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A Helikon Kiadó ajánlja
Almási Miklós:
Anti-esztétika – Séták a mûvészetfilozófiák labirintusában
(Helikon Unviersitas)
200 oldal 2200 Ft
Kézikönyv a XX. századi és ezredvégi mûvészetelméletekrôl, mû-
elemzésekkel. Harmadik, alaposan átdolgozott, bôvített kiadás,
leginkább az esztétika iránt érdeklôdô egyetemisták számára.

A könyv megrendelhetô a Helikon Kiadónál (1053 Budapest,
Papnövelde utca 8.), telefonon Varga Istvánnál a 317-4987-es
számon, vagy a 317-4967-es faxon, valamint megvásárolható

a Helikon Könyvesházban: Budapest, VI., Bajcsy-Zsilinszky út 37.

A KönyvFakasztó Kiadó
tavaszi  a jánlata!

Baktay Ervin:
A csillagfejtés könyve
keménytábla 2690 Ft

Fritz Riemann:
Útmutató asztrológia
keménytábla 1990 Ft

Könyveinket megtalálja
a jobb könyvesboltokban 
vagy megrendelheti
közvetlenül a kiadótól:
mobil: 06-20-315-94-40
konyvfakaszto@axelero.hu 
www.konyvfakaszto.rt.hu

Sohonyai Edit
Jasmine
(Móra X Könyvek)

Jasmine most éli meg az elsô szerelem
és az elsô nagy barátság vívódásait. Ki
lesz a gyôztes Jasmine érzelmeiben, a
jóképô, férfias Koppány vagy a plátói jó
barát Zoltán?
1390 Ft

Zdeněk Miler
– Hana Doskočilová
Hogyan gyógyította

meg a vakond a kisegeret

A szerzô színes illusztrációival
A vakond kalandos útra indul, hogy

megszerezze az egyetlen virágot,
amely meggyógyíthatja beteg barátját.

1980 Ft

Dóka Péter
Az ellopott zsiráf
(Delfin 2000)

Kelemen István illusztrációival
Vidékrôl érkezett, pipázik, hatalmas baju-
sza van, és imádja a pacalpörköltöt. Ô
Szalai tata, Jenci és Barnabás nagyapja,
aki úgy dönt, hogy felcsap nyomozónak,
és megkeresi unokáival az állatkertbôl el-
lopott zsiráfot…
990 Ft

Henning Mankell
Alkonyatkor nônek

az árnyak
(Az én könyvtáram)

Fordította Tótfalusi István
Joel, A csillagkutya hôse, nemso-

kára tizenkét éves lesz, és elszomo-
rítja, hogy az unalmas svéd kisvá-
rosban, ahol édesapjával él, soha

nem történik semmi. Ám ami bekö-
vetkezik, arra legmerészebb álmaiban sem gondolt. Egy ködös,

szemerkélô hétfôi napon átéli a csodát. Abban a buszbaleset-
ben meg kellett volna halnia…

1450 Ft

V. Kulcsár Ildikó
Kölykök, dilik, szerelem
Római kalandozások
(Nôk & ôk)

A szerzô önmagáról és családjától ír.
Papa, mama és öt gyerek – mind az öt a
szülôk elôzô házasságából. A bemutatko-
zás helyszíne és ürügye: Itália. A Róma-
rajongó újságírónô szeleburdi családját is
bevonja olaszországi kalandjaiba, sôt az
olvasóra is átragasztja a derûs taljánok
iránti olthatatlan szeretetét.
1390 Ft

A család könyvespolcára
A Móra Kiadó márciusi újdonságaiból
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A N I M U S  H Í R A D Ó
Népszerû sorozataink újabb kötetekkel gyarapodnak.

Fiúk! Ti is olvassátok el a Szerelmes lányokat!
Jobban értetek majd a lányok nyelvén, ami még jól jöhet

egyszer, ráadásul jó kis könyv, tetszeni fog!

Madeleine L’Engle: Szélvarázs
A kalandos történetben a sci-fi keveredik a mítoszok világával. Ez a könyv
biztosan megigézi azokat, akik már olvasták a szerzô elôzô könyvét,
az Idôcsavart és azokat is, akik még nem.
224 oldal, kemény kötés, védôborítóval, 1590 Ft

Jacqueline Wilson: Szerelmes lányok
Az angol írónô Magyarországon most megjelenô hetedik kötetében

a kamasz-szerelem örömeirôl és viszontagságairól mond
el egy ízig-vérig mai történetet.

160 oldal, kemény kötés, védôborítóval, 1490 Ft

Anthony Horowitz: Kettes számú közellenség
A TINI KRIMIK sorozat második kötetében a Diamond fivérek
újabb hajmeresztô és kacagtató kalandjai elevenednek meg.
192 oldal, kemény kötés, védôborítóval, 1590 Ft

Anne Fine: A kilencedik felhôn
Ann Fine-nak különös képessége van a családon belüli kapcsolatok
és gyerekbarátságok ábrázolására. Nagyhatású és igen olvasmányos

regénye méltán számíthat sikerre.
192 oldal, kemény kötés, védôborítóval, 1590 Ft

MÁR KAPHATÓ!
SZEX – HUMOR – SZEX

Bernie Britt:
„Keresem Bridzsitjonszt házasság céljából”
„Fura humoruk van az Égieknek, és a jó szívükkel még nekem is juttattak be-
lôle. Öt házassággal a hátam mögött most szívesen feleségül venném Bridget
Jonest, persze, ha hozzám jönne.

Letérdelnék elé, és megkérném a kezét, remegô hangon, égô tekintettel, pi-
ros fülcimpával. Hátamon izgatóan csorogna a forró verejték, és lélegzet-
visszafojtva várnám a válaszát.

És ha az én kövérkés, enyhén slampos Bridzsitjonszom igent mondana, akkor
az ujjára húznám szerelmem zálogát, és boldogan élnénk, egészen addig, amíg
valaki új könyvet nem írna a modern, emancipált, frusztrált asszonylelkeknek...

Ezért én most feladok egy hirdetést:

»Keresem Bridzsitjonszt házasság céljából«

És reménykedve várok. NEM AKAROK SZINGLI MARADNI!!!"

Részletek olvashatók a könyvbôl az újság 10. oldalán.

A/5, kötve, 245 oldal, 1890 Ft

Kiadta a Lucullus Könyvkiadó
1133 Budapest, Pozsonyi út 61. Telefon: 329-0879

Terjeszti a –Talentum Kft.
1133 Budapest, Gogol u. 17. Telefon: 239-9141

Szex – humor – szex
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■ „Akár egy halom hasított fa, / hever egy-
máson a világ, / szorítja, nyomja, összefogja
/ egyik dolog a másikát / s így mindenik de-
terminált”. József Attila Eszméletének eme
örökbecsû (és unos-untalan – mint lám, itt
is – idézett) soraiban rejlô tanulságot, mint
„eszmei mondanivalót” hétköznapi, pórias
magyarsággal összefoglalva azt mondhat-
nánk: minden mindennel összefügg.

És valóban. 
Olvasom a Könyvhetet, még félkész ál-

lapotában, és eltölt a gyönyörûség. 
Egymásra rímelô írások, az egyik cikk

megállapításait rögtön mintegy illusztrálja
egy interjú a lap következô oldalán, az
irodalomszociológiai ihletettségû szub-
jektív szerzôi töprengés visszhangot kelt a
könyvismertetô rovatban, másik írás ah-
hoz nyújt muníciót, hogy a(z) (Könyv-
hét)olvasás mellett „gondoljunk” is, és ha
„gondolunk”, akkor mást, többet is meg-
tudunk, mint ami írva vagyon…

Minden mindennel összefügg.
Valószínûleg amiatt éppen József Atti-

lát, és nem költészetünk más nagyját idéz-
tem, mert tudat alatt is hatott rám az iro-
dalom pszichoanalitikus megközelítését
tárgyaló beszélgetés-sorozat – melynek
egyik szervezôje a József Attila Társaság –
elsô rendezvényérôl készített beszámoló.

És ha hagyjuk, hogy tudatunkban tuda-
tossá váljon tudatalattink, illetve tudomá-
nyosabban, a tudattalanunk, akkor lôn vi-
lágosság, és mindenféle felismerésekhez
juthatunk el ezen a szellemi ösvényen,
mint például olyanokhoz, hogy minden
mindennel összefügg, s ezenkívül számos
egyéb felismerés is sajátja lehet mindazon
Kedves Olvasóinknak, akik az olvasás mel-
lett „gondolnak” is. (Nyeremény nélküli
kvíz-kérdésünk, melyre a választ nem kér-
jük szerkesztôségünkbe beküldeni: lapunk
e számának melyik írásában olvasható, és
kitôl származik az idézet, melyre utalok.)

Szóval a Könyvhét ezen számának kohe-
renciáját felismerve eltöltött a gyönyörû-
ség, és már-már megdicsértem magam a
fantasztikusan kiváló szerkesztôi teljesít-
mény miatt, mikor is azonban elkövettem
azt az óvatlan ballépést, hogy hagytam tu-
dattalanomnak a  tudatosulást, így aztán
rögtön visszakoztam.

Mert bizony véletlenül alakult így, és
nem másként.

Csak azzal vigasztalom magam: a vélet-
len is determinált. 

Kiss József

A véletlen, mint szerkesztô
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38.

Az ifjú Lin-csi egy nap egyedül üldögélt
a Fehér Igazgyöngy kolostor könyvtár-
szobájában. Aznap minden szabadide-
jét ott töltötte, még késô este is vissza-
tért. De nem azért, mert jól érezte ma-
gát a könyvek társaságában, épp ellen-
kezôleg, aznapi olvasmányával egyálta-
lán nem boldogult. Nem is értette, mit
akarhat mondani tudós szerzôje, a híres
délvidéki apát. Ráadásul az utóbbi idô-
ben már többször is elôfordult vele ha-
sonló. Olykor naivan megkérdezte szer-
zetestársait, ôk vajon hogyan értelmez-
nék egyik-másik írást, ám az ô fejtegeté-
seikbôl sem értett egy szót se. Bosszan-
totta a tehetetlensége.

– Bolond, aki a dolgok nevei közt ka-
pirgál. Mintha múlhatnék a néven, mi
csak némán tud létezni. Idebent az ér-
zés, a gondolat, odakint a tél, a tavasz,
a szilvafavirág. A megnevezés sohasem
tökéletes, a szó mindig kevés, hibás.
Ám mindenünnen szavak tízezrei me-
rednek ránk, ôk mutatnak az elmének
irányt. Jelbôl tárul elénk az egész világ.
De hogy mit takarnak a szavak, rosszul
tudjuk, vagy elfelejtettük már – tûnô-
dött Lin-csi a könyvlap tusjeleinek fe-
kete erdejére meresztve szemét. Egy
kissé visszanyerte a nyugalmát.

– Akármit rejtesz, az a tiéd, és soha-
sem lehet az enyém. Föl akarod fedni
elôttem a titkot, amit rád bízott írás-
tudó teremtôd, de képtelen vagy rá.
Meg akarom érteni a rád bízott titkot,
de képtelen vagyok rá. Erdôd mélye oly
sötéten rejti elôlem, mintha ez lenne al-
kotód szándéka. Elhibázott rended vak
labirint, értelmetlen feladvány – nézte a
sûrûn barázdált bodzakéreg-papirost
Lin-csi, ujjával finoman érintve rajta a
fekete jeleket.

– Titkod nélküled is fölfedem, s az-
után azt is megértem, hol hibás rend-
szered. De akkor mi hasznom belôled?
És mi haszna a többi tévelygônek, akik
én utánam olvasnak téged tízezer éven
át? Mennyi hiábavaló igyekvés, jó szán-
dék, fáradság! Sûrû homályba csalod er-
dôd gyanútlan vándorát. S hány ilyen
erdô vár még ránk? Mennyi, mennyi éj-
szakai töprengés, szorongás, mennyi
fájdalom, míg magunkban keressük a
hibát! És ha nincs bennünk elég bátor-
ság, örökre feladjuk a gondolkodást, s

örökké tiszteljük a hamis írást és hamis
alkotóját. Nélküled kell újrakezdenem
gondolataim fûzését, még emlékedet is
el kell felednem – tolta félre hirtelen
maga elôl Lin-csi a könyvlapok kusza
halmazát, s aggódva tekintett végig a
polcokon fekvô könyvek hosszú során.
Tiszta szívbôl megvetette az ostobák te-
remtette írott hagyományt, az írás ha-
talmát.  Mi hozta vajon létre? A szavak
elhibázott rendszere, az elme erôszakos
természete, vagy csupán az írástudók fe-
lelôtlensége? Lin-csi nem sokat töpren-
gett a Fehér Igazgyöngy kolostor könyv-
társzobájában, erôsen gyanította, hogy
mindegyik ok mögött az elme végzetes
tökéletlensége áll. 

39.
Az ifjú Lin-csi egy nap ismét a Fehér
Igazgyöngy kolostor könyvtárszobájá-
ban találta magát. Már nem tisztelte az
írást, hosszú téli olvasmányai meggyôz-
ték róla, hogy az írott hagyomány leg-
nagyobb része haszontalanság. Szinte
fölényesen lépkedett a könyvesszekré-
nyek és polcok között, biztonságban
érezte magát. A tudós tanításnak szánt
sok ostobaság már nem ért el hozzá. 

– Honnan jövök, hová megyek?
Nem ti szabtok annak irányt.
A Zöld Szirtfok alatt
Ég és Föld között van otthonom.
Kerestek engem? Hiába.
Száz mélység és száz magasság
választ el minket.
Próbálkozzatok, jöjjetek!
Csak egy nevetéssel
üdvözöllek bennetek –

sértegette Lin-csi a könyveket. Tulaj-
donképpen nagy megkönnyebbülést je-
lentett számára, hogy nem oly tágas és
nem oly ismeretlen elôtte a világ, mint
amilyennek az okosnak vélt könyvek
korábban mutatták. A Föld sötét biro-
dalmai Lin-csit nem érdekelték, az égi-
ekrôl meg talán többet tudott ô már a
legjelesebb mestereknél.

Nem vetett el minden írást, leginkább
a költészetet kedvelte, legkevésbé a tu-
dományt. Felismerte, hogy az elme
csaknem mindig tévutakon jár. Nem te-
remt, hanem pusztít, fogságba ejti és
megalázza a lelket, diadalt ül a leküz-
dött érzés felett. Ez a garázdaság terem-

tette meg a tudományt, amirôl régi és
mai mesterek egyaránt azt állítják, hogy
felfedi elôttünk minden világok titkát.
Ám nem fedi fel, csak szaporítja a ha-
szontalan képzelgések sorát. Az égi tit-
kokról pedig egyre kevesebbet tud az
ember, mióta gyakorolja földi tudomá-
nyát.

– Hizlaljátok csak írásaitokkal a köny-
vesszekrényeket, tudós mesterek, ter-
jesszétek eszméiteket a porvilági léte-
zésrôl! Engem az érdekel, ami túl van
ezen, az érdekel, voltam-e, mielôtt meg-
születtem, leszek-e a halál után. Hol
voltam, s hol leszek? Tud-e rólam a föl-
döntúli világ, tudok-e majd rólatok én
földi életem múltán? Tudni akarom, lé-
tezik-e a földön is az égihez hasonló
szeplôtlen boldogság. S ha nem jöttök
velem, eltûnôdöm mindezen magam, s
ha nem kapok választ, akkor is folyta-
tom tovább. Máson töprengeni, az én
szememben, egyenesen bárgyúság.

– Amíg nem int feléd
életbôl halál,
halálból élet,
amíg nem voltál
vendége az Égnek, 
unt lakója vagy
sárnak és sötétnek –

szólt képzeletben írástudó társaihoz az
ifjú Lin-csi, s elfordult a könyvektôl.
Lassú léptekkel, komoran sétált ki a
könyvtárból. Sokáig hitte, hogy a böl-
cselet és mindenfajta tudomány követi
a költészet célját. Hogy írástudók szívé-
ben nincs más vágy, mint föllelni az égi
varázst. Csalódott bennük. Bár fölöttük
állt, veszteség érte, érezte a súlyát. 

Az i f jú  L in -cs i
vándoréve i  18.
Köz read ja :  Sár i  Lász ló
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■ A szervezôi szándékkal össze-
egyeztethetôen szakemberek és
laikusok, tanárok, egyetemisták,
diákok vettek részt a februári
összejövetelen, amelyen Bókay
Antal, a Pécsi Tudományegyetem
Angol Nyelvû Irodalmak és Kul-
túrák Tanszék vezetôje Hamlet
fantomjait idézte meg, s a Shakes-
peare-dráma három filmfeldolgo-
zásának részleteivel szemléltette
Freud, Lacan és Nicolas Abraham
értelmezési különbségeit. Végsô
következtetésként levonható:
csöppet sem egyértelmû, hogy a
pszichoanalitikus jelenség talált
megfelelô kifejezésre a drámában,
vagy a dráma jelölte ki a pszicho-
analízis számára ezt az esemény-
sort az egyéni, önteremtô törté-
net modelljévé.

A sorozat ötletgazdáját és meg-
szervezôjét, Valachi Anna iroda-
lomtörténészt, a József Attila Tár-
saság ügyvivôjét és a Ferenczi
Sándor Egyesület választmányi
tagját arról kérdeztem: miért fon-
tos napjainkban az irodalom és a
pszichoanalízis kapcsolatával fog-
lalkozni. Érintettek vagyunk a té-
mában? Vagy tájékozatlanok a lé-
lekelemzésen alapuló mûelemzés
lényegérôl?

– Is-is: érintettek és tájékozatla-
nok vagyunk – válaszolta. – Jóma-
gam a nyolcvanas évek közepén,
TMB-ösztöndíjasként, Szabolcsi
Miklós aspiránsaként kezdtem
foglalkozni József Attila és a pszi-
choanalízis kapcsolatával. Még-
hozzá azért, mert érdekelt, miért
tartotta olyan fontosnak a költô a
lélekelemzést, hogy nemcsak ver-
seiben hasznosította a „rejtett
összefüggések tudományaként”
számon tartott analitikus szemlé-
letmódot, hanem társadalomtu-
dós-elméletalkotóként is igyeke-
zett hasznosítani mindazt, amit a
témáról módszeres önképzéssel
megtudott. Befejezetlen mûvei
között Hegel, Marx, Freud címû
tanulmánya tanúskodik errôl, de
már 1932-ben, az Egyéniség és va-
lóság címû, „elvtárspukkasztó” ér-
tekezésében a marxizmus és a

freudizmus összeegyeztetésének
szükségessége mellett érvelt, a ne-
urózis és a forradalmiság összefo-
nódására figyelmeztetve.

– A szemléletmód egyrészt azért
nem hatott mindeddig szélesebb
körben – folytatja Valachi Anna
–, mert az ötvenes évek pszicho-
lógia- és pszichoanalízis-ellenes
beállítottsága (sokáig meg is szün-
tették az egyetemeken a pszicho-
lógiai képzést!) szinte eltüntette a
témát a közgondolkodásból. A
rendszerváltás óta sok, addig ma-
gyarul nem olvasható pszicho-
analitikus szakmunka jelent meg,
de a mesterségesen kiiktatni szán-
dékozott tudomány reneszánszát
hazánkban sok minden késlelteti.
Például az, hogy az irodalomtör-
ténészek többsége érezhetôen
idegenkedik ettôl a fajta megkö-
zelítéstôl, nyilván azért, mert
nem tud róla eleget. Az irodalmá-
rok derékhadának nem tanították
az egyetemen a pszichológiai
alapmûveket, és talán csak József
Attila kutatói azok, akik rákény-
szerültek, hogy a költô jobb meg-
értése kedvéért beleássák magukat
a pszichoanalitikus szakiroda-
lomba is. Pedig a lélekelemzés el-
méletalkotói irodalmi alakokról
nevezték el a jellegzetes komple-
xusfajtákat (Ödipusz, Elektra,
Oresztész, Phaedra), hiszen a csa-
ládban nevelkedô emberek kap-
csolati konfliktusait már az ókor-
ban a mítoszok és az irodalmi
mûvek jelenítették meg. Mindeb-
bôl az is következik, hogy nem-
csak az irodalomtörténet lezárult
fejezeteiben alkalmazható a mód-
szer, hiszen, amíg emberek írják a
verseket, regényeket és drámákat,
addig az emberi lélek törvénysze-
rûségei szerint „mûködnek”. 

– Hogy mennyire kell kicsit
„ôrültnek” lenniük az íróknak és
költôknek? – tér ki a kérdésre,
amelyet a riport minden megszó-
lalójának föltettem. – Csak annyi-
ra, hogy ne elégítse ki ôket a többi
ember köznapi vágykiélési
módja, hanem szükségét érezzék
annak is, hogy átélt konfliktusai-

kat, traumáikat verbális módon
dolgozzák fel, és az írásterápia ré-
vén ne csak saját lelki bajaikat, sé-
rüléseiket „gyógyítsák”, hanem az
írásaikkal empatizáló olvasók szá-
mára is fölkínálják a katarzis lehe-
tôségét.

A biblioterápiáról Erôs Ferenc
szociálpszichológus úgy vélekedik,
hogy az olvasmányélmények meg-
beszélése, feldolgozása azért segít-
het a lelki bajokat orvosolni, mert
amikor válságot élünk meg, akkor
elôjönnek az irodalmi emlékek.
Olvasmányélményeink ugyanis
belsô szellemi karakterünkké vál-
nak, szereplôi lesznek a mi éle-
tünknek is. Freud mai utódai elsô-
sorban a mûvet, a szöveget, a nyel-
vezetet, a nyelvi szerkezetet tanul-
mányozzák, mindezek ugyanis
utalnak a tudatalatti mûködésére.
De a mûvek szereplôi, magatartá-
suk, cselekedeteik, emberi viszo-
nyaik is sok mindent elárulnak az
olvasóknak, nemcsak az alkotóról,
hanem önmagukról is.

Szôke György irodalomtörténész
a pszichoanalitikus megközelítés-
sel legrégebben foglalkozók egyi-
ke. Emlékszik a módszerrel szem-
beni szakmai ellenállásra:

– Egy ilyen jellegû Kosztolányi-
tanulmányomat a Magyar Pszi-
chológiai Szemle visszaadta, az
Irodalomtörténet pedig azzal a
nem szokványos elôzetes meg-
jegyzéssel közölte, hogy vitatha-
tó. Különösen nagy ellenállással
kellett megküzdeni az 1992-ben
megjelent, „Miért fáj ma is” – Az
ismeretlen József Attila címû kö-
tet megjelenésekor. Egy igen is-
mert pszichológus betiltatta
volna a könyvet. Ketten viszont
mellénk álltak: Nemes Lívia és
Buda Béla. S nem sokkal több
mint tíz éve még megjelenhetett
ismert költônek olyan írása,
amely Freudot teszi felelôssé Jó-
zsef Attila haláláért.

Érdeklôdésemre, hogy meny-
nyire jellemzô a kortárs írókra a
pszichoanalitikus jelleg, Szôke
György így felelt:

– A közhiedelemmel ellentét-
ben nemigen lehet a pszichoana-
lízis módszerét Freud egyes írása-
inak ismeretébôl alkalmazni. Vé-
leményem szerint jóval nagyobb
a súlya az érintett írók átélései-
nek, problémáik átlényegítésé-
nek, mintsem freudi felkészültsé-
güknek. „Aki dudás akar lenni,
pokolra kell annak menni”,
vagyis József Attila sorai ide is vo-
natkoztathatók, s ezt a pokoljá-
rást nemigen lehet olvasmányél-
ményekkel helyettesíteni. Egyéb-
ként írója válogatja: Nádas Péter
például nagyobb figyelmet szen-
tel a pszichológia elméletének,
mint, mondjuk, Esterházy Péter;
regényeikben viszont egyaránt
föllelhetô a lélektani indíttatás.
Kertész Imre pedig több esszéjé-
ben érinti a problémát, regényé-
ben, a Sorstalanságban nem; ott

„csak” önnön élményeibôl kiin-
dulva alkalmazza, zseniálisan.
Végül – zárta gondolatait – hatá-
rozott nemmel kell válaszolnom
arra, hogy az ôrültet és a zsenit
valóban csak egy hajszál választja-
e el egymástól, ahogy a közhiede-
lem tartja. Habozás nélkül meg-
különböztethetô egy költô és egy
skizofrén alkotása.

– Elterjedt nézet az alkotást, a
tehetséget, a „zsenialitást” össze-
kapcsolni a pszichés labilitással,
vagy akár az ôrülettel – hallgatom
az írófeleségek kutatóját, Borgos
Anna pszichológust. – A zseniali-
tásnak a romantikus fogalmát
szemügyre véve azonban kiderül,
hogy maga is kulturális termék,
amely a tehetség veleszületett
adományával megáldott (férfi)al-
kotót feltételez, az alkotást pedig
magányos, individuális, transz-
cendens folyamatként képzeli el.
A társadalom konvencionális
szféráin gyakran kívülálló vagy
azzal szembeforduló alkotó való-
ban könnyen megkaphatja a devi-
áns címkét, valójában azonban
sokban támaszkodnia kell egy in-
tézményes és kulturális háttérre,
mely egyáltalán lehetôvé teszi
számára az alkotást. A mû ugyan-
is nem a semmibôl jön létre, nem
elég hozzá a személyes tehetség.
Lényeges feltétele a tudáshoz
való hozzájutás lehetôsége, az al-
kotáshoz szükséges idô és társa-
dalmi megerôsítés. Olyan elemi
tényezôk, mint például a Virginia
Woolf által emlegetett „saját
szoba”.

– A huszadik század elejének
változó és ellentmondásos idô-
szaka élénk vitákat generált az át-
meneti nôi szerepekrôl, a nô és az
alkotás viszonyáról – folytatta. –
A kép összetett, de úgy tûnik, a
nôhöz sokkal inkább társul a mú-
zsa, a közvetítô, a segítô szerepe,
mint a tevékeny alkotóé. Az intel-
lektuális vagy alkotó szerepet vál-
laló nôk társadalmi szerepei elke-
rülhetetlenül kettôsséget, átjáráso-
kat, közvetítést jelentenek. Ez fo-
kozottan igaz az alkotó írófelesé-
gekre. E kettôsség az odaadás és a
lázadás, a feleség és a független al-
kotó között erôteljesen meghatá-
rozta például Babits Mihály fele-
sége, Török Sophie szerepeit is. A
Babitscsal való kapcsolat egy-
szerre felemelte és frusztrálta, fel-
szabadította és korlátozta, meg-
erôsítette és elbizonytalanította.
Az alkotópárok, ha közvetve is, de
hatással vannak egymás munká-
jára, szerepeire, és ezeket a hatáso-
kat érdemes is feltérképezni. Vizs-
gálat tárgyává tehetôk a házastár-
sak között mûködô inspiráló és
korlátozó tényezôk, a konfliktu-
sok és válságok története. S hosz-
szabb távon talán újraértelmezhe-
tôvé válik az autonómia, a tehet-
ség és a zsenialitás fogalma is.

Mátraházi Zsuzsa

„Aki dudás akar lenni, pokolra
kell annak menni”
Az irodalom pszichoana-
litikus megközelítése

„Fecseg a felszín, hallgat a mély” címmel mûhelybeszélgetés-soro-
zatot hirdetett tavaly novemberben a fennállásának tizenötödik
évfordulójára készülô Ferenczi Sándor Egyesület, az akkor újon-
nan alapított József Attila Társasággal együttmûködve. A min-
den hónap harmadik péntekén este hatkor a Mûcsarnok elôadó-
termében kezdôdô vitafórumot a pszichoanalitikus szemlélet szé-
lesebb körû megismertetésére hozták létre.



■ Néhány hete történt, hogy
Balla D. Károly a magát miszti-
kus ködbe burkoló Liber All
Kiadó segítségével megjelen-
tette egyedülálló virtuális köny-
vét. A Liber All kiváló PR mun-
kát végzett: jó elôre beharan-
gozta az eseményeket, meghí-
vókat küldött, könyvbemuta-
tót, felolvasást tartott, közölte a
könyv fülszövegét, a szerzô fo-
tóját és hasonlókat. Néhányan
hozzá is szóltak és értékelték a
mûvet. Természetesen mindezt
a virtuális hálón. A kiadóról
szinte semmit nem lehet tudni;
létrehozója állítólag egy elzár-
kózva élô idôs író. Mint kide-
rült, a kiadó könyvérôl sem le-
hetett megtudni a fent felsorol-
takon túl érdemben többet.
Mert mi is az a virtuális könyv?
Saját definíciójuk szerint olyan
könyv, amely kizárólag a virtu-
ális térben nyeri el létezését,
onnan nem emelhetô ki. Nem
téveszthetô össze semmilyen
digitális kiadvánnyal, vagy 
e-bookkal, nem hasonlít rájuk,
azoknak ugyanis van valami-
lyen szövegtestük, míg a virtuá-
lis könyveknek nincs. A szö-
vegtesten kívül azonban az
összes többi olyan tulajdonság-
gal rendelkezik, mint hagyomá-
nyosabb társai. Van szerzôje,
címe, szerkesztôje, kiadója stb.
Balla D. Károly – aki a Pánsíp
Irodalmi Szalon keretében
nemrég sikeresen megrendezett
egy virtuális irodalmi konferen-
ciát a határon túli irodalmak
befogadásának problematikájá-
ról – régóta tervezett egy re-
gényt, „amelyet nem önmaga
szövege által, hanem a hozzá
kapcsolódó adalékok, járulékos
textusok (elôszó, jegyzetek,
utószó) révén” tett volna léte-
zôvé. Ebben segített neki a vi-
lágháló. A virtuális kiadó azt
ígéri, minden második hónap-
ban közzétesz egy hasonló
munkát. Ha egyáltalán lesz
még  érdeklôdés az elsô megle-
petés után. Ez az esemény adta
az ötletet, hogy utánanézzek,

hogyan is áll a magyar könyvki-
adás az e-bookok területén.
Hol vannak olyan portálok,
ahol teljes e-bookokat (teljes
szövegtesttel) lehet elolvasni.
Mert részleges közléssel már
rengeteg helyen találkozha-
tunk. A kiadók közül nem egy
és nem kettô próbálkozik e-
book terjesztésével, de az általá-
nos vélemény még mindig az,
hogy nehéz megtalálni a digitá-
lis terjesztésben rejlô anyagi le-
hetôségeket. Ezért a kiadók
nagy része csupán részleteket
közöl a kiadott alkotásból.

