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A Park Kiadó, a Raabe Klett (Matúra) 
és az Útmutató könyveinek 
kizárólagos terjesztôje

Ismeretterjesztô könyvek és kötelezô olvasmányok  nagy választékban többek között
a következô kiadóktól:

Akadémiai * Alexandra * Animus * Bagolyvár * Biográf * Cartographia * Computer Books *
Corvina * Edusoft * Európa * Édesvíz * Falukönyv-Ciceró * Generalpress * Glória * Háttér *

Holló és Társa * Holnap * Kairosz * Kossuth * K. u. K. * Lexika * Magyar Könyvklub *
Medicina * Móra * Múzsák * Mûszaki * Officina Nova * Osiris * Palatinus * Panem *

Passage * Pro Pannónia * Reader’s Digest * Seneca * Springer Hungarica * Subrosa *
Szultán * Talentum * Trivium * Unikornis * Vince (Kulturtrade)

Ezúton értesítjük tisztelt partnereinket, hogy 1999-ben új helyen, színvonalasabb kiszolgálással, az
eddiginél nagyobb és szebb környezetben állunk rendelkezésükre, közel 800 négyzetméteren, mellette

korlátlan raktározási lehetôséggel.

Új címünk:
1158 Budapest, Késmárk u. 9. – Danubiasped raktárház (volt Agrotek)

Új telefonszámaink:
417-3438, 417-3439, 417-3441.
NetCity internetcím: necity.hu

A MAGYAR KÖNYVKIADÓK ÉS
KÖNYVTERJESZTÔK EGYESÜLÉSE

idén is meghirdeti a Szép Magyar Könyv ’98 Versenyt
a versenyszabályzat értelmében

a magyarországi nyomdákban elôállított,
1998-ban forgalomba hozott kiadványok számára.

A nevezési határidô: 1999. február 12.

Nevezési adatlap és felvilágosítás kapható
a MKKE propaganda osztályától

(1073 Budapest, Kertész u. 41. 1/4.
telefon: 343-2538, 343-2541)

■ A könyvbarátok közül sokan szeretnének régebben megje-
lent könyvekhez hozzájutni, és ez nem mindig sikerül, mert
már elfogyott a keresett könyv, antikváriumban sem lehet
megkapni, az elôjegyzés szokása eléggé kiment a divatból,
így aztán abban sem reménykedhet az olvasó, hogy félrete-
szik neki a könyvet, ha valaki beviszi eladni az antikvárium-
ba. Pedig nagyon sokan szeretnének egy-egy meghatározott
könyvhöz hozzájutni. Eladni könyvet legalább ennyien sze-
retnének, csak az a baj, hogy a kétféle szándék nem nagyon
találkozik; azt a könyvet, amit az egyik antikváriumban ke-
resnek, talán éppen abban a pillanatban utasítják vissza egy
másik antikváriumban.

Lapunkban emiatt bevezettük a könyvet keres–kínál „ap-
róhirdetés” rovatot, hátha közre tudunk mûködni abban,
hogy eladó és vevô megtalálja egymást. A hirdetés feladójá-
nak nevét, címét és/vagy telefonszámát, valamint a kere-

sett–kínált könyv adatait – annyit, amennyi elég a beazono-
sításhoz – közöljük, tehát szerzô, cím, kiadó, kiadás éve. Árat
nem feltétlenül, mert úgy gondoljuk, hogy ez a vevô és eladó
dolga, de természetesen ha valaki úgy kívánja, közölheti,
mennyi az a legkisebb-legnagyobb összeg, amennyiért elad-
ja-megveszi a könyvet.

Olvasóinknak ez nem kerül semmibe, szolgáltatásunkat
ingyenesen vehetik igénybe, egyetlen „korlát” az esetleges
helyhiány, de ez is csak azt jelenti, hogy egy késôbbi szám-
ban jelennek meg a keresett–kínált könyv adatai. Ezt a szol-
gáltatásunkat csak magánszemélyek számára nyújtjuk in-
gyenesen.

A hirdetés feladható szerkesztôségünknek levélben,
faxon, telefonon. 
Címünk: 1114 Budapest, Kanizsai u. 41.

Telefon/fax: 466-0703

Eladnám a következô köteteket:
Kassai József: Származtató, ’s gyök-
erészô magyar-diák szó-könyv
I. tsomó, Pestenn, Trattner, 1833.
Tersánszky J. Jenô: Kakuk Marci

(Amicus 1923) – számozott példány (114) a
szerzô és a rajzoló (Fáy Ernô) dedikációjával.
Szent István Emlékkönyv (az MTA 1938-
as kiadásának reprint változata 1988-ból)
dr. Hamar Péter. T.: (44) 361-210

KÖNYVET KÍNÁL

I N G Y E N E S E N  H I R D E T H E T  

K Ö N Y V E T  K E R E S – K Í N Á L  R O V A T U N K B A N
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– Mennyiben az Ön szerint érdeke-
sebb „lágyabb dimenzió” könyve a
Tíz év próbaidô, és mennyiben a
„komoly dolgoké”? Milyen történe-
tileg is általánosítható, kormegha-
tározó, sajátos jegyei vannak az el-
múlt tíz esztendô magyarországi
politikája „mindennapi életének”?

– Kezdettôl úgy éreztem: min-
den társadalmi-politikai szerke-
zetben ezek a közvetlen cso-
portérdekekbe, ki nem mondott
viszonyokba, kapcsolatokba be-
leszôtt, megfoghatatlan normák
sokkal erôsebbek, tartósabbak,
mint mindaz, aminek intézmé-
nyesített formája van. Mert a
jogszabályt, alkotmányt, politi-
kai-hatalmi szerkezetet köny-
nyebb megváltoztatni, mint a
gondolkodást, mentalitást. A
magyar népben például évszáza-
dok óta meggyökerezett a nagy-
politikával szembeni bizalmat-
lanság. Az emberek úgy vélik:
ez úri huncutság. És akárhogy
alakul a demokrácia, e véle-
mény még bizonyára sokáig
nem változik. Ezért is akarják a
politikusok folyton bizonyítani:
ami most van, az más, mint ami
eddig volt. Az ilyen példák is
ösztönöznek arra, hogy – éppen
tartóssága okán – a szocializá-
ció, a kultúra, az érték szá-
momra a politikai érdeknél is
fontosabb legyen. Mert az,
hogy éppen melyik párté a
többség a parlamentben, vagy
hogy, mondjuk, ki a  miniszter-
elnök, a mélyebben fekvô viszo-
nyokból következik. Kétségte-
len, hogy e mélyáramokat nem
lehet úgy számszerûsíteni, mint
a szociológiai kutatások egyéb
területeit, például a választóma-
gatartás-kutatás eredményeit. A
kultúra, szocializáció összetett
jelenségeit csak leírni lehet. De
én szívesen végeztem ezt a

hosszadalmas, babramunkát.
Mert így az elmúlt tíz év látvá-
nyos változásainak hátterében
zajló, mégis meghatározó folya-
matokra figyelhettem. A min-
dennapi élet rejtett dimenziói-
ra. Mert az én szememben a po-
litika nem merül ki a hatalom
gyakorlásában. A szó eredeti ér-
telmében vallom: a zoon politi-
kon valójában nem állam-, ha-
nem poliszalkotó, társadalmi
lény. Vagyis a politika: közös-
ségi tevékenység, kooperáció. És
fontosabb annál, mintsem,
hogy csupán a politikusokra tar-
tozzék. Ezt az elmúlt tíz évben
is érezte, tudta a magyar társa-
dalom, a magyar választó.

