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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! Hamarosan megjelenik

a Játéktippek II. kötete, ezúttal 3–6 éveseknek és szüleiknek.

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 kamaszszerelem örömeirôl és viszontagságairól mond el egy ízig-vérig
mai történetet.  Jön! Lányok a pácban, a Szerelmes lányok hôseinek újabb

botladozásai a felnôtté válás rögös útján. 
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. Nyugodtan belevághat
az is, aki még nem olvasta az elsô kötetet, a Sólyom gyémántját. Ám hogy
ezek után el fogja olvasni, az biztos!
192 oldal, kemény kötés, védôborítóval, 1590 Ft

Anne Fine: A kilencedik felhôn
Anne 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

A Helikon Kiadó ajánlata
„Biztos, hogy van bennünk, áprilisiakban, valami állhatatlan, valami
rohanó, valami óvatosan garabonciás. Amolyan szalonképes ámok-
futók vagyunk.”

1900. április 11-én született Márai Sándor

Vászonkötésben kapható:
Ég és Föld
Mágia
Bébi, avagy az elsô szerelem – A nôvér
Tájak, városok, emberek

Könyvhétre megjelenik:
Kedves Tibor! 
Márai Sándor és Simányi Tibor levelezése 1969–1989
Írók, írás, irodalom – publicisztikai válogatás
A sziget – A sirály

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

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

Zala Viktória:
Kôvé vált lovagok
78 oldal a szerzô illusztrációival, 1200 Ft

Igazi meglepetés e varázslatos, lírai
hangulatú tündérmeséket tartalmazó me-
sekönyv. A jóság, a szépség, a bátorság és
a szeretet diadalát hirdetô új történetek-
ben hôstettek, csodás átváltozások esnek
meg a szereplôkkel.

Megrendelhetô
az ALTERRA Svájci–Magyar Kiadónál
(1054 Bp., Garibaldi u.1.,
Telefon/fax: (36-1) 353-2176),
valamint megvásárolható az
Írók Boltjában (1061 Bp., Andrássy út 45.).

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM
KÁROLI EGYETEMI KIADÓ

Kovács Eszter:
Kísérlet a lírai szöveg megfejtésére
23 költemény interpretációja
szövegtani keretben
A szerzô tudatosan összeállított szerkesztéssel
és példaanyagával törekszik arra, hogy fôiskolások,
egyetemisták, gyakorló tanárok, a lírai szöveget
kedvelôk egyaránt haszonnal forgassák munkáját.
B 5, 192 oldal, kartonált, 1700 Ft

Ernô Raffay: From Voivodships to Empire
The History of Modern Romania.

Szegeden, a JATE Kiadónál 1989-ben megjelent A
VAJDASÁGOKTÓL A BIRODALOMIG címû könyv angol nyel-

ven.
A 5, 300 oldal, keménytábla, 2000 Ft

A kiadványok megrendelhetôk: 1091 Bp., Kálvin tér 9.
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■ Az ôsidôkben családi vállalkozásként
alakult nagy múltú Múzsák Rt. igazgatóta-
nácsának tagjai: Polühümnia, Erató, Kalli-
opé, Kleió, Melpomené, Thaleia, Euterpé,
Terpszikhoré és Uránia rendkívüli igazga-
tótanácsi ülést tartottak székhelyükön, te-
kintettel a „nemzetközi helyzet fokozódá-
sára”, az ülésen külön napirendi pontként
szerepelt az Amerikai Egyesült Államok
Irak ellen indított háborúja.

A máskor oly ábrándosan szelídnek látszó
Erató most, hogy maguk között voltak, egé-
szen másként hatott, tekintetében rideg cél-
tudatossággal szólt nôvéreihez.

– Nem hallgathatunk – mondta –, azt
csak az a kedves naiv Theodor gondolta
úgy egyszer, hogy már nem lehet verset ír-
ni. Csak megjegyzem, ha igaza lett volna,
akkor például az elmúlt csaknem ötven év-
ben nem kellett volna a szerelmi költésze-
tet elôállító részlegünket éjszakai mûszak-
ban is üzemeltetni… Igenis, nem hallgatha-
tunk, a biznisz az biznisz, nekünk is be kell
szállnunk a háborús üzletbe, kell a profit,
egyébként is, aki nem halad, az lemarad…

Nôvérei egyetértôen bólintottak, dönté-
sük egyértelmû és egyhangú volt, az indít-
ványt elfogadták.

Miután a döntés megszületett, nem ma-
radt más hátra, nekiláttak a részletek kidol-
gozásának. 

Stratégia és taktika, költség- és értéke-
lemzés, innovatív és kreatív megoldási le-
hetôségek, marketing és piackutatás, pub-
lic relation és tömegkommunikáció, min-
den szóba került, ami csak egy jól kialakí-
tott üzleti koncepció sikeres végrehajtásá-
hoz szükséges.

Kialakult a részletes ütemterv. Kleió rész-
lege lép elsôként, piacra dobják a történeti-
politikai hátterû elemzéseket, dokumenta-
rista feldolgozásokat, azokat követik majd
szép sorjában a többi nôvér területérôl szár-
mazó produkciók, a regények, amelyek be-
mutatják az olajért folyó háború szörnyûsé-
geit, a leleplezô színdarabok, amelyek a Hét
Nôvér (tulajdonképpen nem konkurensek,
mert a piacnak teljesen más szegmensén te-
vékenykednek) mohóságának következmé-
nyeire világítanak rá az emberi sorsok tükré-
ben, és így tovább, jönnek majd az új világ-
rendet elemzô filozófiai mûvek, az egész-
nek az erkölcsi vonatkozásait tárgyaló érte-
kezések, na és persze a filmek…

A hírekre a tôzsde jól reagált, a részvények
ára emelkedett.

Kiss József

Szkepszis
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40.   
Az ifjú Lin-csi egy nap a Fehér Igaz-
gyöngy kolostorának kertjében kószált.
Celláját szûknek érezte aznap, a várost tá-
gasnak, hangosnak. A kert ciprusai közt
találta meg a helyét.  

– A durva zsákot nem varrják selyem-
mel, szerzetes! – szólalt meg váratlanul
mellette egy ismerôs hang. Lin-csi nem
hallott lépéseket semmilyen irányból, el
sem tudta képzelni, hogyan került mellé
az apát. Pedig ô állt ott, ô szólt hozzá, rá-
adásul ilyen furcsán. 

– Mit tettem rosszul, apát? – kérdezte
Lin-csi, érdekelte, mit jelent ez a talányos
megszólítás. – Vagy inkább túlzottan jól
csinálok valamit?

– Túlbecsülöd a szerzetestársaidat! Mi-
ért hiszed, hogy értik olvasmányaikat?
Hogy képesek tudatni veled, milyen értel-
met rejtenek a könyvek. Miért kérdezed
ôket egyáltalán? – Lin-csit meghökken-
tette az apát nyers véleménye szerzetesei-
rôl. Úgy gondolta, bízik elméjük erejé-
ben, egy kicsit legalább. Miért is foglal-
kozna velük különben? Szólni se tudott,
csak bénultan állt.

– De ugye, nem haragszol rájuk, hogy
ilyenek? Hogy tudatlanok és ostobák –
kérdezte Lin-csit az apát tovább. – Nem
haragszom, mert bár valóban ilyenek, elé-
gedettek sorsukkal és jó szándékúak. Nincs
bennük beteg akarás, vágyakozás, nem
bántják egymást. Rád azonban haragszom,
apát! – húzta most ki magát Lin-csi. Volt
egy kérdése, amire régen választ várt. – Mi-
ért raktad tele hitvány könyvekkel kolosto-
rod könyvtárát? Bármelyiket veszem, csak-
nem mind hamisság, hazugság. Helytelen
látás, helytelen gondolkodás, helytelen a
szó, a tanítás. Hogyan ûzzék el ezek az írá-
sok tanítványaid tudatlanságát? – kérdezte
végre.

– A helytelenség az emberi világban, szer-
zetes, teljességgel helyénvaló! Magad
mondtad az imént, a könyvtár csaknem
minden írása hülyeség. Ez talán véletlen,
szerzetes? Mindketten azt mondtuk, kolos-
torunk lakói egytôl-egyig tudatlanok, osto-
bák. Ez talán véletlen, szerzetes? Mi, tudat-
lan és ostoba kolostorlakók, mindannyian
tudjuk, hogy odakint a falon túl, a városla-
kók szintén tudatlanok és ostobák. Mert ér-
telmetlen célokért áldozzák magukat és egy-
mást. Ez talán véletlen, szerzetes? Még
annyit sem tudnak a világról, amennyit mi

tudunk, különben kinti céljaikat ôk is felad-
nák. Nem adják fel. Láthatod tehát, kint és
bent, az egész emberi világ elhibázott, hely-
telen. Az egész emberi létezés helytelenség.
Milyen könyvekkel rakjam hát tele könyv-
tárunkat, szerzetes? Mivel töltsem meg ko-
lostorunk életét? – szólt Lin-csihez indula-
tosan az apát, s Lin-csi most megint döb-
benten hallgatott. – Ha már tûrhetetlen a
helytelenség, s végre valami helyesre, szépre
vágysz, ritkán találsz e célra emberi alkotást.
Ott keresd leginkább, ahol ember még so-
sem járt – tette hozzá keserûen az apát. 

– Én ezt mind tudom már – kezdte vála-
szát csendesen Lin-csi, de aztán ô is egyre
hevesebbé vált. – Ám éppen ezért szégyell-
ném nagyon, ha tudásom birtokában is a
helytelent szolgálnám. A tudatlanságot, az
ostobaságot, az otrombaságot, a pusztítást.
Adj ellenük esélyt,  takarítsd ki legalább ko-
lostorod könyvtárát. A Magasztos Buddha
követôi mind azt vallják, hogy a legfôbb
bûn a balgaság. Rombold le hát palotáját,
bontsd le a helytelen tudás könyvtárát! –
szólt lázasan Lin-csi, az ifjú tanítvány. De
az apát nem vette zokon a tanácsát. 

Értették jól egymás indulatát. Mindket-
ten tudták, a helyes, a jó nem fokozható.
Nem lehet jobb, ami igazán jó. Ám a
helytelen, a rossz hatalma mindig fokoz-
ható. Mindig növelhetô. És  a védtelensé-
günk vele szemben, a tehetetlenségünk –
megalázó, elkeserítô.

41.
Az ifjú Lin-csi egy nap reggeltôl estig kint
sürgölôdött a Fehér Igazgyöngy kolosto-
rának kertjében. Havat hányt, fát vágott,
be is hordta már, de még mindig leve-
gôre, mozgásra vágyott. Nekilódult hát,
hogy végigjárja a kert összes ciprusát. Né-
zegette, vizsgálta ôket, látni akarta, mi
dolga lesz velük tavaszra.

– A helytelenség az emberi világban tel-
jességgel helyénvaló! – hallotta hirtelen
emlékeibôl az apát hangját, amikor ahhoz
a ciprushoz ért, ahol nemrég egyszerre
lobbant ereikben láng, a helytelenség ha-
talmáról gondolkodván. – Pedig, ha a
helytelenség helyénvaló – gondolta most
Lin-csi –, akkor el is fogadható. Kár miatta
háborogni, nem is méltó. A hitványnak, a
gonosznak kiszolgáltatott tehetetlen jó-
szándék viszont valóban az emberi világ
legnagyobb szégyene – jutott Lin-csi
eszébe másik gondolatuk a ciprusfánál.

– Kár az aljasság miatt
jajra nyitni szádat:
nincs ennél hatalmasabb,
nincs, mi többet árthat.
Bántatlanul bontja ki
erejét a rosszban,
a jót fogságra veti,
gyilkol minden korban

– idézte magában most a Tanítás strófáit
Lin-csi, s bár nyomasztó érzések támadtak
szívében, egy kissé megkönnyebbült. A hó
ropogása, a Nap ragyogása, a ciprusok
zöldje nem a hitványság hatalmát zengték,
hanem a szépségét. Még ha a védtelen
szépségét is. –  Megvetem, s elhagyom az
emberi világ helytelenségeit. Túllépek a
könyvek szépelgô okoskodásán, az elme
otromba fortélyain, a szív sötét árnyain.

Vándor! Meg nem állítod – 
mi haszna dohogni?
Forgószél vagy sár, piszok –
hagyd csak kavarogni

– folytatta és zárta le a vers gondolatát
Lin-csi, a pompás ciprusokat csodálván. –
Én az Ég azúrjával, a Nap aranyával, a
ciprusok zöldjével létezem, aki az emberi
világban veti meg lábát, a hitványságot te-
szi társává. És építi akaratlan a tökéletlen-
ség birodalmát. Szolgaként éli alávetett
életét a rossznak, s vak szorgalmát becsü-
letnek, erénynek véli. Pokolra jut, bár az
Eget reméli – világosodott meg Lin-csi
elôtt a tévelygôk sorsa. És az is, mekkora
feladat olykor elválasztani a jót a hitvány-
tól, a tökéletest a tökéletlentôl. – Egészen
bizonyos, hogy az elme nem képes min-
denkor következetes, helyes döntésekre.

A tejben a vaj nem látszik,
a Tanítás néma titok.
Tudásból nem-tudás fakad,
szívedre bízd látásodat

– jutott eszébe végül annál a ciprusfánál egy
távoli vidéken följegyzett okosnak látszó
gondolat.  Kis fenntartással még a következ-
tetéssel is egyetértett. Magának így fogalma-
zott: szívedre és józan eszedre bízd látáso-
dat. Ezzel a gondolattal indult sétájára to-
vább a Fehér Igazgyöngy kolostorának kert-
jében, vizsgálgatva a ragyogó napsütésben a
zölden pompázó sok-sok ciprusfát.

Az i f jú  L in -cs i
vándoréve i  19.
Köz read ja :  Sár i  Lász ló
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■ – A Héj óta mindig is a legjob-
bak között tartottuk számon, mi,
az olvasói. „Teremtô erejû költô-
ink egyike”, írta Önrôl egyik kriti-
kusa elsô kötete után. Ez igaz, s
hozzáteszem, bár ennek az inter-
júnak nem feladata, hogy értékel-
jem vagy jellemezzem a költésze-
tét: hihetetlenül erôsek és egysége-
sek ezek a kötetek. Szóval egységes
az életmû, ha az ember jobban
odafigyel, az Egy földterület nö-
vénytakarójának változása, A
hopik könyve, az 1972. szeptem-
ber és a Szajla-könyv (Halászó-
ember)  között megtalálja a kap-
csolódási pontokat, átfedéseket.
Azt mondta egy korábbi nyilat-
kozatában: „azt szeretném, hogy
amit írok, az ne irodalomként je-
lenjen meg, hanem az irodalmat
meghaladóan az élet dokumentu-
maként.”

– Kellemesen meglep, ha va-
laki egységesnek látja a mun-
kásságomat, mert én is annak
szeretném látni. Viszont éve-
ken át szememre hányták,
hogy az egyes köteteknek
nincs közük egymáshoz, én
mindig valami újat kezdek.
Ugyanakkor épp A megfelelô
nap kapcsán olvastam, hogy
mintha nem tetszene kritiku-
somnak, hogy ez egy kicsit a
Halászóember folytatása. Hogy
most nem valami egészen
„mást” csinálok. Én azt hi-
szem, minden költô arra tö-
rekszik, hogy folytonosság le-
gyen, összekötôdjenek a dol-
gok. Ami az irodalom megha-
ladását illeti – ilyesmirôl be-
széltem abban az 1999-es in-
terjúban –, az irodalom önma-
gában eléggé érdektelen vala-
mi. Sajnos elég késôn jöttem
rá, hogy meglehetôsen belter-
jes dolog is lehet az irodalom.
Én is belülrôl szemléltem az
irodalmat fiatal koromban, és
nagy vehemenciával minden-
áron eredeti akartam lenni.
Aztán rájöttem, nem szabad
erôltetni ezt sem. Az elsô kö-

tetem megjelenése után úgy
éreztem, nincs értelme az
ilyen irodalomnak, nem is
tudtam folytatni, amit ott el-
kezdtem, és évekre abbahagy-
tam az írást. Akkor kezdtem el
újra írni, amikor már nem vol-
tak mindenáron való írói am-
bícióim, amikor már nem ér-
dekelt az irodalom, vagy leg-
alábbis megváltozott az iroda-
lomfogalmam. A nyitottság, a
nyelvi és szellemi nyitottság
jegyében történt, történhetett.

– Hogyan viszonyul ma azok-
hoz a helyekhez, ahol megfordult?

– Szajlán nem lehetett to-
vábbtanulni, nincs gimnázi-
um. Az egyetemet Debrecen-
ben végeztem, aztán Buda-
pestre jöttem. Azt gondoltam,
itt vannak a kiadók, a szerkesz-
tôségek, itt kell élni. Meg azt,
különben is a városi az úgyne-
vezett korszerû életmód. Majd
elmentem az országból is –
„disszidáltam”. Ugyan német–
magyar szakot végeztem, de
angolszász területre, Anglián
keresztül Amerikába kerültem.
Voltam diák, ösztöndíjas, ven-
dégtanár. Budapest sok jót is
jelentett, itt töltöttem több,
mint húsz évet, a pesti oldalon
egy peremkerületi lakásban ne-
veltem fel a fiamat. Chicagó-
nál, ahol diák voltam, sokkal
jobban szeretem a dél-nyuga-
tot, Arizonát, Dél-Kaliforniát,
a Mojave-sivatagot, ahová még
szeretnék visszamenni. Valaki-
nek azt mondtam nemrég,
hogy ez a haza, mindaz, amit
így szedünk össze. A centru-
mában persze a gyerekkor van.
Csak késôbb derült ki, meny-
nyire fontos nekem, hogy ott
születtem, azt hallottam, amit
hallottam, azt láttam, amit lát-
tam. Amerika, ha így lehet be-
szélni róla, rengeteget adott ne-
kem. A fantasztikus térél-
ményt. Az ôsamerikai kultúrát,
amit egy történelmi tévedésen
alapuló szóval indiánnak neve-

zünk. Ez a kultúra rendkívül
tagolt valami, attól függôen,
hogy északon, keleten vagy
nyugaton létezett, míg rá nem
telepedett, el nem pusztította
az európai civilizáció. Minden
hely fontos, ahol az ember
megfordult: mindegyik adott
vagy elvett valamit. Mint
ahogy minden emberi találko-
zás is fontos. Beleértve a házas-
ságokat is, ha több volt, és ak-
kor is, ha kegyetlenül megvisel-
ték az embert.

– Az ÉS-ben Walden címmel
van egy kisprózai rovata. Szajlán
netán meg lehet valósítani a tho-
reau-i világot, életformát?

– Amit ô a 19. század elején
megvalósított, azt már Ameri-
kában sem lehet megvalósíta-
ni. Ô, ugye, fogta magát és
Concorde-ból kiköltözött az
erdôbe, egy kis darab földre, és
azt mondta, itt ezt meg ezt ter-
mesztek, megmutatom, hogy
nem kell az a sok dolog, ami-
vel a civilizáció körülvesz ben-
nünket. Neki már azzal az ál-
lammal bajai voltak, amelyik
különben ma is sokkal tisztes-
ségesebben viszonyul a tulaj-
don polgáraihoz, mint mond-
juk a kelet-európai államok.
Igen fontos az ô példája meg
szemlélete, az, hogy kritikával
kell nézni mindent, és igenis
szembe kell szállni akár a tör-
vényhozással is. Az állam, a
törvényhozás, a képviselôk el-
idegenednek tôlünk, válasz-
tóktól. Az állam egy hatalmas
gépezet, amely önmagát tartja
fönn. És nem szereti, szét-
zúzza az egyént. Nekem sze-
mély szerint borzasztóan fon-
tos könyv volt ez a 70-es évek-
ben, nyelvi szempontból is. Ez
nem robinzonád. Annak ide-
jén az amerikai hippiknek
szinte imakönyve volt. Ami
Szajlát illeti, ’73-tól folyamato-
san visszajártam: a szüleim
portáján volt egy melléképü-
let, azt berendeztem magam-
nak. Amikor meghaltak a szü-
leim, fölmerült a kérdés, mi ér-
telme van annak, hogy Buda-
pesten lakom. Kivált, hogy
nem is ott dolgozom. És min-
dig is vágytam arra, hogy le-
gyen egy kertem, hogy lehes-
sen látni a Nap mozgását, és
éjjel a csillagokat. Kertes ház-
ban lakom, ami nagyon jó, de
gond is van, mert építkezünk,
és elfogyott a pénz. (Most ta-

lán lehet folytatni.) Nem arról
van szó, hogy én alvajáró
módjára bolyongok ott, és azt
hiszem, hogy a Paradicsom-
ban vagyok. Az a Szajla, ame-
lyikrôl a Halászóember szól,
már rég nincsen, sôt már föld-
mûvelés sincs, már szántóföl-
dek sincsenek, csak bozót van,
gaz van, és tönkretett, pusz-
tuló erdôk. Azt is fel lehet per-
sze vetni: mire jó minden nap
szembesülni ezzel.

– Ebbôl a sorozatból kötet lesz?
– Valószínûleg, már majd-

nem van belôle egy könyvnyi.
Persze, ha akad rá kiadó.

– ...?!
– Sose lehet tudni, hogy

mire van kiadó. A Halászóem-
berrel, az állítólag sikeres
könyvemmel egy évig házal-
tam. Ami biztos, az életmû-
sorozatban megjelenik az
1972. szeptember.

– Így szemtôl szemben egy kicsit
pesszimista, kritikus Oravecz
Imrét hallgatok, pedig A megfelô
nap címû könyvébôl valamiféle
bölcs nyugalmat kaptam: ahogy
ezekben a „télikékben” a természet
ritmusa, rendje megjelenik, ahogy
a Nap mozgását, a madarakkal
való törôdését leírja, ez valami
végtelen nyugalmat sugároz. Az
olvasók bizonyítható érdeklôdése,
a szakmai figyelem, a hivatalos
elismerés nyomán nem alakult ki
valamiféle külsô-belsô egyensúly?   

– Én verseket írok, a költé-
szet eleve keveseket érdekel.
Ezért nem hiszem, hogy en-
gem sokan olvasnak. És az is
különös, hogy A megfelelô nap-
ról egy év leforgása alatt mind-
össze egy kritika jelent meg.
Azt gondolnánk, a kritika fi-
gyel a mûvekre, és akár jót,
akár rosszat, de mond róluk
valamit. Az irodalom, minden
furcsasága ellenére mégiscsak
organikus valami kell hogy le-
gyen. De nálunk nem az. Ami
az egyensúlyokat illeti, a léte-
zés nem olyan, hogy az ember
elér valamit, és ettôl egyszer s
mindenkorra nagyon boldog
lesz, lehetnek viszont pillana-
tok, amikor egyensúlyi hely-
zetbe jutnak a dolgok, hogy
aztán megint felboruljanak. A
siker, az elismertség nem vég-
pont,  nem csodaszer, ha az
lenne, talán nem is írna többé
az ember.

Csokonai  Attila

Helyek, könyvek, találkozások
Oravecz Imrével már hónapokkal ezelôtt szerettem volna inter-
jút készíteni, mindenekelôtt A megfelelô nap címû, 2002-ben
kiadott kötete megjelenése alkalmából, s nem valamiféle proto-
kolláris beszélgetésre készültem. De amikor újra felvettük a kap-
csolatot, immár egy Kossuth-díjas költôvel beszélhettem, aki idô-
közben megünnepelhette 60. születésnapját is.



■ – Fiatal kora ellenére viszony-
lag régóta jelen van az irodalmi
életben…

– Nem emlékszem pontosan
mikor, de úgy húszéves korom
körül kezdtem publikálni, az
akkor még létezô Szivárvány
címû folyóiratban jelentek
meg verseim, elôtte csupán
egyetemi és diáklapokban.
Elsô verseskötetem 1998-ban
jelent meg a Kortárs Kiadónál,
Alt Control Del címmel. Az-
óta fôleg prózát írok, és ennek
eredménye ez a könyv.

– Miért váltott versrôl prózára?
– Kezdetben is a prózaírás

érdekelt jobban, csak úgy gon-
doltam, ahhoz még sok idô és
tanulás kell. A vers pedig adó-
dott, amihez persze hozzájá-
rul az is, hogy annak idején az
általam elsô irodalmi körök-
bôl megismert személyiség
egy költô, Zalán Tibor volt.

– Érdekes címet választott…
– Március 14. logikusan már-

cius tizenötödike elôestéje.
1848-ban másnap a Pilvax ká-
véház italos társasága kirob-
bantott egy forradalmat. Mel-
lékesen e hónap és nap az
egyik szereplô, Kármán József
író születésnapját, mellékesen
az én születésnapomat is jelö-
li. Korábban kisebb prózákat
írtam e „furcsa” naphoz kap-
csolódóan, de nagyon megra-
gadt bennem ez az ötlet, ame-
lyet csak erôsített Petôfi míto-
sza. Végül kisregénnyé kereke-
dett a szöveg.

– Elôkészület ez egy nagyobb lé-
legzetvételû munkához?

– A késôbbiekben valóban
nagyregényt szeretnék írni,
van is egy ötletem, amin pár-
huzamosan már négy-öt éve
dolgozom, de ez valószínûsít-
hetôen csak két-három év
múlva készül el. Sokat utazom
mostanában Montenegróba,
ahol már rengeteg legendára,
történetre, különös események

krónikájára bukkantam. Félig
magyarországi, félig monte-
negrói, balkáni történetek fo-
rognak a fejemben – ezeket
szeretném egy nagyobb léleg-
zetvételû mûvé összeállítani.

– Kik vagy mik befolyásolták a
mûvészetét?

– Kortárs szerzôk közül
konkrétan nagyon kevesen ha-
tottak rám, legalábbis tudato-
san. Divat hivatkozni Kertész
Imrére, de ô megkerülhetetlen
számomra, ám az ô hatása
nem igazán mutatkozik meg a
szövegeimben. Bólya Péter és
Hajnóczy mûvészete volt még
fontos számomra, a költészet-
ben pedig mai napig Arany Já-
nos a példaképem. Ami pedig
a gondolkodás szintjén komo-
lyan hatott rám, az a seattle-i
mozgalom zenéje volt, itt fô-
képp a Nirvanára és a Sound-
gardenre gondolok. Magam is
zenéltem alternatív rockegyüt-
tesekben. A rockzenei feeling
és az alternatív zene alapve-
tôen befolyásolt, minden te-
kintetben. 

– A nevét sokáig egy folyóirat-
hoz, a provokatív címû Az Iro-
dalom Visszavághoz kötötték,
melynek az egyik szerkesztôje lett.

– Az ELTE Tanárképzô Fôis-
kolai Karán létezett egy folyó-
irat, Az Irodalom Visszavág
(IV), melynek szerkesztôsé-
gébe néhány évfolyamtársam-
mal bekerültünk. Az elôttünk
levôek meg akarták szüntetni a
lapot, de mi szívesen folytat-
tuk volna, hát átadták nekünk
a nevet. A lap 1997-ig mûkö-
dött, akkor nem volt rá pénz,
mi pedig úgy döntöttünk,
hogy függetlenedünk a fôisko-
lától, és 1998-tól az új folyam-
ban a mai napig mûködik.
1996-ban volt egy nemzedéki
jellegû antológiánk, a Nem
mind egy, melyben nyolc
szerzô szerepelt, fôképp az IV
és a Szivárvány köré csoporto-

suló fiatalok, például Kerék-
gyártó György, Molnár And-
rás, Hajnal V. Csaba, Janox. A
címet tehát örököltük. Kezdet-
ben csak tetszett, egy hangza-
tos, poénos névnek gondol-
tuk, semmi többnek. Aztán
beleszerettünk, és észrevettük,
hogy a szerzôk és az olvasók
valamiféle irodalompolitikai
üzenetet látnak benne. Aztán
úgy alakult, hogy éles kritika-
rovatunk lett, ami azt jelenti,
hogy függetlenül és érdekek-
tôl, barátságoktól mentesen
írunk elsôsorban a fiatal iroda-
lomról. Mindegy, hogy a
szerzô a József Attila Körhöz,
a Fiatal Írók Szövetségéhez tar-
tozik, vagy éppen sehová.
Igyekszünk tényszerû képet
adni, amit persze nehéz min-
dig megvalósítani. Mindig a
kritikusra van bízva, mirôl mit
ír, nincs szerkesztôségileg
meghatározott értékítélet egy-
egy könyvrôl. Azért van ér-
telme egy ilyen rovatnak, mert
az irodalmi folyóiratok nagy
részében fôképp azokról írnak
– a pozitív dolgokat kiemelve
–, akik valamilyen szinten kö-
zel állnak a szerkesztôséghez.
Általánosságban elmondható,
hogy nagyon kevés elmarasz-
taló kritika jelenik meg az iro-
dalmi lapokban. A szerzôk egy
részének fontos, hogy ne hí-
zelgéssel, hanem valódi érték-
ítélettel találkozzanak, és mi
ezt felvállaljuk. Sok sértôdés
van ebbôl, de az esetek többsé-
gében kis mosolyszünet után
újra szóba állnak velünk.