A legnagyobb teljes irodalmi
mûveket közzétevô oldal a Di-
gitális Irodalmi Akadémia,
mely szerzôi jogdíjas portál a
Neumann János Digitális
Könyvtár és Multimédiás Köz-
pont gondozásában. A mûve-
ket el lehet olvasni és magán-
célra le is lehet tölteni. A 61
író–költô mindegyikének élet-
rajza, bibliográfiája, szakiro-
dalma és néhány digitalizált
munkája hozzáférhetô itt, a ne-
ten. Az akadémia a közelmúlt-
ban új lendületet vett, leg-
utóbbi felvett tagja Bella István.
Csak példaként említeném,
hogy Kertész Imrétôl digitali-
zálva olvasható A kudarc, Az
angol lobogó, a Gályanapló,
két esszékötet, a Kaddis..., A
nyomkeresô, a Sorstalanság és
egy napló. Németh Lászlótól
az Emberi színjáték, az Irga-
lom, a Negyven év, a Hor-
váthné meghal, valamint a
Gyász. Tandori Dezsôtôl há-
rom regény és két verseskötet,
Nemes Nagy Ágnestôl az
összegyûjtött verseken kívül to-
vábbi verseskötetek, napló és
esszékötetek is letölthetôk. A
XX. századi magyar irodalom
legjavának bemutatását ez az
intézmény végzi leghiteleseb-
ben. Más jellegû, ám kétségtele-
nül a legtöbb e-bookot forgal-
mazó oldal a mekka.hu, amely
a digitális könyvek széles skálá-
ját bocsátja az olvasók rendel-
kezésére. A vállalkozásban

könyveivel többek között részt
vesz a ComputerBooks, a Kis-
kapu, és az Enciklopédia Ki-
adó. Foglalkoznak szakköny-
vekkel (számítástechnika, gaz-
daság, matematika, informa-
tika, fizika, felvételik), tanköny-
vekkel (példatár és jegyzetek),
útikönyvekkel, az ismeretter-
jesztô irodalommal. Ez utób-
biba sorolják a csillagászatot,
történelmet, filozófiát, ugyan-
akkor a szakácskönyveket, a
szórakoztató- és az életmód-
könyveket, valamint a külön-
bözô kultúrák megismertetését.
Az irodalmon belül közread-
nak klasszikusokat, moderne-
ket, gyermek- és ifjúsági köny-
veket, scifit és krimit. A top öt
között van két számítástechni-
kai szakkönyv, Jókai Mór A kô-
szívû ember fiai címû regénye,
a Klasszikus kínai tanmesék és
egy kvízkönyv. Az újdonságok
között találjuk André Brahic A
Nap gyermekei címû ismeret-
terjesztô munkáját, Leonardo
da Vinci válogatott írásait, Ho-
vanyecz László Csányi Vilmos-
sal készített interjúkötetét, Bu-
kovinszky Ilona csak e-book
formájában megjelent mese-
könyvét, egy Izrael-útikönyvet
és Prága-térképet, Bacsó Pé-
ter–Fábry Sándor 3 Tanúját
meg egy sor informatikai kiad-
ványt. Irodalomból a klassziku-
sok közül Jókai 3 regénnyel,
Madách a Tragédiával, Fazekas
a Ludas Matyival, Gárdonyi
Géza szintén két regénnyel,
Eötvös eggyel képviselteti ma-
gát. A modernek közül Ördögh
Szilvesztert, Juhász Ferencet
vagy Bächer Ivánt említhet-
nénk. A gyermek- és ifjúsági
könyvek között a klasszikusok-
tól Arany László és Benedek
Elek van jelen. A krimiírók kö-
zül Nemere István és Duncan
Shelley neve képviselteti ma-
gát. Minden egyes tételnél ke-
reshetô, hogy az adott könyv
nyomtatott formában is léte-
zik-e, melyik kiadóé, van-e CD
melléklete, illetve van-e ingye-
nesen letölthetô részlete. Szá-
mos portálon olvashatók még
irodalmi alkotások részben
vagy egészben. A virtuális iro-
dalmi lapokon (litera.hu, te-
rasz.hu)  és a nyomtatásban
megjelenô folyóiratok interne-
tes változatain túl van néhány
kifejezetten internetes irodalmi
lap, mint a Hungary Network

(Radnai Tamás és Hegedûs
Zsolt alapításával, Balogh At-
tila, Bitay Zsolt, Boda Mag-
dolna, Jónás Tamás és mások
tagságával), vagy a Közkincs,
ahol bármely alkotás helyet
kaphat. A startlap.hu ajánlatá-
ban a világirodalom minden je-
lentôs korszakából szemezget-
het az olvasó magyarul és más
nyelveken. Olvashatja a kortárs
szerzôk saját honlapjait, köztük
Andrassew Ivánét, Borbély Szi-
lárdét, Hobóét, Nádas Péterét
vagy Lázár Ervinét. A Magyar
Könyvklub vállalkozása az
uhu.hu egyedülállóan sok e-
bookhoz biztosít hozzáférést,
több mint húsz könyv olvas-
ható az uhu.hu alatt, ráadásul
legnagyobb részük ingyenesen.
Az e-bookokat bôvebb formá-
tumban, például jóval több il-
lusztrációval közlik, mint a
könyv nyomtatott verzióját.
Szerepel köztük Kálmán C.
György Te rongyos (elm)élet!-
e, Sári László A Himalája arca
címû munkája, a Harry Potter
(Péter) magyar változata,  A
Gyûrûk Urához kapcsolódó A
gyûrûk tudora címen futó re-
génypályázat utolsó nyertes al-
kotása, vagy Kende Péter köny-
vei. Ha digitalizált irodalomról
és könyvrôl beszélünk, nem
hagyhatjuk említés nélkül az
ország legnagyobb digitális
könyvtárát, az Országos Szé-
chényi Könyvtár Magyar Elekt-
ronikus Könyvtárát, amely
4600 magyar és idegen nyelvû
kiadvánnyal áll az olvasók ren-
delkezésére.  Egyik projektje,
hogy a magyar nyelvû, vagy
magyar vonatkozású, oktatási,
tudományos, vagy kulturális
célokra használható, szabadon
terjeszthetô elektronikus doku-
mentumok központi gyûjtôhe-
lye legyen. A természettudo-
mányok, a mûszaki tudomá-
nyok, a társadalomtudomá-
nyok, a humán területek min-
den ágazatával szolgálnak, és
egy sor kézikönyv is olvasható
náluk digitálisan. Virtuális
könyvtár menüjük alatt folya-
matosan növekvô gyûjtemény
épül az ország és a világ más gé-
pein található elektronikus
könyvek, újságok, szöveggyûj-
temények, illetve az internet
legfontosabb keresôrendszerei-
nek URL címeibôl.

(szénási)
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Kattints rá és olvasd!
Könyvek elektronikus
formában



– A név fölöttébb rejtélyes. Egé-
szen pontosan ki az az Éjfél Ka-
pitány, aki mind a site-on, mind
a könyvben virtuális szuperhôs-
ként definiálja önmagát?

– A szimpla hôs fogalmát
mindannyian ismerjük. A
hôsök azok, akiknek módjuk
van egy olyan élethelyzetet
megteremteni, ahol életük
kockáztatásával, vagy valami-
lyen csodás erô alkalmazásá-
val a köz érdekében cseleked-
hetnek valami rendkívülit. A
szuperhôsök ugyanezt hiva-
tásszerûen, folyamatosan te-
szik, keresik az ilyen helyze-
teket és próbálnak valami na-
gyot és nemeset cselekedni.
Egyetlen probléma van a szu-
perhôsökkel: a gyakorlatban
nagyon kevesen vannak, ha-
bár hatalmas igény van rájuk.
Ezért találják ki az írók és
musicalszerzôk a virtuális
szuperhôsöket, akik sosem
léteztek ugyan, de jót tenne a
világnak a jelenlétük. Éjfél
Kapitány ilyesfajta hôs, aki a
maga testi valójában ha nem
is létezik, de internetes és
egyéb formában jelen van, és
folyamatosan tesz valamit
azért, hogy ez az alapvetôen
lepusztult és nyomorúságos
világ jobb, élhetôbb legyen.

– És mit tesz ezért a Kapitány?
– A szisztéma egyszerû. Ah-

hoz, hogy a világ jobb legyen,
a benne élô embereknek kell
jobbá válniuk, tehát az embe-
rek gondolkodásmódján kell
pozitívan változtatni. Ezen
munkálkodik a Kapitány a

maga sajátos módszereivel és
eszközeivel.

– Honnan jött a név maga?
Hát a hôs zászlóján díszelgô zord
halálfej?

– Nagyon-nagyon régen kap-
tam ezt a nevet, magam sem
emlékszem már az eredetére.
Ami viszont bizonyos: a ma-
gyarországi interneten három
éve bukkantam fel. A Kapi-
tány és missziója persze nem
hároméves, ennél jóval öre-
gebb: mondhatni ôsöreg.
Vannak híveim, rajongóknak
nevezem ôket. Köztük akad-
nak olyanok is, akik tevôlege-
sen részt vesznek a célok eléré-
sének érdekében, ôk az ön-
kéntesek. Mellettük vannak
olyan markáns személyiségek,
akiknek megvan a maguk saját
missziója, de rokonszenvez-
nek a Kapitánnyal és segítik
ôt: ôk a fegyvertársak. A Kapi-
tány zászlaján a halálfej
ijesztô és megtévesztô lehet. A
halálfej a Kapitány szimboli-
kájában a végsôkig való eltö-
kéltség jele. Nem az a halálfej,
ami a kalózhajók árbocára van
felvonva, hogy a halált, erô-
szakot hirdesse, hanem az a
halálfej, ami például Mézga
Aladár ajtaján volt, azon egy-
szerû jelentéssel, hogy kéretik
vigyázni, itt egy zseni lakik,
aki elképesztô dolgokra képes.
Ezzel szeretné a Kapitány ki-
fejezni azt, hogy nem létezik
számára lehetetlen, hogy nor-
málisabb világot szeretne.

– Miért kellett a könyv, nem elég
az internet?

– Az internet egy meglehetô-
sen szûkös hely. Kik azok,
akik rendszeresen használják a
hálót? Jól tudjuk, hogy nem
mindenkinek van lehetôsége
erre. A diákok, céges alkalma-
zottak az elsôrendû felhaszná-
lók, még viszonylag csekély az
otthoni hobbisták száma. A
könyv továbbra is nagyon
fontos médium maradt, ami
még mindig domináns. 

– Miért nem a Kapitány
maga írta?

– Majd eljön annak is az ide-
je. A mostani cél, egy réges-
régi történet felelevenítése
volt. Reniernek az a mester-
sége, hogy elmúlt korok törté-
neteit megfelelô korhûen re-
konstruálja és megjelenítse,
így rögtön ôrá gondoltam,
amikor eszembe jutott ez a
szüzsé.

– Kinek szól Kapitány törté-
nete?

– Egy történelmi kalandre-
gény született, ami túllép
azon a megszokott klisén,
hogy van egy erôtôl duzzadó
fôhôs, aki a kardját forgatva a
legelejétôl a legvégéig átgázol
mindenkin és a legvégén meg-
öli a fôgonoszt. Nos, én ma-
gam sem vagyok ilyen alkat.
Éjfél Kapitány a gondolataival
és a jó döntéseivel próbálja
meg befolyásolni a világ sorát.
Ebben a bizánci történetben
is pontosan errôl van szó. He-
lyes döntésekrôl, arról, hogy
át kell látni a helyzetet, és
adott esetben a közösség érde-
keit kell szem elôtt tartani a
saját érdekeink ellenében is.
Ez igenis drámai konfliktus,
amit valahogy fel kell oldani.
Alapvetôen jól persze nem le-
het, de valahogy mégis szét
kell szálazni a problémákat.
Itt a könyvben egy tipikusan
olyan élethelyzet adódott,
ahol roppant érdekek ütköz-
tek és ahol nehéz volt az adott
szituációban méltó módon,
elôremutatóan választani,
majd mégis sikerült. Cselszö-
vésrôl, ármányról, nehéz dön-
tésekrôl és szerelemrôl szól a
regény, tehát nincs olyan ol-
vasó, akit ne érdekelhetne. 

– Aki nem ismeri a Kapitányt,
annak nyújthat-e élményt a
könyv?

– Ez a könyv mindenkinek
szól, aki annak idején olvasta
teszem azt az Egri csillagokat,

a Fecskék és fruskákat, vagy
éppen A Pál utcai fiúkat, és
tetszett neki. Akik szeretnek
egy kicsit visszautazni az idô-
ben, és egy kosztümös törté-
netet korhûen maguk elôtt
látva, végigélvezni a cselek-
ményt. Teljesen klasszikus re-
gényrôl van szó, amelyben a
szokásosnál kicsit több sze-
repe van a gondolatoknak, a
stratégiának és a taktikának. 

– Mennyiben azonos a könyv-
béli kapitány a létezô – vagy csak
virtuálisan létezô – Kapi-
tánnyal?

– Terveim szerint százszáza-
lékosan. A történet eleje on-
line közlésre került a Kapitány
fôhadiszállásán (www.ejfelka-
pitany.hu), és nagyon kedvezô
fogadtatásra talált. Minden
visszajelzés azt igazolta, hogy
a sztori autentikus, valóban a
weboldalról már megismert
Kapitányt látják benne, az ô
gondolatai köszönnek vissza,
az ô kinézete tekint vissza a
sorok felôl, tehát az elképzelé-
sek beváltak, mûködött a kép.
És ez nem véletlen, Renier ala-
posan tanulmányozta a karak-
tert, sokat beszélgettünk, és
törekedett a hûségre. A vég-
eredményt látva bátran kije-
lentem: sikerrel járt. 

– Mit érdemes tudni a szerzôrôl?
– Ôt jól kell ismernie azok-

nak, akik eddig is vonzódtak a
mûfajhoz. Nem ez az elsô si-
keres könyve, említsük csak a
saját maga által kreált Mágu-
sok Európáját. Érdekes alter-
natív világot alkotott, a valaha
volt Európával minden ízében
megegyezô környezetet, azzal
a különbséggel, hogy a feltéte-
lezés szerint a háttérben álló
kulcsfigurák emberfeletti ké-
pességekkel rendelkeznek. Ez
hihetetlen írói szabadságot ad. 

– Folytatás?
– Lesz folytatás. Éjfél Kapi-

tány figurája idôtlen, mióta vi-
lág a világ, létezik, és amíg vi-
lág a világ, létezni fog. Afelôl
pedig biztosíthatok minden-
kit, hogy egyetlen történelmi
korban sem marad tétlen. Így
aztán ugyanúgy vannak törté-
netei Mátyás király udvarából,
vagy a doni magyar hadsereg
megpróbáltatásairól. És ezek a
történetek egy napon meg is
fognak jelenni...

Karafiáth Orsolya
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Aki nem ismer
lehetetlent
Beszélgetés

Éjfél Kapitánnyal
Érdekes könyv jelent meg a napokban. A szerzô Raoul Renier,

a fôcíme Éjfél Kapitány, alcíme pedig Hull cseppre csepp, száll

éjre éj. A különös történet különös hôse, Éjfél Kapitány a Bi-

zánci Birodalom romjain hajtja végre lélegzetelállító tetteit. Vir-

tuális szuperhôs ô, akit eddig csupán az internetrôl ismerhettünk.

Egy beszélgetés erejéig mégis sikerült elkapnom...



Oscar Cameron vagyok.
Szeretek élni, és imádom az asszonyokat.
Foglalkozásom nôgyógyász, és az orvosi

munkám folyamán talán jobban megis-
mertem a nôi test rejtelmeit, mint ôk ma-
guk. Igaz, én általában csak gumikesztyû-
ben érek hozzájuk, de azzal vigasztalom
magam, hogy ennél sokkal rosszabb az,
amikor valakinek egész élete során csak a
gumióvszer jut.

A rendelôm Seattle egyik romantikus
mellékutcájában található, egy fakó csere-
pes, vadszôlôvel befutott házban, hátul, a
földszinten. A váró a buja, vadregényes
kertre néz, és jó idôben itt várakozhatnak
a betegeim.

Az ajtón barátságos betûkkel megrajzolt
tábla olvasható:

Dr. OSCAR CAMERON NÔGYÓ-
GYÁSZ

Mégis lehet valami rémisztô benne: talán
a doktor, de lehet, hogy éppen az Oscar.
Talán jobb lenne Antonio. Akkor esetleg
Antonio Banderas jutna az eszükbe, és
könnyebben levetkôznének elôttem.

Ám én nem vagyok Antonio Banderas,
sem Leonardo di Caprio, sem pedig a sár-
mos Richard Gere. De hát ôk sem mind
topmodellek. Így bizony általában elma-
rad a nagy találkozás.

Még a praxisom kezdetén, fûtve maxi-
mális lelkiismeretemmel (mely azóta úgy
hûlt ki, mint az indiánok rég elfelejtett ôsi
tábortüze), úgy gondoltam, behatóbban
megismerkedek a vizsgálat nôkre gyako-
rolt pszichológiai hatásával. 

Ezért egyik este bementem a rende-
lômbe, szívélyesen köszöntem magam-
nak, és barátságosan felkértem magam
arra, hogy vetkôzzek le. Befáradtam a pa-
raván mögé, és megpróbáltam otthono-
san viselkedni. Amíg csak az ingemet vet-
tem le, nem volt gond, de amikor az alsó-
nadrágból is kibújtam, így egészen pôrén
kezdtem magam rosszul érezni. 

Aztán feszélyezettségemet legyûrtem,
hótt pucéran elôléptem, majd moso-
lyogva felkapaszkodtam a nôgyógyászati
székbe, mely hideg volt, kényelmetlen, és
pont a szemembe világított a vizsgáló-

lámpa. Feltettem a lábaimat a kengyelbe,
nagy levegôt vettem, majd megpróbáltam
úgy ellazulni, ahogy azt én szoktam a be-
tegeimnek javasolni.

Iszonyatosan szarul éreztem magam. 
Meztelenül, kiszolgáltatottan, pedig ne-

kem nincs is vaginám.
Ebben a pillanatban lassan kinyílt az

ajtó, és belépett Sue, az asszisztensem.
Elôször nem vett észre, mivel fel sem

merült benne, hogy éppen a nôgyógyá-
szati vizsgálókengyelben keressen.

– Doktor úúúr... – szólt finoman. – Itt
van valahol?

Rémületemben még levegôt sem mer-
tem venni, Sue pedig lehajolt, hogy felve-
gyen egy leesett kartont. Nekem pont hát-
tal állt, kerek fenekén megfeszült a mini-
szoknya, kirajzolódott volna a bugyija
szexi íve is, ha nem tanga lett volna rajta.
Közben elmerengve igazította meg vastag
szivacsbetétes melltartóját, melyet akár
polcnak is lehetne használni, és huszo-
negynéhány éves kerek mellecskéinek iga-
zából nem is volt rá szüksége. Ahogy ki-
villant barnára szolizott popsija, én érez-
tem, hogy megmoccan bennem a férfi.
Ott feküdtem anyaszült meztelenül, lá-
baim szanaszét, és a lámpa éppen ágas-
kodó férfiasságomra világított. 

Még soha a büdös életben nem jutottam
el ilyen gyorsan az erekció legmagasabb
fokára – lehet, hogy a rémület hatott rám
ilyen erotikusan.

Megpróbáltam hangtalanul lenyelni a
felgyülemlett nyálamat, de nem sikerült.
Orvul csuklottam egyet.

Sue felegyenesedett, és hátrafordult.
Becsuktam a szemem, és arra vártam,

hogy felébredek. Vagy belehalok a szé-
gyenbe.

Egyik sem történt meg.
Ott feküdtem csukott szemmel, és még

egyet csuklottam.
– Doktor úr, segíthetek valamiben? –

kérdezte szerényen Sue, aki szolgálatkész
és finom lélek volt.

– Köszönöm, elvagyok egyedül is – fe-
leltem lazán. Hangommal éreztettem,
hogy nagyfiú vagyok, nincs szükségem se-
gítségre.

– Jól van?! – érdeklôdött udvariasan és
szelíden, majd közelebb lépett.

– Maradjon ott! – intettem heves kéz-
mozdulattal. – Megmagyarázom – foly-
tattam. – Kérem, kapcsolja már le azt a
rohadt lámpát – tettem hozzá ingerülten.

Le akartam mászni ebbôl a nyavalyás
székbôl, de féltem, hogy leesek, ha meg-
mozdulok. Nem is értem, hogyan tudnak
a nôk olyan elegánsan lekecmeregni errôl
az emberkínzó alkotmányról. 

Sue szolgálatkészen lekapcsolta a lám-
pát. Vérbeli, szófogadó asszisztens volt.

– Én sötétben szoktam maszturbálni. Úgy
jobb az orgazmus – bólogatott megértôen.

– Sue, maga félremagyarázza a dolgokat –
feleltem, és esetlenül lekúsztam a székbôl.
– Én csak ki akartam próbálni, hogy milyen
érzés lehet egy nôgyógyászati székben...

– Kényelmetlen – nézett rám ôszintén,
hatalmas, tiszta tekintetû barna szemei-
vel. – Bár, maga tudja. Furák a férfiak.

– Tényleg félreért – szabadkoztam. 
– Lehet – vonta meg a vállát. – Pedig lát-

tam, amit láttam... – kacsintott rám. Az
állán kaján gödröcske keletkezett. Kezd-
tem magam borzalmasan érezni. Még a
végén egy perverz állatnak néz majd. 

– Nem akarja esetleg velem folytatni? –
kérdezte csábos hangon, és elindult fe-
lém. Polcos melle ringott, combja reme-
gett, popsija domborodott.

– NEM! – kiáltottam, és magam elé rán-
tottam a paravánt.

– Mindjárt tudtam, hogy maszturbál –
vonta meg a vállát. – Pedig úgy mindket-
tônknek jó lenne – vetette még oda, és
megvetôen végigmért. Szôkésre melíro-
zott, félhosszú haját hátrasimította, meg-
csóválta a fejét, és megigazította a nyak-
láncát, melyen elfordult a cizellált arany
szívecske. Biztos szégyenében... 

– Remélem, reggelig befejezi. Nyolcra
jön az elsô beteg – mondta szigorúan, és
lekapcsolta az íróasztal lámpát is. –
Higgye el doki, hogy jobb a sötétben –
szólt vissza, és becsukta az ajtót.

Biztosra vettem, hogy belehalok a szé-
gyenbe.

De Sue másnap reggel úgy jött be,
mintha semmi sem történt volna. Szé-
gyenlôsen megköszönte azt a szál ibolyát,
amivel vártam, lesütötte gondosan kifes-
tett szempilláját, és leült az asztalához. 

Csak amikor az elsô beteg felkapaszko-
dott a vizsgálószékbe, akkor kacsintott
rám cinkosan.

Hiába, ô egy igazi, nyitott, modern,
örök nô.

És ez volt a kezdet.
Utána ötször nôsültem.
Elôször elvettem Kimberlyt, aki férfia-

sabb volt, mint a Terminátor. Ô lett az elsô
feleségem, akit a rendelômben ismertem
meg, sok évvel ezelôtt, amikor még csak
kezdô orvos voltam, fiatal és tapasztalatlan.

Lámpalázasan ültem az asztalomnál, és
a stressztôl elgyötörten vártam a követ-
kezô beteget.

Kimberly volt az.
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Bernie Britt:

Keresem Bridzsitjonszt
házasság céljából

Részlet Bernie Britt „Keresem Bri-
dzsitjonszt házasság céljából”
címû, most megjelent humoros
regényébôl.



Bemasírozott a rendelômbe, leült az
asztalomhoz, és irányítása alá vonta az
életemet.

– Kimberly Woods vagyok – nyújtott
kezet. – Üdvözlöm – tette hozzá paran-
csolón. Olyan volt a kézfogása, akár egy
nehézsúlyú birkózóé. 

– Én is üdvözlöm – nyögtem, és meg-
próbáltam kiszabadítani a kezemet. Óva-
tos voltam, hiszen nekem finom, érzé-
keny ujjaim vannak, majdnem olyanok,
mint egy zongoramûvésznek. Dicsérik is a
nôk a vizsgálat után. De Kimberly majd-
nem szétpaszírozta ôket. – Foglaljon he-
lyet – folytattam udvariasan, de teljesen
feleslegesen, mert addigra már Kimberly
ott trónolt a széken. – Mi a panasza? 

– Nekem sosincs panaszom – felelte el-
lentmondást nem tûrô hangon, mely
olyan kemény volt, hogy gránitszeletelô-
nek lehetett volna használni. – Fogamzás-
gátlóra van szükségem. Azonnal.

– Igen – bólintottam engedelmesen. –
De elôtte megvizsgálom – álltam fel.

De ô visszanyomott a székre.
– Nincs rá szükség. Sietek. Tárgyalá-

som van.
– Asszonyom, akkor is meg kell vizsgál-

nom – ellenkeztem halott halványan.
– De siessen – vágta oda kurtán, és eltûnt

a paraván mögött. Felsóhajtottam, erôt
gyûjtöttem a vizsgálathoz, majd utána
mentem. Kellemes meglepetés várt: Kim-
berly teste szinte hibátlan volt, sportos, iz-

mos, gusztusos. Fiús csípôjén apró tetová-
lás díszlett, egy fekete skorpió, fanszôrzete
csikóra borotválva, combja feszes, hosszú
volt, hasa lapos, köldöke, mint egy pici,
érett som, melle kicsi, de kerek és kemény. 

És belül is minden rendben volt.
– Köszönöm, ön teljesen egészséges –

mondtam, miközben lehúztam a gumi-
kesztyûmet.

– Tudom – felelte. – Maga jó kezû orvos
– tette hozzá kicsit puhább hangon, és
rám mosolygott. Pont úgy, mint egy ezre-
des. – Ezentúl magához jövök majd.
Hogy is hívják? Oscar? Én vagyok az idô-
sebb: tegezôdjünk – ajánlotta, és mindezt
úgy, mintha egy tengerentúli csodás ösz-
töndíjat ajánlott volna fel. 

Egy távoli kis országba.
Mondjuk Magyarországra.
Mint késôbb kiderült, az ösztöndíjjal és

a magyarokkal jobban jártam volna…
Nem sokkal késôbb elváltam Kimtôl, de

még négyszer felelôtlenül megnôsültem.
Majd megcsömörlöttem, és átmeneti

agglegényéletet éltem.
Aztán magányos lettem, élve a szinglik

frusztrációval terhelt életét.
És most úgy érzem, szívesen feleségül

venném Bridget Jonest, sôt akár az uno-
kahúgát is.

Nekem elegem van a cérnavékony desz-
kanôkbôl, a szilikonos bombázókból, a
hiperérzékeny mûvészlelkekbôl, a férfi-
faló szexôrültekbôl, a házias robotokból,
a gyerekôrült anyatigrisekbôl és a szuper-
intelligens, emancipált, jól keresô értelmi-
ségbôl, valamint a férfias asszonyokból.

És a folyamatosan rám vadászó öntuda-
tos szinglikbôl.

Nekem olyan nô kell, aki hasonlít a Bri-
dzsitjonszra.

Vagy esetleg pont ô az. 
Hiszen én igazán jó parti vagyok: van

polgári foglalkozásom, szeretem a nôket,
és jól is élek belôlük.

Ráadásul író is vagyok.
Nem egy Stephen King, de csak azért,

mert félek a sötétben és irtózom a pókok-
tól. A praxisom alatt rengeteg nôt ismer-
tem meg, nekik írom a szerelmes regénye-
imet. Álnéven, de majdnem olyan méz-
édeseket, mint Claire Kenneth. Ha nô
lennék, valószínûleg olyat írnék. 

Úgy látszik, vonzom a férjhezmenési
lázban égô asszonyokat, hiszen már öt-
ször nôsültem, de szinte mindannyiszor
akaratom ellenére!

És most mégis kutatom az igazit...

...MERT NEM AKAROK SZINGLI
MARADNI!!!

HALLÓ!!!!!

