
ezekben. Azok az emberek érdekelnek,
akik elesettek, esélytelenek, de egy szép
napon mégis lesz belôlük valaki. Novellistaként a rövid történeteket kedvelem.
Szerintem a napilapok olvasói igénylik a
tárcákat, szívesen olvasnák, ha megtehetnék. Lapszerkesztôként bátran állíthatom, hogy ez az egyik legolcsóbb mûfaj.
Csupán meg kell rendelni a szerzôtôl és
kifizetni. Én sohasem szerettem sokat írni. Felesleges munkának tartom, hiszen
udvariatlanság hosszasan elbeszélni azt,
ami tömören is megfogalmazható. Továbbra is nagyon szeretném befejezni a
Képregény címû mûvemet, melynek ötlete
tíz évvel ezelôtt jutott eszembe. A fôhôs
antikváriumban vásárol fotókat, otthon
nézegeti ôket és rájön, hogy nincs múltja,
a képek alapján kitalálja magának a csalá-

Szóra bírt fényképek
Andrassew Iván: Beszélések
(Noran Kiadó)
Két fûzfa között, egy bokorban lesni a
megvakult, ôszi farkasra (Az ôszi farkas).
Flamingók kelnek útra és az éj leple alatt
vonulnak. Azért járnak így, mert megint
háború van, de aki velük tart, annak – önkéntelenül – megmentik az életét (A flamingók). Az amputációra váró falusi tanító túléli a halálos zuhanást, de a zsebében
féltve ôrzött, törött szárnyú madár, amit
haza akar vinni, gyógyítani, megdöglik (A
csoda).
Sahin Vendel öt évvel az anyja és egy évvel az apja halála után úgy dönt, hogy kinyitja szülei fiókját, s eléget mindent, amit
ott talál. Ekkor jön rá arra, hogy anyja zsarolni akarta apját, egy halálos kimenetelû
közlekedési balesetrôl készült fénykép-sorozattal (A cipô). A cirkuszos érett lánya
elveszi a kamasz fiú szüzességét, s mikor
sok év múltán véletlenül találkoznak, már
hozzámenne feleségül, öt gyerekével és
egy beteg lóval (A rontás). Le kell lôni egy
megvadult lovat, mert embert ölt, úgy
megrúgta. Csak 25 év múltán derül ki az
igazság: valamilyen doronggal ütötték
hasba azt az embert, mert lopott. (Az ártatlanság) A faluban él egy bolond gyerek
és egy aljas. Az aljast ásóval agyonveri valaki, többek között azért, mert a szederfáról belepisált a bolond szájába (Aljasa meg
a Mumuska kölyök). Néhány találomra
kiválasztott novella - téma Andrassew

gó kötetében. Szerteágazó, helyenként feleslegesen ismételgetett mondandóit az ott található megfontolásokhoz fûzi
hozzá, miközben hol vitázik a
megszólalókkal, hol támaszként használja töprengéseiket
és feltételezéseiket a saját,
meglehetôsen kikristályosodott és leülepedett nézeteinek
formába öntésére.
Meggyôzôdésbelileg speciális
hívônek diagnosztizálja magát. Olyan szellemû és lelkiéletû embernek, aki jelentôs erôfeszítéssel és akarattal mintegy
megteremtette különbejáratú,
személyes Istenét. Ezzel a képzettel tud békén együttélni, s a
reá váró, vállalt feladatoknak
eleget tenni. tIltakozik viszont
a dogmák, a vallási külsôségek,
az egyházi intézmények anomáliái ellen, s nem fogadja el a
hívek engedelmességének kikényszerítését és elvárását.

Fordított teremtés
Nagy Bandó András
kötete
Szakadatlanul gondolkodó, bizonyosságokat keresô és elvetô, igazságbarát észjárás Nagy
Bandó Andrásé. Ezért nem
egészen váratlan, hogy megannyi humorba áztatott (s
nem mindenáron komikusi)
írása után olyan könyvbe fogott, amely az emberi létezés
alapkérdéseit komolyan teszi
föl, hogy eljusson az ô számára érvényesnek tekinthetô válaszokig. Életfigyelô, valóságközeli természetéhez illôen az
ontológiai és egyéb nagy problémákkal nem elvontan foglalkozik; mint ahogy nem igyekszik kiszakítani köznapi összefüggéseikbôl azokat a gondo-

di emlékeket. Már huszonhét fejezet elkészült, Tettamanti Béla rajzolt családi fotókkal illusztrálja a kötetet. Kíváncsi vagyok, vajon képes leszek-e befejezni. Úgyhogy most már tényleg neki kellene ülni
és megírni a végét...
Borbély László
Fotó: Szabó J. Judit

latsorokat sem, amelyek 55
esztendôs élete során szerzett
(nem szûkös) tapasztalataiból
kiindulva benne felmerültek, s
megoldásukért kiáltottak.
Bármennyire törekszik a dolgok és jelenségek belsô logikájának betartására, elmélkedéseibôl nincs módja formális gondolatrendszert alkotni. Miután
azonban érezte, hogy vélekedéseit, megállapításait és rádöbbenéseit, sôt: ítélkezéseit
valamilyen vezérfonal mentén
kellene egybeszerveznie, ezt az
organizáló tényezôt fedezte
föl Hankiss Elemér Beszélgetések életrôl és halálról címû, tévébôl ismert filozófikus-társal-
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(Emiatt viszont ô várhatja,
hogy ádáz antiklerikálisnak
minôsítsék.)
A tudatos utánolvasásról s az
idézetek folyamatos továbbgondolásáról tanuskodó eszmefuttatások
bizonyítják:
Nagy Bandó a legjobban a függetlenséget szereti az emberi
lehetôségek közül. Embertársaiban is tiszteli azokat, akik
lelkiismerettel bíró, gondolatgazdag individumként hajlandók a meghatározott értékrendet és játékszabályokat kölcsönösen elismerô, felelôs társakkal öntudatos kis közösségekben (is) együttmûködni. A bután okoskodókat s a kéretlen
beavatkozókat pedig alighanem lesajnálja. Ãket – várható
akadékoskodásaikra, nemtetszésükre felkészülten – szánakozva kerüli.
(iszlai)
Alexandra Kiadó. 412 oldal
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Vámpírregény
finnugor módra
Szécsi Noémi elsô könyve
sajátos tisztelgés
a finnugor eszme elôtt
Finn és angol szakot végzett az ELTE Bölcsészkarán. Többször kapott hosszabb-rövidebb idôszakra ösztöndíjat Finnországba. Ott tanulmányozta a kulturális antropológiát is, pontosabban annak egy
ágát, az ún. gender studies-t, azaz a társadalmi nemekkel kapcsolatos tudományokat. Most egy ideig itthon van, készül a Phd-re, befejezte az újságíró-iskolát, mellette különbözô kombinációkban angolt, finnt és magyart tanít. Amíg nem fut be a következô ösztöndíj. Bátor, kísérletezô típus, aki nem fogadja el a nôi írókkal szembeni, még mindig létezô elvárások egyikét sem. Talán ezért is írt
vámpírtörténetet és készül egy erotikus regényre.
– A finn egyetem gender studies-szemináriumain azzal
foglalkoztunk, hogy a 20. század elején férfiak által gyûjtött
és férfiszemmel elemzett,
nôkrôl szóló néprajzi anyagokat újraolvassuk, és újfent értelmezzük. Ma már elismert
tény, hogy a férfiak által gyûjtött nôi néprajzi anyagok (például hiedelmek) kommentálása nem volt megfelelô és újra
kell vizsgálni ôket. Ez a nôi
szempontú megközelítés engem nagyon érdekel, finn nôírókról írtam az egyetemi
szakdolgozatomat is. Egyébként Finnországban sokkal
könnyebb egy kezdô írónônek, mint itthon, sôt az elsôkötetesek többsége nô. És
ezen ott senki nem rökönyödik meg. Szerintem érdemes
azért küzdeni, hogy nálunk is
megfelelô helyre kerüljenek.
– Publikáltál már valaha valahol? Mi indított épp egy vámpírtörténet megírására? Talán szereted a horrort, vagy a néprajzi vonatkozások érdekeltek?
– Egyik sem. Soha nem volt
még szépirodalmi publikációm. Természetesen én is írtam, hol naplót, hol leveleket.
Grafomán vagyok, és elôbb
mindent kézzel jegyzek le. A
regényt két részletben írtam
meg, az elsô felét Finnországban – a szakdolgozatom helyett –, a másikat rá fél évre
itthon. Az alapötlet tulajdonképpen egy félreértésbôl szár-
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mazik: egy alkalommal Finnországban éppen egy, a magyar zenei életet bemutató ismeretterjesztô filmet néztem,
amikor legnagyobb meglepetésemre egyszer csak láttam,
hogy a mûsorvezetô a Vajdahunyad vára elôtt áll és Drakuláról magyaráz. Teljesen ledöbbentem, hogy ez Magyarországra való asszociáció. Ekkor érett meg bennem, hogy
erre a motívumra fel lehetne
fûzni egy egész történetet.
Amikor utánaolvastam, kiderült, hogy a vámpír hihetetlenül termékeny metafora, számos jelentése van, amivel dolgozni lehet.
– A regényed kettôs helyszínen
játszódik, Finnországban és Magyarországon, illetve Szibéria is
felbukkan benne, vagyis a teljes
finnugor kör. Gondolom, a nevek
is jelentéssel bírnak.
– A finnugor rokonság nekem mint nyelvszakosnak sokat jelent, ám a legtöbb ember
számára nem mond már semmit. Elveszett a múlt századfordulón annyira élô finnugor
eszme. És tényleg, a nyelv logikáján kívül nem sok hasonlóságot lehetne említeni a két
nyelv között. A finnugorság
számomra izoláltságot jelent.
A finnek még az észtekkel szorosabb kapcsolatot tartanak
fenn, de mi végleg elszigetelôdtünk. Nem siránkozni akarok, de kétségtelen, hogy nyelvileg egyedül állunk ebben a
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régióban. A fôszereplôm, Jerne, maga is elszigetelten él, sokat olvas, az életrôl inkább az
irodalmon keresztül vannak
elképzelései és tapasztalatai,
mintsem valóságos élmények
alapján. Jó, a vámpír nagymama nem is teszi lehetôvé a
nagy nyilvánosságot. A neveken sokat törtem a fejem.
Mindegyik beszélô név. A fôhôsé olyan, amelyrôl nem lehet egyértelmûen megmondani, hogy nôi vagy férfinév. A
két nem közti átjárhatóságot
szerettem volna biztosítani
ezzel. A Jerne az Iréneusz magyar változata, egyszerre férfiés nôi név. Jerne személye a
talált gyermek alaptoposzát
példázza. A nagymamának
sok neve van, az ô világa teljes
egészében természetfeletti és
misztikus. Persze, mindezt
nem kötelezô komolyan venni, sôt, sokszor inkább mesterséges misztifikálás.
– Jerne meséket ír, „gyermekirodalom” szakot végez és legfôbb célja,
hogy meséi megjelenjenek. Miért?
– Én sohasem szerettem a
meséket, legalábbis a könyvben említetteket biztosan
nem (Kisherceg és társai). Szerettem volna kicsit eltávolítani magamtól a fôhôst, ezért
találtam ki számára egy olyan
tevékenységet, amivel én sohasem foglalkoznék. A meseírás ráadásul marginális az irodalmon belül: általában a nôk
írják, és alacsony a presztízse.
– A könyved borítóján néhány
jól ismert és néhány kevésbé közismert világirodalmi személyiség
szerepel – a sor végén, kissé provokatív hangsúllyal pedig jómagad.
– Ôk olyan számomra fontos személyek és írók, akik
mind szerepelnek a regényben. Én a bal alsó sarokban, a
leghangsúlytalanabb helyen
foglalok helyet. Kifejezetten
ki-kicsoda jellegûvé tettem a
borítót, hiszen a fôhôs/nô világa is belôlük épül fel, az ô
szemüvegükön keresztül ismeri csupán a világot.
– Kihez szól ez a regény?
– Már nagyon várom a kritikákat: eddig csupa jót írtak rólam. Kíváncsi vagyok milyen
különbséget látnak az elsô és
második rész között. A nôolvasók eddig inkább az elsôt,
míg a férfiak a másodikat kedvelték. Engem nagyon érdekel

az olvasóközönség, minden
visszajelzés fontos a számomra, és egyáltalán nem csak nôknek szántam a könyvet. Mint
ahogy a következô könyvemet
sem csupán nekik írom. Erotikus regénnyel kísérletezem. A
magyar irodalom rendívül
prûd, különösen ami a nôírókat illeti, ezért olyan nyelvezetet kell találnom, amely megfelelô ehhez. Nem trágár, hanem erotikus. Karafiáth Orsolya például példamutatóan
szókimondó. A következô
könyvemet elsôsorban nyelvi
kihívásnak tekintem.
– A finnugor vámpír forgatókönyv-változata nagy sikerrel
szerepelt a V. Sundance KözépEurópai Forgatókönyvírói Mûhelyen. Megfilmesítésének jogát
az EUROFILM STUDIO vásárolta meg.
– Aláírtam egy szerzôdést,
melynek alapján négy éven
belül kell leforgatni a filmet.
A forgatókönyvön a nyáron
még dolgozom. Egyelôre még
nem tudom, ki lesz a rendezô.
Azt viszont tudom, hogy a fôhôst annyira titokzatosnak
szeretném látni, mint Buñuel:
A vágy titokzatos tárgyának
fôszereplôjét. Egy amerikai
producer is megkeresett, de
számára szinte teljesen át kellett volna írnom a regényt, de
nem akartam love storyt írni.

Szénási Zsófia
Fotó: Szabó J. Judit
Szécsi Noémi: Finnugor vámpír
JAK-Kijárat 1190 Ft
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Az ifjú Lin-csi vándorévei 4.
Közreadja: Sári László
7.
Az ifjú Lin-csi egy nap óriás lombú begóniafa alatt ébredt délutáni álmából. Úgy
aludt el, ahogy a csapzott hajú tao barát
tanácsolta: a Nap és a Szél játékát figyelve a faleveleken. Így is ébredt. Sokáig meg
sem moccant, bámulta a fát.
A lombja égi tündérpalota színes drágakô-kupolája. Törzse ércoszlop, ágairól
a palota fényes csarnokai nyílnak. Lincsi lélegzete csaknem elakadt a látvány
gyönyörûségétôl. Az alkonyi napsugárban a zöld levelek közt vörösen ragyogtak az ágak ringatózó virágkelyhei.
Aranyszálak hullottak a lombkupolára.
– Valóban a Nôk Országának távoli tájairól származhat ez a fa, ahogy a legendák állítják. Ezért hívják „Leányka-begóniának” – tûnôdött Lin-csi, még mindig
mozdulatlanul. A tökéletes szépség
megvalósulását mindig a nôkben és a
növényekben lelte meg.
– Ez a fa nem is alkalmas másra, mint
a csodálat felkeltésére. Törzse, ágai nem
egyenes szálúak, az asztalos rá se néz.
Leveleibôl, virágának szirmaiból nem
fôzhetôk varázsszerek, de még gyógyító
italok sem, a vénasszonyok észre sem
veszik. Gyümölcse csípôs, ehetetlen,
bolond, aki leszakítja. Semmi haszna
belôle az embernek. És pont ez a leghasznosabb a fának. Ezért érinthetetlen,
csakis csodálni való! Így kellene megalkotnia magát az emberi szellemnek is…
Lin-csi arcára bíbor, arany és türkiz színû fények korongjait vetítette a lomb. Az
éj utasának arca sápadt volt, akárcsak útitársáé, a Holdé, ôsz közepén. Lin-csi haja élesen rajzolódott ki a homlokán,
mintha csak késsel metszették volna vonalának ívét. Szemöldöke, melynek játéka most tekintetével együtt a lomb belsejében felvillanó fények mozgását követte,
tus és ecset mûvének látszott. Mozgása
gyors és változatos, de harmonikus volt,
s minden állapotában egy fecskepár röptének ábrázolására emlékeztetett. Az ifjú
Lin-csi orrának lendületes elôrehajlása
szinte nyaktörô merészséget fejezett ki.
Szokatlansága nem a szobrász merészségére utalt, hanem az Égbe törekvô szellem vakmerôségére. Nagyra nyílt, a
lombcsodát bámuló szemében az ôszi
folyó nedves fénye csillogott.
– Mit tesz majd ezzel a fával is az emberi lelemény, ha egyszer kitalálja, mire
használhatja? Mit tesz majd az egész földi világgal, ha egyszer rájön, milyen
könnyen hatalma alá hajthatja? S mivel

kevésbé boldogul az égivel, a túlpartival,
az ostoba, vak és akarnok elme célba veszi majd magának a gyönge és védtelen
anyagi világot. Minden ötlet, minden elképzelés, mellyel birtokába veszi a külsô
világot, önmagától fordítja el az embert.
Minden mûvelet, mellyel az anyagi világban merül el, egy lépéssel távolabb viszi
égi lényegétôl. Lelemények, ügyességek,
találmányok, mindez nem egyéb, mint
megfeledkezés saját szívünkrôl – döbbent
rá a Leányka-begóniát csodálva Lin-csi.
Nem mozdult, lélegzetét is visszafojtotta.
A keleti égen ott úszott fényesen és már
várta ôt a Hold.
8.
Egy nap az ifjú Lin-csi különösen jól
aludt délután. Könnyû fûzfaágak alkottak
sátrat álma fölött, langyos szél járt az ágak
közt, simogatva Lin-csi sima arcát. Aznap
frissen lépdelt, könnyen haladt éji útján.
Ünnepelte az éjszakát.
– Az éj a lét szebbik fele. Gyors nappalok sok keserve tûnik puha sötétjébe, s a
lélek a végtelenben idôz – súgta csendesen az árnyaknak Lin-csi. A lombok, a
bokrok levelei fényesen forgolódtak a
könnyû szélben, árnyaik magukhoz ölelték a vándort. Lin-csiben újra támadt gyerekkori vágya: növénnyé válni, néma, titkos szerelemben élni milliárd testvérével.
– Minden forma rokon itt, minden ág, levél, virág, gyökér. Ôk az érzôk legszelídebb családjának tagjai. Érzéseik titkosak,
kapcsolatukról idelent csak a szél és a föld
áramai tudnak. De mit tudnak vajon? Értik jeleiket, változásaikat? Értik, amikor
mi, emberek öltünk új alakot bennük? –
tûnôdött szép társai rejtélyes életén Lincsi, a holdfényben is apró mozdulataikat
fürkészve. Erôsen vágyott közéjük tartozni.
– Hegytetôn, holdfényben kibôl lesz fenyô? Kanyargós ösvényen fehér vadvirág,
tó vizén lótusz, kerti barackfaág? E népes,
néma sereg itt mit csinál? – fordult égi
társához, a fenn ragyogó Holdhoz. Bátran tette fel gyerekkorának óvatos kérdéseit. A Hold a felnôttnek válaszolt.
– Ne biztass szóra, biztass hallgatásra,kötelességem a titok. A teljességet mutatnám kitárva, de dolgom tiltva visszafog –
szólt, s halvány ködbe bújt. – Tudod titkukat, tudod dolgodat. Tengerek mérhetetlen vizét mozgatod, lótuszok szirmát
bontod, gyógyfüveket sarjaszt erôd. És
vágyakat ültetsz az emberek szívébe éjszaka, s téboly szellemeit. Miért teszed? Mi-
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ért nem nyugalmat adsz, csöndességet a
léleknek? Mint növényeinek adott az Ég?
– kérdezte a Holdtól fájdalmasan Lin-csi,
s aznap éjjel kész lett volna levetni földi
testét, hogy növénnyé változzon.
A Hold nem biztatta egyetlen jellel sem.
A lombok, a bokrok, az árnyak még mindig szelíden körülfogták ôt, s a növények
ölelésében megérezte az egyszerû gyermeklét hajdani gyönyörûségét. Ez ismét
széppé tette az éjszakát.
9.
Aznap éjjel az ifjú Lin-csi sokáig tûnôdött a Létezések titkán. Nem bánta,
hogy értelme itt már használhatatlanná
vált, csupán érzései feleltek kérdéseire.
Nem haragudott a Holdra sem, amiért
elbújt elôle. Otthon érezte magát a lombok, az árnyak ölelésében.
– Lám, a dolgok nem mutatják meg
magukat. Sem az égi, sem a földi társak
föl nem tárulkoznak. Minden annyi legyen hát ezután, amennyinek látni engedi magát? Vagy higgyem makacsul tovább, hogy a lényeg bennük rejtve áll? S
e lényegrôl mit gondoljak? Amit én találok egyes - egyedül helyesnek? És vajon
ki felel azért? Pusztán az érzék? Az elme
kalandjaiért? – tette fel magának Lin-csi
a kérdéseket tovább. De már nem várt
választ senkitôl. A porba nézett, hallgatott, az Égre nézett, hallgatott. Magába
fordulva motyogta tûnôdéseit.
– Legyen a sárkánynak kilenc fia, mindegyik más lesz. Legyen a sárkánynak kilencven fia, mindegyik más lesz. Legyen
a sárkánynak kilencszáz fia, mindegyik
más lesz. Legyen az Égnek tízezer milliárd teremtménye, mindegyik más lesz.
És soha nem ismerhetik meg egymást.
Lin-csi fájlalta ugyan, hogy talán örökre rejtve marad elôtte minden titok, melyet a Hold, a szél, a madár, a pillangó,
s legtitkosabban a növénylét némasága
elfed elôle, de csak kicsit volt szomorú.
Szabadságot érzett a különbözôségben,
saját létezésének is titkát, s a titokzatosság fenségét. Ám kényszerû volt ez az
érzés, a kivetettség felismerésének következménye. Hamis fenség, hamis
büszkeség. Önmaga titkát sem ismerve
az ember, kénytelen kérkedni titokzatosságával. Kénytelen fölényeskedni,
hogy ne kelljen szégyellnie magát.
Pedig az emberi létezés titka a legparányibb titok a világon. A szív és az elme
oly idegen egymástól az emberéletben,
mint az égi és a földi világ. S a kettészakadt ember oly zavarodott, mint a sebzett
fônixmadár. Nincs hozzá hasonló teremtmény más. Ez teszi otthontalanná, nyugtalanná. Míg meg nem leli a növények békéjének titkát. De keresse-e egyáltalán?
Kivetette ôt, s magára hagyta a világ.
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Átvilágítás a kultúrában
Czigány Lóránt
a múlt és a jelen táborairól
Vigyázó szemét sohasem vette le Magyarországról Czigány
Lóránt irodalom- és kultúrtörténész, noha 1956-tól Londonban él. A rendszerváltás óta született nyelvészeti és mûvelôdéskritikai írásai jelentek meg nemrégiben gyûjteményes kötetben
(Talpalatnyi senkiföldjén, Kortárs Kiadó). Mindenekelôtt az
érdekelt, miként tudott úgy nyelvészeti munkát végezni, ha élelete nagyobbik részét angol nyelvterületen töltötte.
– Azt hiszem, ez elôny volt számomra, tudniillik felfigyelhettem
olyan dolgokra, amelyeket az, aki
folyamatosan itthon volt, nem vett
észre. Ugyanakkor soha nem szakadtam ki a magyar nyelvközösségbôl. Pláne az utóbbi évtizedben, hiszen az M2, a Duna Televízió, a
Kossuth, a Petôfi és a Bartók Rádió
mûsorai foghatók Londonban, magam pedig 1992 óta négy-öt évet
Magyarországon töltöttem hónapokra, évszakokra szabdalva. Teljes
elzártság csak az ôsidôkben, 1965-ig
volt. Akkor tényleg csupán néhány
film állt rendelkezésünkre és az irodalom, ez utóbbit azonban nem
hallja az ember, hanem olvassa.
Amikor eleinte hazajöttem, azt hitték, a petrencét, a vérnôszô paráznát,
meg az iskolában tanult népi szavakat
felejtettük el. Tévedés. Azt nem tudtam, hogy mi a GYES vagy amikor
„sínre tesznek valakit”, hogy mit csinál pontosan Kádár, amikor „sumákol” . Nekünk 1956-ban elszakadt a
film. Azt nem tudom megmondani,
hogy egy szó mikor keletkezett, de
azt igen, hogy 1956 elôtt létezett-e
vagy sem. Egy idôben például sokat
vitatkoztak róla, hogy az eszpresszó
szó a hatvanas évek szülötte. Dehogyis, tiltakoztam, én ültem eszpresszóban az ötvenes években. Aztán
kiderült, hogy a harmincas évek végén nyitották az elsô ilyen vendéglátóhelyet. Távolról jobban észrevenni
a idegen nyelvi hatást is. Gyakran elôfordul, hogy valamit azért értek meg
magyarul, mert tudok angolul. Most
már bánom, hogy a hetvenes évek
közepén, amikor még nem hódított
tért a számítógép, nem vállaltam el az
IBM - felkérést, hogy komoly pénzért
teremtsem meg a magyar komputernyelvet. Kinyitok egy CD - ROM-ot
és azt az utasítást kapom, hogy klikkeljek duplán, ahelyett, hogy azt írnák, kattintsak kétszer.
– Vitába száll tehát a magyar nyelvhasználókkal?
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– Fôként a nyelvmûvelôkkel. A
nyelv ugyanis szoftver, mûvelni a
hardvert kell, vagyis a szürkeállományt, hogy felborzolódjék az idegünk arra, ha úgy szólítanak fel:
klikkeljünk duplán. Elkezdtem az
1945 utáni szavakat tanulmányozni,
mert rájöttem, igen fontos: miként
változik a jelentésük. Átvilágítottam
ôket. Bennünket például disszidensnek neveztek. Politikai megkülönböztetésként emlegették így azt, aki
nem a Kossuth- vagy az 1919-es
emigrációhoz tartozott. A latin eredetû szó jelentése: „szétülni”. A
használatának akkor van értelme,
amikor a parlamentben X átül az
egyik párttól a másikhoz. Ettôl lett
pejoratív értelmû a szó, és ezért
nem mondta senki azt, hogy Lukács
György Moszkvába disszidált. A botfülûek azonban Nyugaton is átvették
a használatát. Az üldözöttek alkalmazzák az üldözôk nyelvét. E leleplezett kifejezésen felbuzdulva a hatvanas évektôl elkezdtem gyártani a
cédulákat, amikor megtaláltam valaminek a korábbi felbukkanását, mint
ami a történeti-etimológiai szótárban
szerepel. A toronyház például egyáltalán nem amerikai eredetû, ahogy
gondolnánk. Németh László írta le
elôször 1932-ben, mégpedig egy bukaresti épületrôl szólván.
– Hogy tudta kikeresni az ilyen példákat, a szóelôzményeket a hihetetlenül
nagy irodalmi anyagból?
– Az ilyesmit csak úgy lehet felderíteni, hogy az ember véletlenül olvassa és rögtön cédulát készít róla.
Összegyûlt egy hosszú lista, és az
derült ki belôle, hogy a politizáló
nyelvészettôl mind a mai napig nem
szabadultunk meg. Rengeteg példát
találtam arra, hogy a nyelvészek
mindig jobban félnek, mint kellene.
A helyesírási szótárnak ’54-ben volt
a tizedik kiadása, akkoriban szabályozták az orosz szavak átírását,
hogy az á-t a-nak írjuk át, egy-két kivétel akadt, például Sztálin. A fone-