– A lap körül komoly élet
pezseg…

– Kezdettôl fogva szervez-
tünk a lap köré esteket és soro-
zatokat, eddig közel száz ren-
dezvényünk volt a legkülön-
bözôbb helyszíneken. Ezenkí-
vül kaptunk egy lehetôséget a
Civil Rádióban egy mûsor in-
dítására, amely több mint két
éve hallható kéthetente szer-
dánként, este kilenctôl. Tavaly
óta pedig tábort is szervezünk
nyáron, ahol négy-öt napon át
viták, elôadások, valamint a
társmûvészetek programjai él-
vezhetôek. Össze is járunk
rendszeresen, változó törzshe-
lyeinkre rendszeresen jönnek
szerzôk a kézirataikkal, ahol
beszélgetünk ezekrôl. Biztat-
juk a tehetségesebb pályakez-
dôket is. A lap gerincét bekül-

dött írások adják, ismert és is-
meretlen szerzôktôl egyaránt,
a kritikarovat viszont felkéré-
ses alapon mûködik. Sajnos
kevés támogatást kapunk,
ezért nincs honorárium, ami
kissé megnehezíti a munkán-
kat, sok szerzô nem ad szíve-
sen kéziratot ingyen. 

– Van mindezek mellett polgári
foglakozása is?

– Az Új Mandátum Kiadó-
nál dolgozom szerkesztôként,
három éve, de a saját köny-
vemet természetesen nem én
szerkesztettem. Hiába dolgo-
zom ott, a megjelenés menete
a szokásos volt. Kiírtak egy pá-
lyázatot, és megkérdezte a ki-
adó vezetôje, van-e szabad kéz-
iratom. A pályázatot megnyer-
tük, így lett a könyv. Ugyanúgy
egy áldozat voltam, mint
bárki, aki például hozzám be-
jön a kéziratával. 

– Az egész életét behálózza az
irodalom… Mit jelent magának
az írás?

– Az írás nem napi szinten,
hanem hosszú távon fontos.
Vannak olyan mûvek, amiket
mindenképpen meg szeretnék
írni, ilyen az a regény is, amin
most dolgozom. Nem akarom
magamat írónak érezni a hét-
köznapokban, ez a fajta image
nem fontos számomra. Az iro-
dalmi lap szerkesztése például
élvezetes munka, ezért vállal-
tam, elsôsorban ez sem az iro-
dalmi jelenlét miatt fontos.
Annyit tudok már nagyon rég-
óta, hogy az életem során sze-
retnék három-négy jó regényt
írni. A versektôl sem vettem
végképp búcsút, de nem na-
gyon látom az értelmét jelen-
leg. Pillanatnyilag fogalmam
sincs, miért kell verset írni…

Karafiáth Orsolya
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Egy forradalom elôtt
Beszélgetés Tomkiss Tamással
Az Új Mandátum Kiadó gondozásában látott napvilágot a fia-
tal, 1974-ben született szerzô második könyve, amely érdekes kí-
sérlet a mítosz és a „ma” összekapcsolására. Egyként érdekes a mû
nyelvhasználata, szerkezete (alcíme szerint III szinoptikus
könyv), és témája is, éppen úgy, mint a szerzô irodalmi jelenléte.



Európa
Könyvkiadó
■ Imponáló írósereget vár az
Európa Könyvkiadó az idei
könyvfesztivál könyvbemu-
tatóira. A legnagyobb siker-
nek Mario Vargas Llosa és
Günter Grass fellépése ígér-
kezik, de jelen lesz a lengyel
Dorota Maslowska és Andr-
zej Stasiuk, a svéd Per Olov
Enquist, míg a  magyarok kö-
zül Szabó Magda, Fehér
Béla, Dolák-Saly Róbert és az
ifjú generációt képviselô Be-
regi Tamás. 

Mario Vargas Llosát politi-
kai nézetei, a baloldallal való
szakítása miatt sokan támad-
ták Latin-Amerikában, de azt
senki sem vitatja, hogy ra-
gyogó író: Dél-Amerika tör-
ténelmének, szellemi áramla-
tainak érzelmekkel áthatott
megörökítôje, ugyanakkor sa-
játos bájú, merész hangú ero-
tikus könyvek alkotója. „Az
Európa jóvoltából elindított
életmûsorozat legújabb
könyvében (Édenkert a sar-
kon túl) Vargas Llosa egy
olyan témát dolgoz fel,
amely korábbi regényeiben,
például a Háború a világ vé-
gén-ben is fontos szerepet ka-
pott: tragikus sorsú hôsei, a
nagy francia festômûvész,
Paul Gauguin és nagyanyja,
Flora Tristán (korát meg-
elôzô feminista és utópista
szocialista) életén keresztül
arra a kérdésre keresi a vá-
laszt, hogy volt-e valaha s lé-
tezhet-e egyáltalán földi pa-
radicsom

A danzigi/gdanski születésû
Günter Grass a háború után
indult német írónemzedék
egyik meghatározó alakja, aki
fô mûveiben a múlt hiteles
feltárására törekedett és a
német–lengyel megbékélést
hirdette. Az ún. gdanzigi tri-

lógiáért (A bádogdob,
Macska és egér, Kutyaévek)
Nobel-díjat kapott. Ráklépés-
ben címû, megrázó új kisre-
gényében – egyes kritikusok
szerint életmûve egyik legki-
emelkedôbb darabjában –
most ennek a világnak a sze-
replôihez tér vissza. Új
könyve, a Ráklépésben újra a
múltat fürkészi: „Óvatos, ta-
pogatózó lépésekkel közelít
meg egy második világhábo-
rús tabutémát: a német lakos-
ság, a keleti területek mene-
kültjeinek egyik nagy tragédi-
áját. Az évtizedekig agyon-
hallgatott esemény 1945. ja-
nuár 30-án történt, ekkor
süllyesztette el egy szovjet
torpedó Danzig közelében a
Wilhelm Gustloffot, amely
fôleg asszonyokkal és gyere-
kekkel a fedélzetén biztonsá-
gos kikötô felé tartott. Az ál-
dozatok számát kilencezerre
becsülik. Grass mégsem
pusztán dokumentumre-
gényt írt.”

Per Olov Enquist neves svéd
szerzô, újságíró Hamsun
címû könyvét 1997-ben, Az
udvari orvos látogatása címû
regényét 2001-ben jelentette
meg az Európa Könyvkiadó.
Legújabb könyvének témája
a XX. század egyik legjelentô-
sebb svéd népi vallási moz-
galma, a keresztény, hitbéli
megújulás jegyében született
pünkösdista népmozgalom.
„A mû középpontjában a
mozgalom alapítója, a kitûnô
szervezô és nagy hatású pré-
dikátor, Lewi Pethrus
(1885–1974) áll, az ô életút-
ján keresztül kísérjük végig a
század elejétôl az ötvenes
évek végéig a pünkösdista
mozgalom születését, növe-
kedését. Ez az egyik legna-
gyobb nemzetközi keresz-
tény irányzat mintegy 250
millió hívôvel, mely extati-
kus vallásos élményt, erôs
közösséget, szigorú erkölcsi

rendet, ugyanakkor közvet-
len istenélményt, a vallásgya-
korlás formájának szabad
megválasztását és a nagy egy-
házaktól való függetlenséget
nyújtja tagjainak. Feltárul
Svédország történelme, a
szekták világa, a mozgalmak
genezise és összetartó ereje.”

Andrzej Stasiuk a rendszer-
váltás utáni idôk Lengyelor-
szágának egyik legolvasot-
tabb és legfontosabb írója.
Az 1960-as születésû szerzô
eddigi legsikeresebb regénye
a magyarul az Európa Kiadó
gondozásában megjelenô Fe-
hér holló. A történet egy tra-
gédiába torkolló kirándulás
eseményeit foglalja magában.
Feltárja a barátok közötti
kapcsolatok érzékeny rend-
szerét, megpróbálja megra-
gadni azt a láthatatlan erôt,
amely a férfiakat a hétköz-
napi valóságból az „idôn kí-
vüliség” illúzióját mutató ki-
rándulásra csábítja. 

Dorota Maslowska 1983-ban
született, s még a wejherowói
Sobieski János Gimnázium
tanulójaként írta elsô regé-
nyét, a Lengyel–ruszki há-
ború a piros-fehér lobogó je-
gyében-t, amely hatalmas fel-
tûnést keltett, és a 2002-es év
egyik legnagyobb könyvsi-
kere lett, s egyúttal a sopoti
Arany Toll irodalmi verse-
nyen elsô helyezést ért el. „A
regény fôhôse Bivaly, aki
igen rosszkedvû, mert a ba-
rátnôje elhagyta, a várost pe-
dig hamis CD-kkel és csem-
pészett cigarettával megra-
kott ruszki hadak fenyegetik.
Az ostromlott város vezetôi
kérdôívekkel vizsgálják, ki
melyik oldalon áll. Az ese-
mények felgyorsulnak, de
hôsünk – az egyre nagyobb
adagokban bevitt anyagok-
nak köszönhetôen – lépést
tud tartani velük. Vajon
meddig bírja? Ki védi meg a
rendôröktôl, a ruszkiktól és a

költônek készülô, talpig feke-
tében járó, vészterhes An-
dzselától? Hogyan harcolhat
a sötét erôkkel az, aki maga is
sötét erô? Eljut a játék végéig,
vagy idô elôtt gyullad ki a ga-
me over felirat?”

A magyar szerzôk közül
Szabó Magdának az Európa
Könyvkiadónál 1999-ben in-
dított életmû-sorozata a hu-
szonharmadik kötetnél tart.
Ebben a nagy közönségsikert
aratott sorozatban a jól is-
mert, immár klasszikus mû-
vek mellett az írónô legújabb
alkotásai is helyet kaptak: A
csekei monológ címû esszé-
kötet (1999), a Merszi, Mösz-
jô (2000), a Sziluett címû Vö-
rösmarty-dráma (2000), és a
Für Elise címû, Szabó Magda
85. születésnapjára megjelent
önéletrajzi regény (2003).Az
Európa Könyvkiadó 2003. ta-
vaszán adta közre az életmû-
sorozat két legújabb darabja-
ként a Születésnap és a Régi-
módi történet címû köteteket.

Fehér Béla az utóbbi idôk-
ben ízes, a hagyományos
prózához közeledô anekdoti-
kus történeteket mesél.  Az
Európa Könyvkiadónál
2001-ben megjelent nagyre-
génye, a Triptichon – egy ma
élô magyar reneszánsz festô-
mûvész, Giardino da Storto
(eredeti nevén Görbekerti
Gáspár) olaszországi kaland-
jaival – nagy sikert aratott.
„Új regénye, a Fültôl fülig
1903-ban, Tusnádfürdôn ját-
szódik: ide érkezik meg Skra-
bek, a rettegett bérgyilkos,
szakmájának nagymestere,
aki fültôl fülig érô vigyort
vág áldozatainak arcára.
Hogy miért kell megölnie
Gulácsy Etyien grófot, azt
nem tudja, de szép pénzt kap
érte, úgyhogy vállalja a mun-
kát. Ám a véletlen a legna-
gyobb mesterek számításait
is keresztülhúzhatja: Skrabek
ezúttal hiába keresi az alkal-
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mas helyet és idôt, valami
mindig meghiúsítja a tervét.
S közben megismerjük a Tus-
nádfürdôn élô vagy épp csak
odavetôdött alakok különös
galériáját.”

A zenészként, illetve ab-
szurd humoreszkek írójaként
és elôadójaként ismert Deák-
Saly Róbert 1992-tôl 1994-ig a
Helló Magazin címû ifjúsági
lapnak rendszeresen írt ab-
szurdokat, „A rovat sajátos
szemlélete, humora nagy fel-
tûnést keltett, a Madáretetô
pedig az azóta született írá-
sokkal kiegészülve 2002-ben
az Európa Könyvkiadónál
kötetként is napvilágot lá-
tott. Fantasztikus kohol-
mány- és kacsagyûjtemény,
újságírói stílusparódia, ötlet-
akrobatika, többszörös
nyelvi bravúr. A kerettörté-
netben egy elsüllyedt konti-
nens – az Agyatlantisz – ku-
tatása során három épen ma-
radt napilapszám kerül a ré-
gészek kezébe i. e. 2002-bôl,
melyek belföldi és külföldi
tudósításokat, riportokat,
kultúrrovatot, ételrecepte-
ket, rendôrségi- és sporthíre-
ket, divatot, mesét, képre-
gényt, apróhirdetést, horosz-
kópot tartalmaznak.”

A legfiatalabb szerzô, Beregi
Tamás (1970) szabadúszó új-
ságíróként keresi a kenyerét.
1998-ban alapította meg az
elsô magyar Számítógépes
Játékmúzeumot, amely a szá-
mítógépes játékok történetét
dolgozza fel. Eddig három
fantasy regénye jelent meg
álnéven: A lendhorni külde-
tés (1996); A torony (1998);
Boszorkányszombat (1999).
Jelenleg Angliában írja dok-
tori disszertációját az Arthur
király mondakörbôl. „Egyet-
leneim címû regényén 1999-
ben kezdett dolgozni, és –
pár év kihagyással – 2002 ta-
vaszán fejezte be. Fôhôse
egy naiv fiatalember, aki is-
merkedési kudarcai, tragiko-
mikus, abszurd kalandjai el-
lenére végsôkig kitart az ide-
ális nô megszerzésének elve
mellett. Az ámokfutássá tere-
bélyesedô nôkeresés helyszí-
néül a kilencvenes évek Bu-
dapestjének kultikus szóra-
kozóhelyei, koncertjei szol-

gálnak: Almássy téri, FMK-s,
Picasso Point-os, Ráckertes,
Zöld Pardonos, frankhegyi
bulik, táncházak és techno-
partik, pesti és vidéki feszti-
válok, Quimby-, Másfél-,
Korai Öröm-koncertek, diák-
szigeti, tabáni, kapolcsi és
EFOTT-rendezvények eleve-
nednek meg a szemünk
elôtt, így a könyv a nôkeresés
nehézségeinek bemutatásán
túl egy elmúló kornak is em-
léket állít.”

Az Európa Kiadó újabb ki-
adványai közül Stephan Baier
és Eva Demmerle Habsburg
Ottó életét bemutató doku-
mentumkötete, a román–
besszaráb származású Nor-
man Manea a román diktatú-
ráról szóló esszéi (Bohócok-
ról), a spanyol Eduardo Men-
doza enciklopédikus igényû,
hazájában nagy sikerû  pika-
reszk regénye (A csodák vá-
rosa), valamint a szintén spa-
nyol Arturo Pérez-Reverte ott-
honában 47 kiadást megért
kosztümös kalandregénye
számíthatnak a közönség ér-
deklôdésére. A mai drámák-
nak két újabb (lengyel és ír)
kötete lát napvilágot. Eliette
Abécassis, Philip Roth, Paul
Aster és Joseph O’Connor regé-
nyei szintén a fesztivál kiállí-
tási anyagába tartoznak.

Szénási Zsófia

Kossuth
Kiadó 
Hitseker Mária
fômunkatárs
■ A Kossuth Kiadó, amely
az utóbbi években ismeret-
terjesztô kiadványainak ma-
gas színvonaláról és igényes,
elegáns kivitelérôl is ismertté
vált, az idei könyvfesztiválra
három újdonságot kínál gaz-
dag választékából. A szép
könyvek szerelmeseinek
ajánlja az „Amor Librorum”
címû különleges új sorozatá-
nak elsô két kötetét, melyet
az Országos Széchenyi
Könyvtár gazdag gyûjtemé-

nyébôl válogatva, közös ki-
adásban jelentet meg, bôrkö-
tésben, hasonmás kiadásban.
A magyar és az európai mû-
velôdés- és tudománytörté-
net ereklyéinek számító, sok
színes metszetet tartalmazó
könyvritkaságok közül elsô-
ként Decsy Sámueltôl „A ma-
gyar szent koronának és az
ahhoz tartozó tárgyaknak
históriája”, valamint P.
Spángár András „Magyar
Krónika” címû mûve lát nap-
világot.

Az irodalomkedvelôknek
Zsuzsa Bánk „Az úszó” címû
könyvét ajánljuk, amely a
nagy álmok és a mély gyász
története. A 2002. évi Frank-
furti Könyvvásár felfede-
zettje, a Budapesti Könyv-
fesztivál egyik díszvendége
magával ragadó módon és
sajátos varázzsal meséli el
egy apa és gyermekei célta-
lan, ám vágyakkal teli utazá-
sát. A tragikus hangvételû re-
gény a végtelenített menekü-
lés, az örökös utazás, a vi-
gasztalan otthonkeresés ko-
moran érzelmes, szívbemar-
koló története.

A politika iránt érdeklôdôk
bizonyára szívesen olvassák
majd Pozsgay Imre „A rend-
szerváltás (k)ára” címû köte-
tét. A kelet-közép-európai,
közelebbrôl a magyarországi
rendszerváltás egyik megha-
tározó szereplôje fejti ki
benne véleményét a rend-
szerváltásról és arról, ho-
gyan lehetett volna jobban,
kevesebb veszteséggel meg-
oldani.

Tausz Anikó

Széphalom
Könyvmûhely
■ A Széphalom szép halom
eseménnyel kedveskedik a
kortárs magyar és külföldi
szépirodalom iránt érdek-
lôdô látogatóknak.  Minden
napra bôséges programot ta-
lálhatunk a kínálatukban. 

Április 25-én Jókai Anna ol-
vas fel új mûveibôl, ezt be-
szélgetés követi a Ne féljetek

c. regényének tizenharmadik
kiadása alkalmából. 26-ára
Budapestre érkezik Bengt
Emil Johnson svéd költô. Szi-
várványpartitura c. verses-
könyvét mutatja be a magyar
közönségnek. 

Ezután Várkonyi Nándor
Sziriat oszlopai c. mûvének
cenzurázatlan kiadásáról be-
szélget dr. Várkonyi Péterrel
Mezey Katalin. 

27-én délelôtt Wessel Krul
Huizinga – egy kora ellen
küzdô történész c. kötetét is-
mertetik Balogh Tamás mû-
fordító közremûködésével. 

Délután Jaan Kross észt író
Hamutartó címet viselô el-
beszéléskötetének sajtóbe-
mutatójára kerül sor Jávorsz-
ky Béla, a kötet fordítója se-
gédletével, amely után az
Észt Nagykövetség egy pohár
pezsgôre várja a tisztelt ér-
deklôdôket.

Szakonyi Dávid

Magyar
Könyvklub
■ A Magyar Könyvklub szo-
kás szerint a könyvek széles
spektrumával várja olvasóit a
Könyvfesztiválon. Mint
Justin Éva, a Könyvklub
munkatársa elmondta, a leg-
nagyobb meglepetésnek Lu-
kács Eszter: Lukács Eszter vá-
logatott élete c. munkája, il-
letve a szerzô személyének
kiléte ígérkezik. A könyvbe-
mutatón fog kiderülni, kit is
takar az álnév. A történet
Brigitte Jones stílusában, de
magyar környezetben játszó-
dik, egy feleség mindennap-
jainak viszontagságait láttatja
egy férj, két gyerek és egy ku-
tya kíséretében. A szépiroda-
lom területérôl újdonságnak
számít Bozai Ágota: Mi az
ábra c. politikai színezetû
kisvárosi szatírája, amelyet a
Nôk Lapjában már részletei-
ben közöltek. Topsy Küppers
magyar vonatkozású doku-
mentumregénye, a Minden
álom Bécsbe vezet Kálmán
Imre és Vera Makinszkij,
azaz Kálmán Vera fordulatos
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házasságának, válásának,
majd újraházasodásának tör-
ténetét dolgozza fel. Száraz
Miklós György: Magyarország
csodái címû novellákkal és
fotókkal bôségesen ellátott
kultúrtörténeti (tavaly meg-
jelent) munkája szintén sze-
repel a kiadó könyvfesztiváli
ajánlatában. Érdekesnek
ígérkezik Mészáros Tamás
Rendkívüli állapot címû po-
litikai esszéket tartalmazó
kötete, melyet meghívott
vendégek elemeznek a feszti-
válon. Az ismeretterjesztô
kategóriában Arno Gruen: A
normalitás tébolya címû
könyve az emberi destrukti-
vitást veszi górcsô alá. Az
Ókori világ sorozatban a
most megjelenô, A nyugati
világ rejtélyei c. kötet a zsidó-
keresztény kultúrkör titokza-
tos jelenségeit járja körbe,
idôben a Biblia világától a
jelenig. A Marco Polo úti-
könyvek sorozat legújabb
darabjai Portugáliát és Máltát
mutatják be. A hobbiköny-
vek közül közzéteszik Kar-
czagi Annamária második al-
bumát, amely a most oly di-
vatos lakásdíszítéssel foglal-
kozik. A lakáskiegészítôket,
a négy évszak és a jeles ünne-
pek kellékeit felvonultató öt-
lettár gazdája nemcsak dedi-
kálja könyvét, hanem deko-
ratôr és lakberendezéssel
foglalkozó vendégekkel be-
szélget a lakberendezés rejté-
lyeirôl. A haj c. új képes al-
bum egyéni és vonzó frizurá-
kat ajánl. Az egészségügyi
könyvek közül újdonság a
Jóga kezdôknek kézikönyv, a
Szénhidrátfüggôk szívvédô
programja, mely a sorozat
második darabja, a túlsúly-
és egyéb problémák megol-
dásához  nyújt tanácsot. A
Tinigondok után napvilágot
látott a Kamaszgondok c.
könyv, amely a fiúknak ad
segítséget a maguk és a nôk
világában való tájékozódás-
ban. A fesztiválon a kiadó
legsikeresebb szerzôi is dedi-
kálnak, többek között Szilá-
gyi János, Popper Péter, Böször-
ményi Gyula, Lôrincz L. Lász-
ló és esetleg Rácz Zsuzsa.

(Sz. Zs.)

Well-Press
Kiadó
Körtvélyesi
Erzsébet
■ A kiadó az idén az új termé-
kek mellett nagy hangsúlyt he-
lyez a tartalmi és formai meg-
újulásra is, aminek számos je-
lét már a könyvfesztiválon is
láthatják az érdeklôdôk.

A Vendégváró útikönyvso-
rozatból itt mutatjuk be a
Borsod-Abaúj-Zemplén, Pest és
Komárom-Esztergom megye
látnivalóit és turisztikai szol-
gáltatásait tartalmazó, javí-
tott és bôvített kiadásban jú-
niusban megjelenô három
kötetet. A lexikális adatköz-
lés mellett arra is töreked-
tünk, hogy minél több érde-
kes, hasznos információhoz
juttassuk az olvasókat. Szó-
lunk például azokhoz, akik a
családdal, hétvégén kelnek
útra, és azokhoz is, akik
hosszabb tartózkodást ter-
veznek egy-egy helyszínen.
Az idôsebb generáció szá-
mára, valamint kluboknak,
baráti társaságoknak aján-
lunk speciális szabadidôs
programokat. A gyerekeknek
– és persze a szülôknek és a
pedagógusoknak – a tábo-
rok, osztálykirándulások
szervezéséhez nyújtunk se-
gítséget. Külön hangsúlyt
fektetünk a hungaricumok
bemutatására, egy-egy tájegy-
ség vagy település specialitá-
saira, a népmûvészeti és kéz-
mûves hagyományok megis-
mertetésére. Az útikönyvek
mellett itt harangozzuk be a
neves mûvészettörténész,
Végvári Lajos Bernáth Aurél
és Szônyi István életpályáját
áttekintô munkáját, amely
egyszerre lesz monográfia és
képzômûvészeti album.

Fontosnak tartjuk az inter-
netben, mint sajátos médi-
umban rejlô lehetôségek ki-
használását. A www.vendeg-
varo.hu címen elérhetô tu-
risztikai tartalomszolgáltatá-
sunk a „Magyarország a há-
lón” szlogen jegyében már-
cius 20-tól talán a legtelje-

sebb idegenforgalmi kínála-
tot nyújtja a látogatónak –
mind a látnivalók, nevezetes-
ségek, mind pedig az utazás-
hoz szükséges, hasznos in-
formációk terén. A tájékozó-
dás, a „virtuális utazás” mel-
lett akár közvetlen szállás-
foglalásra is van lehetôség a
majdani, valódi utazáshoz.
Természetesen mûködtetünk
webáruházat is, ahol az ér-
deklôdôk „belelapozhatnak”
a könyvekbe, s megrendelhe-
tik az útikalauzt, a térképet,
egyéb kiadványokat. Ettôl a
mind népszerûbb kereske-
delmi formától az igények je-
lentôs növekedését reméljük.

Fô profilunk ugyan to-
vábbra is a belföldi turiz-
mus, de alkalmanként kiadói
tevékenységünkkel „átlép-
jük” az országhatárt. Ennek
példája a Spirálkönyvek soro-
zata, amelynek elsô öt kötete
májusban jelenik meg. Az
angol autóklubbal kötött
együttmûködésünk eredmé-
nyeként így magyarul is ol-
vashatjuk a világszerte nép-
szerû bédekker Skóciába, Pá-
rizsba, Andalúziába, Cip-
rusra és a török tengerpartra
kalauzoló darabjait. A közös
munkának minden jel sze-
rint lesz folytatása is: a Spi-
rálkönyvek újabb kötetei
mellett tervezzük egy Buda-
pestrôl szóló útikönyv kiadá-
sát, amely várhatóan majd
2005-ben jelenik meg.

(T. A)

A 15 éves
General
Press Kiadó
■ A General Press Kiadó szá-
mára kettôs ünnepet jelent a
Könyvfesztivál: a tizedik alka-
lommal megrendezésre kerülô
Fesztivállal együtt fennállásuk
15. évfordulóját ünneplik.
Visszatekintve az elmúlt más-
fél évtizedre, Lantos Katalin
ügyvezetô igazgató és Lantos
Kálmán irodalmi és mûvészeti
vezetô dinamikus fejlôdésrôl
számolhatnak be:

– A kezdet bizonytalan lépé-
seit egyre határozottabb, di-
namikus fejlôdés váltotta fel.
1995-ben hajtottunk végre je-
lentôs profilváltást. Azóta ki-
adványaink felölelik a témák
széles spektrumát, a lektûrtôl
az antológiákig. Az évente ki-
adott mintegy 80–90 kötettel
igyekezünk a legszélesebb ol-
vasói igényeknek megfelelni,
életkori határok nélkül. Az
idôsebb generációnak fôleg az
angolszász irodalomból válo-
gatott romantikus, líraibb iro-
dalmat nyújtjuk a Romantikus
regények sorozatunkban, a leg-
fiatalabb korosztálynak mese-
szép Gyermekkönyveket kíná-

lunk. 2001-ben Ludwig Bech-
stein „Az elvarázsolt királykis-
asszony” címû kötetével a
„Szép Magyar Könyv” ver-
seny elsô helyezettjei lettünk.
Itt említendô a svéd Sven
Norqvist által írt és illusztrált
mesesorozatunk, mely a mai
életbôl vett, kedves, színes
történetek füzére, s amit a
Duna Televízió is nemsokára
mûsorára tûz. A gyermek-
könyveink sorában büszkesé-
geink még a klasszikus gyerek-
versek, válogatás Nemes-Nagy
Ágnes, Weöres Sándor, Kányádi
Sándor és más magyar szerzôk
mûveibôl.