KERESEM BRIDZSITJONSZT HÁ-
ZASSÁG CÉLJÁBÓL!!!
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■ Ez az újnak nem mondható
könyv (húsz éve jelent meg
elôször, és egy több mint har-
minc évvel ezelôtti esetet be-
szél el) különös aktualitást és
jelentôséget nyert az utóbbi
idôben. A témája ugyan már
sokak számára ismerôsnek
tûnhet – Kepes Andrástól lát-
hattunk-olvashattunk beszá-
molót egy hasonló tanulsá-
gokkal szolgáló egyetemi kí-
sérletrôl – s a filmbôl re-
génnyé írt történetek termé-
szetszerû szegényessége is erô-
sen érzôdik a szöveg stílusán,
megjelentetése talán mégsem
lenne haszon nélkül való. 

Hosszú volt az út a valósá-
gos eseményektôl a regényig.
1969-ben Ron Jones californi-
ai történelemtanár Palo Alto
egyik középiskolájában egy kí-
sérletet végzett a tanítványai-

val, amelynek fejleményeit ké-
sôbb ô maga vetette papírra
egy novella formájában. A ta-
nár „életének legfélelmetesebb
iskolai élményét” elbeszélô
írásból TV-játékot forgattak,
majd e film alapján született A
hullám címû kisregény.

Ben Ross, a regénybeli tanár
egy mozgalmat indít az osztá-
lyában, hogy egy gyakorlati
példán keresztül szemléltesse,
miként tudtak a nácizmus esz-
méi olyan hatalmas tömegeket
befolyásolni és fanatizálni.
Eleinte puszta formalitások
jelzik a gyerekek összetartozá-
sát: a csoport saját üdvözlési
formát vezet be, a tagok jelvé-
nyen viselik a szervezet szim-
bólumát, a hullámot, kölcsö-
nösen ellenôrzik és fegyelme-
zik egymást, s a vonakodó en-
gedetlenkedôket kiközösítik.

Az ártatlan játéknak induló
összetartozósdi azonban foko-
zatosan erôdemonstrációvá fa-
jul, keretei kitágulnak, egy idô
után már a sportkör is az új
eszméktôl várja a gyenge fut-
ballcsapat gyôzelmeit, özönle-
nek a csatlakozni vágyó gyere-
kek az egész iskolából, s felüti
a fejét az erôszak. A szülôk ha-
mar észbe kapnak, hevesen til-
takoznak az újfajta szemlélte-
tés ellen az igazgatónál, de az
maga is tehetetlen az önnön
erejébe vetett hittôl megmá-
morosodott, hatalmas gyerek-
táborral szemben. Szorult
helyzetében Rossnak egy koc-
kázatos és bizonytalan kime-
netelû ötlete támad, amellyel
végül sikerül kifognia a vesze-
delmes szelet a vitorlából.

Árnyalt elemzésre, lélektani
mélyfúrásokra nem vállalkozik
a szerzô, annyi azonban vilá-
gosan kitûnik, hogy a kísérletet
elindító ötlettôl eltekintve sem
a tanár, sem más kívülálló nem
befolyásolta az események me-
netét, a mozgalom önmagát

gerjesztette veszedelmes mére-
tûvé. Magától értetôdik a kö-
vetkeztetés: a diákokon elha-
talmasodó azonosulási vágy
(amelyrôl gazdag példaanyag-
gal illusztrált elemzést olvas-
tam nemrégiben a neves szoci-
álpszichológus, Elliot Aron-
son A társas lény címû köny-
vében) az emberi természet sa-
játja, bármikor aktivizálhatóan
itt szunnyad mindnyájunk-
ban, s így mindenkori felelôs-
ségünk az ártalmas manipulá-
ció lehetôségét kiküszöbölni.

München egyik általános is-
kolájában A hullám kötelezô
olvasmány a felsôbb évfolya-
mok számára. Még ha elszige-
telt jelenségrôl van is szó,
megsejthetjük belôle, mit is
értett Kertész Imre azon, hogy
Németország már szembené-
zett a huszadik század törté-
nelmében játszott szerepével.

Deme Mária

(The Wave – Dell Publishing
Co., New York, 1981)

■ Nem új szokásunk a magya-
rítás. Depeche Mode-ból Bo-
nanza Banzai, Házibuliból
Szerelem elsô vérig, Bridget Jo-
nes-ból  Terézanyu. A folyamat
voltaképpen kiszámíthatóan
mûködik: a már bevált, biztos
sikert hangszereljük át ma-
gyarra – azaz fûszerezzük meg
hazai ízekkel, tegyük általunk is
ismert környezetbe, és egybôl
lesz rá közönség, kereslet és ve-
vô. Jól mûködô és kiszámít-
ható mechanizmus,  nem kell
hozzá más, csak profi marke-
ting, a „tájjeleg” hangsúlyozásá-
val,  és miénk a pálya. Amit
elôtte már teljesen megtisztítot-
tak, a játékra megfelelôen ké-
nyelmesre  alakítottak. Ha az
irodalomnál maradunk, érde-
mes megnézni, mi alakította ki
ezeket a feltételeket. Nem is
kell olyan régre visszamen-
nünk. A kilencvenes évek köze-

pén nálunk is megjelentek  a
Nyugaton már oly népszerû
nôi magazinok, melyek a nôi
egyenlôséget hirdették, a nôi
identitást a hagyományokhoz
képest másként meghatározva.
Már nem az volt a „jó nô”, aki-
nek fô célja a férfi volt, hanem
a független, saját lábán bizto-
san álló személyiség,  lehetôleg
férj és gyerek nélkül. Ezek a ma-
gazinok elvetették a magot, az-
tán a vetés beért: lassan nálunk
is divat lett szinglinek lenni. És
ahogy az lenni szokott, a nôk-
nek szóló, magazinokon túl
mutató irodalom is átváltozott.
Már nem a Cilikék és Courts-
Mahlerek habos-csipkés  világá-
ban, és nem a füzetregények
édes-bús  romantikájában ba-
rangolunk. Reflektorfényben
az új nôtípus, aki elôtérbe ál-
lítja saját személyiségét, és élete
nem ott kezdôdik, mikor az

elsô férfi a holdfényben meg-
csókolja.  De azért ne higgyük,
hogy a lektûrök eszköztára is
megváltozott ezzel: csupán a
hôs(nô) alakult maibbá, korsze-
rûbbé. És az ôt behatároló kör-
nyezet. Rácz Zsuzsa könyve –
amely immár jóval a százezre-
dik eladott példányszám  után
van – sem szól másról. Adott
egy lány, aki a nyolcadik kerü-
letben él a „kisszobában”, se
munka, se pasi, körülötte az
élet mindenkinek jobban ked-
vezett – na, most mi lesz...
Hogy mi lett, kiderül a teljesen
Bridget Jones-ra hajazó törté-
netbôl, ezzel nem árultam el
titkokat. Sikerének története
mégsem a szokásos  „magyar
koppintás-sztori” amit már oly
jól ismerünk. Nos, a könyv
megírása elôtt még nem állt
Rácz Zsuzsa mögött a – témá-
ban már nagy hagyományokra
visszatekintô – menedzsment.
Ha hinni lehet a nyilatkozatok-
nak, a mû elsôsorban önterá-
piás célzattal íródott, a PR már
csak a könyv elkészülése után
lépett mûködésbe. Mindez per-
sze nem változtat a tényeken: a

licenc nem az írónô kezében
van. Az átlagolvasót persze
mindez mélységesen nem ér-
dekli. Gördülékeny cselek-
ményt  vár – megkapja. Magára
akar ismerni – megteheti. Le
akarja vonni a tanulságot – le-
vonhatja: lám, a sikertelen lány
immár hosszú hónapok óta ki-
bérelte magának a besteller-lis-
ták élét. És ahogy az lenni szo-
kott, megjelent persze  a folyta-
tás is, láthatjuk mindezt – illet-
ve kvázi-mindezt – férfiszem-
mel is (Sáringer Károly: Nôt
akarok!), sôt, mint a sikert leg-
jobban jelezve, megjelent  a pa-
ródia-kötet is Zoltán Diána (a
jól értesültek persze tudják,
hogy ez két férfit takar) tollából
Terézapu beájulna, avagy Állít-
sátok meg a szôke nôket! cím-
mel. Hogy hány bôrt lehet le-
húzni valamirôl? Nos, ez most
még rejtély. Én magam már vá-
rom a szerepváltásokból  elvi-
leg következô tendencia csú-
csát – a férfiaknak szóló (voltak
már ugye pöttyös és csíkos) öl-
tönyös regényeket.  

Karafiáth Orsolya

A vetés beérett
Gondolatok Rácz Zsuzsa Állítsátok meg
Terézanyut! címû sikerkönyve kapcsán

Todd Strasser:
A hullám

K I A D Ó R A  V Á R V A
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■ – Jócskán érdemes munkássága
ellenére neve nem szerepel a Ki ki-
csodában. Ez még hagyján, de ön
sem „reklámozza” munkáját
könyveiben. Sután fogalmazva:
valójában kihez van szerencsém?

– 1942-ben születtem, vagyis
most töltöttem be a hatvana-
dik életévemet. Ám az elsô ér-
demleges dolog 1956. október
23-án történt velem. S furcsa
mód, nem a forradalom, ha-
nem Miskolc nagy eseménye;
kisgimnazistaként két nagy
írót láthattam, hallgathattam:
Szabó Lôrincet és Illyés Gyu-
lát. Épp csak eszmélve, nem
akármilyen humán „oltást”
kaptam tehát. Megértettem-
éreztem természetesen ötven-
hatot is, így négy éven át nem
léptem be a KISZ-be, amit per-
sze nem vettek jó néven. Szé-
gyellem, de tény: latin–orosz
egyetemi felvételem érdeké-
ben végül jelentkeztem. Hál'is-
ten – kivált annak tudatában,
hogy tudták: szentmisére járok
„elhárították” közeledésemet.
Nem is vettek föl persze. Vé-
gül, jobb híján – mert nem-
csak irodalmi, de matematikai
versenyekre is jártam – a mis-
kolci Nehézipari Mûszaki
Egyetem gépészmérnöki ka-
rára pótfelvételiztem. Akkor
hatszáz kitûnô jelentkezô kö-
zül kerültünk be százhúszan.
1965 nyarán kohómérnöki,
1970-ben pedig kitüntetéses
hôkezelô szakmérnöki okleve-
let is szereztem. Évtizedekig
tisztességgel gyakoroltam a
szakmát, a KLM (Kazán-Le-

mez Marianne módra) mikro-
ötvözet szerkezeti acél a neve-
met viseli. „Vesztemre” kimúlt
a KGST, mielôtt szabadalmam
jobban kezdett volna fialni.
Iróniával szólván: a rendszer-
váltás vesztese vagyok.

– Kohóilag és hôkezelôileg já-
ratlan lévén, munkásságát nem
„acéljából”, hanem számos, me-
rôben humán jellegû publikációja
és könyve révén ismertem meg.
Miképp vált a kényszerû pálya-
módosítóból ismét csak pályael-
hagyóvá?

– Pusztán az, hogy a mûszaki
életben megfeleltem, nem térí-
tett el humán indíttatásomtól.
Ám sokáig kénytelen voltam
beérni nosztalgiával, s persze
sok olvasással. Életemben
meghatározó 1963. október
23-a is: ezen a napon ismer-
kedtem meg Kabdebó Lóránt-
tal, akivel 1964 nyarán házas-
ságot kötöttünk. S mivel lát-
tam, hogy irodalmárként mi-
lyen remek lehet alkotni, csak-
hamar arra gondoltam: ahhoz,
ami valóban érdekel, talán
nem kell szakdiploma. Vas Ist-
vánékkal való barátságunk az-
tán közrejátszott pályamódosí-
tásomban. Gyakran eljártunk
hozzájuk, és mindig elkápráz-
tatott feleségének, Szántó Pi-
roskának példátlanul eredeti
mesélôkészsége. Olyan termé-
szetesen beszélt, ahogyan fes-
tett. S talán mi is ösztönöztük
arra, hogy aztán megszólaljon
„Bálám szamara”. Vagyis Pi-
roska utánozhatatlanul meg-
írta az életét. Az 1982-ben

megjelent könyv inspirált, bá-
torított végül arra, hogy én is
elkezdjek publikálni.

– Cikksorozatait olvashattuk az
elmúlt húsz esztendôben hetilapok,
folyóiratok hasábjain. És persze
olyan könyveit is, mint a Világ te-
nyerén katicabogár, a Szívek köte-
lessége megmaradt, a Szeretet ön-
kéntesei, vagy most, legutóbb az
Akkor is volt karácsony
(1944).(Bíbor Kiadó, 2002.) Mi
köti ezeket egymáshoz?

– A szerzôjük, Dobos Mari-
anne, aki saját nevén kívánt fe-
lelôsséget vállalni azért, amit
mûvel. Komolyabban szólva:
belsô szükségletem, elhivatott-
ságom arra ösztönzött, hogy a
kiszolgáltatottak, elesettek
mellé álljak. A szó szoros értel-
mében – például állami gon-
dozott gyermekeken segítve.
(Gyanakodva kérdezte is tôlem
egyszer egy börtönigazgató,
nem vagyok-e vallásos. Amire
azt mondtam: nem, csak hívô
vagyok.) Idôvel írásban is pró-
báltam megfogalmazni szerete-
temet, szolidaritásomat. Társa-
ink, az állatok címmel közöl-
tem például sorozatot az Új
Tükörben. Embereszményeink
címmel egy másikat, a Tiszatáj-
ban. Jóval a rendszerváltás
elôtt, egyebek közt Jánosy Ist-
ván költôvel beszélgetve, aki-
nek embereszménye Szûz Má-
ria és Jézus Krisztus volt. Ant-
ropomorf „állatmeséimbôl”
gyûlt egybe Világ tenyerén kati-
cabogár címû kötetem, amelyet
második kiadásában már Isten
tenyerén címmel publikálhat-
tam. 1987-ben, majd '89-ben
kijutottam Izraelbe. Ott talál-
koztam Itamar Jáoz-Keszt író-
val, aki Szarvasról emigrált a
zsidó államba. A holokauszt
egyik túlélôjeként oly megren-
dítôen mondta el személyes és
mégis egyetemes élményeit,
hogy aztán sorra fölkerestem
Izraelben élô, a holokausztot
átélt híres írókat, mûvészeket,
tudósokat. E tanúságtételekbôl
állt össze, egymást mintegy
megvilágítva, A szívek köteles-
sége megmaradt címû interjúkö-
tetem. E találkozások is meg-
erôsítettek abban a hitemben:
lett légyen ezernyi vallás, csak
egy az Isten. Szeretetôrzô és -
átadó külsô-belsô számûzöt-
tek, menekültek és otthonra ta-

lálók könyve A szeretet önkénte-
sei, amely a romániai forra-
dalmi események és a Magyar
Máltai Szeretetszolgálat mû-
ködésének hatására született.
Ha úgy tetszik, az volt a szán-
dékom ezzel a kötettel, hogy
megírjam: hitem, meggyôzô-
désem szerint miként hango-
lódik össze és hogyan küszkö-
dik-küzd együtt a legképtele-
nebb körülmények között is a
Gondviselés és a szeretet vezé-
relte ember.

– Nem említette még az 1944
karácsonyát felidézô, hétköznapi-
an visszafogott, és egyszersmind
vallomásosan megrendítô új
könyvét, amelyben többek közt
Szabó Magda, Polcz Alaine,
Kabdebó Lóránt, Kodolányi Já-
nos, Határ Gyôzô, Mezei And-
rás, Schéner Mihály emlékezik.
Nem hagyományos interjúkban...

– Nem csupán az említett,
közismert személyiségekkel ta-
lálkozhattam. 1944 karácso-
nyán zárult az ostromgyûrû
Budapest körül, és akkor min-
den beszélgetôtársam borzal-
mak közepette élte túl (de túl-
élte) a szeretet, a béke legna-
gyobb ünnepét. Kortanúkat
kérdeztem, szinte az utolsó pil-
lanatban, hiszen az emlékezôk
egy része immár nincs közöt-
tünk. Elmondták azt, amit
meg nem érezhetünk, ha csu-
pán a szörnyûséges halálsta-
tisztikák rideg számzuhataga
özönlik ránk. Itt a rettenet köz-
napjait éljük át újra azokkal,
akiknek a tekintetében elbeszé-
lés közben fölrémlik a hajdani
iszony éppúgy, ahogyan áttû-
nik a megmenekülést kísérô
könny is. A történetük – amely
történelemkönyvben nem ol-
vasható – most már megma-
radhat, itt marad velünk. Foly-
tatást is tervezek: 1956 és 1989
karácsonyáról. Valamint föl
szeretném dolgozni egy tábori
lelkésszel készített régi nagy in-
terjúmat is. Olyan dolgok estek
meg vele irkutszki, kolimai,
kamcsatkai rabságában is, me-
lyekhez képest – ahogyan el-
mondta – Szolzsenyicin gulag-
könyve rózsaszín leányregény.
Legutóbbi kötetemet egyéb-
ként – ahogyan jelzem – „uno-
káinknak” írtam, emlékezte-
tôül, ha lesz még akkor emberi
emlékezet. 

Dobos Marianne-nal
beszélget
Nádor Tamás
Ha megszólít, ha megszólítod – ahogyan mondani szokás –, mintha
ezer éve a barátod, testvéred volna. Bizonyára, mert ô maga is –
amiként egyik könyvének címébe foglalja – a szeretet önkéntese. Bô-
séggel van mit megosztania, ezért nyílik meg elôtte annyi felsajgó
emlékezet. S bár tanult mestersége szerint kemény racionalitással
kellene élnie, „ésszerûtlen” dolgokra adta a fejét, szívét. Sorsokkal
töltekezik, melyeket foglyul ejtettek, amelyeket megsemmisítettek
volna. Ám ô hiszi, tudja: az iszonyat megült ugyan a túlélôk te-
kintetében, ám legvégül ezt is „békévé oldja az emlékezés”. Ezért,
ahogyan mások egykoron életeket, ô történeteket ment ki az idôtlen
idôkbôl. S jegyzi az igazi, az iskolakönyvekbôl hiányzó históriát.

E M B E R  É S  G O N D O L A T



homo sapiens nevû
anyaállatnak (apaállat-
nak) ha három gyereke

nincs is, de négy kereke van. És
micsoda dolog, hogy a négy keré-
ken nem viheti be a kicsinyét egé-
szen az iskolapadig, de legalábbis
az osztály ajtajáig. Kénytelen leál-
lítani a négy kereket több méterre
az iskola bejáratától, és nem óv-
hatja fúvó széltôl drága gyerme-
két, de ki kell tennie ôt télvíz ide-
jén néha még tízméteres gyalog-
lásnak is! Hát ezért eteti minden
jóval, chips-szel, sajtburgerrel,
márkás tejcsokoládéval, miért
itatja finom cukros kólával? Még
majd leadja azt a kis túlsúlyát, azt
a szép puha hájacskáját, hogy fog
kinézni, mibôl látszik majd rajta
(a ruháján kívül), hogy valódi
polgárgyermek, nem akármilyen
proli, munkanélküli, vagy ne adj
isten, cigány kölke, akinek zörög-
nek a csontjai?! 

Mert nincs ám megoldva ezen
a koszos lakótelepen a gépko-
csik helyzete, pedig a benzin jö-
vedéki adóját, azt megfizettetik,
a súlyadót is megfizettetik a
polgárral, de arról már nem
gondoskodnak, hogy a csemeté-
jét az adófizetô a II. b. osztály
ajtajáig fuvarozhassa. 

(És még azt mondják, demok-
rácia van! Meg a polgárt képvi-
selô, választott önkormányzat.
Hát kérdem én… na, inkább
hagyjuk.) 

Ja, és az iskola elé behajtani ti-
los. Sôt. Végig az egész utcába
tilos behajtani … hát egy röhej!
Nem is látjuk a táblát, mintha
ott se lenne…

És hol parkoljon az ember,
ha már az Isten négy kereket

adott neki (amit nyilván meg-
érdemelt, mert az Úr igazsá-
gos!)? Lakótelepet azt tudtak
építeni a kommunisták (panel-
bôl – persze), de a parkolóval
spóroltak. Csináltak helyette
olyan… na, hogy is mond-
jam… parkot. Amit a vízfejû
panellakó lumpen gyepnek ne-
vez, mert gyepet még életében
nem látott, csak a tévében, pe-
dig hát, ugye, az gaz. Olyan
zöld izé, ebkapor meg kutya-
téj, szamárkóró, csalán, lóhere,
nád, zsombék, toklász, de fô-
leg parlagfû. Ezt a Fôvárosi
Kertészeti Vállalat dolgozói
négyszer egy évben megpró-
bálják rövidre nyírni, és akkor
nagyon messzirôl valóban
olyan összefüggô zöld foltok-
nak tûnnek föl. 

Nohát ez az a terület, ahol mi,
négykerekûek rendszerint par-
kolunk. Van úgy, ritkán, hogy
télen fagy. A normális állapot
ellenben az, hogy télen esik
meg olvad, és ez a terület da-
gadó fekete sárrá lesz, akkor

sem túlzok, ha mocsárnak titu-
lálom. 

Na most ez kiválóan alkalmas
arra, hogy ilyenkor, ekét is mel-
lôzve, csak úgy, a négy kerékkel
fölszántsuk, mint a gabonaföl-
det, anélkül, hogy papírhulladé-
kon, sörös- és kólásdobozon,
mûanyag bevásárlózacskón,
üdítôs flakonon, cigarettás cso-
magon és cigarettacsikken, szét-
tört magnókazettán (amelybôl
több száz méteres magnószalag
bír elôkígyózni, gyarapítva a te-
rület értékeit és fokozva a lát-
ványt), anélkül, mondom, hogy
a fölsoroltakon kívül bármit is
belevetnénk. 

A keréknyomok ilyen alkal-
mas idôjárási viszonyok között
akár tizenöt, húsz centi mélyek
is lehetnek, és ezeket a termé-

szet megôrzi az örökkévalóság-
nak, mert megfagynak, kiszá-
radnak, megkövesednek; a gép-
jármûvek kerekei örökre kigyil-
kolják a talajból még a gaznak is
a magvait, itt nemhogy fû, de
még parlagfû sem nô többé, tö-
kéletesen sikerül megsemmisí-
teni benne minden életet. 

A konyhaajtóból meg „zutty!”,
kizúdítja a konyhai dolgozó a
szennyvizet dézsából avagy ve-
derbôl az ajtó elôtt közvetlenül
elterülô „parkosított” anyaföldre,
míg az fölázik a mûszakilag leg-
megfelelôbb állagúra, hogy a te-
herautó, mely a konyhának
nyersanyagot szállít, odaálljon
szorosan az ajtóhoz, nehogy a
szállító megszakadjon a cipelés-
ben. Ezen teherautó kereke aztán
szerencsés idôjárási viszonyok
között akár harminc centiméter
mély nyomot is hagy maga után
a talajban, melynek megvan az a
jó tulajdonsága, hogy örökre ott
marad. Ha a nyugdíjas nénike ki-
töri benne a bokáját, munkát ad
az egészségügyi dolgozóknak is,
vagyis mindenki jól jár.

Ezt a földet ember soha el
nem planírozza, ezt ember (la-
kótelepi lakó) soha többé magá-
énak nem érzi, ezt soha többé le
nem kakálná senki, ha nem len-
nének kutyák.

De azok még szerencsére van-
nak – képviselvén a bioszféra
maradékát.
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■ A Kiss Gábor által szerkesz-
tett A magyar nyelv kéziköny-
vei sorozat negyedik tagjaként
egy több mint 1000 oldalas vá-
logatás látott napvilágot pár hó-
napja. A Tinta Kiadó a költô
Makkai Ádámot, az amerikai
nyelvészprofesszort bízta meg
azzal a lehetetlennek látszó fel-
adattal, hogy költészetünk
nyolc évszázadának páratlanul
gazdag termésébôl kiválassza a
legszebb ezret. Lírai és epikai al-
kotást, azaz dalt, elégiát, ódát
etc. csakúgy felvett a kötetbe a
szerkesztô, mint balladát, vagy
részletet hosszabb elbeszélô
költeménybôl. A csodaszarvas
nyomában címet kapta a grandi-
ózus antológia, amelyben nép-
dalok, népballadák, az ismeret-
len szerzôjû középkori vallásos
énekek után Janus Pannonius-

tól (az 1948-ban született, s
1995-ben elhunyt) Baka Istvá-
nig 136 költôtôl adódik össze a
szép számú alkotás (közbeikta-
tódik néhány névtelen kuruc és
hazafias vers).

Hogy kinek a szerepeltetését
tartom elhibázottnak, arról in-
kább nem beszélek, de hogy na-
gyon hiányolom Csanádi Im-
rét, Zelk Zoltánt, Orbán Ottót,
Petri Györgyöt, az élôk közül
pedig Csoórit, Tandorit és Ora-
veczet, azt el nem hallgatha-
tom. Habár ezen az áron jobb
arányban találjuk meg a határo-
kon túli, a nyugati magyar iro-
dalom jeleseit itt, mint bármely
másik nagy, átfogó válogatás-
ban – olyanok neve rögzülhet
az ún. átlagolvasó tudatában
(olvasván rövid életrajzukat és
kiválasztott mûveiket), akiknek

a helye persze vitathatatlan az
egyetemes magyar költészetben.

Jelképesen az Arany János
Buda halála címû epikus reme-
kének VI. énekében található,
némileg önállósult Rege a cso-
daszarvasról a kötet elsô verse.
Nagyon szép ez az 1863-ban ke-
letkezett mû, csakhogy ha nem
is vele, de mintha akkortájt kez-
dett volna lemaradozni a ma-
gyar líra... (Hogy pontosan mi-
tôl...?!)  Logikusan, József Attila
A csodaszarvas címû remeke
adja a keret záró részét. Sokak
munkáját dicséri ez a kötet.
Nyolc évszázad legszebb ezer
versét biztosan nehezebb volt
kiválasztani, mint akár csak a
20. század legszebb magyar ver-
seit. Kolozsvárott a Korunknál
azt kísérelték meg. (Sokan sza-
vazták egybe ôket.) Hogyne ke-
resném ebben a Makkai-féle vá-
logatásban az ottani elsô tizet.
Kosztolányitól A hajnali részeg-

ség ott éppenséggel az elsô, itt
nincs meg. Hm és jaj. 

Elegáns a kötet, szép a nyo-
más, bár kissé vaskos a könyv,
mégis, kézbe véve is lehet olvas-
gatni. Minden négyzetcentimé-
tert ki kellett használni, ennek
ellenére alig néhány oldal hat
zsúfoltnak. Jól tették a kötet gaz-
dái, hogy illusztrációnak Buday
György metszeteit választották. 

Cs. A.

A

K e r t é s z  Á k o s
Tied a park,

magadnak gyilkolod

Az ezer vers kézikönyve
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■ A Radnóti-idézet nemcsak a
topográfiára vonatkozik (s
nemcsak azokra, akik e táj felett
„gépen szállva” nem tudják, hol
lakott Vörösmarty Mihály).
Nemzedékek nôttek és nônek
fel úgy, hogy az iskolában meg-
tanulják a Szózatot, a A vén ci-
gányt, (a memoriternek kijáró
utálattal), de fogalmuk sincs
róla, miféle ember írta ezeket a
verseket, például küszködött-e
megélhetési gondokkal, mit ír-
tak róla a kritikusok, hogyan
állt a nôkkel, mivel töltötte a
szabadidejét, hogyan szerkesz-
tett lapot – pedig hát egyebek
közt ilyesmikbôl derül ki az,
hogy hol lakott és hogy lakott
itt Vörösmarty Mihály...

Sietve bevallom, diákként
mindezt én se tudtam s ez is
maradt volna a helyzet, ha a
bölcsészkaron, a második év-
ben, amikor épp egy unalmas
elôadásra vártunk, az elôadóte-
rembe hirtelen be nem robban
a meghirdetett docenst helyette-
sítô tanár, aki lendületbôl ugrott
föl a dobogóra, lángoló tekin-
tettel nézett végig rajtunk s hir-
telen, mint egy prédikátor a hit-
viták korából, haragosan ránk-
förmedt: „Maguk nem tudják,
hogy milyen költô volt Vörös-
marty!” S mintha az élete
múlna a meggyôzésünkön,
olyan szenvedélyesen olvasta fel
a Késô vágy, majd a Fogytán van
napod címû verseket, a terem-
ben pedig tisztán érzékelhetô
volt a meghökkenés és a meg-
rendülés csendje. Pándi Pál –
mert ô volt ez a tanár –  tudta,
hogy most kell ütnie a vasat, s
ütötte is: további, számunkra is-
meretlen Vörösmarty-verseket
olvasott fel, az óra végén pedig
csibészes fénnyel a szemében
megint ordított egyet: „Na,
ugye?”. Ahogy érkezett, úgy tá-
vozott, de csatát nyert: aznap
legalább hetven bölcsészt meg-
nyert Vörösmartynak. 