tikai nyújtásban a tiszteletadás nyilvánul meg. A következô javított kiadás, 1984-ben jelent meg, abból
nemes egyszerûséggel kihagyták a
Sztálinnal kapcsolatos szavakat, bár
benne maradt Sztálingrád. A legutolsó kiadásból az is kimaradt.
Most ezt nem merik leírni. Ez a politizálás. Ez az egyik bajom a hivatalos nyelvészekkel, a másik pedig az,
hogy mûvelni akarnak, elôírnak. Nézem a Duna Televíziót és azt a rém
rendes fiatalembert, aki azon morfondírozik, hogy Hemingwayhez mikor írjuk kötôjellel a toldalékot és
mikor nem. Ez marginális kérdés. A
legtöbb embernek erre nincs szüksége, viszont az egybeírással és a különírással a lehetô legnagyobb problémák vannak. Minden szótárban benne volt a fehérterror egybeírva.
Rendben is van, mert a fehér ott nem
jelzô. Leírom azt, hogy vörösterror,
erre azt mondja a lektor, az két szó.
Miért volna kettô? Az se vörös színû
terror, hanem a vörösöknek a terrorja, érveltem. Most már így szerepel a
helyesírási szótárban. Az angol nyelvészeket azért kedveltem meg, mert
ôk leírják a nyelvet, nem pedig elôírják, hogy mi a helyes. Az állandó
rendreutasítás eredménye, hogy helyesírási zökkenôket idéztek elô a
nyelvben, melyek az egyszerû, tisztességes, iskolázott embert megtévesztik, mert annak idején az iskolában még másként tanulta.
– Nehéz a kétlaki élet?
– Nemrégiben került a kezembe az
emigráns Új Látóhatárról egy bizalmas jelentés, amely engem is ellenségesnek tart, de megállapítja, hogy
idônként az itthoni eredményeket
hajlandó vagyok elismerni. Az volt
a taktika, hogy apróbb engedményeket kell kicsikarni, közben pedig mindig keresni olyasmit, amit
meg lehetett dícsérni. A barikád
másik oldalán, Nyugaton sem fogadtam el a demagógiát. Azt mondták, ne együnk gyulai kolbászt, mert
azzal a Kádár-rendszert gazdagítjuk.
Nem tagadtam meg magamtól a
gyulait, nem azért, hogy valakinek
jót tegyek, hanem, mert szeretem.
Még a nyolcvanas évek közepén is
azzal kellett számolni, hogy a magyar politikai rendszer belátható
idôn belül nem fog változni, mi
már soha nem költözünk haza. Kötelességemnek éreztem, hogy az itthon élôknek tágítsam a légterét a
bezártságban és, amennyire lehet,
segítsem az eszmék szabad áramlását. Az interjúkra akkoriban véres
verejtékkel készültem, nehogy olyat
mondjak, ami miatt az egészet ki-
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dobják, ugyanakkor csak bökjek ki
valamit, ami miatt érdemes volt leülni beszélgetni. Ma már nyugodt
szívvel lehetek ôszinte, legfeljebb
kihagyja a szerkesztô azt a részt,
amelyik nem fér bele a koncepciójába. Annyi baj legyen.
– Most elégedett a magyar irodalom és
kultúra helyzetével?
– Egyrészt igen. Ennyi könyv és
folyóirat soha nem jelent meg. Nagyon jó, hogy nincsen központilag
irányított könyvkiadás. Igenis meg
kell engedni a dilettánsnak is, hogy
kiadja, azt, amit produkált. Azzal,
hogy nem írok róla, már véleményt
mondtam. A másik jó dolog, hogy a
komputertechnika segítségével a régi, alig fellelhetô tudományos mûveket pótolják CD-ROM-on. A
rossz az, hogy itt a táborokra osztást
véresen komolyan veszik. Visszanyúlhatok a reformkorba: Kisfaludyék az Aurórával Kazinczy ellen
lázadtak, a „szent öreg” ellen, mert
ôk mást akartak. Ez a világ természetes rendje. A mai helyzetben az a
probléma, hogy az emberek lapulnak a barikád mögött, elvbôl nem
olvassák egymás kiadványait. Én
minden szombaton megveszem a
Magyar Nemzetet, a Népszabadságot és a Magyar Hírlapot. Mert ha
csak az egyiket olvasom, abból legfeljebb azt tudom meg, hogy mi az
én véleményem, de én mások elképzelésére is kíváncsi vagyok.
– Nem bosszantja fel, ha nagyon különbözik az Önétôl az a vélemény?
– Nem, csak az alpári hang, ami
felbosszant, bármelyik oldalról jön.
Nagyon sokszor van olyan cikk,
amelynek tartalmával egyetértek, de
olyan hangnemben írták, hogy egyszerûen kiejtem a kezembôl. Az Ünnepi Könyvhét volt az egyetlen archimédeszi szilárd pont a magyar
irodalmi életben. Mindig örömmel
láttam, hogy elférnek a Vörösmarty
téren innen is, onnan is, elég nagy
az a tér, van aki erre sétál, van aki arra. Az is természetes, amikor mind a
két tábornál megszámolják, hol hányan állnak sorba a könyvújdonságokért. Vannak azonban jelek, melyek arra utalnak, hogy ennek az
utolsó szigetvárnak vagy erôdnek is
vége lesz. Nagy baj lenne, mert legalább egy pont kellene a magyar irodalomban, ahol ha egymás keblére
nem is borulnak az emberek, de legalább, hogy egészen nyersen fogalmazzak, ahol el bírják viselni egymás szagát.

Mátraházi Zsuzsa

Tükör által – világosan
– Magán/v/élemény a Mozgó Világ-könyvrôl –
Kísértetesen furcsa párhuzamosan olvasni két magyar
folyóirat kezdeteirôl. Miközben a történet egyik fôszereplôje – V.M. – még annak lázában ég, hogy a hajdani M.V. históriáját taglaló
könyv bemutatójára ismét
összetoborzódott a hajdani
redakció olvasótáborának
leglelkesebbjeivel; s még homályos a szeme a könyvheti
estétôl-éjszakától – szembesül azzal a néhai diák-önmagával, ki a hatvanas évek elején beleborzongott az Új
Írás megjelenésébe. Ugyanúgy, mint a késôbbi fôszerkesztô, az ámulva tisztelt
költô, Juhász Ferenc, ki tizenegy éve (1991 márciusában)
írta meg néhai mámorát szabadversben. A Tekintet címû
folyóirat 2-3-as idei számában olvasható Farkas Lászlónak (az azóta megszûnt lap
örökös fôszerkesztôjének)
tanulmánya, mely nem csupán a kor hangulatát idézi
föl, de az alapítás irodalompolitikai hátterét is. Az akkoriban szótlanságra ítéltetett költôtôl ezt idézi: „Én
kiolvastam az Új Írást! A
címtôl az árig. A tartalomjegyzéktôl, az impresszumtól a fedôlap-fülön szorongató üzenetekig.Elolvastam
minden verset, elbeszélést,
tanulmányt, bírálatot. Aztán
újra! Aztán újra! És szívtôl
fájt minden! Ami fájt, minden! Hogy én nem! Hogy
én lekötözve, hogy bénaság,
márvány-bilincs szavaimon,
hogy vers-gégém benôtt
csönd-daganattal!” E vádjaiban is bûntudatos eszmélés
ezzel fejezôdik be: „...akkor
már tudtam: nem lehet reménytelen!”
Az Új Írást oly módon
szánták akkoriban (a Kortárs
mellett, avagy árnyékában) a
„fiatal” nemzedék irodalmi
folyóiratának, hogy az ne
zárja ki magából az idôsebb
generáció (esetleg hallgató
vagy elhallgattatott) íróinak
megjelenését. Nekünk, akkori egyetemistáknak, akiknek
fogalmunk sem volt a háttérpolitikáról (vagy inkább: politizálásról) és a másfajta irodalomra kiéhezett olvasók-

nerációnak, mely azonban
már nem a miénk volt. (Vegyük olybá: legalább annyira
nem, mint az Új Írás sem
mindig az elôzô nemzedék
legjobbjaié.) Mindez azonban egy memoár-író feladatai
közé tartozik majd, nem pedig egy hiánypótló mû kutatójának róható fel, mint ezt
Németh György mûvének
néhány elsô kritikája tette,
napilapi szinten. Valóban
szokatlan mûfajú könyvvel
állunk szemben (jelen sorok
írója épp, mint egy tükörrel),
hiszen óriási mennyiségû
háttérinformációt kell sûrítenie két és félszáz oldalba, úgy
pediglen, hogy akadjanak a
szövegben olvasmányos részletek is. Mindezzel a szerzô –
mint évekkel ezelôtti elsô találkozásunkkor körvonalazta
terveit – tisztában volt: megkísérti – kísérli? – a lehetetlent. Ezért lehetetlen – ráadásul a történet egyik alakjának
– hagyományos módon elemezni és bírálni a munkát.
Lehet kifogás a nagy jegyzetapparátus, de nem fontos
mindig használni, mert anélkül is követhetô a gondolatmenet, s a végcél is világos:
mintha a kor szocio-pszicho-tragikomédiája játszódna le a kultúrpolitika díszletei közt a társadalomnyi
színpadon. Hozzáteszem:
kezdetben még a fôdramaturg (a könyvben sokat emlegetett Aczél György), a segéd-dramaturgok (máig is
közéleti szereplôk), sôt, netán a súgók, a világosítók, a
ruhatárosnénik sem sejthették, mi lesz a darab vége.
Akik még élnek, megtapasztalhatták, hogy a két – a
könyv által jelzett – etap
után más kézbe adott folyóirat eredeti szellemisége túlterjedt a laphatárokon, és
hozzájárult
mindahhoz,
amit ma már csak rendszerváltozás címszó alatt regisztrálunk. Németh György
könyvének éppen az adja
legnagyobb értékét, hogy
nem tapad le a dokumentarizmushoz, de továbbgondoltatja az olvasóval – a kisugárzás rövidre szabott
utolsó két évének is na-

nak szinte szentírás volt
mindegyik szám megjelenése: nem lehet reménytelen,
hogy lesz hely elôbb-utóbb
számunkra is. Arra, hogy
újabb, szinte kísértetiesen hasonló elôzményekkel útnak
indított folyóirat jöhessen
létre, másfél évtizedig kellett
várni. Egészen 1975-ig, amikorra azonban már egy, még
fiatalabb mûvésznemzedék
várt bebocsájtásra; s nem
csupán az irodalomban, de
képzômûvészetben, film- és
színházkultúrában, sôt, szociográfiában is. A ma olvasóival azért nehéz elhitetni
azt, ami elôzménye a rendszerváltás utáni túlgazdagodásnak, mert eddig hiányoztak az ehhez szükséges olyan
sajtótörténeti jellegû alapmûvek, mint Németh György
több éves munkájának eredménye, vagy (amit a Tekintet jelez) Farkas László –
minden bizonnyal folytatandó – tanulmánya. Jómagam is több kísérletet tettem, hogy a Mozgó Világ történetét világosabbá tegyem,
de azt az aprólékos kutatómunkát, melyet másoktól tapasztaltam, mindig hiányoltam írásaim mögött, hiszen
másfajta céllal születtek is,
ugyanúgy, mint ezek a jegyzetek.
Lám, miközben a leendô
olvasók figyelmét egy régóta
hiányolt könyv értékeire kellene terelnem, ösztönösen
arra a több mint negyedszázados gesztusra fordítom,
amely kitéphetetlenül hozzátartozik 1975 decemberéhez,
ahhoz az ujjongó hangulathoz, melyben a Mozgó Világ
elsô számát ünnepeltük. Ekkor történt, hogy ugyanaz a
Juhász Ferenc, ki egykor az
Új Írás megjelenésekor lávázta ki magából visszafojtott
indulatait – abban a stádiumban, amikor még a szerkesztôség sem bízott eléggé a karácsonyi megjelenésben, fôszerkesztôként helyet adott
patinás lapjában a Mozgó Világot köszöntô soraimnak,
mintegy kezet nyújtva (némi
cinkossággal) a kultúrpolitika
feje fölött az egészen új, végre helyét megtalálni vélô ge-
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gyobb teret szentelve – a
MV-féle magatartás hatását.
A szerzô – akivel a mû megjelenéséig a legtisztább munkakapcsolatban voltam (másokkal való kontaktusaihoz
hasonlóan) – mindnyájunkkal tiszteletben tartatta a háttérinterjúkból megismert,
olykor személyesen vitatható
fölemlékezéseket, véleményeket. A módszeren lehet
vitatkozni, de magam sem
tettem, noha éppen az elsô
hét év – lapalapítástól lemondatásig – története az,
amelyben írói, közéleti és
személyes létemrôl több szó
esik (noha az elôbbit mintegy harminc, az utóbbit
nyolcvan oldal tárgyalja),
mint utódoméról késôbb, de
ez csak megerôsíti hitemet
abban, hogy valóban életközösséget vállaltam összes tettemmel. Jó néhány – csöndes
avagy viharos körülmények
között elveszett (elkallódottorozott-égetett) – dokumentumaim közül azt a levelet
hiányolom legjobban, melyet Aczél Györgynek küldtem 1980 karácsonya és szilvesztere közt, bejelentve távozásomat, s kérve segítségét
a szerkesztôség, alig másfél
éve alkalmazott munkatársaim javára. Abban (ki tudja,
mikor nyitják ki az archívumot) keserûen emlékeztettem arra, ami állandóan
visszatért kritikáiban, hogy
(szerinte-szerintük) feketére
lakkozzuk a valóságot. Egy
akkoriban írt (gyönge, bár az
És-ben megjelent, de kötetbôl szándékosan kifelejtett)
versemben is fölidéztem azt
a képet, amelyet postázott fogalmazványomban az akkoriban éppen leégett Elvarázsolt
Kastély torztükreivel illusztráltam. Ez utóbbiakban
ugyanis hiába nézte magát ép
test és ép arc, csak azok látszottak valódi homo sapiensnek, akik nem bírtak amorf
jelleggel. Ennek példázatával
érveltem a lap írói, mûvészei
mellett, hiszen – önhibájukon kívül – abban vétettek,
hogy a szellemi tükör, amit
elétartottak a társadalomnak,
elég jól metszett és tiszta
volt, csupán azok elégedetlenkedtek, akik belenéztek,
mert hozzászoktak a torz tükrökhöz, melyekbôl idealizált kép meredt vissza. Állítom máig is (fôként így, a társadalmi-politikai át-újrarendezôdések
korszakában),
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hogy éppen az a fajta természetes önvizsgálat szûnt meg
(alighogy elkezdôdött) a
nyolcvanas években (többek
közt a MV megszüntetésévelmegôrzésével stb.), melynek
hiányát érezzük. Sôt, aminek
föltárásával (íróilag, mûvészileg, szociológiailag) megbízták az ôs-folyóiratot,
majd amiért a megôrzésmegszüntetés mellett döntöttek alkalmasint a kultúrpolitika (máig is ható) hivatáskényszerû irányítói, vagy
közben átiparbárósodott mecénásai – mindaz a káros folyamat a hetvenes-nyolcvanas években csak elkezdôdött éppen, de veszélyesebb,
mint valaha: a tudat-erkölcsi
romlás.
Tükörrendszerek
vannak ugyan minden nagyáruházban, de olyan olcsó,
vásári portéka kevés, melybe
kötelezô belenézni, ha nem
akarunk hazudni visszképünknek.
Vegyünk egy Mozgó-példát: négy-öt éve még senkiben sem tudatosodott, hogy
milyen károkat okozhat egy
ú. n. III/III-as vamzer. Berkovits György akkor az Élet és
Irodalom hasábjain tárta föl:
ki volt Kenedi János besúgója, kirôl kitûnt, hogy hajdani
folyóiratunk Aszu-díjasa. Németh György könyve (benne
is a híres Júdás-kép) ma már
ilyen aspektusból is közelíthet a régi históriához, de
úgy, hogy utal ama híres eseményre, amikor viszont K. J.
név nélkül próbálta becsempészni szociográfiai riportját
a lapba – elvégre „Hajdu”
mellôzött, ellenzéki barátja
volt. (Ki ne tudná, ez volt
Tar Sándor fedôneve!) Berkovits György (kirôl Lendvai
Ildikó nyilatkozik más oldalakon, mint meg nem alkuvó, de magát inkább kizárattatni kívánó párttagról) úgy
emlékszik, hogy a Kenedi-írás vitájakor Veress elsápadt,
majd nevekre hivatkozott,
magyarán: kit szabad publikálni és kit nem. Nos, aki
csak a nem csupán gondolatai, de egyéb stiláris gyengeségei miatt számtalan helyen
mellôzött szerzô (K. J.) tárcáját olvasta a nyolcvanas években, csak így utólag sejtheti,
ki által üzentek tréfásan a lapot fenntartó KISZ KB-nak
(csinos kis provokáció) a hû
barátok. Tükröm, tükrünk!
Ilyen mozgalmas volt a világ
valóban? Tükrünk, tükröm!
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Olyan mozgalmas most e
mozgóban lévô magyar világ,
hogy amikor vita alakul ki
egy bizonyos (SzDSz) párton
belül a titokzatos múltról,
akkor hozzáértôként – éjnek
évadján – azt a Tar Sándor
barátságára méltó közírót citálják oda – ergo: Kenedi Jánost –, aki megválasztott, ám
a hetvenes-nyolcvanas években másfajta tevékenységérôl
ismert miniszterelnökünk
ügyében tótum faktum. Ha
csak egy ilyen – és még pontosabb föltárásra váró – epizódja volna a Mozgó Világkönyvnek, máris érdemes végigolvasni, bogarászni. Jegyzetestül, hiátusostul. Kipirulni lehet tôle, belesápadni is,
de csak így utólag, amikor
másként mutatják meg magukat az ellenzéknek olyan
ismert alakjai, mint például
Demszky Gábor is, akinek
két részben közölt szociográfiája a fôváros peremvidékeirôl éppen a szerzô neve miatt
váltott ki komoly ellenérzéseket a lap fenntartóiban. Tagadhatatlan, hogy minden ellenkezô szándék ellenére is, a
Mozgó Világ históriája a botrányok története volt, míg
azt a pártpolitika és a felsô
vezetôk szellemi nívójára
visszasüllyesztett középkáderek indikálták. Németh
György sem tudja valójában
visszaterelni olvasóját oda,
ahol föllelhetô volna a folyóirat számtalan más értéke
(például a Rubik-kocka elsô
szabadalmi leírása, közlése,
vagy a fiatal építészek vitatható tervei a Feszty-körkép
leendô épületérôl, nem is
szólva a ma már derékhadnak számító költônemzedék
– Zalán Tibor, Tóth Erzsébet
stb. – bemutatásáról).
Mindenképpen
fontos
mégis, hogy a szerzô – indirekt módon, tehát a dokumentumok közlésével – érzékeltetni tudja a M.V.
1975–81 közti (A kezdet vége
és a vég kezdete), valamint a
’81 és ’83 közti (Az újrakezdés
és a vég) korszakának különbségeit úgy, hogy (mint mindig is teszi) körvonalazza a
politikában éppen uralkodó
állapotokat, legyenek azok
hatalmi harcok vagy éppen
megideologizált koncepcióváltások. Sôt, ezen túlmenôen, az említett metódus révén még azokat a személyi
konfliktusokat is láttatni tudja, melyek éppen kicsinyessé-

güknél fogva járultak hozzá
egy, még tiszteletben tartott
eszmerendszer belsô összetöréséhez. Közvetetten fölveti azok felelôsségét (ld.
Maróthy László, Köpf Lászlóné stb.), akik felsô szinten
tették ezt, vagy azokét a névtelenül is megnevesített följelentôkét, akik fölkészületlenségbôl eredô hibáik vagy
karrieréhségük miatt cselekedték. (Késôbbi pályafutásuk során sokszor ugyanígy!)
Németh György (ki voltaképpen csak kutatómunkát
akart összegezni) ezért teszi
ki magát és mûvét a politológusok támadásainak. Is.
Mint már érzékeltettem: határmezsgyén mozog, egy

olyan terepen, ahol a fölszedett aknák helyébe – pontosabban helyettük máshova –
mindig telepíthetnek újakat.
Nem kíméli azonban sem
magát, sem olvasóját attól,
hogy összefüggésbe hozza a
régi MV megszüntetésének
körülményeit a Fiatal Írók József Attila körének problémáival, a Tiszatáj elhirhedett
ügyeivel.
Teszi a kötelességét, mint
ahogy a folyóirat szerkesztôi
valamikor, olyannyira, hogy
– ha nem figyel oda – egészen azonosul velük vagy
egy-egy esemény (raport-riport, egyetemi vitaest) szereplôivel, s rendkívül érzékletesen festi le az esetek körülményeit és hangulatát. Néha
olyan érzése támad az olvasónak, hogy a Mozgó egyik
felfedezettjének, Temesi Ferencnek lexikonregénye, a
Por is kedvenc olvasmányai
közé számít (ide-oda lapozgatásos mûként) akkor is, ha
bizonyos események kapcsán
a Hajnóczy-legendát idézi
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föl. Nem az ô hibája, hogy a
könyv adott keretei közt nem
érvényesülhettek
eléggé
mindazok a dokumentumok
(mert csak részletekre futja),
melyeknek révén közönségsikert is arathatnának a hajdani
levélváltások, s meglehetôsen
esetlegesek a könyvben szereplô fotók, holott a hajdani
Mozgó Világot imitáló, folyóiratszerû kötet azt a benyomást kelti, hogy valódi
példányt tart a kezében az olvasó. Mint valaha.
Ám most nem valaha van,
ha azt feltételezzük, hogy már
új évszázadban élünk, ahol
egyik napról a másikra jelenhetnek meg lapok, folyóiratok, pláne, ha van hozzájuk
pénz. Látszatbotrányokat lehet indikálni (hogy ne csökkenjen minimum alá az olvasói érdeklôdés), de afféle folyóiratot létrehozni, mely a
néhai Mozgó Világ volt,
olyan paradoxon lenne, mint
az önmagában tételezett szabadság. Elve lehet ugyan filozofice, de realitása csak
annyi, mint amennyi (a hetvenes-nyolcvanas években
végre fölfedezhetô) ôs-egzisztencialista, Sören Kierkegaard
probléma-értelmezésének:
„minden gondolatnak a legmagasabb potenciálja az,
hogy saját bukását akarja”.
Amikor 1969-ben, szinte váratlanul megjelent ez a filozófiai mû, szegedi megalkotói
közé tartoztam, kezdô íróként, s bizonyos jogom van
feltételezni, hogy ezek a szavak sem hagytak érintetlenül,
amikor a Mozgó Világ alapításánál foglalatoskodtam.
Kísértetes furcsasága a sorsnak, hogy Németh György
könyve révén így láthatom
(tükör által – világosan) akkori önmagam, s azokat (bármikori munkatársaimat), akik
egy gondolatnak – túllátva
rajtam – gyôzelmi potenciáljában jobban hittek. Ezért
ajánlom könnyen ezt a nehéz olvasmányt történelmi
leckéül.
Egy újraértelmezett szabadság-fogalomhoz, mely legalább relatíve az, ami.
Veress Miklós
Németh György : A Mozgó
Világ története 1971 – 1983
Palatinus Kiadó, 2002.,
252 o., 2800 Ft

MÉG NINCS VÉGE A NYÁRNAK!
AZ EURÓPA KÖNYVKIADÓ AUGUSZTUSI ÚJDONSÁGAIBÓL
Christian Jacq:
A meggyilkolt piramis
I. Az egyiptomi bíró

Ára: 1900 Ft
A rendkívül népszerû francia író új
regénytrilógiája – a magyarul is megjelent Ramszesz-sorozathoz hasonlóan – az ókori Egyiptom virágkorában, a leghatalmasabb fáraónak, II.
Ramszesznek, a fény fiának az uralkodása idején játszódik, ám ezúttal
nem történelmi személyek sorából
választja fôhôsét, hanem az egyszerû,
mindennapi emberek közül. A váratlan fordulatokban, kalandokban bôvelkedô ókori krimit és alapos, sokrétû ismeretek alapján megírt színes
történelmi regényt még két kötet követi: A sivatag törvénye és A vezír
igazsága.