– Vajon mennyiben más a legfris-
sebb magyaroszági többpártrend-
szer, mint a nyugati demokráciáké?
Fejletlenebb? Kevésbé polarizált?
Jórészt bizonytalan szavazatokra
támaszkodó? Interakcióban milyen
minôségû?

– Számos kollégám úgy ítéli
meg: a magyar választó megle-
hetôsen bizonytalan, nem tette
eléggé magáévá a többpártrend-
szert. Én ezért nem hibáztatom.
Sôt úgy vélem: éppen a pártok-
nak kellett volna magukat elfo-
gadtatniuk. Jogos tehát a válasz-
tók viselkedése. Miért is kellett
volna három választáson bár-
melyik párt mellett mindenáron
kitartaniuk, hiszen azok sem
maradtak ugyanolyanok. Miért
ne változtathatná bárki a véle-
ményét négy év, vagy akár
most, fél esztendô múltán?
Mert a Fidesz a rá szavazó több
mint kétmillió ember számára a
polgárosodással, vállalkozásfej-
lesztéssel, a közbiztonság javítá-
sával kapcsolatos és egyéb ígére-
tek révén vált szimpatikussá.
Miért ne csalódhatna valaki,
amikor azt tapasztalja: a fiatal

demokraták inkább a hatalmi
pozíciók, a sajtó elfoglalásán se-
rénykednek? Más kérdés, hogy
aki meggondolja magát, talál-e
valóban kedvére való pártot.
Ilyképpen a magyar választópol-
gárok nagy része bolyong a pár-
tok kínálatában, s csak az általá-
nos vagy az önkormányzati vok-
soláskor dönti el – jórészt a pil-
lanatnyi társadalmi hangulat,
kihívás jegyében –, hogy kitôl
remélheti a legkevesebb rosszat.
A magyar választó tehát megle-
hetôsen óvatos, és  – egy elenyé-
szô kisebbségtôl eltekintve –
nincs benne elvakult párttudat
vagy reá testált preferencia. A
magyar választó nem örököl
semmit: habozás nélkül változ-
tat. Gondosan, körültekintôen
tud mérlegelni, s mindig
megérzi, mi van a levegôben,
honnan jön a veszély. Viselke-
dése megfelel a pártok magatar-
tásának. Nem olyan nagy baj ez.

– Külön fejezetet szentel a politi-
kai magatartásformák 1988 utáni
alakulásának. Nem kevés politoló-
gus szerint ez fôként az elitcsopor-
tok alkufolyamata volna. Mennyi-
ben érvényesült-érvényesül a sokak
akarata a választások után, és mi-
lyen a választói magatartás a köz-
tes, négyéves idôszakokban?

– Úgy hiszem, e tekintetben
fordultam leginkább szembe a
hazai politológia fô áramlatá-
val. Nem fogadom el az elit ala-
kulatokra szûkített politikaivál-
tozás-értelmezést. Szerintem itt
igenis nagy szerepe volt a töme-
geknek – kivált 1988 tavaszától
1990 ôszéig. Elég csupán a ’88.
június 27-i, Hôsök terei tünte-
tés, a ’89. június 16-i újrateme-
tés vagy a taxisblokád tömegtá-
mogatására emlékeztetni. Ha
nálunk nem volt is olyan látvá-
nyos forradalmi megmozdulás,

mint Prágában vagy Bukarest-
ben, azért mindig sokaság adott
nyomatékot az igazi fordulatok-
nak. A tömegek mindig jelen
voltak, amikor jelen kellett len-
niük, és azt tették, amit tenniük
kellett. S e demonstrációknak
politikamódosító, alternatíva-
erôsítô szerepük volt. Nélkülük
bizonyára minden másképp tör-
tént volna. S hogy mi lesz majd
ezután? Egyelôre nehezen el-
képzelhetô, hogy valamiért
százezrek az utcára menjenek.
Beletörôdés jellemzi ôket,
nemegyszer apátia.

– Sok szó esik politikai kultúránk
fogyatékoságairól, elmaradottságá-
ról és manipuláltságáról. Mennyi-
ben helytállóak ezek az általáno-
sító, közhelyszerûen ismételgetett
megállapítások?

– A politikai kultúra értelme-
zésemben: leíró kategória. Poli-
tikai kultúra mindig, mindenütt
van, csak az a kérdés, milyen a
minôsége. És az a kérdés: ezt
mihez viszonyítom. Más, sze-
rencsésebb, megállapodottabb
nemzetekéhez, vagy a magunk
történelmi viszonyaihoz mé-
rem-e. Jómagam abból indul-
tam ki, hogy az elmúlt száz év
magyar társadalmi-politikai fej-
lôdése milyen változásokat ho-
zott, mire adott lehetôséget. En-
nek ismeretében úgy vélem: az
elmúlt tíz év – minden negatí-
vumot számbavéve – inkább a
kedvezô jelenségeket, az értéke-
ket erôsítette meg. S ami talán a
legfontosabb: megerôsítette a
vér nélküli változások becsüle-
tét. Ezért az olyan siránkozás-
sal, hogy mi soha nem jutunk
egyrôl kettôre, nem tudok mit
kezdeni. Tíz év tapasztalata mu-
tatja: háromra, négyre, ötre is
eljutottunk. Túlélt az ország egy
úgyszólván totális gazdasági-tár-
sadalmi válságot. És nemcsak
talpra tudtunk állni, hanem a
konszolidáció is megkezdôdött.
Kéri László:

Tíz év próbaidô

A magyar átmenet politikai
szociológiája (1989–1998)
Helikon Kiadó, 1998.,
238 oldal, ára: 1480 Ft

EMBER ÉS GONDOLAT

K É R I  L Á S Z L Ó V A L
b e s z é l g e t  N á d o r  T a m á s

Ha létezik legalább viszonylagos elfogulatlanság, hozzávetôleges függetlenség, ô
azon kevesek közé tartozik, akik e képességet és erkölcsiséget birtokolják. Olyan
szakmaszeretet, s elemi tisztesség készteti erre, amely a szellem megvesztegethetô-
ségét egyszerûen nem bírja – gyomorral. No és persze, tényérzék, elemzôkészség,
logika, melyet számvetéseiben-számításaiban a nagypolitika táptalaja és élettere:
mindennapi létünk kontrollál. Mindehhez egy kamasz izgatott fölfedezôkedve, egy
árbockosári matróz körültekintô figyelme, s egy játékos szeszmentes szenvedélye
társul. Gyors beszéde fürge észjárását próbálja követni meglehetôs sikerrel.
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– Ahogy az épületbe léptem, megcsa-
pott a hely szelleme, a Keleti Károly
utcai épületegyüttes szobái szinte
árasztják magukból azt a hangulatot,
amellyel legtöbbször csak könyvtár-
ban találkozik az ember. A falépcsôk,
karzatok egykori bibliotékák ódon-
bölcs leheletét ôrzik. Tudatosan vá-
lasztották ezt a környezetet?