Mindezt pedig Lukácsy Sán-
dor Vörösmarty-könyve hívta
elô emlékeimbôl, mert ebben is-
mertem rá arra a rajongó, hitté-
rítôi szenvedélyre, amely annak
idején az egyetemi elôadás után

Vörösmarty olvasójává tett. Egy
kivételes tudású s egyúttal pole-
mikus beállítottságú tudós moz-
gósított mindent, amit e kor em-
bereirôl, szellemi és hétköznapi
életérôl valaha is megtudott, és
Lukácsy munkásságának isme-
rôi tudják, hogy ez a 19. század
elsô felének valóságos enciklo-
pédiáját jelenti. Ezt a posztu-
musz könyvet gyönyörû rög-
eszme ihlette: ha sikerül meg-
gyôzni a világot, hogy Vörös-
marty nem az unalmas klasszi-
kusok, hanem az izgalmas
kortársak közé tartozik, a költô-
nek nyert ügye van. Mostantól
nem Lukácsy Sándoron múlik,
hogy ez így is legyen. Ô tudatá-
ban volt, hogy sem Riedl Fri-
gyes tisztes, de kissé avíttas
könyve, sem a pártállami kultur-
funkcionáriussá avanzsált Tóth
Dezsô színtelen-szagtalan, még-
csak pozitivista adattárként sem
használható monográfiája nem
képes megfordítani a trendet.
Ehhez egy rendhagyó könyv
kell, olyan, amilyet még senki
más nem hozott össze senki
másról. (Pedig minden nagy ma-
gyar írónak épp egy ilyen mû
dukálna!) Annak ellenére mon-
dom ezt, hogy itt a szerzô tollá-
ból egyetlen szó sem olvasható
– kizárólag Vörösmartyval kap-
csolatos dokumentumok. Luká-
csy szikrázó elméjét, alkotói je-
lenlétét a válogatás, a kontra-
posztos szerkesztés, a pikáns
összehasonlítások, az eszmei,
technikai konkordanciák szere-
peltetése képviseli. Abban, hogy
mi kerül mi mellé, s mi módon,
félre nem ismerhetôen jelen van
az ô szarkazmusa, Vörösmarty-i-
mádata, egyáltalán: a véleménye
a kor szereplôirôl. Nem szerény-
ségbôl, de nem is lustaságból
mondott le arról, hogy a ténye-
ket saját kommentárjaival és iro-
dalomtörténészi spekulációival
fejelje meg. Tudta, hogy min-
daz, ami itt olvasható, önmagá-
ért beszél. Koncepciója  99%-
ban érvényesül  is – kár, hogy a
kiadó a fentmaradó egy százalék
erejéig nem vált hûtlenné a szer-
zôi intenciókhoz. Néhány do-
kumentum alól ugyanis (mivel

maga is információ volna), hi-
ányzik az idézetek forrásának
megjelölése, a keletkezés évszá-
ma, néha a személyek annotáci-
ója. Szerencsére azért ettôl még
végig ámuljuk és bámuljuk a kö-
tetben elénk táruló világot. Szá-
momra például reveláció, hogy
a Vörösmarty-drámák fennkölt
stílusa például nem eredendô
vonása volt e mûveknek: „Tá-
vozzál el a mindennapi beszéd-
tôl” – tanácsolta az ifjúkori drá-
mák egyik olvasója és mi csak
tûnôdhetünk, hol tartana ma a
magyar dráma, ha Vörösmarty
szót nem fogad? „Meglett korú
vagyok és semmi kilátásom” –
olvassuk egyik 1825-ös levelé-
ben s még inkább szíven üt ak-
kor, amikor immár a negyven-
éves költô mondja egzisztenciá-
lis helyzetérôl: „Látod, én literá-
tor vagyok s még becsületes ga-
tyamadzagom sincs” – ez tanács
egy ifjú költônek, akit jobb meg-
élhetést biztosító pályára irányí-
tana. 1842-ben  Kossuth írja
meg a Pesti Hírlapban, hogy
Vörösmarty „e napokban közel
volt ahhoz, hogy nyomtatási
költségek miatt bírói foglalás alá
kerüljön”. S vajon Bajza levele
nem íródhatna-e ma is, legalább
ami a társadalmi közegét illeti:
„A magyar olvas, de szemmel,
de fej nélkül. Olvas és mellette
nem gondol. Izgatni kell, hogy
valaminek az olvasása mellett
gondolkodjék!” Ám azt, aki ké-
pes olvasóit „izgatni”, akkoriban
sem nézték jó szemmel – sem a
politikai árok túloldalán mû-
ködô kortársak, sem a hatalom.
Utóbbi például rendszeresen fi-
gyeltette Vörösmartyt és bará-
tait, amint a Lukácsy által citált
rendôri jelentésekbôl kiderül.
Ha megtudjuk, hogy miért, még
anakronisztikusabbnak érezzük
a dokumentumot: „Az Athe-
naeum címû Pesten megjelenô
folyóirat szerkesztôsége arra tö-
rekszik, hogy felszítsa a liberaliz-
must és a demokratikus felfo-
gást” – mondja az 1837. március
28-ikai jelentés. Errôl persze a
megfigyeltek és besúgottak nem
tudtak, de azt, hogy az ú.n. „iro-
dalmi élet” s fôként annak jobb-
oldala mennyire miazmás, fo-
lyamatosan érzékelték. Elké-
pesztô gyûjtemény olvasható itt
a Vörösmarty-ellenes cikkekbôl,
s még ezek hangja is mintha egé-

szen mai volna: „A mocsok mo-
csok marad mindég, ha ellen-
szer nem használtatik. Izlés, stu-
dium kell a poétának, hogy a be-
csúszott mocskot lássa, tiszto-
gassa ott, ahol kell s készülten
lépjen a publikum eleibe – nem
úgy, mint Vörösmarty” – érté-
kelte a költészetét bizonyos
Papp Ignác. Az Árpád ébredése el-
len, ki hinné, két évig tartó saj-
tóhadjárat indult. A Julius Cae-
sar-fordításról (az eredeti drá-
mákra tett sanda oldalvágások
kíséretében) azt írja a Századunk
kritikusa: „Szegény nyelvünk
semmit sem köszönhet e fordí-
tásnak”. Az intolerancia e pél-
dáit pompásan ellenpontozzák
a Vörösmartyt mint szerkesztôt
bemutató levelek. Kazinczynak
megírta, beküldött mûvén sze-
retne néhány, jótékony hatású
javítást eszközölni. De: „Oly
tisztelôje vagyok akaratjának,
hogy az ellen csak egy betüjét
sem mozdítom ki helyébôl”.
Bezzeg vele szemben ilyesmi
nem létezett. Nagy verse, Az em-
berek, mint most kiderül, erede-
tileg eggyel több strófából állt. S
hogy ki és miért rövidített rajta?
Titok. Vannak persze kevésbé
komor pillanatképei is e kötet-
nek: Kemény Zsigmond és bará-
tai például gyakran  meglátogat-
ják, és mit ad isten, mindig ép-
pen „egy ingben találtuk, pezs-
gôt készítve”. Toldy Ferenc azt
újságolja Bajzának, hogy a költô
„szelíd és meleglelkû hypo-
chondrikus”. Kezdet is, vég is
úgy áll elôttünk e kötet után,
mintha vágatlan dokumentum-
filmet láttunk volna a költôrôl.
Mennyire más még a tragikus,
de alig elképzelhetô vég is, ha az
az érzékletes kép jut eszünkbe
róla, amit a Tóth Lôrincnek
szóló, 1854-es levélben olva-
sunk: „Itt a lelki erô oszlop,
melyrôl lepusztult a híd”. 

Lukácsy Sándor:
Mi tilt jobbakká válnotok?
– Vörösmarty és kora
Balassi Kadó, Bp., 2003
375 old, 2600 Ft

O L V A S Ó S Z E M Ü V E G

„S nem tudja, hol lakott
itt Vörösmarty Mihály”
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■ – Egyetlen, figyelemre méltó nyomtatott verses-
kötet után szinte teljesen áttért az ún. „hangkölté-
szetre”, bár már ebben is figyelmezteti az olvasót,
hogy könyve akusztikus kompozíciókat is tartal-
maz, melyek szövegét partitúraként ajánlatos ke-
zelni. Hogyan jut el egy költô, aki írott verseken
nôtt fel, ahhoz, hogy egyre inkább a vers által elér-
hetô hang- és látványhatások izgassák? Mi áll az
ön által képviselt avantgárd irányzat létrejötte mö-
gött: megrendítô erejû személyes élmény vagy eszté-
tikai spekuláció?

– Folyamatos, kitartóan mûködô személyes
élmény és tapasztalat, mely szerint a költé-
szet térben létezik, hiszen már eredeti hor-
dozója, a hang is abban terjed. Ezért tekin-
tem „térköltészetnek” is, amit csinálok. Má-
sodik kötetem, a Szellôzô Mûvek is teljesen
szabályos, nyomtatott könyv volt, persze a
versek mellett képi alkotásokkal, kottákkal,
fotókkal, dokumentációs anyaggal. Szkárosi-
con címû CD-m egyszerre lemez, könyv és
mûtárgy. A költészet ugyanis nemcsak iroda-
lom, hanem mûvészet is – a nyelvé, és min-
dené, ami a nyelvbôl levezethetô: vagyis a
hangé, a képi megjelenésé, a mozdulaté, a
testé. Így az írott versek felôl teljesen termé-
szetesen jutottam el a térben létezô nyelvek
költészetéig, miközben az ún. lineáris, sor-
írásos költészettel sem hagytam fel soha.
Más kérdés, hogy sokan azt hiszik,  egy
avantgárd költô tevékenysége abban merül
ki, hogy hörög, gesztikulál, csörömpöl, firkál
a falra és néha furcsákat mond.

– Azáltal, hogy Ön  (és akikkel együtt dolgozik)
megsokszorozzák a hatáselemeket, többek számára
válik átélhetôbbé a költészet? Vagy épp fordítva, a
totális koncertszínház merész effektusai, mivel na-
gyobb koncentrációt, erôsebb intellektuális felkészü-
lést követelnek a befogadótól, csak egy szûkebb ré-

teg számára teszik élvezhetôvé a hangköltészetet? 
–  A mûvészi újítások mindig is egy felfe-

dezô kedvû kisebbség társadalmi bázisához
kötôdtek. Ugyanakkor a mi tevékenységünk
és az én „transzpoétikus”, mûvészetközi köl-
tôi munkám éppen azon alapul, hogy feliz-
zítjuk a költészet érzéki rétegeit: a hallást, a
látást, az – akár láthatatlan – testi jelenlét in-
tenzitását. Ez a gyakorlatban sokkal élmény-
szerûbbé teszi a befogadást, mintsem az in-
tellektualizált fogyasztási formák. Csakhogy
itt  óriási szerepe van a kultúra szocializálásá-
nak (iskola, kulturális intézmények, média
stb.), amelynek keretében általában a hagyo-
mányos befogadási formákat és mûtárgyakat
(irodalom esetében a hagyományos könyvet
és folyóiratot) tekintik „érthetô”-nek és irány-
adónak, a rendhagyó módon és közegben
megjelenô, új eszközökön és nyelveken ala-
puló alternatív formákat (hanghordozók,
multimédia, performansz stb.) pedig periferi-
álisnak és gyanúsnak tüntetik fel. Ugyanak-
kor a szellemi élet intézményrendszere is a
kényelemre, a járt utak elônyeire és a szerény,
de biztos egzisztencia kockázatmentes fenn-
tartására szorítkozik.

– Annak idején az Új Hölgyfutár politikai
köntösbe bújtatott konzervativizmusnak esett ál-
dozatul. Érték-e ezenkívül (rendszerváltás elôtt
és után) más atrocitások is különféle mûvészi ki-
sérleteit?

– Az Új Hölgyfutárt annak idején egyszerû
politikai számítás alapján pécézték ki: az ép-
pen per alatt álló, szélsôjobboldali botrány-
lapként számon tartott Szent Koronát és fô-
szerkesztôjét, Romhányi Lászlót kívánták
menteni egy drasztikus ellentámadással. Az
Új Hölgyfutár nem esett áldozatul: a pert
másodfokon megnyertük, és az ügyben addig
nem látott, széles körû mûvészi-értelmiségi
szolidaritás bontakozott ki, lényegében párt-
állástól függetlenül. Nyereség volt ez azért is,
mert sikerült visszaverni azt a rendkívül ve-
szélyes támadást, amely jogi precedenst kí-
vánt teremteni a kultúra mûködésébe való
külsô, illetéktelen, pitiáner politikai számítá-
sok alapján történô beavatkozáshoz.

A második kérdésre a válaszom röviden:
sajnos nem.

– A Magyar Rádióban évek óta fut Világgége
címû sorozata, amely a Szkárosi Hangadó alcí-
met viseli. Kísérleti zene, kísérleti költészet kap itt
teret, de nem belterjes módon, hanem nemzetközi
kitekintésben. Életrajzában is feltûnik, hogy nem-
csak a társmûvészetek képviselôivel mûködik
együtt a megszokottnál szorosabb közösségben, de
mintha a mai experimentális mûvészetnek is vala-
miféle európai központja alakulna ki Ön körül.
Megtévesztô látszat ez, vagy valóban ilyesmirôl
van szó?

– Inkább arról, hogy viszonylag sok ilyen,
egyéni, kiscsoportos és nemzetközi együtt-
mûködésen alapuló kis központ jön létre
azok között és körül, akik hosszú idôn át, ki-

tartóan csinálják azt, ami ôket érdekli, függet-
lenül attól, hogy a „piac”, a „közönség”, a
„szakma” stb. mit ítél fontosnak vagy elfo-
gadhatónak, illetve hogy az intézményi és
médiadiktatúrák mit adnak az elôbbiek szájá-
ba. Amellett ez a fajta, totális költészet és mû-
vészet alapvetôen nemzetközi terepen mo-
zog: fesztiválokon, nemzetközi projektek-
ben, könyvekben, avantgárd kiadványokban,
antológiákban és folyóiratokban, újabban a
világhálón. Igazán ez teszi lehetôvé a szel-
lemi túlélést és a csendes kitartást azokban a
provinciális zónákban, amelyekben élünk, és
amelyeken igyekszünk, de nem nagyon tu-
dunk változtatni. 

– Ma hogy látja: születik-e még valaha „hagyo-
mányos” irodalmi mû az Ön mûhelyében? Egyál-
talán: lesz még mód arra is, hogy egy Szkárosi-al-
kotást ne megnézzünk, meghallgassunk, körbejár-
junk, hanem a régi könyvformában elolvassunk?

– Nagyon remélem: évek óta dolgozom egy
újabb „költészetmûvészeti könyvmunkán”.
De mivel nem a szokásos úton járok, nyelvet,
hangot, képet, írás- és gondolkodásmódot
kell könyvvé formálnom, rengeteg munka
van vele. Idô, nyugalom és pénz kellene
hozzá, és ebbôl a pénz a kisebb gond. 

Sokat dolgozom, s noha nem írok sokat,
annak egy jelentékeny része simán olvas-
ható lenne, ha megjelenne. De évtizedek óta
– bár elég jó formaérzékem van, ez például
a dalszövegeimbôl vagy a fordításaimból ki-
tetszhet – nem tudok, nem is akarok haso-
nulni az elfogadottnak tekinthetô költôi for-
mákhoz és normákhoz. Ha meg hozzányú-
lok a nyelvhez, megpróbálok eddig nem
(annyira) ismert energiákat fölhozni belôle,
ami költôileg a legtermékenyebb dolog: ak-
kor ezek a versek-szövegek már kiszorulnak
az irodalmi élet látható fórumairól. Az ex-
perimentális, kísérleti irodalomnak ma is
csupán egyetlen magyarországi fóruma van,
a negyedévenként, sok nehézséggel megje-
lenô Magyar Mûhely.

Ezért megyek tovább úgy, ahogy eddig
mentem. Itthon, külföldön, a levegôben.
Nem látom értelmét, hogy olyat írjak, amit
bármelyik igényes költô – és elég sok van be-
lôlük – meg tud csinálni. Ha teljesen ôszinte
vagyok, olyat szeretnék mindig csinálni, amit
ôk – alkatuknál, szokásaiknál, érdekeiknél
fogva – nem tudnak, nem akarnak vagy nem
mernek megcsinálni.

Írófaggató
Nádra Valér ia megkérdezte

Szkárosi Endrét
SZKÁROSI ENDRE (1952, Budapest)
költô, 1977-ben az ELTÉ-n szerzett magyar–
olasz szakos diplomát. 1994 óta az ELTE
olasz tanszékének docense. Az 1970-es évek
óta publikál, 1978–1983 között a Mozgó Vi-
lág szerkesztôségének tagja. Ismeretlen mono-
lógok címmel 1981-ben jelenik meg verseskö-
tete. 1984-ben megalapítja a Szkárosi &
Konnektor zenekart, amellyel hangköltészeti
és totális mûvészeti koncerteket, performan-
szokat mutat be. 1986-ban kezdi gondozni
az Új Hölgyfutár címû folyóiratot. Az 1990-
es években az angol Towering Inferno és a
magyar Spiritus Noister együttessel zenél.
1990-ben Galántai Györggyel közösen jelen-
teti meg Szellôzô Mûvek címû „költészetmû-
vészeti könyvmunkáját”. Az utóbbi években
fôként kazettákat, lemezeket, illetve egy CD-t
adott ki. (Szkárosicon, 2002). Munkásságát
Kassák-díjjal (1986) és Locus Signi-díjjal
(1994) ismerték el. 
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■ A Könyvhét megjelenése idén
éppen elkerüli március 15. közelét,
az olvasnivalók azonban szépen
kialakítottak magukból egy, az ün-
nephez illô paksamétát. Kosáry
Domokos Kossuth Lajos a reformkor-
ban címû könyvének (Osiris, Mil-
lenniumi Magyar Történelem –
Életrajzok) és Féja Géza Kossuth La-
josának (Mundus, Életmûsorozat;
egyben: Új Irodalom 18) sem ez
az elsô kiadása. Regényes sorsuk-
ban mutatkozik némi rokonság.
Errôl az egyikben a két elôszó (a
2002-es és az 1943-as), a másikban
az utószó (2001-bôl 1941-re, 1945-
re, 1974-re és 1987-re visszate-
kintve) tanulságosan tájékoztat.
Kosáry egy fiatal történész generá-
ció tagjaként, Szekfû Gyula támo-
gatását bírva kezdte el írni, és rész-
letekben, különnyomatokban
publikálni az 1944 tavaszára (az ál-
lamférfi halálának 50. évforduló-
jára) szánt, végre korszerûen szak-
mainak eltervezett személyiségraj-
zot. A kinyomott, krúdában álló
mû azonban pinceraktárban várta
ki 1946-os elsô közrebocsátását.
Féja Az igazi Kossuth Lajos címen
kívánta volna megjelentetni a II.
világháború alatt többé-kevésbé
készre írt munkáját, melynek kéz-
irata 1945-ben, amikor a szerzôt,
valamint Németh Lászlót („egy
német írót”!) rövid idôre letartóz-
tatták, kis híján a békési rendôrség
martaléka lett. Bár a Kossuth irán-
ti érdeklôdés nem, a könyv gondo-
lata elaludt Féjában, de ez az elôz-
mény biztosan belejátszott 1974-
es, Visegrádi esték címû regényébe,
mely az öreg Görgey Artúr és Kos-
suth Lajos fiktív találkozását tár-
gyazza. Maga a most ismét olvas-
ható történelmi esszé posztumusz
alkotásként, csak 1987-ben látott
napvilágot.

Természetesen Kosáry jóval ter-
jedelmesebb tudósi értekezése és
Féja más közönségnek szánt, egy-
szerûbben befogadható élet- és
korrajza nemigen vethetô össze
egymással, ám párhuzamos forga-
tásuk érdekes és elgondolkodtató.
Féja, a szépíró a teljes életutat vé-
gigkövetve rendre kiélezi a fordu-
lópont-szituációkat, s dramatizál
(Széchenyi és Kossuth drámája,

Kossuth és Görgey drámája – vall rá
erre két fejezetcím is). Ezzel éri el,
hogy a tagadhatatlan tankönyvi
színezetre rávigye a szuverén epi-
kus alak- és szituációlátását, bizto-
sítsa a kissé regényes olvasmá-
nyosság közegét. Kosáry, akinek
csupán a reformkor a tere, mérle-
gel: a Küzdelem Széchenyivel fejezet
is visszafogott. A szükségszerû ka-
rakterbeli és egyéb különbségek
ellenére a két mû egymás szom-
szédságába kívánkozik, mert bár
az idén nyáron 90. születésnapját
ülô Kosáry és a 103 éve született
Féja a tavalyi Kossuth-bicentená-
rium valamely képzeletbeli aszta-
lánál valószínûleg nem egy-
könnyen értettek volna szót, köte-
teik – fôleg a kossuthi egyéniség
érlelôdését és a Pesti Hírlap szere-
pét taglalva – a vitakérdések köze-
pette is árnyalhatják egymást. 

Egy Kossuth-kortárs, Vahot
Imre A jurátusi kávéház címû írása
nyitja a Palatinus nívós új antoló-
giáját (a testvér, Vachott Sándor
1848-ban Kossuth egyik titkára is
volt; a két fivér részben széttartó
életútját már sokan vizsgálták). S
kézenfekvô, hogy az összeállítás
Kosztolányi Dezsôtôl a Pilvax
gyorsfényképével folytatódjék,
bár a könyv címe ez: Négyszáz éves
kapucíner. A hasonló tematikus vá-
logatások készítésében jártasságát
már sokszor bizonyító Erki Edit
szerkesztô ezúttal is szép, lebilin-
cselô, változatos anyagot hozott
össze, bár úgy látom, az ilyesfajta
gyûjteményekbe az úgynevezett
kis írók, valamint az ide vagy oda
elkönyvelt „szabálytalan” klasszi-
kusok nemigen férnek bele. Itt ta-
lán csak Gábor Andor és Kóbor
Tamás (és a besorolhatatlan Rejtô
Jenô) olyan szerzô, aki nem na-
gyon bújhat elô Mikszáth és Bró-
dy, Csáth és Karinthy, Krúdy és
Füst, Márai és Hunyady meg a
többiek árnyékából. Tersánszkyt
is szeretnék, kismestereket az
1870 és 1930 közötti idôszakból, s
legalább egy írónôt is a kávé-
házba! Mert el ne feledjük, a
tárgyjelölô alcím ez: Magyar írók
novellái a kávéházakról. És – min-
den, ismételt elismerésem ellenére
– itt jön a bibi. A „kaffákról” az-

tán tényleg rengeteg elbeszélés
született, s akár az is errôl a társa-
sági helyrôl szól(hat), amelynek a
kávéház csupán a díszlete. Mi
késztet akkor egy regiment
szösszenet, jegyzet, tárca, újság-
cikk, regényrészlet közlésére? Aki
magyar írók kávéház-novelláit
szeretné kézbe venni, egy-egy
ilyen mûfaji átcsapásnak még ör-
vend is. Az viszont már meglep-
heti, hogy „novella”-ként Koszto-
lányi Esti Kornéljának Ötödik,
majd Nyolcadik fejezetével talál-
kozik. Jó-jó, az Esti… elôzetes no-
vella-publikációkból egybesimí-
tott füzéres regény – Nagy Lajos
Budapest nagykávéháza viszont
olyan kulcsregény, amelybôl in-
kább a jól hangzó címre és a frap-
páns indításra lehetett szükség. 

Az már Erki szerkesztôi nagyvo-
nalúságát dicséri, hogy „a kávé-
házi emberként” is számon tartott
(sôt, „kávéházisága” miatt öregsé-
gében meg is hurcolt) Nagy Lajos-
ról egy – ez se novella… – emlé-
kezést is szerepeltet. A két legjob-
ban szaladó fejezetnek Az alvilági
kérô és a Ha kevés a pénz érzôdik:
az én olvasatomban a kötet babér-
jait Kárpáti Aurél, Cholnoky Vik-
tor, Heltai Jenô, Szép Ernô aratja
le. Stílszerûbben szólva: az ô ka-
pucínerjük a legínycsiklandóbb.

A sokoldalú kultúrtörténész
Mitták Ferencnek nemrégiben szé-
pirodalmi (drámai) keretek között
volt mondandója Kossuthról.
Legfrissebb köteteként – fiával,
Mitták Zoltánnal társszerzôségben
– a „Haj, hôs Rákóczi népe…” címû
munkát adta ki. A kristályos szer-
kezetû könyv a szabadságharc
elôzményeit, fôszereplôit (kuru-
cokat és labancokat) és a fejede-
lem eszmerendszerét mutatja be.
Kitûnô kronológia és megbízható
irodalomjegyzék járul az iskolai
könyvtáraknak (is) melegen ajánl-
ható opuszhoz (a szerzôket jól is-
merve, egy kis kajánkodással azért
meg kell jegyeznem: hét Mitták-
forrás azért kicsik sok, ha Szekfû
Gyulától A számûzött Rákóczi
nem kapott helyet). A függeléki
rész értéke a nagyapa, „a vén hu-
szár” két – népmondának is te-
kinthetô – meséje. Nyilván ez in-
dította a fiút és az unokát e mû el-
készítésére. A Tóth Könyvkereskedés
és Kiadó Kft. nevében Tóth Csaba
nem ok nélkül tér ki arra: ritka,
hogy apa és fia legyen a szerzôpá-
ros, ráadásul úgy, hogy az 54 éves

családfô másik fiával, Péterrel már
dolgozik a 2003 karácsonyára ter-
vezett 5000 év – 1000 híres világtör-
ténelmi személy címû könyvön. Te-
hát a debreceni könyves mûhely,
ahogy eddig, a jövôben is számít
a százhalombattai Mitták Ferenc
és családtag-munkatársai – így
mondtuk régebben – „népszerû-
tudományos” krónikáira és port-
régyûjteményeire.

2002 decemberében, Jelenits Ist-
ván 70. születésnapjára idôzítette
az Útjaidon címû köszöntôkönyvet
a Magyar Piarista Rendtartomány, a
Pázmány Péter Katolikus Egyetem és
az Új Ember Kiadó. Öt szerkesztô
számára is épp elég munkát adha-
tott a rengeteg laudáció, vers, el-
mélkedés, tanulmány „egyberostá-
lása”. Amit ez a majdnem 700 ol-
dal nyújt, híven tiszteleg a szerény-
ségérôl, tartózkodásáról, segítô-
készségérôl és fáradhatatlanságáról
közismert teológus, a küldetését el-
sôrendûen a tanári hivatás misszió-
jában meglelô szerzetes elôtt, és hí-
ven tükrözi azt is, hogy két-három
nemzedék sok kiválósága (irodal-
márok, történészek, mûvészettör-
ténészek, esztéták, morálfilozófu-
sok, néprajzosok és mások, s persze
rendtársak, lelkészek, pedagógu-
sok) számára miféle közvetett és
közvetlen indíttatásokat jelenthe-
tett mindenekelôtt az a minôség-
eszmény, fegyelem, lelkiség, ame-
lyet az irodalomtanár és hitoktató,
az esztétaprofesszor és a mû-
elemzô Jelenitstôl nyertek. (Mi
sem természetesebb, mint hogy a
publikációk gazdag körében egy –
Borián Tibor piarista tollából – II.
Rákóczi Ferenc, az imádkozó állam-
férfi címmel sorozódik a tíz ciklus
egyikébe.)

A csatlakozó képanyag a papi és
a tanári tevékenység mellett a tú-
rázó, a közösségével jókedvûen
társalgó, a kispapoknak salátát ké-
szítô, a könyvhéten dedikáló Jele-
nits tanár urat is megjeleníti az ôt
ismerôk és az ôt e kötet sokszínû,
tisztelgô írásai nyomán megisme-
rôk számára. Szólhatnék a Szege-
dy-Maszák Mihály által újraolva-
sott Esti Kornélról, idézhetném
Nagy Gáspár versét, kitérhetnék a
„Pázmányosok” szellemi jelenlé-
tére, rálapozhatnék Órigenész er-
kölcstanára – ez mind, s annyi
más még, belefért a kötetbe –, de
csak a 25. fénykép aláírását citá-
lom: J. I. Velecében kapucsínót kor-
tyolgat a kispapokkal…

Kossuth és a kapucíner

S Z E M M A G A S S Á G B A N

fé lcédu lá i
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Minden könyv egy helyen!
TANKÖNYVCENTRUM
a Kódex Könyváruházban

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

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

Minden könyvet egy helyrôl!

PARNASSZUS ANTIKVÁRIUM
1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 50. Tel./fax: 311-6049 
vásárol régi könyveket, könyvtárakat, mûfaji, tartalmi, 

idôbeli kötöttségtôl mentesen, ám válogatva.
„Mindenfélét, de nem mindent”

Elôzetes telefonos egyeztetés alapján 
díjtalan kiszállás, szállítás.

Libri sikerlista
2003. február 21. – március 6.