Az általános és középiskolá-
sok számára kiadott tankönyve-
ink számát újabban a fôisko-
lák, egyetemek számára írt
jegyzetek, tanári kézikönyvek
gyarapítják. Idén jelenik meg
Horányi Özséb szerkesztésében
a „Kommunikáció I–II.” egye-
temi tankönyv.

A Nagy siker volt sorozatunk
is visszaigazolta várakozásain-
kat. Az volt a célunk, hogy 50
év legsikeresebb szépirodalmi
alkotásait idézzük fel a ma élô
fiatalabb nemzedéknek. Azo-
kat a kiváló könyveket, melye-
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ket megismerve talán vissza-
csalogathatók a televíziók és a
számítógépek bûvkörébôl a
betûk birodalmába. Ugyanez
a törekvés vezetett minket a
Szép versek szép köntösben soro-
zat kiadásában. A Baranyi Fe-
renc szerkesztésében megje-
lenô díszkiadású versesköny-
vek különbözô nemzetek köl-
tészetébôl adnak ízelítôt. Elô-
készületben „Szenvedély”
címmel a latin-amerikai szerel-
mes versek gyûjteménye.

Nagy vállalkozás Karen Essex
„Kleopátra” és „A fáraó” élet-
rajzi regényei is.  Különleges
könyveinket sajátos márka-
védjeggyel is elláttuk. Ezek a
populáris ismeretterjesztô iro-
dalomhoz tartozó könyvek is
elnyerték az olvasók tetszését.
Mint ahogy Ajándék könyve-
ink is. Ezek a szintén tetszetôs
kivitelû mûvek, mint „A nôi
lélek tükre”, „A férfilélek
tükre” alkalomhoz kötött
ajándékul is szolgálnak.

Az ókori klasszikusok soro-
zatban megjelent és megje-
lenô könyveink sorában említ-
jük Seneca, Apuleius és Cicero
bölcseleti munkáit.

– Mi jellemzi a Kiadó üzletpoli-
tikáját?

– Úgy fogalmazhatnánk:
többek között a belátható ár.
Könyveinket elérhetô, reális
áron kívánjuk forgalmazni.
Tevékenységünkkel – úgy
érezzük – sikerült rangot ki-
vívni magunknak a szakmá-
ban.  Egyedi kezdeménye-
zésnek számít, hogy minden
év októberében valamennyi
kötetünkhöz mellékelt
könyvjelzônkben már elôre
jelezzük a következô évi
megjelenéseinket, a pontos
idôpontok feltüntetésével.
Ezeket a terminusokat szigo-
rúan be is tartjuk, s ezek a
prospektusok egész évben
minden könyvünkbe behú-
zásra kerülnek. Jó lenne, ha a
kereskedelem is tartaná ve-
lünk ezt az ütemet. Sajnálat-
tal tapasztaljuk olykor a terí-
tés hiányosságait. Mi sem bi-
zonyítja ezt jobban, mint az
a tény, hogy itt az elég nehe-
zen megközelíthetô Nép-
fürdô utcában az elôzetesen
közzétett ajánlatunk alapján
személyesen jelennek meg az

érdeklôdô olvasók. Nem ke-
vesebb, mint évi 5 milliós
forgalmat bonyolítunk le itt
a helyszínen, ami – szerin-
tünk – egyben jelzi a könyv-
kereskedelem anomáliáit is. 

Visszautalva a kezdeti idôre:
tevékenységünket két fôvel
kezdtük 15 éve, és ma már sa-
ját irodalmi szerkesztôségünk
mellett, külsô munkatársaink
létszáma is 30-40 fô körül mo-
zog. Mindenkor a minôségi
tartalmat, s az annak megfe-
lelô minôségi kivitelt tekint-
jük mércének, és eredménye-
ink visszaigazolják ezt a törek-
vésünket.

– Az EU-csatlakozás küszöbén
várhatók-e változások a könyvki-
adás területén is?

– Érdekes lenne tudni, hogy
az Európai Unióban lévô áfa-
elôírások nálunk miként érvé-
nyesülnek majd. Annyi konk-
rétumot érzékelünk, hogy
egyes tagállamok részérôl már
most megnôtt az érdeklôdés a
kiadónk tevékenysége iránt.
Reményünk van arra, hogy a
többi kitûnô kiadóval együtt
intenzívebben bekerülünk az
európai könyvkiadás áramába.

– Milyen meglepetéssel készül-
nek a seregszemlére?

– Bemutatásra kerül Csaba
György Gábor „Hazudnak-e a
csillagok?” csillagjóslásról szó-
ló könyve. Joszano Akiko – Isi-
kava Takuboku „Zilált hajam –
Szomorú játékok” két század-
fordulós japán költô tankáit
Villányi G. András fordításá-
ban jelentetjük meg.

– A távolabbi jövô tervei?
– Fiataloknak szóló új soro-

zat terve foglalkoztat min-
ket. Célunk, mint említet-
tük, hogy a felnövekvô gene-
rációval is megszerettessük
az olvasást.

(T. A.)

Kortárs Kiadó
■ A Kortárs Kiadó Sárközi
Mátyás és édesanyja Sárközi
Márta levelezését adta ki az
idei könyvfesztiválra. Sár-
közi Mátyás édesapját 1945-
ben a nácik ölték meg. ’56-os
emigránsként levelezés útján

tartotta anyjával a kapcsola-
tot, akinek zugligeti házában
gyûlt össze minden vasárnap
az ötvenes években, a Ráko-
si-idôkben az a társaság – Bi-
bó köre, Illyés Gyula köre, az
Eötvös-kollégisták köre –,
amely körülvette, és amely-
ben ô tartotta a lelket. Önfel-
áldozását jellemzi, hogy az
Illyés-féle Válasz kiadójaként
a lap tartozásait az ô eladott
házának árából fizették.

A fesztiválon április 27-én
Domokos Mátyás mutatja be
a mûvet, aki a következôt írta
Sárközi Mártáról az Európai
Utas egyik számában: „A fia-
talabbak számára bizonyára
anyapótlékot is jelentett vala-
miképpen. Mondjuk az én
számomra, aki elég elárvul-
tan voltam itt Budapesten,
egy szál magam, amikor a
kollégiumból kizártak. (…)
Jóformán minden vasárnap
felmentem. Ott akkor nyílt
házat vitt Márta. Mindenki-
nek járt egy csésze vagy két
csésze tea, és ha jól ment, ak-
kor még zsíros kenyér is, szó-
val ezek voltak a zugligeti
„szoarék”. De mondom, na-
gyon sokan megfordultak
ott. Beállított váratlanul
Illyés, olykor Németh
László, Bibóék, Keresztury,
még Ferenczy Béni is. El se
tudom sorolni.” 

A könyvbôl Nagy Zoltán
színmûvész tart felolvasást.

(Sz. D.)

Ab Ovo
■ Az Ab Ovo Kiadó szervezé-
sében Andreï Makine Buda-
pesten találkozik olvasóival a
Budapesti Nemzetközi
Könyvfesztivál alkalmával a
Kongresszusi Központ Liszt
Ferenc termében 2003. április
26-án délután három órakor.
A Magyarországon méltán
népszerû Goncourt-díjas író
immáron ötödik kötetét jelen-
teti meg a kiadó. A mû címe
Sorsszimfónia, fordította Szo-
boszlai Margit. A regény olva-
sói tanúi lehetnek, milyen ke-
gyetlenül avatkozott be a sztá-
lini zsarnokság a teljesen vét-

len, ragyogó jövô elôtt álló, te-
hetséges ifjú zongorista, Alek-
szej Berg életébe. Ez az álom-
szerûen szép írás ritka él-
ménnyel ajándékozza meg az
olvasót.

Andreï Makine Szibériában
született 1957-ben. Bölcsésze-
tet tanult, késôbb Moszkvá-
ban és Novgorodban tanított
nyelvészetet, illetve filozófiát.
1987-ben disszidált Párizsba,
ahol szintén több egyetemen
óraadó tanárként dolgozott.
Ma is a Montmartre-on él egy
kis lakásban. A landes-i erdô-
ségben épített magának egy
kis házat. 

Írásait eleinte visszautasítot-
ták, elsô két regénye orosz ál-
néven jelent meg, mint fordí-
tás. Saját nevén elôször a ma-
gyarul Amour-parti szerelme-
sek címû regényét közlik, ezt
követi a Goncourt-díjas (1995)
A francia hagyaték 1996-ban.

(Sz. D.)

Tinta Kiadó
■ Az 1992-ben alakult Tinta
Kiadó elkötelezett a tudomá-
nyos igényességgel megírt
nyelvészeti szakkönyvek és ké-
zikönyvek, szótárak kiadása
mellett. Kiadványaik száma
eddig több mint harminc,
mely kötetek kiállítási anyagu-
kat jelentik. Ezek legtöbbje a
magyar nyelvvel, nyelvészettel
kapcsolatos.

A kiadó életében nagy fordu-
latot hozott a három évig
tartó, önálló fejlesztés ered-
ményeképpen 1998-ban meg-
jelentetett Magyar szókincstár –
rokon értelmû szavak, szólá-
sok és ellentétek szótára. A
belsô tartalmában gazdag, ki-
vitelezésében mintaszerû Ma-
gyar szókincstárat mind a
nagyközönség, mind a szakma
elismeréssel fogadta.

Államiságunk millenniumá-
nak tiszteletére 2000. júniusá-
ban jelentették meg Grétsy
László szerkesztésében A mi
nyelvünk címû antológiát,
amelyben 265 írónak és költô-
nek mintegy ötszáz verse, pró-
zarészlete található a magyar
nyelvrôl.
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Nagyszabású vállalkozás A
magyar nyelv kézikönyvei 12
kötetes sorozat kiadása. Ed-
dig 4 kötet jelent meg: I. Ma-
gyar szókincstár, II. A mi
nyelvünk, III. Közgazdasági
helyesírási szótár, IV. A cso-
daszarvas nyomában. A jövô-
ben a sorozatból évenként 3-
4 kötet megjelentetését ter-
vezi a kiadó.

2001-ben indult a ,,Mester-
mûvek” sorozat, amely a ko-
rábban már megjelent,
klasszikus értékeket képvi-
selô munkák újrakiadására
vállalkozik. Ebben a sorozat-
ban szerepel Kékessy László:
A magyar vadász kézikönyve
címû mûve 1925-bôl, Bárczi
Géza: A magyar szókincs ere-
dete, Csefkó Gyula: Szállóigék,
szólásmódok, Sebestyén Gyula:
Rovás és rovásírás.

További újdonságaik: Albert
Sándor: Fordítás és filozófia, a
fordításelméletek tudomá-
nyos problémáival, filozófiai
szövegek fordítási kérdéseivel
foglalkozik.

Havas Ferenc: A marxizmus-
szindróma. Sztálinizmus és
nyelvtudomány, Balázsi Jó-
zsef Attila: „Virágnak mon-
dod, Pedig nem az” Hasonla-
tok és szóláshasonlatok,
amely stilisztikai feladatgyûj-
temény.

(Sz. D.)

Múzsákkal
vagy nélkülük 
■ Új kötete apropóján Nyer-
ges András szól publicisztiká-
ról és szépirodalomról.

– A könyvfesztiválra jelenik
meg a Magvetô Könyvkiadó
gondozásában Nyerges And-
rás Színrebontás címû kötete.
Csaknem száz írás a Magyar
Hírlapból ismert sorozatából.
Az író, akit az elmúlt években
leginkább a Parlamenti
Könyvtár Hírlapolvasójában
vagy a Fôvárosi Levéltár ira-
tai között lehet megtalálni,
örömmel újságolja:

– Amolyan kis jubileumom
van: 1993 júniusában jelent
meg elsô ilyen cikkem, a

Mhészáros Tamás szerkesz-
tette kulturális mellékleté-
ben, az Ahogy tetszikben. A
téglahordók stílusa volt a
címe, és kicsit büszke vagyok
rá, hogy tíz év után is vállal-
ható: itt van a kötetben.
Amolyan hályogkovácsként
ráleltem egy módszerre, s az,
úgy látszik, folytathatónak
bizonyult. Amit egy alig is-
mert József Attila-vers hátte-
rében találtam, kínosan em-
lékeztetett az 1993-as politi-
kai életben éppen zajlott ese-
ményekre. S mert nem én
erôltettem a párhuzamot,
hanem csak felismertem, ez
talán meggyôzôbb vagy ér-
dekesebb volt, mint mások
direkt politizálása. Az évek
során az is kiderült, hogy tö-
mérdek ilyesmi létezik, az én
dolgom „csak” az, hogy
megtaláljam jelenben és
múltban, ami hasonlít egy-
másra. Nem véletlenül lett a
kötet alcíme „Istenkáromló
oknyomozások”. Ennek
mindkét fele igaz: általában
olyasminek járok utána, ami-
nek még a firtatása is isten-
káromlásnak számít. Igaz a
nyomozás is. Miután szima-
tot fogtam, rendszerint ma-
nipulált, félig feltárt, vagy
módszeresen eltitkolt té-
nyekbe ütközöm. Ezért kell
szabályszerû detektívmunkát
végeznem a könyv-, hírlap-
és levéltárakban. A nem
összehangolt hamisítások
adják az egyetlen esélyt arra,
hogy a kínos tények rekonst-
ruálhatók legyenek. Nem pa-
naszkodom: ez az izgalmas
benne, ettôl nem érzem pen-
zumnak, amit csinálok.

– A Pulitzer Emlékdíjat ezért
a sorozatért kapta 2000-ben,
vagy egész addigi publicisztikai
munkásságáért?

– A Pulitzer ezekért a Szú-
rópróbákért, illetve Színre-
bontásokért járt, illetve azért
a két kötetért, melyekbe
Jobb- vagy Balkánaán, illetve
Senkiföldje: irodalom cím-
mel írásaimat összegyûjtöt-
tem. Korábbi tárcáimnak
nem sok közük volt a publi-
cisztikához, inkább a bellet-
risztika körébe tartozó mini-
atûr szatírák, ironikus karco-
latok voltak. 

– Ha tíz éve hétrôl-hétre
„Színrebontásokat” ír, mond-
hatjuk-e, hogy kedvenc mûfa-
jává vált a publicisztika?

– Hazug és hálátlan lennék,
ha nemmel felelnék. Soha
életemben (leszámítva a hat-
vanas évek második felét,
amikor ifjú költôként sok he-
veny rokon- és ellenszenvet
sikerült kivívnom a verseim-
mel) nem volt akkora vissz-
hangja az írásaimnak, mint
most. Egy-egy cikkem után
sokan telefonálnak vagy le-
vélben küldenek fontos ada-
lékokat, figyelmeztetnek té-
vedéseimre, vitatkoznak a
megállapításaimmal. Ez na-
gyon jólesik. Más kérdés,
hogy minden hetem hétfôtôl
péntekig anyaggyûjtésbôl áll,
mert a munka természetébôl
adódóan rendszerint annyit
gyûjtök össze, amennyibôl
mások egész könyvet írná-
nak. Én viszont csak szere-
tem azt érezni, hogy valame-
lyest ismerem az adott kort,
az összefüggéseket, a szerep-
lôk elô- és utóéletét, meg
mindazt, amit a témáról va-
laha is írtak. Van még egy
„dilim”: bár nem „írói”
munka a Színrebontások
megírása, képtelen vagyok
másképp hozzáállni, mint
egy regényhez, vagy urambo-
csá’ vershez. Ezért aztán
nincs cikk, amit meg ne ír-
nék kétszer-háromszor is,
míg vállalni merem.

– Úgy veszem észre, hogy „di-
vatjamúlt” módon a mai „oda-
csapunk” mentalitású világban
is mintha azt vallaná, hogy
jobb a békesség...

– Ez meglep, én tudniillik
úgy érzem, hogy nagyon is
oda szoktam csapni és csöp-
pet sem békés a publiciszti-
kai természetem. Igaz persze,
hogy nem szoktam (még át-
vitt értelemben sem)
„anyázni”. Azt hiszem
ugyanis, ha valakirôl (ezt
csak a szemléltetés kedvéért
mondom) bebizonyítom,
hogy szinte szóról-szóra
ugyanazt mondja, mint haj-
dan a nyilasok, s nemcsak a
szóhasználata, de a mögötte
lévô mentalitás is azonos, ez-
zel knockoutolom csak iga-
zán. Másrészt azért tûnhetek

békés természetûnek, mert
nem a saját indulataimat szó-
laltatom meg, hanem máso-
két idézem fel, s amit felidé-
zek, azt dokumentálom is.
Akinek ez kínos, annak végig
kéne olvasnia minimum
ugyanazt, amit én olvastam a
cikkhez, s rajta kéne kapnia
valami ferdítésen. Zárójel-
ben mondom, hogy nem
tudna, de a jelek szerint nem
is vállalkoznék rá. Nyilván
ezért nincsenek a hivatásos
odamondogató hírébe ke-
verô „ügyeim”, de sajnos, ér-
demi vitáim se, aminek már
korántsem örülök.  

– A Színrebontás címû kötet
mást ad-e és miben, mint a szom-
bati Magyar Hírlapban  hétrôl-
hétre megjelenô publicisztika?

– Remélem ad mást is. Aki,
mondjuk, csak egy olyan cik-
kemet ismeri, melyben épp a
jobboldalt bántom, egyolda-
lúnak hihet, a könyvbôl vi-
szont megláthatja, hogy
rendszeresen kipécézem a
baloldal bornírtságait is.
Egymástól hat-hét évnyire
született cikkekrôl itt derül
ki, hogy tulajdonképp ugyan-
arról szólnak, csak másfelôl
közelítik meg a témát, s az is
csak most látszik, hogy iroda-
lom, történelem, sajtótörté-
net mindig is mennyire át-
járta, befolyásolta egymást.
Egy ilyen kötet egyebek közt
arra is jó, hogy effélék fényre
kerüljenek.

– Amióta fôként publicista-
ként telnek a napjai, mintha
mostohábban bánna a szépiro-
dalommal. Azóta „hallgatnak
a múzsák”?

– Az én esetemben a mon-
dás fordítva igaz, bár elisme-
rem, hogy sokkal kevesebb
idôm és energiám jut szépiro-
dalmi mûvekre, mint azelôtt.
Mégis inkább úgy áll a dolog,
hogy nem a múzsák hallgat-
nak, hanem arról van nagy
hallgatás, amit (múzsákkal
vagy nélkülük) mégiscsak si-
kerül megírnom: Esték a kör-
mönfonóban címmel 1996-
ban adtam ki válogatott és új
verseim gyûjteményét, 2002-
ben megjelent Voltomiglan
címû regényem.

Mátraházi Zsuzsa
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■ – A Hamvas Intézet 2001
telén két új könyvsorozatot
indított – mondta el dr. Han-
kiss Ágnes fôigazgató. – Elsô-
sorban azoknak a szerzôknek
biztosítunk publikálási lehetô-
séget, akik intézetünk munka-
társai közé tartoznak, vagy tar-
toztak, hogy nyilvánosságra
kerüljön kutatásuk eredmé-
nye. Más kutatóintézetekhez
hasonlóan külön helyet kap
éves költségvetésünkben a
könyvkiadás. Külön gondot
okoz a megjelent mûvek ter-
jesztése, hiszen saját üzletünk
nincsen, a Palota Könyves-
kertben vásárolhatók meg ki-
adványaink. Az Arc és álarc
címû sorozat a kultúra és hata-
lom, az értelmiség és politika
sokrétû kapcsolatát és viszo-
nyát kívánja bemutatni. ,,A
történelemben uralkodó em-
bertípus az álarcot viselô em-
ber, aki elfelejtette az álarcok
leleplezésének és átvilágítás-
nak módszerét” – mondja
Hamvas Béla. A sorozat szer-
zôi és szerkesztôi arra keresik a
választ, hogy milyen mecha-
nizmusok szabták meg a mû-
vészet és a hatalom viszonyát
a kádárizmusban? Milyen sze-
repek, dilemmák, válaszutak

és életminták jellemzik a kár-
pát-medencei magyar értelmi-
ség történetét? A Méltó túlélés
címû kötetében a szerzô, Pás-
kándi Géza az 1978 és 1995
között írt tanulmányait,
esszéit, leveleit gyûjti egybe.
Felesége, P. Sebôk Anna elsô-
ként dolgozta fel az 1956-os
kolozsvári perek történetét,
amikor a román hatalom nem
csupán a forradalmi eszmék
képviselôire, hanem a kisebb-
ségben élô magyarságra is le-
sújtott. Nagyon fontos, hogy
a rutinos munkatársak mellett
a fiatal, pályakezdô kutatók-
nak is publikálási lehetôséget
biztosítsunk. Közéjük tartozik
Fráter Olivér, aki rövidesen
megjelenô Erdélyi magyar
helyzetkép 1916–1919 címû
tanulmányában az egyházi
krónikák, a hadtörténeti levél-
tár, a Kratochvil-hagyaték és
román sajtóforrások felhasz-
nálásával nyújt betekintést
abba, hogy milyen hatásokkal
volt az erdélyi települések hét-
köznapjaira az ôszirózsás for-
radalom, az azt követô Ta-
nácsköztársaság és az ismét-
lôdô román katonai betöré-
sek. Bemutatja az erdélyi ma-
gyar tisztviselôréteg helyzeté-

nek lehetetlenné válását és
nyomon követi a román had-
sereg és a magyar vörös kato-
nák közé szorult Székely Had-
osztály harcait. Intézetünk
másik sorozata, a Sziget célja
az, hogy méltatlanul elfelej-
tett, évtizedeken keresztül
mellôzött vagy agyonhallga-
tott mûveket, rejtve maradt ér-
tékeket segítsen újra felfedez-
ni. A sorozat eddigi kötetei az
Égô katedra, melyben Szent-
kuthy Miklósra emlékeznek
egykori tanítványai, többek
között Mádi Szabó Gábor,
Sinkovits Imre, Csuvik Osz-
kár olimpia bajnok vízilab-
dázó, Peterdi Pál humorista és
még sokan mások. Darabos
Pál intézetünk névadójáról,
Hamvas Béláról írt háromkö-
tetes munkát, Egy életmû fizi-
ognómiája címmel. Az évtize-
dekig üldözött gondolkodó
életének, gondolkodásának és
törekvéseinek állomásait és
szellemi építkezéseit követhet-
jük végig segítségével. A soro-
zat legújabb kötete: az állam-
polgárságától megfosztott, Pá-
rizsban élô Karel Bartosek, Val-
lanak az archívumok címû
könyvében a Csehszlovák
Kommunista Párt valamint a
nemzetközi baloldali értelmi-
ségi körök és pártok hamis ér-
dekszövetségeirôl és közös üz-
leteirôl ad számot. Nem kí-
méli az önmagukat baloldali-
nak nevezô francia értelmisé-
gieket sem, akiknek kétarcúsá-
gát irattári dokumentumok
felhasználásával leplezi le.

A Vallanak az archívumok
hiánypótló könyv, mert elké-
szíti a nemzetközi munkás-
mozgalom napjainkra kirajzo-
lódó történetének prágai feje-
zetét. Bartosek határozottan
kijelenti és dokumentumokkal
igazolja azt, amire mások ko-
rábban csak gondoltak, hogy
,,a kommunista mozgalom,
mint a huszadik század szü-
lötte, magában rejti az e szá-
zadi kapitalizmus minden jel-
legzetességét. Azok a pártok,
amelyek a tôke hatalmának
végét hirdetik, ugyanakkor a
tôke logikája szerint cseleksze-
nek. A pártvezetôk és a szolgá-
latukban álló emberek ravasz
vállalkozóként viselkednek, és
a legcsekélyebb gátlás nélkül
alkalmaznak bármely mód-
szert, amely a vállalkozás

hasznát és gazdaságosságát
szolgálja.”

A kötet szerkesztôjének, Fá-
zsy Anikónak a Hamvas Inté-
zet új sorozatában, a Hamvas-
füzetekben jelent meg A
Naphta szindróma címû mû-
ve. A sorozat egyes darabjai a
megszokottnál rövidebb terje-
delmûek, ugyanakkor az inté-
zetben folyó kutatásnak, és
szellemi munkának önálló ér-
vényû és értékû darabjait je-
lenthetik. Fázsy Anikó, aki a
Nagyvilág címû folyóirat fô-
szerkesztôje, új könyvével
kapcsolatban elmondta: –
Thomas Mann a Varázshegy-
ben a Lukács Györgyrôl min-
tázott Naphtával mondatja ki:
,,Korunk titka és parancsa
nem az én felszabadítása és ki-
bontakoztatása. Amit korunk
kíván, amire szüksége van, és
amit megteremt majd magá-
nak az … a terror.” A terror a
hazai irodalmi életben is mû-
ködött. A Kádár-rendszert ki-
szolgálni nem hajlandó írókat
hosszú évekre elhallgattatták.
Mesterséges árkot ástak a népi
és urbánus szerzôk közé, hol-
ott 1956. szeptember 17-én,
az Írószövetségben lezajlott
közgyûlésen soha nem látott
egység jött létre. Nemzeti
összefogás alakult ki ösztönö-
sen, s ez a magyar irodalmi
közélet egyik legtisztább em-
léke máig. Ezt az egységet
nem tudták szétverni 1956 no-
vember 4-e után a letartóztatá-
sok, a halálos ítéletektôl való
félelem, de megtörte a magyar
írók úgynevezett tiltakozása
az ENSZ napirendjére tûzött
,,magyar ügy” ellen. Több
mint kétszáz író tett hitet ak-
kor a Kádár-rendszer mellett.
A fiatal íróként börtönben
lévô Karátson Endre nem vé-
letlenül fogalmazott így:
,,Úgy éreztük, ha ez megtör-
ténhetett, ezen a nyelven
többé nem lehet írni.” Köny-
vemben bemutatom az 1956-
os magyar forradalmat a fran-
cia sajtó tükrében. Külön kité-
rek arra, hogyan került szem-
be Albert Camus a francia bal-
oldallal, miután a sokáig til-
tott és titkolt Lázadó ember-
ben leírta, hogy a fasizmus és
a kommunizmus azonos tô-
rôl, a nihilizmusból fakad.

Borbély László

Akik az archívumokat
vallatják
Hankiss Ágnes
a Hamvas Intézet
könyvkiadói munkájáról
A Hamvas Intézetet ért politikai támadások miatt bizonyta-
lanná vált nemcsak a munkatársak, hanem a kutatásaikat nép-
szerûsítô könyvsorozatok további sorsa – tudtuk meg dr. Han-
kiss Ágnestôl. Mint a fôigazgató elmondta, szinte biztos, hogy
hamarosan el kell hagyniuk eddigi otthonukat, a Károlyi Palo-
tát, ám arról március közepéig semmilyen értesítést nem kaptak,
hogy hol és milyen feltételekkel folytathatják a munkát. Körülbe-
lül 80 munkatárs további kutatómunkája válik így kérdésessé. A
körülmények ellenére ismét nagy érdeklôdésre számot tartó ese-
ményt bonyolítottak le. Legújabb könyvbemutatójukon Karel
Bartosek: Vallanak az archívumok címû mûvét mutatta be Sté-
phane Courtois (A kommunizmus fekete könyve szerzôje) a Ká-
rolyi Palota Kulturális Központ Dísztermében. 



z alábbi történetecske
fôszereplôje én va-
gyok, véletlen, hogy

mellékszereplôi is vannak. A
mese nem róluk szól. Még
csak nem is rólam. A mese,
mint minden mese, arról szól,
hogy milyen is a világ. Vagyis
tanulsága van, amit a poszt-
modernek nem szeretnek.
Nem is mondanak mesét. 