Jayne Ann Krentz:
Örökkön-örökké

Ára: 1400 Ft
Eugenia Swift, a fiatal mûvészettörténész és Cyrus Chandler Colfax magánnyomozó magányosan él évek óta
– ez az egyetlen közös vonásuk. Nem
is szerelembôl utaznak együtt a Békaöböl-szigetre: Eugenia katalógust készít egy balesetben elhalálozott milliomos páratlan üveggyûjteményérôl,

Cyrus pedig a hagyatékot kezelô ügyvédek megbízásából vizsgálja a baleset gyanús körülményeit. A sors úgy
hozza, hogy – persze csakis a nyomozás érdekében – szerelmespárként
kell megjelenniük a szigeten élô mûvészek között, akik maguk is mind takargatnak valamit a magánéletükben.
És egy közülük mindenre elszánt, hidegvérû gyilkos…

derül, hogy a nyomozás szálai mind
magasabbra vezetnek, s hogy az áldozat nem más, mint a nép bálványa, a
szocialista munka hôse, aki kettôs életet élt…
Az izgalmas krimibôl a mai Kína különleges világa tárul az olvasó elé.

Stephen King:
Csontkollekció

Ára: 1800 Ft
A kimeríthetetlen fantáziájú Stephen
King vérfagyasztó történeteinek
újabb kötete – mely huszonhárom
elbeszélést tartalmaz – garantálja a
Kedves Olvasó napi borzongásadagját.

Qui Xiaolong: Egy vörös hôsnô halála

Ára: 2200 Ft
A folyó mocsaras torkolatában szépséges, meztelen nô hulláját fogják ki a
pecázók. Kína nagy ország, meglehetôsen reménytelennek tûnik, hogy a
halott kilétére – akit ráadásul a kutya
sem keres – valaha is fény derüljön. A
sanghaji különleges ügyosztály felügyelôje, a fiatal rendôr azonban tántoríthatatlan, még akkor is, amikor ki-

ISMÉT MEGJELENIK
Nick Hornby: Egy fiúról

Ára: 1800 Ft
A felnôtté válás megható
története.
Az Egy fiúról címû filmet
– Hugh Granttel a fôszerepben –
szeptember 26-tól vetítik a mozik.

Kiadványaink széles választéka megtalálható az Európa Könyvesházban (1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky u. 35. Telefon: 312–8210)
és az Európa Könyvesboltban (1088 Budapest, József krt. 18. Telefon: 334–2112). A terjesztôket, viszonteladókat az Európa raktárház
(1134 Budapest, Váci út 19. Telefon/fax: 320–9455) szolgálja ki. Friss információkért keresse a www.europakiado.hu honlapunkat!

A Széphalom Könyvmûhely ajánlata

A Librotrade Kft. ajánlja:

1068 Budapest, Városligeti fasor 38. Tel./fax: 351-0593,
e-mail:iroalap@interware.hu; www.szephalom-konyvmuhely.hu
A magyar irodalom évkönyve 2001 (adattár és krónika) 420 o., kb.

Oxford angol-magyar
szótár nyelvtanulóknak
Oxford University Press
Mcewan,Ian
Atonement
Vintage Books
Knight,India
Don't You Want Me?
Penguin Books
Irving,John
The Fourth Hand
Black Swan
Cook,Robin
Shock
Macmillan
Zilahy Lajos
Two Prisoners
Prion Books
Keyes,Marian
Under the Duvet
Penguin Books.

1700 Ft

Az irodalmi élet alkotói, mûhelyei és eseményei a 2001. évben.
Balázsovics Mihály: Levelek a Hegyoldalból (önéletrajzi regény) 250 o.,

1600 Ft

A korán elhunyt költô posztumusz könyve, ifjabb Balázsovics Mihály illusztrációival.
Idillország kéklô ege. Dán költôk antológiája 262 o.,

1600 Ft

Tizenhat, 20.századi lírikus versgyûjteménye Sulyok Vince fordításában
és utószavával.
Jámborné Balog Tünde: Az én kalendáriumom (a szerzô grafikáival) 268 o., 1600 Ft

3 554 Ft
2 276 Ft
2 760 Ft
2 163 Ft
2 366 Ft
4 506 Ft
2 366 Ft

Néprajzi ihletettségû, lírai tárcanovellák a dél-alföldi táj egykori szokásvilágáról.
JÓKAI ANNA: A mérleg nyelve I. (tanulmányok, életmûsorozat 11.kötet) 312 o., 2500 Ft
A Kossuth-díjas író esszéinek, kötetben még nem publikált rádiójegyzeteinek
gazdag válogatása.
MEZEY KATALIN: Párbeszéd (új versek) 92 o.,

1200 Ft

Az 1991 és 2002 között írt versek a költô közel-távol világát hordozzák.
RESTÁR SÁNDOR: Kölcsönkért alázat (válogatott versek) 260 o.,

1600 Ft

Az 50. születésnapra készült kötet végigkíséri a költô különleges életpályáját.
RIGÓ JÓZSEF: Zárlatába a szívverésnek (új versek)198 o.,

1400 Ft

A dunántúli tájjal eleven közösségben élô fiatal roma költô második kötete.
SULYOK VINCE: Tegnapodban élsz (új versek) 118 o.,

1100 Ft

A lírai szabadversek a számûzetés és az otthon feszültségét hordozzák.
SZAKÁCS ESZTER: Álombeszéd (új versek) 74 o.,

1100 Ft

A költô negyedik kötetében egy utazás képei törik meg a hétköznapok hullámait.
Tranströmer, Tomas: Az emlékek látnak (elbeszélések) 48 o.,

1000 Ft

A kötet írásai a neves svéd lírikus ifjúkorát elevenítik fel, Mervel Ferenc

A könyvek megvásárolhatók :

fordításában.
Várkonyi Nándor: Sziriat oszlopai (mûvelôdéstörténet) kb.740 o.,
A legendás mû, mely megalapozta a szerzô hírnevét, elôször jelenik meg teljes,
cenzúrázatlan szöveggel.

4500 Ft

Librotrade Kft. 1173 Budapest, Pesti út 237 Tel: 257-77-77
Famulus Könyvesbolt 1137 Budapest Újpesti rakpart 6.
Tel: 349-36-56
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EMBER ÉS GONDOLAT

Pados Gyulával
beszélget

Nádor Tamás
Szembenéz a „halálos négyessel” (magas testsúly, vérnyomás, vércukor- és koleszterinszint), hogy páciensei is – a megelôzés, a leszorítás érdekében – szembenézzenek vele. Ha csak teheti: nyersen ôszinte, gyógyításának hatékony eszköze a szigorúság. Egyébként érzékeny emberfajta, ha nem törekedhet minimum a maximumra, ha lelkiismeretének nem tudna megfelelôen elszámolni,
keservesen ôrölné az esetleges kudarc. Betegei közt azért megnyugszik, és ôket is megnyugtatja. Csupán az idôvel áll örökös hadilábon. Ha rajta múlna: huszonnégy órából nem is csak negyvennyolcat, mindjárt hetvenkettôt varázsolna. Amíg ez nem sikerül,
felhagy a misztikus próbálkozásokkal: beéri azzal, hogy – klónozók figyelem! – önmagát megkétszerezi-háromszorozza.

– Kórházának komor, halálközeli sikátorain jöttem ide, ami külön rádöbbentett: önnek is, mint
minden orvosnak, életadó, gyógyító és a legszakszerûbb, legodaadóbb igyekezet után is életektôl
megválni kényszerítô hivatást kell
gyakorolnia. Hogyan képes ekkora feszültséget tartósan elviselni?
– Évtizedekig foglalkoztam
súlyos, infarktusos betegekkel. Nem volt könnyû. Ezért
is maradt mindig a fô kérdés
számomra: hogyan lehet a
végzetes, vagy nehezen
visszafordítható betegségeket
megelôzni. Végül úgy alakult
a pályám, hogy most már
olyanok gyógyítása a feladatom, akik ugyan komoly rizikófaktorokkal küszködnek,
ám korábbi pácienseimhez
képest viszonylag egészségesek. Célom koleszterin- és
vércukorszintjük, vérnyomásuk, testsúlyuk normalizálása.
Vagyis a mi lipidosztályunkra
olyanok kerülnek, akik nem
csekély kockázati tényezôt viselnek, ám nekünk épp az a
dolgunk, hogy a halálos
négyes ne veszélyeztesse ôket
komolyan, életveszélyesen.
– Az orvos ma már nem misztikus személy, nagy fehér varázsló, sôt: merôben racionálisnak
kell lennie. De persze élô emberekkel dolgozik, sorsukért nagy
mértékben felelôs. Nem frusztrál-
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ja ez, sosem érez szorongást?
– Akkor érezném ezt, ha pályakezdésemtôl nem lettem
volna önmagammal szemben
is maximalista. Ha nem tettem
volna meg mindig mindent,
amit lelkiismeretem szerint
meg kellett tennem. Ilyen a
természetem, csupán egyetlen beteg sorsára kiható mulasztás egész életemet beárnyékolta volna. Így igyekeztem dolgozni, és erre ösztönöztem kollégáimat is, noha
ennek szorgalmazására jó ideje nem voltak sem anyagi,
sem egyéb eszközeink. Gondos munka, maximumra törekvés egyfelôl, másfelôl ennek folyton korszerûsített
szakmai-felkészültségi fedezete ad alapot arra, hogy betegeink bizalmát kiérdemeljük. És
persze az, hogy ôket magukat
is bevonjuk kezelésükbe, gyógyításukba.
– Ez utóbbiból következik, gondolom, hogy nem csupán osztályvezetô fôorvosként mûködik, hanem számos könyvvel segíti azokat is, akik nem kapnak beutalót
a lipidosztályra...
– Eddig tucatnyi ismeretterjesztô könyvet írtam, megszámlálhatatlan elôadást tartottam
rádióban, tévében, és élôben:
egyéb helyeken. Eközben megtanultam, hogyan kell betegségekrôl beszélni, írni úgy, hogy

az orvos szavait a laikusok is
megértsék. Nálunk a kórházban sosem úgy folyt a vizit,
hogy latin szavakkal dobálódzva elbeszéltünk volna a betegek
feje fölött. Sôt éppen akként ellensúlyoztuk a kórházi környezet, a betegség okozta szorongásokat, hogy mintegy beavattuk ôket a közvetlen teendôkbe, és távlati esélyeikbe is. Bepillantást engedve különbözô
rizikótáblázatokba, megbeszélve velük, hogy szófogadásuk
esetén mennyivel több az esélyük arra, hogy egészségük javuljon, tragikus fordulattól ne
kelljen tartaniuk.
– Legújabb könyvének címe – A
halálos négyes - meglehetôsen fenyegetôen hangzik. Ennyire szigorúan fogalmaz akkor is, amikor
betegeivel beszél? Sokkolni akarja
ôket? Nem ront-e állapotukon a
kegyetlenül ôszinte beszéd? Nem
kell-e olykor mégis titkolódznia?
– Kaplan, az amerikai hipertológus használta elôször a deadly quartet kifejezést, amikor
fölfedezte, hogy az elhízás, a
magas vérnyomás, vérzsír-,
vércukorszint közös okokra
vezethetô vissza. S bár mindegyik külön kockázati tényezô, idôvel együtt lépnek fel, s
akkor már valóban halálos négyesnek kell nevezni ôket, hiszen drasztikusan erôsítik egymás hatását. Ám betegeimnek
is, elôadásaimban is, könyveimben is ehhez mindig hozzáfûzöm: szerencsére legtöbbször befolyásolható állapotról
van szó. És testsúlycsökkentéssel a többi baj rendszerint
szintén
megszelídíthetô.
Ezért is tettük könyvem címlapján idézôjelbe a halálos négyes-t. Mindamellett a figyelmeztetést nagyon komolyan
kell venni, hiszen a magyar
felnôtt lakosság huszonöt százaléka érintett mind a négy
kockázati tényezôben. Ezért
is szeretek gyakran sarkosan
fogalmazni, hiszen pácienseimet rá kívánom döbbenteni
arra, hogy felelôsek a saját sorsukért. Híve vagyok a megelôzô ijesztgetésnek, mert a többség csak akkor veszi e négyest
komolyan, amikor már baj
van. A szigorú rádöbbentés
eddigi praxisomban rendszerint használt. Elmondom ke-
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rek perec, hogy ha ez így és
így megy továbbra is, annak
ez és ez lesz a következménye.
Persze a hipochonderekkel,
gyenge idegzetû betegekkel
azért ajánlatos óvatosan bánni.
– Közismert kórházaink állapota. Mennyire képes függetleníteni
magát az esetleg lehetetlen körülmények keltette bosszúságoktól, vagy
netán magánéleti gondjaitól-bajaitól?
– Vannak flegmatikus kollégáim, vagy nálam fegyelmezettebbek. Én érzékeny ember
vagyok, rajtam meglátszik, ha
nem mennek úgy a dolgok,
ahogyan kellene. Nem panaszkodom a kórházi körülményekre, financiális nehézségekre. Tény azonban, hogy
gyakran elemi mûködésünk is
rengeteg veszôdséggel, adminisztratív munkával, szervezési nehézséggel, bosszúsággal
jár. Mindamellett nemcsak
kórházi feladataimat látom el,
hanem új könyvet, szakcikkeket írok, elôadásokat tartok.
De nem vagyok képes mediterrán lezserséggel intézni a
dolgaimat. És szeretnék a betegekkel is mennél többet foglalkozni. Ekképpen fôként az
idôvel küszködöm (ha emiatt
bárkivel túl szûkszavú vagy kategorikus volnék, itt is megkövetem), de végül valahogyan
mindig megbirkózom vele.
– Említette készülô könyvét. Ez is
a halálos négyes egyikével foglalkozik? És: szakembereknek írja, vagy
betegeknek?
– Az utóbbiaknak – a koleszterinrôl. E tárgyban a laikus olvasók számára már elég
régen jelent meg összefoglaló
írás, holott a kutatások révén
a magas koleszterinszint károsító szerepérôl sok új bizonyíték került elô. Kötetem célja
egyszerû: kimutatni, hogy
megfelelô életmóddal, gyógyszerrrel csökkenteni lehet a
koleszterinszintet, aminek révén nagymértékben csökkenthetô az érrendszeri betegségek és a szívinfarktus kockázata is.
(Dr. Pados Gyula:
A „halálos négyes”
Minerva Kiadó.)

a, a szemét, amit egy hétig tartott összeszedni,
persze… de most nem arra gondolok. A lelkekre.
Jólesô fáradtság, csókok emléke? Másnaposság, macskajaj,
csömör? Gazdagabbak most a
lányok, fiúk, vagy üresebbek?
Voltak dobhártyarepesztô,
mellkason döbögô decibelek,
volt alkohol, nikotin, biztosan
némi drog is, mindenki gondtalanul mérgezte magát, még
olyan messze vannak azok az
évek, amelyeket most dobtak
oda a halálnak… Megérte?
Depolitizált Sziget volt, a
politika iszapbirkózása után
egy kis béke… belsô csönd…
mégiscsak oldottabb lélekkel
lehet egy jó bandának csápolni, mint gyûlöletre uszító politikusnak. Igaz, azért volt
kinn mosolytúrán egy-két
nagyfejû. Mit kerestek? Szavazatokat? Vagy magát az ifjúságot? Pártjuk, eszméik, hitük utánpótlását?
Mostanában nagyobb a fölhajtás, de ennek a zenének
nincs más üzenete, csak
annyi: lazíts! Take it easy!
Közel vannak egymáshoz a
testek, párolgó, de fiatal testek, nem fáj a magány, bömbölnek a hangfalak, beszélgetni sem kell: ez a pihentetô; kiürül a lélek, az agy…
Harmincöt, negyven éve a
zene kifejezett valamit, ami
több volt, mint életérzés. Az a
zene békérôl, tiszta szívrôl
szólt, arról beszélt, hogy a boldogsághoz elég egy olcsó gatya (akármilyen ruhát fölvehetsz / tiszta szívvel piszkos
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nem lehetsz…), nem kellenek
lobogók, kokárda helyett elég
egy szál virág (csak egy kék színû virág – annyi a jelünk…),
és szeress és szeress és szeretkezz és ne háborúzz! Aztán a
tôke rájött, hogy a legolcsóbb
munkanadrág, a blue jeans divat, és perceken belül többe
került, mint egy elegáns pantalló, és a tôke arra is rájött,
hogy ez a zene jól eladható, és
beruházott, és a prófétákból
milliomos sztárok lettek…
Nem minôsítem, csak regisztrálom. Ez volt, ez van.
Persze a buli mindig buli, a

daság szükséges rossz, aminek,
egyelôre, nincs mûködôképes
alternatívája, de ez nem jelenti azt, hogy a tôkés gazdálkodás álmaink netovábbja lenne.
Tudjuk, hogy a globalizáció
törvényszerû, de azt is látjuk,
hogy ezer sebbôl vérzik.
Hogy a tôke meglóghat általa
a közteherviselés elôl, hogy a
profit harácsolása tönkreteszi
a természet egyensúlyát és katasztrófába visz, hogy a globális amerikanizálódás megfojtja a nemzeti kultúrákat és jaj
lesz nekünk, ha ezeket a gondolkodó, elemzô és kritikus

Kertész Ákos
Tájkép Sziget után
buli örök, de a buli után akad,
aki gondolkodik. Aki mérlegel,
aki az ifjúság szigorával ítél és
elítél. Aki elemzi a világot,
amit mi hagytunk rá örökül,
elemzi és nem lelkes tôle. Sôt.
Undorodik a hazugságától,
ami nem a fölszínen van, hanem a mélyben. Amikor a magyarkodó jobboldalinak fontosabbak a jobboldal pozíciói,
mint a haza. Amikor nem a
nemzeti öntudat, nem a konzervatív eszmék, nem a keresztény hit, hanem a gengszterbecsület, a bandaerkölcs határozza meg a nemzeti jobboldalt.
Amikor a szocialisták nem
azt mondják, hogy a piacgaz-

fiatalokat nem mi találjuk
meg, hanem a neonácik. Akik
nem a multikulturális együttélés, nem a világörökség számára, hanem a kirekesztés és
a gyûlölködés, más nemzetek
leigázása érdekében tartják
megôrizendônek a nemzeti
kultúrát. Akik a globális piacgazdaság ellen egy nemzeti
burzsoázia diktatúrájáért és
hegemóniájáért lépnek föl.
A humanista gondolkodás, a
progresszió fél a radikális fiataloktól. Pedig a radikalizmus
életkori sajátosság, a fiatalokat
csak radikálisan lehet megszólítani. Igen, anarchisták; minden rendet gyûlölnek – ta-

pasztalatból. De azt biztosan
megértenék, hogy hat és fél
milliárd embert nem lehet
minden szervezettség nélkül,
anarchista alapon eligazgatni.
Enni adni az éhezônek, lakást
a hajléktalannak, hitet a hitetlennek, oltalmat a kiszolgáltatottnak. Így nem megy, mert
az emberiség elpusztul.
Nem a politikát utálják – a
politikusokat. Akik cinikusan
kijelentik, hogy a politika nem
üdvtan, nem a tisztesség tudománya. Azt gyûlölik, hogy a
politikus csoportérdekek, multinacionális tôkés-érdekek, globális
gazdasági
érdekek,
gengszterek és maffiák lobbizója. De odaállnának olyan
csapat mellé, amelyik állítja,
hogy a politikai cselekvés csak
morális lehet. A legszigorúbban morális. Akik szerint nincs
külön civil erkölcs és politikai
erkölcs, csak egyetlen erkölcs
van: és az – demokratikusan –
mindenkire vonatkozik.

Kôszeghy Elemér

Magyarországi ötvösjegyek
a középkortól 1867-ig
Reprint kiadás
Kiadta a Kiss József Könyvkiadó

Ára: 8479 Ft

Megvásárolható a Libri könyvesboltokban
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Adakozó
találkozások
Úton-útfélen
Schäffer Erzsébettel
A bodobács, akárcsak Schäffer Erzsébet elsô kötete, a Pipacsvirágom novellái, tárcái, korábban megjelentek a
Nôk Lapja Útközben rovatában. A
kötet megjelenése nyomán sokan újraolvassák a szeretettel telített rövid
elbeszéléseket.
Például a különösen kunos arcú, hatalmas barna szemû Magda sorsát, aki a
tisztviselôtelepi rajzkörben modellt áll,
és beleszeret az ôt felfedezô Józsefbe
(Akt a paraván mögött). Kimondatlanul
is sok mindent árul el magáról az ismeretlen cigányfiú, aki a HÉV-en megszólítja az írónôt, hogy József Attila legszebb és legszomorúbb versérôl kérdezgesse ôt, majd szavalni kezd neki (A hetedik). Eleinte sajnálatra méltó Lajos úr,
aki kölcsön csónakkal keresi lopott ladikját a Velencei tavon, s végül még egy
fröccsre is hajlandó megvendégelni a fiatal tolvajt (Lajos úr, a keszegkirály). Nehéz búcsút venni a tragikus sorsú Madaras Vincétôl, ki egykor a Váci úti
gyáróriás legjobb öntômestere volt, de
1956 után nagyon keményen meghurcolták, s mivel gyermekük sem született, keserûvé lett a felesége élete is (Áldozathozatal). Ismeretlenül is könnyû
megszeretni a nyomorék kislányt és
édesanyját, hiszen az ô kedvükért még
a buszsofôr is kerülôt tesz a sárvári elágazásnál (A bodobács).
Leginkább szeretetre méltó hôsei közé
tartozik a villamoson üldögélô szakállas
bácsika, aki gyûrût varázsol elô a szatyrából és szüntelenül mesél a Feneketlen
tó partján valaha élt királyi ékszerész
koronájáról, a vele szemben helyet foglaló lánykának (Varázsolás villamoson).
Vagy az elcsöndesedett utcákat járó bácsi, aki hazaviszi az eldobott befôttes
üvegeket, székeket, öreg darálókat,
mosdótálakat. Pedig nem ószeres, hanem így próbálja menteni ezt a rövidlátó, máról holnapra élô nagyszájú világot (Kép, keretben).
Önzetlen emberek arcát, gesztusait,
mondatait örökítik meg ezek a tárcák.
Tiszta tekinteteket, melyek birtokosai
sohasem máshoz, hanem önmagukhoz mérik magukat.
– Szerencsére rengeteget utazhatok,
leginkább tömeg–közlekedéssel –
mondta el Schäffer Erzsébet. – A HÉVen utazva a Batthyány tér és Szentendre között minden megtörténhet, Csil-
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laghegyen akár le is szállhatunk. Néha
stoppolok, s ha gépkocsival utazom, veszek is fel stopposokat. Körülbelül hat
évvel ezelôtt kezdtem el írni ezt a sorozatot. Nemcsak az írás lehet kegyelmi
állapot, hanem az is, hogy szemtanúja
vagy részese lehetek ezeknek az eseményeknek. Mindegyik valóságos történet, nagy bajban lennék, ha fejbôl kellett volna kitalálnom bármelyiket is.
,,Meg kell tanulnunk vágyakozni az
után, ami a miénk” – idézi mindkét kötete hátoldalán a szerzô Simone Weilt.
Milyen kevesen mondhatják el magukról, hogy már nincs szükségük erre a tanácsra!
Schäffer Erzsébet útközben összegyûjtött történeteibôl erôteljes bizalom
árad, így kedvet kapunk a szorgalmas
tanuláshoz.
B. L.