A Libri üzlethálózatban regisztrált vásárlások számítógépes összesítése alapján

SZÉPIRODALOM

1. Kertész Imre:
Sorstalanság

Magvetô Könyvkiadó

2. Rácz Zsuzsa:
Állítsátok meg
Terézanyut!

Bestline Kiadó

3. Rakovszky Zsuzsa:
A kígyó árnyéka

Magvetô Könyvkiadó

4. Márai Sándor:
A gyertyák csonkig

égnek
Helikon Kiadó

5. Szabó Magda:
Für Elise

Európa Könyvkiadó

6. Malota László:
A Gyalázatosak

szentélye
Konkrét Könyvek

7. Dolák-Saly Róbert:
Madáretetô

Európa Könyvkiadó

8. Harris, Joanne:
Szederbor

Ulpius-Ház
Könyvkiadó

9. Steel, Danielle:
Az udvarház

Maecenas Könyvek

10. Kertész Imre:
Kaddis a meg nem
született gyermekért

Magvetô Könyvkiadó

ISMERETTERJESZTÔ

1. Oliver, Jamie:
…és egyszerûen csak

fôzz!
Park Könyvkiadó

2. Illig, Heribert:
Kitalált középkor

Allprint Könyvkiadó

3. Stahl Judit:
Enni jó!

Park Könyvkiadó

4. Kisbán Gyula
(szerk.):

Mit mutat a horoszkóp?
Fieszta Kiadó

5. Burian, Peter K. –
Caputo, Robert:

National Geographic
Fotóiskola

Geographia Kiadó

6. Matthews, Andrew:
Hallgass a szívedre
Varázsládika Kiadó

7. Czeizel Endre Dr.:
Tudósok – gének –

dilemmák
Galenus Lapkiadó

8. Finkelstein, G .
Norman:

A holokauszt-ipar
Kairosz Kiadó

9. Tvrtko, Vujity:
Utolsó pokoli történetek

Alexandra Kiadó

10. Havas Henrik:
Kurvaélet

Alexandra Kiadó

GYERMEK, IFJÚSÁGI

1. Szutyejev,
Vlagyimir:

Vidám mesék
Móra Ferenc
Könyvkiadó

2. A Gyûrûk Ura
– A két torony

Egmont–Hungary Kft.

3. Brunhoff, Jean de:
Babar otthon
Móra Ferenc
Könyvkiadó

4. Varga Katalin:
Gôgös Gúnár Gedeon

Móra Ferenc
Könyvkiadó

5. Ctvrtek, Vacláv –
Smetana, Zdenek:
Moha és Páfrány 

Móra Ferenc
Könyvkiadó

6. Böszörményi Gyula:
Gergô és az álomfogók
Magyar Könyvklub

Rt.

7. A Dzsungel
könyve 2.

Egmont-Hungary Kft.

8. Harry Potter
és a titkok kamrája

Egmont-Hungary Kft. 

9. Miler, Zdenek:
A vakond nadrágja

Móra Ferenc
Könyvkiadó

10. Weöres Sándor:
Bóbita

Móra Ferenc
Könyvkiadó

Szépirodalom:
1. Rakovszky Zsuzsa: A kígyó árnyéka Magvetô Könyvkiadó
2. Kertész Imre: Sorstalanság Magvetô Könyvkiadó
3. Tolkien, J. R. R.: A Gyûrûk Ura Európa Könyvkiadó
4. Új Péter: A hôstermelô La Ventana
5. Márai Sándor: Füveskönyv Helikon Kiadó
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■ – Legutóbb megjelent Lázadók címû
könyvében három regény olvasható. 1969,
1978, 1981-ben írta meg ôket, két törté-
nelmi és egy korunkban játszódó írásról van
szó. Mi hozta össze egy könyvbe ezt a há-
rom regényt?

– Az elsô Brutus, Julius Caesar meg-
gyilkolásáról szól. A történet a valóság
és a fikció elegye. Eljátszottam a gon-
dolattal, hogy mi lett volna, ha a nagy-
szerû taktikus császár alteregója lett
volna a merénylet áldozata. A máso-
dik A világbíró király, az Ezeregyéj-
szaka ezerkettedik éjszakája, a mesés
Keleten játszódik. A jóságos uralkodó
leghûségesebb emberének keze által
hal meg, ugyanis mielôtt belsô erköl-
csi bukása megtörténik, Ahmed, a hû
szolga megöli, ezzel akadályozva meg
a király romlását.

A harmadik, Velünk kezdôdik minden, a
hatvanas évek története. Itt próbáltam
kitapogatni, milyen sors vár ránk, hogy
a mi nemzedékünk kezébôl kiknek a ke-
zébe kerül át a világ. Újfajta életérzést
próbáltam megragadni, megfogalmaz-
ni. Jött egy olyan generáció, melynek
tagjai úgy gondolták, jogosan fogják ki-
csavarni a hatalmat, és jogosan veszik át
az élet irányítását apáik kezébôl, meg-
elôzve a természet rendjét. Mert hiszen
ez az élet törvénye, de a generációváltás
azelôtt spontán módon szokott volt
megtörténni. Az új nemzedékek úgy
érezték, hogy elôdeik méltatlanok a pél-
daadásra. Ebben sok jogos igazság van,
de sok jogtalanság is. Nem feltétlenül
erkölcsi jog alapján rázták le a tekinté-
lyüket, hiszen a maguk igazságaival ôk
se sokkal lettek különbek erkölcsileg,
mint az apák.

Megkíséreltem bebizonyítani, hogy
egyik nemzedék sem jobb a Deákné
vásznánál. Itt köti össze a közös cím a
három könyvet. A nemzedékek harca a
történelem fontos vonala.

Azért is vontam ezt a hármat egy kö-
tetbe, hogy bizonyítsam, az élet lénye-
gében mindig ugyanolyan: mindig van
hatalom, mindig van jó és van perverzá-
lódó hatalom. 

– Mennyire személyesek a történelmi meg-
látásai?

– Ritkán voltam uralkodó, ritkán detro-
nizáltak… De a tréfát félretéve, erôsen
áthatottak személyes tapasztalataimtól.
Nyolcvanegy éves vagyok. Az elsô világ-
háború után születtem négy évvel, ugye-
bár nem kell elmondanom, hogy azóta
mi minden történt Magyarországon. A
történelem ráfekszik az életünkre, irá-

nyítja a sorsunkat. Különösen a mi nem-
zedékünkét, akiknek a felét a második vi-
lágháború kiirtotta. Az állandó fenyege-
tettség, az állandó rettegés, az állandó ül-
dözöttség légkörében éltünk. Nem tud-
tuk, mikor visz el egy nyilas gazember,
egy német gestapós, mikor egy szovjet
katona, mindezt soha nem lehetett tud-
ni. Ezek után nem nehéz arra a követ-
keztetésre jutni, hogy aki mindezt meg-
úszta, az nagyon hálás lehet az Istennek,
mert rengeteg lehetôség lett volna arra,
hogy elvigye a történelmi terror. A pokol
tornácán éltünk. Nekem például meg
kellett volna halnom a Donnál, de egye-
temi hallgató voltam. Annyit el kell
mondani Horthyról, hogy az egyetemis-
tákat nem adta. Ha éppen nem egyete-
mista vagyok, akkor én is „vígan fütyü-
lök” a Don partján, amíg a lábam le nem
fagy vagy el nem talál egy süvítô löve-
dék. Ez a társaság, mi, a megmaradt éle-
tünket talált pénznek érezzük. A tudatos
énem egy történelmileg kiemelt, rendkí-
vül viszontagságos korban alakult ki.

– A kötet végén önrôl, a szerzôrôl szóló
idézetek vannak. Például: „mégiscsak botrá-
nyos és fölháborító – hangsúlyozzuk: botrá-
nyos és fölháborító –, hogy például a nyolc-
vanadik évében járó Bárány Tamás, hetven
(!) mûvével a háta mögött, a Kossuth-díja-
sok közül eddig mindig kimaradt. Holott
(…) elbeszélô mûvészete novellaírás terén
méltó folytatása  a Kosztolányiénak, regé-
nyei pedig Mikszáth és Móricz értékeit va-
lósítják meg”. Utóbbi méltatás Beke Albert
tollából származik, de akad itt német, fran-
cia és amerikai lapokból is hasonló hangvé-
telû írás. Ez a kiadó gesztusa volt?

– Nem a kiadó tette oda. Meguntam
azt, hogy 65 évi munka után nem sok jó
szót mondtak el rólam.

– Ez azt jelenti, hogy sok erôs kritikát
kapott?

– Nem. Egyszerûen szóra se méltattak.
Pályám kezdetén nagyon lelkes fogadta-
tásban volt részem. Ennek nagyon örül-
tem, de mindezek ellenére konokul jár-
tam a magam útját. Abszolút nem érde-
kelt, hogy kinek mi a véleménye az írá-
saimról, vagy rólam. A magam vélemé-
nyére figyeltem, amint ezt általában
minden olyan író teszi, aki kicsit is igé-
nyes a maga tollára. Aki nem ilyen, az
hajlamos arra, hogy kiszolgáljon min-
denkit, aki neki kezet nyújt. 

Nem jelentkeztem sehol, hogy nyittas-
sék nekem kapu. Mindazok, akik szeret-
ték volna, hogy melléjük csatlakozzak –
miután ez nem történt meg – elkezdtek
rám fújni. 

Akadtak kritikusok, akik nagyon lelke-
sen írtak rólam, de miután kiderült,
hogy nem értünk egyet mindenben, ak-
kor elfelejtettek. Egy neves kolléga, aki
egyik könyvemnek lektora volt, kriti-
kusként az egekig magasztalt, késôbb
egy magyar irodalomról készült köny-
vében már a nevemet sem említette.
Szóval ilyen dolgokat kellett nekem el-
viselnem. Egy élet keserûsége késztetett,
hogy az említett idézeteket behelyez-
tem a könyvembe, hátra. Mindezek el-
lenére elmondhatom, hogy nem is na-
gyon haragudtam soha, és az életben
soha bosszút nem álltam.

– Van valami írása tervben, esetleg már
készül valami újdonság? 

– Tavaly év végén jelent meg a köny-
vem. Most egyelôre várok, és figyelek.
De nagyon ki vagyok szolgáltatva a fi-
gyelôkémnek, ami ma már nem ugyan-
azzal a frissességgel mûködik, mint fia-
tal koromban. Tizenöt évesen jelent
meg az elsô verseskötetem. Hatvanhat
éve csinálom, majdnem annyi éve írok,
mint amennyi ideig Ferenc József
császár volt. Azt hiszem, természetes
dolog, hogy ennyi odafigyelés, munka
kimeríti az embert. Ha csak a leírt betû-
ket számolom…

Pátriárka korban vagyok, idôsebb,
mint Jókai, mikor meghalt. Ezek után
nem kell mondanom, hogy kiket éltem
még túl ebben a szerencsétlen magyar
irodalomban. Most azért egy kis pihe-
nôt tartok, egy lélegzetvételnyit. Úgy
érzem, ennyit legalább megérdemelek.

Szakonyi Dávid

Nemzedékek harca
Beszélgetés Bárány Tamással
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Fikció valóságosan
Tandori Dezsô az író, költô,
esszéista, mûfordító és raj-
zoló új könyvvel ajándé-
kozta meg a közönséget. 

„Bennem mestergyûjtô,
embergyûjtô, trófeás kezde-
ményezôszellem sosem
volt. Jóllehet mindenre-
mindenkire rászorulhattam
volna akkor. Mégis megvol-
tam a magam lehetôségei-
nek szabályai és törvényei
és igényei között egészen
jól, és hagytam, hogy ala-
kuljanak a dolgok. Ez jósze-
rén máig sincs másképp, s
közben hatvankét éves let-
tem” – írja. 

A szerzô legbelsô világába tessékeli be az olvasót, a tôle meg-
szokott akcióírással létrehozott mondataival. Ha ugyan meg le-
het ezt szokni, hiszen mindig felrázza, meghökkenti az embert
hol dermesztô ôszinteséggel, hol pedig éppen könnyed humor-
ral, zsibbasztó szóviccekkel. A mû alcíme Fikció, de azért a tör-
ténetek és szereplôi nagyon is valóságosak. 

Közel kerülhetünk a szerzô családjához, baráti köréhez, ezek
közt egy talányos lélekhez, Hajnali Virgilhez, aki szintén a ma-
darak és ebek pártfogója, bohém, akivel végül megmagyarázha-
tatlan tragédia történik. Megtudjuk mibôl él a szépíró, hogyan
volt ez régen, és mint van manapság.

Önvallomások, sajátos irodalmi elemzések, emberélmények,
valamint kutyákról, verebekrôl és lóversenyekrôl szóló történe-
tek jelennek meg a könyvben.

Mindez hét fejlövés formájában igazi Tandori-féle trükkös lö-
vedékekkel.

Sz. D.

Tandori Dezsô: Hét fejlövés
Ab Ovo Kiadó (282 old.)

Nyugati kultúra, keleti tapasztalat
Lin Yutang talán máig az egyetlen kínai író, akinek a magyar ol-
vasók idôsebb nemzedéke ismerheti a nevét. Köszönhetôen an-
nak, hogy 1945 elôtt minden addigi munkája megjelent és –
mint errôl a távoli, titokzatos világról szóló egyedüli híradás –
sikert is aratott nálunk. Így a hazáját bemutató, Az én országom,
az én népem címû esszéje is, mely az 1935-ös amerikai kiadás
után 1938-ban, Benedek Marcell fordítói leleménye nyomán a
Mi, kínaiak címet elnyerve itthon is megjelent. Akkor hézag-
pótló szerepe volt, és Lin Yutang regényei: az Egy múló pillanat
meg A bölcs mosoly szépírói eszközeivel mintegy távlatossá téve
illusztrálták is az esszében kifejtett országtipológiát. A mostani,
(a régi cím alatt bár, de új és igényes, mert például a prózában
tolmácsolt verseket versként kezelô) átültetés ismét igazolja,
hogy Lin Yutang esetében a nyugati egyetemeken szerzett kul-
túra szerencsés ötvözetet alkothat a keleti tapasztalatokkal. A
szerzô nemcsak leírja, témakörök szerint haladva, hazája ember-
típusait, lélektani, öltözködési, étkezési szokásait, valláshoz, mû-

vészethez, tudományokhoz,
szórakozáshoz való viszonyu-
lásukat, de arról is mindunta-
lan tanúságot tesz, hogy nem
csekély elfogultságot táplál
minden iránt, ami Kínából
ered – szenvedélyesen védel-
mébe veszi például a „lábelkö-
tözés” megnyomorító szoká-
sát. Nagyobb gond ennél,
hogy éppen 1935, vagyis a
könyv megírása óta mentek
végbe a legnagyobb, legalapve-
tôbb változások Kínában s a
mai magyar olvasó – szükség-
szerûen – olyan könyvbôl véli
megismerni ezt az országot,
melyben a húszas évek köze-
pén lezajlott polgárháború a
legfrissebb, még említést nyert esemény. Milyenek voltunk, mi
kínaiak, lehetne a mû hiteles címe, és az, hogy milyenek lettek
azóta, továbbra is kíváncsiságunk tárgya.

ny.

Lin Yutang: Mi, kínaiak
Tericum kiadó, Bp. 2002, 414 old, 2570 Ft.

Rosie Afrikában
A szerzô, akinek az immár
filmvászonról is hódító Brid-
get Jones alakját köszönhet-
jük, újabb regénnyel jelent-
kezett. A cím azonban egy
kissé megtévesztô. Hôsnôje,
Rosie Richardson ugyan
éppúgy szingli, mint elôdje,
de korántsem olyan bájos
ügyetlenséggel mozog a vi-
lágban, mint Bridget. Szere-
lemnél, magánynál, barátság-
nál sokkal többrôl van szó
ebben a könyvben. A könyv-
szakmában kezdô, ugrifüles
Rosie megszerzi ugyan magá-
nak a híres szívtipró tévés
mûsorvezetôt, Olivert, de a
rá irigykedô nôk nem tudják,
mit kell kiállnia a narcisztikus-hisztérikus férfi mellett. A gyöt-
relemnek egy négynapos afrikai út vet véget, melyen Rosie-
nak a kiadóját kell képviselnie egy jótékonysági akcióban. Af-
rikából aztán, ahol a lány szembesül minden földi nyomorú-
sággal és kiszolgáltatottsággal, egy merôben más Rosie tér vis-
sza Londonba, mint aki elment. Megváltoztatja az életét, há-
tat fordít a házasságot felajánló Olivernek, de a londoni kö-
zéposztálynak is. Egy jótékonysági szervezet tagjaként ismét
Afrikában kezd dolgozni, idôvel ô lesz a vezetôje egy mene-
külttábornak, és nemcsak a sáskajárással, az éhínséggel, a jár-
ványokkal szembesül, de a a Nyugat közönyével, a politikai
bürokráciával is. Rosie számára ebbôl az következik, hogy
visszatér Londonba, de azért, hogy egy tévémûsor révén tá-
mogatókat szerezzen az afrikai tízezrek megmentésére. Kide-
rül, hogy a harmadik világ problémáira már csak így: szinte
vásári cirkuszok keretében lehet felhívni az emberek figyel-

Magyar irodalom

Külföldi irodalom

K Ö N Y V K I L Á T Ó
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mét. Helen Fielding, mint az eddigiekbôl is sejthetô, ezúttal
nem felhôtlen szórakozásban részesíti olvasóit, de azért ízelí-
tôt kapunk humorából és erotikával fûszerezett leírásaiból is.
Ezért a regényért meg kell küzdenünk – de a végére érve úgy
érezzük, kár lett volna, ha feladjuk.

-a -a

Helen Fielding: Nagy szerelmem története
Európa Könyvkiadó, Bp. 2002, 403 old. 1800 Ft

A  H.F.E.D
csábítása
Erica Jong számos re-
gény, esszé és verseskötet
szerzôje, de a magyar ol-
vasó számára majdhogy-
nem ismeretlen, mivel
egész életmûvébôl ezt az
egy regényét fordították
le magyarra – igaz, ezt az
egyet kétszer is: a Rette-
gés a repüléstôl tudniillik
már 1990-ben is megje-
lent, akkor Félek a repü-
léstôl címmel.

A könyv, melynek fô-
ként gátlástalanul eroti-
kus voltát emeli ki ajánlá-
sában Updike, a híres kortárs, egy fiatal írónôrôl: Isadora Win-
grôl szól, (valószínûleg magáról Erica Jongról), aki írói pályájá-
nak még csupán a kezdetén tart, de házasságait és válásait ille-
tôen már korántsem kezdô. Szexuális tapasztalatait illetôen
sincs már mit tanulnia, mindent kipróbált, amit csak lehetett.
Mivel az elsô férje komplett ôrült, aki meg akarja ölni, logikus,
hogy a második egy pszichiáter legyen, ám ezt a biztonságos,
de rendkívül unalmas házasságot egy újabb pszichológus: Ad-
rien megzavarja. Egy tudományos konferencián ismerkednek
össze és Isadora nem tér haza a férjével, hanem utazgatni kezd
Európában, ki mással, mint nemi gerjedelme bálványával: Ad-
riennel. Errôl a kalandról azonban kiderül, hogy tévedés: Isa-
dora nem több a férfi számára, mint egy kóbor numera, akinek
kedvéért esze ágában sincs felrúgni a saját családi békéjét. Az
írónô végül kénytelen visszakullogni elhagyott férjéhez, azzal a
szilárd elhatározással, hogy „de aztán megalázkodni nem fo-
gok”. Így válik annak a nôtípusnak a jellegzetes képviselôjévé,
amelyik egyszerre vágyik két egymást kizáró dologra: szeretne
szorosan kötôdni, tartozni valakihez s ugyanakkor úgy szabad-
nak lenni, hogy bármikor engedhessen a H.F.E.D., vagyis a Hir-
telen Felindulásból Elkövetett Dugás csábításának. Férjétôl hû-
séget, odaadást, megbocsátást várna el, ô maga azonban – sza-
badsága jegyében – nem viszonozza ezt. A dilemma kissé baná-
lis, bár Erica Jong a regény problematikáját megfûszerezi azzal,
hogy hôsnôjénel fentieken túl saját zsidó identitásával is meg
kell küzdenie.

A mû 1973-ban, amikor megjelent, botrányt kavart akkor obsz-
cénnak számító stílusával, szabadosnak ható nézeteivel. Azóta
éppen három évtized telt el. Mai alapérzésünk megbotránkozás
helyett inkább ilyesmi: „Te jó ég, hol vagyunk már ettôl?”

-a -a

Erica Jong: Rettegés a repüléstôl
Tericum Kiadó, Bp. 2002, 398 old, 2370 Ft

Feltörô szenvedély

Texas tikkasztó, emberpróbá-
ló hôségében, ahol a felforró-
sodott vibráló levegôben sûrû
porfelhôk emelkednek a ma-
gasba, eltompulnak az ember
érzékei. Az itt élôkbôl még
egy gépkocsi zaja is fejfájást,
gyomorgörcsöt vált ki. Az em-
berek élete összefonódott a
végtelennek tûnô legelôk egy-
hangúságával.

Az egykori, ma már nyugál-
lományban élô seriff, Ne-
vada Smith nyugalmát meg-
zavarják. Utóda, Shep Mar-
son seriff elmondja neki,
hogy a gyilkosság vádjával
elítélt Ross McCallum kiszabadult a börtönbôl. Kiderült
róla, hogy hamis vád alapján ítélték el. Ô volt az, aki letar-
tóztatta. Még inkább megdöbbent, amikor megtudta, hogy if-
júkori szerelme, Shelby Cole, visszatért a városba. Az olvasó
izgalmát tovább fokozza az a hír, hogy az egykori sheriff és
a börtönbôl szabadult elítélt szerelmi vetélytársak voltak. A
múlt felidézését egy rendkívül különös, feszült és titkokkal
teli történet követi. Izgatottan keresik Shelby Cole halottnak
hitt kislányát. Különleges fordulatok követik a nyomozást.
Az egykori vetélytársak összecsapnak. Felelevenítik a régi bû-
nöket. A feltörô szenvedélyek izgalmas olvasmánnyá avatják
a regényt.

Rajnai András

Lisa Jackson: Érintés
General Press Kiadó, 413 oldal, 1300 forint

Különleges sors
Hajlamosak vagyunk néha
azt gondolni, hogy a máso-
dik világháborúról már jó-
szerivel nincs mit írni: a
téma lassan kimúlik az iroda-
lomból. Aztán kezünkbe
vesszük például Stefanie
Zweig (nem tévesztendô
össze híres egykori névroko-
nával: Stefan Zweiggel) regé-
nyét, amelybôl egyébként
már film is készült és meg-
gyôzôdhetünk fenti véleke-
dés ellenkezôjérôl. Stefanie
Zweignek egészen különle-
ges sors jutott osztályré-
széül: egy gazdag német–
zsidó ügyvéd lányaként születik, akinek szülei az utolsó elôt-
ti pillanatban hagyják el Németországot. s akkor sem az emig-
ránsok megszokott útját követik, hanem az angol gyarmat-
ként létezô Kenyát választják. Jellemzô addigi életfelfogá-
sukra, hogy a kislány anyja, amikor el kell döntenie, mit vi-
gyen magával, a hûtôszekrénye helyett az új estélyi ruháját
választja. Mivel Zweigék nem tudnak angolul, de a bennszü-
löttek nyelvét, a szuahélit sem beszélik, bizarr helyzetekbe

K Ö N Y V K I L Á T Ó



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

keverednek, amit még tetéz az, hogy a háború kitörése után
már nemcsak az a probléma, hogy fehér bôrûek, hogy zsidók,
de immár az is, hogy az Angliával hadban álló Németország-
ból jöttek. 

A kislány, ellentétben a felnôttekkel, megszereti új hazáját, nem-
csak angolul tanul meg, de a szuahéli egyes helyi nyelvjárásait is
– végül mindezeket a nyelveket jobban ismeri már, mint a néme-
tet. Legfogékonyabb éveit tölti itt, s megszereti a bennszülötteket
– így aztán amikor vége a háborúnak, és az apja úgy dönt, hogy
haza kell térniük, elvégre a németek nem tekinthetôk azonosnak
a nácikkal, a búcsú már fájdalmas Stefanie számára. Eddig szokat-
lan, ismeretlen élethelyzetek, fura figurák és felfedezésszámba
menô leírások tárháza ez a regény, amely – örömünkre – csak elsô
része az önéletrajzi ciklusnak. Ha a folytatás is ilyen gazdag lírai-
sággal, az európaitól eltérô afrikai gondolkodásmód ilyen empa-
tikus ábrázolásával íródik meg, izgatottan várunk rá.

-a -a

Stefanie Zweig: Hontalanul Afrikában
Magyar és Társa Kiadó, Nagykanizsa, 2002, 383 old.

Túlélés élesben

Kalandokkal és veszélyekkel teli életet élt Soros Tivadar, azaz
Schwartz Tódor, mire 1965-ben eszperantó nyelven megjelentet-
hette a náci idôkkel foglalkozó magyarországi visszaemlékezését.
Soros Tivadar – közismert tôzsdei üzletember, Soros György apja
– a túlélés nagymestere volt. Mint fia írja, mindig ura volt a hely-
zetnek. Húszévesen részt vett az elsô világháborúban, orosz fog-
ságba esett és több évet sínylôdött a távol-keleti orosz táborokban.
Társaival együtt megszöktek és sikerrel hazajutottak. A fronton
megtanulta az eszperantó nyelvet és közremûködik a szovjet esz-
perantó szövetség létrehozásában. Hazatérése is kalandos: linzi
származású osztrák tisztként jelentkezik a repatriálási bizottságnál.
Itthon Kalocsay Kálmánnal és Baghy Gyulával elindítja a Literatu-
ra Mondo címû eszperantó lapot, melyben megírta szibériai meg-
próbáltatásainak históriáját. A második világháború kitörése idején
jó nevû ügyvédként tevékenykedik. A zsidóüldözés erôsödésével
családja megmentésére hamis papírokat szerez, amely szerint
mindannyian keresztények. Mi több, minden családtagját külön
költözteti, hogy ne legyen feltûnô az egymáshoz tartozás. A vissza-
emlékezés alig tizenegy hónap eseményeit – 1944. márciusától, a
német megszállástól 1945 februárjáig, a szovjetek bevonulásáig ter-
jedô idôszakot foglalja magában. E tizenegy hónap eseményeit
rögzíti: hogyan történt a megszállás, hogyan próbált a zsidó tanács
egyezkedni a megszállókkal, miként zajlottak a begyûjtések, ho-
gyan tûnt el elôször a vidéki, majd a fôvárosi zsidóság egy része is
a német haláltáborok felé haladó halálvonatokon. Sajátos túlélési
stratégiát dolgozott ki a maga és a családja számára, amibe még az
is belefért, hogy a hamis papírokkal színházba, uszodába, vagy ét-
terembe járjon. E kijárási alkalmakat újabb és újabb hamísított pa-
pírok beszerzésére is felhasználta, amikkel zsidó családok tucatjait
segítette álnévhez és ezzel a túléléshez. Kit ingyen, kit pénzért.
Szinte hihetetlen, hogy a borzalmak özepette is mennyire meg-
ôrizte hidegvérét és cselekvôképességét. Tudósítása is inkább ob-
jektív és elemzô beszámoló, mintsem szépirodalmi igényû, az em-
beri érzelmek széles skáláján játszó, szépirodalmi memoár. Egy-
szerû nyelven mondja el tanúvallomását. Éppen ez a könyv egyik
erôssége. A visszaemlékezés 1965-ben jelent meg elôször eszpe-
rantó nyelven, majd 2000-ben angolul is. Az angol szerkesztôi utó-
szó beszámol arról is, amit a könyv már nem tárgyal, vagyis ho-

gyan vándoroltak ki a család tagjai külön-külön Nyugatra, utoljára
a szülôk 1956-ban. Fiaik közül György nevét világszerte jól isme-
rik, de Pál fiuk is sikeres a maga szakmájában. Apja derûs nyugal-
mát, mellyel a legnagyobb veszély idején is képes volt áthidalni a
borzalmakat, György is örökölte, aki így emlékszik vissza a hábo-
rús napokra: „Talán szentségtörésnek tûnik: életem legboldogabb
idôszaka volt ez a tíz hónap, tizennégy éves koromban. Életve-
szélyben forogtunk, de apám látszólag ura volt a helyzetnek. Tisz-
tában voltam a fenyegetô veszéllyel, mert apám mindenrôl felvilá-
gosított, de a lelkem mélyén mégsem hittem, hogy nekünk is
bajunk eshet. …Kevés volt az esélyünk, mégis mindig mi kereked-
tünk felül. Mi többet kívánhat egy tizennégy éves fiú? Csodáltam
és imádtam az apámat. Kalandos életet éltünk és jól szórakoztunk
együtt. Azt hiszem, hogy mindez erôsen érzôdik is ebben a könyv-
ben; arra viszont szerénységében alig utal apám, hogy milyen sok
embernek segített.”