Hét évvel azután, hogy az
elsô novellámat a Kortárs kö-
zölte, 1965-ben megjelent
elsô regényem, a Sikátor.
Hogy is mondjam, hogy ne
tûnjek szerénytelennek… úgy
éreztem, jó dobás volt. Min-
den tekintetben érett, „mûfaj-
kompatíbilis”, abszolút epikát
sikerült létrehoznom, még-
hozzá elsô nekifutásra (addig
csak novellákat, forgatóköny-
veket írtam). Nagyon boldog
voltam, annak ellenére, hogy
a kritika nem hozsannázott
körül. Fütyültem rá. 

Azt mondanom sem kell,
hogy vacak, puhafedelû, fû-
zött kiadás volt, kísérleti da-
rab. A kísérlet velem kezdô-
dött, és nem vált be, így hát
én voltam az egyetlen kísérleti
nyúl. Továbbá a kiadó a
Könyvhétre ígérte, miután en-
nek semmi akadálya nem volt
(az anyagot idôben leadtam),
másfél hónap múlva, nyáron
jelent meg a legnagyobb

uborkaszezonban. Nem én
lettem volna, ha nem így tör-
ténik; a továbbiakon azonban
még én is meglepôdtem. 

Annak idején fiatal író az
elsô jelentôsebb mûvéért Jó-
zsef Attila-díjat kapott. Én

minden kritériumnak megfe-
leltem, számítottam a József
Attila-díjra. Mindenki számí-
tott rá, barátaim is, még cse-
kély számú ellenségem is.
Föl is terjesztettek, rajta vol-
tam mindenféle listán, a leg-
végsô listán is, nyugodtan
vártam az ünnepélyes pilla-
natot. De amikor már a Jó-
zsef Attila-díj többi váromá-
nyosát mind értesítették, en-
gem meg még nem, lassan
nyugtalankodni kezdtem, mi
van? És elszaladtam patrónu-
somhoz és jó barátomhoz,
Fábián Zolihoz. 

Zoli jó író volt, de keveset
írt, fontosabbnak tartotta,
hogy a pályatársainak ügyes-
bajos dolgaikban segítsen.
Mindenkin segített, akin csak

bírt. Hülye volt vagy csupán
jó ember? Lelke legmélyén
igaz keresztény? Ha valaki, én
semmiképp sem tartottam hü-
lyének. Nem csak szerettem,
tiszteltem és becsültem is.
Zoli utánanézett, és rájött,

hogy a nevemet valaki kihúzta
a listáról. És hirtelenjében Il-
lés Endréhez fordult, mind-
annyiunk szeretve tisztelt
Bandi bácsijához, aki egyúttal
annak a Szépirodalmi Kiadó-
nak az igazgatója is volt, ame-
lyik a könyvem kiadta. 

Illés Endre ennek a történet-
nek a másik véletlen mellék-
szereplôje, nem tehet róla
(megjegyzem: én sem). Hogy
ô miféle ember volt, hadd
idézzem Hegedüs Gézát.
Mindenesetre elegáns, finom,
jó modorú úriember volt. Ba-
rátságos, ám tartózkodó. To-
vábbá „jó volt a Horthy-kor-
szaknak, (…) megfelelt útitárs-
nak Rákosiéknak is, hasznos
volt Kádárék lágy diktatúrájá-
nak is… Egy pártosságot

igénylô politikai türelmetlen-
ség közepette elegánsan tu-
dott politikamentes hasznos
szakember lenni és maradni.” 

Szóval Fábián Zoli, aki ke-
vésbé volt elegáns, és tisztessé-
gében türelmetlen, sôt a jó
ügy szolgálatában még pártos
is, hozzá rohant, hogy kép-
zeld Bandi bácsi, valaki ki-
húzta a József Attila-díjasok
közül a Kertész Ákost! 

Tudom, mondta Bandi bácsi
türelmesen és elegánsan, én
húztam ki. 

De hát miért?!
Nem ütötte meg a színvona-

lat. Fábián Zolinak szörnyû
gyanúja támadt. Olvastad? –
kérdezte. 

Nem, mondta Bandi bácsi az
ô utánozhatatlan úri eleganci-
ájával. Így tájékoztattak. 

Kárpótlásul SZOT- (vigasz)
díjat kaptam. Így aztán egy lé-
péssel mindig le voltam ma-
radva. Amikor a Makra megje-
lent, nem volt még József At-
tila-díjam, hát megkaptam,
holott egy Makra nagyság-
rendû teljesítményért min-
denki más Kossuth-díjat ka-
pott volna. Na de akinek még
egy József Attila-díja se volt? 

Ismét hangsúlyozom, ez a
történet nem rólam szól. Ar-
ról, hogy milyen is a világ. Mi-
lyen a létezés struktúrája.
Mindenki ráismerhet, ha akar.
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■ Kertész Imre irodalmi No-
bel-díja jótékonyan hat a többi
magyar szerzô németországi
népszerûségére is. A könyves-
boltok kirakatában továbbra is
elôkelô helyen van Márai Sán-
dor számos regénye, s a Ker-
tészhez hasonlóan jelenleg Ber-
linben alkotó, dolgozó Konrád
György, Dalos György, s az
NSZK-ban gyakori vendég Eör-
si István és Esterházy Péter kö-
tetei is kelendôk. Ez utóbbi
sztár-literátor teltházas felol-
vasóestet tartott a közelmúlt-
ban a Berliner Ensemble-ban
Nobel-díjasunkkal közösen

elôadva az „Egy történet”-et. (A
magyarul a Magvetônél megje-
lent karcsú könyvecske az egy
évtizede született „Jegyzôköny-
vet” Kertésztôl, s az „Élet és iro-
dalmat” Esterházytól tartal-
mazza…)

A száz legnagyobb németor-
szági könyvkereskedô cég idén
is csak 5 százalék körüli forga-
lomnövekedésre számít. A leg-
kedveltebb belföldi szerzôk kö-
zött ott van a 2002-es (40 ezer
euróval/10 millió forinttal do-
tált) Georg Büchner-Preis jutal-
mazottja, Wolfgang Hilbig, aki
a lírai kategóriában a (10 ezer

eurós/2,5 millió forintos) Peter
Huchel-díjat is besöpörhette. A
múlt évi Kleist-Preis (20 ezer
euró/5 millió forint) Martin
Mosebach-hoz került, akinek
„A ködherceg” címû kötete
toplistás. Düsseldorf városának
Heinrich Heine-díját, 25 ezer
euró társaságában az osztrák
Elfriede Jelineknek ítélték oda,
míg a Lipcsei Könyvdíjat (10
ezer euró/2,5 millió forint) a
Berlinben élô szerb író, Bora
Covič vehette át. Aktuális ki-
tüntetés nélkül is, változatlanul
Joanne K. Rowling brit szer-
zônô Harry Potter-történetei
uralják a bestseller-listákat a leg-
népesebb európai uniós ország-

ban. A zsebkönyvek közül a
svéd Henning Mankell „Az
ötödik nô”-je a sláger. A szak-
könyvek mezônyében az ame-
rikai John Gray „A férfiak má-
sok – a nôk is” címû kötete
éppúgy kelendô, mint a rette-
gett irodalomkritikus, Marcell
Reich-Ranicki „Életem” cím-
mel már 100 ezernél is több
példányban elfogyott önélet-
rajzi munkája. Óriási érdeklô-
dés elôzi meg a tavasszal 72.
születésnapját ünneplô, volt
kancellár Helmut Kohl autobi-
ográfiáját is, mely a közeljövô-
ben kerül az üzletekbe.

Mogyorósi Géza – Berlin

A

Sebeôk János: Sárkányviadal 
Hogyan lehet helytállani a legnyomorúságosabb körülmények között is? Miképp indulhatunk a nulláról újra?
Miután leromboltatott, tövestôl kitépetett, miképp építhetô föl ismét saját természetünk és a világ természete?
Errôl szól ez a regény, amivel a szerzô 1980-ban berobbant a magyar irodalomba.
A könyv új kiadása rövidesen megjelenik.

K e r t é s z  Á k o s
SZOT-díjam története

2003 Mit olvasnak a németek?
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– Költôi indulásakor népszerûsége a popzenészeké-
vel vetekedett, fellépéseire fiatalokból álló, nagyrészt
állandó közönség járt, amely betéve tudta a verseit.
Egy nemzedék (hogy versét idézzük: „az elkényezte-
tettek” nemzedéke) életérzését, problémáit bárki szá-
mára érthetô nyelven tudta kifejezni. Mit gondol:
most, négy évtizeddel (és benne egy rendszerváltás-
sal) késôbb írt versei képesek-e még ennek a generá-
ciónak a nevében szólni? Mi lett az egykori elké-
nyeztetettségbôl?  Vagy akkora lett a megosztottság,,
hogy már a kérdés is eleve képtelenség? 

– A hatvanas években maga a mûfaj volt igen
népszerû: a személyi kultusz korszakának mel-
lébeszélô, lakkozó irodalmi termékei után a lí-
rában kezdôdött el az ôszinte beszéd. Egy-egy
költôi est gyakran népgyûléssé terebélyesedett.
Aztán a hatalom hamar megriadt attól, hogy a
költészet kiárad a számára kijelölt mederbôl s
egyre inkább háttérbe szorította a szakmán is
túlsugárzó, ún. közéleti költészetet. A baloldali
írók már a hetvenes évek elején „hátrányos
helyzetbe” kerültek, ilyen értelemben késôbb a
rendszerváltás túlságosan nagy zökkenôt nem
jelentett az életükben. Manapság a szókimon-
dás nem a líra dolga elsôsorban, hanem a pub-
licisztikáé. Ám amíg társadalmi igazságtalansá-
gok vannak, addig kell, hogy költôi dühkitöré-
sek is nyomatékosítsák érzelmileg az okosan,
szellemesen vagy éppenséggel indulatosan ér-
velô publicisztikákat. A közéleti – vagy inkább
közszolgálati – lírát tehát még nem idôszerû
múzeumba utasítani. A publicisztika már a va-
lódit mondja, ám az igazat ma is a költô. És
erre – vidéki útjaimon tapasztalom – ma is van
igény, nagyobb, mint hinnôk.

– Kapcsolata a zenével egész pályafutását végigki-
séri. Fordításainak nagy része (operaszövegek, da-
lok, operettek) a muzsikához kötôdik, a televízióban

betöltött állása is ezt a vonzalmát jelezte, olaszos
mûveltsége is szinte predesztinálja arra, hogy érdek-
lôdjék az opera iránt. Honnan ez a feltûnôen erôs
kapcsolat a zenével? S ha ennyire közel áll Önhöz,
hogyhogy nem befolyásolta a pályaválasztását?

– Tízéves koromban a ceglédi zeneiskola nö-
vendékeként még operakomponista akartam
lenni. A tenger címmel össze is hoztam egy ze-
nedrámát. Tudni kell, hogy falum kacsaúszta-
tójánál nagyobb vizet én addig nem láttam, de
ez nem gátolt abban, hogy a tengerrôl operát
írjak. A szövegét megdicsérte a zenetanárom, a
zenéjét jól lehúzta. Ez még nem szegte egészen
a kedvem, továbbra is zenei pályára készültem.
Gimnazista koromban például kálvinista kán-
tor voltam Monoron. Az egyik húsvét hétfôjén
aztán – miután egész nap locsolkodtam, tekin-
télyes mennyiségû szeszt is elfogyasztván a lá-
nyos házaknál – úgy berúgtam, hogy az esti is-
tentiszteleten összekevertem a zsoltárokat.
Másnap kegyelemben elbocsátott a tiszteletes
úr. Igaza volt. Ettôl kezdve csak az irodalom él-
tetett már, de máig megmaradtam a muzsika
alázatos szolgájának, irigykedô csodálójának: a
Trisztán és Izolda egyetlen akkordja sokkal
többet tár fel a szerelem sötét vermének mély-
ségeibôl, mint szerelmes versek sokasága.

– Kötetei között van egy olasz nyelvû: Dal Danu-
bio soffia il vento (1992) és számos hazai díja kö-
zött több olasz elismerés akad. Ôszintén szólva az
elsô az, ami  meglepôbb. Hogyan került sor a kiadá-
sára, és kik fordították?

– Giancarlo Vigorelli, a világhírû olasz esztéta
volt a fôszerkesztôje az Europa Letteraria címû
világirodalmi folyóiratnak a hatvanas-hetvenes
években. Akkor, ugye, én voltam „a magyar
Jevtusenko”, tehát kiváló olasz költôk (többek
közt Gianni Toti, Luciano Luisi, Dante Maffia,
Paolo Santarcangeli) voltak a tolmácsolóim. Vi-
gorelli régi barátja a Besana Brianza kiadó igaz-
gatójának, Franco Cajani költônek, mások mel-
lett ô is szorgalmazta tehát, hogy Itáliában is je-
lenjen meg kötetem. Három irodalmi díjat is
kaptam Olaszországban, a harmadikat, a ran-
gos Ada Negri-díjat tavaly ôsszel. Mario Luzi, a
legnagyobb élô olasz költô volt a kuratórium
elnöke. Ha neki és Vigorellinek jó vagyok, ak-
kor talán nem az én készülékemben van a hiba,
amikor itthon kicsit mostohán bánnak velem.

– Korai köteteiben  a harmonikus, derûs életszem-
lélet dominált, amit a könnyed, szabályos verselés,
az élmények áttételek nélküli, direkt kifejezése jellem-
zett. Aztán egyre inkább átvette az uralmat költésze-
tében a diszharmónia. A hang érdesebb, a szemlélet
karcosabb  lett, s mind több keserûség és düh vált a
versek ihletôjévé. Az Ön barátságos, kiegyensúlyo-
zott alkata változott meg, vagy a világ lett olyanná,
hogy csak így tudott róla hitelesen beszélni?

– A hatvanas években az egész bolygó biza-
kodó volt: oldódott a hidegháborús feszült-
ség,  elkezdett egymás felé konvergálni a két-
féle világrend. Volt okom tehát a derûre. Ké-
sôbb pedig ezer okom támadt elkomorulni.
Thermidor c. versemben írtam 1984-ben: „Di-
dergek a Hôség Havában/ s nem hirdetem, ha
bôrig áztam/ hogy a villám – verôfény”. Dide-
regtem, mert a szocializmus, ahogy Ladányi
Mihály mondta, nem volt eléggé szocialista, s
még jobban dideregtem a megváltozott rend-
szerben, mert a kiszolgáltatottak helyzete tel-
jesen kilátástalanná vált. Márpedig én értük
perlekedem eszmélkedésem óta.

– Bevallom, álnéven írt regényével olvasóként
annak idején nem találkoztam, de most annál in-
kább érdekel, hogy Ön, aki  meghatározó módon
lírikus alkat, miként szánta el magát próza-
írásra, ráadásul nem is apró karcolatok vagy no-
vellák, hanem rögtön egy  regény írására? S to-
vábbfûzve a kérdést, hogyhogy ennek a kísérlet-
nek nincs folytatása? 

– Egy novarai újságíró barátom mesélt el ne-
kem egy kísértethistóriát, amely a Toce vidé-
kéhez kötôdik, ezt írtam meg A túlvilági szaj-
ha c. regényemben. Volt folytatás: tavaly, a
Z-füzetek 91. darabjaként jelent meg Dante a
Lónyay utcában címû kötetem, amely tárcákat
és elbeszéléseket tartalmaz.

– Költôtôl nehéz ilyet megkérdezni, de mivel Ön ko-
rábban is szeretett nagyobb ciklusokat komponálni,
szituációs- és szerepvers-kompozíciókat építeni, talán
nem indokolatlan a kérdés:  min dolgozik most és mi-
lyen munkáját olvashatjuk  legközelebb?

– Az Operaház újrafordíttatta velem a Car-
men librettóját, ez az Eötvös József Könyvki-
adó gondozásában nemsokára megjelenik. A
Hungarovox kiadásában, májusban francia
versfordításaim látnak napvilágot A montmo-
rency szerelmesek címmel. S hogy most min
dolgozom? „Visszasüllyedek” a Pokolba.
Dante bôrébe gyakran belebújtam, a Vita nuo-
va már két kiadást is megért az én fordításom-
ban. Aztán nagy fába vágtam a fejszémet: ne-
kiláttam a Pokol fordításának. Nem konkurrál-
ni akarok Babits Mihállyal, csak egy metrikai-
lag – és néhol filológiailag – korrektebb válto-
zatot odatenni az ô remekmûve mellé.

Írófaggató
Nádra Valér ia megkérdezte

Baranyi Ferencet
BARANYI FERENC (1937) költô, író,
mûfordító Pilisen született, az ELTE BTK
magyar–olasz szakán szerzett diplomát,
1962-ben. Ifjúsági lapok, majd az MTV
zenei fôosztályának munkatársa. Már
egyetemi éveiben publikál, elsô verses-
könyve: Villámok balladája címmel 1962-
ben jelenik meg. Egyik alapítója és 1992-ig
fôszerkesztôje az Ezredvég c. folyóiratnak.
A Mûvészetbarátok Egyesületének fôtit-
kára, a Szövetség az Európai Magyaror-
szágért szóvivôje. Eddig 22 verseskötete, 3
mûfordításgyûjteménye jelent meg, Fran-
cesco del Sarto álnéven adta ki A túlvilági
szajha címû regényét (1990), fordított
opera- és operettlibrettókat, dalszövegeket.
Szerelmes élet címmel 2000-ben jelent meg
munkásságáról kismonográfia.
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■ Kardos G. György 1996 áprilisá-
ban Ünnep után címmel szeretette-
lien ironikus jegyzetet írt a költé-
szet napja kapcsán. Sajnálkozott,
hogy a jeles napon épp távol volt,
Rómában; hogy az esemény rang-
ja megfakulni látszik, hiszen –
mint megtudta – „Pomogáts Béla
is csak tíz-tizenkétszer beszélt az-
nap”; hogy Mohl Hajnal fiatal köl-
tônô verseit „hosszas ízlelgetés so-
rán” kell még szoknia. Nos, azóta
Pomogáts Béla már idei Széche-
nyi-díjas tudósként tarthatja elô-
adásait április 11-én; Mohl Hajnal
bemutatkozó kötete napvilágot lá-
tott, be is számoltunk róla e he-
lyütt; Kardos G. pedig sajnos
egyetlen rendezvényen sem lesz
ott, mert egy ideje az Örök Város-
nál is messzebb idôzik.

Kedves Gyuri! Mivel nem vagy
közöttünk, ünnep elôtt hadd adjak
gyors körképet Neked a líra hazai
állásáról (köszönetképpen azért is,
hogy Reményi József Tamással
írott egyik paródiakötetünket, bök-
verseinket a szó szoros értelmében
a halálos ágyadról felkelve, aligha-
nem utolsó nyilvános szereplésed-
ként Te mutattad be az érdeklô-
dôknek az Írók Boltjában). Olva-
som említett cikkedben (a Digitális
Akadémia, életmûved részeként,
most „teszi fel” az internetre):
„…nálunk az egész család ünne-
pel; a gyermekem a Szeget szeggelt
magolja Petôfitôl, miközben a fele-
ségem Zelk Zoltán Sirályán hullatja
könnyeit a konyhában. Mi komo-
lyan vesszük a költészet ünnepét,
alkalmanként verseskötetekkel
kedveskedünk egymásnak”. Nos,
ha a gyermeked már amúgyis kí-
vülrôl tudja a Petôfi-verset, a már-
cius 15. tájára idôzített Petôfi Sán-
dor Összes Mûvei 4. (Kritikai kiadás
– Költemények) Kerényi Ferenc által
a tôle megszokott szakmai nagyvo-
nalúsággal és színességgel sajtó alá
rendezett tomuszából egy érdekes
adalékot is kicsemegézhet a mûrôl
(itt az 1845. augusztus – 1846 határ-
dátumai közötti idôszak költemé-
nyeirôl tájékozódhatunk, tehát
maga a korai Szeget szeggel szövege,
jól tudod, más kötetben kere-
sendô). Amennyiben a Petôfi irán-
ti érdeklôdés nem lankadt a famíli-

ában, érdemes fellapozni az Orosz
László és Füzi László tolla alól kike-
rült Kecskemét irodalomtörténete
címû, kis terjedelme ellenére ele-
gánsan átfogó munkát: tizenöt Pe-
tôfi-említés is akad benne. A legér-
dekesebb részek persze a költô,
drámaköltô Katona Józsefre, il-
letve a város literatúrájának fôként
a Forrás folyóirattal kapcsolatba
hozható fejezeteire vonatkoznak.
Ha teheted, utánvéttel szerezd be a
két könyvet, elôbbit az Akadémiai
Kiadótól, utóbbit a Kecskeméti La-
pok Kft.-tôl.

Zelk Zoltántól és róla frissiben
nem találtam semmit, de itt van
két másik Zoltán kötete. Éder Zol-
tán Régi napok illata címmel Babits-
tanulmányokat sorakoztat fel
(Mundus Kiadó). A Babits a kated-
rán címû opusz egy mára már
egyébként fellelhetetlen alapvetés
újraközlése. A csatlakozó más írá-
sok fôként A gólyakalifa körül fo-
rognak, mivel a kritikai kiadásban
ezt Éder tanár úr rendezte sajtó alá
(emlékszel: Historia Litteraria Ala-
pítvány – Korona Kiadó, 1997). A
Függelék szövegei összefüggnek a
személyes – családi és szakmai –
sorssal, de ezek is okosan „pedagó-
gizáló” módon és szándékkal visz-
nek közelebb a szeretett Babits-
hoz. A kötet összerendezéséért so-
kat fáradozó Biernaczky Szilárd
igyekezett visszamenôleg rekonst-
ruálni a „katedra-rész” évtizedek-
kel ezelôtt kiadói okokból elha-
gyott bibliográfiáját, ezt a képtelen
feladatot azonban nem tudhatta
precízen elvégezni, sok utalás ár-
válkodik lelôhely nélkül – viszont
keletkezett egy kitûnô, megfrissí-
tett, összesített forrásjegyzékünk.

A másik Zoltán „az átkozott
költô”, Somlyó Zoltán. Összegyûj-
tött verseinek megjelentetését a Pa-
latinus vállalta, a fiúra, Somlyó
Györgyre bízva az emlékezô irány-
adást, s az ifjú költô-titánt, Térey
Jánost kérve a filológiai koncipiá-
lásra és az utószó megírására. A fi-
losznak is elsôrangú Térey világo-
san körvonalazza, milyen lenne
egy valóban teljes Somlyó-kor-
pusz – s hogy a döbbenetesen hul-
lámzó pálya, épp a poéta érdeké-
ben, miért nem teszi lehetôvé (il-

letve majd csak egy jegyzetelt füg-
gelékkel ellátott, irodalomtörté-
neti vállalkozásban indokolhatja
meg) a teljes körû gyûjtést és ki-
adást. Szerintem Neked, Gyuri, a
Jajgató Felicián-versek tetszhetnek
a legjobban, már Magad is „Túl a
jón és túl a rosszon s minden ópe-
rencián”. Milyen ô, a jajgató? „Sö-
tétkék szalónkabátban járkál min-
dég egymagán. / Ki volt apja,
anyja, nem emlékszik rá már ta-
lán. / Hegyes lakkcipô a lábán,
amely csöndbe ballagó. / Egyebe
sincs. Nem érdekli se kormány,
sem az adó. / Ilyen ô, a jajgató.”

A Hungarovox kétnyelvû Csoóri
Sándor-verseskötetet hozott ki.
Olasz címe: Cosí mi veda chi vuol
vedermi; magyar címe: Így lásson,
aki látni akar. Nem csodálkoznék,
ha a Túlvilági Vadászmezôk címû
lapba nemsokára egy Kardos G.-
recenzió kerülne errôl a szép evilá-
gi gyûjteményrôl, melyben a
szemlézô a költôvel volt saját is-
meretségét is végighümmögi. Ki
válogatta a verseket? Ebben nem
tudok segíteni, csak „tippelek”,
hogy maga a költô, aztán a kiadó-
nak sok segítséget nyújtó, lekto-
ráló italianista, Madarász Imre, s el-
sôsorban természetesen a fordító,
Sztanó László állította össze – így-
úgy közös akarattal – az edizione bi-
lingue három nagy tömbjét. Beszé-
des a szemelgetés, az önkarakteri-
zálás, a szerelem és a „közéletiség”
verseivel – noha sok minden, ami
ehhez a hármas képhez jól jöhe-
tett volna, egyelôre nem nyerte el
olasz versalakját.

A fordítás színvonalas, messze
meghaladja a tartalmi tolmácsolás
kereteit. Tény viszont, hogy a két
nyelv, a magyar és az olasz eltérô
versképzô sajátosságai miatt Cso-
óri egyes rímes versei elvesztik
összecsengéseiket, némely rímte-
lenek meg rímeket vesznek fel. Rí-
messég és rímtelenség hullámzása
sokat elemzett kérdése a Csoóri-
életmûnek. Aki a Te kedves Ró-
mádban vagy másutt Csoóri Sán-
dor poézisével ismerkedik, bizo-
nyára nem ezen a ponton, hanem
például a helykeresés szövegtájai-
nál kezdi. Elképzelheted, hogy
mennyire más egy magyarnak és
egy olasznak, magyarul és olaszul
A kert polgára elsô strófája: „Nem
akarok ebbôl a kertbôl sehova /
menni: se dísztermekbe, se a poli-
tika / csarnokaiba, se tengerpartra.
/ A római Kolosszeum nekem el-

üszkösödött / napraforgó s Lon-
don lámpaoszlopai / kinyûhetet-
len gazok. Itt még a // megcsava-
rodott fûszál is elevenebb: / susog
a szöcskéknek…” Át kellett
csusszannunk a második sza-
kaszba, hogy az ott és az itt ellen-
tételezése kitessék.

Lehet, Gyuri, hogy a költészet
napjának ünneplését nem a múlt
és a jelen nagyjainál, hanem a teg-
nap költô-ködlovagjainál kezde-
néd? A Duna-tükör címû új folyó-
irat (ugye, ráutal egy kicsit József
Attilára is?!) 2003. februári száma
(van benne Pomogátstól egy
Illyés-tanulmány) Lányi Gusztáv
Egy szabad szegénylegény – Baráti
visszaemlékezés és pszichológiai
elemzés Horváth/Szervác József-
rôl címû esszéjét is közli. Helyen-
ként mesterkélt, suta a szöveg, de
hû a kép a (clevelandi JA-díjával
együtt) kétszeres József Attila-dí-
jasnak mondott kitûnô lírikusról,
akit aligha nevezhetnénk ezek
után, „simán” az önpusztítás feno-
ménjének (amikor, az ô kérésére is,
hosszú televíziós interjút csinál-
hattam vele, édesanyja oldalán
nem volt nála kedvesebb és józa-
nabb házigazda!). A sokat bo-
lyongó Szervácnak jutó kevés elis-
merés is több volt, mint ami a nála
alig idôsebb Petri Csathó Ferenc osz-
tályrésze lehetett. A Tiszatáj Köny-
vek (Szeged) a Kôdoboz címû válo-
gatással emlékezik meg róla, emlé-
kezteti rá azt, aki egyáltalán hal-
lotta a nevét (esetleg Veress Miklós
baráti soraiból – Dögeszvári tor –:
„Linkre perdül restre fordul / Pet-
rikóczi Szenferenc / bír ô nulla-
éves kortul / nôre s borra inge-
rentz…”). Egy másik barát, Szepesi
Attila utószó-portréval is eleveníti
a „Fércvilág” végül riasztó remete-
ségbe húzódott tanúját. A váloga-
tás feszes és célratörô, küldetését
betölti, ám egy csomó szín szük-
ségképp hiányzik belôle (akár azok
a halaványabbak, amelyeket e
könyv persze nem „kiretusálni” kí-
vánt). A betegség-versek Sziveri Já-
noséira, Petri Györgyéire emlékez-
tetnek, s az önismeret is leginkább
a névrokonra.

Szeget szeggel: a népi mondás je-
lentése: hasonlót hasonlóval torol
meg. Legyen a fordítottja, a „Szeg-
gel szeget”: szerény köszönet
azért, Gyuri, hogy – szexapróhir-
detésekrôl, irodalmi anomáliákról,
literátus evészetekrôl írva – Neked
a költészet napja is eszedbe jutott!

Szeggel  szeget

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. március 7–20.