– Akár azt is mondhatnám: igen,
de ez így túl szép lenne. Az igaz-
ság az, hogy sokkal régebbrôl kell
kezdeni a Park történetét, s nem a
„genius locii” a meghatározó – bár
kétségtelen: mindannyian nagyon
szeretjük ezeket a helyiségeket. Én
magam már 1995-ben forgattam a
fejemben a gondolatot, miszerint
jó volna a könyvekkel olyan kap-
csolatba jutnom, hogy minél több
embernek népszerûsíthessem. Ak-
koriban a Novotrade-nél dolgoz-
tam, s 1985-ben úgy „kerültem
képbe”, a Kiadói Fôigazgatóság az

Akadémiai Kislexikon projektjét
visszautalta a céghez, s ôk felaján-
lottak nekem egy szerkesztôi mun-
kakört, amelyet örömmel elfogad-
tam. Kezdetben szakirodalmat –
köztük számítástechnikai kiadvá-
nyokat, mint például a Commo-
dore ’64 – menedzseltem. Akkori-
ban már lassan-lassan alakult egy
másfajta gazdasági helyzet, lehe-
tett gondolkodni egyfajta vállalko-
zói szférában is. Kezdetben maga
a Novotrade Könyvkiadó próbált
különbözô – kikerülhetetlen –
buktatókon átjutni, de 1988 nya-
rán már elkezdtük az elôkészülete-
ket a Park Kft.-re. Néhány – külö-
nösen kedves – munkatársammal
állítottuk össze az üzleti terveket,
elképzeléseket egy Sallai Imre ut-
cai lakásban. Abban már akkor
biztosak voltunk: egy szintet min-
denképpen tartani fogunk – és ez
nem lehet alacsony, még csak „kö-
zepes” sem. Szinte ars poeticá-vá
vált, hogy a Park Kiadó etalon le-
gyen minden mûvészi szinten,
mind kiadványainak igényességé-
ben, tartalmában, küllemében.
Szerénytelenség nélkül mondha-
tom: nem a szerencsénknek kö-
szönhetô, hogy végül is elértük.

– Van olyan téma, olyan érdeklô-
dési terület, amely különösen kedves a
szívének?

– Nem igazán. Valamiféle misz-
sziós tudatom van: akkoriban, mi-
kor indultunk, még lehetett „ke-
resgélni a piaci lehetôségeket”, s

ez mindmáig valahogy velünk
maradt. Népszerûsítünk mindent,
ami csak érdekelheti az olvasót:
menedzserkönyvektôl kezdve a
mûvészeti lexikonokig. Az elsô
években a hétköznapi pszicholó-
gia volt egyik központi témánk:
kiadványaink között volt a „test-
beszéddel”, a szóbeszéddel, a ma-
gánnyal, a terhességen keresztül
egészen a gyermeknevelésig, isko-
láztatásig terjedô idôszakkal fog-

lalkozó legtöbb mû. Nagy sike-
rünk volt a „Szemtanú” sorozat is
– máig az egyik legkeresettebb so-
rozatunk – bár az ára az idôk so-
rán többszörösére növekedett.
Mondhatnám: abban is újat nyúj-
tottunk,  hogy egészen kis lét-
számú „stábbal” dolgoztunk –
igaz, több külsô munkatárs is segí-
tett... Az induló csapatból ma is

együtt van velem Szabados Erzsé-
bet tipográfus és Béres Jutka, a
szerkesztôségi titkárnônk, akikkel
együtt küzdöttük magunkat idáig.
Persze, ahogy nôttek a feladatok
(most egy esztendô alatt száz
könyvet jelentettünk meg!), úgy
nôtt a létszámunk is. A célkitûzé-
seinkrôl azonban nem feledkez-
tünk meg: most is és a jövôben is
tartjuk a színvonalat. Tény: egy
idô után a „missziós tudat” min-
dennapi rutinná válik – de nem
bánom, sôt... Úgy hiszem, ez ter-
mészetesen tartozik a létünkhöz.

– Ünnepi alkalmakra szép és kedves
ajándék a könyv. Az Önök által
kiadottak közül több is alkalmas erre.

– Valóban. A karácsonyi vásár
egyik nagy slágere volt a Párizs al-
bum, nem éppen alacsony ára el-
lenére. De kezdettôl, szinte mû-
ködésünk elsô pillanatától szinte
kapkodják az olvasók például azt
a sorozatot, amelyet David Atten-
borough mûveibôl állítottunk
össze, valamint abban is bízunk,
hogy az 1998–99-re tervbe vett
kiadványaink – a szépirodalomtól
utazási enciklopédiákon, külön-
bözô szakkönyveken, érdekes
mindennapi ötleteket adó mûve-
ken keresztül egészen a hétköz-
napi pszichológiáig – továbbra is
növelik hírnevünket és jónéhány
valódi „sikerkönyv” lesz.

Fried Alice
Fotó: Fried Alice

Virágkötészettôl  az  Internet ig
– Tízéves  a  Park Kiadó –

Ôrláng vagy lidércfény? – ez a címe a
Felsômagyarországi Kiadónál meg-
jelent Gyôrffy-kötetnek, melyben
esszék és közéleti írások találhatók
1989-tôl napjainkig. Mindjárt az
elején Nagy Imre újratemetésének
leírását olvashatjuk, a szerzô rende-
zôként volt jelen a Hôsök terén, és
riporteri hûséggel számol be élmé-
nyérôl. A kezdô írás még a rend-
szerváltozás elôtti napokat idézi fel,
amint néhány következô is, például
a Grósz Károlyról szóló, vagy a Ma-
gyar Október Pártról írott cikk,
benne Krassó György szerepe emlé-
keztet az akkori idôkre. De Gyôrffy
érdeklôdése széles körû. Ír Estée
Lauderrôl, a budapesti parfômki-
rályságról, ír a kivonuló szovjet csa-
patokról, szélhámos vállalkozókról,
a magyar elitrôl, anyanyelvünk álla-
potáról, az amerikanizálódásról, a
’94 utáni politikai helyzetrôl, a
Chartáról, az irodalom jelenérôl, az

elvált férfiak jogairól, a szegénység-
rôl, az elhagyott gyerekekrôl; és
igen izgalmas, megrázó beszélgeté-
seket rögzít a meghurcolt emberek-
kel való találkozásairól. Wittner
Mária, az 1956-os forradalom hôs-
nôje mondja el halálraítélésének,
majd életfogytiglanra változtatott
büntetésének történetét; keserves
sorsát ismerhetjük meg az interjú-
ban. Gyôrffy egy másik beszélgetést
Lazur Barnával folytatott, a szegedi,
’56-os nemzetôr parancsnokkal, az-
tán a csíksomlyói remetével, de egy
interjúban vall maga a szerzô is.

Gyôrffyt érdekli közéletünk ala-
kulása. Szenvedélyes publicista. Fel-
háborodik, de uralkodni is tud in-
dulatán, vagyis képes elfogulatla-
nul, elemzô módon közelíteni a té-
mához.

Tiroli muskátli magyar erkélyen – ezt
a címet viseli a Mundus Kiadónál
megjelent interjúkötete.

Gyôrffy némettudása révén az
Európa Intézet ösztöndíjában ré-
szesült, és huszonnégy beszélgetést
folytatott Ausztriában illetve Né-
metországban élô magyarokkal.
Partnerei igen érdekes személyisé-
gek. Van köztük Esterházy gróf-
lány, Széchenyi gróf, frontot, szov-
jet fogságot megjárt ludovikás, van
fôpap, van szocdem szervezô, egy-
kori földbirtokoslány, jogász és így
tovább. Gyôrffy faggatja ôket erede-
tükrôl, múltjukról, külföldre kerülé-
sük körülményeirôl, itthoni, ottha-
gyott életformájukról, meghurcolta-
tásukról, jelenlegi eredményes mû-
ködésükrôl.

A könyvet az interjúalanyok fotói
színesítik.