Hegedûs Eszter

Soros Tivadar: Álarcban. Nácivilág Magyarországon
Trezor Kiadó, 2240 Ft

Hol, mikor, mi illik

Talán még azt is illik tudni,
hogyan kell recenziót írni?!
Bevallom, elsô mondatomat
afféle költôi kérdésnek szán-
tam. Tény, hogy márványba
vésett szabályai ennek sincse-
nek. Legföljebb az elviselhetô
szokás van. Szerintem dr. Ety
Cat sok-sok magamfajta lap-
topkopogtatónak udvariasan,
ám határozottan és viszony-
lag röviden azt is el tudná
mondani, hogyan kell (illik)
viselkednie (ami majdnem
ugyanaz: korrekt könyvismertetést írnia) a recenzensnek. Ezek
után pedig dr. Ety Catrôl annyit feltétlenül el kell mondanom,
hogy szülôhazája Moral Land, ahol ô, az illemtan nemzetközi
hírû professzora, megkérdôjelezhetetlen szaktekintély. Oda-
haza könnyû helyzetben van az okos, szellemes és szerény tu-
dós, hiszen náluk tökéletes az emberi viselkedés. Tanácsait
(ahol szükséges, tehát:) a világ minden országában figyelemre
méltatják – állítja Szikora Katalin, akinek alkalma volt néhány-
szor beszélgetni a rendkívül toleráns és tiszteletre méltó elmé-
leti tudással valamint nem kevés gyakorlati tapasztalattal bíró,
bölcs szakemberrel. Ezeknek a beszélgetéseknek az eredménye
egy trilógia. Az illem-interjúsorozatból egyelôre három rész je-
lent meg: Mi illik vendégfogadáskor?, Mi illik ajándékozáskor?
és Mi illik az információs sztrádán? Mint látjuk, két örökéletû,
általános téma kerül terítékre, és egy modern, gyorsan változó
szabályrendszerének ismertetésével ajándékoz meg bennünket
a „szerzôpáros”. Így aztán dr. Ety Catnek akad még fontos tá-
mája bôven. Ezért is remélem, hogy folytatódik a sorozat. Mert
ugye: három ilyen jópofa és tényleg nélkülözhetetlen mû után,
Tisztelt Kiadó, mégsem lenne illendô máris abbahagyni?!

dr. Decens

Dr. Ety Cat: Mi illik...?
Magyar Könyvklub
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■ „A tündérmesék csoport-
jába azok a mesék tartoznak,
amelyeknek legfôbb jellem-
zôje a csoda: a mese tele van
csodálatos kalandokkal, cso-
dás tárgyakkal és csodás sze-
mélyekkel” – írja Boldizsár Il-
dikó meseíró, mesekutató A
macskacicó címû gyûjtemény
utószavában. Majd a kötet
válogatója és szerkesztôje
még azt is elárulja, hogy:
„Szerte a világon a tündérme-
sékbôl van a legtöbb, Ma-
gyarországon a XIX. század
közepén megkezdett gyûjtés
óta kb. négyezer lejegyzett
tündérmesét tartunk szá-
mon.” Ebbôl a kimeríthetet-
len mesetarisznyából vett elô
huszonötöt, hogy olvashas-
suk-felolvashassuk a legszebb
és legjellegzetesebb darabo-
kat. Csakúgy, mint az antoló-
gia párdarabjait (Az álomlátó
fiú, Az egynapos király) ezt a
pompás kötetet is Keresztes
Dóra színes grafikái díszítik.

Talán kevesen gondolnák,
hogy a klasszikus képes-
könyvsorozat elsô kötete
(Babar király), Jean de Brun-
hoff francia író-grafikus keze
nyomán már több mint hét
évtizeddel ezelôtt megszüle-
tett. Gondolhatnánk persze,
hiszen már nálunk is három-
négy nemzedék nôtt fel eze-
ken a köteteken. Kedveltsé-
gük nem csökken az idô ha-
ladtával sem. Ezért aztán
ezeknek a köteteknek újra és
újra helyet kell biztosítani a
kiadói tervekben. A Móra
Kiadó gondoskodik – már
elég régóta – arról, hogy de
Brunhoff kedves és kevésbé
kedves (mert olyan is akad)
mesehôsei idôrôl idôre talál-
kozhassanak a kis olvasók-
kal. A Babar otthon címû epi-
zódot Bálint Ágnes fordításá-
ban élvezhetjük.

Versekrôl ezúttal Döbrentei
Kornél, a József Attila-díjas

költô gondoskodik a kicsik-
nek, a verskedvelôknek, külö-
nösen azoknak, akik szeretik
a cicákat. (A szerzônek már
jelent meg gyerekeknek szóló
verseskönyve, továbbá ifjú-
sági regénye is.) A Lacza
Márta egész oldalas, színes il-
lusztrációival nemrég megje-
lent Nyaficai cicókák c. kötet
elsô része Nyaficáról, a hun-
cut cicáról szól, a második
rész tizenkét versében pedig a
cicacsalád különféle kalandja-
iról értesülhetünk. (Ez a So-
phie könyvek 26. darabja.) 

A 13 éves Johnnyval, aki
egy brooklyni iskola padját
koptatja, a Johnny Fortunate
kalandjai címû sorozat elsô
kötetének segítségével akár
már meg is ismerkedhettek a
történelem és a mai New
York-i srácok élete iránt ér-
deklôdô magyar gyerekek.
Elôzô számunkban ugyanis

már szóltunk Gáspár Ferenc
trilógiájának elsô részérôl (A
strucc vére), amelyben Johnny
fantasztikus idôutazást tesz,
a jelenbôl, 2001-bôl, a 14.
század második felébe. Lakó-
helyérôl, a  soknemzetiségû
metropoliszból egyenest An-
jou (Nagy) Lajos magyar ki-
rály udvarába, illetve tábo-
rába (amikor hadjáratot ve-
zet. – Márpedig Lajos elég
sokat hadakozott.) Johnny
családnevét, amely olaszosan
hangzik, le is fordíthatjuk
magyarra, lévén az egyik
nagyapja magyar, akkor pe-
dig Johnnyt, azaz Jancsit
Szerencsésnek hívják. No-
men est omen. A strucc ter-
jeszkedik c. kötetben folyta-
tódnak a fiú utazásai, álmai,
képzelôdései során újra és
újra visszatér a középkori
Magyarországra. De most
már a barátnôje (szerelme),
Claire is részt vesz ezekben a
veszélyes kalandokban. Az a
Claire, aki 2001. szeptember
11-én szerencsésen túléli a
WTC elleni terrortámadást.
Misztikus jel (vagy mond-
junk inkább ravasz írói fo-
gást?), hogy szeptember 11.
Nagy Lajos 1382-ben bekö-
vetkezett halálának a napja
egyben. Elôre jelzem, hogy
elôkészületben a kalandre-

gény-sorozat következô ré-
sze: A strucc halála.

Végül de nem utolsó sor-
ban lássunk egy szép isme-
retterjesztô kötetet is! A Mi
micsoda sorozat újdonsága,
74. kötete olyan témával fog-
lalkozik, ami mindenkit
érint, ezért nagyon is érde-
kel. Mi a pénz?  A természeti
pénzektôl  a vert fémpénze-
ken, a papírpénzen át ho-
gyan jutottunk el az euróig?
Hogyan alakult ki a bank-
rendszer? Mi a stabil pénz-
nem? Mikor volt az elsô
nagy, 20. századi infláció?
Mi az immateriális pénz?  –
sorjáznak az izgalmas kérdé-
sek az Udo Kruse-Schulz által
gyönyörûen illusztrált kötet-
ben, amelynek szövegét
Franziska Jungmann-Stadler
írta. Szó esik a pénzhamisí-
tásról és a régi pénzek gyûjté-
sérôl is. Egy kis nyelvészke-
dés – ez mind pénz: bélás,
della, dohány, fitying, gem-
pa, guba, korpa, lé, lóvé, ma-
ni, steksz, suska, zsé, zseton,
zsozsó, dudva, rongy, mal-
lér, lepedô, bankó, pirosha-

sú, anyagiak, árva fillér, ráva-
ló, krajcár, garas, kes, pelyva,
peták, ruppó, zsuga.

A macskacicó. Palatinus K.,
192 old., 2450 Ft; Döbrentei
Kornél: Nyaficai cicókák. Litte-
ra Nova. 29 old., 890 Ft; Jean
de Brunhoff: Babar otthon.
Móra  Kvk. 42 old., 1980 Ft;
Gáspár Ferenc: A strucc terjesz-
kedik. Coldwell Könyvek, 197
old.,1480 Ft; Franziska Jung-
mann-Stadler: A pénz. Tesloff
és Babilon Kiadó, 48 old.,
1860 Ft.

CS. A.

Mért van szükség
tündérmesére és pénzre?
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FÓKUSZ KÖNYVÁRUHÁZAK
1072 Budapest , Rákóczi  út  14.

Telefon: 268-1103,  fax:  267-9789
4026 Debrecen , Hunyadi u.  8 -10.

Telefon: 52/ 322-237,  fax:  52/416-091
3530 Miskolc ,  Széchenyi u.  7 .

Telefon/fax:  46/348-496
7621 Pécs , Jókai  u.  25.

Telefon: 72/312-835,  fax:  72/314-988
6720 Szeged ,  Tisza L.  krt .  34.

Telefon/fax:  62/420-624

SZAKKÖNYVÁRUHÁZAK
Infotéka Könyvesbolt

1088 Budapest ,  Rákóczi  út  27/b
Telefon: 338-2739,  fax:  484-0842

Iskolacentrum
1051 Budapest ,  Október 6.  u.  9 .
Telefon: 332-5595,  fax:  311-1876
Mediprint  Orvosi  Könyvesbolt
1053 Budapest ,  Múzeum krt .  17.
Telefon: 317-4948,  fax:  484-0023

Szakkönyváruház
1065 Budapest ,  Nagymezô u.  43.
Telefon: 373-0500,  fax:  373-0501

Technika Könyvesbolt
1114 Budapest ,  Bartók Béla út  15.

Telefon/fax:  466-7008

Minden ami zene

Kodály Zoltán Zenemûbolt, Antikvárium és Hangszerbolt
1053 Budapest ,  Múzeum krt .  21.
Telefon: 317-3347,  fax:  317-4932

Rózsavölgyi  és Társa Zenemûbolt
1052 Budapest ,  Szervi ta  tér  5 .

Telefon: 318-3312,  fax:  318-3500

KÖNYVESBOLTOK
6500 Baja,  Déry sétány 5.
Telefon/Fax:  79-322-582

1085 Budapest ,  József  krt .  63.
Telefon: 328-0754,  fax:  328-0755
1111 Budapest ,  Bartók B.  út  50.
Telefon/fax:  466-5169,  386-0201

5600 Békéscsaba,  Andrássy u.  3 -5 .
Telefon/fax:  66-450-550/221 mellék

5600 Békéscsaba,  Andrássy u.  6 .
Telefon/fax:  66-445-433

3300 Eger,  Bajcsy-Zs.  u.  2 .
Telefon: 36-517-758,  fax:  36-517-757

8640 Fonyód, Béke u.  3 .
Telefon: 85-560-320,  fax:  85-560-321

9021 Gyôr,  Arany János u.  3 .
Telefon/fax:  96-319-760

9021 Gyôr,  Bajcsy-Zsi l inszky u.  42.
Telefon/fax:  96-518-467,  96-324-611

6800 Hódmezôvásárhely,  Szegfû u.  8 .
Telefon: 62-239-336

6100 Kiskunfélegyháza,  Mártírok út  1.
Telefon/fax:  76-467-399

4600 Kisvárda,  Szent L.  u.  13.
Telefon: 45-506-140,  fax:  45-506-141

7300 Komló,  Városház tér  7.
Telefon/fax:  72-482-859

9730 Kôszeg,  Városház u.  1 .
Telefon/fax:  94-364-047

3530 Miskolc,  Bajcsy-Zs.  u.  2–4.
Telefon/fax:  46-509-513,  46-509-514

2750 Nagykôrös,  Derkovits  u.1.
Telefon/fax:  53-352-546

4400 Nyíregyháza,  Bercsényi u.  5 .
Telefon: 42-506-253,  fax:  42-506-254
5900 Orosháza,  Gyôry Vilmos tér  1.
Telefon: 68-473-315,  fax:  68-418-112

3060 Pásztó,  Kölcsey F.  u.  14.
Telefon/fax:  32-563-300

7621 Pécs,  Széchenyi tér  8 .
Telefon/fax:  72-310-427

2300 Ráckeve,  Kossuth L.  u.  12.
Telefon/fax:  24-424-855

3100 Salgótarján,  Bem út 2.
Telefon/fax:  32-512-755

9400 Sopron, Elôkapu út 5.
Telefon/fax:  99-312-868

5540 Szarvas,  Kossuth u.  21/2.
Telefon: 66-214-937

7100 Szekszárd,  Garay tér  14.
Telefon/fax:  74-413-469

2000 Szentendre,  Fô tér  5.
Telefon/fax:  26-311-245

6600 Szentes,  Kossuth u.  11.
Telefon/fax:  63-318-673

3170 Szécsény,  Rákóczi  út  92.
Telefon/fax:  32-372-650,  32-343-455

9700 Szombathely,  Foghíj  3 .
Telefon: 94-505-855,  fax:  94-505-854

2800 Tatabánya,  Réti  út  166.
Telefon/fax:  34-304-304

2600 Vác,  Széchenyi u.  31.
Telefon/fax:  27-306-543

9800 Vasvár,  Március 15.  tér  3 .  
Telefon/fax:  94-370-178

8900 Zalaegerszeg,  Kossuth L.  u.  22.
Telefon/fax:  92-599-150

A legnagyobb választék

A LÍRA ÉS LANT RT. BOLTJAIBAN
Internet: www.lira.hu, E-mail: lira@lira.hu

FokuszOnline könyváruház – WWW.FO.HU

Magyar Könyvgyûjtô
bibliofilia, könyvrégiség, kultúrhistória

III. évfolyam 2. szám

● Közös ethosunk az igazság – látogatóban Vizi E. Szilveszternél
● Ex Libris – Pomogáts Béla

● A gyûjtôszenvedély tehet mindenrôl – bemutatjuk
az Atticus Antikváriumot

● Múlt és jövô – az antik könyvpiac az elmúlt évben és idén
● A fényírás mesterei – a régi fotók gyûjtésérôl és értékérôl

● Amirôl az árjegyzékek mesélnek – Blastik Judit
az antikvár könyvek katalógusairól

● A könyv névjegye. A címlap fejlôdéstörténete
1. rész A szerzôi név a címlapon

● Tóth Gyula, történész, író, tanár:
A Kiadói Fôigazgatóság történetérôl 1. rész

● Bálint Ferenc ex libris-kiállításáról
● Az atlánti világtenger nyugoti partjain – Nendtvich Károly amerikai útinaplója 1858-ból

● Alföldy Jenô: A bor filológiája

Megvásárolható az újságárusoknál és könyvesboltokban, ára 660 Ft,
a 2003. évi 10 szám kedvezményes,

4400 Ft-os áron elôfizethetô a szerkesztôségben: 
1114 Budapest, Hamzsabégi út 31.

Telefon/fax: 466-0703

A Magyar Könyvgyûjtô terjesztôje a FOK-TA Bt.
1134 Budapest, Gidófalvy u. 21. Telefon: 30-960-7474

A Magyar Könyvgyûjtô példányonként is megvásárolható 660 Ft-os áron a Magyar
Lapterjesztô Rt. újságárusainál, a Libri Kft. és a Líra és Lant Rt. nagyobb könyvesboltjaiban,

valamint a Szent Imre Antikváriumban (Budapest XI., Bartók Béla út 25.), a Honterus
Antikváriumban (Budapest V., Múzeum krt. 35.), a Nyugat Antikváriumban

(Budapest V., Bajcsy-Zsilinszky út 34.) és a Parnasszus Antikváriumban
(Budapest V., Bajcsy-Zsilinszky út 50.).
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ELÔFIZETÉSI FELHÍVÁS

MEGRENDELÉS
Megrendelem a Könyvhetet 1 évre 2880 Ft elôfizetési díjért. Kérem,
küldjenek postai csekket az elôfizetési díj befizetéséhez.

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

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

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

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

A Könyvhetet megrendelheti
a szerkesztôség címén:

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

vagy faxon a 466-0703 telefonszámon.

Magyar Könyvgyûjtô
A régi könyvek és az antikvitások kedvelôinek.

Megvásárolható könyvesboltokban
és újságárusoknál 660 forintért.

Kedvezményes elôfizetési díj
2003. évre (10 szám) 4400 Ft.

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

MEGRENDELÉS

Igen, szeretnék tájékozott lenni a régiségek világában, emiatt megrendelem
a Magyar Könyvgyûjtô c. újságot a 2003. évre (10 lapszám)
4400 Ft elôfizetési díjért.

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

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

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

A
A Börzsöny turistatérképe [Kart. dok.].

Wanderkarte: tourist map: carte touri-
stique. 1:40 000 Cartographia. 
ISBN: 963-352-105-X CM 650 Ft 

A cár és a madár [elektronikus dok.].
40 orosz diamesefilm. Interaktív multi-
média. Arcanum. 
ISBN: 963-9374-43-1 Mûanyag tokban: 5600 Ft 

Afghanistan [Kart. dok.]. Pakistan, Tajiki-
stan: map for businessmen & tourists:
political map. 1:3 000 000 GiziMap. 
ISBN: 963-00-9056-2 2000 Ft 

A kultúra szociológiája. Osiris: Látha-
tatlan Kollégium. (Szemeszter: Az
Osiris Kiadó és a Láthatatlan Kollé-
gium egyetemi tankönyv sorozata) 
ISBN: 963-389-406-9 kötött: 2450 Ft 

Alexie, Sherman – Bass, Rick: Ha azt
mondjuk: Phoenix, Arizona. C+S Kvk.
(Mai amerikai novellák) 
ISBN: 963-206-424-0 fûzött: 790 Ft 

Altman, John: Kémek játéka. General
Press. (Világsikerek) 
ISBN: 963-9459-12-7 kötött: 1500 Ft 

A magyar irodalom története [elektro-
nikus dok.]. Szöveg és képek. Arca-
num. 
ISBN: 963-9374-46-6 Mûanyag tokban: 5600 Ft 

Ámulatba ejtô valóság. Képes kalauz
gyermekeknek. Reader's Digest K. 
ISBN: 963-8475-75-7 kötött: 7490 Ft 

A múlt idôk nótás könyve. 1. 77 + 1
magyar nóta. Oskar.
ISBN: 963-8122-02-1 fûzött: 1456 Ft 

Angol 1. [elektronikus dok.]: kezdô.
Hangzó anyag, szöveg és képek. In-
formania Digitalmedia. (Nyelvsziget) 
Mûanyag tokban: 1990 Ft 

Angol 2. [elektronikus dok.]: középha-
ladó. Hangzó anyag, szöveg és ké-
pek. Informania Digitalmedia. (Nyelv-
sziget) 
Mûanyag tokban: 1990 Ft 

Angol 3. [elektronikus dok.]: haladó.

Hangzó anyag, szöveg és képek. In-
formania Digitalmedia. (Nyelvsziget) 
Mûanyag tokban: 1990 Ft 

Angol haladó [elektronikus dok.]. Inter-
aktív multimédia. Informania Digital-
media. (Nyelvakadémia) 
Mûanyag tokban: 3990 Ft 

Angol kezdô [elektronikus dok.]. Inter-
aktív multimédia. Informania Digital-
media. (Nyelvakadémia) 
Mûanyag tokban: 3990 Ft 

Angol középhaladó [elektronikus
dok.]. Interaktív multimédia. Informa-
nia Digitalmedia. (Nyelvakadémia) 
Mûanyag tokban: 3990 Ft 

Angol szótár [elektronikus dok.]. Szó-
felolvasással. Interaktív multimédia.
Informania Digitalmedia. (Katedra) 
Mûanyag tokban: 4990 Ft 

Areopolisz. Történelmi és társadalom-
tudományi tanulmányok. 
ISBN: 973-85121-5-8 fûzött: 1630 Ft 

Árpádkori új oklevéltár. 9. köt.
1272–1290. [Repr. kiad.] 
ISBN: 963-206-307-4 fûzött: 1875 Ft 

A sztálinizmus hétköznapjai. Tanulmá-
nyok és dokumentumok a Sztálin-kor-
szak történetébôl: [felsôoktatási tan-
könyv]. Nemz. Tankvk. 
ISBN: 963-19-4113-2 kötött: 5400 Ft 

Ausztria = Austria = Österreich = Aut-
riche [Kart. dok.]. 1:500 000 Carto-
graphia. 
ISBN: 963-352-454-7 CM 900 Ft 

Az én szerelmem. Osztrák szerelmes
versek. General Press. (Szép versek,
szép köntösben) 
ISBN: 963-9459-01-1 kötött: 798 Ft 

Az iskolai rendszerû szakképzésrôl
szülôknek és tanulóknak. Pályavá-
lasztást segítô kiadvány. Mo. Szülôk
Orsz. Egyes. (Szülôk a gyermekekért) 
fûzött: 196 Ft 

Az öröklét nyomában. Science fiction
antológia. Cherubion. (Cherubion
science fiction 27.) 
ISBN: 963-9346-83-7 kötött: 1498 Ft 

B
Baghdad = Bagdad = Bagdad [Kart.

dok.]. City map. 1:25 000 GiziMap. 
ISBN: 963-206-285-X CM 2000 Ft 

Bajomi-Lázár Dávid: Párizs, 

2003–2004. Útikönyv és térkép. Tábla
és Penna Kvk. (Útikönyv.com) 
ISBN: 963-204-850-4 fûzött: 2790 Ft 

Bancsi Péter – Bancsi Gábor: Nagy
BMW könyv. Nagykönyv K.  (Nagy ké-
pes autós történelem sorozat) 
ISBN: 963-861-884-1 kötött: 5950 Ft 

Bärnkopf Zsolt: Az érzelmek könyve. 2.
kiad. Flaccus. 
ISBN: 963-85960-4-X fûzött: 980 Ft 

Barokk és késô-barokk, rokokó. 2. jav.
kiad. Osiris. (Osiris tankönyvek) 
ISBN: 963-389-431-X kötött: 4380 Ft 

Békés József: Szepi hazatérô lelke. Lit-
tera Nova. 
ISBN: 963-9212-73-3 fûzött: 1490 Ft 

Benedek Elek: Bolondos mesék. TKK. 
ISBN: 963-9371-50-5 kötött: 1167 Ft 

Benedek Elek: Hazánk története. 4. A
Hunyadiak kora. „Meghalt Mátyás ki-
rály, oda az igazság". 
ISBN: 963-9450-58-8 kötött: 1820 Ft 

Beograd [Kart. dok.]. Map for busi-
messmen & tourists: street map.
1:20 000 GiziMap. 
ISBN: 963-00-5942-8 2000 Ft 

Bircher, Ralph: Szigorúan bizalmas. A
táplálkozástan titkos dokumentumai.
Kétezeregy K. 
ISBN: 963-86243-1-0 kötött: 2450 Ft 

Bock, Erika: Dekoratív húsvéti tojások
kicsiknek és nagyoknak. [kivehetô
mintaívvel]. Holló. (Holló barkács-
könyvek) 
ISBN: 963-684-076-8 fûzött: 690 Ft 

Boda Zoltánné: 816 ízletes étel. [Ha-
gyományos és új ízek a konyhában].
Pannon-Literatúra. 
ISBN: 963-9450-84-7 fûzött: 950 Ft 

Boddenberg, Dieter: Kérdéseim – Isten
válasza. Evangéliumi K. 
ISBN: 963-9434-33-7 fûzött: 900 Ft 

Bodnár István: Ha nagy leszek. Littera
Nova. (Sophie könyvek 27.) 
ISBN: 963-9212-68-7 fûzött: 749 Ft 

Bokor Levente: Aranylázálom. Egy-
könyv: 1958–2000. Hét Krajcár. 
ISBN: 963-8250-82-8 fûzött: 1280 Ft 

Boruzs János – Boruzs Jánosné: Bor-
lexikon. Borral készült ételek receptje-
ivel. Kheiron '97. 
ISBN: 963-9246-10-7 fûzött: 480 Ft 

Braun, Sylvia: Virágdíszek tavaszra és

húsvétra. Holló. (Holló barkácsköny-
vek) 
ISBN: 963-684-080-6 fûzött: 650 Ft 

Brown, Sandra: Egyetlen éjszaka.
Maecenas Kvk. 
ISBN: 963-203-075-3 fûzött: 999 Ft 

Bruckner, Sheila – Rózsa Gábor: Mee-
rufenfushi, egy varázslatos maldív
gyöngyszem avagy Minden, amit a
Maldív-szigetekrôl tudni érdemes. Ró-
zsa. (Sheila books) 
ISBN: 963-206-023-7 kötött: 4990 Ft 

Brunhoff, Jean de: Babar otthon. Móra. 
ISBN: 963-11-7750-5 kötött: 1980 Ft 

Bstan-'dzin-rgya-mtsho (dalai láma),
XIV.: A könyörület ereje. Ôszentsége a
XIV. Dalai Láma tanításainak gyûjte-
ménye. Szukits Kv. (Szabad szelle-
meknek) 
ISBN: 963-9344-47-8 kötött: 1390 Ft 

Budapest [Kart. dok.]. 1:28 000 Carto-
graphia. 
ISBN: 963-352-215-3 CM 450 Ft 

C
Cabot, Meg: Egy igazi amerikai lány.

Ciceró Kvk. (Tök jó könyvek) 
ISBN: 963-539-395-4 fûzött: 1890 Ft 

Caucasus [Kart. dok.]. Armenia, Azer-
baijan, Georgia: geographical map.
1:1 000 000 GiziMap. 
ISBN: 963-00-6581-9 CM 2000 Ft 

Caucasus [Kart. dok.]. Armenia, Azer-
baijan, Georgia: road map.
1:1 000 000 GiziMap. 
ISBN: 963-02-9668-3 CM 2000 Ft 

Central Asia [Kart. dok.]. Kazakhstan
(south), Kyrgyzstan, Tajikistan, Turk-
menistan (east), Uzbegistan: road
map. 1:1 750 000 GiziMap. 
ISBN: 963-03-7329-8 2000 Ft 

Central Asia [Kart. dok.]. Kazakhstan
(south), Kyrgyzstan, Tajikistan, Turk-
menistan (east), Uzbekistan: geogra-
phical map. 1:1 750 000 GiziMap. 
ISBN: 963-03-7238-X 2000 Ft 

China northwest [Kart. dok.]. Xinjiang
Uygur Aut. Region: map for business-
men & tourists: geographical map.
1:2 000 000. GiziMap. 
ISBN: 963-00-8051-6 CM 2000 Ft 

Chinmoy, Sri: Az életmegvilágosító úti-
társ. 2. 

Meg jelent könyvek
2003. február 21 – március 6.

Az összeállítás a Könyvtárellátó Közhasz-
nú Társaság információs rendszere alapján
készült. A felsorolt könyveket a Könyvtár-
ellátó már felajánlotta megvásárlásra a
könyvtáraknak, ill. megrendelhetôk a tár-
saság home lapján (www.kello.hu).
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ISBN: 963-204-880-6 vászon: 890 Ft 

D
Davies, Helen – Adamik Lajos: Unga-

risches Wörterbuch für Anfänger. Hol-
nap. 
ISBN: 963-346-221-5 kötött: 1500 Ft 

Davies, Helen: Kezdôk arab nyelvköny-
ve. Holnap. 
ISBN: 963-346-560-5 kötött: 1500 Ft 

Davies, Helen: Kezdôk dán nyelvköny-
ve. Holnap. 
ISBN: 963-346-558-3 kötött: 1500 Ft 

Davies, Helen: Kezdôk spanyol nyelv-
könyve. Holnap. 
ISBN: 963-346-289-4 kötött: 1500 Ft 

Davies, Helen: Kezdôk szlovák nyelv-
könyve. Holnap. 
ISBN: 963-346-218-5 kötött: 1500 Ft 

Direktor, Max: Falazás, betonozás, va-
kolás. Cser K. (Csináld magad) 
ISBN: 963-9445-55-X fûzött: 1698 Ft 

Disney, Walt: Bambi. Váltl. utánny. Eg-
mont-Hungary.  (Klasszikus Walt Dis-
ney mesék 2.) 
ISBN: 963-627-826-1 kötött: 2355 Ft 

Disney, Walt: Hófehérke és a hét törpe.
Egmont-Hungary.  (Klasszikus Walt
Disney mesék 18.) 
ISBN: 963-627-834-2 kötött: 2355 Ft 

Disney, Walt: Micimackó: kalandok a
Százholdas Pagonyban. Egmont-
Hungary. (Klasszikus Walt Disney me-
sék 23.) 
ISBN: 963-627-820-2 kötött: 2355 Ft 

Dokumentumok a XX. század történe-
téhez. Nemz. Tankvk. 
ISBN: 963-19-1267-1 kötött: 1950 Ft 

Dömôk Szilvia: Hören. Halláskészség-
fejlesztô gyakorlókönyv. Nemz.
Tankvk. (Wie geht das?) 
ISBN: 963-19-3441-1 fûzött: 900 Ft 

Doyle, Debra – MacDonald, James D.:
Varázskör. 6. A fôkirály leánya. 
ISBN: 963-368-415-3 kötött: 1299 Ft 

Drábik János: Uzsoracivilizáció. 2. köt.
A kamatkapitalizmus új világrendje. 
ISBN: 963-9437-45-X kötött: 1980 Ft 

Dulovits Jenô: Dulovits Budapestje.
Emlékkiállítás a fotómûvész születé-
sének 100. évfordulója alkalmából a
Mai Manó Házban: 2003. április–júni-
us. Hogyf. 
ISBN: 963-8484-59-4 fûzött: 1000 Ft 

Dumas, Alexandre (père): Párizs mohi-
kánjai. Sensus. (Dumas legszebb re-
gényei) 
ISBN: 963-9375-35-7 kötött: 2400 Ft 

Durst Péter: Lépésrôl lépésre. Magyar
nyelv külföldieknek: Elsô lépés: Jó na-
pot kívánok! SZTE. 
ISBN: 963-482-597-4 fûzött: 3144 Ft 

DVD könyvtár II. [elektronikus dok.].
Szöveg. Arcanum. 
ISBN: 963-9374-49-0 Mûanyag tokban: 22400 Ft 

E
Eesti = Estonia [Kart. dok.]. Map for

businessman & tourist. 1:400 000 Gi-
ziMap,
ISBN: 963-450-043-9 CM 2000 Ft 

Egyszerûsített vállalkozói adó. 2002.
évi XLIII. törvény az egyszerûsített
vállalkozói adóról: 2003. január 1.
napjától hatályos szöveg. Novissima. 
ISBN: 963-9403-20-2 fûzött: 290 Ft 

Eisenreich, Wilhelm – Handel, Alfred –
Zimmer, Ute E.: Állat- és növényhatá-
rozó természetjáróknak. M. Kvklub. 
ISBN: 963-547-156-4 kötött: 4900 Ft 

Elek Nóra – Bihari Mariann: A lusta mé-
hecske. Tóth.
ISBN 963 5960 35 2 kötött: 1420 Ft

Elek Nóra – Karácsonyi György: Állat-
kalandok. Tóth. 
ISBN: 963-5960-36-0 kötött: 820 Ft 

Emlôsök [elektronikus dok.]. Interaktív
multimédia. Informania Digitalmedia.
(Csodálatos állatvilág) 
Mûanyag tokban: 1990 Ft 

Endes Mihály: Az élô Tisza. Csokonai. 
ISBN: 963-260-171-8 kötött: 2100 Ft 

Endrey Antal: A magyarság eredete. M.
Int. 
fûzött: 1100 Ft 

Erdélyi Béla: Vér és acél. Keleti front-

napló – Don, 1942/43. Hajja. (20. szá-
zadi hadtörténet) 
ISBN: 963-9037-67-2 kötött: 2499 Ft 

F
Fazekas György: Biológiai feladatbank.