A Libri üzlethálózatban regisztrált vásárlások számítógépes összesítése alapján

SZÉPIRODALOM

1. Szabó Magda:
Für Elise

Európa Könyvkiadó

2. Kertész Imre:
Sorstalanság

Magvetô Könyvkiadó

3. Márai Sándor:
A gyertyák csonkig

égnek
Helikon Kiadó

4. Parsons, Tony:
Férj és feleség

Európa Könyvkiadó

5. Cunningham,
Michael:
Az órák

Ulpius-Ház
Könyvkiadó

6. Rakovszky Zsuzsa:
A kígyó árnyéka

Magvetô Könyvkiadó

7. Rácz Zsuzsa:
Állítsátok meg
Terézanyut!

Bestline Kiadó

8. Harris, Joanne:
Szederbor

Ulpius-Ház
Könyvkiadó

9. Dolák-Saly Róbert:
Madáretetô

Európa Könyvkiadó

10. Malota László:
Gyalázatosak szentélye

Konkrét Könyvek

ISMERETTERJESZTÔ

1. Oliver, Jamie:
…és egyszerûen csak

fôzz!
Park Könyvkiadó

2. Stahl Judit:
Enni jó!

Park Könyvkiadó

3. Illig, Heribert:
Kitalált középkor

AllPrint Könyvkiadó

4. Gyura Barbara:
Szemem fénye: Nail
Alexandra Kiadó

5. Müller Péter:
Jóskönyv

Doctor Herz Bt. –
Magyar Könyvklub

6. Burian, Peter –
Caputo, Robert:

National Geographic
Fotóiskola

Geographia Kiadó

7. Tvrtko, Vujity:
Utolsó Pokoli történetek

Alexandra Kiadó

8. Adams, Douglas:
A kétség lazaca

Gabo Könyvkiadó

9. Matthews, Andrew:
Hallgass a szívedre
Varázsládika Kiadó

10. Havas Henrik:
Kurvaélet

Alexandra Kiadó

GYERMEK, IFJÚSÁGI

1. Cabot, Meg:
Egy igazi

amerikai lány
Ciceró Könyvstúdió

2. Szutyejev,
Vlagyimir:

Vidám mesék
Móra Ferenc
Könyvkiadó

3. Varga Katalin:
Gôgös Gúnár Gedeon

Móra Ferenc
Könyvkiadó

4. Brunhoff, Jean De.:
Babar otthon
Móra Ferenc
Könyvkiadó

5. Brezina, Thomas:
Hogyan változtassuk
békává a tesónkat?

Egmont-Hungary Kft.

6. A Dzsungel Könyve 2.
Egmont-Hungary Kft.

7. Weöres Sándor:
Bóbita

Móra Ferenc
Könyvkiadó

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

9. Brezina, Thomas:
Te vagy a kedvenc

ellenfelem
Egmont-Hungary Kft.

10. Rowling, J. K.:
Harry Potter

és az azkabani fogoly
Animus Kiadó

Szépirodalom:
1. Szabó Magda: Für Elise Európa Könyvkiadó
2. Rakovszky Zsuzsa: A kígyó árnyéka Magvetô Könyvkiadó
3. Kertész Imre: Sorstalanság Magvetô Könyvkiadó
4. Márai Sándor: Füves könyv Helikon Kiadó
5. Tolkien, J. R. R.: A Gyûrûk Ura I–III. Európa Könyvkiadó
6. Böll, Heinrich: Biliárd fél tízkor Magyar Könyvklub
7. Cunningham, Michael: Az órák Ulpius-Ház
8. Márai Sándor: A gyertyák csonkig égnek Helikon Kiadó
9. Márai Sándor: A négy évszak Helikon Kiadó

10. Rácz Zsuzsa: Állítsátok meg Terézanyut! Bestline Kiadó

Ismeretterjesztô:
1. Tóth Tamás:

Szövegszerkesztési feladatgyûjtemény BBS-E Kiadó
2. Joannides, Paul:

A nemi örömszerzés enciklopédiája Athenaeum 2000
3. Felsôoktatási felvételi tájékoztató 2003 OFFI
4. Oliver, Jamie: …és egyszerûen csak fôzz! Park Kiadó
5. Horváth Imre:

Közigazgatási szervezés- és vezetéstan Dialóg Campus
6. Mérei Ferenc–V.Binét Ágnes: Gyermeklélektan Medicina Kiadó
7. Balogh Béla: A végsô valóság Bioenergetic Kiadó
8. Müller Péter: Jóskönyv Doctor Herz Bt.
9. Nemeskürty István: Mi történt velünk? Szabad Tér Kft.

10. Horváth Zoltán:
Kézikönyv az Európai Unióról Magyar Országgyûlés

Ifjúsági és gyermek:
1. Saint–Exupery, Antoine de: A kis herceg Móra Könyvkiadó
2. Salten, Felix: Bambi Móra Könyvkiadó
3. Čtvrtek, Václav–Smetana, Zdeněk:

Moha és Páfrány Móra Könyvkiadó
4. Miler, Zdeněk–Doskočilová, Hana:

A vakond és a sas Móra Könyvkiadó
5. Nemzet születik. Magyarország története 1815–1849

(Új képes történelem) Magyar Könyvklub–Helikon Kiadó
6. Móricz Zsigmond: Állatmesék Papirusz Duola
7. Böszörményi Gyula: Gergô és az álomfogók Magyar Könyvklub
8. Szedlacsek Katalin (vál.):

Kerekecske, gombocska… Covus Design Kft.
9. Tersánszky Józsi Jenô: Misi Mókus kalandjai Holnap Kiadó

10. Scarry, Richard:
Sürgés-forgás Tesz-vesz városban Lilliput Könyvkiadó

A Fókusz Könyváruház sikerlistája

2003. március 3–15.

Harmadik változatlan utánnyomásban ismét kapható

D. R. Hofstadter: GÖDEL, ESCHER, BACH
Egybefont gondolatok birodalma
Egyedülálló, ha egy mûnek sikerül a külön életet élô, egymással
semmilyen kapcsolatban sem álló távlatokat és tudásterületeket
összekötni és érthetôvé varázsolni. Ez a könyv ilyen mû.  4900 Ft

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

Hirdetésfelvétel:
209-1875
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– Hírigazgató az Indexen és publicista
a Népszabadságnál (Az év legjobbja!),
ez a két státus határozza meg önt, az
egyik konkrét, a másik valamelyest
szubjektív mûfaj, bár többnyire a valós
élet problémáiról ; kezdenénk. 

– Már nem vagyok hírigazgató –
illeszti be a választ Uj Péter – fô-
szerkesztô vagyok, de tök mindegy,
annak nevezem át magamat, ami-
nek akarom. Most fôszerkesztô va-
gyok és az igazgatóság. Aztán lehet,
hogy jövô héten fôigazgató leszek
és a szerkesztôség tagja. A lényeg,
hogy 2000 januárja óta, amióta az
Index.hu a hivatalos munkahe-
lyem, én vezetem a szerkesztôséget.
Tulajdonképpen véletlenül alakult
így, kipróbáltunk számtalan felál-
lást, és az lett a vége, hogy mégis az
a legkevésbé gáz, ha én vezetem ezt
a szerkesztôséget. Egyébként na-
gyon hosszú ideje dolgozom ezzel
a csapattal, tulajdonképpen az In-
dex-jogelôd Internetto 1995-ös ala-
pításától benne vagyok a projekt-
ben. A konkrét kérdésre: szerkesz-
tôségvezetés és ilyen botcsinálta
mûmenedzserkedés mellett publi-
cistáskodni nem szerencsés dolog.
Ez látszik is az írásaimon, sajnos.
Egyre szûkülô referenciaközeg,
egyre ingerszegényebb környezet:
amikor szerkértekezletek, humán-
portfolió-reorganizációs kérdések,
marketingkommunikációs konver-
gáló szinergiák töltik be az ember
agyát, akkor nem nagyon jut hely
másnak. Meg aztán az ember vagy
dolgozik vagy dolgoztat, vagy ír,
vagy írat, tehát jó szerkesztô és jó
szerzô nem lehet valaki egyszerre.
Vagy aki azt gondolja magáról,
hogy mindkettô egyszerre, annak
valami gondja van önértékelésileg. 

– A népszabis szerdai írásait, lehet,
hogy tévedek, de két csoportba lehetne
sorolni. Egyik amolyan rendes, a má-
sik kicsit narancsos, itt a formai, sti-
láris jegyek az uralkodóbbak.

– Van, aki az elôbbit kedveli, s ez
utóbbit értetlenül fogadja. Azért
sem tiltakozom a „narancsos” jelzô
ellen! A magyar újságírás egyik fon-
tos fejleményének tartom, hogy ezt
a „narancsosságnak” nevezett izét,
hogy tudniillik a Magyar Narancs
velem körülbelül egykorú, vagy alig
pár évvel idôsebb lapcsinálói rájöt-
tek, hogy a nyolcvanas évekbôl raj-
tunk ragadt sajtónyelvbôl ki kell
szállni, meg kell próbálni valami
bátrabb, keményebb, ugyanakkor
ironikusabb, távolságtartóbb,
szemtelenebb-szellemesebb dolgot
csinálni. Szoktak arról is okos-
kodni, hogy az újságírásban ez a
fordulat hasonló volt az irodalom-
ban lezajlott nyolcvanas évekbeli
„posztmodern” áttöréshez. Ez
annyiban biztos igaz, hogy ezekre a
fiatal újságírókra biztosan nagy ha-
tással volt ez az új irodalmi nyelv.
Én például Esterházy nélkül bizto-
san nem bírtam volna eljutni
odáig, hogy megfogalmazzak egy
épkézláb magyar mondatot.

Egyébként nem gondolom, hogy
az írások aszerint jól megkülön-
böztethetôk, hogy mennyire ka-
paszkodnak a mélymagyar rögva-
lóba és mennyire uralkodik el raj-
tuk a stílus. Az, hogy a stílus ép-
pen mennyire visz el, hogy éppen
mennyire akarok inkább egy-egy
jól hangzó fordulatból megélni,
mintsem agyalni, vagy valamihez
híven tudósítani, azt mindig az
írásszitu dönti el. Hol így jön ki,
hol úgy. Mostanában, a nagy fô-

szerkesztés közepette a fölhalmo-
zott zsírtartalékból élek. Inkább
aszerint lehetne csoportosítani,
hogy a fikciós és a nem fikciós ele-
mek milyen mennyiségben vannak
jelen egy-egy cikkben. Huh, de
nem szívesen beszélek így ezekrôl
a cikkekrôl, mert tisztára úgy hang-
zik, mintha én itten jelentôséget
akarnék tulajdonítani. Pedig jelen-
tôség nincsen. Helyzetek vannak,
viccek, dühök, benyomások. Éjjel
két óra, egy üveg bor és 3000 karak-
ternyi kényszer. Hirtelen napilap-
írás. Meló. 

– Miért tartotta fontosnak, hogy meg-
jelentesse könyvben a napilapos aktua-
litásokhoz kapcsolódó, reflektáló írása-
it? Nem elegendô, hogy megtalálhatók
az interneten? 

– A fentiekbôl következik, hogy
egyáltalán nem tartottam fontos-
nak. Sôt. Nem szeretem az ilyen
cikkgyûjteményeket. Álkönyvek.
Hosszú, ám annál érdektelenebb
történet, hogy miért lett ez mégis.
Többen javasolták 1998 és 2000
között, hogy csináljak könyvet a
Szerdákból, de mindig elhárítot-
tam. 1999 körül a Népszabadság
ajánlotta föl, hogy könyvet csinál,
amit viszont komoly gesztusnak
gondoltam, mert az elsô években
nem tûnt nagyon biztosnak ennek
a rovatnak a helyzete, fölvetôdött a
megszüntetés is, de azzal, hogy a
lap könyvet akart volna csinálni a
Szerdákból, azt jelezte énnekem,
hogy mégis fontos és jó ez a dolog,
mégis lukratív valamilyen módon.
Tehát elismerô gesztusnak gondol-
tam, és elkezdtem összegyûjteni az
írásokat. Aztán részben az én fél-
vállas dolgozásom, részben a Nép-
szabadság körülményessége miatt
bedôlt a dolog. El is felejtettem
volna, de alig egy évvel késôbb
megint megkeresett egy csapat,
hogy szívesen kiadnák, akkor elô-
vettem a félkész anyagot, újra el-
kezdtem dolgozni vele. Ez a pro-
jekt is bedôlt. Aztán újabb jelent-
kezô, újabb dolgozás, újabb dôlés.
Akkora már fölidegeltem magam,
hogy én ezt a munkát nem hagyom
kárba veszni, keresek egy kiadót.
Kerestem, kiadtuk, ennyi. Most
úgy jó ránézni, meg lehet adni a ro-

konoknak, meg beleírni az életraj-
zokba, hogy mûvei, kettôspont.
Most már van mûvem, bizony.

– Megyesi Gusztáv most elôször
nem fanyalgott, hogy az elôszót írta a
könyvéhez. Jólesô lehet. Azt írja, az
ön cikkeinek vezércikként kellene sze-
repelniük. Igen? 

– Hát, szerintem Megyesi van
annyira tapintatos ember, hogy ha
egy szerzô felkéri elôszó írására, ak-
kor nem fanyalog a szerzô hibáin.
Mindenképpen szerettem volna,
ha Megyesi írja az elôszót, ha már
elôszó kell. És itt mostan nem kez-
dem el, hogy milyen nagyra tartom
és mennyire satöbbi Megyesit. 

– Van-e már akkora megbecsülése
az elektronikus újságírásnak, mint a
nyomtatottnak? Mennyire egyezik a
habitusa ezzel a mohó, soha be nem
telô mûfajjal? 

– Egy alig néhány éves szakmá-
nak természetesen nem lehet ak-
kora megbecsülése, hitele, mint
egy ötszáz évesnek. Persze kérdés,
mennyire más szakma ez. Nagyon
kis részben. Nagyon kevés speciális
szaktudás kell egy online újságíró-
nak, a többi mind hagyományos-
újságírói szaktudás és képesség. Az
internet elsôsorban írásos média,
az Index-képernyôn megjelenô új-
ság. Ennyi. A szerkesztôség megha-
tározó munkatársainak jelentôs ré-
sze napilapoktól érkezett. És van-
nak persze olyanok is, akik már az
online világban feltûnt, papíron so-
sem, vagy egyszer-kétszer publikált
tehetségek. Ilyen Tóta W. Árpád is,
aki az online újságírók elsô Puli-
tzer-emlékdíját kapta március 15-
én. De ahogy az online média erô-
södik, úgy egyre több ilyen embe-
rünk lesz, és nyilván egyre kevésbé
lesz érdekes vagy feltûnô, hogy egy
szerzô online vagy offline felületen
publikál. 

– Privátilag is ilyen elégedetlenkedô,
fanyarkodó, semmisemjó életérzésû? 

– Nem vagyok buddhista. Pont.
Szün. Sok minden idegesít, kínom-
ban röhögök. Fôleg saját maga-
mon. Egyébként meg elég jól elva-
gyok, köszönöm, és minden jót kí-
vánok a magyaroknak. 

Bagota Edit

Uj Péter
A hôstermelôrôl

B E S T S E L L E R

Igazi bestseller, minden idôk legjobb német könyvsikereinek egyike
magyar lányokról, magyar tájakról!

Magyarországon elôször!     Hugo Hartung: Piroska 1200 Ft

Uj Péter pillanatnyilag álmos. Mert háború van Irakban; ô meg fôszer-
kesztô az Indexen. Jönnek a hírek, neki meg talpon kell lennie. Ezért az idô-
egyeztetés problematikája miatt és még másért is, e-mailben kértük az in-
terjúra annak kapcsán, hogy könyve A hôstermelô az eladási toplistán volt
(ld. Könyvhét 2003. március 20. 18. oldal, Fókusz Könyváruház sikerlis-
tája) Publicisztikagyûjteménye sokakat ébren tart. Ezek szerint.
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Az író üzenete

■ A Kossuth-díjas írónô születésnapjára
megjelenô kötet áttekinti az életmû fô állo-
másait. Olyan, nagy sikert aratott írásokat
elemez, mint a Ne féljetek, a Napok, a Já-
kob lajtorjája és a Szegény Sudár Anna.

A szerzôje Bárdos László, irodalmár, iroda-
lomtörténész. 1955-ben született, huszonöt
évesen elvégezte az ELTE bölcsészkarát: ma-
gyar–francia, majd harmadévtôl összehason-
lító irodalomtörténet szakos volt. Államvizs-
gája után, a XX. századi magyar irodalomtörténeti tanszéken tudo-
mányos munkatársként kezdett dolgozni. Megszakítás nélkül tanít
mindmáig. Több francia költészeti gyûjteményt szerkesztett, fô-
munkatársa és gyakori szerzôje a Világirodalmi Lexikonnak. Kuta-
tói és oktatói munkája mellett azonban számos saját szépirodalmi
alkotást is megjelentetett, úgymint verseket, novellákat, mûfordítá-
sokat. Amellett tehát, hogy szakértelemmel elemzi Jókai Anna ed-
digi pályáját, belülrôl is ismeri az irodalmi mû megalkotásának él-
ményét. Száraz anatómia helyett empátiával leírt értékeléseket ol-
vashatunk.

A könyv, címének megfelelôen „önismeret” annyiban,
amennyiben a megközelített Jókai megismeri önmagát írói évei
alatt, az önismereten keresztül pedig megismeri magát az embert
általános értelemben. Figurái mind a benne lévô gondolatokat
mondják ki, azt az életet élik, amivel sorsuk irányítója – az író –
üzenni tud. Beavatás pedig olyan értelemben, hogy leleplezi a
tudatosan és kevésbé tudatosan kialakított, az írásokban rejlô
irányvonalakat. A tanulmány nemcsak a mûvek alapos szemlé-
lése, hanem az írónô belsô lelki fejlôdésének nyomon követése
az írások tartalma és formája alapján.

Eljutunk a 4447 címû, meglehetôsen földhözragadt családre-
génytôl Jákób lajtorjáján át egészen a bibliai áthallású Ne félje-
tek-ig, amely a tapasztalati és a szellemi világ határán áll.

A nem túl könnyen emészthetô fejezetek után a közelítések
másik fajtája vár ránk. Sokszor minden szónál kifejezôbb fotók
következnek: Egy életrajz képei. Tizenegy hónapos kortól nap-
jainkig.

n. n.

Bárdos László: Önismeret és beavatás. Közelítések Jókai Anna
életmûvéhez. Széphalom Kiadó 2002., 215 oldal, 1400 Ft

Zsenik társnôje

■ Nem jelent meg magyarul könyv Lou
Andreas-Salométôl. Elég bajos hát el-
lenôrizni, mekkora mûvészi tehetség
hozta létre például a Nietzschérôl vagy
Ibsenrôl szóló esszéit, vagy azt a regé-
nyét, melyben elsô szerelmérôl vall,
bátran és érzelmesen. A múlt századfor-
duló híres irodalmárnôjét Lev Tolsztoj
rosszul fogadta, mikor a szeretett köl-
tôk közül a leghíresebb, a német Rilke
társaságában meglátogatta ôt. Annál jobb benyomást tett ké-
sôbb tudásával és könyvével Sigmund Freudra, jóllehet vitat-
kozni is merészelt vele…

Az orosz fôtiszti családból származó Lou Salomé fôként a kora-
beli német szellemi elit prominenseire gyakorolt hatást egyéni va-
rázsával, káprázatos tájékozottságával s a mások gondolatvilágát ér-
zékenyen felfogó ráhangolódási képességével. Friedrich Nietzsche
másként alkotta volna meg egyik fô mûvét, a Zarathustrát, s Rainer
Maria Rilke se mélyedt volna el nélküle oly gyümölcsözôen az
orosz misztikában, mint tette. (Ennek nyomán lelt rá arra a hangra,
amely mindmáig a maradandóság fényes jegyét viseli.)

A Romhányi Török Gábor gondos fordításában napvilágot lá-
tott élet- és korrajz munkálatai is úgy kezdôdtek, hogy a szerzô
H. F. Peters elôbb Rilkérôl írt. Ezután gondolta úgy, hogy mú-
zsáját sem csupán a saját visszaemlékezései alapján kellene szá-
mon tartania a szóban forgó (filozófiai és pszichológiai) témák
iránt fogékony olvasóknak.

Hármas feladatot vállalt magára. Felderítette és fontos csomópon-
tokhoz igazítva értékeli az életrajzot, társadalmi háttereivel együtt.
Valahányszor Lou asszony új kapcsolatot létesít, taglalja viszonya
jellegét, majd summázza hozadékát mindkét fél javára. Ha oda-
érünk az életrajzban, könyveirôl is tüchtig leírást kapunk, mind tar-
talmi téren, mind az eszmei mondanivaló szempontjából. Nem a
kitûnô biográfuson múlik, hogy a termés kisebb érdeklôdést kelt a
szüntelen tanulással, reflexióval és kalandokkal teli életútnál. Lou
Salomé pályája a már Hitler alatti Németországban zárult le; ám a
vele rokonszenvezô feldolgozóknak köszönhetôen legendája nem
homályosul, és évtizedeken átvilágít az emlékezete.

(iszlai)

H. F. Peters: Lou Andreas-Salomé. Európa Könyvkiadó,
478 oldal, 2200 Ft

Mindenhol szól a blues

■ A mû elôször 1969-ben jelent meg,
ezúttal elôször magyar nyelven is. A
szerzô angol származású, fanatikus
blueskutató, több mint féltucat köny-
vet írt a témában. Ez a mûve a stílus
elemzésének megkerülhetetlen alapiro-
mányává vált.

A feketék, az elnyomottak, a rabszol-
gák, az éjjel-nappal pénz után kujtorgók
teli szívbôl kiénekelt, kigitározott nyers
zenéje a fôszereplô. A nóták szerzôinek
kemény és kilátástalan élete nemegyszer erôszakkal ért véget.
Néha megrendítô, néha humoros dalszövegek fordításait, korle-
írásokat és zenészek életrajzait olvashatjuk, számos fotó és gra-
fika segíti a könyvben a téma iránt érdeklôdôket a múlt ezen sze-
letének a megismerésében.

Ma már persze mindenhol szól a blues. Az egyetemes kultúra
része lett, szinte nincs is olyan kortárs zenei mûfaj, amire ne
lenne hatással, vagy amit éppen ne határozna meg. Zenei köz-
hellyé változtak a blues szabályai, a naiv muzsikusok által zseni-
álisan feltalált trükkök ma már ott hallhatók a slágerlisták dalai-
ban. A blues, a nép teremtménye – talán hozzá hasonlóan a
népe is – fél évszázad alatt asszimilálódott.

A tanulmány koncepciója a következô: kutatói szemmel, tör-
ténelmi távlatból a mûfaj történetének érdemi része a klasszikus
fekete korszak volt, ami az 1960-as évek elején lezárult.

Sz. D.

Paul Oliver: A blues története. Dénes Natur Mûhely Kiadó
Fordította Jávorszky Béla. 210 oldal, 4199 Ft

Magyar irodalom

Külföldi irodalom

Zene

K Ö N Y V K I L Á T Ó
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■ A magyar gyerekirodalom
elsô nagy korszakának a 19.
század utolsó harmadát és a
századforduló idejét tekinthet-
jük. Ekkoriban alkotott Arany
László, Gyulai Pál, Sebôk Zsig-
mond, Benedek Elek, Móra Fe-
renc és Gárdonyi Géza. Volt aki
népmeséket gyûjtött és dolgo-
zott át, volt aki régi históriákat
varázsolt újjá. Gyerekújságot
szerkesztettek, amibe verset,
mesét és igaz történeteket írtak.
És kivétel nélkül nagy kedvvel
mûvelték az ókortól népszerû

mesetípust: nagyon sok állat-
mesét írtak, amelyek közis-
mertté váltak, amelyeket a mai
kisgyerekek is szívesen meghall-
gatnak, elolvasnak. Ezek közé
tartozik A kiskakas gyémánt fél-
krajcára, A kóró és a kismadár
vagy A kismalac és a farkasok.
Ki ne kedvelné a verses mesé-
ket, például A cinege cipôjé-t?
Csupa állatmesét tartalmaz a
Róka koma és a nyulacskák c. vá-
logatás, amelynek anyagát a fel-
sorolt íróktól Füzesi Zuzsa válo-
gatta, és a népszerû grafikus
maga készített színes illusztráci-
ókat a mesékhez.

Vannak emberek, akik – nem
tehetnek róla – betegesen fél-
nek, irtóznak a pókoktól. Má-
sok úgy tudják, valamiféle ba-
bona kapcsolódik ezekhez az
állatokhoz. De milyenek igazá-
ból a pókok? Aki elolvassa a
Mi micsoda sorozat 75. kötetét,
az rájön, hogy a pókok Föl-
dünk legérdekesebb állatai
közé tartoznak. Csaknem min-
denütt élnek bolygónkon. 60
ezer a fajok száma! A legna-
gyobb a dél-amerikai góliát-
madárpók, 9 cm-es, a legkisebb

kb. akkora, mint a róluk szóló,
gazdagon illusztált kötetben
egy mondatvégi pont. Izgal-
mas és szakmailag megalapo-
zott áttekintést kapunk a Pókok
c. kötetben errôl az állatcso-
portról: többek közt a testfel-
építésükrôl, a szaporodásukról,
a vadászmódszereikrôl, az ál-
cázóképességükrôl. A Csináld
velünk címû fejezet pedig kí-
sérletezésre, megfigyelésekre
ösztönöz. 

Türürü és Tururu annyi me-
sét olvastak-hallottak már a vi-
lágról, és olyan gyönyörûsé-

gesnek képzelték Világszép
Meseországot, hogy egy szép
napon búcsút mondtak a ka-
pufélfának, és felkerekedtek.
Amikor a mezítlábas kis Turu-
ru belelépett a Csodatévô Csa-
lánlevélbe (amitôl minden kí-
vánsága teljesül) már nem vol-
tak messze Meseországtól. Mi-
után átsétáltak az Óperenciás-
tenger alatt, és legyôzték a há-
rom sárkányt, átmentek Mese-
ország égigérô aranykapuján.
Hogy mi történt velük Mese-
ország fôvárosában, milyen
különös figurákkal ismerked-
tek meg? Csak annyit árulha-

tok el: bizony jól jött nekik
egyszer-kétszer a hófehér sza-
kállú Antalpantal bácsi, a Me-
seszakértô segítsége. Ô figyel-
mezteti a testvérpárt Mesevi-
lág Regulájára: Aki Meseor-
szág földjére lép, maga is
benne van a mesében. Az ô jó-
voltából a sok-sok csodás lát-
nivaló után Dundibaba Király
királyi palotáját is megtekintik.
(Ha ezt nem látták volna, az
olyan, mintha semmit sem lát-
tak volna egész Meseország-
ból!) Ez a mesekönyv 24 Fel-
mondásban számol be Tururu
(a kisfiú) és Türürü (a kislány)
elsô szerencse-próbáló világjá-
rásáról. Amibôl az is követke-
zik, hogy Határ Gyôzô remek
meséjének bizonyára folyta-
tása következik. A Londonban
élô jeles író a reá jellemzô fan-
táziával, nyelvi játékossággal
alkotta meg ezt a versekkel
ékesített, ritmikus beszéddel
dúsított, csupa-ötlet történet-
füzért, amelyhez pompásan il-
leszkednek Gyulay Líviusz egé-
szoldalas színes, és fejezetle-
záró fekete-fehér grafikái.