Gyôrffy azzal fogott munkához,
hogy megismertesse olvasóival az
idegenbe kényszerült honfitársain-
kat, és ezzel is bepillantást nyújt-
son a közelmúlt magyar történel-

mébe. A sorsok kalandosak. Ester-
házy Mónika elmondja, hogyan
élt apja 54 ezer holdas birtokán a
háború elôtt, miként került politi-
kus apja a Gestapo karmaiba, majd
a háború után mi várt rájuk. Noha
kárpótlásul 300 holdat meghagy-
tak nekik az új rend hivatalnokai,
de sem erô, sem készség nem állt
rendelkezésükre a gazdálkodáshoz,
a földet felajánlották az államnak,
azután egyetlen lovacskával és egy
szekérrel fuvarozást vállalt az egy-
kori gróflány, hogy megélhesse-
nek. Kemény, férfias munkát vég-
zett letartóztatásáig, ugyanis ko-
holt váddal Kistarcsára internál-
ták... és így tovább.

Olvasmányos, tanulságos könyv,
melybôl ismét kiderül, hogy van
mit felfedezgetni a külföldre került
magyarjaink sorsáról.

Szakonyi Károly

I n t e r j ú  é s  p u b l i c i s z t i k a
–  G y ô r f f y  L á s z l ó  k é t  ú j  k ö n y v e  –

Ha létezik a mai könyvpiacon né-

hány olyan név, amelyet szinte min-

denki ismer – a Park Kiadó minden-

képpen ezek közé tartozik. Kerek

egy évtizede a legkülönfélébb mûvek

széles körû megjelentetésével és

gondozásával „lopta be” az irodal-

márok, irodalombarátok, a betûk-

képek bûvöletében élôk szívébe ma-

gát – és kiadványait. Az eddigi ta-

pasztalatokról, sikerekrôl, a megtett

útról beszélgettünk Rochlitz András

ügyvezetô igazgatóval:
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– Hogyan fogadta a könyv-
szakma a rendszerváltást, a priva-
tizálást tíz évvel ezelôtt?

– Senki nem tudta, mi fán terem
a kapitalizmus, nem tudtuk, mit
kell kezdeni a hirtelen változás
okozta körülményekkel. Azután
kiderült,  a minisztérium, amely a
könyvszakmát felügyelte,  nem
akarja eladni a kiadókat. 

– Merthogy a könyvkiadás vala-
hol a hatalom része, eszköze?

– Ezt soha nem mondták ki, de
azt hiszem, erre gondolhattak.
Teljes mértékben állami felügye-
let alatt voltunk, béklyóba kötve,
lépni nem léphettünk, saját el-
képzeléseinket, gondolatainkat
nem valósíthattuk meg, ugyanak-
kor a környezet teljesen megvál-
tozott: privatizálták a nyomdá-
kat, gomba módra szaporodtak
az új magánkiadók, amelyek vi-
szont kedvük szerint kihasznál-
hatták a piaci lehetôségeket.
Egyre több lett a könyvkereske-
dô, emlékezetes, hogy az utcák
tele voltak elárusító pultokkal,
amelyek roskadoztak a könyvek-
tôl, míg az állami nagy cégek szó
szerint szétrohadtak. 

– A saját koncepciójú könyv-
kiadás termékeivel. A tiltott gyü-
mölcsök szabadpiaca volt ez, a lek-
tûrök, a krimik, az akcióregények
garmada zúdult a vásárlókra.  

– Ez eltartott három évig, ami
alatt a nagy állami kiadóknak, a
könyvkiadók derékhadának,
nem volt szabad, ami mások
számára az volt. Kiéhezett,
láncra vert kutyáknak éreztük
magunkat. De nem  csak a na-
gyok szenvedtek, a kicsik is ne-
hezen tudtak megkapaszkodni.
Az infláció elérte a 30-40 száza-
lékot. Szörnyû idôk voltak.

– És milyen volt a piac? 
– Katasztrofális. Az emberek

nem  vásároltak, a raktárakban

hegyekben álltak az eladatlan
könyvek. Ekkor lépett be a
könyvmaffia, amely fillérekért
vette és adta el a könyveket. Szél-
hámos dilettánsok  húztak ebbôl
a helyzetbôl hasznot, s rombol-
ták tovább a könyvek nimbuszát. 

– Mit csinált a MKKE?
– Semmit. Az új miniszté-

rium gyanakvással nézte az
egyesületet, sztálinista marad-
ványnak tekintette. Ez volt az
az idôszak, amikor a törvények
kijátszása virtusnak számított,
csalárd  csôdök sorozata rázta
meg a szakmát. Ennek ellenére
nem adtuk fel, mert ott volt a
távoli ígéret, hogy majd csak
más lesz, majd csak jobb lesz.

– És az lett?
– Mikor végre megtörtént a

privatizáció, az hozott némi
könnyebbséget és áttekinthe-
tôvé tette a terepet. Akkorra
persze rengeteg erônk felemész-
tôdött, addig elképzelhetetlen
verseny dúlt a piacon.

– Mégis, hány kiadó létezett ak-
koriban?

– Egy fiktív szám ismeretes,
állítólag kettôezer bejegyzett
cég volt.

– Közöttük olyan is, amely csak
egyetlen könyvet adott ki.

– Valamennyire komolynak
nevezhetô cég körülbelül
nyolcvan lehetett.  Ötven
olyan, amelyik nagy rendsze-
rességgel jelentetett meg köny-
veket. Nagyon szórt volt a me-
zôny, ’97-ben  volt az elsô
olyan év, amikor stabilizáló-
dott a helyzet.

– Egyúttal a könyvkínálat is
megváltozott?

– Igen, az is megváltozott. És
nagyot változott a könyvkeres-
kedelem is. Megszûntek az ut-
cai standok, a vásárlók kezdtek
visszaszokni a könyvesbol-

tokba, s egyre több új  bolt
nyílt ki, kezdett komoly üzleti
vállalkozássá nôni ez a szakma
is, ma már tekintélyes pénzt
fektetnek bele. És ez minden-
féleképpen a bizakodás jele,
mert a megtérülés a könyvszak-
mában a szokottnál hosszabb.
Ez nem hasonlítható az olaj-
szakmához.

– Ki hinné, hogy jelentôsége van
annak, hogy egy standon, vagy in-
kább könyvesboltban lehet megvá-
sárolni a könyveket?

– Jelentôsége nem annak van,
hogy hol vásárolják,  hanem
annak, hogy milyen szakmai
színvonal jellemzi a kereskedel-
met. A pultokon az a fontos,
hogy pörögjön a könyv, amit
ma kitesznek, az holnapra el-
fogyjon. A könyvesboltokban
más a szemlélet, másfajta keres-
kedôi és  szakmai gondolkodás
nyer teret, harmonikusabb a
kapcsolat az üzleti érdekeltség
és  az értékek között.

– Olcsóbb is lett a könyv? Mert a
vásárlók még ma is azt érzik, hogy
a könyv nagyon drága.

– Határozottan lefelé men-
nek az árak, még akkor is, ha
ez látszólag nem így tûnik.  Az
infláció alatti az árak emelke-
dése, s erre nemcsak a piaci vi-
szonyok késztettek minket, ha-
nem technikai fejlôdés is. Ma
már a nyomdai eljárások, a
technika odáig fejlôdtek, hogy
akár egyetlen példány után-
nyomása is lehetséges, az is
megérné.  Jóllehet ilyet nem
szokás kérni. Az elsô kiadást
kell okosan megtervezni, kikal-
kulálni, s ha a késôbbiekben
ennél többre lesz igény, az már
nem jelent akkora terhet a kia-
dónak. A folyamatos árzuha-
nás azért nem tûnik fel, mert
csökkentek a példányszámok.
Hiába, mi kis piac vagyunk, s
talán a régi több tízezres pél-
dányszámok, amikhez szok-
tunk, azok voltak irreálisak. Ha
2000 példány, akkor annyi, ha
5000, akkor annyi a nyomás,
annyit ér meg kinyomtatni,
ennyivel kell rentábilisnak
lenni, nyereségesnek lenni.