Éltetô
Kiszely Gábor kötete
,,Nálunk csak a mások túlélése érdekében szoktak valótlanságot állítani” mondja Nagyi a Folytatása következik
címû kisregényben, amikor a magyar
hatóság igyekszik rábeszélni: okosabb
lenne, ha aláírná, hogy 1945 márciusában német katona lôtte szitává a férjét
és nem orosz volt az elkövetô. A családja szinte összes keresztjét vállain cipelô Nagyi Kiszely Gábor kötetének
egyik kulcsfigurája.
A polgári gondolkodású Nagyi, sem a
férje kivégzésekor, sem a lánya 1956-os
nyugatra menekülésekor nem veszíti el
a talajt lábai alól. Inkább sarkára áll,
hogy – lánya helyett – felnevelje Magyarországon maradt fiú unokáját. Egészen addig, míg a gimnáziumi évek vége felé nem kerülnek újabb – ki tudja
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hányadik? – szakítópróba elé. Unokájának így magyarázza a helyzetet: ,,Te itt
nem lennél boldog, s elôbb vagy utóbb
magad ellen fordulnál, hisz más a dolgod, semmint olyan életet élj, amelyet
azok gondolnak ki neked, akik gyilkolással szerezték meg a lehetôségét annak, hogy meghatározzák, ki mit tehet
a földnek ezen a tenyérnyi foltján. Nem
akarom, hogy megtanulj félni, se tôlük,
se önmagadtól.” Édesanyja után küldi a
fiút, hogy külföldön, Németországban
folytassa tanulmányait. Kinek az ,,éltetôjét” örökölte a fiatalember, a róla látszólag könnyen lemondó édesanyjáét,
az ötvenes években családját faképnél
hagyó, depresszióra hajlamos mûvész
édesapjáét, vagy az erkölcsi tartását tûzön-vízen át vállaló Nagyiét?
A kisregényben rengeteg mellékszál
van, melyeken az író rendre elkalandozik. Mielôtt szem elôl tévesztenénk
az eseményeket elbeszélô fôszereplôt,
dramaturgiai fordulattal újra elôttünk
terem, s folytatja a történet valamelyik
korábban megkezdett szálát. A Nagyi
halálával a cselekmény elvileg véget
ér, ám a kötetben szereplô további írások tulajdonképpen folytatásként is
értelmezhetôk. Egyes motívumok,
vagy szereplôk – például az ávós férfi
családját bújtató szomszédok, vagy a
házmester, aki gondoskodik arról,
hogy 1956 októberében fegyveres egyáltalán ne léphesse át a ház küszöbét
– visszatérnek késôbb. Az író világa
elsôsorban Budapest belvárosa, figuráit innen indítja útra, s ide hívja vissza
ôket. Némelyik külföldön kalandozik:
Angliában, a Németalföldön, Izraelben, Németországban, a másiknak
csak annyi jut, hogy kabinosként
gyászjelentésekkel ingázzon a posta és
a fôvárosi bérház között. De csupán
ettôl egyikük élete sem boldog, vagy
boldogtalan. Annál jobban zavarja
ôket, ha hiába keresnek megoldást életük panaszaira, ha csak kompromisszumot lelnek.
A kötet elbeszéléseiben és drámáiban sok önéletrajzi szál lehet. Kiszely
Gábor 1949-ben született Budapesten.
Németországban politológiát, történelmet és színháztudományt tanult, a
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Hittudományi karán teológiát hallgatott. Történészként írott munkái után
– Szabadkômûvesség – história, titkok,
szertartások (1999), A leleplezett szabadkômûvesség (2000), Az ÁVH – egy terrorszervezet története (2000), Állambiztonság 1956-1990 (2001) ezúttal szépíróként, a hétköznapi kisemberek sorsán keresztül mutatja be az elmúlt évtizedek egyéni és közös tragédiáit.
B. L.
Kairosz Kiadó
394 oldal, 2900 Ft

Írófaggató
Nádra Valéria megkérdezte

Megyesi Gusztávot
MEGYESI GUSZTÁV (1950), újságíró a
Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen szerzett diplomát 1979-ben. Elôzôleg mosodai alkalmazott volt, az egyetem után a Fényszóró c. üzemi lapnak, majd az MTI-nek, a
Magyar Ifjúságnak, 1985-tôl az Élet és Irodalomnak lett a munkatársa, 1992/93-ban fôszerkesztôje. Ugyanitt jelenleg munkatársként dolgozik. Kötetei: A rakodók mindenkit csókoltatnak (1986), A kôtörô ember (1989), Nem tudtok egy jó halbiológust? (1993), Mekkora egy
törpe? (1997), Elsô oldal I –II. (Kovács Zoltánnal, Váncsa Istvánnal közösen, 1997–2000).
Munkásságát Opus-díjjal (1989), Táncsics Mihály-díjjal (1990), Bölöni-díjjal (1990), Déry
Tibor jutalommal (1990), Pulitzer-emlékdíjjal
(1991), a Szabad Sajtó Alapítvány díjával
(1995), valamint Karinthy-emlékgyûrûvel
(2001) ismerték el.
– Az irodalmi riport virágzása a Kádár-kor utolsó éveire esett és sokan éppen az Ön írásait tartják
ebbôl a szempontból emblematikusnak. Most, hogy
(Kovács Zoltánnal közösen) kiadtak egy szigorúan
rostált válogatást A nyolcvanas évek címmel akkori riportjaikból, Önnek is föl kell tennem a kérdést,
ahogy a Könyvhét elôzô számában szerzôtársának
is föltettem: vajon mi lehet az oka, hogy a mostani
irodalmi riportok nélkülözik azt a színes mesélôkedvet, iróniát, ami az Önök írásait olyan jóízû olvasmányokká tette s ehelyett száraz adatok és jogi cikkelyek halmozásával próbálják elôre kivédeni a támadásokat? Nem vezet-e ez magának a mûfajnak
az elsorvadásához?
– Ez a mûfaj nem sorvad, hanem már nincs
is. Ami engem illet, azért nincs, mert lusta vagyok. A riportírás meló, utána kell járni a dolgoknak, beleélni magunkat a történetbe, végül
az egészet megírni, mondatokkal vacakolni.
Most tényfeltáró riport van, nagy munka az is.
Csak ezekben cégbírósági akták meg titkos
szerzôdések hordozzák a történetet, nem az
ember. Ezek is a valóságot írják le, azt a sok hazugságot, ami körbevesz bennünket, és ezért
nélkülözhetetlenek, csak mondjuk épp az ember arca nincs leírva, amikor hazudik. Pedig az
az igazán izgalmas. A tényfeltáró riport inkább
beszámoló, soha nem érzem azt, hogy a szerzô élvezte volna az írást. Azokban a riportokban, amiket én és sok kiváló kollegám írt a hetvenes-nyolcvanas években, a riporter személye
is fontos volt, benne volt ô is a történetben, a
szubjektum jelenléte pedig nagyon megdobja
az írást. Más megközelítés, más mûfaj.
- Amikor pályája elkezdôdött, az olvasók úgy látták, Öntôl nem csak riporteri, de szépírói teljesítmények is várhatók: emlékszem például egy nyilatkozatára, melyben azt ígérte, hogy Nagymosoda címmel
regényt ír arról a világról, melyrôl közvetlen tapasz-

talatai vannak. A regény, tudtommal, sosem jelent
meg. Megírta és nem adták ki, vagy csupán terv
volt? S ha igen, miért maradt meg csupán tervnek?
– Ígértem én egy könyvet, hogyne ígértem
volna, elôleget fizettek rá. ”Mosni a város
szennyesét”, ez lett volna a címe. Elkezdtem
írni, de mintha a levegôbe írtam volna, nem
álltak össze a mondatok, abszolúte nem élveztem. Valószínû arról van szó, hogy nem a regény az én kifejezési formám, hanem az újságcikk. Mondhatnám, az irodalomhoz tehetségtelen vagyok. Én inkább akarok jó újságíró lenni, mint középszerû író tizenhat kötettel. Így
hát én a kortárs magyar regényirodalmat a
nem-írással szolgálom becsülettel, arról nem is
szólva, hogy a kiadó elsô felszólítására még az
elôleget is visszafizettem, ami azt hiszem, már
önmagában is a Parnasszusra emel.
– Vitriolos publicisztikai írásai jó ideje olvashatók
a Hócipôben is, ahol még az impresszumban is sajátos módon szerepel: ”Megyesi Gusztáv: Megyesi
Gusztáv”. Úgy tûnik, ezek az írások már nem pusztán aktualitásokra reagáló újságcikkek, hanem szatírák, melyekben ott van korunk számos tünetének
idôtálló megfogalmazása – vagyis írói mûvek. Lehetséges, hogy szépírói vénája ebben a mûfajban vájt
ki magának sajátos medret?
– Fogalmam sincs, milyen a vénám, ha vért
vesznek tôlem, már fordulok is le a székrôl.
Tényleg sokan mondták, hogy a riportjaim,
publicisztikáim teli vannak irodalmi elemekkel. Nem tudom. Én az Élet és Irodalomnál
lettem igazán újságíró. Bármit vittem a szerkesztôségbe, nem az irodalmat kérték számon
a cikkeimen, hanem azt, hogy irodalmi igénynyel legyenek megírva. Az újságírás nem irodalom, de egy újságcikk legyen irodalmi színvonalú. Alany, állítmány, világos szerkezet, s
olyan nyelv, amit ember is ért. Ez nem tudatos, ezt belémverték.
– Minden megnyilvánulásában (még az ATV-n
látható Sajtóklub extrá-ban is) feltûnô, hogy alapállása, melybôl a véleményét megfogalmazza, szempontjai, melyeket érvényesít, mindig a legalul lévô
kisember, magyarán a proli érdekeit védik, nézeteit
tolmácsolják. Ez tudatos választás eredménye vagy
egyszerûen csak elhatározás nélkül is ez árad önbôl?
– A tévében már nem szerepelek, utálom a
tévés mûfajt. Tízéves koromig egyébként proliházban nevelkedtem a nagymamámnál, késôbb Óbudán utcagyerekek között, s mosodában is dolgoztam. De nem voltam soha proli,
sôt, hasra se estem a melóstól. Akárhol voltam, mindig láttam magam körül értelmes és
becsületes embereket, illetve világnagy bunkókat. Ez is a világ egyik lehetséges felosztása.
Nincs bennem tudatosság. Ha volna, talán azt
is meg tudnám mondani, hogy mi az a kisem-
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ber. De nem tudom. Vezetô beosztású embereket, professzorokat is láttam már kiszolgáltatva, meggyalázva, akkor azok voltak nekem
a kisember.
– Írásai általában éles helyzetekrôl szólnak és (kivéve azokat, akik megérdemlik) senkivel sem bánnak kesztyûs kézzel. Emiatt nyilván sûrûn érik támadások, nemritkán öv alattiak is. A visszhangnak ettôl a fajtájától eltekintve tapasztalta-e valaha
is (akár rendszerváltás elôtt, akár utána), hogy annak, amit írt, volt valamiféle hatása a világra? Változott-e valami is bármely cikke nyomán?
– Soha semmi nem változott meg a cikkeim
nyomán. Hála az égnek. Nagy tévedés úgy nekiülni egy cikknek, hogy most megváltoztatom a világot. Ez pont olyan, mint amikor állandóan arra szólítanak fel, hogy emberek, ne
veszekedjünk, üljünk le egy kis eszmecserére,
az majd elôrevisz. Én nem szeretem az eszmecserét. Nehogy már az legyen a vége, hogy az
eszmecsere után a másik az én eszmémmel,
én meg az övével megyek haza. Amit látok,
gondolok, azt le kell írni, mégpedig a lehetô
legjobban, s ezzel részemrôl vége is a napnak.
– Mivel sokfelé és sokat dolgozik, cikkeibôl (örömünkre) idôrôl-idôre összeáll egy kötetnyi. De készül-e bármely mûfajban valamiféle nagyobb ívû,
eleve könyvnek szánt, átfogóbb munkára? Mit olvashatunk Megyesi Gusztávtól legközelebb?
– Tôlem feltehetôen ezután is csak újságcikkek várhatók, gondolom, így van ez jól.
Most egyébként is boldog-boldogtalan könyvet ír, van, aki egy hónap alatt kettôt is
összekalapál. De nekem valahogy a könyv
szent dolog. Attól valami még nem könyv,
hogy kétszáz oldal össze van fûzve, és kap
egy borítót. Ámbár az egyik újságíró barátom, aki nemrég egész jó verseskötetet jelentetett meg, azt mondta, hogy a verseket a betegségének köszönheti. Amikor beteg az ember, akkor nagyon mélyre tud szállni önmagában, és hihetetlen dolgok jönnek ki belôle. Hát, nem tudom. Én nem bánnám, ha jó
verseket vagy regényt tudnék írni, viszont
nagyon nem akarok beteg lenni, én már egy
torokgyulladásnál is meg vagyok halva,
hagynám tán az irodalmat másra.
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SZEMMAGASSÁGBAN

Volt, van, lesz
félcédulái
Isten meghalt – nagyjából százötven
éve annak, hogy száz meg száz filozófusi és mûvészi torokból, változatos formákban, de mindig ezzel a töménységgel feltör a kiáltás.
Keserûség, kétségbeesés, tényközlés, ujjongás, lázadás, szembeszegülés, letargia…: Isten meghalt. A
huszadik századi magyar spirituális
líra áttekintését elvégzô Rónay
László irodalomtörténész az Isten
nem halt meg címet adta legújabb, a
Szent István Társulat által közrebocsátott könyvének. A markáns,
frappírozó cím nem oltalom, inkább támadási felület a mûnek, hiszen a szerzônek nagyszabású bizonyítást kell elvégeznie: költôink
– a legnagyobbak és a derékhad –
vallomás- vagy címerszerûen értelmezhetô istenes verseinek olyan
elemzését nyújtani, amely véletlenül sem kelti a tézises (ellen-)állítás
látszatát. Rónay munkásságának ismerôi jól tudják, az utószó is megerôsíti: ez a – versvizsgálatokból
szervezôdô – kvázi-monográfia az
Erkölcs és irodalom címû munka
folytatása, egyben olyan összegzés,
mellyel megírója talán „tartozott”
is egyéb könyvekben bemutatott
atyai mesterei, Sík Sándor és Mécs
László, valamint és legkivált édesapja, Rónay György szellemének.
Szinte bizonyos, hogy elsô belepillantásra – fôleg a tartalomjegyzék
nagy névsorát pásztázva – a legtöbb olvasóban kimondva-kimondatlanul felötlik egy kifogás: hogy
Rónay László szerint „minden költô vallásos”. Hiszen jelen van itt a
Nyugat elsô nemzedékének valamennyi poéta-nagyja, azután a „hivatásos” pap-költôk, de Szabó Lôrinc is és Illyés Gyula is, József Attila is és Berda József is, az Újhold
mezônye, jószerivel hiánytalanul,
ám a „fényes szellôk” lírikusai is;
Csoóri Sándor úgy zár egy fejezetet, hogy a következôt Mezei
András nyitja; s érzôdik: Nagy
Gáspár, Kodolányi Gyula, Dobai
Péter, Bárdos László után a mai
harminc év körüliekrôl is bôven
lenne mondandója Rónaynak (vegyük csak Térey Jánostól a Paulust, amely ugyan sokrétû mûfajánál és nagy terjedelménél fogva
nehezen megbontható és nem
egykönnyen idézhetô – de nem az
Isten-problémát sugallja-e – azt is
– már a címével?).
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Rónay László egyes értékítéleteivel, választásaival, elemzési fordulataival alkalmanként lehet vitánk
– ám éppen az elôbbi bekezdésben
jelzett kérdés inadekvát (megfoghatatlan és megfogalmazhatatlan)
a kötettel kapcsolatban. Ez a
könyv ugyanis nem „az Isten képe”, az irodalomtörténész „újrafestô” ecsetjével megalkotva, hanem
(erre utal a bevezetô fejezet is) az
Istenhez való viszony képe, azaz Istennel való viszonyunk 20. századi
változásának, változásainak képe.
Innen nézve (suta a szó…) nincs
„túl tág” Isten-fogalom, és nincs
„túl szûk” sem, amiként minden
végsô és misztikus tény – a születés, a halál, a hit, a maga módján:
a szeretet – behatárolhatatlan, a
hozzájuk való viszony mérlegelése
pedig az etikailag, érzelmileg, tudatilag igényesen élô ember számára
megkerülhetetlen. Lehet a legmélyebb irodalomtudományi igazság
és lehet epigrammatikus esszéfragmentum (sôt, jelentéstelen közhely is), hogy Juhász Ferenc poézise „Istentôl átjárt poézis”, és bizonyára más a szakmai tartalma a különféle allegorizálások sorának:
Az evangéliumi világrend szószólója:
Szabó Magda; Az angyalok nyomában: Vasadi Péter; A bátor álmodó:
Dobai Péter stb. Végül is az eléggé
bizonyosan állítható, hogy az egzisztencia elôtt Isten létének, s fôleg a létéhez vagy nemlétéhez való viszonynak a kérdése valamikor, valamiképp megnyílik (lévén
az élet legnagyobb szabású kérdése, vagy e kérdés egyik monumentális kifejezôdése). Rónaynak igaza
van címbeli állításával (bár ezzel
nem oltja ki a provokáló, „eredeti”, ellenkezô állítás szintén lehetséges igazságát!), és igaza van azzal
a nagyvonalúsággal, okfejtô éleselméjûséggel, ahogy nagyon is tágra
vonja személyi körét. Paradox módon a kihagyottak, a valamiért itt
nem tárgyaltak érvelnek mellette!
Tandori Dezsô (akit megemlít),
például az Ezékiel Lordja groteszk
soraival (the Lord angolul Istent
jelent): „Uram, úgy mész el tôlem
az utolsó 200 yardon, / mint a
meszes, állva hagysz, Ezékiel Lordja, ló…” – és gondolta volna-e a
Rónaynál nem tárgyalt Oravecz Imre-költészet elemzôje harminc,
húsz vagy tíz esztendôvel ezelôtt,

hogy 2002-ben, A megfelelô nap (Jelenkor Kiadó) lapjain ezt olvassa a
„Mit szeretnék még?” sorával kezdôdô Kívánságlista litániájában:
„hogy halálom elôtt meggyónjak,
megáldozzak”?
Az Isten nem halt meg legfôbb hitvallója maga a könyv írója. Jó reménység, hogy a mostanihoz hasonló 20. századi epikai szétpillantást is ígér. (Isten nem halt meg –
csak egy ördöggel nem bír: a nyomda ördögével. Fizikai fájdalom a
szemnek, ha mondjuk Prohászka
Lajos nevébôl Pohárka lesz…)
Oravecz szóba hozott új könyve
nagyszerû munka. Az 1998-as Halászóember ritka magaslata, formai
befejezettsége után megint magaslatot, megint új és magatökéletesítô formát találni: mûvészi bravúr.
Amiként Petri György – vélem –
kezdettôl a magyarázatok költôje
volt, úgy Oravecz kezdettôl a Héj,
a burok lírikusa. A legkintet írja, s a
legbentrôl beszél. Próbálhatnánk
most rátérni a szövegezés felületi,
csupasz érdességére, az üveges és
mégis törhetetlen anyagszerûségre,
a kisöpört rím távollétének esztétikai
funkcióira, a téma- és motívumismétlések ritmusára, a filozófiai
mûveltségbôl elvont végsô kérdések iránti fogékonyságra, a világlátottság (Amerika stb.) és az istenhátamögöttiség (Szajla, Szajla,
Szajla) diskurzusára – csak hát az
Irodalom címû 9 tételbôl a 2 jelû
mindezt visszaveri: „Verseimmel
mindig szemben úszom az árral, /
semmi küldetéstudat, útmutatás,
lángolás, / vagy posztmodern mutatvány, viccesség, csavar, /földhözragadt, komor vagyok és érzelmes, / és folyton panaszkodom, /
eszközeim tudnak velem igazán
mit kezdeni, / olvasóimhoz nem
jutok el – // Ungvárnémeti Tóth
László, Tompa Mihály, Juhász
Gyula, / vegyetek fel klubotokba!”
Kritikusainak
egyike-másika
azért ugyancsak ráérzett Oravecz
költészetére (így az elemzôbôl
költôtárssá lett Harcos Bálint).
Más kritikusok diákként szakdolgozatokba bújtak, a német és angol nyelvi ismeretek magyar nyelvi lecsapódását analizálták, Oravecz nyelvi rokonait, magvasságának összetevôit kutatták. Meglepne, ha ôsszel ezt a könyvheti újdonságot, A megfelelô nap címû kiváló gyûjteményt nem követelnék
szemináriumi témának.
S akkor az egyetemi jóslás után
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egyetemi emlék. Sötét árnyú, valamiképp jelmezesnek ható fiatalember érkezik, hölgykísérettel,
vizsgaidôpontnak a legkevésbé
sem nevezhetô késô délutánon.
Elôveszi indexét, halk agresszivitással közli: alkatánál, betegségénél és pillanatnyi állapotánál fogva teljességgel alkalmatlan a vizsgázásra. Írjak be olyan jegyet,
amit akarok, nem érdekli. Nem
én nem érdeklem, nem a tárgy
nem érdekli, hanem a jegy. Óráimat nem látogatta, máséit sem,
nem azért egyetemista, hogy
órákra járjon. Különben is siet,
mert nagyon rosszul érzi magát.
Még annyit, hogy ô költô, nagyon jó költô.
Simon Balázs érkezett (és csak
vagy száz perc múltán távozott)
így. Nem korai, végzetes betegségének valamely robbanásakor, hanem még úgy 1990 körül. Vele
magával érdemben soha többé
nem találkoztam. Csak páratlan
mûveltségének és nyelvtudásának
legendája, szenvedéstörténetének
híre, jobbnál jobb, idegen szépségû, fagyásig fûtött kötetei érkeztek el hozzám (hogy majd temetésén se legyek ott, e temetés részben színpadias elôkészületeibe viszont teljesen véletlenül belekeveredjek). A posztumusz Parafakönyv (Jelenkor) a nagyszabású kudarc evidenciájának dokumentumaként nyitotta meg magát elôttem (ha megnyílt egyáltalán). A
mû: naplóírási kísérlet, melyben a
szándék a foganástól kezdve állandóan kibicsaklik. Hol az unalom (a tett untsága), hol a közöny, hol a megtöretettség, hol az
elvi megfontolás, hol más naplók,
hol az egész szöveget átszövô zene (szinte folyamatosan hallgatott zeneirodalom), hol egyéb ok
miatt. E naplóregény ílyképp a
napló nem írásának naplója és regénye. Olvasónaplója olyan mûveknek, melyeknek nem a végéig,
csak a centrumáig ér el Simon, az
olvasó. Nem halhatatlan próza
ez, de nem érzôdik halandónak
(Györe Balázs énkrónikái mellé
tenném, ha nem ábécérendet tartanék a polcomon). Nem „költôi”
próza, inkább filozófikus, és –
szerintem – nem lehet kihüvelyezni belôle Simon költészetének „magyarázatát”. Lelünk benne novellát, de nem fikciós. Legfeljebb annyi a fikciója, hogy lehetnek fikciók.
Parafakönyv

A Helikon kiadó ajánlata
Márai Sándor
Újra kapható:
Eszter hagyatéka

Föld! Föld!...

Hamarosan újra jön:
A gyertyák csonkig égnek
Füveskönyv

A könyvek megrendelhetôk a Helikon Kiadónál (1053 Budapest, Papnövelde utca 8.),
telefonon Varga Istvánnál a 317-4987-es számon, vagy a 317-4967-es faxon, valamint
megvásárolhatók a Helikon Könyvesházban: Budapest, VI., Bajcsy-Zsilinszky út 37.

Kezdje a tanévet is velünk!
Budapesten, Debrecenben, Miskolcon, Pécsett és Szegeden

a Fókusz Könyváruházak széles választékával várjuk
1072 Budapest, Rákóczi út 14.
4026 Debrecen, Hunyadi u. 8-10.
3530 Miskolc, Széchenyi u. 7.

7621 Pécs, Jókai u. 25.
6720 Szeged, Tisza L. krt. 34.
Fókusz Online Könyváruház,www.fo.hu

Tan- és szakkönyvek: közgazdasági, jogi, menedzser, informatikai, társadalomtudományi
Nyelvkönyvek, szótárak, lexikonok, enciklopédiák, kötelezô és ajánlott olvasmányok
Segédkönyvek és példatárak, tanulást segítô CD-ROM-ok, videók
A szakoktatás és a felsôfokú intézmények tanulóinak speciális választékot nyújtanak
szakboltjaink és szakkönyváruházaink
Infotéka
1088 Budapest, Rákóczi út 27/b.
Iskolacentrum
1051 Budapest, Október 6. u. 9.
Mediprint Orvosi Könyvesbolt
1053 Budapest, Múzeum krt. 17.

Mûszaki Könyváruház
1061 Budapest, Liszt F. tér. 9.
Technika Könyvesbolt
1114 Budapest, Bartók B. út 15.

Keresse fel honlapunkat is – www.lira.hu
16

w w w. k o n y v 7 . h u

A Fókusz Könyváruház sikerlistája

A Libri sikerlistája

2002. augusztus 6.

2002. július 8. – augusztus 8.