10 000 feladat középiskolások részé-
re. 3. kiad. Scolar. 
ISBN: 963-9193-84-4 fûzött: 2975 Ft 

Fejér Zoltán: A fény szerelmese. Dulo-
vits Jenô fotómûvész, feltaláló mun-
kássága. Hogyf. 
ISBN: 963-8484-58-6 kötött: 4500 Ft 

Fennell, Jan: Kutyapszichológia vagy
tanuljunk meg kutyául. M. Kvklub. 
ISBN: 963-547-816-X kötött: 1890 Ft 

Figyelô [elektronikus dok.]. Üzleti és
gazdasági hetilap. (1995-2002) Szö-
veg és képek. Arcanum: Sanoma. 
ISBN: 963-9374-53-9 Mûanyag tokban: 5600 Ft 

Filliozat, Isabelle: A szív intelligenciája.
Fiesta: Saxum. (EQ)
ISBN: 963-8133-76-7 963-9084-26-3 kötött: 1990 Ft 

Fine, Anne: Apa csak egy van. Madame
Doubtfire. Ciceró Kvk.  (Tök jó köny-
vek) 
ISBN: 963-539-391-1 fûzött: 1590 Ft 

Fittkau, Ernestine: Vidám csibék és pi-
masz nyuszik. Húsvéti dekoráció szí-
nes papírokból: [2 kivehetô mintaív-
vel]. Holló. (Holló barkácskönyvek) 
ISBN: 963-684-075-X fûzött: 690 Ft 

Fizikai kísérletek gyûjteménye. 1. Me-
chanika, fénytan, hôtan. Felsôoktatási
tankönyv. 3. jav., bôv. kiad. Arkhimé-
dész: Typotex.
ISBN: 963-00-6207-0 fûzött: 2800 Ft 

Fizikai kísérletek gyûjteménye. 2.
Elektromosságtan, mágnességtan.
Utánny. 
ISBN: 963-7546-70-7 fûzött: 1250 Ft 

Fizikai kísérletek gyûjteménye. 3.
Atomfizika, magfizika, szilárdtestfizi-
ka-anyagszerkezet, nemlineáris jelen-
ségek, csillagászat. 
ISBN: 963-7546-90-1 fûzött: 1450 Ft 

Fleming, Charles: A fekete kaszinó.
JLX K. 
ISBN: 963-305-180-0 kötött: 1980 Ft 

Fokról fokra magyarul. Az origó ma-
gyar mint idegen nyelv vizsga. ITK. 
ISBN: 963-204-953-5 fûzött: 1500 Ft 

Follett, Ken: A katedrális. Gabo. 
ISBN: 963-9421-13-8 (hibás ISBN 963-9237-61-2)
kötött: 2400 Ft 

Forrai Ildikó: Ötletes évszakok 1. Ôsz –
tél. Pannon-Literatúra, [2003]. 
ISBN: 963-9450-42-1 fûzött: 600 Ft 

Freedan, David Noel: A kilenc paran-
csolat. A bûn és bûnhôdés rejtett min-
tázatának feltárása a héber Bibliában.
Gold Book. 
ISBN: 963-9437-37-9 kötött: 1980 Ft 

Fülöp György: Vészkorszak. Túléltem.
Focus. 
ISBN: 963-9468-10-x fûzött: 1190 Ft 

G
Gáspár Ferenc: Johnny Fortunate ka-

landjai. 3. A strucc halála. Coldwell K. 
ISBN: 963-202-994-1 fûzött: 1580 Ft 

Gera Pál: Slambuc avagy Pláza a ma-
gyar pusztán? Elbeszélések.Accor-
dia. 
ISBN: 963-9502-05-7 fûzött: 690 Ft 

Gerôcs László: Matematika 4. 30x8 új
matematikafeladat felvételizôknek.
Nemz. Tankvk. (Irány az egyetem!) 
ISBN: 963-19-3011-4 fûzött: 1700 Ft 

Gerô Zsuzsa: Érzelem, fantázia, gon-
dolkodás óvodáskorban. 2. kiad. Flac-
cus. 
ISBN: 963-9412-06-6 fûzött: 1680 Ft 

Giroud, Francoise: A csodálatos Cosi-
ma. Európa. 
ISBN: 963-07-7295-7 kötött: 1800 Ft 

Góg János: Mélybôl fakadó táncok.
Raszter. 
ISBN: 963-8013-21-4 kötött: 1493 Ft 

Görög Ibolya: Mindennapi maceráink.
Életmód- és viselkedési tanácsok. 4.
kiad. Athenaeum 2000. 
ISBN: 963-9261-89-0 kötött: 2490 Ft 

Grassmann, Hans: Picasso és a Mer-
cedes-Benz, avagy Mi a fizika? M.
Kvklub. 

ISBN: 963-547-827-5 kötött: 1990 Ft 

Guóth-Gumberger, Márta – Hormann,
Elizabeth: Szoptatás. Tanácsok és
gyakorlati segítségnyújtás a szopta-
tás egész ideje alatt. Szoptatásért M.
Egyes. 
ISBN: 963-206-008-3 kötött: ajándék 

Gy
Gyümölcsültetvények Magyarorszá-

gon, 2001. Összefoglaló adatok. 
ISBN: 963-215-554-8 (hibás ISBN 963-215-522-X)
fûzött: 4300 Ft 

H
Halak [elektronikus dok.]. Interaktív

multimédia. Informania Digitalmedia.
(A Föld állatai) 
Mûanyag tokban: 3990 Ft 

Halak [elektronikus dok.]. Interaktív
multimédia. Informania Digitalmedia.
(Csodálatos állatvilág) 
Mûanyag tokban: 1990 Ft 

Ham, Ken – Sarfati, Jonathan – Wie-
land, Carl: Kérdések a Kezdethez. A
teremtés logikája. Evangéliumi K. 
ISBN: 963-9434-29-9 fûzött: 1200 Ft 

Handi Péter: Félteke. Liget. (Liget köny-
vek) 
ISBN: 963-9363-20-0 fûzött: 1200 Ft 

Hankó B. Ludmilla – Heé Veronika: A
cseh irodalom története. A kezdetektôl
napjainkig. Mo.-i Eszperantó Szövets. 
ISBN: 963-571-468-8 kötött: 5800 Ft 

Harangozó Imre: Elmentem a Szent
Están templomába. Kalandozások
népi hitvilágunk forrásainál. 1. 
ISBN: 963-94-54-00-1 fûzött: 2990 Ft 

Hartung, Hugo: Piroska. Regény.
K.u.K. K. 
ISBN: 963-9384-40-2 fûzött: 1200 Ft 

Hawke, Ethan: Hamvazószerda. Ulpi-
us-ház. (Ulpius modern könyvtár) 
ISBN: 963-9475-01-7 fûzött: 1980 Ft 

Hawke, Ethan: Mi a gond velem? Ulpi-
us-ház. (Ulpius modern könyvtár) 
ISBN: 963-9475-20-3 fûzött: 1980 Ft 

Héber mítoszok és mondák a Bibliá-
ból. 2. kiad. Móra. 
ISBN: 963-11-7759-9 kötött: 1790 Ft 

Hertzer, Karin – Wolfrum, Christine:
Tévedni nembeli dolog(?). Amit a fér-
fiak a nôkrôl, a nôk a férfiakról (és ön-
magukról) rosszul tudnak. M. Kvklub. 
ISBN: 963-547-817-8 kötött: 2990 Ft 

Héthatáron. Tanulmányok a határ menti
települések földrajzából. JGYF K. 
ISBN: 963-9167-74-6 kötött: 3310 Ft 

Hettinger, Gudrun: Nyuszik az ablak-
ban üvegfestéssel. [2 kivehetô minta-
ívvel]. Holló. (Holló barká skönyvek) 
ISBN: 963-684-077-6 fûzött: 690 Ft 

Hornstein, Helmut: Így mûködik: Tôzs-
depszichológia befektetôknek. Nyere-
séget elérni, veszteséget elkerülni. Z-
Press. 
ISBN: 963-9490-07-5 kötött: 2960 Ft 

Horváth Barna: A géniusz pere. Szók-
ratész – Johanna. Attraktor. (Historia
incognita Jogtudomány) 
ISBN: 963-206-236-1 kötött: 3400 Ft 

Horváth Jenô: Évszámok könyve. 1.
Nemz. Tankvk. 
ISBN: 963-19-2244-8 kötött: 1900 Ft 

Horváth Jenô: Évszámok könyve. 2. Új-
kor. Nemz. Tankvk. 
ISBN: 963-19-2245-6 kötött: 1700 Ft 

Horváth Jenô: Évszámok könyve. 3.
Jelenkor. Nemz. Tankvk. 
ISBN: 963-19-2396-7 kötött: 1500 Ft 

Horváth Lászlóné – Nagy Lajos: Szám-
tan: feladatok, mankó, leírás, vála-
szok. 1. Matematikai feladatok kidol-
gozott megoldásokkal 5-6. osztályo-
soknak. Szalay Kvk. 
ISBN: 963-9450-68-5 fûzött: 740 Ft 

Hüllôk, kétéltûek [elektronikus dok.].
Interaktív multimédia. Informania Digi-
talmedia. (A Föld állatai) 
Mûanyag tokban: 3990 Ft 

Hüllôk, kétéltûek [elektronikus dok.].
Interaktív multimédia. Informania Digi-
talmedia. (Csodálatos állatvilág) 
Mûanyag tokban: 1990 Ft 

I

Ia_i [Kart. dok.]. 1:14 500. Cartographi-
a. 
ISBN: 963-353-162-4 CM 890 Ft 

Illig, Heribert: Kitalált középkor. A törté-
nelem legnagyobb idôhamisítása. 3.
kiad. Allprint. 
ISBN: 963-202-529-6 fûzött: 3133 Ft 

Illyés Gyula: Illyés Gyula-"breviárium".
Szemelvények az életmûbôl. Nemz.
Tankvk. 
ISBN: 963-19-2491-2 fûzött: 1400 Ft 

Iraq = Irak = Irak [Kart. dok.]. Map for
businessmen & tourists: geographical
map. 1:1 750 000 GiziMap. 
ISBN: 963-204-299-9 CM 2000 Ft 

Iskolás versmondók könyve. [oktatást
segítô kiadvány]. Item. 
ISBN: 963-86299-1-4 fûzött: 2833 Ft 

J
Janikovszky Éva: Jó nekem! 4. kiad.

Móra. 
ISBN: 963-11-7754-8 kötött: 1490 Ft 

Jánosi Zoltán: A nemzet színészei. Ale-
xandra. 
ISBN: 963-368-320-3 kötött: 1999 Ft 

Jaschik Álmos: A könyvkötômesterség.
Repr. kiad. Pytheas. 
ISBN: 963-7483-11-X fûzött: 4800 Ft 

Jittenmeier, Karin: Húsvéti ötletek szal-
vétatechnikával [kivehetô mintaívvel].
Holló. (Holló barkácskönyvek) 
ISBN: 963-684-064-4 fûzött: 690 Ft 

Joannides, Paul: A nemi örömszerzés
enciklopédiája. A földkerekség leginti-
mebb könyve a szexrôl valamennyi
felnôtt korosztály számára. Athena-
eum 2000. (Emberi tényezô) 
ISBN: 963-9471-11-1 kötött: 3980 Ft 

Johnson, Julie Tallard: Jóskönyv nem
csak felnôtteknek. Irányítsd a sorsod
a Ji csing segítségével! BestLine:
Édesvíz. 
ISBN: 963-528-601-5 fûzött: 2290 Ft 

Johnson, Paul: Isten nyomában. Zarán-
dokút. Európa. 
ISBN: 963-07-7270-1 kötött: 

Jókai Mór: A kôszívû ember fiai. Black
& White K.  (Az irodalom remekei) 
ISBN: 963-9260-56-8 fûzött: 899 Ft 

Jordan, Robert: A tôrök útja. Beholder.
(Az idô kereke sorozat 8.)
ISBN: 963-9399-30-2 fûzött: 2198 Ft 

Juhász István – Nagy Éva: Tudod-e ?:
[az emberi test]. [Érdekes kérdések
és válaszok gyerekeknek]. Pannon-
Literatúra. 
ISBN: 963-9450-63-4 kötött: 1517 Ft 

K
Kalapis Zoltán: Életrajzi kalauz. 2. H –

Ô. 
ISBN: 86-323-0573-5 fûzött: 2350 Ft 

Kálmán Béla: A nevek világa. 4. átd. ki-
ad. váltl. utánny. Sprinter. 
ISBN: 963-9469-16-5 kötött: 1999 Ft 

Kant, Immanuel: Prekritikai írások.
1754–1781. Osiris: Gond-Cura Alapít-
vány. (Sapientia humana) 
ISBN: 963-389-299-6 kötött: 4800 Ft 

Kányádi Sándor: Ambrus the bear and
the curious moon. Holnap. 
ISBN: 963-346-559-1 kötött: 1700 Ft 

Kapitánffy István: Hungarobyzantina.
Bizánc és a görögség középkori ma-
gyarországi forrásokban. Typotex. 
ISBN: 963-9326-67-4 fûzött: 1650 Ft 

Kazakhstan [Kart. dok.]. Kyrgyzstan,
Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan:
map for businessmen & tourists: geo-
graphical map. 1:3 000 000. GiziMap. 
ISBN: 963-00-8315-9 CM 2000 Ft 

Kazakhstan [Kart. dok.]. Kyrgyzstan,
Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan:
map for businessmen & tourists: poli-
tical map. 1:3 000 000 GiziMap. 
ISBN: 963-00-8050-8 CM 2000 Ft 

Kertzer, David I.: A pápák a zsidók el-
len. A Vatikán szerepe az újkori anti-
szemitizmus kibontakozásában. Ulpi-
us-ház. 
ISBN: 963-9475-22-X fûzött: 2980 Ft 

Kervasdoué, Anne de: Nôk egészség-
könyve. 5. bôv. kiad. Kossuth. 
ISBN: 963-09-4075-2 kötött: 4980 Ft 

Késô-reneszánsz manierizmus és ko-
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ra-barokk. 2., jav. kiad. Osiris. (Osiris
tankönyvek) 
ISBN: 963-389-430-1 kötött: 3980 Ft 

Keszei Sándor: Az érettségi vizsga sza-
bályairól szülôknek. Tájékoztató kiad-
vány. Mo. Szülôk Orsz. Egyes. (Szü-
lôk a gyermekekért) 
fûzött: 196 Ft 

Kibédi L.: A józsefvárosi haramia, 1887.
Tied Ny. (Régi pesti ponyva) 
ISBN: 963-204-028-7 fûzött: 500 Ft 

Kik csókolóznak többet? Magyar írók
novellái. Noran. (Novella) 
ISBN: 963-9356-79-4 kötött: 2000 Ft 

King, Tabitha: Reuben könyve, 1. Ale-
xandra. 
ISBN: 963-368-104-9 kötött: 1699 Ft 

Királyi könyvek: 39–47. kötet,
1740–1767 [elektronikus dok.]. Szö-
veges adatbázis. MOL: Arcanum. 
ISBN: 963-9374-52-0 Mûanyag tokban: 5600 Ft 

Kiss Bitay Éva: Hogyan beszélnek az
állatok? Pannon-Literatúra.  (Termé-
szetbarátok kiskönyvtára 1.) 
ISBN: 963-9450-81-2 (hibás ISBN 963-9450-80-4)
kötött: 867 Ft 

Kiss Bitay Éva: Hol laknak az állatok?
Pannon-Literatúra.  (Természetbará-
tok kiskönyvtára 2.) 
ISBN: 963-9450-82-0 (hibás ISBN 963-9450-80-4)
kötött: 867 Ft 

Klein, Georg: Vak akarat és önzô DNS.
Válogatott esszék. 2. kiad. Magvetô. 
ISBN: 963-14-2216-X kötött: 1990 Ft 

Konok idô. Fodor András emlékezete.
Nap K. (Emlékezet) 
ISBN: 963-9402-28-1 kötött: 2200 Ft 

Kosovo [Kart. dok.]. Map for business-
men & tourists: road map. 1:250 000.
GiziMap. 
ISBN: 963-00-3920-6 2000 Ft 

Kosztolányi Dezsô: Nero, a véres költô.
Európa. (Európa diákkönyvtár) 
ISBN: 963-07-7332-5 fûzött: 780 Ft 

Kovács Dénes: Vadászfegyverekrôl
nem csak vadászoknak. DNM K. 
ISBN: 963-9369-30-6 kötött: 3500 Ft 

Kovács Melinda – Bakács Tibor: Terra-
rium. Armageddon famulusa – avagy
Egy ártatlan lélek rémséges utazása
pokol és menny között: Bakács Tibor
Settenkedô meséje. Szerzôi: Interart
Stúdió. 
ISBN: 963-440-069-8 kötött: 6600 Ft 

Kovácsné Sipos Márta: A tanulás forté-
lyai. Nemz. Tankvk. 
ISBN: 963-19-3012-2 fûzött: 920 Ft 

Krasznahorkai László: Északról hegy,
Délrôl tó, Nyugatról utak, Keletrôl fo-
lyó. Magvetô. 
ISBN: 963-14-2318-2 kötött: 1790 Ft 

Krasznahorkai László: Háború és há-
ború. Regény. 3. kiad. Magvetô. 
ISBN: 963-14-2125-2 kötött: 1990 Ft 

Kron, Friedrich W.: Pedagógia. Osiris.
(Osiris tankönyvek) 
ISBN: 963-389-403-4 kötött: 3480 Ft 

Küzdelem az igazságért. Tanulmányok
Randolph L. Braham 80. születésnap-
jára. Mazsihisz. 
ISBN: 963-204-887-3 kötött: 6533 Ft 

L
Latvia = Latvija [Kart. dok.]. Map for

businessman & tourist. 1:400 000 Gi-
ziMap. 
ISBN: 963-02-9669-1 CM 2000 Ft 

Lázár Erzsébet: Az általános for-
galmi adóról szóló törvény és ma-
gyarázata, Unió. (Törvények a gya-
korlatban) 
ISBN: 963-388-391-1 fûzött: 6608 Ft 

Lefevre, A. M.: A három kismalac. La-
pozó. Holló. 
ISBN: 963-684-021-0 kötött: 498 Ft 

Lefevre, A. M.: A kis hableány. Lapozó.
Holló. 
ISBN: 963-684-019-9 kötött: 498 Ft 

Lefevre, A. M.: A szépség és a szörnye-
teg. Lapozó. Holló. 
ISBN: 963-684-022-9 kötött: 498 Ft 

Lefevre, A.M.: Csizmás kandúr. Lapo-
zó. Holló. 
ISBN: 963-684-016-4 kötött: 498 Ft 

Lefevre, A.M.: Hamupipôke. Lapozó.
Holló. 
ISBN: 963-684-020-2 kötött: 498 Ft 

Lefevre, A. M.: Hófehérke. Lapozó. Hol-
ló. 
ISBN: 963-684-017-2 kötött: 498 Ft 

Lefevre, A. M.: Pinokkió. Lapozó. Holló. 
ISBN: 963-684-015-6 kötött: 498 Ft 

Lefevre, A. M.: Piroska és a farkas. La-
pozó. Holló. 
ISBN: 963-684-018-0 kötött: 498 Ft 

Lefkovics Péter: Egy kis segítség. Ac-
cordia. 
ISBN: 963-9502-00-6 fûzött: 900 Ft 

Legyen Ön is milliomos. Ezer kérdés.
JLX K. 
ISBN: 963-305-151-7 fûzött: 1790 Ft 

Lerner János: Dél-Amerika. Az Antillák-
tól a Tûzföldig. Kossuth. (Kontinensrôl
kontinensre) 
ISBN: 963-09-4237-2 kötött: 7400 Ft 

Liepold, Evelyn: Sütés-fôzés kombinált
mikrohullámon. Szakácskönyv min-
denfajta grillsütôvel, alsó- és felsôfû-
téssel, légbefúvással kombinált mik-
rohullámú készülékhez. Holló.
ISBN: 963-8380-40-3 kötött: 1980 Ft 

Lilliné Fecz Ildikó – Dömötörfy Jó-
zsefné: Államháztartási szervezetek
számlatükre. Saldo. 
ISBN: 963-638-043-0 fûzött: 1500 Ft 

Liszka József: Ágas-bogas fa. Néprajz
fiataloknak. 4. kiad. Lilium Aurum. 
ISBN: 80-8062-042-3 fûzött: 980 Ft 

Lobbikézikönyv. Demokrácia Kut. M.
Központja Alapítvány. 
ISBN: 963-204-935-7 fûzött: 6000 Ft 

Lükô Gábor: Zenei anyanyelvünk. 1.
Válogatott zenei tanulmányok. Táton
BT. (Lükô Gábor mûvei 3.) 
ISBN: 963-206-028-8 kötött: 4800 Ft 

M
Macskássy Izolda: Kézikönyv. Kicsi

Berta nagyanyám és Édesanyám
szép ruhái, ételei és intelmei. 2. átd.
kiad. Bookmaker. 
ISBN: 963-204-928-4 kötött: 2490 Ft 

Madarak [elektronikus dok.]. Interaktív
multimédia. Informania Digitalmedia.
(A Föld állatai) 
Mûanyag tokban: 3990 Ft 

Madarak [elektronikus dok.]. Interaktív
multimédia. Informania Digitalmedia.
(Csodálatos állatvilág) 
Mûanyag tokban: 1990 Ft 

Magyar – német kéziszótár. [Napjaink
szókincse, új helyesírás, 50 000 szó,
germanizmusok]. Tárogató Kv. (Táro-
gató könyvek) 
ISBN: 963-86071-8-1 kötött: 4250 Ft a Német – Ma-
gyar kézis 

Magyar – német kéziszótár. Nemz.
Tankvk.: Grimm. 
ISBN: 963-19-2200-6 kötött: 6800 Ft 

Magyarország = Hungary = Ungarn =
Hongrie [Kart. dok.]. 1:450 000. Car-
tographia. 
ISBN: 963-352-479-2 CM 450 Ft 

Mankell, Henning: Alkonyatkor nônek
az árnyak. Joel Gustafson története
folytatódik. Móra. (Az én könyvtáram) 
ISBN: 963-11-7757-2 kötött: 1450 Ft 

Map of Afghanistan and surrounding
territory [Kart. dok.]. 1:3 000 000 Gi-
ziMap. 
ISBN: 963-00-8316-8-7 CM 2000 

Marafkó László: Tigrismentôk. Ifjúsági
regény. Littera Nova.  (Sophie köny-
vek 28.) 
ISBN: 963-9212-71-7 fûzött: 790 Ft 

Mayer, Joachim: Kertészkedés egész
évben. Kezdôdik az év a kertben, vá-
logatott nyári virágok, virágos cserjék
évelôk, kertépítési ötletek pihenôhe-
lyek kialakításához, kerti munkálatok
az idény vége felé. Holló. 
ISBN: 963-684-055-5 kötött: 2680 Ft 

McMurtry, Larry: Árva Galamb. (1. köt.)
M. Kvklub. 
ISBN: 963-547-799-6 kötött: 

McMurtry, Larry: Árva Galamb. (2. köt.)
M. Kvklub. 
ISBN: 963-547-800-3 kötött: 

Metty Lúcia: Aranyköpések diákok tol-
lából. Tóth. (Thot: tudomány és mû-
veltség) 
ISBN: 963-9371-33-5 fûzött: 417 Ft 

Mi a célod? [Evangéliumi történetek fi-

ataloknak]. 3. köt. 
ISBN: 963-9434-18-3 fûzött: 900 Ft 

Mi a politika? Bevezetés a politika vilá-
gába. 2. átd. kiad. Osiris. 
ISBN: 963-389-434-4 fûzött: 2280 Ft

Mi lesz velünk? Országépítô Alapít-
vány. 
ISBN: 963-204-764-8 fûzött: 1500 Ft 

Minden napra egy kérdés. 9. kiad. Mó-
ra. 
ISBN: 963-11-7756-4 kötött: 1890 Ft 

Mirtse Ágnes: El innen! Szökési kísér-
letek. Új Mandátum. 
ISBN: 963-9494-14-3 fûzött: 1680 Ft 

Mlodinow, Leonard: Eukleidész abla-
ka. [A geometria története a párhuza-
mosoktól a hipertérig]. Akkord. (Talen-
tum tudományos könyvtár) 
ISBN: 963-9429-16-3 kötött: 2490 Ft 

Mód László – Simon András: A hajtás-
tól az újborig. A szôlô és bor ünnepei
Lendva-vidéken. M. Nemzetiségi Mû-
vel. Int. 
ISBN: 961-6232-18-5 fûzött: 1500 Ft 

Montenegro = Crna Gora [Kart. dok.].
Map for businessmen & tourists: road
map. 1:250 000 GiziMap. 
ISBN: 963-00-5482-5 2000 Ft 

Moras, Ingrid: Húsvéti díszek papírból
kicsiknek és nagyoknak. [két kivehetô
mintaívvel]. Holló. (Holló barkács-
könyvek) 
ISBN: 963-684-078-4 fûzött: 690 Ft 

Moras, Ingrid: Saját készítésû éksze-
rek. Gyöngyfûzés tiniknek: [2 kivehetô
mintaívvel]. Holló. (Holló barkács-
könyvek) 
ISBN: 963-684-074-1 fûzött: 690 Ft 

N
Nagy Elvira: Gyümölcsös ínyencségek.