– S akkor a szerzô is jól jár?
– A szerzô soha nem jár jól.
– Kicsit igazságtalannak hat...
– Ahhoz, hogy ô is jól járjon,

hatalmas példányszámban kel-

lene megjelenni. Nagyon kevés
szerzônek adatik meg, hogy
írói munkásságából éljen meg,
és ez így van a nálunknál sok-
kal nagyobb felvevôképességû
piacon is, mondjuk a svéd
könyvkiadásban. A szerzôk, az
alkotók munkásságát, honorá-
riumát az állami és az alapítvá-
nyi támogatások, ösztöndíjak
finanszírozzák. Jó esetben ma
is. De azelôtt sem a közönség
tartotta el az írókat

– Hol tart a szakma presztízse?
– Megint komoly szakmai

munka folyik a jelentôs mûhe-
lyekben, de ennek persze ára
van. Az olvasónak, hiába szeret
olcsón vásárolni, bizonyos ké-
telkedéssel kellene fogadni, ha
hasonlónak tetszô teljesítményt
sokkal alacsonyabb áron kínál-
nak neki. Jelent már meg mû-
szaki lexikon a harmincas évek-
ben megjelent könyv alapján.
Elképzelheti, mit érnek ebben a
könyvben az adatok. De talál-
kozunk réges-régi szótárakkal,
amik hiányosak, pontatlanok,
miközben a borító igyekszik a
nagyszótárt kiadó cégre emlé-
keztetni. 

– Ahogy egy ruhán vagy táskán
megnézzük a márkajelzést, úgy
nézzük meg a könyveken is, ki
adta ki?

– Igen, ez fontos lenne.
– Hogy alakult az üzleti morál?
– Stabilizálódott a piac, a sze-

replôk száma kiszámítható lett,
jobb szelek  fújdogálnak.

– Akkor most felhôtlenség és bol-
dogság?

– A tavalyi évvel, azt hiszem
elindultunk efelé. Ha nem lett
volna ôsszel az a bizonyos
tôzsdei mélyrepülés, még elé-
gedettek is lehetnénk.

– Ennyire érzékeny a könyvpiac?
– Ennyire a könyv az elsô,

amirôl lemondanak az embe-
rek, ha spórolni kell. Valóban
nagyon  ingatag terület, ha pél-
dául valami megzavarta volna a
karácsonyi vásárt, most sokan
szívnák a fogukat. Szerencsére
nem történt malôr. 

– Mire gondol?
– Nem akarok tippeket adni.

Mondjuk inkább azt, hogy
drukkolunk az infláció esésé-
nek, már az is sokat hozhat a
könyvszakmának.

Bagota / ity edt.

Ú J K O R I  K Ö N Y V K I A D Á S
A Z  E L S Ô  T Í Z  É V

Ellentmondásos. Mondhatjuk ezt szinte minden jelenségre, válto-
zásra, ami a rendszerváltozás-változtatás óta történt. Mert
semmi nem alakult a papírforma szerint, mert, ami jó lehetett
volna, az rosszra fordult, a jó pedig elég nehezen  alakult ki. Így
van ez a könyvkiadás hullámvölgy és hullámhegy meneteivel.
Mert a kezdetekben a szigorúan vett szakma a fellélegzés helyett
beszorítva érezte magát a lehetôségek béklyóiba, miközben na-
gyon sokan meggazdagodtak. S nem érezte jól magát a könyvsze-
retô réteg sem, legalábbis az nem, amelyik a hagyományos érté-
kekhez ragaszkodott. Azután megint változott a helyzet, de talán
jobb, ha errôl már Bart István, a MKKE elnöke beszélne.



■ Abszurdisztánban élünk mi is,
legfeljebb másik szegletében, de
azért minden, amirôl Grendel
Lajos beszél, testközelbôl isme-
rôs, érthetô, sôt, nagyját át is él-
tük. Miközben leírom a fenti
mondatot, elfog a félelem, hogy
a hazai olvasó esetleg nem tudja,
kirôl van szó, pedig Grendel La-
jos egyike a legjobb magyar pró-
zaíróknak, akiket kortársainknak
mondhatunk. Igaz, Pozsonyban
él, s így kisebbségi státusa a
rendszerváltás elôtti, no meg az
utáni gondok, problémák és csa-
tározások mellé még továbbiakat
is rendel számára, de hát ez nem
hátrány, inkább többletet ad a
közös élményekhez. Grendel az
az író, akinél az abszurd karöltve
ját a groteszkkel, aki mindig iro-

nikusan posztmodern, aki a már-
már naturálisan rögzített élet-
helyzetekben fedezi fel a kaf-
kaian rémítôt és swiftien szatiri-
kusat. Most ugyan épp nem
szépprózáját olvashatjuk, hanem
(életmûsorozatának elsô kötete-
ként) esszéit és cikkeit, de hát
ezeket se írta más, mint az az író,
akinek minél gyakoribb és buz-
góbb olvasására az imént érveket
próbáltam sorolni – bár biztos,
hogy néhány mondatnyi ízelítô
bármelyik rgényébôl magától is
elintézné ezt. A cikkgyûjtemény
már mindjárt azzal megveszi ro-
konszenvünket, hogy a kiadó

ritka szép és gusztusos külsôt
adott neki: manapság szokatlan
élmény, hogy egy könyvet már
kézbe venni is jólesik. S aztán,
ha olvassuk is...! A tisztánlátás,
az elfogulatlanság, az ôszinte-
ség, a pontosságra törekvés szép
és megnyerô példái sorjáznak
elôttünk. Azt az állapotot éri
tetten az író (gondolom: isme-
rôs), amikor „az egyik totalita-
rizmustól épp csak megszaba-
dultunk, s itt dörömböl kapun-
kon a másik.” Grendelnek is
szembe kell néznie a kettôs nyo-
mással: öröm volna, hogy az író
végre megszabadulhat a politi-

kai mindenes szerepétôl, másfe-
lôl viszont ki legyen az, aki fi-
gyelmeztet az ideológia mezé-
ben, vagy egyenesen irodalom-
nak álcázottan közelítô új ve-
szélyekre? A közeg, melyben
Grendel él és dolgozik, így vi-
szonyul például Pilinszky János
vagy Ottlik Géza nevéhez: „Az
a bûnük, hogy nem akarták
megmenteni a nemzetet”. Csak-
hogy Grendel tudja, az igazi
„megmentés” nem más, mint az
idôtálló mû, például az általa
oly szívesen idézett Máraié.
Vagy – hadd tegye hozzá ezt
már önkényesen a recenzens –
Grendel Lajosé.