Michael Ende (1929–1995) a
többször is megfilmesített Vég-
telen történet és az ugyancsak
filmvászonra került Momo ré-
vén lett világhírû. Szerencsére
már Magyarországon is több
könyve forgalomban van. Így
például annak a sorozatnak két
darabja, amellyel elsô sikereit
aratta, még a ’60-as években. A
Gombos Jim-történetek elsô ré-
sze Gombos Jim és Lukács, a
masiniszta címmel látott nap-
világot tavalyelôtt.  Folytatása
mostanában került a gyerekek
kezébe, ugyancsak Tapodi Rika
fordításában, és Kelemen István
humoros rajzaival. Jim és Lu-
kács, a nagy és a kis gôzmoz-
donnyal, elindul, hogy elhoz-

zák Gyöngyélet Földjére Tur
Tur urat, a távóriást – világító-
toronynak! A tengeren vágnak
neki az útnak, ám hamarosan
repülni is tudnak egy zseniális
találmány, a perpetumobil  se-
gítségével. Egy darabig minden
rendben megy, csakhogy a ka-
lózok elrabolják a magára ha-
gyott Mollyt. Meg kell talál-
niuk a Rettegett 13-at. S a vé-
gén talán Jim származásának
rejtélye is megoldódik. (Az én
könyvtáram)

A strucc vére és A strucc ter-
jeszkedik után A strucc halálá-
val harmadik részéhez érkezett
a magyar történelem tényein
alapuló kalandregény-sorozat,

amely a Johnny Fortunate ka-
landjai címet viseli. Gáspár Fe-
renc regényeinek hôsei részben
a mai New Yorkban élnek,
részben a középkori Magyar-
országon. A félig magyar szár-
mazású Johnnyt most a Nagy
Lajos király halála utáni idô-
szak hatalmi harca, és közép-
kori alteregójának, Szerencsés
Jánosnak a sorsa, Garai Klára
iránt érezett szerelme foglal-
koztatja. (Míg ô maga Claire
iránt vonzódik.) Ebben a rész-
ben Johnny eljut a mai Ma-
gyarországra, a valóságban
látja a budai, a diósgyôri várat,
ahol képzeletben, álmaiban,
idôutazása során járt.

Michael Ende: Gombos Jim és a
Rettegett 13. Móra Kvk., 284
old., 1690 Ft; Gáspár Ferenc: A
strucc halála. Coldwell Könyvek,
198 old., 1580 Ft; Határ Gyôzô:
Tururu és Türürü. Littera Nova
Kiadó, 80 old., 1200 Ft; Róka
koma és a nyulacskák. General
Press K., 70 old., 1900 Ft; Heinz
Sielmann: Pókok. Tessloff és Ba-
bilon, 48 old., 1860 Ft.

Cs. A.

Mese, történelem, tudomány
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Részlet

Jasmine már régi motorosnak számított
a chaten. 

– Hajszín-, csípô-, derék-, mellméret? –
sorolta mindjárt.

– Honnan tudod? – csodálkozott Mó-
nime, de nem tudták befejezni a beszél-
getést, mert belépett Donna, s mellette
az ismeretlen személy.

– Üljetek le! – intett királynôi kézmoz-
dulattal, s ôk visszarogytak a székre.
Donna az iskolában – de az iskolán kívül
is – páratlan teremtménynek számított. 

– Mamma mia, Donna Clara! – sza-
kadt ki a fájdalmas sóhajtás az olasz
speces fiúkból, mert bizony a tanárnô
elérhetetlen álom volt számukra. Festett
szôke haját kontyba tûzve hordta, és
mindig visszafogott ruhákat viselt, ám
az ôstermészetnek nem tudott paran-
csolni. Ôt ugyanis olyan hatalmas mé-
retû keblekkel áldotta (vagy verte?) meg
a sors, aminôt azelôtt közelrôl még so-
hasem láthattak, legfeljebb a tévében.
Hosszú pillás, mély tüzû szemével ha
csak ránézett valamelyik tábla elôtt kín-
lódó áldozatára, annak mindjárt re-
megni kezdett a lába, és egy mukkot
sem tudott kinyögni, akármennyit is ké-
szült elôzô nap az órára. A lányok per-
sze könnyen voltak. A hormonjaikat
nem bolygatta fel Donna Klára jelenléte,
viszont ôk is imádták. A tanárnônek
kitûnô humorérzéke volt, és olyan ellen-
állhatatlan göndör kacajokkal tudott
nevetni, ami ôket is magával ragadta. 

– Szeretnék nektek bemutatni egy új
tanulót! – mutatott Donna a mellette
álló alakra, aki ezalatt zavartan köhé-
cselt. – Fogadjátok szeretettel, mert
nemcsak az iskola új számára, de ráadá-
sul egy másik városból érkezett. Mutat-
kozz be, kérlek!

Az új tanuló rákvörös lett, és elmo-
tyogta a nevét. Senki sem értette. Vi-
szont vigyorogva szemlélték, mert olyan
volt, mint egy csodabogár. Kövérkés
testén idétlen nadrág s fekete póló, hi-
valkodó felirattal: „Én egy bombaszak-
értô vagyok! Ha futni lát, kérem, próbál-
jon lépést tartani velem!” Szôkésbarna
haja, mely elöl csapzott, göndör tincsek-
ben lógott a szemébe, hátul olyan

hosszú volt, hogy a vállát verdeste.
Ezenkívül a homloka tele volt pattanás-
sal. Mint bombaszakértô elveszetten állt
a tanárnô mellett, és nagyon szerencsét-
lennek látszott. (…) 

Az osztály év elején spéci, modern pad-
sorokat kapott. Egy gonosz Darth Vader-
ivadék lehetett a tervezôje – így ismeret-
lenül is utálták a diákok –, mert a régi, jól
bevált kis asztalokkal szemben ezek telje-
sen nyitottak voltak elölrôl. Azt a szellôs

rácsozatot említeni sem érdemes, amely
a füzetek kicsúszását volt hivatott meg-
akadályozni… Tehát: ha az elkeseredett
tanuló puskázás céljából, netán egy nyi-
tott tankönyvet óhajtott becsúsztatni a
padba –, még a legnagyobb dioptria-
számú szemüveget viselô tanár is játszva
kiszúrhatta. Ráadásul egyszeriben véget
vetett a békés párkapcsolatoknak, mert
most egy-egy padba egymás mellé négy
tanuló került. Mónime és Jasmine a jobb
oldali oszlop elsô padjában ült, s mivel
rajtuk kívül nem volt senkinek kedve
ennyire szem elôtt lenni, ezért az édes
kettesük mindeddig fennmaradhatott.
Mindeddig. Donna ugyanis kinyújtotta
formás mutatóujját, és a Jasmine jobbján
lévô üres helyre mutatott.

Az ismeretlen lény megadóan bólin-
tott, és némi széktologatás után befész-
kelte magát. 

– És most lássuk, ki készült mára… –
mondta Donna, azzal kezébe vette a
naplót, és felült vele a katedrára. A fiúk
máskor abban reménykedtek, hátha
egyszer keresztbe teszi a lábát (mint az
Elemi ösztönben Sharon Stone), de
most a szemüket sem merték felemelni,
annyira féltek a feleléstôl. És milyen
ôrült messzeségben volt még tôlük a ki-
csengetés! (…)

– Tudod, miért neveztelek Patkány Etus-
nak az elôbb? – kérdezte a fiú olyan kö-
zelrôl, hogy az orruk majdnem összeért.

Jasmine-nek már könnyek folytak az
arcán. „Helyben vagyunk” – gondolta.
Ezek azok a helyzetek, amikrôl Apunak
sohasem beszélhet. 

– Miért? – kérdezte megadóan, mert
szeretett volna minél hamarabb átesni
az egészen.

Koppány ott tornyosult felette, mi-
közben tiktaktól mentolos lehelete az
arcát érte:

– Mert kísértetiesen hasonlítasz egy pat-
kányra… És én imádom a patkányokat…

– Megenni? – kérdezte Jasmine, aki
idôközben úgy döntött, nem teszi meg
senkinek azt a szívességet, hogy gyö-
nyörködhessen a szenvedésében. – Más
közlendô ezenkívül? – folytatta tárgyila-
gosan, immár száraz szemekkel. 

Koppány meghökkent egy pillanatra
a hirtelen változáson, s kicsit távolabb
húzódott:

– Tulajdonképpen nincs – vonta meg
a vállát.

– Akkor jó – mondta Jasmine, egy ha-
tározott mozdulattal arrébb tolva Kop-
pányt, majd szépen, tempós léptekkel
elindult a helye felé. Kicsit félt, hogy a
fiú visszarántja, vagy esetleg hátulról
gáncsot vet, és elkaszálja ôt a lábával,
de szerencsére semmi ilyesmi nem tör-
tént. A szünet végét jelentô éles berre-
gés pedig elzárta a srácok elôl a vissza-
vágás lehetôségét.

– Ne foglalkozz velük! Hülyék! – súgta
neki vigasztalóan Mónime, miközben
bejött a rajztanár, és feltárazta a vetítôt
diaképekkel.

– Az itt látható szobrot mindannyian
ismeritek – villantott fel Mûvész Úr egy
képet. – Michelangelo Dávidja. Szeret-
ném, ha leírnátok a gondolataitokat, il-
letve mindazt, amit tudtok róla. 10 perc,
óra indul! 

Mindenki lázas készülôdésbe kezdett.
Ekkora ökörséget! Dolgozat rajz tan-
tárgyból! Jasmine csak a tolla végét rág-
csálta, s egyszerûen nem jutott eszébe
semmi. Jobbján az új gyerek azonban
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lázasan írt valamit, s ez az igyekezet fel-
keltette az érdeklôdését. Kicsit kihúzta
magát, és odasandított, hátha ötletet
kap a látottakból…

„Szerintem nagyon jó ez a szobor,
azért mert Dávid a karját olyan élethûen
lógatja”– Jasmine kuncogni kezdett. Az
új fiú csodálkozva nézett fel rá a papírjá-
ból, majd egy határozott és sértôdött
mozdulattal eltakarta az irományát. A
lány tovább mosolygott. „Vajon hogy
hívják?” – jutott eszébe, és egy árulkodó
vinyetta után kutatott a pillantásával.
Nyert. A mûvészettörténet könyv tetején
ott állt a felirat: „Kárpáti Zoltán 10. oszt.
tan.”. Nem tudta, miért, de egyszeriben
szimpatikus lett neki ez az irodalmi nevet
viselô és divatjamúlt göncöket hordó,
fura figura. Elhatározta, hogy suli után
megkörnyékezi majd, és megpróbál
összebarátkozni vele, ha lehet. (…)

„Mi történt!? Mondd már!!” – faggat-
ták izgatottan az élô Barbie babát.

„Megcsókolt!” – vágta ki Libuli diadal-
masan, és körülnézett: egyenként él-
vezte ki a lányok arckifejezését. A meg-
döbbenés, csodálat, irigység és csaló-
dottság fintorát. Koppány ÔT CSÓ-
KOLTA MEG ELÔSZÖR! Ezzel minden
szóba jöhetô nôstény egyszer és min-
denkorra legyôzetett!

Valamikor Jasmine-nek is tetszett
Koppány, mert olyan igazi fiú volt. Kül-
sejével, stílusával, szép árnyalatú hang-
jával… A különbség a többi srác és ô
közte akkora volt, mint mikor az ember
végigsétál a lakótelepi parkolók között,
s az autókat figyelve a sok szériajárgány
között egyszer csak feltûnik egy áram-
vonalas csúcsmodell. Egy ilyennel járni
státusszimbólum is, nemcsak élvezet!
És Libuli azon az estén megütötte (meg-
csókolta) a fônyereményt, egyér-
telmûvé téve a még kételkedôk szá-
mára, hogy ô a nyerô. (…)

– Félsz tôlük? – kérdezte Zoli.
– Naná! Nem láttad, mit mûvelt velem

Koppány? 
– A tiktakcéllövöldére gondolsz?
– Arra, meg amikor azt mondta ne-

kem, hogy olyan vagyok, mint… egy
patkány. 

– És? Ettôl vagy úgy oda? – nézett rá
csodálkozva Zoltán. 

– De fura vagy! – tört ki Jasmine. – Hi-
szen ez súlyos sértés! Megalázás! Ez
nem elég egyértelmû neked?

– A kérdés az, TE MINEK ÉRZED MAGA-
DAT! – vágott vissza a fiú. – Patkánynak? 

Ez telitalálat volt. Jasmine elhallgatott.
– Tulajdonképpen… igen – válaszolta

némi önvizsgálat után.
Egy darabig némán baktattak egymás

mellett, s mindketten gondolataikba
merültek. 

– Szerinted mit kellett volna tennem
ahelyett… hogy magamra veszem?

– A patkányságot?
– Ühüm! 
– Azt hiszem, azzal kellene kezdened,

hogy jobban megismered önmagad. És
ha ez megvan, akkor már nem ülsz fel
hülyeségeknek. Koppány azt mondja,
patkányra emlékezteted? Kedvesen rá-
nevetsz, és fityiszt mutatsz neki! Vagy
megpaskolod az arcát! Mittudomén!
Hisz nôbôl vagy, az isten áldjon meg! Az
ilyen trükköket neked kellene tudnod!

– Paskoljam meg az arcát? Megôrül-
tél?! Menten agyonvágna!

Kárpáti Zoltán elnevette magát:
– Ilyen vonzó kiscsajokat, mint te, a

legritkább esetben szoktak egy kis hun-
cutság miatt kilapítani… Kedvességgel
többre mész, mint agresszivitással.

Jasmine-nek szinte lezsibbadtak a fü-
lei a hallottaktól. Ô vonzó? Ô? Patkány
Etus? (…)

„– Egy-két-három... MOST!” – kiál-
totta magában, s amint kinyílt az ajtó, a
száját célra tartva, kilôtte magából az
egészet! Rágóval együtt! Valósággal ki-
robbant belôle, és hiába bandzsított ré-
mülten a zuhatag után, már nem lehe-
tett visszaszívni… úristen! A csurom vi-
zes fejû Koppány állt vele szemközt, aki-
nek ráadásul a rágó keményen vissza-
pattant az orráról! Egy pillanatra ez az
egész olyan muris volt! És mégis…
annyira ijesztô!

Koppány behajtotta maga mögött az
ajtót, és vészjóslóan közeledett Jasmine
felé. A lánynak mindjárt az ajkára fa-
gyott a vigyorgás, igyekezett fele akko-
rára húzni magát, mint amekkorára
nôtt, és egyre hátrált.

– Mi volt ez? – kérdezte a fiú, az arcát
törölgetve. 

Jasmine már nem tudott továbbhát-
rálni, mert szokásos helyére került,
vagyis a falhoz szorítva a sarokban állt. 

– Bocsika, de nem neked szántam – re-
begte, és érezte, amint Koppányban
nôttön-nô valamiféle feszültség. „Jaj,
nekem! Mindjárt agyoncsap!” – gon-
dolta lesunyt fejjel. 

Koppány ott állt vele szemben, fél kéz-
zel a falat támasztva. Mivel zárta a szö-
get, lehetetlenség lett volna kimenekül-
nie ebbôl a helyzetbôl. 

– Nem nekem szántad? – kérdezte las-
san, összeszûkült szemekkel. – De azért
örültél neki, ugye? 

Jasmine fejében villámgyorsan cikáztak
a lehetôségek. Van olyan helyzetben,
hogy igazat mondjon? Ha elmondja a vé-
leményét, mi a legrosszabb, ami megtör-

ténhet vele? Háát… megüti. Mi több:
egyenletesen kiklopfolja, míg olyan lapos
nem lesz, mint a panírozásra váró disznó-
hús. Na és! Ki fogja bírni! Különben is, itt
a páratlan alkalom, hogy elmondhassa
neki, mennyire… mennyire…

– Gyûlöllek! – vágta keményen a fiú
szeme közé. – Soha életemben nem lát-
tam még ilyen rohadt alakot, mint te! 

– Miért vagyok én rohadt? Azért, mert
néhanapján szórakozom veled? 

Jasmine alig kapott levegôt.
– Ez neked szórakozás? – egyszerûen

nem bírta visszafogni magát, akár-
mennyire próbálta, így hatalmas, duz-
zadt könnyeket hullatva folytatta. –
Mindjárt lehidalok! Soha senki nem alá-
zott meg úgy, mint te! Napról napra
szórakozol velem, nem csak néhanap-
ján! Szépen lassan elérted, hogy nem
bírok rád nézni sem! Legszívesebben…
legszívesebben…

– Mit tennél? 
– Lekarmolnám a fejedet! – vágta a

szeme közé a lány. 
– Rajta! – mondta Koppány, és odatar-

totta a fél arcát!
– Nem ettem meszet! Aztán meg la-

posra vernél!
A fiú hátrakulcsolta a karjait:
– Ígérem, nem teszem… Sôt, véde-

kezni sem fogok! Na, csináld már! Itt a
soha vissza nem térô alkalom!

Annyira álomszerû volt ez az egész!
Koppány hatalmas, kék szeme egészen
zölddé változott, és csillogott a mélyén
valami, amit nem tudott mire vélni.
Megbánás? Vagy éppen ellenkezôleg:
kaján vidámság? Miként hihetne neki?
Lehet, hogy most kap tôle egy irtózato-
san nagy verést, de mégis… ennek a le-
hetôségnek képtelen volt ellenállni. Fel-
emelte remegô jobb kezét, és lassan a
fiú arca felé közelítette. A bôréhez érve
azonban megállt.

– Bátran! – biztatta Koppány.
– Nem… merem – suttogta (még min-

dig könnyezve) a lány.
– Nem bántlak, nyugi, csináld már!
Jasmine csak gyengén feszítette meg

az ujjait, és körmeit a bôrnek irányozva,
fentrôl lefelé húzott velük egyet.

– Ez nagyon gyatra volt! – mondta
Koppány. – Erôsebben!

A lány felbátorodott. Ismét felemelte a
kezét, s kicsit határozottabb nyomást
gyakorolva elindult a járomcsonttól, fe-
hér csíkokat húzva keresztülhaladt az
arcon, s ügyetlen mozdulattal le-
csusszant még a nyakra is.

Koppány szembefordult vele, és annyi-
ra különösen nézett rá, amitôl Jasmine
egyszerre kezdett dideregni és öntötte
el a forróság.

– Ha akarod, akkor… itt a másik is. (…)
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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 3. szám

● A Déry-hagyaték titkai – a Petôfi Irodalmi Múzeum Déry-gyûjteményérôl
● Ex Libris – Érdi Sándor

● A nyitott ajtó becsalogatja a vevôket – bemutatjuk a Pergamon Antikváriumot
● Lassú kezdetek – indulóban az idei könyvaukciós szezon

● Körmetszet a metszetek történetérôl – könyvillusztráció, városkép, térkép, arckép 
● A könyv névjegye. A címlap fejlôdéstörténete 2. rész. Az évszám az impresszumban

● Tóth Gyula, történész, író, tanár: A Kiadói Fôigazgatóság történetérôl 2. rész
● Nietzsche mûveinek fogadtatása Magyarországon

– beszélgetés Kunszt Györggyel a hazai Nietzsche recepció kezdeteirôl
● Emlékkönyv és díszelôadás – Koronázási Emlékkönyv I. Ferenc József megkoronázásáról

● „Kérjük, vigyázzon a könyvre” – fennmaradt könyvtárosi szövegek a múlt századból
● Szakonyi Károly: Könyvek, könyveim

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.), a Parnasszus

Antikváriumban (Budapest V.,
Bajcsy-Zsilinszky út 50.), a Bibliomán

Antikváriumban (Szentendre,
Rákóczi út 15.), a Lónyai Antikváriumban

(Budapest IX., Lónyai utca 9.),
a Mike és Társa Antikváriumban
(Budapest V., Múzeum krt. 15.).

Kôszeghy Elemér
Magyarországi
ötvösjegyek
a középkortól
1867-ig

Ára: 8479 Ft

Megvásárolható
a Libri Könyvkereskedelmi Kft., 
a Líra és Lant Rt.,
a Magyar Könyvklub Rt.
könyvesboltjaiban
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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
Abe Kóbó: A homok asszonya. General

Press. (Nagy siker volt sorozat)
ISBN: 963-9459-02-X kötött: 2000 Ft 

A gazdasági élet szociológiája. 4. kiad.
Aula. 
ISBN: 963-9478-13-X fûzött: 1990 Ft 

A kismalac és a farkasok. TKK. 
ISBN: 963-5960-33-6 kötött: 765 Ft 

A közoktatás a jogalkalmazás tükrében.
Iskolaszolga. 
ISBN: 963-8292-15-5 fûzött: 5973 Ft 

Albert Sándor: Fordítás és filozófia. A for-
dításelméletek tudományfilozófiai prob-
lémái: filozófiai szövegek fordítási kérdé-
sei. Tinta. (Segédkönyvek a nyelvészet
tanulmányozásához 17.) 
ISBN: 963-9372-39-0 fûzött: 1680 Ft 

Antalné Tankó Mária: Gyimes-völgyi
csángó népi gyógyászat. EFI: L’ Harmat-
tan. (Folklór) 
ISBN: 963-9457-34-5 fûzött: 2100 Ft 

Anyagáramlások és hatásaik a termé-
szetben. MTA Társkut. Közp. (Magyar-
ország az ezredfordulón. Mûhelytanul-
mányok) 
ISBN: 963-508-378-5 fûzött: 500 Ft 

Anyanyelv, oktatás – közösségi nyelv-
használat. Újratanítható-e a kisebbsé-
gek anyanyelve a magyarországi nem-
zetiségi iskolákban? Gondolat Kiadói
Kör: MTA Kisebbségkut. Int. (Kisebbsé-
gek Kelet-Közép-Európában 8.) 
ISBN: 963-9500-04-6 fûzött: 1690 Ft 

Apák és fiúk és unokák. Jövedelemáram-
lás együtt élô korosztályok között. Osiris.
(Osiris tankönyvek) 
ISBN: 963-389-294-5 kötött: 2880 Ft 

A rendszerváltozás a Magyar Szemlé-
ben. Válogatás 1992–2002. Válasz.
(Magyar Szemle könyvek) 
ISBN: 963-9461-10-5 kötött: 3000 Ft 

Arnold, Nick: Rémes régiségek. Egmont-
Hungary. (Tudástár) 
ISBN: 963-627-808-3 fûzött: 848 Ft 

Árpádkori új okmánytár. 10. köt. [Repr. ki-
ad.] 

ISBN: 963-206-308-2 fûzött: 2100 Ft 

Assmann, Jan: Mózes, az egyiptomi. Egy
emléknyom megfejtése. Osiris. (Osiris
könyvtár. Vallástörténet) 
ISBN: 963-389-324-0 fûzött: 2480 Ft 

A tao és a dharma. A kínai orvoslásról és
az ajurvédáról. 
ISBN: 963-204-144-5

A természet csodái. Black & White K. 
ISBN: 963-9452-44-0 fûzött: 680 Ft 

Az értékteremtô folyamatok menedzs-
mentje. Termelés, szolgáltatás, logiszti-
ka. 3. kiad. Aula. 
ISBN: 963-9478-19-9 kötött: 5900 Ft 

B
Babay Bernadette: "Keresem Bridzsit-

jonszt, házasság céljából". Lucullus
2000. 
ISBN: 963-8379-21-9 kötött: 1890 Ft 

Ballagási emlék. Lektûr K. 
ISBN: 963-9451-03-7 kötött: 1500 Ft 

Balogh Mihály – Szabó Sándor: Felsô-
Kiskunság – Dunamellék. Helyismereti
olvasókönyv. Baksay Ref. Gimn. 
ISBN: 963-9315-03-6 fûzött: 1333 Ft 

Bán Mór: Jég és vér. Az elsô Kárpáthia-re-
gény!: [A Nomádkirály-ciklust megelôzô
történet]. Cherubion. (Osiris könyvek
101.) 
ISBN: 963-9346-84-5 fûzött: 1198 Ft 

Barátság: képkavalkád. Kossuth. 
ISBN: 963-09-4393-X kötött: 1490 Ft 

Barát Tamás: A bizalom tolmácsai. [public
relations]. Medipen. 
ISBN: 963-00-8332-9 fûzött: 4200 Ft 

Baróti László Sándor: Bevezetés az
Ószövetség olvasásához. Státus. 
ISBN: 973-8311-24-1 fûzött: 1000 Ft 

Barthel, Manfred: Lisszabon. M. Kvklub.
(Marco Polo) 
ISBN: 963-547-856-9 fûzött: 1990 Ft 

Bartosek, Karen: Vallanak az archívumok.
Prága – Párizs, (1948–1968). Hamvas
Int. (Arc és álarc) 
ISBN: 963-204-589-0 fûzött: 3500 Ft 

Békei Lászlóné: Kicsoda, micsoda a ma-
tematikában. Diáktéka. (Diák kiskönyv-
tár 8.) 
ISBN: 963-9198-00-5 fûzött: 275 Ft 

Benacchio, Giannantonio: Az Európai Kö-
zösség magánjoga. Polgári jog: kereske-
delmi jog. Osiris. (Osiris tankönyvek) 
ISBN: 963-389-303-8 kötött: 4180 Ft 

Blahó András: Epilógus. Az Európai Unió
és a tíz csatlakozó ország közötti bôví-

tési tárgyalások folyamata, 2002. április-
2002. december 31.Aula. 
ISBN: 963-9478-24-5 fûzött: 200 Ft 

Bödôk Zsigmond: Magyar feltalálók az
automobilok történetében. Nap K. (Ma-
gyar talentum) 
ISBN: 80-89032-32-X fûzött: 1200 Ft 

Boruzs János: Aphrodité csókja. Kheiron
’97. 
ISBN: 963-9246-37-9 fûzött: 750 Ft 

Boruzs János: Megálmodott szerelem.
Kheiron ’97. 
ISBN: 963-9246-38-7 fûzött: 583 Ft 

Bötig, Klaus: Málta, Gozo. M. Kvklub.
(Marco Polo) 
ISBN: 963-547-851-8 fûzött: 1990 Ft 

Budapest és környéke, Pest megye
[Kart. dok.]. 184 település térképe, ház-
számozás, egyirányú utcák, lakótelepek.
1:20 000; 1:300 000 Topo-Press. 
ISBN: 963-9113-17-4 CM fûzött: 2353 Ft 

Budapest II. kerület [Kart. dok.]. Várostér-
kép: Stadtplan: city map: plan de ville:
pienta della cittá: közintézmények, mû-
emlékek, szolgáltatások, üzletek. 1:13
000, Topo-Press. (Budapesti kerülettér-
kép – sorozat) 
ISBN: 963-9113-16-6 CM 243 Ft 

Budapest III. kerület [Kart. dok.]. Város-
térkép: Stadtplan: city map: plan de ville:
pienta della cittá: közintézmények, köz-
lekedés, szolgáltatások, cégjegyzék.
1:12 000, T.Press.Map Térk. (Budapesti
kerülettérkép – sorozat) 
ISBN: 963-9113-15-8 CM 243 Ft 

Budapest IV. kerület [Kart. dok.]. Város-
térkép: Stadtplan: city map: plan de ville:
pienta della cittá: közintézmények, köz-
lekedés, szolgáltatások, cégjegyzék. 1:9
000, T.Press.Map Térk. (Budapesti kerü-
lettérkép – sorozat) 
ISBN: 963-9113-13-1 CM 243 Ft 

Budapest VI–VII. kerület [Kart. dok.]. Vá-
rostérkép: Stadtplan: city map: plan de
ville: pienta della cittá: közintézmények,
közlekedés, szolgáltatások, cégjegyzék.
1:5 000, Topo-Press. (Budapesti kerület-
térkép – sorozat) 
ISBN: 963-9113-22-0 CM 243 Ft 

Budapest VIII–IX. kerület [Kart. dok.]. Vá-
rostérkép: Stadtplan: city map: plan de
ville: pienta della cittá: közintézmények,
közlekedés, szolgáltatások, cégjegyzék.
1:9 500 Topo-Press. (Budapesti kerület-
térkép – sorozat) 
ISBN: 963-9113-24-7 CM 243 Ft 

Budapest X. kerület [Kart. dok.]. Város-
térkép: Stadtplan: city map: plan de ville:
pienta della cittá: közintézmények, mû-
emlékek, szolgáltatások, üzletek. 1:10
000 Topo-Press. (Budapesti kerülettér-
kép – sorozat) 
ISBN: 963-9113-09-3 243 Ft 

Budapest XI. kerület [Kart. dok.]. Város-
térkép: Stadtplan: city map: plan de ville:
pienta della cittá: közintézmények, mû-
emlékek, szolgáltatások, üzletek. 1:11
000 Topo-Press. (Budapesti kerülettér-
kép – sorozat) 
ISBN: 963-9113-18-2 243 Ft 

Budapest XIII. kerület [Kart. dok.]. Város-
térkép: Stadtplan: city map: plan de ville:
pienta della cittá: közintézmények, köz-
lekedés, szolgáltatások, céglista. 1:7
000 Topo-Press. (Budapesti kerülettér-
kép – sorozat) 
ISBN: 963-9113-20-4 CM 243 Ft 

Budapest XIV. kerület [Kart. dok.]. Város-
térkép: Stadtplan: city map: plan de ville:
pienta della cittá: közintézmények, köz-
lekedés, szolgáltatások, cégjegyzék. 1:8
000 Topo-Press. (Budapesti kerülettér-
kép – sorozat) 
ISBN: 963-9113-25-5 CM 243 Ft 

Budapest XV. kerület [Kart. dok.]. Város-
térkép: Stadtplan: city map: plan de ville:
pienta della cittá: közintézmények, köz-
lekedés, szolgáltatások, cégjegyzék. 1:9
500 Topo-Press. (Budapesti kerülettér-
kép – sorozat) 
ISBN: 963-9113-12-3 CM 243 Ft 

Budapest XVI. századi uradalmi utasítá-
sok. Utasítások a kamarai uradalmak
prefektusai, udvarbírái és ellenôrei ré-
szére. 1. köt. Szentpétery I. Törttud. Ala-
pítvány. (Fons könyvek 2.) 
ISBN: 963-204-594-7 fûzött: 

Budapest XVI. századi uradalmi utasítá-
sok. Utasítások a kamarai uradalmak
prefektusai, udvarbírái és ellenôrei ré-
szére. 2. köt. Szentpétery I. Törttud. Ala-
pítvány. (Fons könyvek 2.) ISBN: 963-202-

005-7 fûzött: 

Budapest XVIII. kerület [Kart. dok.]. Vá-
rostérkép: Stadtplan: city map: plan de
ville: pienta della cittá: közintézmények,
közlekedés, szolgáltatások, cégjegyzék.
1:11 000 Topo-Press. (Budapesti kerü-
lettérkép – sorozat) 
ISBN: 963-9113-26-3 CM 243 Ft 

Budapest XIX. kerület [Kart. dok.]. Város-

Meg jelent könyvek
2003. március 7–20.