Ételek, italok gyümölcsökbôl. Pan-
non-Literatúra. 
ISBN: 963-9450-79-0 fûzött: 825 Ft 

Nagy Elvira: Nagy fûszerkalauz. Útmu-
tató a fûszerek használatához – re-
ceptekkel. Pannon-Literatúra. 
ISBN: 963-9450-16-2 fûzött: 500 Ft 

Nagy Gy. György: A Kárpát-medence
természeti szépségei. Növények, álla-
tok, életközösségek. 2. kiad. Nemz.
Tankvk. 
ISBN: 963-19-2194-8 kötött: 3200 Ft 

Nagy Gy. György: Emberlakta termé-
szet. Élôhelyek, életközösségek.
Nemz. Tankvk. 
ISBN: 963-19-2747-4 kötött: 3200 Ft 

Nagy Zoltán, Cs.: Tudod-e ?: [sport].
[Érdekes kérdések és válaszok gyere-
keknek]. Pannon-Literatúra. 
ISBN: 963-9450-67-7 kötött: 1517 Ft 

Nemere István: Kossuth Lajos magán-
élete. Anno. 
ISBN: 963-375-246-9 fûzött: 700 Ft 

Nemerkényi Antal: Európa: az Északi-
foktól Krétáig. Kossuth. (Kontinensrôl
kontinensre) 
ISBN: 963-09-4176-7 kötött: 7400 Ft 

Német 1. [elektronikus dok.]: kezdô.
Hangzó anyag, szöveg és képek. In-
formania Digitalmedia. (Nyelvsziget) 
Mûanyag tokban: 1990 Ft 

Német 2. [elektronikus dok.]: középha-
ladó. Hangzó anyag, szöveg és ké-
pek. Informania Digitalmedia. (Nyelv-
sziget) 
Mûanyag tokban: 1990 Ft 

Német 3. [elektronikus dok.]: haladó.
Hangzó anyag, szöveg és képek. In-
formania Digitalmedia. (Nyelvsziget) 
Mûanyag tokban: 1990 Ft 

Német haladó [elektronikus dok.]. Inter-
aktív multimédia. Informania Digital-
media. (Nyelvakadémia) 
Mûanyag tokban: 3990 Ft 

Német kezdô [elektronikus dok.]. Inter-
aktív multimédia. Informania Digital-
media. (Nyelvakadémia) 
Mûanyag tokban: 3990 Ft 

Német középhaladó [elektronikus
dok.]. Interaktív multimédia. Informa-
nia Digitalmedia. (Nyelvakadémia) 
Mûanyag tokban: 3990 Ft 

Német – magyar kéziszótár. 2. jav. ki-
ad. Nemz. Tankvk.: Grimm. 
ISBN: 963-19-3353-9 kötött: 6500 Ft 

Német – magyar kéziszótár. [Napjaink
szókincse, új helyesírás, 50000 szó,
germanizmusok]. Tárogató Kv. (Táro-
gató könyvek) 
ISBN: 963-86071-7-3 kötött: 4250 Ft a Magyar – né-
met kézis 

Német szótár [elektronikus dok.]. Szó-
felolvasással. Interaktív multimédia.
Informania Digitalmedia. (Katedra) 
Mûanyag tokban: 4990 Ft 

Ny
Nyelvi puzzle [elektronikus dok.]: an-

gol. Interaktív multimédia. Informania
Digitalmedia. (Beszélô képes szótár) 
Mûanyag tokban: 1990 Ft 

Nyelvi puzzle [elektronikus dok.]: né-
met. Interaktív multimédia. Informania
Digitalmedia. (Beszélô képes szótár) 
Mûanyag tokban: 1990 Ft 

Nygård, Roald: Cselekvô vagy bábu.
Az ember önértelmezésérôl. Új Man-
dátum: M. Felsôokt. 
ISBN: 963-9494-10-0 fûzött: 1980 Ft 

Nyíri Balázs: Muszájdzseki. Szatírák,
paródiák, hacsekéssajók. Accordia. 
ISBN: 963-9502-06-5 fûzött: 890 Ft 

O
Oláh György: Életem és a mágikus ké-

mia. Egy Nobel-díjas önéletrajzi gon-
dolatai. Better: Nemz. Tankvk. 
ISBN: 963-86040-9-3 kötött: 3360 Ft 

Ostrogorsky, Georg: A bizánci állam
története. Osiris. (Osiris tankönyvek)
ISBN: 963-389-383-6 kötött: 3800 Ft 

Ö
Ôrségi Nemzeti Park [Kart. dok.]. 1:50

000. Paulus. 
ISBN: 963-9339-19-9 CM 890 Ft 

P
Paasilinna, Erno: Testek és fejek. Válo-

gatott szatírák. Littera Nova. (Horizont
könyvek 9.) 
ISBN: 963-9212-65-2 fûzött: 1000 Ft 

Papadakis, Aristeides – Meyendorff,
John: A keresztény Kelet és a pápa-
ság felemelkedése. Az egyház 1071
és 1453 között. Bizantinológiai Inté-
zeti Alapítvány. (Varia Byzantina 6.) 
ISBN: 963-04-9697-6 fûzött: 4032 Ft 

Pappné Gazdag Zsuzsanna: A labda.
Tartásjavító, izomerôsítô és nyújtó,
valamint mozgásügyességet fejlesztô
gyakorlatok óvodások és általános is-
kolások számára. 2. kiad. Flaccus. 
ISBN: 963-9412-01-5 fûzött: 590 Ft 

Parsons, Tony: Férj és feleség. Európa. 
ISBN: 963-07-7318-X kötött: 1700 Ft 

Pásztói István: Egyéni vállalkozók kézi-
könyve. Unió. 
ISBN: 963-388-387-3 fûzött: 6272 Ft 

Pásztói István: Kézikönyv az egy-
szeres könyvvitel gyakorlatához.
Unió. 
ISBN: 963-388-385-7 fûzött: 6608 Ft 

Pater Zöld. Kétnyelvû kiad. Editie bi-
lingv. Hargita K. (Bibliotheca Molda-
viensis) 
ISBN: 973-85672-0-3 fûzött: 846 Ft 

Pelle Józsefné: 77 tavaszi menü. [77
ínycsiklandó menüajánlat a tavaszi
hónapokra]. Pannon-Literatúra. 
ISBN: 963-9355-87-9 fûzött: 575 Ft 

Penner, Clifford – Penner, Joyce: A
szexualitás ajándéka. Harmat. 
ISBN: 963-9148-78-4 kötött: 2500 Ft 

Petri Csathó Ferenc: Kôdoboz. Váloga-
tott versek. Tiszatáj Alapítvány. (Ti-
szatáj könyvek) 
ISBN: 963-8496-25-8 kötött: 1800 Ft 

Popper Péter: A meghívott szenvedély.
Férfiak és nôk titkai nyomában. Sa-
xum. (Az élet dolgai) 
ISBN: 963-9308-58-7 fûzött: 980 Ft 

Popper Péter: Színes pokol. Lélektani
tanulmány. Saxum. (Az élet dolgai) 
ISBN: 963-9308-60-9 fûzött: 980 Ft 

Porkoláb Gábor: Fájdalmas földrajz,
avagy AUrópa. TWINS. 
ISBN: 963-206-092-X kötött: 798 Ft 

Pounds, Norman J. G.: Európa törté-
neti földrajza. Osiris. (Osiris tanköny-
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vek) 
ISBN: 963-389-384-4 kötött: 3800 Ft 

Puskely Mária: Boldog Batthyány-
Strattman László. Dokumentált életrajz.
2. jav. és bôv. kiad. Szt. István Társ.
ISBN: 963-361-422-8 kötött: 1400 Ft 

Puskely Mária: Dr. Batthyány-Stratt-
mann László élete képekben, doku-
mentumokban, történelmi mozaikkal.
2. jav. kiad. Szt. István Társ. 
ISBN: 963-361-424-4 kötött: 2990 Ft 

Puskely Mária: Nyisd fel szemedet és
láss! Boldog Batthyány-Strattmann
László élete. Szt. István Társ. 
ISBN: 963-361-419-8 fûzött: 200 Ft 

Puskin, Aleksandr Sergeevic: Anyegin.
Akkord: Talentum. (Talentum diák-
könyvtár) 
ISBN: 963-645-027-7 fûzött: 598 Ft 

R
Radnai Gáborné: A szerelem csapdájá-

ban. Radnai. 
ISBN: 963-430-248-3 fûzött: 1198 Ft 

Radnai Gáborné: Megtorlás. 2. kiad.
Radnai. 
ISBN: 963-00-2945-6 fûzött: 750 Ft 

Ransome, Arthur: Piktek és mártírok.
M. Kvklub. 
ISBN: 963-547-812-7 kötött: 1990 Ft 

Rejtô Jenô: Bedekker csavargók szá-
mára. Szukits Kv.  (Modern klassziku-
sok) 
ISBN: 963-9441-45-7 kötött: 1790 Ft 

Rejtô Jenô: Megyek Párizsba, ahol
még egyszer sem haldokoltam. 2. ki-
ad. Szukits. (Modern klasszikusok) 
ISBN: 963-9441-46-5 kötött: 1990 Ft 

Rejtvényfejtôk kézikönyve. Aquila. 
ISBN: 963-679-181-3 kötött: 1780 Ft 

Remmers, Arend: A Biblia képei és
szimbólumai. Evangéliumi K. 
ISBN: 963-9434-32-9 fûzött: 1200 Ft 

Republic of Macedonia [Kart. dok.].
Map for businessmen & tourists: road
map. 1:260 000. GiziMap. 
ISBN: 963-02-9667-5 CM 2000 Ft 

Roberts, Jane: A psziché természete
és emberi kifejezôdése. [Seth könyve
6.]. Édesvíz. 
ISBN: 963-528-638-4 fûzött: 2190 Ft 

Roberts, Nora: A Gold árnyéka. 2. Acé-
los rózsa; Tûznél forróbb. (A New York
Times sikerszerzôje) 
ISBN: 963-537-172-1 fûzött: 995 Ft 

S
Sacharow, Boris: A harmadik szem

megnyitásának gyakorlata. Hermit. 
ISBN: 963-9231-38-X fûzött: 1200 Ft 

Sagman, Stephen W.: Magad uram, ha
gondod van... Windows. Windows
Me, Windows 98, Windows 95. Szak
K. 
ISBN: 963-9131-50-4 fûzött: 6000 Ft 

Salinger, Jerome David: Kilenc törté-
net. Európa. 
ISBN: 963-07-7378-3 kötött: 1400 Ft 

Sas Judit, H.: Közelmúlt. Rendszervál-
tások, családtörténetek. Új Mandá-
tum. 
ISBN: 963-9494-09-7 fûzött: 3200 Ft 

Sasson, Jean: A hercegnô lányai. [Sze-
relem, szenvedély, szenvedés]: [nôi
sorsok a fátyol mögött]. Gabo. 
ISBN: 963-8009-87-X fûzött: 1190 Ft 

Schatz, Tanja: Te másképp gondolod?
A kreativitás jellemzôi és fejlesztési le-
hetôségei. Deák. 
ISBN: 963-9420-04-2 kötött: 1750 Ft 

Serbia, Montenegro [Kart.dok.]. Map
of Montenegro Riviera: map for busi-
nessmen & tourists: road map.
1:500 000 GiziMap. 
ISBN: 963-00-8053-2 CM 2000 Ft 

Silk road countries [Kart.dok.]. The
great silk road and surrounding territo-

ry: Seidenstrasse: chemin de la soie:
map for businessmen & tourists: poli-
tical map. 1:3 000 000 GiziMap. 
ISBN: 963-204-137-2 CM 2000 Ft 

Silk road countries [Kart. dok.]. The
great silk road and surrounding territo-
ry: Seidenstrasse: chenin de la soie:
map for businessmen & tourists: geo-
graphical map. 1:3 000 000 GiziMap. 
ISBN: 963-204-138-0 CM 2000 Ft 

Spector, Robert: Amazon.com. Minél
elôbb, minél nagyobbra: [egy üzleti
modell, amely megváltoztatta a vilá-
got]. Alexandra. 
ISBN: 963-368-359-9 kötött: 2499 Ft 

Steel, Danielle: A cár balerinája. Mae-
cenas. 
ISBN: 963-203-018-4 fûzött: 620 Ft 

Steel, Danielle: Magányos sas. Maece-
nas. 
ISBN: 963-203-042-7 fûzött: 620 Ft 

Steiner, Rudolf: Okkult pecsétek. Mági-
kus szimbólumok. Hermit. 
ISBN: 963-9231-39-8 kötött: 1790 Ft 

Stone, Katherine – Stuart, Anne – Ju-
lian, Donnah – Larsen, Jodie: Laura.
General Press. (Romantikus regé-
nyek) 
ISBN: 963-9459-17-8 kötött: 1500 Ft 

Sz
Szabóné Debreceni Erzsébet: Dél-

Amerika. Mesék Sir Mortimer útinaplói
alapján. Szalay Kvk. (Kontinensek
élôvilága) 
ISBN: 963-237-013-9 kötött: 1367 Ft 

Szakács Tibor: Dittrich és Beatrix. Ac-
cordia. 
ISBN: 963-9242-99-3 fûzött: 790 Ft 

Számviteli törvény. 2000. évi C. törvény
a számvitelrôl: 2003. január 1. Novis-
sima. 
ISBN: 963-86096-4-8 fûzött: 790 Ft 

Száz magyar falu könyvesháza [elekt-
ronikus dok.]. Szöveges adatbázis.
Száz M. Falu Könyvesháza Kht.: Ar-
canum. 
ISBN: 963-9374-56-3 Mûanyag tokban: 5600 Ft 

Szeberényi Zoltán: Turczel Lajos. Port-
réesszé. Nap K.  (Mûhely) 
ISBN: 80-89032-16-8 fûzött: 1390 Ft 

Szemadám György: Ezredfordulós írá-
sok. 1998–2001. Széphalom Kvmû-
hely. 
ISBN: 963-9373-42-7 fûzött: 2490 Ft 

Szentendre [Kart. dok.]. térkép: Stadtp-
lan: map. 1:13 000 Cartographia. 
ISBN: 963-352-383-4 CM 420 Ft 

Szociálpedagógia. Szöveggyûjtemény.
Osiris: Educatio. (Osiris tankönyvek) 
ISBN: 963-389-404-2 (hibás ISBN 963-389-405-0)
kötött: 3180 Ft 

Szunyoghy András: A ló mûvészeti
anatómiája. 4. kiad. Kossuth. 
ISBN: 963-09-4463-4 kötött: 4990 Ft 

T
Tál Gizella: „Szívbôl fakadt, találjon is

utat a szívekhez". Tízéves a Szolnoki
Zenei Fesztivál. ARS-IN KOM Mûvé-
szeti és Kommunikációs Kft. 
ISBN: 963-00-9421-5 fûzött: 1950 Ft 

Tapolyainé Bartha Gizella: Csak egy lé-
pést mutass.... Marana Tha 2000 Ala-
pítvány. (Marana Tha sorozat 94.) 
ISBN: 963-9281-12-3 fûzött: 1100 Ft 

Tarcsa Zoltán – Trencsényi László –
Vopaleczky György: Minôségbiztosí-
tás a kollégiumi pedagógiai program-
ban – hogyan? Módszertani füzet a
kollégiumi minôségfejlesztéshez. Ok-
ker. (Okker minôségbiztosítás) 
ISBN: 963-9228-70-2 fûzött: 1700 Ft 

TEÁOR '03. A gazdasági tevékenysé-
gek egységes ágazati osztályozási
rendszerérôl: 2003. január 01. Novis-

sima. 
ISBN: 963-9403-21-0 fûzött: 1900 Ft 

Tibet [Kart. dok.]. Xizang zizhiqu: auto-
nomous region: map for businessmen
& tourists: geographical map.
1:2 000 000 GiziMap. 
ISBN: 963-204-139-9 CM 2000 Ft 

Tibet [Kart. dok.]. Xizang zizhiqu: auto-
nomous region: map for businessmen
& tourists: road map. 1:2 000 000 Gi-
ziMap. 
ISBN: 963-00-8052-4 CM 2000 Ft 

Tolstoj, Lev Nikolaevic: Szevasztopol ;
A két huszártiszt. Sensus. (A világiro-
dalom mesterei) 
ISBN: 963-9375-36-5 kötött: 2200 Ft 

Tótfalusi István: A könyvek könyve
[elektronikus dok.]. Hangos-képes
Biblia nem csak gyerekeknek. Interak-
tív multimédia. Arcanum. 
ISBN: 963-9374-44-X Mûanyag tokban: 5600 Ft 

Tótfalusi István: Operamesék [elektro-
nikus dok.]. 63 opera meséje, libret-
tók, 8 óra hanganyag. Hangzó anyag
és szöveg. Arcanum. 
ISBN: 963-9374-45-8 Mûanyag tokban: 5600 Ft 

Tudod-e ?: [a legelsôk, a legnagyob-
bak, a leggyorsabbak...]. [érdekes
kérdések és válaszok gyerekeknek].
Pannon-Literatúra. 
ISBN: 963-9355-97-6 kötött: 1820 Ft 

Tudod-e a választ?: az emberi test. 180
kérdés és felelet. Tessloff és Babilon.
(Mi micsoda) 
ISBN: 963-9182-91-5 fûzött: 850 Ft 

Tudod-e ?: [az emberiség történelme].
[Érdekes kérdések és válaszok gyere-
keknek]. Pannon-Literatúra. 
ISBN: 963-9355-04-6 kötött: 1517 Ft 

Tukora Balázs: Zsákbamacska hadmû-
velet. Szerzô. 
ISBN: 963-440-927-X fûzött: 1109 Ft 

Turul. /Folyóirat/ Elektronikus dok. 2.
1901-1921. 1 CD-ROM. 
ISBN: 963-9374-48-2 Mûanyag tokban: 5600 Ft 

Turul. /Folyóirat/ Elektronikus dok. 3.
1922-1950. 1 CD-ROM. 
ISBN: 963-9374-51-2 Mûanyag tokban: 5600 Ft 

U
Újszászy Kálmán. OPKM. (Tudós taná-

rok, tanár tudósok) 
ISBN: 963-9315-52-4 fûzött: 500 Ft 

Új távlatok a klinikai pszichológiában.
Új Mandátum. (Szöveg és lélek 4.) 
ISBN: 963-9336-95-5 fûzött: 1980 Ft 

Ukraine, Moldova [Kart. dok.]. Map for
businessmen & tourists: road map.
1:1 200 000. GiziMap. 
ISBN: 963-450-044-7 CM 2000 Ft 

Updike, John: Nyúlszív. Európa. 
ISBN: 963-07-7349-X kötött: 2100 Ft 

Uris, Leon: Kálvária. Aquila. 
ISBN: 963-679-182-1 kötött: 1690 Ft 

Útmutató az egészséges élethez. Étel
a léleknek, táplálék a testnek. Rea-
der's Digest K. 
ISBN: 963-8475-80-3 kötött: 7490 Ft 

Ü
Übelacker, Erich: A bolygók és az ûrku-

tatás. 3. átd. kiad. Tessloff és Babilon.
(Mi micsoda 27.) 
ISBN: 963-9446-11-4 kötött: 1860 Ft 

V
Vadász Piroska, A.: Viharban és napsü-

tésben. Válogatott versek. Uránusz. 
ISBN: 963-9304-72-7 fûzött: 1000 Ft 

Vakler Lajos – Murányi Ottó: Pálya!
Magyar bajnokság, VB összefoglaló,
érdekességek. MP Contact. (A rallye
mesterei) 
kötött: 5200 Ft 

Varázsecset [elektronikus dok.]. Ki-
festô és rajzolóprogram gyermekek-

nek: 3–8 éveseknek. Interaktív multi-
média. B & G NET Kft.: Informania Di-
gitalmedia. 
Mûanyag tokban: 2990 Ft 

Varga Domokos: Ritkaszép magyar
népmesék. Hét Krajcár. (Varga Domo-
kos válogatott mûvei) 
ISBN: 963-8250-73-9 fûzött: 1380 Ft 

Varga Domokos: Víg játék – végjáték.
Hét Krajcár. (Varga Domokos váloga-
tott mûvei) 
ISBN: 963-8250-69-0 fûzött: 1380 Ft 

Vargha Géza: Egy orvos töpreng. Ac-
cordia. 
ISBN: 963-9502-04-9 fûzött: 990 Ft 

Verô Ivánné: A költségelszámolás lehe-
tôségei, 2003. 5. átd. kiad. Unió. 
ISBN: 963-388-390-3 fûzött: 6272 Ft 

Verô Ivánné: A leltározás, leltárértéke-
lés, a selejtezés rendje, 2003. Kézi-
könyv. 10. átd. kiad. Unió. 
ISBN: 963-388-389-X fûzött: 6608 Ft 

Verô Ivánné: A pénzkezelés rendje,
2003. A bizonylati rend, értékpapír-ke-
zelés. 7. átd. kiad. Unió. 
ISBN: 963-388-388-1 fûzött: 6272 Ft 

Verô Juli – Jámbor Zsóka: Konyhai kis-
okos. Food Time. 
ISBN: 963-8624-72-8 kötött: 1290 Ft 

Virágaink [elektronikus dok.]. Szöveg
és képek. Arcanum. 
ISBN: 963-9374-54-7 Mûanyag tokban: 5600 Ft 

Virtuális egyetem Magyarországon.
Typotex. 
ISBN: 963-9326-66-6 fûzött: 3200 Ft 

Vitos Mózes: Csíkmegyei füzetek. Ada-
tok Csíkmegye leírásához és történe-
téhez. (1. köt.) Utánny. 
ISBN: 973-99440-8-6 fûzött: 2115 Ft 

W
Webster, Stephen: Evolúció. Tessloff

és Babilon. 
ISBN: 963-9182-40-0 kötött: 2890 Ft 

Williams, Donna: Eszmélés. A „Léttele-
nül" folytatása. Animula. 
ISBN: 963-941-028-4 fûzött: 1990 Ft 

Wlodarek, Eva: Az érvényesülés titkai.
10 lépés a személyes varázs kibonta-
koztatásához. Z-Press. 
ISBN: 963-9493-01-5 fûzött: 1580 Ft 

Woods, Stuart: A filmgyártó. I.P.C. Kv.
(I.P.C. könyvek) 
ISBN: 963-635-248-8 fûzött: 1200 Ft 

Y
Yalom, Irvin D.: Szerelemhóhér és más

pszichoterápiás történetek. Animula. 
ISBN: 963-9410-03-6 fûzött: 1990 Ft 

Yoo Jin-il: Kosztolányi novellisztikájá-
nak félelem-motívumai. Littera Nova.
(Studia Hungarica 1.) 
ISBN: 963-9212-74-1 fûzött: 1200 Ft 

Yoo Jin-il: Kosztolányi prózájának konf-
liktus-motívumai. Littera Nova. (Stu-
dia Hungarica 2.) 
ISBN: 963-9212-75-X fûzött: 2000 Ft 

Z
Zágorec-Csuka Judit: Gábor Zoltán

festômûvész portréja. M. Nemzetiségi
Mûvel. Int. 
ISBN: 961-6232-19-3 fûzött: 7900 Ft 

Zalaegerszeg [Kart. dok.]. Térkép:
Stadtplan: map. 1:14 000 Cartog-
raphia. 
ISBN: 963-352-375-3 CM 420 Ft 

Zoltai Sarolta: Számítástechnikai fel-
adatok és megoldások. Windows ope-
rációs rendszer: szövegszerkesztés:
táblázatkezelés: adatbázis-kezelés:
prezentáció-készítés: internet hasz-
nálat: weblapszerkesztés. BBS-INFO. 
ISBN: 963-86288-5-5 fûzött: 1190 Ft 



Jókai Anna: Ne féljetek
(regény, 13. változatlan kiadás)
B/5, 344 o., 2500 Ft
A nagysikerû könyv az öregedés és a ha-
lál regénye, amely négy fôhôs életének
teljes spektrumát öleli fel. Év Könyve
díj 1998! 

Karácsony Sándor: Ocsúdó magyarság
(Szokásrendszer és pedagógia)
B/5, 440 o., 3900 Ft
A sokáig mellôzött, nagyhatású gondol-
kodónak 60 év után elôször jelenik meg
a társaslélektan és a társadalomnevelés
témakörébe tartozó, ma is aktuális ta-
nulmánygyûjteménye.

Szemadám György:
Ezredfordulós írások
(portrék, tanulmányok, kritikák a kortárs
képzômûvészet körébôl), 208 o., ff és színes
illusztrációkkal, kartonált, 2490 Ft

Tanulmányok, tárcák, kiállításmegnyi-
tók, melyek tükrében kirajzolódik a mai
magyar képzômûvészeti élet egy szemé-
lyes reflexióktól átszôtt körképe a neves
festômûvész és szakíró érdeklôdô, befo-
gadásra kész interpretációjában. 

Várkonyi Nándor: Sziriat oszlopai
(életmûkiadás, 8. kötet – ff. illusztrációkkal)
B/5, 672 oldal, függelékkel, névmutatóval,
cérnafûzött, keménytáblás, 4900 Ft
A legendás mû elsô szöveghû, cenzúrá-
zatlan  kiadása az emberiség történe-
lem-elôtti korszakainak titkát kutatja. 

Címünk: 1068 Bp. Városligeti fasor 38.
Telefon/fax: 351-0593 iroalap@interware.hu
Kiadónkban vásárlóinknak 20% engedményt nyújtunk!

A SZÉPHALOM KÖNYVMÛHELY AJÁNLATA

A Librotrade Kft. ajánlata
OXFORD UNIVERSITY PRESS
Oxford angol–magyar szótár nyelvtanulóknak
(Phillips, Janet) 3554 Ft
Oxford Collocations Dictionary
For Learners of English 4922 Ft

FOREVER KIADÓ
Faludy György:
My Happy Days In Hell 3500 Ft

GRIMM KÖNYVKIADÓ
Langenscheidt útiszótár angol 2601 Ft
Langenscheidt útiszótár olasz 2950 Ft

ANGOL NYELVÛ SZÓRAKOZTATÓ IRODALOM
Bushnell, Candace:
Sex and the City /TV Tie-In/ 2478 Ft
Adams, Douglas:
The Salmon of Doubt 1971 Ft

Librotrade
Kft.
1173

Budapest,
Pesti út

237.
Telefon:
257-7777





Az Új Palatinus Kiadó tavaszi ajánlata

Új Palatinus – Könyvesház 1118 Bp., Rahó u. 16. T: 319-3020, F:319-3019. E-mail:palatino@mail.matav.hu

Szilágyi Ákos:
Török imaszônyeg
Válogatott versek
A kortárs irodalom sokoldalú egyénisége most költôi
termését gyûjti egybe.
A Török imaszônyeg az 1976-os bemutatkozó kötet
(Az iskolamester zavarban van) groteszkjeitôl a ké-
sôbbi népszerû „sanzonokon” át a nagy port kavart
Szittya szótárig egy komikus és katasztrofális világot ál-
lít elénk (újmódi k und k).
Kötve védôborítóval 352 oldal, 2600 Ft

Aczél Géza: (ablak) (szakács) 
Versek
Az új kötet verseit a konyhaablakból szemlélt Magyar-
ország ihlette. Juhász Ferenc írja a kötet utószavában:
„Bizonyítékai ezek a versek az élet mámorának és szép-
ségének minden nyomor, elnyomás, rettenet, bánat,
kiszolgáltatottság és magány ellenére; kályhaszagúak,
fôzési nyersanyag-szagúak, leves-szagúak. Szegény jó
Berda József ihlete volt ilyen étel-mámor hatalmú”. A
kötetet Kass János illusztrálta.
70 oldal, 1200 Ft

Apának lenni
Magyar írók novellái
A kötetben szerepelnek többek között Ady, Bródy Sán-
dor, Csáth Géza, Füst Milán, Karinthy Frigyes, Koszto-
lányi, Krúdy, Márai, Mikszáth, Móricz, Nagy Lajos,
Örkény, Tamási Áron, Tömörkény István mûvei.
428 oldal, kötve, 2600 Ft

Pivárcsi István:
Híres magyar asszonyok kalandjai
A kötet személyes sorsokon keresztül villantja fel a tör-
ténelem és mûvelôdéstörténet izgalmas korszakait.
Többek között megtudjuk, hogy miért indult boszor-
kányper a legyek ellen, nôi Drakula volt-e Báthory Er-
zsébet, ki volt az elsô magyar prímabalerina és az elsô
világbajnoknô, de értesülünk híres írók és színésznôk
botrányairól is. A könyv fordulatokban, események-
ben és a mögöttük meghúzódó botrányokban, plety-
kákban egyaránt gazdag leltár. 
Kb. 168 oldal, keménytáblás, 3350 Ft

Papp Márió: Így sakkoztak ôk
A történelem sok jelentôs pillanatában, nagy alakjának
életében játszott szerepet a sakk. A kötet ezen a nyo-
mon haladva tekinti át az elmúlt másfélezer esztendôt
Mohamed apósától II. János Pálig, Árpád-házi Jolantá-
tól az örökmozgó felfedezéséig, sôt, azt is megtudhat-
juk belôle, hogyan sakkozik az ördög, s hogyan az
Úristen. Érdekfeszítô olvasmány, ismeretterjesztô mû
és sakk-könyv egyben. A sakkozók és sakkbarátok mel-
lett a történelem és a mûvelôdéstörténet iránt érdeklô-
dôk számára is igazi meglepetés. 
Kb. 360 oldal, keménytáblás, 3400 Ft

Papp Márió:
666 egyáltalán nem ördöngös ötlet
Ha valami leszakadt, elromlott, eltörött, ha kertedet,
házadat, lakásodat meg akarod változtatni: a megol-
dást itt megtalálod. 666 ötlet segít abban, hogy a min-

dennapok apró nehézségein úrrá legyünk. Minden öt-
letet színes ábra illusztrál, hogy könnyen használni
tudjuk. A háztartások alapmûve. Férfiaknak és nôknek
egyaránt komoly segítôtárs. 
Kb. 302 oldal, keménytáblás, 3200 Ft

Géczi László:
365 nap alatt a rock körül
(Rock-történeti naptár)
A rock-újságíró egyedülálló mûvében összegyûjtötte az
év egy-egy napjához fûzôdô fontosabb rockzenei ese-
ményeket az elmúlt ötven évbôl. Sztárok házassága és
válásai, a legfontosabb lemezek, a legnagyobb koncer-
tek, meghökkentô események. 
453 oldal, 2850 Ft

G. Hajnóczy Rózsa:
Bengáli tûz
Germanus Gyula és felesége, Hajnóczy Rózsa  Rabind-
ranath Tagore meghívására került Indiába. A regényes
útirajz, kalandos beszámoló az ott eltöltött évekrôl.
740 oldal, kötve védôborítóval, 2970 Ft

Térey János:
Sonja útja a Saxonia mozitól a pirnai térig
(Válogatott versek)
Térey János új kötete az eddigi, díjak özönével (József
Attila, Füst Milán, Déry, Palládium, Petôfi) értékelt
életmû összefoglalása, s egyben a legújabb versek gyûj-
teménye
320 oldal, kötve védôborítóval, 2600 Ft