Nyerges András
Kalligram Könyvkiadó, Pozsony
1998., 315 old., 1300 Ft
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Grendel Lajos:

Hazám, Abszurdisztán

■ Sajtótájékoztatón ismertette a
Millenniumi Kormánybiztosi Hi-
vatal a magyar államiság 1000
éves évfordulójának méltó
megünneplésével kapcsolatos el-
képzeléseit. A sok helyszín és a
megannyi rendezvény, kulturális
esemény, megemlékezés között a
Könyvhét természetesen azokra
volt különösen kíváncsi, amelyek
irodalommal, könyvkiadással kap-
csolatosak. Mint Hámori József, a
Nemzeti Kulturális Örökség Mi-
nisztériumának minisztere el-
mondta lapunknak, a közel egy
évig tartó ünnepségsorozat célja a
meglévô kulturális értékek vé-
delme, s az alkotók inspirálása,
hogy hozzanak létre maradandót
a jelenben – a jövônek. A könyv-
kiadásban – épített örökségünk-
höz hasonlóan – a már meglévô
értékek védelme és „menedzse-
lése” a Millenniumi Kormánybiz-
tosi Hivatal és a kultusztárca célja.
Tervezik egy 150 kötetbôl álló, a
régi és kedvelt Olcsó Könyvtár-
hoz hasonló könyvsorozat megje-
lentetését. Természetes, hogy ma
már dôreség lenne arról ábrán-
doznunk, hogy a mostani – mil-
lenniumi – „olcsó könyvtár”
könyveit száz forint alatti össze-
gért tudjuk majd megvásárolni. (A
sorozat köteteinek árát 300–500
forint közötti árra tervezik.) A so-
rozat egységes küllemét most „ál-
modják meg” a grafikus, tipográ-
fus szakemberek, ám arra vonat-

kozóan, hogy mi jelenik meg a
sorzatban, már megszületett a
szakértô bizottság döntése. A
„millenniumi olcsó könyvtár”
felöleli a magyar költészet és
próza jelentôs alkotóinak kiemel-
kedô alkotásait. A terv azért figye-
lemre méltó, mert olyan új gene-
rációk nôttek fel az elmúlt évtize-
dekben, amelyeknek könyvespol-
cáról hiányoznak a magyar iroda-
lom humán mûveltséget megala-
pozó „alapmûvei”. Ugyancsak
könyvsorozatot terveznek e jeles
évforduló alkalmából a gyerekek-
nek. Újra kaphatók lesznek majd
a különféle népmesegyûjtemé-
nyek (Arany László, Benedek
Elek, Illyés Gyula átdolgozásá-
ban, gyûjtésében), de az elôzô ko-
rok íróinak gyerekversei, meséi,
elbeszélései is újra kiadásra kerül-
nek. Az elképzelések szerint e so-
rozat köteteinél, akárcsak a tan-
könyveknél, szeretnék eltörölni
az általános forgalmi adót. Terve-
zik millenniumi olvasó- és éne-
keskönyv kiadását is. A millen-
niumi könyvsorozatok kiadására a
Balassi, a Corvina, az Osiris, a
Medián és a Mezôgazdasági
Kiadók vállalkoztak.

A Kormánybiztosi Hivatal pá-
lyázatot hirdet verseskötetek írá-
sára, illetve új regények megszüle-
tését is inspirálják. Ez alkalomból
pályázatot írnak ki új tévé- és rá-
diójátékok írására és gyártására. A
múlt kulturális értékeinek a gon-

dozása az alapgondolat, amikor a
legjobb magyar filmek újbóli be-
mutatását tervezik a Duna Televí-
zió képernyôjén Szabó István
filmrendezô válogatásában. A haj-
dan világhírû magyar rajz- és ani-
mációs filmekbôl láthatunk válo-
gatást – feltehetôleg – valamelyik
közszolgálati televíziós csatornán.
Ugyancsak a szépirodalmat érintô
terv, hogy négy nagy játékfilm ké-
szül a Millenniumi Kormánybiz-
tosi Hivatal támogatásával, ezek
közül az egyik a Bereményi Géza
forgatókönyvébôl íródott, és az ô
rendezésében készülô, Széchenyi-
rôl szóló játékfilm, illetve Csurka
István Kincsemrôl szóló filmno-
vellájának megfilmesítése. Koltay
Gábor rendezi Nemeskürty István
Sacra Corona címû mûvének
filmváltozatát, Mészáros Márta A
csodálatos mandarin filmváltoza-
tát készíti el, Jankovics Marcell
pedig a Csodaszarvas mondáját
viszi rajzfilmre.

Lesz Magyar Filmek Fesztiválja,
s felelevenítik a régi, élô iroda-
lomórákat és a versmondó verse-
nyeket.

Az irodalmi és alkotói pályáza-
tokon kívül pályázatot írnak ki az
országos sajtóorgánumokban új
zenemûvek szerzésére, és zenei
CD-k kiadására, képzômûvészeti
alkotások – köztéri szobrok –
megalkotására is.

Bizonyára sokak lesznek kíván-
csiak – s feltehetôleg nem csak itt-

hon – Erkel Hunyadi Lászlójának
világpremierjére, amelynek cím-
szerepében Placido Domingo lát-
ható és hallható majd... Mûem-
lékvédelemre egyébként közel
kétmilliárdot fordítanak, kiemel-
ten az egyházi mûemlékek vé-
delmére egymilliárdot, ország-
szerte negyvenkilenc kastélyt újí-
tanak fel ez alkalomból.

Az országban „vándorútra” in-
dul a Szent Korona, szobrokat,
emlékmûveket állítanak, és számí-
tanak a honpolgárok tevékeny
részvételére is. Mint Nemeskürty
István millenniumi kormánybiz-
tos elmondta: az országszerte
megtalálható emlékhelyek hely-
reállításában számítanak a polgá-
rokra. Ez a szándék vezérli azt az
elképzelést is, hogy felhívják az
összes magyarországi települést,
valamint a határon túli és a szór-
ványban élô magyarság képvise-
lôit, fogalmazzanak meg egy-egy,
jövônek szóló üzenetet. Ezeket a
mondatokat a település nevével
együtt idôtálló táblába vésik és a
mintegy 3500 táblából elkészítte-
tik a Jövô Emlékmûvét.

Mint a millenniumi készülôdés-
sel foglalkozó szakemberek
mondják: „államiságunk ezeréves
fennállására készülve soha vissza
nem térô alkalom kínálkozik arra,
hogy számot vessünk értékeink-
kel, és hogy azokat megmutassuk
a világnak is.”

– show –

Múltunk a  je lenben –  a  jövônek
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... vallja Dietrich Tamás, a Libri Könyvkereskedelmi
Kft. ügyvezetô igazgatója, akinek 1996-ig, amikoris
pályázat útján a kft. élére került, nem sok köze volt a
könyvkereskedelemhez. A közgazdász végzettségû ügy-
vezetô igazgató nem szégyelli bevallani: sokat tett
azért, hogy megismerkedjen a kereskedelemnek ezzel a
sajátos ágával. Úgy látszik, a szellemi, érzelmi befekte-
tésnek mostanság érik be a gyümölcse, hiszen a Libri
Könyvkereskedelmi Kft.-é ma már az ország legna-
gyobb forgalmú könyvesbolt-hálózata (25 budapesti és
egy kecskeméti könyvüzlettel). Létrehozták a Libri
Törzsvásárlói Kártya-rendszert, amelynek
„vezérelve”, hogy nem a könyvet értékelik le, nem ezt a
kulturális terméket teszik akcióssá, hanem a vásárlót
„értékelik fel” (aki egy alkalommal 5000 forint felett
vásárol könyvet bármely Libri boltban, azonnal hoz-
zájut a kártyához, amely a következô vásárláskor már
5%, 20 000 forintos értékhatár elérése után pedig 10%
vásárlási kedvezményre jogosít). Hosszú ideje „mû-
ködtetik” a Libri sikerlistát (amely mind a vásárlók,
mind a szerzôk, mind a könyvkereskedôk, könyvesbol-
tok körében független értékmérônek számít), és nemrégi-
ben létrehoztak – angol mintára, hazánkban elsôként
– egy, a vásárlók dolgát megkönnyítô, ingyenes számí-
tógépes vevôszolgálati információs szolgáltatást (06-
80/254-274,  06-80-alibri) és 20 000 példányban –
ugyancsak a vevôk tájékozódását segítendô Képes
Extra címmel saját újságot adnak ki.
Mint megtudtam, a Libri könyvesboltjai három