Az összeállítás a Könyvtárellátó Közhasz-
nú Társaság információs rendszere alap-
ján készült. A felsorolt könyveket a Könyv-
tárellátó már felajánlotta megvásárlásra a
könyvtáraknak, ill. megrendelhetôk a tár-
saság home lapján (www.kello.hu).
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térkép: Stadtplan: city map: plan de ville:
pienta della cittá: közintézmények, mû-
emlékek, szolgáltatások, üzletek. 1:10
000 Topo-Press. (Budapesti kerülettér-
kép – sorozat) 
ISBN: 963-9113-19-0 CM 243 Ft 

Budapest XX. kerület [Kart. dok.]. Város-
térkép: Stadtplan: city map: plan de ville:
pienta della cittá: közintézmények, köz-
lekedés, szolgáltatások, cégjegyzék.
1:11 000 Topo-Press. (Budapesti kerü-
lettérkép – sorozat) 
ISBN: 963-9113-28-X CM 243 Ft 

C
Child, Lee: Lángoló sivatag. General

Press. (Világsikerek) 
ISBN: 963-9459-08-9 kötött: 1500 Ft 

Cholnoky Viktor: A vörös Péter és más el-
beszélések. Unikornis. (A magyar próza
klasszikusai 98.) 
ISBN: 963-427-468-4 kötött: 3500 Ft 

Cohen, Frits – Wander, Daniel: Munkahe-
lyi grafológia. A grafológia hatékony al-
kalmazása az üzleti életben. M. Kvklub. 
ISBN: 963-547-875-5 kötött: 1490 Ft 

Conti, Flavio: Itáliai székesegyházak. Az
olasz félsziget legjelentôsebb templo-
mainak, székesegyházainak és baziliká-
inak lenyûgözô szépsége, története.
Merhávia: PolgART. 
ISBN: 963-9306-53-3 kötött: 9950 Ft 

Cook, Robin: Életjel. 3. kiad. I.P.C. Kv.
(I.P.C. könyvek) 
ISBN: 963-635-250-X fûzött: 1200 Ft 

Cooper, James Fenimore: Az utolsó mo-
hikán. Black & White K. 
ISBN: 963-9452-41-6 fûzött: 640 Ft 

Courtier, Jane: Kertészkedjünk egész év-
ben! M. Kvklub. 
ISBN: 963-547-840-2 kötött: 3400 Ft 

Cross, Robin: A sas bukása. A Harmadik
Birodalom utolsó napjai. Alexandra. 
ISBN: 963-368-252-5 kötött: 1999 Ft 

Czibulyás József: A japánfürj és tenyész-
tése. Gazda. 
ISBN: 963-7445-45-5 fûzött: 1680 Ft 

Cs
Család és népesség – itthon és Európá-

ban. KSH NKI: Századvég. 
ISBN: 963-9211-61-3 kötött: 3800 Ft 

Csalla Tünde: Ágnes. Kisregény. Literator. 
ISBN: 973-9360-41-6 fûzött: 840 Ft 

Csehország és Szlovákia. Kossuth. (Nyi-
tott szemmel) 
ISBN: 963-09-4405-7 fûzött: 5990 Ft 

Csiba Lajos: Ôszi szarvasbôgések Tava-
szi szalonkázások. Csallóközi vadász-
napló. Csemadok Dunaszerdahelyi Te-
rületi Választmánya. (Gyurcsó István
Alapítvány könyvek 26.) 
ISBN: 80-89001-19-X fûzött: 1900 Ft 

Csikós Janzer Dóra: "Four mighty ones
are in every man". The development of
the Fourfold in Blake. Akad. K. (Philoso-
phiae doctores [15.]) 
ISBN: 963-05-7936-7 fûzött: 2300 Ft 

D
Darman, Peter: Túlélés. Kézikönyv. Hajja. 

ISBN: 963-9037-66-4 kötött: 2499 Ft 

Diákkalendárium a 2003–2004-es tanév-
re. Általános és középiskolások részére.
TKK. 
ISBN: 963-5960-32-8 kötött: 445 Ft 

Diétás tanácsok rákbetegeknek. Spring-
Med. (SpringMed betegtájékoztató füze-
tek: onkológia) 
ISBN: 963-9456-12-8 (hibás ISBN 963-9456-10-1) fûzött:
650 Ft 

Domonkosi Ágnes: Megszólítások és be-
szédpartnerre utaló elemek nyelvhasz-
nálatunkban. [DE M. Nyelvtud. Int.] (A
Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Intézetének kiadványai 79.) 
ISBN: 963-472-717-4 fûzött: 2240 Ft 

Dráviczki Sándor: A Pedagógus. Besse-
nyei. (Pedagógusmesterség) 
ISBN: 963-9385-61-1 fûzött: 1243 Ft 

Dürrenmatt, Friedrich: Válogatott elbe-
szélések. 3. Az ígéret. 
ISBN: 963-07-7358-9 kötött: 1800 Ft 

Dürrenmatt, Friedrich: Válogatott elbe-
szélések. 4. A megbízás. 
ISBN: 963-07-7359-7 kötött: 1900 Ft 

Duve, Karen: Esôregény. JAK: BIP. (JAK
világirodalmi sorozat 34.) 
ISBN: 963-9500-06-2 kötött: 1950 Ft 

E

ECDL [elektronikus dok.]. Oktatóanyag.
Krea. (Krea intelligens könyvtár) 
Mûanyag tokban: 6990 Ft 

Echokardiográfiás CD-atlasz. Minerva. 
ISBN: 963-86297-7-0 kötött: 12000 Ft 

Economics of European integration.
Akad. K. 
ISBN: 963-05-7990-1 fûzött: 8300 Ft 

Eco, Umberto: Baudolino. Európa. 
ISBN: 963-07-7153-5 kötött: 2600 Ft 

Édesanyám rózsafa. Anyák napi mûsor.
Baldoni. (Családi zsebkönyvtár) 
fûzött: 1167 Ft 

Egyetemes mûvészettörténet. 3. kieg. ki-
ad. Park. 
ISBN: 963-530-456-0 kötött: 14900 Ft 

Ékes Ildikó: Életmód – életszínvonal.
Jegyzet az ELTE ÁJK közgazdaságtani
szakszemináriumához. Rejtjel. 
ISBN: 963-9149-74-8 fûzött: 1700 Ft 

Éles Árpád: Versek Debrecenrôl. készült
az 1848–49-es magyar szabadságharc
és forradalom 155. évfordulójának tisz-
teletére. Szerzô. 
ISBN: 963-430-266-1 fûzött: 896 Ft 

Eliade, Mircea: Vallási hiedelmek és esz-
mék története. 2. Gautama Buddhától a
kereszténység gyôzelméig. Osiris K.
(Osiris könyvtár. Vallástörténet) 
ISBN: 963-389-405-0 fûzött: 2480 Ft 

Eliade, Mircea: Vallási hiedelmek és esz-
mék története. 3. Mohamedtôl a refor-
mációig. Osiris K. (Osiris könyvtár. Val-
lástörténet) 
ISBN: 963-379-408-0* (hibás ISBN 963-379-145-6) fûzött:
2480 Ft 

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

Escorial avagy A Cs-tartomány. Madách-
Posonium./ Lilium Aurum. 
ISBN: 80-7089-347-8 fûzött: 1300 Ft 

Essex, Karen: A fáraó. General Press.
(Különleges könyvek sorozat) 
ISBN: 963-9459-29-1 kötött: 2500 Ft 

Európai integrációs alapismeretek. Aula. 
ISBN: 963-9478-15-6 kötött: 5300 Ft 

Európai jelentés-árnyalatok. Ventus Li-
bro: XXI. Század Társ. Egyes. 
ISBN: 963-86333-60 fûzött: 1400 Ft 

Európai közösségi jogi elemek a magyar
magán- és kereskedelmi jogban. KJK-
Kerszöv. 
ISBN: 963-224-610-1 fûzött: 5824 Ft 

F
Farkas Csaba: Windows és Office XP fel-

használóknak. Windows XP: Word
2002: Excel 2002: Access 2002: Power-
Point 2002: az internet használata:
FrontPage 2002: számítástechnikai
alapismeretek. JOS. 
ISBN: 963-206-391-0 fûzött: 1876 Ft 

Fási Katalin – Gyarmati Gábor: Pánikbe-
tegség. Tények és tapasztalatok. Focus.
(Egészségkönyvtár) 
ISBN: 963-9469-13-0 kötött: 1490 Ft 

Fehér Sándor: Cápafogak között. Versek.
Plectrum. 
ISBN: 80-968806-1-6 kötött: 1300 Ft 

Féja Géza levelezése. Nap K. 
ISBN: 963-9402-29-X kötött: 3500 Ft 

Felvidéki vadászörökség. Írások a haj-
dani vadászvilágból. TerraPrint. 
ISBN: 963-9186-46-5 fûzött: 1100 Ft 

Ferencz Imre: Utánrendelés elôdökrôl.
Vallomások, jegyzetek. Státus. 
ISBN: 973-8311-25-X fûzött: 1450 Ft 

Filmer, Robert, Sir: Patriarcha és egyéb
írások. Polis. 
ISBN: 973-9267-91-2 fûzött: 1800 Ft 

Fleisz János: Nagyvárad története évszá-
mokban. Literator.
ISBN: 973-9360-22-X fûzött: 840 Ft 

Fleisz János: Nagyvárad történeti bibliog-
ráfiája. Válogatott könyvészet. Literator. 
ISBN: 973-9360-39-4 fûzött: 700 Ft 

Földi Pál: A magyar gyalogság története,
1715–1918. Anno. 
ISBN: 963-375-261-2 fûzött: 700 Ft 

G
Gaal György: Kolozsvár. Milleniumi kala-

uz. Polis. 
ISBN: 973-9267-82-3 fûzött: 1800 Ft 

Gál Sándor: 65 vers. AB-Art. 
ISBN: 80-89006-44-2 fûzött: 1300 Ft 

García Márquez, Gabriel: A pátriárka alko-
nya. 3. kiad. Magvetô: M. Kvklub. 
ISBN: 963-548-671-5 963-14-2094-9 kötött: 2290 Ft 

García Márquez, Gabriel: A tábornok út-

vesztôje. 3. kiad. Magvetô. 
ISBN: 963-14-2130-9 kötött: 2290 Ft 

García Márquez, Gabriel: Száz év ma-
gány. 9. kiad. Magvetô. 
ISBN: 963-14-2049-3 kötött: 2490 Ft 

García Márquez, Gabriel: Szerelem a ko-
lera idején. 7. kiad. Magvetô. 
ISBN: 963-14-2055-8 kötött: 2490 Ft 

Géczi Zoltán: Partraszállás a II. világhá-
borúban. [A szövetségesek legnagyobb
titkos offenzívájának a részletes törté-
nete]. Vagabund. 
ISBN: 963-9409-01-4 fûzött: 700 Ft 

Gedge, Pauline: A tizenkettedik átválto-
zás. Gabo. 
ISBN: 963-9421-21-9 kötött: 2500 Ft 

Gellért Sándor: A magyarok háborúja.
Vershagyaték. Literator. 
ISBN: 973-9360-27-0 fûzött: 980 Ft 

Goleman, Daniel – Boyatzis, Richard E. –
McKee, Annie: A természetes vezetô.
Az érzelmi intelligencia hatalma. Vince
K. 
ISBN: 963-9323-70-5 kötött: 3295 Ft 

Golluch, Norbert: Mi fán terem? A kikötô.
Orlandó Stúdió. (Fabula könyvek) 
ISBN: 963-204-639-0 kötött: 1690 Ft 

Golluch, Norbert: Mi fán terem? Az autó-
szervíz. Orlandó Stúdió. (Fabula köny-
vek) 
ISBN: 963-204-638-2 kötött: 1690 Ft 

Gombkötô Csaba: Ecseted hó. 2. bôv. ki-
ad. Kairosz. 
ISBN: 963-9484-20-2 fûzött: 2500 Ft 

Gömöri János: Castrum Supron. Sopron
vára és környéke az Árpád-korban: Die
Burg von Sopron (Ödenburg) in der Ár-
pádenzeit. Scarbantia Társ. 
ISBN: 963-206-521-2 fûzött: 2400 Ft 

Görömbei András: Csoóri Sándor. Kalli-
gram. (Tegnap és ma: kortárs magyar
írók) 
ISBN: 80-7149-513-1 fûzött: 1600 Ft 

Gressman, Thomas S.: Vadászok. Behol-
der. (Battletech) 
ISBN: 963-9399-31-0 fûzött: 1498 Ft 

Guth, Elisabeth: Madrid. M. Kvklub.
(Marco Polo) 
ISBN: 963-547-843-7 fûzött: 1990 Ft 

Gy
Gyógyszeres kezelés a kardiológiában.

B+V Lap- és Kvk. 
ISBN: 963-7746-85-4 kötött: 5980 Ft 

Gyulai Rudolf: Az Alsó-csallóközi és Csi-
lizközi Egyesült Ármentesítô és Alsó-
csallóközi Belvízlevezetô Társulat törté-
nete. Kalligram. (Csallóközi kiskönyvtár) 
ISBN: 80-7149-518-2 kötött: 2700 Ft 

H
Haderer, Gerhard: Jesszus! Orlandó Stú-

dió. 
ISBN: 963-204-641-2 kötött: 2250 Ft 

Hajdrik József: Istenrôl, hitrôl, szeretetrôl
– szabadon. Divius Lux MM. 
ISBN: 963-202-659-4 fûzött: 784 Ft 

Halász Zsuzsa: A 2x hét. Tizennégy útke-
resô beszélgetés. Kairosz. 
ISBN: 963-9484-25-3 fûzött: 2300 Ft 

Ha majd hatéves leszek. Versek kicsik-
nek. Sziget. 
ISBN: 963-8138-75-0 kötött: 1480 Ft 

Haraszti Gyula: Egri borok. Kossuth. (Ma-
gyar vinotéka) 
ISBN: 963-09-4428-6 kötött: 1990 Ft 

Hargitai György: Fôzelékek, köretek, már-
tások. Könyvkuckó. (Príma szakács so-
rozat) 
ISBN: 963-9265-13-6 fûzött: 550 Ft 

Hargitai György: Sajtos finomságok. 170
ételrecept + kis sajtlexikon. Könyvkuckó.
(Príma szakács sorozat) 
ISBN: 963-9265-05-5 fûzött: 550 Ft 

Hargitai György: Vegetáriánus ételek.
Könyvkuckó. (Príma szakács sorozat) 
ISBN: 963-9077-87-9 (hibás ISBN 963-9077-87-3) fûzött:
550 Ft 

Hassel, Sven: Eltörölni Párizst! Aquila. 
ISBN: 963-679-149-X kötött: 1690 Ft 

Hassel, Sven: Monte Cassino. Aquila. 
ISBN: 963-679-134-1 kötött: 1690 Ft 

Haui József: Elsô mondókáim. Mondókák,
versikék, dalocskák, altatók. Aranyhal. 
ISBN: 963-9268-24-0 [hibás ISBN 963-9196-64-9] kötött:
1490 Ft 

Heider, Fritz: A személyközi viszonyok
pszichológiája. Osiris. (Osiris könyvtár. A
szociálpszichológia klasszikusai) 
ISBN: 963-389-325-9 fûzött: 2680 Ft 

Heller, Robert: Menedzserek kézikönyve.
Minden, amit a vállalatvezetésrôl és az

üzletrôl tudni kell. M. Kvklub. 
ISBN: 963-368-412-9 kötött: 3990 Ft 

Hellmiss, Margot: Természetes gyógymó-
dok almaecettel. Hogyan enyhíthetjük a
fej- és torokfájást, megfázást, ízületi
bántalmakat vagy emésztési zavarokat
az almaecet gyógyerejével. M. Kvklub.
(Erôs test és derûs lélek) 
ISBN: 963-547-172-6 kötött: 1200 Ft 

Henkey Gyula: A Csallóközi magyarok et-
nikai embertani képe. Alistál környéke,
Bôs, Nagymegyer: Csallóközi összefog-
laló tanulmány. Csemadok Dunaszerda-
helyi Területi Választmánya. (Gyurcsó
István Alapítvány könyvek 24.) 
ISBN: 80-89001-16-5 fûzött: 1200 Ft 

Hermész Triszmegisztosz összegyûjtött
tanításai. 3. bôv., jav. kiad. Farkas L. I. 
ISBN: 963-7310-26-6 fûzött: 1800 Ft 

Hesz Márta: Szívhangon. Literator. 
ISBN: 973-9360-37-8 fûzött: 700 Ft 

Hoffmann István: Magyar helynévkutatás,
1958–2002. DE M. Nyelvtud. Tanszék (A
Magyar Névarchívum kiadványai 7.) 
ISBN: 963-472-720-4 fûzött: 2800 Ft 

Holt, Victoria: Találkozunk mi még. I.P.C.
Kv. (I.P.C. könyvek) 
ISBN: 963-635-249-6 fûzött: 1200 Ft 

Holzförster, Heidrun: Díszfák, díszcserjék
metszése könnyedén. Holló. 
ISBN: 963-684-081-4 kötött: 1390 Ft 

Hoppá!: képkavalkád. Kossuth. 
ISBN: 963-09-4395-6 kötött: 1490 Ft 

Huszár Tibor: Kádár János politikai pályá-
ja. 1. köt. 1912-1956. 2. jav. kiad. Sza-
bad Tér: Kossuth. 
ISBN: 963-09-4464-2 kötött: 2980 Ft 

I
Impresszionizmus, 1860–1920. Taschen/

Vince K.. 
ISBN: 3-8228-2565-4 fûzött: 12000 Ft 

Informatikai eszközök a fizika oktatásá-
ban. Tanári kézikönyv a 12–18 éves ko-
rosztály oktatásához. Nemz. Tankvk. 
ISBN: 963-19-4094-2 fûzött: 3052 Ft 

Informatikai eszközök a matematika okta-
tásában. Tanári kézikönyv a 12–18 éves
korosztály oktatásához. Nemz. Tankvk. 
ISBN: 963-19-4093-4 fûzött: 3350 Ft 

Informatikai eszközök az idegen nyelv ok-
tatásában. Tanári kézikönyv a 12–18 éves
korosztály oktatásához. Nemz. Tankvk. 
ISBN: 963-19-4095-0 fûzött: 3360 Ft 

J
Jacsmenik Gyula: Szôlészet, borászat a

kiskertben. Kheiron ’97. 
ISBN: 963-85790-2-1 fûzött: 575 Ft 

Janikovszky Éva: Ájlávjú. 3. kiad. Móra. 
ISBN: 963-11-7761-0 kötött: 1390 Ft 

Jarvey, Pete – Skeeter, Chris: Szaddám –
háborúból háborúba. Maxim Kvk. 
ISBN: 963-9489-00-X fûzött: 1380 Ft 

"Jöjj el szabadság!". Bihari Mihály egye-
temi tanár 60. születésnapjára készült
ünneplô kötet. Rejtjel. (Rejtjel politológiai
könyvek 14.) 
ISBN: 963-9149-80-2 fûzött: 5500 Ft 

Jókai Mór: A Hadak útja. Hun regék. Ex-
calibur. 
ISBN: 963-9285-23-4 kötött: 1750 Ft 

K
Kálmán Jenô – Tankó Béla: Sicc. Arany-

hal. 
ISBN: 963-8366-26-5 kötött: 1499 Ft 

Kányádi Sándor: Dél keresztje alatt. Pal-
las-Akadémia. 
ISBN: 973-8079-86-1 kötött: 1500 Ft 

Kelemen István: Várad színészete. Litera-
tor: Charta.
ISBN: 973-97606-2-7 973-97292-6-6 fûzött: 1260 Ft 

Kerekes Sándor – Szlávik János: A kör-
nyezeti menedzsment közgazdasági
eszközei. 3. átd. kiad. KJK-Kerszöv.
(Környezetvédelmi kiskönyvtár 2.) 
ISBN: 963-224-616-0 fûzött: 4368 Ft 

Kerényi Károly: Az örök Antigoné. Vallás-
történeti tanulmányok. Paidion. 
ISBN: 963-204-896-2 kötött: 5900 Ft 

Kincses Ajtay Mária: Mérgezô növények.
Tempo K. 
ISBN: 963-9469-18-1 kötött: 1290 Ft 

King, Stephen: A remény rabjai. [Kisregé-
nyek]. Európa. 
ISBN: 963-07-7357-0 fûzött: 1700 Ft 

Kleist, Heinrich von: Kohlhaas Mihály. Eu-
rópa. (Európa diákkönyvtár) 
ISBN: 963-07-7319-8 fûzött: 650 Ft 

Kohn, Meir: Bank- és pénzügyek, pénzü-
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gyi piacok. Osiris: Nk. Bankárképzô
Közp. (Osiris tankönyvek) 
ISBN: 963-389-435-2 kötött: 6500 Ft 

Kölcsey Ferenc: Országgyûlési írások. 2.
Országgyûlési naponkénti jegyzések.
Kritikai kiad. (Kölcsey Ferenc minden
munkái) 
ISBN: 963-9104-72-8 kötött: 1950 Ft 

Koncsol László: A Csallóköz városai és
falvai. 2. köt. Gancsháza – Kulcsod.
(Csallóközi kiskönyvtár) 
ISBN: 80-7149-517-4 kötött: 2100 Ft 

Kovács András Ferenc: Dzsinbüge. Pal-
las-Akadémia. (Mesevonat 7.) 
ISBN: 973-8079-90-X fûzött: 700 Ft 

Kovács László: Amikor kevés a töltény.
TerraPrint. 
ISBN: 963-9186-49-X fûzött: 1800 Ft 

Krajnik-Nagy Károly: A hétnevû sárkány.
Literator. 
ISBN: 973-9360-40-8 fûzött: 560 Ft 

Krause, Regina: Mandalafestés. Papírra,
üvegre, porcelánra: [mintaívekkel]. Cser
K. (Színes ötletek 2003/65.) 
ISBN: 963-9445-54-1 fûzött: 598 Ft 

Kricskovics Zsuzsanna – Haui Balázs
Bogdán: Nagy origami könyv. Aranyhal. 
ISBN: 963-8366-39-7 kötött: 2999 Ft 

Kühlewind, Georg: Csillaggyerekek. Gye-
rekek, akik különleges feladatok elé állí-
tanak minket. Kláris. (Aletheia könyvek) 
ISBN: 963-86318-0-5 kötött: 1680 Ft 

Kühlewind, Georg: Figyelem és odaadás.
Az én tudománya. Kláris. (Aletheia köny-
vek) 
ISBN: 963-86318-1-3 kötött: 1680 Ft 

Kühlewind, Georg: Karácsony. Az ember
három születése. Székely.
ISBN: 963-85661-0-8 fûzött: 980 Ft 

Küppers, Topsy: Minden álom Bécsbe ve-
zet. Dokumentumregény. M. Kvklub. 
ISBN: 963-547-857-7 kötött: 2200 Ft 

Kürti Gábor: Gyógyítás otthon. [Talp- és
kézmasszázs térképekkel, akupresszú-
rás meridiánokkal]. Puedlo. 
ISBN: 963-9477-23-0 fûzött: 575 Ft 

L
Lacza Tihamér: Utazók, felfedezôk, hódí-

tók, kalandorok. Lilium Aurum. 
ISBN: 80-8062-147-0 kötött: 1990 Ft 

Langenscheidt útiszótár: olasz. Berlin
[etc.], Langenscheidt. Grimm. 
ISBN: 963-9087-60-2 fûzött: 2950 Ft 

Lanstyák István – Szabómihály Gizella:
Magyar nyelvtervezés Szlovákiában. Ta-
nulmányok és dokumentumok. Kalli-
gram. (Gramma könyvek) 
ISBN: 80-7149-511-5 fûzött: 1900 Ft 

Lao-ce: Lao-ce utolsó tanításai. Farkas
L. I. 
ISBN: 375-7533-12-7 (hibás ISBN 963-85223-8-0) fûzött:
1800 Ft 

Lao-ce: Tao te king. 3. teljesen átd. kiad.
Q.E.D. 
ISBN: 963-204-648-X kötött: 3250 Ft 

Latin mondások. Sententia ab Andrea Lu-
sitano Eborensi collectae. 
ISBN: 963-9416-45-2 kötött: 1200 Ft 

Lévai Csaba: A republikanizmus-vita. Vita
az amerikai forradalom eszmetörténeti
hátterérôl. L’Harmattan. (A múlt ösvé-
nyén) 
ISBN: 963-9457-26-4 (hibás ISBN 963-945-26-4) fûzött:
3250 Ft 

Lichthammer Adrienn: Szívügyünk a táp-
lálkozás. [Éltetô tippek]. Focus. (Egész-
ségkönyvtár) 
ISBN: 963-9469-14-9 kötött: 1490 Ft 

Lovas István: Kettôs mércével. Kairosz. 
ISBN: 963-9484-27-X fûzött: 3200 Ft 

Lucas, James: Hitler végrehajtói. A német
hadigépezet vezetôi, 1933–1945. 2. jav.
kiad. Alexandra. 
ISBN: 963-368-358-0 kötött: 1999 Ft 

Lukács Eszter: Lukács Eszter válogatott
élete. M. Kvklub. 
ISBN: 963-547-862-3 kötött: 2900 Ft 

M
Madarak [Elektronikus dok.]. Interaktív

multimédia. Informania Digitalmedia. (A

Föld állatai) 
Mûanyag tokban: 3990 Ft 

Magyar – angol útikönyv. Diáktéka. (Diák
kiskönyvtár 18.) 
ISBN: 963-9198-42-0 fûzött: 275 Ft 

Magyarország horgászvizei [Kart. dok.].
Horgászatlasz: 1235 horgászvíz, részle-
tes információk, 109 db horgászvíztér-
kép. 1:300 000 Topo-Press. 
ISBN: 963-9113-14-X fûzött: 1065 Ft 