Szépirodalom:

A Libri üzlethálózatban regisztrált vásárlások számítógépes összesítése alapján

SZÉPIRODALOM

ISMERETTERJESZTÔ

GYERMEK, IFJÚSÁGI

1. Millet, Catherine:
Catherine M.
szexuális élete
Ulpius-Ház
Könyvkiadó

1. Debreczeni József:
Orbán Viktor
Osiris Kiadó

1. Sachar, Louis:
David nem hagyja
magát
Animus Kiadó

2. Rácz Zsuzsa:
Állítsátok meg
Terézanyut!
Bestline Kiadó
.3. Esterházy Péter:
Javított kiadás
Magvetô Könyvkiadó
4. Salinger Richárd:
Apám beájulna
Ulpius-Ház
Könyvkiadó
5.Vámos Miklós:
Öt kis regény
Ab Ovo Kiadó
6. Tristan Schwartz:
A genovai méregkeverô
Bestline Kiadó

2. Sós Judit–Farkas
Zoltán:
Erdély útikönyv
Jel-Kép Bt.
3. Lugosi Lugo
László–Klösz György:
Budapest 1900-2000
Vince Kiadó
4. Budai Zoltán–Budai
Ákos:
Horvátország és a
Szlovén tengerpart
Ketzal Kft.
5. Bodnár István
Olivér–Kiss
Csaba–Krnács András:
Számítástechnikai
alapismeretek ”A”
Mûszaki Könyvkiadó
6. MacLaine, Shirley:
Camino –
A lélek utazása
Édesvíz Kiadó

7. Székely András:
Jöttek, láttak, legyôztek 7. Bóta Gábor (szerk.):
Hofi
Alexandra Kiadó
Hungalibri Könyvkiadó
8. Závada Pál:
Milota
Magvetô Könyvkiadó
9. Esterházy Péter:
Harmonia caelestis
Magvetô Könyvkiadó
10. Márai Sándor:
Csutora
Helikon Kiadó

8. Dercsényi Balázs:
Magyarország – angol
nyelvû
Merhávia Kiadó
9. Bombera Krisztina:
Felhôkarcolat
Dee-Sign Kiadó
10.Nasar, Sylvia:
Egy csodálatos elme
Gabo Könyvkiadó

Catherine M. szexuális élete
1. Millet, Catherine:C
2. Rácz Zsuzsa: Állítsátok meg Terézanyut!

Ulpius-Ház Könyvkiadó
Bestline Kiadó

3. Esterházy Péter: Javított kiadás
4. Márai Sándor: A gyertyák csonkig égnek

Magvetô Könyvkiadó
Helikon Kiadó

5. Coelho, Paulo: Az alkimista
6. Márai Sándor: Füveskönyv

2. Rowling, J.K.:
Harry Potter I–IV.
Animus Kiadó

Athenaeum Kiadó
Helikon Kiadó

7. Fielding, Helen: Bridget Jones naplója
8. Esterházy Péter: Harmonia caelestis

3. Katalinka szállj
el…
Santos Kiadó

9. Závada Pál: Milota
10. Fielding, Helen: Mindjárt megôrülök!

4. Molnár Ferenc:
A Pál utcai fiúk
Móra Ferenc
Könyvkiadó

Ismeretterjesztô:

Európa Könyvkiadó
Magvetô Könyvkiadó
Magvetô Könyvkiadó
Európa Könyvkiadó

1. Pacepa, M.: A Kreml öröksége
2. Erdély útikönyv

5. Varga Katalin:
Gôgös Gúnár Gedeon
Móra Ferenc
Könyvkiadó

Polgart Kiadó
Jel-Kép Bt.

3. O’Farrel, Gerald: A Tutanhamon-rejtély
4. Armstrong, Lance: Bicikli életre-halálra

Gold Book Kiadó
Bastei Kiadó

5. Debreczeni József: Orbán Viktor
6. Müller Péter: Jóskönyv

6. Kästner, Erich:
A két Lotti
Móra Ferenc
Könyvkiadó

Osiris Kiadó
Magyar Könyvklub

7. A Horvát tengerpart
8. Mikszáth Kálmánné visszaemlékezései

Medicina Könyvkiadó
Mikszáth Kiadó

Gazdag gyerek okos gyerek
9. Kiyosaki-Lechter:G
10. Romsics Ignác (szerk.): Mítoszok, legendák,

7. Ajándék Róbert
Gidának
Tóth
Könyvkereskedés és
Kiadó

Bagolyvár Kiadó

tévhitek a 20. századi magyar történelemrôl

Osiris Kiadó

Ifjúsági:

8. Sachar, Louis:
Laura titkos társasága
Animus Kiadó

1. Tolkien: A babó
2. Defoe: Robinson Crusoe

9. Nöstlinger,
Christine:
A cseregyerek
Animus Kiadó

Ciceró Kiadó
Holnap Kiadó

3. Rowling, J.K.: Harry Potter I – IV.
4. Szutyejev, Vlagyimir: Vidám mesék

Móra Ferenc Könyvkiadó

5. Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk

Móra Ferenc Könyvkiadó

Animus Kiadó

6. Miler-Doskocilova: A vakond és a nyuszimama
7. Townsend, Sue: Adrian Mole és napi hat capuccino

10. Saint-Exupéry,
Antoine de:
A kis herceg
Móra Ferenc
Könyvkiadó

8. Az oroszlánkirály

Egmont Kiadó

9. Scharry: Balfogások és nyafogások Tesz-Vesz városban
10. Sachar, Louis: David nem hagyja magát

PARNASSZUS ANTIKVÁRIUM

Helikon Kiadó
Gabo Könyvkiadó
Lilliput Kiadó
Animus Kiadó

Fedezd föl magadban a bumeránggal táncoló ausztrál bennszülöttet, a japán
gésát vagy a maszáj harcost. Lapozz bele ebbe a könyvbe és látni fogod, micsoda pompás rajzolatú világot teremtettek maguknak.
Ha követed Szalay Éva kéznyomát, magad is könnyen megteremtheted!

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

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

Szalay Éva: Mesés utazás a motívumok világában. 1500 Ft

„Mindenfélét, de nem mindent”
Elôzetes telefonos egyeztetés alapján
díjtalan kiszállás, szállítás.

1024 Budapest, Retek u. 33-35.
Tel./fax: 316-3759, www.typotex.hu

Minden könyv egy helyen!

TANKÖNYVCENTRUM

Könyvesbolt Kft.-vel átadó
a Lôrinc Centerben
T: 292-5412, 06-60-481-559

a Kódex Könyváruházban

Budapest V., Honvéd u. 5. (A Parlamenttôl egy percre.)
Telefon: 331-0126, 331-0127
Az általános és középiskolai tankönyvek közel teljes
választékával várjuk kedves vásárlóinkat.
Minden könyvet egy helyrôl!
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KÖNYVAJÁNLÓ
Magyar irodalom
Munkás, paraszt, értelmiség
munkaverseny lázában ég!
Korona Kiadó, 445 oldal,
2500 Ft
A mindenkori hatalomgyakorlókat és ideológiájukat
népszerûsítô líra, régiesebben: az udvari költészet a dicsôítô szónoklat meg az árueladó reklámvers közötti területen helyezkedik el. Mûvelôi
pozícióért, pénzért, elônyökért adják el magukat. Attól
függôen, hogy valódi költôk
vagy (miként Csokonai Vitéz
Mihály mondaná) csak versjártók, alkalmakra-személyekre fabrikált munkáik mûvészi
színvonala ingadozó. Tisztán
minôségi szempontból nézve
a tehetséges lírikusok nem
mindig süllyednek a saját nívójuk alá. Attól azonban –
utólag – még szégyellhetik
magukat ilyen típusú talpnyaló költeményeikért.
Az 1945–1956 közötti, készülôdô és bekövetkezett proletárdiktatúra égisze alatt létrejött mûvek 84 költôje között is szerepelnek rangos, sôt
zseniális alkotók. Csanádi Imrére, Csoóri Sándorra, Illyés
Gyulára, Juhász Ferencre,
Nagy Lászlóra, Weöres Sándorra gondolok. Ám, ha közelebbrôl szemügyre veszem,
amit ebbôl a „kontingensükbôl” hátrahagytak, rájövök:
részint hanyagul odavetették
a hatalom által kívánt munkáikat, részint másként értelmezték feladatukat és tisztességes, haladó jellegû, de nem
ájultan behódoló versekkel
elégítették ki a rájuk közvetve
vagy nemegyszer közvetlenül
nyomást gyakorló élet-haláluraságok igényeit.
A korabeli ünnepi antológiákból válogatott lírai darabok
szerzôi között az említetteken
kívül is akadnak voltaképp elsôrendû mesterek. Ôket olykor magyarázható, de nem
menthetô okok késztethették
a túlzó rajongásra a hajdani
vezérek, politikai intézkedések, felfújt gazdasági teljesítmények iránt. Ezeket sajátos
szemellenzôt öltve emelték
érdemtelen (és hiteltelen) magaslatokra.Hajnal Anna,Devecseri Gábor,Somlyó György
vagy Zelk Zoltán, de még
Benjámin László is eklatáns
példák arra, hogy a fontolatlan lelkesültség milyen med-
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dô szakmai bravúrokra ihletiborzolja az önkéntes ódázókat, árnyékot vetve késôbbi –
akár jelentôs – életmûvük egészére.
A harmadik kategória, melynek képviselôivel találkozhatunk a válogató és elôszóíró
Buda Attila jóvoltából, a rossz
célokat szolgáló silány lírikusoké. Belôlük magasztosság
szoros kötelme se nagyon csiholt ki a képességüket meghaladóan épkézláb teljesítményt. Ettôl lesznek szánandóak, bosszantóak, felháborítóak, nevetségesek (és a
kortárs gerincesek részérôl)
mélyen megvetettek. Nem véletlen, hogy a kötelezô költészet divatja múltán a legtöbbjük más mûfajok felé fordult,
néha jó ügyek érdekében, szolid sikerekkel. Ide sorolható
az életbölcselettel foglalkozó
Ancsel Éva, az újságíró-szerkesztô Méray Tibor és Aczél
Tamás, vagy Vészi Endre, aki
itthon maradva késôbb sok
mûfajban
bebizonyította,
hogy máshoz is ért a pártoskodó-fontoskodó lírai idétlenkedésen kívül.
Teljességében véve mindazonáltal nyomasztó egy élmény ennyi alantos hizelgést,
gerjesztett hajbókolást, álságos melldöngetést, sunyi bizonykodást, termelési ömlengést egyvégtében átböngészni.
A Rákosi-éra jellegzetes költészeti termékeinek kimerítô –
és elkésettnek mondható – seregszemléjét lehangolt, értetlen vállvonogatással tesszük a
könyvespolcon – talán ideiglenes – helyére: valamely maradandó lírakötet mögé.
Iszlai Zoltán

aki a jó néhány ôrülten hitelesnek látszó történet egykori gyerekhôsét, Francis
With-t véli azon rajtakapni,
hogy mindazt, amit ô a regényben leír, az életben valaki maga is végignézte, elsô
hallomásból-pletyóból élvezhette. Ha Keillorral ez
tényleg így volt, akkor nem
egészen érthetô, miért nem
vállalja a szemtanú-elbeszélô hálás szerepkörét. Ennek
ugyanis meglett volna az az
elônye, hogy az olvasó néha
szilárd talajt is érez a lába
alatt, tapintatos szerzôi
megerôsítést remélve folyamatos hül(y)edezései tárgyában…
A szakadatlan fejkapdosásnak a meg nem szûnô mulatságosság érzete mellett az
az oka, hogy írónk rengeteg
szappanoperát mesél el a rádió húszas–harmincas évekbéli fénykorából, s ezeket az
eszement epizódokat jópofán beleszövi a valóságos
eseményekbe. Ettôl az alamuszi csúsztatós technikától
siklanak át a valódi tartalmak egy rádiós szövegíró elképzelte hangjátéki fikcióba.
Így válik bizonytalanná, me-

Külföldi irodalom
Garrison Keillor:
Rádiórománc
Európa Kiadó, 395 oldal,
1900 Ft
Kereskedelmi (régi) rádió a
célpontja, egyben ihletôje
Garrison Keillor nosztalgikusan röhögtetô szatírájának. A
fura mûfajmegjelölés nem véletlen, bár az is lehet, hogy az
amerikai tömegkommunikációs kedvenc nem pontosan
ilyen paradox minôségûre
akarta sikeríteni mûvét. Nem
jár messze az igazságtól az,
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lyik képzelet (vagy képzelgés) fordulatait kellene követnünk ahhoz, hogy visszatérjünk a reális kiindulópontokhoz. A mesketézés közepe táján azután rájövünk:
különösen akkor érdemes résen állnunk, amikor egy dilinós szövegíró/nô/ vagy a fejbôl hadováló mûsorvezetô
tûnik fel a históriában. Velük ugyanis mindig megesik
a fantáziacsuszamlás vagy az
éberálmodozás laza-kusza
tüneménye.
Szerzônk azt a mûfajlazítgató élvezetet sem hagyja
ki, hogy gazdaságtörténeti
retrospekciót adjon több
évtized hazardírozó üzletmenetérôl. Ráadásnak olykor közepes szintû médiafilozofálgatásba bocsátkozik
a közönségfogadtatás vagy a
bugyuta sztárolás jellegzetességeirôl. A minnesotai
rádió haldoklását egy flúgos
zenekar kalandjaival érzékelteti, ebbe a kísérletbe
már csak azok a hôsök nem
buknak bele, akik idejében
átnyergelnek az ugyancsak
üzleti alapokon ingó-bingó
televízióhoz – akárminek.
I. Z.

A CICERÓ KÖNYVSTÚDIÓ ajánlja
James Herriot: Ô is Isten állatkája
A/5, 360 old., kötve, 2490 Ft
A nagysikerû angol szerzô állatorvosi pályájának
élményeirôl írt könyveinek jó része nálunk is
megjelent. E mûve yorkshire-i praxisának humoros történetein kívül külföldi „kiküldetéseirôl” is
számot ad, ahol mint állatszállítmányok gondos
kísérôje szerzett tapasztalatokat. A végtelenül ember- és állatszeretô író visszaemlékszik a háborúban átélt kivételes kalandjaira is. A könyv elôször
olvasható magyar nyelven.
Stephen Lawhead: Pocok Jocó kalandjai
A/5, kartonált, 1190 Ft
A sikeres regényíró kisgyermekeknek írt meséjének fôhôse önfeláldozó eltökéltséggel próbálja
megmenteni a folyópart lakóit a hamarosan bekövetkezô nagy árvíztôl. Hitetlenségüket és lustaságukat kell legyôznie, hogy teljesíthesse a Nagy
Kék Gém megbízását.
Rosie Rushton: Sophie
(Tök jó könyvek)
A/5, 160 old., 1290 Ft
Sophie talpraesett lány és jómódban él, de anyjával – aki a pénz és a „jó társaság” megszállottja –
sokszor összeütközésbe kerül.
Fô problémája, hogy peches a szerelemben; valóságos érzelmekre vágyik. Amikor édesapja visszajön Afrikából, az ô kapcsolatai révén szembekerül
egy olyasfajta valósággal, amivel nem tud megbirkózni. Dolgai túlságosan is összekuszálódnak…
1133 Bp., Pozsonyi út 61. T/F: 239-0180 E-mail: cicero@axelero.hu

KÖNYVAJÁNLÓ
Történelem
A magyar állam és a nemzetiségek. A magyarországi
nemzetiségi kérdés történetének jogforrásai 1848–1993
Napvilág Kiadó 759 oldal,
4800 Ft
A magyar történelmet nem
ismerhetjük meg igazán, ha
nem elemezzük a nemzetiségek helyzetét, a velük kapcsolatos politikai elveket, az életüket meghatározó jogszabályokat. A kötet átfogó képet
ad az 1848-tól 1993-ig terjedô nemzetiségi politikáról.
Ma már jól látjuk és elemezhetjük azokat a történelmi,
kulturális, gazdasági és politikai nehézségeket, amelyeket
egy adott korszakban nem értettünk és nem is tudtunk
megoldani.
A nemzetiségek sajátos kollektív jogait az 1848–49-es
szabadságharc irányítói sem
ismerték fel, annak ellenére,
hogy az ország valamennyi
lakosának megadták a polgári
jogokat. A forradalom eredményei szorosan összefüggtek a nemzetiségi megbékéléssel. A román és a szerb vezetôk utat találtak a magyar
néphez, részt vettek az általános felkelésben. Az országgyûlés felismerte az együttmûködés fontosságát, megszavazta a nemzetiségi törvényt. Kimondták ugyan a
nemzetiségek jogait, de autonómiát nem adtak számukra.
Ez súlyos hiba volt. Az 1849
utáni önkényuralom nemcsak a magyarokat sújtotta, a
nemzetiségek is a vesztesek
táborába kerültek.
Haynau rémuralmát a
„Bach-rendszer” váltotta fel,
amelynek „elkülönítô” politikája hosszú idôre megpecséltelte a nemzetiségek életét.
Koronatartománnyá alakította Erdélyt, Horvátországot,
Szlovéniát, késôbb pedig a
szerbiai Vajdaságot. A kiegyezést a két legerôsebb
nemzet kötötte 1867-ben. A
nemzetiségeket kizárták. A
nyelvhasználatukat engedélyezték, de a kollektív jogok
használatát megtagadták. A
századfordulótól az elsô világháborúig megkísérelték elmagyarosítani a nemzetiségeket. Tisza István elismerte a
nemzetiségi követeléseket, de
csupán egy kedvezménytör-

vény bevezetését sürgette.
Engedményeket csak az egyházpolitikában és az iskolai
oktatásban adott. Az 1918
utáni események bebizonyították politikánk felületességét. Az erdélyi románság
egyesült Romániával, nyilvánosságra hozták Csehszlovákia függetlenségét, a horvát
parlament csatlakozott az
önálló délszláv államhoz. Az
Osztrák–Magyar Monarchia
felbomlott és vele együtt a
Magyar Királyság is.
Trianon megváltoztatta a
nemzetiségi politikát. Most
már nem a hazánkban élô
idegen nyelvû nemzetiségekkel kellett foglalkoznunk, hanem a hazánkból kiszakított
magyar tömegekkel. A hazai
törvények csupán a megmaradt német anyanyelvû nemzetiséget szolgálták. A ’20-as
évek közepén Berlin egyre nagyobb figyelmet szentelt ennek a kérdésnek. 1938-ban,
Ausztria bekebelezésével a
Német Birodalom a szomszédunk lett. Hatásuk erôsödött.
A második világháború elvesztését követô békeszerzôdés után a kérdést a kormányok a saját belügyüknek tekintik. A Kádár-korszakban a
kormány a nemzetiségi kérdést csupán oktatási, közmûvelôdési és kulturális problémaként kezelte. Az 1990-es,
majd az 1993-as törvények
már kimondják a kisebbségekhez tartozó személyek jogi védelmét. Joguk az identitás megôrzése, helyi és országos önkormányzatok teremtése, társadalmi szervezetek
létesítése. A kormány költségvetése támogatja az anyanyelvû és a kétnyelvû oktatást. Biztosítják a szociális toleranciát, az egyének és közösségek törvényes védelmét.
A kötet végén található 137
jogszabály, jogtörténeti elemzés megkönnyíti a téma
elemzését, olyan szakirodalmat biztosít, amely konkrét
adatokkal segíti a téma kutatását és ismertetését.
Rajnai András
Haditechnika

Peter Harclerode
A háború eszközei
Magyar Könyvklub, 260 oldal
Lerágott csont. Megnyúzott
témák. Közhelyek. Lehet-e
még valami újat írni a fegy-

verekrôl, az atomháborúról,
a zseniális és ugyanakkor
minden vadállatot megszégyenítô kannibál-emberiségrôl? Elképzelni sem tudjuk.
Elkoptak a szavak. Unalmasak és röhejesek. Mosolygunk rajtuk. Megrántjuk a
vállunkat. Újat nem tudnak
mondani nekünk. Ez a
könyv azért különös, mert
nem is próbál újat mondani.
Nem moralizál. Nem érdekli
a lelkünk. Nem dicsér, nem
ítélkezik. Nem törôdik a véleményünkkel. Csak elsorolja, bemutatja a legújabb fegyvereket. Száraz, pontos és fegyelmezett. Ismerteti a gépeket és szerkezeteket. Elemzi
a rakéták típusait, hatótávolságukat, romboló erejüket.
Az adatai pontosak. Nem
szépít, nem nagyít fel, nem
kisebbít semmit.
Csak a tényeket közli. Megírja, hogyan próbálták ki ôket
az Öböl-háborúban, Szerbiában, Koszovóban, a hadszíntereken, embereken, épületeken, városokon.A két világhatalom leszereli atomfegyvereinek egy részét. Más országok
ugyanakkor lázasan törekednek arra, hogy ezeket megszerezhessék. Törekvésük nem
eredménytelen. A terroristák
mindent megadnak értük. Pedig a pusztításhoz nem kellenek ilyen csúcsfegyverek. Láttuk, hogy New York felhôkarcolóit néhány eltérített utasszállító géppel is porig lehetett rombolni.
Mindez nem zavar senkit.
Készülnek az újabb, még
rombolóbb eszközök. A távvezérlés már tökéletes. Ember
nélküli robotrepülôgépek támadnak elképesztô távolságból. A támadók a tengerben
fürödnek és napoznak. Ügyeletes társaik videojátékhoz
hasonló
távirányítókkal,
messze tôlük, lerombolnak
mindent. A lopakodók irányítói az amerikai földrészen
szállnak fel, a bolygó másik
oldalán elpusztítanak mindent a bombáikkal, majd hazamennek és a családjukkal
vacsoráznak.
Elkészültek és fejlôdnek a
lézer–fegyverek, a távirányító rendszerek és a halálsugarak. Hôkamerákkal átvilágítják az épületeket, a falakon
átlátva, tudják, hol vannak
az emberek, hová kell lôni. A
világûrbôl az ujjunkon csillogó aranygyûrû feliratát is
elolvassák. Sehová sem me-
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nekülhetünk. Amíg olvassuk
ezt a könyvet, sok ezer újabb
fegyver születik, még jobb,
még tökéletesebb, még fantasztikusabb. Az emberi szellem határtalan.
R. A.
Életrajz

Kertész Péter: A Komlós
Ulpius-Ház Könyvkiadó Bt.
2002., 471 oldal, 1980 Ft
Komlós János idén lenne 80
éves, de már több mint két
évtizede nincs az élôk sorában.
Kertész Péter újságíró arra
vállalkozott, hogy kortársak
emlékfüzérébôl
felidézze
Komlós összetett egyéniségét
a mai olvasónak. Az interjúkat Komlós írásai, valamint
egy történeti esszé egészíti ki.
A visszaemlékezések rendkívül sok szubjektív elemet
hordoznak, kiváló alkalmat
teremtve a megszólalóknak,
vélt vagy valós sérelmeik felemlegetésére, egykori ellenlábasaik – nem mindig visszafogott – minôsítésére is. Úgy
tûnik, sokan a mai szemüvegükkel tekintenek vissza a
közelmúltba. De ezekbôl a
mozaikokból azért mindenki
összerakhatja a maga Komlós-képét. Akit szerettek vagy
rettegtek, s aki kemény kezû
irányító és bohém lelkû barát
tudott lenni egy személyben.
A kötetet identitástörténeti
vázlat egészíti ki. Jóllehet itt
inkább politikai-történeti
korrajzra lett volna szükség,
megidézve azt a történelmitársadalmi közeget, amelyben egy volt rabbinövendék
majd az államvédelem századosa vezetô napilapok rovatvezetôje lett, színigazgatóként fejezte be pályafutását.
Politikai kabaréja, a Mikroszkóp Színpad az akkori rezsim, a „legvidámabb barak”
sajátos megszólalási fóruma
volt. Az elvárásokat Komlós
a maga tehetségével, intellektusával igényesen oldotta
meg. Egyben – s ez nem kevés – lehetôséget teremtett a
kabaré továbbélésének, annak a mûfajnak, amelyet
elôtte Nagy Endre, Békeffi és
késôbb Kellér Dezsô neve
fémjelzett.
(Tausz A.)
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Vidám és izgalmas történetek
Thomas Brezina osztrák író, nevét
elsôsorban Ausztriában és Németországban ismerik a gyerekek, de könyveit már több nyelvre lefordították. Magyarul is
megjelent nemrég egy kötete,
amely izgalmas detektívtörténet.
A térdnadrágos detektívek négyen
vannak, és elnevezésüket akkor
kapták, amikor megnyerték egy
nadrágokat gyártó cég rajzversenyét, és a díjkiosztón megismerték egymást. Axel, Lilo, Poppi és
Dominik most éppenséggel Hollandiában tartózkodik, ahová
azért kerültek, mert nagyszerûen
tudják utánozni (azaz parodizálni) az egyik (cikis) popegyüttest.
Amszterdamban szemtanúi lesznek egy különös esetnek, itt találkoznak az arc nélküli emberrel, s
még fellépésük elôtt kiveszik a
részüket egy üldözéses-emberrablásos és veszélyes akcióból. (A
fordítást Havas Zsuzsanna készítette.)