kategóriába sorolhatók. Megtartották az úgyne-
vezett „belvárosi típusú”, bensôségesebb hangu-
latú általános könyvesboltokat, amelyekben le-
hetôség szerint szinte minden, forgalomban lévô
könyv megtalálható, megjelentek a különféle be-
vásárlóközpontokban, ahol nemcsak az üzlet be-
rendezése, a könyvek elrendezése, de a meglehe-
tôsen nagy bolti tér és választék is alkalmazkodik
az „újstílusú” vásárlási szokásokhoz. A közgazda-
sági, jogi, a számítástechnikai és mûszaki, mezô-
gazdasági és zenei, valamint az orvosi szakköny-
vek, illetve a térképkínálat a Libri 5 szakkönyv-
boltjában található meg. Mint Dietrich Tamás
mondja, üzleti stratégiájuk alapja: a korszerû

bolthálózat, az egységes minôségi választék és
szolgáltatás. Nem lehet véletlen, hogy egyre-
másra épülnek át a régi, még az Állami Könyv-
terjesztôtôl „megörökölt” boltok, hiszen a kultu-
rált megjelenésû üzletek egyrészt a Libri arculatá-
hoz tartoznak, másrészt egyáltalán nem öncél a
korszerû vevôtér kialakítása, mivel az ilyen tágas,
rendezett könyvüzletekben a vásárló könnyeb-
ben megtalálja, amit keres, van rá alkalma, hogy
ráérôsen belelapozgasson a magukat kínáló köte-
tekbe, vagy éppen a bolt hozzáértô személyzeté-
nek segítségét kérje, ha tanácstalan. 1999-ben há-
rom Libri könyvesboltot fognak a fentiek szelle-
mében átalakítani.

Aki gyakori Libri-látogató, az utóbbi idôben
azt tapasztalja, hogy a nagy könyvkereskedelmi
cég boltjaiban mintha eltûnôben lennének a kü-
lönféle zenei anyagok (audiokazetták, hangle-
mezek, CD-k). Az ügyvezetô igazgató bevallja,
hogy az utóbbi idôben döntéshelyzetbe kerül-
tek: vagy továbbra is árulják ezeket a hanghor-
dozókat – amelyek majdnem olyan ütemben
szaporodnak a „piacon”, mint a könyvek, ezért
elôbb-utóbb elôlük veszik el a helyet a boltok-
ban –, vagy „maradnak” a kaptafánál, azaz a Li-
bri profiljánál, a könyvkereskedésnél. Azt is
mondja, a döntést, amellyel a könyvek mellett
„tették le a garast”, az is megkönnyítette, hogy
belátták: a zenei jelhordozók eladásához szakér-
telemmel is fel kellene vértezni a könyvesboltok
alkalmazottait. Egyébként, a Libri igazgatója
szerint, kétféle – látszólag ellentmondásos – vá-
sárlói igényhez kell alkalmazkodniuk. Egyfelôl,
akik orvosi, számítástechnikai, mûszaki, jogi,
mezôgazdasági szakkönyvek iránt érdeklôdnek,
azok a szakkönyvesboltokat keresik fel elôszere-
tettel, míg az átlagos könyvvásárló szívesen te-
kinti át egy boltban az egész kiadói kínálatot.

Jellemzô adat, hogy a Váci utcai Stúdium
könyvesboltban 270 négyzetméteren 20 000
könyvcím található. Érdekesség, hogy a vásárlói
igényhez alkalmazkodva „szakosodott” a XIII.
kerületi Szent István körúti Örkény István köny-
vesbolt szépirodalomra, s ezen belül is a mai ma-
gyar prózára és költészetre. Talán az sem vélet-
len, hogy 1998-ban a legszínvonalasabb köny-
vesboltoknak a Kulturális Örökség Miniszté-
riuma által odaítélt Hermész-díj egyik kitüntettje
éppen ez a „belvárosi típusú” könyvüzlet lett.

Ez a könyvesbolt talán a jövôben azt az imitt-
amott már jelentkezô könyvvásárlói igényt is
kielégítheti, amelyrôl még Dietrich Tamás is csak
álmodozik... „Jó lenne, ha minden boltunkban
lenne egy meghitt zug, székekkel, asztalokkal,
ahol a könyvbarátok barátkozhatnának az új-
donságokkal, hiszen az igazi könyvszeretô em-
ber elôbb-utóbb a saját polcára kívánja, amibe
egyszer beleolvasott... A lapozgatókból lesznek a
holnap vásárlói.”

Egyébként az idei év fô feladatának tartják a
„terjeszkedést” (vidéki Libri bolt megnyitása és
budapesti üzletközpontban Campona Bevásár-
lóközpont, Nagytétény, és a West End City

Centerben megnyíló boltok, valamint a Flórián
üzletközpontban lévô könyvesboltjuk korszerû-
sítése) mellett a kiszolgálás, szolgáltatás színvo-
nalának emelését, az egységes, csak a Librinél
mûködô számítógépes adatbázis és információs
rendszer további tökéletesítését.

S hogyan látja a mai könyvkiadást és könyvke-
reskedelmet a mindössze három éve „pályán”
lévô igazgató?

„Azt hiszem, mára konszolidálódott a hely-
zet..., hiszen az éhhaláltól már megmenekült a
könyvszakma. Remélhetôleg a jelen és a közel-
jövô a könyvkereskedelmi és kiadói szakmai eti-
kai szabályainak felállítása és betartása felé halad.
Újkeletû problémát jelent számunkra, hogy a be-
vásárlóközpontokban bizonyos kereskedôk
nemlétezô kedvezményekkel akarják magukhoz
édesgetni a vásárlókat. Kiírják, hogy egy 12 000
forintos könyvre 90%-os kedvezményt adnak,
holott a könyv valódi ára 3 000 forint. Az ilyen
tisztességtelen kereskedôi magatartás kivédésére
kénytelenek leszünk vagy a Gazdasági Verseny-
hivatalhoz fordulni, vagy – ha ezen a téren nem
történik intézkedés – a bevásárlóközpontoknál
próbáljuk meg elérni, hogy csak olyanoknak ad-
janak ki boltot, akik tisztességes kereskedôi ma-
gatartást tanúsítanak.

A beszélgetés végén természetesen mi mást kér-
dezhetnénk a sikeres könyvkereskedelmi cég
(26%-kal nôtt a forgalmuk az elôzô évihez ké-
pest 1998-ban) igazgatójától, mint hogy marad-e
ideje az olvasásra?

Tisztes, klasszikusokból álló könyvtára van –
válaszolja –, s másodnaponta egy félórát tud
szakítani a szépirodalomra. Az azonban némi
elégedettséggel tölti el, hogy három gyereke kö-
zül a legnagyobb igazi betûfaló, és reménykedik
benne, hogy a két kisebb is rákap elôbb-utóbb
az olvasásra.

T.P.I.

Ezt a szakmát csak szenvedéllyel szabad csinálni...
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Gereben Ágnes:
Mûvészet és hatalom
Orosz írók a XX. században

A szovjet levéltárakból most elôkerülô dokumentumokat elemezve Gere-
ben Ágnes, az ELTE tanára, Anton Csehov és Iszaak Babel elsô hazai élet-
rajzának írója, közös gondolkodásra hívja az olvasót, hogy segítsen megis-
merni a XX. századi orosz irodalom legendák nélküli történetét.