Magyar szókincstár. Rokon értelmû sza-
vak, szólások és ellentétek szótára. 3.
kiad. Tinta: Radnóthy. 
ISBN: 963-85622-8-5 (hibás ISBN 963-85622-2-6) kötött:
4950 Ft 

Marék Veronika: Jó éjszakát, Annipanni!.
4. kiad. Pozsonyi Pagony: Print-X. 
ISBN: 963-206-466-6 kötött: 950 Ft 

Markó Béla: Önállóságra ítélve. Beszé-
dek, elôadások, interjúk, 1999–2002.
Mentor. 
ISBN: 973-599-055-5 fûzött: 1260 Ft 

Marosi Miklós: Japán, koreai és kínai me-
nedzsment. Aula. 
ISBN: 963-9478-20-2 fûzött: 2990 Ft 

Márton László: Vízimalmok Erdélyben.
Kis technikatörténet. Pallas-Akadémia. 
ISBN: 973-8079-84-5 fûzött: 2300 Ft 

Matematika a mûszaki fôiskolák számá-
ra. 1. Valószínûségszámítás és matema-
tikai statisztika. Nemzeti Tankönyvkiadó. 
ISBN: 963-4121-3 fûzött: 1456 Ft 

Matematika a mûszaki fôiskolák számá-
ra. 2. Vektorgeometria és lineáris algeb-
ra. Nemz. Tankvk.
ISBN: 963-4122-1 fûzött: 1521 Ft 

Mead, Margaret: Férfi és nô. A két nem vi-
szonya a változó világban. Osiris. (Osiris
könyvtár. Antropológia) 
ISBN: 963-389-292-9 fûzött: 2280 Ft 

Médi/átok. Röpiratok a magyar televízió-
zásról. Válasz. (Válaszok 2.) 
ISBN: 963-9461-11-3 fûzött: 2450 Ft 

Medvéssy Kristóf: Kötelezôk röviden: ál-
talános iskolásoknak. 1. 
ISBN: 963-9477-176 fûzött: 575 Ft 

Medvéssy Kristóf: Kötelezôk röviden: ál-
talános iskolásoknak. 2. 
ISBN: 963-9477-18-4 fûzött: 575 Ft 

Mekis D. János: Az önéletrajz mintázatai.
A magyar irodalmi modernség hagyomá-
nyában. FÍSZ. (FÍSZ könyvek 17.) 
ISBN: 963-86279-8-0 fûzött: 1500 Ft 

Menni vagy maradni? Kedvezménytör-
vény és migrációs várakozások. MTA Ki-
sebbségkut. Int.: Nemzetközi Migrációs
és Menekültügyi Kutatóközpont. 
ISBN: 963-508-380-7 fûzött: 1200 Ft 

Mess Béla: Naplemente. Egy öreg vadász
emlékezései. TerraPrint. 
ISBN: 963-9186-48-1 fûzött: 1600 Ft 

Mindell, Earl: Vitamin biblia. Hogyan élhet
egészségesebben a megfelelô vitami-
nok és élelmiszer-adalékok segítségé-
vel? Glória. 
ISBN: 963-7495-40-1 fûzött: 1690 Ft 

Mit kell tudni a hüllôkrôl? TKK. 
ISBN: 963-5960-40-9 kötött: 635 Ft 

Mit kell tudni az ókori Egyiptomról? TKK. 
ISBN: 963-5960-37-9 kötött: 635 Ft 

Mitták Ferenc – Mitták Zoltán: "Haj, hôs
Rákóczi népe...". Szemelvények az
1703–1711. évi szabadságharc történe-
tébôl. TKK. 
ISBN: 963-5960-31-X kötött: 1530 Ft 

Mi újság, Terror Háza? Masszi. 
ISBN: 963-9454-29-X fûzött: 2190 Ft 

Modern katalán színház. 1. Íbisz K. (Ka-
talán könyvtár 4.) 
ISBN: 963-9294-20-9 fûzött: 2580 Ft 

Moldova György: Negyven prédikátor. Ur-
bis. 
ISBN: 963-9291-41-2 kötött: 2000 Ft 

Mosoly: képkavalkád. Kossuth. 
ISBN: 963-09-4394-8 kötött: 1490 Ft 

Munkástörténet – munkásantropológia.
Tanulmányok. Napvilág. 
ISBN: 963-9350-16-8 fûzött: 1200 Ft 

N
Nagy Gábor, O.: Mi fán terem? Magyar

szólásmondások eredete. 8. kiad. Talen-

tum. 
ISBN: 963-645-111-7 fûzött: 1200 Ft 

Nagy Ilona: A szép kezem. Karcolatok,
forgácsok. Literator. 
ISBN: 973-9360-36-X fûzött: 700 Ft 

Navratyil Edina: Rajziskola. Aranyhal. 
ISBN: 963-9268-57-7 kötött: 1890 Ft 

Nelson, Gerald E.: Fegyelmezett, jó gye-
rek. [A fegyelmezés bámulatosan haté-
kony, új megközelítése]. Alexandra. 
ISBN: 963-368-089-1 fûzött: 1299 Ft 

Nemere István: A hegy. 1. köt. Kaposvári
Ny. 
ISBN: 963-8193-19-0 fûzött: 

Nemere István: A hegy. 2. köt. Kaposvári
Ny. 
ISBN: 963-8193-20-4 fûzött: 

Nemere István: Époszok könyve. Váltl.
utánny. Könyvmíves Kvk. 
ISBN: 963-9497-26-6 kötött: 1380 Ft 

Nemere István: Jeti, jeti...! Ismeretter-
jesztô könyv. Pallas Antikvárium. 
ISBN: 963-9117-85-4 fûzött: 998 Ft 

Nemere István: Királyok és királynôk a
vérpadon. Pallas Antikvárium. 
ISBN: 963-9117-78-1 fûzött: 898 Ft 

Nemere István: Második találkozás a ha-
lállal. Stargate: [csillagkapu]. Váltl. után-
ny. Könyvmíves Kvk. 
ISBN: 963-9497-17-7 fûzött: 1280 Ft 

Nemere István: Merénylet a Vatikán ellen.
Regény. Pallas Antikvárium. 
ISBN: 963-9117-75-7 fûzött: 898 Ft 

Nemere István: Mítoszok könyve. Váltl.
utánny. Könyvmíves Kvk. 
ISBN: 963-9497-27-4 kötött: 1380 Ft 

Népek lexikona [elektronikus dok.]. Mul-
timédia enciklopédia: 800 nép, 250
nyelv, 50 vallás, népzenék, filmek, tesz-
tek, térképek. Interaktív multimédia,
Wolf Studio. 
Mûanyag tokban: 3990 Ft 

Népszerû mondókák nagy képeskönyve.
1. r. Gyerekek. Aranyhal. 
ISBN: 963-8366-25-7 kötött: 1890 Ft 

Népszerû mondókák nagy képeskönyve.
2. r. Állatok. Aranyhal. 
ISBN: 963-9268-80-1 (hibás ISBN 963-9196-27-5) kötött:
1890 Ft 

Ny
Nyírô Erzsébet – Juhász Fruzsina: Hús-

véti ajándék. Alexandra. 
ISBN: 963-368-435-1 kötött: 1499 Ft 

O
Obál Ferenc: Erdély és az orvostudomány

szolgálatában. Emlékeim a kolozsvári és
marosvásárhelyi magyar nyelvû orvos-
képzésrôl (1940-1653). Státus. (Szem-
tanú könyvek) 
ISBN: 973-8311-23-3 fûzött: 1100 Ft 

O’Connor, Joseph: Az ügynök. Európa. 
ISBN: 963-07-7322-8 kötött: 2500 Ft 

Odze György: David Beckham. Isten,
vagy csak zseni? Saxum.
ISBN: 963-9308-61-7 fûzött: 1400 Ft 

Ohashi, Wataru: Shiatsu. Gyakorlati kézi-
könyv: a hagyományos japán ujjnyo-
más-terápia gyakorlati alkalmazása. Bi-
oenergetic. 
ISBN: 963-9343-56-0 fûzött: 1800 Ft 

Oken, Alan: Amint fent, úgy lent. 1. Az
asztrológia nyelve. Farkas L. I. (Hamvas
könyvek) 
ISBN: 963-7310-62-2 (hibás ISBN 963-7310-48-8) fûzött:
2400 Ft 

Oken, Alan: Amint fent, úgy lent. 2. köt. 1.
r. A horoszkóp. (Hamvas könyvek) 
ISBN: 963-7310-51-5 fûzött: 1800 Ft 

Oken, Alan: Amint fent, úgy lent. 2. köt. 2.
r. A horoszkóp. (Hamvas könyvek) 
ISBN: 963-7310-51-7 fûzött: 1800 Ft 

Olvasni jó!: 1. osztály. Szövegértési és
szókincsfejlesztô munkafüzet. TKK.
(Thot: tudomány és mûveltség) 
ISBN: 963-5960-45-X fûzött: 445 Ft 

P
Pál Erzsébet: Az élet színháza. 2. kiad. Al-

fa-Roll BT. 
ISBN: 963-00-6515-0 fûzött: 2000 Ft 

Palkó Emília: Rongybabák. [mintaívekkel].
Cser K. (Színes ötletek 2003/66.) 
ISBN: 963-9445-52-5 fûzött: 598 Ft 

Pálos István – Werner, Inge: Akupunktú-
rás kézikönyv A-tól Z-ig. Esetismerteté-
sek a TCM alapján a keleti és a nyugati
orvoslás tünettanának párhuzamba állí-
tásával. 2., jav. kiad. Golden Book. 
ISBN: 963-9275-31-X kötött: 5900 Ft 

Pappné Gazdag Zsuzsanna: Újabb
utánzó gyakorlatok. Tartásjavító, izom-
erôsítô és nyújtó, valamint mozgás-
ügyességet fejlesztô gyakorlatok óvodá-
sok és általános iskolások számára. Átd.,
bôv. kiad. Flaccus: Pappné Gazdag Zs. 
ISBN: 963-9412-14-7 fûzött: 550 Ft 

Papp Viktória: Játékos ábécé. Sziget. 
ISBN: 963-8138-74-2 kötött: 1890 Ft 

Partsch, Susanna: Paul Klee, 1879–1940.
Taschen/ Vince K.. 
ISBN: 3-8228-2316-3 fûzött: 2795 Ft 

Patak nagyasszonya: Zrínyi Ilona. Nem-
zetközi tudományos ülés, Sárospatak
2000. szeptember 6. Zrínyi I. Vár. Kvt. (A
sárospataki Zrínyi Ilona Városi Könyvtár
kiadványai 3.) 
ISBN: (hibás ISBN 963-206-215-79) fûzött: 960 Ft 

Pereskedni rossz! Mediáció: a szelid konf-
liktuskezelés. Minerva. 
ISBN: 963-86297-8-9 fûzött: 2800 Ft 

Perlawi Andor: Félôs napok árnya. Ver-
sek: dalok, fadok, nóták: kotta nélkül.
[Magánkiad.] 
ISBN: 963-430-316-1 fûzött: 500 Ft 

Pétery Kristóf: Táblázatkezelés: Excel
2002. Kossuth. 
ISBN: 963-09-4414-6 fûzött: 1900 Ft 

Pintér Zsolt: Hogyan csináljunk karriert?
Kézikönyv álláskeresôknek, állásváltoz-
tatás és pályaválasztás elôtt állóknak. 3.
átd. aktualizált, bôv. kiad. Horton Books. 
ISBN: 963-00-7816-3 kötött: 3290 Ft 

Pokol Béla: Jogszociológiai vizsgálódá-
sok. Rejtjel. 
fûzött: 1900 Ft 

Pomogáts Béla: Kulcsok Erdélyhez. Pal-
las-Akadémia. (Bibliotheca Transsylva-
nica 24.) 
ISBN: 973-8079-82-9 fûzött: 1500 Ft 

Puczkó László – Rátz Tamara: A turizmus
hatásai. 3. átd. kiad. Aula. 
ISBN: 963-9345-89-X fûzött: 3980 Ft 

R
Radnóti Klára: Európa Moszkóvia-képe a

XV-XVI. században. M. Ruszisztikai Int.
(Ruszisztikai könyvek 10.) 
ISBN: 963-7730-30-3 fûzött: 1980 Ft 

Radvány Annamária – Radvány Zsuzsa:
Utazz velünk! Ismeretterjesztô-foglal-
koztató könyv 6–10 éveseknek. 2. 
ISBN: 963-9244-72-4 kötött: 1250 Ft 

Red Jacket – Joseph, Nez Percé – Seatt-
le: Törzsfônökök bölcsessége. Red Ja-
cket, Joseph és Seattle törzsfônökök be-
szédei.Szenzár. (Megcsappant bölé-
nyek mezeje 3.) 
ISBN: 963-86151-6-8 kötött: 1500 Ft 

Rend és kaland. Az 50 éves Alföld antoló-
giája. Alföld Szerk. 
ISBN: 963-206-158-6 kötött: 1480 Ft 

Richter Péter – Hegedûs Ida: Az echokar-
diográfiás B-mód alapelemei. Gondola-
tok az echokardiográfia kompromisszu-
mairól. Minerva. 
ISBN: 963-86297-6-2 fûzött: 2900 Ft 

Rimbauer, Ellen: Ellen Rimbauer naplója.
Az életem Rose Redben. BestLine:
Édesvíz. 
ISBN: 963-528-642-2 kötött: 2590 Ft 

Ritter Ildikó: (T)örvény. A kábítószerrel
való visszaélés büntetôjogi megítélésé-
nek hatásvizsgálata – 1999. március 1.
után: kutatási beszámoló. L’ Harmattan.
(Szakmai forrás sorozat. Kutatások 3.) 
ISBN: 963-9457-35-3 fûzött: 1750 Ft 

Rivas, Manuel: Egymillió tehén. Palimp-
szeszt Kult. Alapítvány. (Galego könyv-
tár 2.) 
ISBN: 963-206-169-1 fûzött: 800 Ft 

Robotos Imre: Pengeváltás. A csapdákat
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nem lehet elkerülni. Literator. 
ISBN: 973-9360-02-5 fûzött: 1260 Ft 

Róka koma és a nyulacskák. [Állatme-
sék]. General Press. 
ISBN: 963-9459-06-2 kötött: 1900 Ft 

S
Sajtóklub. A péntek esti Sajtóklub adásai-

nak válogatott és szerkesztett szövege
2001-bôl és 2002-bôl. Kairosz. 
ISBN: 963-9484-28-8 fûzött: 2900 Ft 

Salamin András: Buda-hegyvidéki vas-
utak. Képeskönyv. 2. bôv. kiad. Infotop
Kft. (Hegyvidékünk gyöngysz mei 7.) 
ISBN: 963-00-9310-3 kötött: 7500 Ft 

Sauer, Frieder: Szárazföldi madarak. M.
Kvklub. (Természetkalauz) 
ISBN: 963-547-144-0 kötött: 1990 Ft 

Schulze, Käthe: Ytongszobrok. Cser K.
(Színes ötletek 8. különszám) 
ISBN: 963-9445-53-3 fûzött: 998 Ft 

Smullyan, Raymond: Alice Rejtvényor-
szágban. Carrolli mesék nyolcvan év
alatti gyermekeknek. 2. jav. kiad. Typo-
tex. 
ISBN: 963-9326-69-0 fûzött: 1580 Ft 

Soesman, Albert: Tizenkét érzék. Az em-
beri érzékelés új megközelítése: [beve-
zetés az antropozófiai gondolkodás-
módba Rudolf Steiner érzékszervekrôl
írott tanulmánya alapján]. Utánny. Metó-
dus-Tan BT. 
ISBN: 963-03-5705-4 fûzött: 1200 Ft 

Somi Ildikó: Gyôzelem a nátha felett. Fo-
cus. (Egészségkönyvtár) 
ISBN: 963-9469-15-7 kötött: 1690 Ft 

Steel, Danielle: Ellenállhatatlan erôk.
Maecenas. 
ISBN: 963-203-022-2 fûzött: 799 Ft 

Steiner, Reinhard: Egon Schiele,
1890–1918. A mûvész éjféli lelke. Tas-
chen/ Vince K. 
ISBN: 3-8228-1009-6 fûzött: 2795 Ft 

Streit, Jakob: Állattörténetek, melyeket a
Brienzer-tó melletti tisztásokon lestünk
meg. Ita Wegman Alapítvány. 
ISBN: 3-772-5065-1-8 fûzött: 800 Ft 

Sz

Számítástechnikai kisszótár. Diáktéka.
(Diák kiskönyvtár 20.) 
ISBN: 963-9198-47-1 fûzött: 275 Ft 

Széchenyi Zsigmond: Csui!.... Afrikai va-
dásznapló: 1928. október – 1929. április.
M. Kvklub. 
ISBN: 963-547-878-X kötött: 2990 Ft 

Szeghalmyné Ócsai Marianna – Szeghal-
my Szilvia: Gyöngy-világ: gyöngyszö-
vés. Lazi. 
ISBN: 963-9227-71-4 fûzött: 390 Ft 

Szeghalmyné Ócsai Marianna – Szeghal-
my Szilvia: Gyöngy-világ: vadon élô ál-
latok. Lazi. 
ISBN: 963-9416-08-8 fûzött: 390 Ft 

Székely Dezsô – Tankó Béla: Sicc a va-
donban. Aranyhal. 
ISBN: 963-9196-16-9 kötött: 1499 Ft 

Szepes Mária: Pöttyös Panni. Édesvíz. 
ISBN: 963-528-660-0 kötött: 1990 Ft 

Szijj Ildikó: A galego ige története. Termé-
szetes morfológiai megközelítés. ELTE
BTK. (Asteriskos: Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetem bölcsészdoktori értekezé-
sek = Universitas Scientiarum Budape-
stinensis de Rolando Eötvös nominata
dissertationes philosophiae doctoris 4.) 
ISBN: 963-463-568-7 fûzött: 2280 Ft 

Szinnyei József: Magyar tájszótár. [Ha-
sonmás kiad.] Nap. 
ISBN: 963-9402-25-7 kötött: 9800 Ft 

Szirák Péter: Kertész Imre. Kalligram.
(Tegnap és ma: kortárs magyar írók) 
ISBN: 80-7149-522-0 fûzött: 1500 Ft 

Szirmai Imre: Valami ideg. Lift Coeur. 
ISBN: 963-86337-0-0 fûzött: 1820 Ft 

T
Tanulságos mesék. Aranyhal. 

ISBN: 963-9196-79-7 kötött: 1599 Ft 

Társadalmi felelôsség – gyermekvéde-
lem. Válogatás a Fôvárosi Gyermekvé-
delmi Szakmai Napok elôadásaiból. Ok-
ker: Fôv. TEGYESZ. 
ISBN: 963-9228-69-2 (hibás ISBN 963-9228-69-9) fûzött:
800 Ft 

Tészták. Anno K. 
ISBN: 963-375-258-2 fûzött: 525 Ft 

Tierney, Bil: Békességben a Plútóval. A ha-

talom és a megújulás tranzitjai. Édesvíz. 
ISBN: 963-528-637-6 kötött: 2490 Ft 

Törô István: Betyárbútor. Barangoló. 
ISBN: 963-00-5814-6 fûzött: 1083 Ft 

Történetek a Bibliából gyermekeknek.
Fröhlich. 
ISBN: 3-9013-1102-2 kötött: 2200 Ft 

Törvénytelen avantgárd. Galántai György
balatonboglári mûterme, 1970–1973.
Artpool: Balassi. 
ISBN: 963-506-417-9 fûzött: 4500 Ft 

Trungpa, Chogyam: Ôrült bölcsesség.
Farkas L. I. 
ISBN: 963-9428-30-2 fûzött: 1800 Ft 

V
Van Breemen, Piet: Egyedül a szeretet....

Isten keresés útján. Korda. 
ISBN: 963-9332-67-4 fûzött: 890 Ft 

Váradi Péter Pál: Erdély, Székelyföld. 11.
Tél a havason. 
ISBN: 963-86008-8-8 kötött: 6400 Ft 

Várnay Ernô – Papp Mónika: Az Európai
Unió joga. KJK-Kerszöv. 
ISBN: 963-224-622-5 fûzött: 5824 Ft 

Végh Endre: Murphy és a beteg vadász.
Bôv. kiad. DNM K. (Vidáman a termé-
szetben) 
ISBN: 963-9369-29-2 kötött: 1970 Ft 

Vekerdy Tamás: Milyen iskola kell a gye-
reknek? Álmok és lidércek. Filum. 
ISBN: 963-8347-93-7 fûzött: 1950 Ft 

"Vésd szoborba alakját...". Kossuth-
szobrok a szlovákiai magyarok emléke-
zetében. Lilium Aurum. 
ISBN: 80-8062-151-9 fûzött: 1300 Ft 

Világ csodái betûrôl betûre. [elektronikus
dok.] 1. Az ABC. – Interaktív multimédia.
Tudás 2000 K. 
Mûanyag tokban: 5900 Ft 

Világ csodái betûrôl betûre [elektronikus
dok.]. 2. Interaktív multimédia. Tudás
2000 K. 
Mûanyag tokban: 5900 Ft 

Virág Zsolt: Magyar kastélylexikon. 1.
Pest megye kastélyai és kúriái. 2. jav. ki-
ad. Perfect Project. 
ISBN: 963-00-8945-9 kötött: 4500 Ft 

Virág Zsolt: Magyar kastélylexikon. 3. Fe-

jér megye kastélyai és kúriái. Perfect
Project. 
ISBN: 963-202-796-5 kötött: 6500 Ft 

Vörös József: A Balatonberényi Római
Katolikus Elemi Népiskola története. M.
és Vár. Kvt. (A somogyi honismeret kis-
könyvtára 1.) 
ISBN: 963-9286-02-8 fûzött: 1000 Ft 

W
Wass Albert: Nagypénteki sirató. Kiadott

és hagyatékban maradt versek. Mentor.
(Wass Albert életmû-sorozat) 
ISBN: 973-599-053-9 fûzött: 1820 Ft 

Wass Albert: Nagypénteki sirató. Kiadott
és hagyatékban maradt versek. Mentor.
(Wass Albert életmû-sorozat) 
ISBN: 973-599-053-9 kötött: 2380 Ft 

Wass Albert: Vérben és viharban; Hagya-
ték. Mentor. (Wass Albert életmû-sorozat) 
ISBN: 973-599-044-X fûzött: 1680 Ft 

Wass Albert: Vérben és viharban; Hagya-
ték. Mentor. (Wass Albert életmû-soro-
zat) 
ISBN: 973-599-044-X kötött: 2100 Ft 

Weber, B. – Batlle, Maria Angeles – Bus-
quets, Carlos: Égszínkék nyulacska.
Hemma. 
ISBN: 2-8006-2157-5 kötött: 1180 Ft 

Weimer, Alois – Weimer-Langer, Britta:
Portugália. M. Kvklub. (Marco Polo) 
ISBN: 963-547-855-0 fûzött: 1990 Ft 

Wöbcke, Manfred: Mexikó. M. Kvklub.
(Marco Polo) 
ISBN: 963-547-859-3 fûzött: 1990 Ft 

Y
Yesudian, Selvarajan: Jóga hétrôl hétre.

Gyakorlatok és meditációk az egész év-
re. Lazi. 
ISBN: 963-9416-43-6 kötött: 1800 Ft 

Z
Zenei minilexikon. Diáktéka. (Diák kis-

könyvtár 15.) 
ISBN: 963-9198-02-1 fûzött: 275 Ft 



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

Karácsony Sándor: Ocsúdó magyarság
(Szokásrendszer és pedagógia)
B/5, 440 o., 3900 Ft
A sokáig mellôzött, nagy hatású gon-
dolkodónak 60 év után elôször jelenik
meg a társaslélektan és a társadalomne-
velés témakörébe tartozó, ma is aktuális
tanulmánygyûjteménye.

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. 

Korlátozott számban
ismét kapható!
Osvát Ernô
Az elégedetlenség könyvébôl
Összegyûjtött írások

302 oldal, kötve 1200 Ft

A kötetben összegyûjtve
találhatók meg a Nyugat
legendás szerkesztôjének
aforizmái, szépirodalmi írásai,
valamint a századforduló és az
azt követô megújuló irodalmi
korszak szellemi életét tükrözô
cikkei, kritikái, levelei, beszédei.

„Osvát mûve nem maradhat
csupán kegyeleti tárgy:
az irodalom eleven táplálékává
kell válnia.” (Babits Mihály)

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

A megrendeléseket postán, utánvéttel teljesítjük,
a postaköltséget felszámítjuk.

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

A SZÉPHALOM KÖNYVMÛHELY AJÁNLATA



A Móra Kiadó könyv- és programajánlata
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Janikovszky Éva Kossuth-díjas
Mûvei humort, szeretetbôl fakadó türelmet, megértést és életbölcsességet sugároznak.

1290 Ft 1390 Ft 1490 Ft 1490 Ft

Jean Little
Victoria Cope

naplója

208 oldal, fordította
Bosnyák Viktória

A gyereknapló lapjain a
száz évvel ezelôtti Kanada
puritán, viktoriánus világa
bontakozik ki. A guelph-i

orvoscsalád új cselédet
vesz fel, mégpedig egy

tizenkét éves árva
kislányt, Mary Anna
Wilsont, akit nemrég

küldtek ki az Újvilágba a
londoni Barnardo árva-

házból. A CLA
(Canadian Literary

Award) Év Könyve díjas
kanadai szerzô kötete
elôször magyarul!!!

1690 Ft

Gaby Schuster
A két detektív

Nina & Nicki 5.
(Pöttyös könyvek)

120 oldal,
fordította Schleicher Dóra,

illusztrálta Szegedi Katalin,
fûzve

A 8/a osztálytermét
mintha vad hordák dúlták

volna fel. Puszta
vandalizmus vagy

szándékos gonoszság?
Nina és Nicki krimiken

edzett logikával
nyomozza ki,

mi történt.
990 Ft

Bosnyák Viktória
Tündérboszorkány

128 oldal, kötött
+ védôborító

Miért nem olvasnak a
gyerekek? Mert a

boszorkányok olvasás
elleni szérumot adagolnak
az iskolai ebédbe. Miért
baj, hogy nem olvasnak?
Mert ettôl minden iskolai
könyvtáros megöregszik és
nyugdíjba kell mennie. A
könyv fôszereplôje, a 10

éves Jóhegyi Laci,
iskolájában az egyetlen
könyvtárba járó gyerek.

Nem hat rá a boszorkányok
mérge, különleges

képességekkel bír… 
1390 Ft

Lukáts János
A négylábú

kapitány
(Delfin 2000)

176 oldal, illusztrálta
Dobesch Máté,

fûzve
„Huszonnégy napig

étlen és szomjan
hánykolódott
egy hajótörött
matrózkutya

a Csendes-óceánon” –
írták Vidorról,

a kis foxterrierrôl,
akit gazdája iránti makacs
hûsége tett világhírûvé.
Rendületlenül bízott

gazdája segítségében…
990 Ft

Sohonyai Edit
Jasmine

avagy mégis kell
a szerelem?

(Móra X Könyvek)

184 oldal, kötött +védôborító
Egyfajta ôrület kezdte bomlasz-
tani az osztálybeli lányok agyát.

Rájuk jött valami vírusos
lázféleség, mindenki egyszerre

döbbent rá, hogy még nem járt
senkivel. És a lányok elkezdtek

rohangálni a fiúk után… A
lányok közül nem Jasmine volt
a legszebb, a legjobb alakú, a

címlaplány. Ovis kora óta
szeretett volna ilyen lenni. De

hát fájdalom és bánat, nem lett.
Vajon csak kívülrôl, nézôként

szemlélheti a menô lányok
életének fordulatait?…

1390 Ft

Programajánlat
Mindenkit szeretettel várunk 2003. április 24–27. között a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon,

a Móra Kiadó 215. sz. standján.
Író vendégeink: Sohonyai Edit, Bosnyák Viktória, Dóka Péter, V. Kulcsár Ildikó és Ördögh Ottó