Philip Pullmann, az ifjúsági könyveiért számtalan díjat nyert angol író Sally Lockhart-trilógiája a
Viktória-korban, egészen pontosan az 1870-es években játszódik. A Rubin és füst után már kézbe vehették a régi korok és a krimi kedvelôi a sorozat második
kötetét is, amelynek címe Árny
északon. A szerzô megint csak
mesterien szövi a cselekmény
szálait. A történet azzal veszi
kezdetét, hogy 1878 tavaszán
szôrén-szálán eltûnik a Balti-tengeren az Anglo-Baltic Shipping
Line büszkesége, az Ingrid Linde. A hajó rejtélyes eltûnése sokaknak okozott súlyos anyagi
veszteséget, a pénzügyi tanácsadóként dolgozó Sally ügyfelei
közül is egy idôs hölgynek. Sally
kötelességének érzi, hogy utána–
járjon a különös esetnek, és
visszaszerezze ügyfele, Walsh tanárnô pénzét. Ehhez a szálhoz
kapcsolódik egy szenzációs mutatványokkal fellépô mágus, Mackinnon története, aki olyasmit
tud, aminek nem szabad tisztá-
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zódnia, ezért halálosan megfenyegetik. E két zavaros és titokzatos üggyel összefonódik egy
spiritiszta szeánsz (szellemidézés) eredménye: a médium és
clairvoyante rémálomszerû látomásában kardról, vérrôl, jégrôl,
és harangozóról van szó. Ez
utóbbit úgy mondják angolul,
hogy bellmann. Köze van-e
mindennek Mr. Alex Bellmannhoz, a svéd pénzemberhez? Kiderül az izgalmas, hangulatos regénybôl, amelyet Jász István ültetett át magyarra.
Viktória–korabeli gyermekversek angolul és magyarul, ez az alcíme annak a szépen illusztált
kötetnek, amelyet Robert Louis
Stevenson mûveibôl adott ki a
Móra Kiadó. A rövid életû (1850
és 1894 között élt) Stevenson,
aki jogot végzett, de hivatásos
író lett inkább, útleírásokkal
kezdte pályáját. Nevét a Kincses
sziget, a Doktor Jekyll és Mr.
Hyde különös esete és az Emberrablók címû regényei tették
ismertté, ám kevesen tudják nálunk, hogy nagyon jó verseket is
írt, 1885-ben jelent meg elôször
Egy kisgyerek verseskertje címû kötete, amelyben gyermekkori emlékeit örökítette meg. Ez a mû az
elmúlt száz évben több tucat kiadást ért meg Angliában és Amerikában. Nagy örömünkre szolgál, hogy ebbôl most nagyszerû

válogatást kapunk, az eredeti
szöveg mellett pedig ott találjuk
Papp Gábor Zsigmond kitûnô fordításait. A versfüzérhez hangulatos, szecessziós rajzokat alkotott Tóth István.
A Barátaink az állatok sorozat
3. kötetének címe: Póni a templomban. A szóbanforgó kis
walesi pónit Hercegnek hívják,
és mivel Mrs. Jackson kénytelen eladni ôt, Mandy Hope
szomorúan búcsút vesz kedvencétôl. Majd nem sokkal késôbb örömmel értesül róla,
hogy Herceg nem került
messzire. Csakhogy az a Susan
Collins lett a gazdája, aki Londonból költözött Welfordba és
barátságtalan „vidéki” osztálytársaival, nagyképû és ráadásul
önfejû. Mindenképpen indulni
akar a közelgô díjugratáson.
Ám a versenynek végzetes következményei lehetnek a pónira nézve, akinek jól hallhatóan
valami baja van. Mandynek
cselekednie kell, akkor is, ha ezzel nagyon magára haragítja Susant.. A 4. kötet címe is érdekes
történetet sejtet: Róka a vitrinben. Mandy és James egy csapdába esett rókamamát talál az
erdôben. Frissen született négy
kis kölyke közül csak egy marad
életben. Az Állatfarmon Mandy szülei gondjaikba veszik a

súlyosan sebesült anyarókát és
szerencsés kis kölykét, aki szépen fejlôdik és ahogy mondani
szokás, igazi rosszcsont, valóban ravasz állat, folyton megszökik. Az öröm mellett gond
is adódik Mandyék számára:
biztosak benne, hogy az ismeretlen vadorzó nem csak egy
csapdát állított. Meg kell találni a tettest, és meg kell elôzni a
további bajokat! (Veress Angéla
illetve Szûcs Erika fordítása.)
Artemis Fowl egy legendás bûnözôdinasztia sarja és csodagyerek. Ugyanis, a megrögzött bûnözô, aki életre-halálra küzd a
tündérekkel – és ebben nagy
elônyt jelent számára a Tündérek Könyvének a megszerzése –
mindössze tizenkét éves. Átver
és megzsarol egy alkoholfüggô
koboldot Ho Si Minh-városban,
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így hozzájut a hártyavékony lapokból álló, parányi könyvhöz,
amelyet digitális fényképezôgépével lefotóz, aztán komornyikja a Könyv tartalmát a fényképezôgép memóriakártyájáról Artemis mobiltelefonjába tölti át,
majd az információ e-mailen
perceken belül Dublinba kerül a
Fowl-kastélyba. A zseniális alvilági elme ezekután hozzáfog a
szöveg lefordításához. Végsô
célja, persze, a tündérek aranyának megszerzése. A tündérek az

embermentes mélyvilági zónában élnek, és kizárólag akkor
mennek a földfelszínre, a sárlények világába, ha feltétlenül
szükséges. Egyikük, a defenzív
felderítôk elitegységéhez tartozó
elflány, Pinduri Berkenye egy
akció során Írországba téved,
épp akkor, amikor varázsereje
kimerülôben van. Artemis túszul ejti. A deszantosok elindulnak a kiszabadítására. Különleges erôk, nem mindennapi képességû ellenfelek csapnak
össze. Eoin Colfer „tündérmeséjében” az ír mitológia motívumaira is ráismerhetünk, szereplôi trollok, tündérek, koboldok
és más varázslatos figurák. A fôszereplô, Artemis Fowl hideg és
számító, föl van szerelve a legmodernebb technikával, de –
mert gyerek – ôrzi a varázslatba
vetett hitét. A rendkívül szellemes, fantáziadús, humorban is
bôvelkedô történetet Sepsei Gergely nagyszerû fordításában élvezhetjük.
Thomas Brezina: Az arc nélküli
ember. Deák és Társa Kiadó. 140
old., 1350 Ft; Eoin Colfer: Artemis Fowl. Passage Kiadó, 292 old.,
1390 Ft; Lucy Daniels: Póni a
templomban. Passage, 159 old.,
690 Ft; Lucy Daniels: Róka a vitrinben. 158 old., 690 Ft; Philip
Pullmann: Árny északon. Geopen
Könyvkiadó, 350 old., 1890 Ft;
R. L. Stevenson: Gyermekkert.
Móra Ferenc Könyvkiadó.107
old., 1690 Ft.
(Cs. A.)
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1052 Budapest, Szervita tér 5.
Telefon: 318-3312, fax: 318-3500

Fókusz Online Könyváruház

WWW.FO.HU

Alkyoni Papadaki
A Hold színe
148 oldal, kartonált, 1680 Ft

A szerzô Görögországban ismert és elismert író,
jelen könyve, amely hazájában öt kiadást megért,
a görög irodalmi akadémia nagydíját nyerte el. A
mû fájdalmasan szép történet a szegénységrôl és
a szeretetrôl.
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Meg jelent könyvek
2002. július 12. – augusztus 8.
1973. évi I. törvény a büntetôeljárásról. Kiegészítve a vonatkozó BK állásfoglalásokkal és Jogegységi határozatokkal: 2002. április 1-tôl hatályos szöveg. Novissima K.
ISBN: 963-9403-12-1 fûzött: 690 Ft
1978. évi IV törvény a Büntetô törvénykönyvrôl. 1979. évi 5. törvényerejû rendelet a Büntetô törvénykönyvrôl szóló 1978. évi IV. törvény
hatálybalépésérôl és végrehajtásáról: 2001. évi CIV. törvény a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetôjogi intézkedésekrôl. Novissima
K.
ISBN: 963-9403-11-3 fûzött: 890 Ft
2002. évben hatályos személyi jövedelemadó állásfoglalások gyûjteménye. Saldo. (Jogszabálygyûjtemények)
ISBN: 963-638-019-8 fûzött: 2500 Ft

A
A 6/1958. (VII. 4.) IM rendelet a hagyatéki eljárásról. Novissima K.
ISBN: 963-9403-13-X fûzött: 290 Ft
A Balaton-felvidék és a Keszthelyihegység. Turistaatlasz és útikönyv:
1:40000 turistatérkép: a Kis-Balaton
1:80000 térképe:településismertetôk, településtérképek, túraleírások.
(M. 1:40000-1:80000) Cartographia.
ISBN: 963-352-530-6 CM fûzött: 1600 Ft
A cigányság társadalomismerete. Iskolakultúra [Szerk.] (Iskolakultúrakönyvek 13.)
ISBN: 963-641-889-6 fûzött: 1500 Ft
Adonyi Sztancs János: Világjáró meseautó. [Gyerekversek]. Nemzet.
ISBN: 963-86181-3-2 fûzött: 485 Ft
Ady Endre: Ady Endre válogatott versei. Anno.
ISBN: 963-85389-8-8 fûzött: 500 Ft
A felszíni geofizikai kutatás 50 éve a
kôolajiparban. A felszíni geofizika
szerepe és jelentôsége a hazai
szénhidrogénkutatásban. GES Kft.
ISBN: 963-00-9466-5 fûzött: 3000 Ft
Afrikai Nemzetek Kupája, 1957-2002.
Stadion. (Stadion Hungary issue 8.)
ISBN: 963-202-434-6 fûzött: 2000 Ft
A Grál. Artúr király, Parsifal és a lovagok....
ISBN: 963-368-155-3 1799 Ft
A Házsongárdi temetô. Térkép. 2.
bôv. kiad.
ISBN: 963-440-451-0 CM 300 Ft
"... ahol a határ elválaszt". Trianon és
következményei a Kárpát-medencében.Nagy I. Tört. Kör: Nógrád M. Lvt.
Balassagyarmati Részleg. (Nagy
Iván könyvek)
ISBN: 963-7243-45-3 kötött: 2450 Ft
Airaudi, Oberto: Az életen túl. A halál
jelensége, hogyan értsük meg félelem nélkül. Alexandra.
ISBN: 963-368-150-2 kötött: 1299 Ft
A közvélemény szociológiája.
ISBN: 973-99756-9-0 fûzött: 1417 Ft
Albert József – Farkas István – Leveleki Magdolna: Szociológia. Möbius Print.
ISBN: 963-00-7696-9 fûzött: 2000 Ft
Albert József: Helyi társadalmi konf-

liktusok a nyolcvanas és a kilencvenes években. VEK.
ISBN: 963-9220-779 fûzött: 2167 Ft
Albert Tibor: Soproni (át)utazó városrajz ôrségi melléklettel. Szerzô.
ISBN: 963-440-567-3 fûzött: 2072 Ft
Álmaink állama. Egy hatalmi centrum
az ezredfordulón. Századvég.
ISBN: 963-9211-48-6 fûzött: 1680 Ft
Al-Sain, Johanna – Schrupp, Ernst:
Allahért harcoltam. Egy asszony, aki
az igazságot kereste. Evangéliumi K.
ISBN: 963-9434-08-6 fûzött: 900 Ft
Amelin, Michel: Álmaim fiúja. Passage. (Te + Én = [szív] 8.)
ISBN: 963-228-328-7 fûzött: 690 Ft
Ámor, álom és mámor. A szerelem a
régi magyar irodalomban és a szerelem ezredéves hazai kultúrtörténete:
tudományos konferencia:Sátoraljaújhely,1999. május 26–29. Universitas.
ISBN: 963-9104-65-5 kötött: 2800 Ft
Analisis narratológico.
ISBN: 963-9316-46-6 fûzött: 933 Ft
Andrews, Virginia: Cat.
ISBN: 963-547-594-2 kötött: 1490 Ft
Antalóczy Tímea – Füstös László:
Völgybe zárt mûvészet. A Mûvészetek Völgye – a kulturális hatások és
a látogatói vélemények tükrében. Új
Mandátum. (VölgyKönyvek 1.)
ISBN: 963-9336-86-6 fûzött: 1480 Ft
A nukleáris medicina tankönyve. B+V
Lap- és Kvk.
ISBN: 963-7746-76-5 fûzött: 3980 Ft
"A nyelv ma néktek végsô menedéktek...". Küzdelem a magyar nyelvért
a három régióban. Anyanyelvápolók
Szövets.
ISBN: 963-202-396-X fûzött: 1400 Ft
Applegate, Katherine: Az összecsapás. Passage. (Animorfok 3.)
ISBN: 963-228-332-5 fûzött: 790 Ft
Applegate, Katherine: Az üzenet.
Passage. (Animorfok 4.)
ISBN: 963-228-333-3 fûzött: 790 Ft
Apuleius: Az aranyszamár. Európa.
(Európa diákkönyvtár)
ISBN: 963-07-6895-X fûzött: 600 Ft
Arany Lacinak [elektronikus dok.].
(2.) Interaktív multimédia.
Mûanyag tokban: 2990 Ft
Arday Lajos: Reformok és kudarcok.
Jugoszlávia utolsó évtizedei és ami
utána következett. BIP.
ISBN: 963-86244-5-0 fûzött: 2200 Ft
A templom egere. Internetrôl nemcsak lelkipásztoroknak. Harmat.
ISBN: 963-9148-70-9 fûzött: 1350 Ft
A tûzmadár [elektronikus dok.]. (5.)
Interaktív multimédia.
Mûanyag tokban: 2990 Ft
Augustinus Aurelius: Szent Ágoston
vallomásai. Testvéri Szolgálat K. Alapítvány.
ISBN: 963-650-548-9 963-04-8701-2 fûzött: 1500 Ft
Axmann Ágnes: Fertôzések és trópusi betegségek. [Betegségek, melyek
elôfordulhatnak egzotikus utazásaink során]. 2. átd. kiad. Alexandra.
ISBN: 963-368-198-7 fûzött: 1999 Ft
Az 1959. évi IV. törvény a Polgári törvénykönyvrôl. Kiegészítve a vonatkozó kollégiumi állásfoglalásokkal és

jogegységi határozatokkal: 2002.
május 1. Novissima K.
ISBN: 963-9403-01-6 fûzött: 890 Ft
Az alkotó pedagógia tovább(i) él(ete)
Pápán. VE Tanárképzô Kar Ped. Kutatóint.
ISBN: 963-9220-79-5 fûzött: 1200 Ft
Az emlôrák aktuális kérdései. Springer.
ISBN: 963-699-093-X kötött: 13000 Ft

B
Bahrampour, Tara: Látni és visszatérni.
Életem Iránban és Amerikában. M.
Kvklub.
ISBN: 963-547-702-3 kötött: 1990 Ft
Bajomi-Lázár Dávid – Simek Zsuzsa:
Prága, 2002-2003. [Útikönyv és térkép]. Tábla és Penna Kvk. (Útikönyv.com)
ISBN: 963-202-507-5 fûzött: 2990 Ft
Baláç, Anton: A feledés földje. AB-Art.
ISBN: 80-89006-22-1 kötött: 1300 Ft
Balaton Balázs: A Tánczos-dosszié. Az
ártatlanokat elítélik, ugye? Alexandra.
ISBN: 963-368-256-8 fûzött: 1999 Ft
Bálint Ágnes: Frakk és a foci. 3. kiad.
Móra.
ISBN: 963-11-7703-3 kötött: 1150 Ft
Balogh László: Tiszt úr, a kezem ... Polis.
ISBN: 973-9267-99-8 2000 Ft
Balogh László: Történelem a homlokráncban. Gidófalva, 1950. Charta.
(Charta múltidézô)
ISBN: 973-99613-9-8 fûzött: 1334 Ft
Bán János: A hetedik hadúr. Cherubion.
ISBN: 963-9346-61-6 fûzött: 1198 Ft
Barasits Zsuzsanna: Q. égi hírmondó.
Dee-Sign.
ISBN: 963-86134-4-0 bôr: 3850 Ft
Barber, Annabel: Vendégváró Dubrovnik. Well-PRess. (Kirándulások könyve)
ISBN: 963-86251-71 fûzött: 2560 Ft
Bartal György – Bihari János: A párthus és a húnmagyar scythákról. Anahita-Ninti Bt. (A magyar múlt eltitkolt
évezredei 5.)
ISBN: 963-00-8271-3 fûzött: 1333 Ft
Bártfai Barnabás: Office XP. BBS-INFO.
ISBN: 963-86232-9-2 fûzött: 1870 Ft
Beckett, Samuel: Godot-ra várva. Európa. (Európa diákkönyvtár)
ISBN: 963-07-7218-3 fûzött: 550 Ft
Beevor, Antony: A spanyol polgárháború. Európa.
ISBN: 963-07-7216-7 kötött: 3200 Ft
Beke György: Gyulafehérvár árnyékában. Státus.
ISBN: 973-8311-07-1 fûzött: 2000 Ft
Bellér Béla: Történelem: középiskola 1.
osztály [elektronikus dok.]. Szöveges
adatbázis. Informania Digitalmedia.
(Repeta)
Mûanyag tokban: 1990 Ft
Berszán István: A válogatott útibatyu.
[Szöszmögi Müsszents Sündörgô kalandjai]. Koinonia.
ISBN: 973-8022-48-7 kötött: 980 Ft
Bírósági végrehajtás. 1994. évi LIII.
törvény a Bírósági Végrehajtásról:
[kiegészítve a vonatkozó kollégiumi

ELÔFIZETÉSI FELHÍVÁS

C
Callen, Gayle Kloecker: Az úrnô

Magyar Könyvgyûjtô

Kedves Olvasónk!
Azt javasoljuk Önnek: fizessen elô lapunkra! Sokféle terjesztési módszert kipróbáltunk, és meg kellett állapítanunk, hogy egyik sem vetekszik az elôfizetés
módszerével.
A Könyvhetet megrendelheti egy évre 2880 Ft-ért a szerkesztôség címén:
1114 Budapest, Hamzsabégi út 31. levélben, vagy faxon
a 466-0703 telefonszámon.
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állásfoglalásokkal]. Novissima K.
ISBN: 963-9403-04-0 fûzött: 590 Ft
Bíró Sándor: Kisebbségben és többségben. Románok és magyarok
1867–1940. Pro-Print. (Magyar kisebbség könyvtára)
ISBN: 973-9311-87-3 kötött: 2464 Ft
Bischof, Norbert: Az Ödipusz-rejtély. Az intimitás és az autonómia
ôsi konfliktusának biológiai gyökerei. Európa.
ISBN: 963-07-7164-0 kötött: 3800 Ft
Blanár Mihály: Pio atya, a titokzatos
karizmatikus. Testvéri Szolgálat
Alapítvány.
fûzött: 1000 Ft
Blázsovics József: Ennyit kell(ene)
tudnod matematikából. 6. kiad. Akkord: Panem.
ISBN: 963-780-371-8 fûzött: 990 Ft
Bobula Ida: A magyar nép eredete,
valamint a Sumir mûszaki tudományok. ôsi mezopotámiai régészeti
leletek vizsgálata, 2000 magyar
név szumír eredete és más rövidebb tanulmányai. Anahita-Ninti Bt.
ISBN: 963-00-4129-4 fûzött: 2167 Ft
Bodó Béla: Brumi az Balatonon.
Holnap.
ISBN: 963-346-529-X kötött: 1500 Ft
Bogdán Gusztáv – Gyeney László:
Arctáji fájdalmak eredete és differenciáldiagnosztikája. Littera Nova.
ISBN: 963-9242-61-X kötött: 3000 Ft
Bölöni István: A kalapácsos daráló
stacionárius üzemállapota. Akad.
K. (A mezôgazdaság mûszaki fejlesztésének tudományos kérdései
88.)
ISBN: 963-05-7925-1 fûzött: 800 Ft
Borszéki Ferenc: A halálzóna felé.
Az igazi Everest-story. Alexandra.
ISBN: 963-368-266-5 fûzött: 1699 Ft
Both Gábor: Bomba-gól. Regény.
Pallas Antikvárium.
ISBN: 963-9117-86-2 fûzött: 1490 Ft
Boudet, Paulette: Nem a te harcod.
Marana Tha 2000 Alapítvány.
(Marana Tha sorozat 46.)
ISBN: 963-7878-54-8 fûzött: 540 Ft
Bower, John – Bower, Caroline:
Kutyatulajdonosok kézikönyve.
Gyakorlati és szakszerû tanácsok
kutyák gondozásához. M. Kvklub.
ISBN: 963-547-679-5 kötött: 2990 Ft
Brenz-Rickert, Monika: Ázsiai
konyha. Alexandra. (Zsírszegény
ételek)
ISBN: 963-3681-44-8 fûzött: 899 Ft
Brezina, Thomas: A sárga csuklyák
titka. A floridai kaland. Deák. (A
térdnadrágos detektívek kalandjai)
ISBN: 963-9420-03-4 kötött: 1350 Ft
Brooks, Terry: Az ifjak.
ISBN: 963-07-7008-3 kötött: 2200 Ft
Budapest: atlasz = Atlas. M. 1:25
000. kerületszínezés, tömegközlekedés, közérdekû tudnivalók. M.
1:25000 Cartographia.
ISBN: 963-352-247-1 CM fûzött: 1400 Ft
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A régi könyvek és az antikvitások kedvelôinek.
Kizárólag elôfizetôknek!
Elôfizetési díj 2002. évre (10 szám) 4400 Ft.
Megrendelhetô a szerkesztôségben:
1114 Budapest, Hamzsabégi út 31.
Telefon/fax: 466-0703

testôre. Alexandra.
ISBN: 963-368-276-2 fûzött: 499 Ft
Callen, Gayle Kloecker: Jegyesek.
Alexandra.
ISBN: 963-368-277-0 fûzött: 499 Ft
Calore, Paola: Bajor kastélyok. Gabo. (A világ legszebb helyei)
ISBN: 963-8009-27-6 kötött: 4990 Ft
Cami, Henri-Pierre: A zöld gyermek és
más történetek. Paulus Falx.
ISBN: 963-00-8602-6 kötött: 3000 Ft
Carothers, Merlin: A dicsôítésben rejlô
erô. Hogyan forradalmasítja a dicsôítés lelki dinamikája az emberek életét? Marana Tha 2000 Alapítvány.
(Marana Tha sorozat 40.)
ISBN: 963-7878-41-6 fûzött: 450 Ft
Cartland, Barbara: Szívek párbaja.
Gold Book.
ISBN: 963-9437-03-4 kötött: 1298 Ft
Cauvin, Raoul: Macskák földje. Passage. (Marci 4.)
ISBN: 963-228-336-8 kötött: 1490 Ft
Cauvin, Raoul: Meglepetés torta. Passage. (Marci 3.)
ISBN: 963-228-335-X kötött: 1490 Ft
Chang Jung: Vadhattyúk. Kína három
lánya. Európa.
ISBN: 963-07-6890-9 fûzött: 2500 Ft
Cherishing Hungary's heritage. National parks and world heritage sites. 2.
expanded ed. Természetbúvár Alapítvány K.
ISBN: 963-202-335-8 kötött: 6300 Ft
Christie, Agatha: Egy marék rozs. Európa.
ISBN: 963-07-7213-2 kötött: 980 Ft
Cohen, Asher: A haluc ellenállás Magyarországon, 1942-1944. Balassi.
ISBN: 963-506-471-3 fûzött: 1800 Ft
Cornwall, Christopher: Mobiltelefont
használók illemkönyve. [S.l.], DOLMEN.
ISBN: 963-86220-1-6 fûzött: 298 Ft
Czegô Zoltán: Unokás zsoltárok. Hungarovox.
ISBN: 963-9393-46-X fûzött: 890 Ft

Cs
Családjogi és gyermekvédelmi jogszabályok. KJK-Kerszöv. (Kis jogszabály sorozat)
ISBN: 963-224-657-8 kötött: 4368 Ft
Csathó Kálmán: Földiekkel játszó égi
tünemény. Unikornis. (Magyar ifjúsági remekírók 15.)
ISBN: 963-427-443-9 fûzött: 1900 Ft
Cseh Gusztáv pátriája. 1. Pantheon
avagy Képes csarnoka Hatvan Fôembernek.
kötött:
Cseh Gusztáv pátriája 2. Libellus pictus, azaz Képekkel írott könyvecskéje jeles házaknak.
kötött: 1833 Ft
Cseh Gusztáv pátriája. Megrajzolt pátria.
kötött:
Cséplô József: Hajnaltól késô estig.
Elbeszélések, vadásztörténetek. TerraPrint.
ISBN: 963-9186-42-2 fûzött: 1600 Ft

D
Daniel-Ange: Sebeket gyógyító szeretet. Kis Szent Teréz barátainak. Nyolc
Boldogság Katolikus Közösség.
ISBN: 963-202-227-0 fûzött: 990 Ft
Dede Korkut Könyve. Török eredetmonda. EFI: L' Harmattan. (Folklór)
ISBN: 963-00-4742-X fûzött: 1850 Ft
Denkin, Edythe: Miért nem akkor látsz,
amikor jó vagyok? Hogyan neveljünk
magabiztos, viselkedni tudó gyereket?: 26 alapelv. Alexandra.
ISBN: 963-368-136-7 fûzött: 1299 Ft
Der Mythos von Amor und Psyche in
der europäischen Renaissance. Balassi. (Studia humanitatis 12.)
ISBN: 963-506-479-9 kötött: 2200 Ft
Dickens, Charles: Nehéz idôk. Teuro
Kvk. (Irodalmi szalon)
ISBN: 963-86284-0-5 kötött: 1500 Ft
Diós Márta: Kézmûveskönyv kisiskolásoknak. Játékok és ünnepi kellékek
készítése. Holnap.
ISBN: 963-346-4935 fûzött: 1050 Ft
Divald Kornél: Az Árpádház szentjei.
Hasonmás kiad. Babits.
ISBN: 963-9272-65-5 kötött: 3800 Ft
Domokos Ernô: A hulladékok újrahasznosításának lehetôségei Székelyföldön. Pallas-Akadémia.

ISBN: 973-8079-66-7 fûzött: 1500 Ft
Domokos Ernô – Katona Levente: Útban az európai integráció felé. Az európai integráció kézikönyve. PallasAkadémia.
ISBN: 973-8079-59-4 fûzött: 1500 Ft
Doyle, Arthur Conan, Sir: Sherlock
Holmes kalandjai. Teuro Kvk. (Irodalmi szalon)
ISBN: 963-86284-1-3 kötött: 1300 Ft
Drexlerné Stanchich Ilona: Társadalmi viselkedéstan. 2. Viselkedjünk,
emberek...!
ISBN: 963-440-955-5 fûzött: 1242 Ft
Dr. Oetker legkiválóbb receptjei: szakácslexikon. Kulináris felfedezôút
több mint 800 recepten keresztül.
Alexandra.
ISBN: 963-368-244-4 kötött: 4999 Ft
Dröscher, Vitus B.: Cápák és ráják. 4.
átd. kiad. Tessloff és Babilon. (Mi micsoda 24.)
ISBN: 963-9446-05-X kötött: 1860 Ft
Dufty, William: Cukor blues. Kétezeregy K.
ISBN: 963-86243-0-2 kötött: 2001 Ft

E
Eco, Umberto: Hat séta a fikció erdejében. Európa.
ISBN: 963-07-7208-6 kötött: 1600 Ft
Eger [Kart. dok.]. Térkép: Stadplan:
map. (1:12 500) Cartographia.
ISBN: 963-352-378-8 CM 420 Ft
Erdélyi honismereti barangolás.
Nagyváradtól a Hargitáig. 2. kiad. Littera Nova.
ISBN: 963-9212-67-9 fûzött: 1600 Ft
Erdészné Nagy Gizella – Tóth Libóriuszné: A társadalombiztosítás gyakorlati kérdéseirôl. Saldo. (Röviden
szólva...)
ISBN: 963-638-020-1 fûzött: 1900 Ft
Éretté válni a halálra. Korda. (Nemzetközi theologiai könyv 54.)
ISBN: 963-9332-54-2 fûzött: 1460 Ft
Evans, Nicholas: A füstlovag. Európa.
ISBN: 963-07-7214-0 kötött: 1900 Ft
Evans, Nicholas: A suttogó. Európa.
ISBN: 963-07-7209-4 kötött: 1700 Ft

F
Fábián Márton: Magyar nyelvtan: középiskola 1.-4. osztály [elektronikus
dok.]. Érettségi elôkészítô. Szöveges
adatbázis, Informania Digitalmedia.
(Repeta)
Mûanyag tokban: 4990 Ft
Fairchild, Betty – Hayward, Nancy:
Most, hogy tudod. Útmutató meleg és
leszbikus fiatalok szüleinek. Göncöl.
ISBN: 963-9183-36-9 fûzött: 1690 Ft
Feist, Raymond E.: Mágus. 3. Ezüsttövis. 2. kiad.
ISBN: 963-9399-20-5 fûzött: 1398 Ft
Féja Géza: Bölcsôdal. Életregény. Felsômagyarország K. (Felsômagyarországi Minerva 9.)
ISBN: 963-9280-75-5 fûzött: 1600 Ft
Fekete Vince: A Jóisten a hintaszékbôl. Válogatott és új versek. Erdélyi
Híradó. (Elôretolt Helyôrség könyvek)
ISBN: 973-8045-49-5 kötött: 2000 Ft
Felvételi tesztek és megoldások magyar nyelvtan és irodalomból. Hatosztályos gimnáziumba készülôknek.
Filum.
ISBN: 963-9351-12-1 fûzött: 750,- Ft
Felvételi tesztek és megoldások magyar nyelvtan és irodalomból. Négyosztályos középiskolába készülôknek. Filum.
ISBN: 963-9351-10-5 fûzött: 750,- Ft
Felvételi tesztek és megoldások magyar nyelvtan és irodalomból.
Nyolcosztályos gimnáziumba készülôknek. Filum.
ISBN: 963-9351-14-8 fûzött: 750 Ft
Felvételi tesztek és megoldások matematikából. Hatosztályos gimnáziumba készülôknek. Filum.
ISBN: 963-9351-13-X fûzött: 750 Ft
Felvételi tesztek és megoldások matematikából. Négyosztályos középiskolába készülôknek. Filum.
ISBN: 963-9351-11-3 fûzött: 750 Ft
Felvételi tesztek és megoldások matematikából. Nyolcosztályos gimnáziumba készülôknek. Filum.
ISBN: 963-9351-15-6 fûzött: 750 Ft
Feuerstein, Georg: Yoga tradíció:
szakrális történelem, irodalom, filozó-

fia és gyakorlati lélektan. 2. Ezoterikus anatómia, tantra, cselekvô lélektan, eksztázis és megvilágosodás.
(Az igazság látnokai)
ISBN: 963-9436-00-3 fûzött: 3100 Ft
Fischer, Jürgen: 100 jó ötlet gerincpanaszokkal küszködôknek. Hogyan
védjük gerincünket?: mit tegyünk,
hogy ne fájjon a nyakunk, a hátunk, a
derekunk? 3. kiad. Golden Book.
ISBN: 963-9275-27-1 fûzött: 1960 Ft
Földes Attila: Nyelvi és genetikai ôseink a sumerek. 2. átd., bôv. kiad. Anahita-Ninti Bt.
ISBN: 963-202-490-7 fûzött: 2167 Ft
Földi István: A községi és körjegyzôk
társadalma és mozgalmai Nógrád
vármegyében,1873–1950. Nógrád
M. Lvt. (Adatok, források és tanulmányok a Nógrád Megyei Levéltárból: a
Nógrád Megyei Levéltár kiadványa
32.)
ISBN: 963-7243-33-X fûzött: 1250 Ft
Földrajz: középiskola 1.-4. osztály
[elektronikus dok.]. Érettségi elôkészítô. Interaktív multimédia, Informania Digitalmedia. (Repeta)
Mûanyag tokban: 4990 Ft
Forgas, Joseph Paul: A társas érintkezés pszichológiája. 11. kiad. Kairosz.
ISBN: 963-9302-41-4 [hibás ISBN 9639137-71-5] fûzött: 2300 Ft
Francois Bréda Ferenc: Antracit. Alkalmazott nyelv-léttan, orthoexistenciális esszé: ontologie linguistique
appliquée, essai ortho-existentiel. Erdélyi Híradó. (Elôretolt Helyôrség
könyvek)
ISBN: 937-8045-48-7 fûzött: 1833 Ft
Franyó István: Zöld föld felett, kék ég
alatt... Olvasnivalók hazánk élôvilágáról. XII. Ker. Ped. Szolg. Közp.
ISBN: 963-22-328-5 fûzött: 1800 Ft
Fülöp Hajnalka: Nyeregtakarók. 2002.
április 19.- szeptember 10. Népr.
Múz., 2002. (A Néprajzi Múzeum kamarakiállításai 6.)
ISBN: 963-7106-86-3 fûzött: 500 Ft
Füst Milán: A feleségem története.
Störr kapitány feljegyzései. Fekete
Sas K.
ISBN: 963-8254-79-3 kötött: 2128 Ft

G
Gábor Csilla: Religió és retorika. Tanulmányok a középkori, reneszánsz,
barokk irodalomból. Komp-Press:
Korunk Baráti Társ. (Ariadné könyvek)
ISBN: 973-9373-37-2 fûzött: 1584 Ft
Gárdonyi Géza: Egri csillagok. Puedlo.
ISBN: 963-9320-92-7 fûzött: 900 Ft
Gárdonyi Géza: Ida regénye. A háború
elôtt való idôbôl. Fekete Sas K.
ISBN: 963-8254-88-2 kötött: 1848 Ft
Gáspár András – Novák Csanád: Két
hold. 2. bôv. kiad. Kaposvári Ny. (Ronin)
ISBN: 963-8193-17-4 fûzött: 1290 Ft
Grád András: Félrelépôk kézikönyve.
Hogyan, hogyan ne, miért, miért ne,
elmélet és gyakorlat.
ISBN: 963-202-376-5 fûzött: 1490 Ft
Grafton, Sue: A mint alibi. Gabo.
ISBN: 963-9421-16-2 fûzött: 1590 Ft
Gregus Zoltán: Közelítésben. Mûvészetfilozófiai esszék. Komp-Press:
Korunk Baráti Társ. (Ariadné könyvek)
ISBN: 973-9373-35-6 fûzött: 1583 Ft
Greller, Christl: Törések. Felsômagyarország K.
ISBN: 963-9280-62-3 fûzött: 800 Ft
Grey, Anthony: Buddha könnye. W.
Stoker/ Lícium-art.
ISBN: 963-86125-3-3 fûzött: 950 Ft

Gy
Gyöngyösi Gábor: Így láttam a vakablakból. Írások, vélemények. Bíbor K.
ISBN: 963-9103-93-4 fûzött: 1500 Ft
Gyöngyösi Gergely: Annotationes in
regulam divi Augustini episcopi, hungarico sermone luculentissime donatam, in gratiam fratrum eremitarum
ordinis Sancti Pauli primi eremite.
repr. kiad. Státus. (Csíksomlyói Ferences Kolostor kincsei 2.)
ISBN: 973-8311-05-5 fûzött: 2084 Ft
Gyôry Aranka: Ellenszélben.... Versek.
Evangélikus LeánygimnáziumAlapítvány.
ISBN: 963-00-9490-8 fûzött: 650 Ft
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Gyôzô Vilmos, R.: Magamról és nektek. Bíró.
ISBN: 963-9289-48-5 fûzött: 1334 Ft

H
Hajdú Farkas-Zoltán: Az idegenség dicsérete. Pallas-Akadémia. (Nobile
officium)
ISBN: 973-8079-61-6 fûzött: 1667 Ft
Handley, Rima: Homeopátiáról – nôknek. B+V Lap- és Kvk.
ISBN: 963-7746-86-2 fûzött: 2490 Ft
Harmon, Danelle: A veszedelmes. Alexandra.
ISBN: 963-368-267-3 fûzött: 499 Ft
Harmon, Eric: Delphi/Kylix alapú adatbáziskezelés. Kiskapu.
ISBN: 963-9301-05-1 fûzött: 6860 Ft
Háry János kaladjai két részben
[elektronikus dok.]. (1.) Interaktív
multimédia.
Mûanyag tokban: 2990 Ft
Hasek, Jaroslav: Lôcsei közjáték. Felsômagyarország K. (Felföldi kincsestár 7.)
ISBN: 963-9280-58-5 fûzött: 1600,- Ft
Heath, Lorraine: Házasság receptre.
Alexandra.
ISBN: 963-368-278-9 fûzött: 499 Ft
Hegytörvények
forrásközléseinek
gyûjteménye, 1470–1846. L' Harmattan. (Szôlôhegyek történetének
forrásai 2.)
ISBN: 963-9457-05-1 fûzött: 2250 Ft
Hervay Gizella: Kobak könyve. Koinonia.
ISBN: 973-8022-49-5 kötött: 1980 Ft
Hétköznapi igézetek. Antológia. AttilaTrade.
ISBN: 963-202-145-2 fûzött: 800 Ft
Hettinger, Gudrun: Az elsô sárkányom. Holló. (Holló barkácskönyvek)
ISBN: 963-684-002-4 fûzött: 690 Ft
Hicks, Esther – Hicks, Jerry: Sara és
Seth beavató meséi. Egy örömteli
utazás igérete a megértés és az önmegvalósítás birodalmába. Mandala
Véda.
ISBN: 963-9436-01-1 fûzött: 1590 Ft
Hofstadter, Douglas R.: Gödel, Escher, Bach. Egybefont gondolatok birodalma: metaforikus fúga tudatra és
gépekre Lewis Carroll szellemében.
3. változatlan utánny. Typotex.
ISBN: 963-7546-99-5 kötött: 4900 Ft
Horváth Judit – Horváthné Csapucha
Klára – Rónáné Falus Júlia: Amit az
óvónônek észre kell venni. Tájékozódó vizsgálat a nagycsoportos óvodások képesség- és készségszintjérôl.
Szort Bt.
ISBN: 963-00-892-11 fûzött: 1750 Ft
Horvát István: Rajzolatok a' Magyar
Nemzet legrégiebb történeteibôl.
[repr.kiad.] Anahita-Ninti Bt. (A magyar múlt eltitkolt évezredei 3.)
ISBN: 963-00-7070-7 fûzött: 1000 Ft
Hrabal, Bohumil: Szigorúan ellenôrzött vonatok. Európa.
ISBN: 963-07-7211-6 kötött:
Hungarológia és dimenzionális nyelvszemlélet. Elôadások a V. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson:
2001. augusztus 6-10. [s.n.]
ISBN: 963-472-660-7 fûzött: 2800 Ft

I
Ihász-Kovács Éva: Szeretôim a szavak. Válogatott versek. Cserhát Mûvész Kör.
ISBN: 963-202-223-8 fûzött: 1700 Ft
Illetékjogszabályok. Az illetékekrôl
szóló 1990. évi XCIII. törvény:
6/1986. (VI. 26) IM rendelet a költségmentesség alkalmazásáról a bírósági eljárásban: 2/1968. (I. 24.) IM
rendelet a költségmentesség engedélyezésének alapjául szolgáló körülmények igazolásáról: 2002. február 15. Novissima K.
ISBN: 963-9403-10-5 fûzött: 590 Ft
Illyés Gyula: Ôszi vendéglátás. Illyés
Gyula mûvei a Tiszatájban. Tiszatá
Alapítvány. (Tiszatáj könyvek)
ISBN: 963-8496-21-5 kötött: 2250 Ft
In quest of the 'Miracle stag': the poetry of Hungary. An anthology of Hungarian poetry in English: translation
from the 13th century to the present
.... 2. rev. ed. (Ill.), Atlantis-Centaur:
Framo: Tertia.
ISBN: 963-86024-2-2 0-9642094-9-7 0936398-95-7 kötött: 8960 Ft
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Iparosok és bányászok a Mecsekalján. Gazdaságtörténeti tanulmányok.
Pro Pannonia: Pécs-Baranyai Keresk. és Iparkamara. (Pannónia
könyvek)
ISBN: 963-9079-92-8 kötött: 2790 Ft
Izzó parázs. Fantasy antológia. Cherubion. (Cherubion fantasy exkluzív
48.)
ISBN: 963-9346-59-4 kötött: 1498 Ft

J
János pap [elektronikus dok.]. (3.) Interaktív multimédia.
Mûanyag tokban: 2990 Ft
Jódal Rózsa: A csokinyuszi három kívánsága. Mesék. Forum.
ISBN: 86-323-0544-1 kötött: 1000 Ft
Jókai Anna: A mérleg nyelve. Széphalom Kvmûhely. (Jókai Anna mûvei)
ISBN: 963-9373-27-3 kötött: 2800 Ft
Jókai Mór: A kôszívû ember fiai. Akkord. (Talentum diákkönyvtár)
ISBN: 963-645-100-1 fûzött: 698 Ft
Jókai Mór: Egy magyar nábob. Akkord:
Talentum. (Talentum diákkönyvtár)
ISBN: 963-645-030-7 fûzött: 598 Ft
Juhász Sándor: Hívogató végtelen.
Válogatott versek. Uránusz.
ISBN: 963-9304-52-2 fûzött: 767 Ft

K
Kántor Erzsébet: A magyarokra figyeltek. Románia, 2001, napról napra.
Korunk Baráti Társ.: Komp-Press.
ISBN: 973-9373-34-8 fûzött: 1833 Ft
Kapitány Ágnes – Kapitány Gábor:
Magyarságszimbólumok. 3. bôv. kiad. EFI, 2002. (Örökség)
ISBN: 963-9450-04-9 fûzött: 2500 Ft
Kápolnai Iván – Szlovák Sándor: Országgyûlési képviselôválasztások és
képviselôk a mezôkövesdi térségben, 1848-2001. Mezôkövesdi Vár.
Kvt.
ISBN: 963-00-7209-2 fûzött: 1500 Ft
Karácsonyi Rezsô: Második fizikakönyvem. Holnap.
ISBN: 963-346-416-1 fûzött: 1500 Ft
Kármán József: Fanni hagyományai.
Akkord: Talentum. Talentum diákkönyvtár)
ISBN: 963-645-007-2 fûzött: 398 Ft
Katona Edit: "Félre gatya, pendely".
Látható és láthatatlan a magyar népviseletben: kiállítás a Néprajzi Múzeumban, 2002. május 31. – szeptember 29. Népr. Múz.
ISBN: 963-7106-88-X fûzött: 2500 Ft
Katona József: Bánk bán. Akkord. (Talentum diákkönyvtár)
ISBN: 963-645-089-7 fûzött: 498 Ft
Kecskeméti György: Philippos és Demosthenes. Kecskeméti György válogatott írásai: tanulmányok, külpolitikai jegyzetek, kortörténeti jegyzetek,
könyvismertetések – kritikák, drámák. Ulpius-ház.
ISBN: 963-9348-65-1 fûzött: 2380 Ft
Kemény Gábor: Bevezetés a nyelvi
kép stilisztikájába. Tinta. (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 14.)
ISBN: 963-9372-38-2 fûzött: 1960 Ft
Kenneth, Claire: Egon naplója. [Regény]. Papp-Ker.
(Romantikus
klasszikusok)
ISBN: 963-9418-33-1 fûzött: 530 Ft
Kénosi Tôzsér János – Uzoni Fosztó
István: Unitario-ecclesiastica historia
Transsylvanica. (1. vol.) (Bibliotheca
unitariorum 1-3.)
kötött: 5000 Ft
Kénosi Tôzsér János – Uzoni Fosztó
István: Unitario-ecclesiastica historia
Transsylvanica. (2. vol.) (Bibliotheca
unitariorum 1-3.)
kötött:
Keresztes hadjáratok. Kegyetlenség a
kereszt nevében.
ISBN: 963-368-152-9 kötött: 1999 Ft
Keresztrejtvény lexikon dok.]. [gyors
keresés]: [több mint 200 000 címszó]:
[egyszerû kezelhetôség]: [megfejthetô keresztrejtvény]. Szöveges adatbázis Informania Digitalmedia.
Mûanyag tokban: 5000 Ft
Keszeg Vilmos: Homo narrans. Emberek, történetek és kontextusok.
Komp-Press: Korunk Baráti Társ.
(Ariadné könyvek)
ISBN: 973-9373-33-X fûzött: 1834 Ft
Kinizsi Pál kalandjai három részben
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[elektronikus dok.]. (4.) Interaktív
multimédia.
Mûanyag tokban: 2990 Ft
Kiss Erika: Táplálkozás, életmód mesterfokon [elektronikus dok.]. [fogyókúrák]: [táplálkozási tanácsok]: [élettani elemzés]: [receptek]: [játék]: [képek]. Interaktív multimédia, Informania Digitalmedia. (Szépség & egészség sorozat)
Mûanyag tokban: 5000 Ft
Kiss Éva: Tizenkét tétel az Értékközvetítô és képességfejlesztô program innovációjáról. 20 éves az ÉKP. VE Tanárképzô Kar Ped. Kutatóint.
ISBN: 963-9220-89-2 fûzött: 1300 Ft
Kiszely Gábor: Állambiztonság, 19561990. Korona.
ISBN: 963-9376-13-2 kötött: 2890,- Ft
Kiszely Gábor: ÁVH. Egy terrorszervezet története. Korona.
ISBN: 963-9191-78-7 kötött: 2790 Ft
Knight, Eric: Lassie hazatér. Akkord.
(Talentum diákkönyvtár)
ISBN: 963-645-092-7 fûzött: 598 Ft
Komlóssy Viktor: Cselgáncs, judo Japánban. Books in Print.
ISBN: 963-9450-10-3 fûzött: 1680 Ft
Könczey Elemér: Szöveg nélkül. 222
rajz. Erdélyi Híradó. (Elôretolt Helyôrség könyvek)
ISBN: 973-8045-31-2 kötött: 2667 Ft
Kossuth Lajos, 1802–1894. Kossuth
Lajos és kortársai. Kossuth.
ISBN: 963-09-4342-5 kötött: 4990 Ft
Kötelezô olvasmányok könyvtára
[elektronikus dok.]. [teljes szövegolvasás]: [elemzéssel]. (1.) Szöveges
adatbázis. (Repeta)
Mûanyag tokban: 4990 Ft
Kotra Károly: Zsebkresz. [gépkocsivezetôk részére]. [S.l.], Kotra K.
ISBN: 963-440-674-2 fûzött: 1100 Ft
Közgazdasági helyesírási szótár.
Szakszavak, kifejezések, szókapcsolatok és rövidítések gyûjteménye.
Tinta.
ISBN: 963-9372-33-1 kötött: 7000 Ft
Krizsán László: A magyar irodalom történelmi forrásai. BIP.
ISBN: 963-9450-06-5 fûzött: 1590 Ft
Kundera, Milan: A lét elviselhetetlen
könnyûsége. Európa.
ISBN: 963-07-7212-4 kötött: 1600 Ft
Kvíz show [elektronikus dok.]. [Tudás
vagy szerencse]. Interaktív multimédia Informania Digitalmedia.
Mûanyag tokban: 4000 Ft

L
Langan, Ruth Ryan: Az áruló fia. [Egy
megtisztító szerelem története]. Harlequin. (Arany, szép história)
ISBN: 963-536-838-0 fûzött: 995 Ft
Lantos Béla: Robotok irányítása. 3.
változatlan utánny. Akad. K. (Mûszaki tudományok Az elektronika újabb
eredményei 7.)
ISBN: 963-05-7944-8 fûzött: 1490 Ft
Lárai Eszter: Idô-gettó. Versek. Szerzô. (Z-füzetek 92.)
ISBN: 963-440-866-4 fûzött: 250 Ft
Last, Antje: Bizsuk gyöngybôl. M.
Kvklub. (A világ legszebb helyei)
ISBN: 963-547-627-2 kötött: 1590 Ft
Látnivalók Magyarországon. Well-PRess. (Vendégváró)
ISBN: 963-86251-4-7 fûzött: 4500 Ft
Lator László (ifj.): Történelem: középiskola 4. osztály [elektronikus dok.].
Szöveges adatbázis, Informania Digitalmedia. (Repeta)
Mûanyag tokban: 1990 Ft
Lehóczky Ágnes: Medalion. Universitas.
ISBN: 963-9104-66-3 fûzött: 672 Ft
Lévay Endre: Megélt élet. 2. Holnapvárók. /Emlékezések. /
ISBN: 86-323-0541-7 kötött: 1500 Ft
Lim, Jes T. Y.: Feng shui az irodában
és az üzleti életben. Lunarimpex.
ISBN: 963-9219-18-5 fûzött: 2588 Ft
Lindgren, Astrid: Juharfalvi Emil újabb
csínyei. Változatlan utánny. EgmontHungary.
ISBN: 963-627-757-5 kötött: 1099 Ft
Lipps, Susanne: Madeira. [Speciális]:
[borok, gyalogtúrák, virágoskertek].
Freytag & Berndt. (Polyglott on tour)
ISBN: 963-9458-00-7 fûzött: 1437 Ft
London, Jack: A barna farkas és más
kutyás történetek. Sensus.
ISBN: 963-9375-12-8 fûzött: 990 Ft
Lovas Ágnes, R.: Játékos kísérletek.

Csuda jó szórakozás, szórakoztató
tanulás. Tempo K.
ISBN: 963-9394-92-0 fûzött: 399 Ft
Lovász Irén: Szakrális kommunikáció.
EFI. (Örökség)
ISBN: 963-9450-07-3 fûzött: 2500 Ft
Lucz Zoltánné – Csákiné Fodor Anna: A non-profit szervezetek adózása. Saldo.
ISBN: 963-638-021-X fûzött: 3000 Ft
Lugosi Viktória: Ajvé. Noran.
ISBN: 963-9356-12-3 kötött: 1400 Ft
Lusztig Tamás – Csigó László: Olasz
konyha. Anno.
ISBN: 963-375-229-9 kötött: 1133 Ft

M
MacDonald, George: A királykisasszony és Lóci. Harmat.
ISBN: 963-9148-68-7 kötött: 1900 Ft
Madarász Imre: Letérés. történet a
múlt évezredbôl. 2. kiad. Hungarovox.
ISBN: 963-9292-45-1 fûzött: 1200 Ft
Madre, Philippe: Törekedjetek a karizmákra! Nyolc Boldogság Katolikus
Közösség. (Megújulás és karizmák
2.)
ISBN: 963-202-100-2 fûzött: 390 Ft
Magay Tamás: Angol és amerikai kifejezések szótára. 12 000 szókapcsolat, 14 000 angol példamondat. Változatlan lny. Akad. K.
ISBN: 963-05-7931-6 kötött: 3900 Ft
Mágikus képek a sikerfilmekhez.
Harry Potter és a bölcsek köve: háromdimenziós képek. Egmont-Hungary.
ISBN: 963-627-716-8 kötött: 1599 Ft
Magyar építészet. 3. Késô reneszánsz
és kora barokk.
ISBN: 963-09-4340-9 kötött: 5800 Ft
Magyarhontól az Újvilágig. Emlékkönyv Urbán Aladár ötvenéves tanári
jubileumára. Argumentum.
ISBN: 963-446-214-6 fûzött: 2200 Ft
Mándity György: Vajdasági orgonák.
Agapé Kvk. és Ny.
ISBN: 86-463-0126-5 kötött: 3800 Ft
Mansfield, Michael: A halál túl kevés.
Puedlo.
ISBN: 963-9320-91-9 fûzött: 800 Ft
Márai Sándor: Csutora. Helikon.
ISBN: 963-208-789-5 kötött: 1300 Ft
Matematika 1. Játéklapok: középsô
csoportos óvodásoknak. Novum.
(Játsszunk együtt!)
ISBN: 963-8060-60-3 fûzött: 3990 Ft
Megyesy Jenô: Alkonyat. Püski.
ISBN: 963-9188-99-9 kötött: ajándék
Merle, Robert: Állati elmék. Európa.
ISBN: 963-07-7206-X kötött: 2200 Ft
Mezô László: Kis csapatok nagy napjai. A Szabad Föld Kupa döntôk története, 1964-2001. Spuri-Man Bt.
ISBN: 963-00-7790-6 fûzött: 700 Ft
Mikrokozmosz
– makrokozmosz.
Vallásetnológiai fogalmak tudományközi megközelítésben. Balassi. (Tanulmányok a transzcendensrôl
3.)
ISBN: 963-506-435-7 kötött: 3500 Ft
Mikszáth Kálmán: A Noszty fiú esete
Tóth Marival. Európa. (Európa diákkönyvtár)
ISBN: 963-07-7210-8 fûzött: 750 Ft
Millet, Catherine: Catherine M. szexuális élete. Ulpius-ház.
ISBN: 963-9348-86-4 fûzött: 1580 Ft
Mindenttudó horoszkóp, 2002 [elektronikus dok.]. [siker, pénz, csillogás... neked is juthat belôle?]: [mind
a 12 állatövi jegy]: [beépített magyarázó kislexikon]: [asztrológiai elôrejelzés a 2002-es év minden napjára]:
[útmutató üzleti partnerek, párok,
szülôk, gyermekek számára]. Interaktív multimédia. Informania Digitalmedia.
Mûanyag tokban: 4000 Ft
Molnár Csaba – Sági Gábor: Programozás. [Programozáselmélet, Quick
Basic, Turbo Pascal]. 2. kiad. BBS-E
K. (Informatikai füzetek 8.)
ISBN: 963-00-3446-8 fûzött: 1650 Ft
Molnos, Angela: Lélektani szakfordító.
Angol – magyar szójegyzék. 2. bôv.
kiad. LSZM.
ISBN: 963-202-298-X fûzött: 892 Ft
Molnos, Angela: Szent és sérthetetlen. A tiszta magyar nyelv használatáról és elhallgatott gyökrendszerérôl. 3. bôv. kiad. LSZM.
ISBN: 963-202-623-3 fûzött: 528 Ft

25

Monti, Tara: Fianna. GLM Unió BT: Ulpius-ház.
ISBN: 963-9348-49-X fûzött: 1580 Ft
Mózes Attila: Árvízkor a folyók megkeresik régi medrüket. Erdélyi Híradó.
ISBN: 973-8045-33-9 kötött: 2334 Ft
Müller Péter: A meditációról. (2. köt.)
Édesvíz.
ISBN: 963-528-593-0 fûzött: 1590 Ft
Müller Péter: Az önismeretrôl. (1. köt.)
Édesvíz.
ISBN: 963-528-592-2 fûzött: 1590 Ft
Munkajog: a közalkalmazottak jogállása. A közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény:
2002. január 1. Novissima K.
ISBN: 963-9403-07-5 fûzött: 490 Ft
Munkajog: a köztisztviselôk jogállása.
A köztisztviselôk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény: 2002. január
1. Novissima K.
ISBN: 963-9403-05-9 fûzött: 590 Ft
Murray, Michael T. – Pizzorno, Joseph E.: Bôrpanaszokra. Természetgyógyász gyógymódok: akne, herpesz, narancsbôr, pikkelysömör. Jószöveg Mûhely. (Családi zsebkönyvtár)
ISBN: 963-9134-68-6 fûzött: 1250 Ft

N
Nagy budapesti útmutató és címtár.
Az összes utcák minden tudnivalóval
és a fontosabb címekkel. (2002, (8.
évf.)) júniusi – jav. és bôv. – kiad. Útmutató K.
ISBN: 963-9001-80-5 fûzött: 1900 Ft
Nagy Edit: Áramló tér és álló idô. Palágyi Menyhért tér- és idôelmélete tükörként és/vagy tükrözôdésként:
Szent Ágostontól Hegelen, Bergsonon, Posch Jenôn át Ottlik Gézáig.
Miskolci Egy. K. (Magyar filozófiatörténeti könyvtár 3.)
fûzött: 834 Ft
Nee, Watchman: Hogyan tanulmányozzuk a Bibliát. [gyakorlati útmutató az Isten Igéjébôl áradó világosság
befogadásához]. Living Stream Ministry.
ISBN: 0-7363-1038-X fûzött: 580 Ft
Nee, Watchman: Isten örökkévaló terve. [A gyülekezet döntô szerepe Isten
vágyának megvalósításában]. Living
Stream Ministry.
ISBN: 0-7363-0767-2 fûzött: 450 Ft
Némäti Kálmán: Az óriás-szfinxnek hieroglif neve HUN. [Repr. kiad.] Anahita-Ninti Bt. (A magyar múlt eltitkolt
évezredei 4.)
ISBN: 963-00-7404-4 fûzött: 1333 Ft
Némäti Kálmán: Nagy-Magyarország
ismeretlen történelmi okmánya. [Biatorbágy], Anahita-Ninti Bt., 2001. (A
magyar múlt eltitkolt évezredei 4.)
ISBN: 963-00-7404-4 fûzött: 1333 Ft
Nemere István: Jeti, jeti ...! Ismeretterjesztô könyv. Pallas Antikvárium.
ISBN: 963-9117-85-4 fûzött: 998 Ft
Nemere István: Veronika könnyei.
Szerelmes regény. Anno.
ISBN: 963-375-245-0 fûzött: 675 Ft
Németh István: Lélekvesztôn. Följegyzések az ezredvégrôl. Forum.
ISBN: 86-323-0547-6 fûzött: 2200 Ft
Neumann, Kerstin: Lovak. 2. átd. kiad.
Tessloff és Babilon. (Mi micsoda 37.)
ISBN: 963-9446-02-5 kötött: 1860 Ft
Non-profit szervezeteket érintô állásfoglalások. Saldo. (Jogszabálygyûjtemények)
ISBN: 963-638-018-X fûzött: 980 Ft
Nothomb, Amélie: Ördögi kozmetika.
Etoile K.
ISBN: 963-7710-22-1 fûzött: 1290 Ft
Nyerges Béla: Elsô horgászkönyvem.
Foldatoy Bt.
ISBN: 963-03-6100-0 fûzött: 990 Ft

O
Odorics Ferenc: A disszemináció ábrándja. Pompeji. (deKon-KÖNYVek:
irodalomelméleti és interpretációs
sorozat 23.)
ISBN: 963-9450-09-X fûzött: 1280 Ft
Ózer Ágnes: Élet és történelem.
Esszék Újvidékrôl: magyar történelem – szerb történelem. Forum.
ISBN: 86-323-0551-4 fûzött: 1800 Ft

Ö
Özönvíz. Versek. Charta.
ISBN: 973-99613-2-0 fûzött: 1167 Ft

P
Pál Erzsébet: A Szeretet energiája.
Reiki technikák és energetikai összefügések.Szerzôi kiad.
ISBN: 963-00-6514-2 fûzött: 3000 Ft
Pedrotti, Walter: Az indián háborúk.
Little Big Horn, Rosebud, Wounded
Knee, Washita, Sand Creek és....
ISBN: 963-368-154-5 kötött: 1999 Ft
Példázatok, igaz történetek. Bibliai
igazságok megvilágítására. Evangéliumi K.
ISBN: 963-9434-09-4 fûzött: 900 Ft
Perjés Judit – Rácz János: Hobbim a
bonsai. Bíbor K.
ISBN: 963-9103-76-4 fûzött: 1990 Ft
Peters, H. F.: Lou Andreas-Salomé.
Egy rendkívüli asszony élete. Európa.
ISBN: 963-07-6837-2 kötött: 2200 Ft
Plackovskij, Mihail: A sün, akit meg lehetett simogatni. 7. kiad. Móra.
ISBN: 963-11-7702-5 kötött: 1550 Ft
Pócs Éva: Magyar néphit Közép- és
Kelet-Európa határán. Válogatott tanulmányok. [Szóhagyomány)
ISBN: 963-9457-04-3 fûzött: 2250 Ft
Pozzessere, Heather Graham: Derengô hajnal. Hajja.
ISBN: 963-9329-49-5 fûzött: 1200 Ft

Q
Qiu, Xialong: Egy vörös hôsnô halála.
ISBN: 963-07-7215-9 kötött: 2200 Ft

R
Rába: Alsószölnök – Gyôr [Kart. dok.].
211 fkm-0 fkm. (M: 1:50000) Paulus.
(Vízisporttérkép)
ISBN: 963-9339-00-8CM fûzött: 890 Ft
Rabár Ferenc: A kötéltáncos magányossága. Válogatott írások. Osiris.
ISBN: 963-389-250-3 fûzött: 2480 Ft
Reisz T. Csaba: Magyarország általános térképének elkészítése a 19.
század elsô évtizedében. Lipszky János és segítôi térképészeti vállalkozásának ismertetése. Cartofil.
ISBN: 963-202-327-7 kötött: 5600 Ft
Ritoókné Szalay Ágnes: "Nympha super ripam Danubii". Tanulmányok a
XV-XVI. századi magyarországi mûvelôdés körébôl. Balassi. (Humanizmus és reformáció 28.)
ISBN: 963-506-432-2 fûzött: 2200 Ft
Roberts, Nora: Halálos bosszú. Gold
Book.
ISBN: 963-9437-17-4 fûzött: 1298 Ft
Roberts, Nora: Késleltetett álom. Gabo.
ISBN: 963-9421-33-2 fûzött: 1290 Ft
Roberts, Nora: Merész álom. Gabo.
ISBN: 963-9421-30-8 fûzött: 1290 Ft
Rogaczewski-Nogai, Sybille: Porcelánfestés. Minták csészékre, tányérokra és vázákra: [kivehetô mintaívvel]. Holló. (Holló barkácskönyvek)
ISBN: 963-684-001-6 fûzött: 690 Ft
Rogelj-¡kafar, Bojana: Szerelem a levegôben. Szerelmi ajándékok a hagyományos szlovén kultúrában:
2002. július 5. – október 12.: a Szlovén Néprajzi Múzeum kiállítása.
Népr. Múz. (A Néprajzi Múzeum kamarakiállításai 7.)
ISBN: 963-7106-87-1 fûzött: 1200 Ft
Románné Goldzieher Klára: Írás és
egyéniség. Lazi K. (Pentagramma
könyvek)
ISBN: 963-9227-34-X kötött: 990 Ft

S
Salgótarján, 1956. Dokumentumválogatás tanulók részére. Nógrád M.
Lvt. (Adatok, források és tanulmányok a Nógrád Megyei Levéltárból: a
Nógrád Megyei Levéltár kiadványa
36.)
ISBN: 963-7243-44-5 fûzött: 800 Ft
Sarkady Béla: Jó pásztor. Accordia.
ISBN: 963-9242-82-9 fûzött: 700 Ft
Sasson, Jean: A hercegnô lányai. [szerelem, szenvedély, szenvedés]: [nôi
sorsok a fátyol mögött]. Gabo.

ISBN: 963-8009-87-X fûzött: 1190 Ft
Schierz, Gabi – Vallenthin, Gabi: Családi ételek. Alexandra. (Zsírszegényételek)
ISBN: 963-3681-46-4 fûzött: 899 Ft
Schierz, Gabi – Vallenthin, Gabi:
Wokban készült ételek. Alexandra.
(Zsírszegény ételek)
ISBN: 963-368-142-1 fûzött: 899 Ft
Schmidt-Schell, Erich: S.O.S. – két
fiú végveszélyben. Evangéliumi K.
ISBN: 963-9434-07-8 fûzött: 600 Ft
Schneller István: Az építészeti tér minôségi dimenziói. Librarius.
ISBN: 963-00-8118-0 fûzött: 2000 Ft
Schreiner, Peter: Bizánc. Bevezetés a
bizantinológiába. Bizantinológiai Intézeti Alapítvány. (Varia Byzantina 5.)
ISBN: 963-00-7755-8 fûzött: 2900 Ft
Scruton, Roger: A konzervativizmus
jelentése. 3. átd. kiad. Novissima K.
ISBN: 963-9403-06-7 kötött: 1900 Ft
Selly, Giova: Szerelem a vidámparkban. Passage. (Te + Én = [szív] 7.)
ISBN: 963-228-327-9 fûzött: 690 Ft
Shakespeare, William: Szonettek. Akkord: Talentum. (Talentum diákkönyvtár)
ISBN: 963-645-086-2 fûzött: 598 Ft
Shreve, Anita: Az utolsó találkozás.
Gabo.
ISBN: 963-9421-22-7 fûzött: 1490 Ft
Silling István: Vallási néphagyomány.
Írások a vajdasági népi vallásosság
körébôl. Forum.
ISBN: 86-323-0550-6 fûzött: 2000 Ft
Smith, Nyx: Csíkos vadász. Beholder.
(Árnyvadász)
ISBN: 963-9399-19-1 fûzött: 1098 Ft
Sparks, Nicholas: Tûzlovag. M.
Kvklub.
ISBN: 963-547-671-X kötött: 1850 Ft
Staub Valéria: Írásbeli feladatok a
nyelvvizsgán: francia. Felsôfok, középfok, alapfok. Akad. K. (Rigó nyelvvizsga könyvek)
ISBN: 963-05-7798-4 fûzött: 2380 Ft
Steiner, Rudolf: A filozófia, kozmológia
és vallás az antropozófiában. 10 elôadás: Dornach, 1922. szeptember 615.. Genius: M. Antropozófiai Társ.
ISBN: 963-202-481-8 fûzött: 1833 Ft
Sugár István: Az egri vár históriája. 3.
bôv., átd. kiad. Zrínyi.
ISBN: 963-327-3528 fûzött: 1980 Ft
Sütemények és torták. Receptek –
fortélyok – tippek a bevásárláshoz.
M. Kvklub. (Új konyha)
ISBN: 963-547-624-8 kötött: 2110 Ft
Sütô András 75 éves. Mentor.
ISBN: 973-599-036-2 fûzött: 1260 Ft

ISBN: 963-638-022-8 fûzött: 1400 Ft
Szigeti Jenô: Mit mondanak a jelek a
Bibliában? Heted7világ. (Evangélium mindenkinek)
ISBN: 963-86255-2-X fûzött: 698 Ft
Színész lexikon [elektronikus dok.].
Iskolai tanulmányok, szakmai életutak: [közel 1500 magyar színmûvész adatai és fényképe]: [színházi
alakítások, film- és tv-szerepek]. Interaktív multimédia, Informania Digitalmedia.
Mûanyag tokban: 5000 Ft
Szlovenszkói városképek. Kassa, Érsekújvár, Eperjes, Losonc, Lôcse.
jav. utánny. Felsômagyarország K.
(Felsômagyarországi Minerva 5.)
ISBN: 963-9280-68-1 fûzött: 1600 Ft

Sz

Ünnep – hétköznap – emlékezet.
Társadalom- és kultúrtörténet határmezsgyéjén: a Hajnal István Kör –
Társadalomtörténeti Egyesület konferenciája, Szécsény, 2000. augusztus 24-26. (14.) (Adatok, források és
tanulmányok a Nógrád Megyei Levéltárból: a Nógrád Megyei Levéltár kiadványa 34.)
ISBN: 963-7243-42-9 fûzött: 1250 Ft

Szabad madár. Háromszéki cigányoktól gyûjtött népköltészet és levéltári
okmányok. Charta.
ISBN: 973-99002-4-X fûzött: 2500 Ft
Szabálysértési jog. A szabálysértésekrôl szóló 1999. évi LXIX. törvény
és az egyes szabálysértésekrôl szóló 218/1999. (XII.28) Korm. rendelet:
2002. május 1.: egységes szerkezetben a 2003. január 1. napjától hatályba lépô változásokkal. Novissima K.
ISBN: 963-9403-03-2 fûzött: 590 Ft
Szabó Gyula: Képek a kutyaszorítóból.
Mûhelytitkok szabadon. (Bibliotheca
Transsylvanica)
ISBN: 973-8079-62-4 fûzött: 2000 Ft
Szakács István Péter: Szavak prérijén. A kanadai magyar irodalom egy
évszázada. Polis.
ISBN: 973-8341-06-X fûzött: 2000 Ft
Székely András: Jöttek, láttak, legyôztek. Alexandra.
ISBN: 963-367-913-3 kötött: 1499 Ft
Szénási Éva: Az utópiáktól az ezredvégi demokráciáig. Politikaelméleti tanulmányok. Librarius.
ISBN: 963-00-8119-9 fûzött: 1500 Ft
Szerkezetek, folyamatok, összefüggések. Demográfiai szöveggyûjtemény. Új Mandátum. (Nagyítás: szociológiai könyvek 44.)
ISBN: 963-9336-83-1 fûzött: 3200 Ft
Szerzôdések mintatára. Saldo.

T
Tagore, Rabindranath: A növekvô
hold; Chitra. Lazi K.
ISBN: 963-9227-36-6 kötött: 890 Ft
Tajti Tibor: Comparative secured transactions law. Akad. K.
ISBN: 963-05-7854-9 kötött: 6400 Ft
Tanulmányok a kábítószer-problémáról. [Szöveggyûjtemény]. Veszprémi
Érseki Hittud. Fôisk.
fûzött: 1667 Ft
Teitelbaum, Michael: Garfield és a zûr
kommandó. 2. Patkány Jack visszavág.
ISBN: 963-9233-36-6 fûzött: 498 Ft
Thierry, Amadée: Attila. Történeti korés jellemrajz. [Repr. kiad.] AnahitaNinti Bt. (A magyar múlt eltitkolt évezredei 7.)
ISBN: 963-202-222-X fûzött: 1500 Ft
Tolna Éva: A hintaszék meséje. Státus.
ISBN: 973-8311-16-0 fûzött: 1000 Ft
Török Attila: Üzleti etika. Századvég.
(A Budapesti Kommunikációs Fôiskola tankönyvei 4.)
ISBN: 963-9211-39-7 fûzött: 1680 Ft
Török Miklós: Az élet kalandja. Magyarok az emigrációban. Pallas-Akadémia.
ISBN: 973-8079-68-3 fûzött: 1084 Ft
Tóth Erika Katalin: A halfôzés mûvészete. Vitalon Etalon Bt.
ISBN: 963-202-667-5 kötött: 2800 Ft
Tóth Erika Katalin: Ünnepi ételeink.
Borral készült ételek a szakácsmûvészetben. Vitalon Etalon Bt.
ISBN: 963-202-666-7 kötött: 2800 Ft
Twain, Mark: Egy gyilkosság, egy rejtély és egy házasság. Sensus.
ISBN: 963-9375-09-8 kötött: 990 Ft

Ü

V
Változatos ízek percek alatt. Tóthágas Plusz Kft.
ISBN: 963-9346-54-3 kötött: 1498 Ft
Varga Gábor: Az úr kutyája. Pallas-Akadémia.
ISBN: 973-8079-64-0 fûzött: 917 Ft
Varga József: Életfojtó lánc. [S.l.], Krúdy Irod. Kör.
ISBN: 963-8082-37-2 fûzött: 1000 Ft
Varga József: Tar Mihály szüretjén.
Krúdy Irod. Kör.
ISBN: 963-8082-34-8 fûzött: 1000 Ft
Varga Sándor: Belémfalazottan. Versek. Forum.
ISBN: 86-323-0546-8 fûzött: 700 Ft
Várhalmi Miklós: A magyar nemzetbiztonsági szolgálatokról másként és
mindenkinek, 1990-2002 és a jövô. A
magyar titkosszolgálatok megváltozott szerepe, értékei Magyarország
biztonságvédelmében. Novissima K.
ISBN: 963-9403-15-6 kötött: 3500 Ft
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Vécsei Károly: Magyarok és nem-magyarok Romániában. Demográfiai –
statisztikai szociológiai tanulmányok.
Státus. (Státus-tanulmányok)
ISBN: 973-8311-03-9 fûzött: 1500 Ft
Velence. 2. átd. kiad. Cartographia.
ISBN: 963-352-881-X CM fûzött: 1400 Ft
Verebes Ernô: De hol van itt villamos?
Versek, prózaversek, prózák. Forum.
ISBN: 86-323-0549-2 fûzött: 1200 Ft
Veres Árpád: Photoactivation of isomers of stable nuclei and recent applications. Akad. K.
ISBN: 963-05-7865-4 fûzött: 2800 Ft
Veres Ildikó: Igazság és hiánynélküliség. Tanulmányok Varga Béla bölcseletérôl. Miskolci Egy. K.. (Magyar
filozófiatörténeti könyvtár 1.)
ISBN: 963-661-4512 fûzött: 834 Ft
Veres László – Simkó György – Urbán István: Mikrovezérlôk és adatátviteli rendszerek. (2.)
ISBN: 963-86262-1-6 fûzött: 1990 Ft
Veress István: Macskalexikon. Sensus.
ISBN: 963-86047-1-9 kötött: 1490 Ft
Vermes Péter: Szegények hercege.
Boldog Batthyány Strattmann László.
2. jav., átd. kiad. Új Mandátum.
ISBN: 963-9336-74-2 fûzött: 1680 Ft
Verne, Jules: 80 nap alatt a Föld körül.
Unikornis. (Jules Verne összes mûvei 57.)
ISBN: 963-427-461-7 kötött: 3400 Ft
Vetési László: Ne csüggedj el, kicsiny
sereg! Lelkipásztori barangolások
küszködô
nyelvi tájakon. Kalota Kvk.
ISBN: 973-8544-20-3 kötött: 2130 Ft
Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde. Akkord: Talentum. (Talentum diákkönyvtár)
ISBN: 963-645-084-6 fûzött: 498 Ft

W
Whargay Attila: Fityisz a világra! Bíbor
K.
ISBN: 963-9103-95-0 fûzött: 990 Ft
Willnerné Takács Margit: A költészet
szerelmese. Accordia.
ISBN: 963-9242-78-0 fûzött: 790 Ft

Z
Zászlós-Zsóka György: Toszkánai harangok. Az Etruszk nép ôszinte története. Anahita-Ninti Bt. (A magyar
múlt eltitkolt évezredei 6.)
ISBN: 963-00-9283-2 fûzött: 1666 Ft
Zubály Sándor: A rettegés erdeje. Fantasztikus játékkönyv. Cherubion.
(Harcos képzelet 45.)
ISBN: 963-9346-60-8 fûzött: 798 Ft

Zs
Zsolnai Józsefné: Dokumentumok a
Nyelvi, irodalmi és kommunikációs
nevelési program történetébôl, 19712000. Veszprémi Egyetem. Tanárképzô Kar Pedagógiai Kutatóintézete.
ISBN: 963-9220-91-4 fûzött: 1900 Ft
Zsuga Miklós: A halál ösvényén. Versek. [S.l.], Varga. (Magyar Írók Nemzetközi Szövetsége könyvtára 69.)
ISBN: 963-9253-02-2 fûzött: 700 Ft
Zsuga Miklós: Szerelemfû. Versek.
Varga. (Magyar Írók Nemzetközi
Szövetsége könyvtára 70.)
ISBN: 963-9253-03-0 fûzött: 850 Ft

Az összeállítás a Könyvtárellátó Közhasznú
Társaság információs rendszere alapján
készült.A felsorolt könyveket a Könyvtárellátó már felajánlotta megvásárlásra a
könyvtáraknak, ill. megrendelhetôk a társaság home lapján (www.kello.hu).
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Móra Kiadó
ajánlja

Regék és mondák sorozat
Finnugor regék és mondák
válogatta Domokos Péter
A sorozat legújabb kötete
az uráli nyelveket beszélô
népek folklórjából válogat.
A másfél száz történetbôl
megismerhetjük e töredék
népek életének színterét,
természeti, földrajzi
környezetüket, egykori
életmódjukat, szokásaikat.
1650 Ft

Héber mítoszok és mondák
Szerkesztette Komoróczy Géza
A héber Biblia legismertebb
történetei olvashatók a kötetben: a vízözön, Bábel tornya,
József és testvérei, az égô
csipkebokor, Jerikó elfoglalása,
Sámson, Dávid és Góliát, Illés
próféta, Eszter perzsa királyné,
Jónás a cethal gyomrában.
1498 Ft

Görög regék és mondák
írta Trencsényi-Waldapfel Imre
1490 Ft

Germán, kelta regék
és mondák
Feldolgozta Dömötör Tekla
1180 Ft

Egyiptomi és mezopotámiai regék
és mondák
Feldolgozta Dobrovits Aladár
és Kákosy László. E két nagy
kultúra legkiválóbb hazai
tudósai dolgozták fel Ízisz
és Ozirisz megható kalandjait,
Istár pokoljárását, Gilgames
hôstetteit és a többi örökbecsû
történetet, kiegészítve a csak
utóbb felfedezett,
tudományosan nagy
jelentôségû hettita és ugariti
mítoszokkal.
980 Ft

www.morakiado.hu