A könyvben felsorakoztatott tanulmányokban olvashatunk Iszaak Babel
egész életmûvénél terjedelmesebb, kötetnyi vallomásáról, melyet a szovjet po-
litikai rendôrség börtönében, kínzások és kihallgatások között csikartak ki be-
lôle, Borisz Paszternak életének egyetlen nyilvános lázadásáról, amelyrôl koráb-
ban tudni lehetett, de csak most rekonstruálható az irodalmárok közé küldött
besúgók titkos jelentéseibôl. Hogyan fordítottak az errôl mit sem sejtô Miha-
il Bulgakov sorsán a párt politikai bizottságának tanácskozásai a most elôke-
rült jegyzôkönyvek fényében? Miért maradt életben Mihail Solohov és Szergej
Eizenstein az 1930-as években? Makszim Gorkij és a politikai rendôrség vezetôi-
nek levélváltását bemutatva a szerzô fellebbenti a fátylat a titokról: vajon miért
és hogyan állt a világhírû író a sztálini népirtás ideológiai szolgálatába. Isme-
retlen adatokat tár elénk a Gulág dalnokának, Varlam Salamonnak a hagyaté-
kából, valamint Alekszandr Szolzsenyicin írói pályájának titkos dokumentumai-
ból, a „zsdanovi” párthatározatokból és a szovjet zsidó írók perébôl.

ISBN 963 05 7509 X
Ára: 1500 Ft

A k ö n y v  m e g r e n d e l h e t ô  a  H e l i k o n  K i a d ó n á l :  B u d a p e s t  V. ,  P a p n ö v e l d e  u .  8 .
Te l e f o n o n :  3 1 7 - 4 9 5 7  v a g y  a  3 1 7 - 4 9 6 4 - e s  f a x o n ,  v a l a m i n t  m e g v á s á r o l h a t ó k

a  H e l i k o n  K ö n y v e s h á z b a n :  B u d a p e s t  V I . ,  B a j c s y - Z s i l i n s z k y  ú t  3 7 .

A HELIKON KIADÓ AJÁNLATA

HELIKON UNIVERSITAS SOROZAT

Roland Barthes:
A divat mint rendszer
1680 Ft

A kiszámíthatatlan és szabályos, a folyton megújuló és mégis közérthetô divat
mindig is érdekelte a pszichológusokat, esztétákat és szociológusokat. Roland
Barthes ebben a könyvében mégis új szempontból közelíti meg a divatot: az újsá-
gok leírásaiból kiindulva a jelentések egész rendszerét tárja fel benne, és elôször
veti alá igazi szemantikai elemzésnek, miközben arra a kérdésre keresi a választ,
hogy az emberek hogyan teremtenek jelentéstartalmakat az öltözködésükkel és a
rá vonatkozó kijelentéseikkel. Barthes számára is az antropológia egyik legizgal-
masabb kérdése, hogy a lingvisztikai elemzés kiterjeszthetô-e a kulturális jelen-
ségek egészére. Ez a könyve az egyik legelsô kísérlet az alkalmazott szemiotika
bevezetésére. Minthogy azonban nincs másfajta jel, csak társadalmi, Barthes –
miközben türelmesen leírja a divat rendszerét – azon is elgondolkozik, hogy a mai
társadalom vállalja, vagy megkerüli az általa kidolgozott értelmek önkényét: ez a
divatról szóló könyv mindenekelôttt a jelekrôl szól.

Hamarosan elkészül a Helikon Universitas sorozat katalógusa,
melyet megküldünk partnereinknek.

A sorozat köteteirôl és a kiadó minden más könyvérôl felvilágosítást nyújt:

Borbíró Zsóka és/vagy Varga István a 317-4957 telefonszámon.

F I G Y E L E M ,  E L K Ö L T Ö Z T Ü N K !

Az Akadémiai Kiadó Rt. új címe
1999. január 18-tól:

1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 4.
Központi telefonszámaink:

Központ: 464-8282

Igazgatói titkárság: 464-8250
fax: 464-8251

Vevôszolgálat: 464-8200
fax: 464-8201

Nyelvi Szerkesztôség:464-8210
fax: 464-8211

Export: 464-8220
fax: 464-8221

Tudományos Szerkesztôség: 464-8230
fax: 464-8231
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– Ha nem Ön volna Csukás István,
olvasná-e Csukás István kétfelé
ágazó, ma már bátran életmûnek is
nevezhetô munkáit: a gyerekeknek, il-
letve a felnôtteknek szólókat?

– Nagy örömmel olvasnám és
egyfolytában csodálkoznék, hogy
honnan van ebben a pofában
ennyi életöröm, vidámság? Amit
a gyerekeknek írt, abban több
van, de úgy jó, mert a gyerekek-
nek több életörömre van szüksé-
gük, hogy kitartson hatvan évig!

– Valamikor régen, legelsô verseskö-
tetének címadó versében így fohászko-
dott: „Csak elmondani adj erôt s jöhet
rám akármi.” Hadd legyen profán a
kérdés: jött az „akármi”? Szükség
volt erôre az elmondáshoz?

– Ez egy Vörösmarty-parafrázis,
de természetesen tudatosan vá-
lasztottam az elsô kötetem cí-
méül! Volt idôm gondolkozni
rajta, hat év késéssel-csúszással je-
lent meg. Az „akármi” meg csô-
stôl jött, de adott hozzá az Isten
muníciót is, így hát kibírtam.

– Ön is a többmûfajú szerzôk közé
tartozik: nevéhez egyaránt fûzôdnek
gyerekversek, mesék, meseregények,
gyerekeknek szóló színdarabok, mint
például az Ágacska, rádió- és tévéjáté-

kok stb. A másik Csukás István azon-
ban megmaradt csakis költônek, holott
idônként roppant érdekes és élvezetes
emlékirat-részleteket is publikál. Lesz-e
memoárja, készül-e nagyobb lélegzetû,
felnôtteknek szóló prózája is?

– Erre még a szükség kényszerí-
tett, hogy mindent írjak. De ma
már örülök, hogy így történt, egy-
részt nem unatkoztam, másrészt
például Kosztolányi és a többi
nagy költô is így csinálta. Nem is
egészséges, ha az ember mindig
ugyanazt az idegpályát koptatja,
nem lehet mindig verset írni. Be-
fülled az ember lelke. De voltam
klubigazgató, szerkesztô, drama-
turg stb. is. Memoárt nem írok,
ahhoz túl elfogult vagyok. És
nem is mûfordítok, erre meg saj-
nálom az energiát. Én sose vonul-
tam el önként a versírásból, en-
gem mindig kirugdostak a ring-
bôl. De visszamásztam! A próza
különben sem az én türelmemnek
való, a versbe mindent beleírtam.

– Írói munkásságán kívül, de attól
nem függetlenül, Ön szinte Don Qui-
jote-i harcot vív a gyermekkönyvkia-
dás, és általában az ifjúságnak ké-
szülô mûvek elsorvasztása ellen. Hon-
nét jut erre is energiája?

– Erre a harcra viszont nem saj-
nálom az erôt! Ugyanis a gyere-
kek védtelenek! Kitôl vették el a
színházat? Tôlük. És egy pissze-
nés sem volt. A Nemzeti Színház-
ról évek óta vitatkozunk, a gyerek-
színházról évek óta egy szó sem
esik. Nincs módszeres gyerek-
könyv-kiadás, amely a korosztá-
lyokra épül. Nem készül nekik
film, színdarab, új könyv is alig.
Pedig a gyerekek órája gyorsabban
ketyeg, nekik négy év egy korszak!
Ami ezalatt kimarad a lelkükbôl-
eszükbôl, azt soha nem lehet pó-
tolni. Ûr marad, üres lesz. Azután
farizeus képpel sopánkodunk,
hogy csavarognak, cinikusak, üre-
sek stb. Legalább Kodály százszor
szánkba rágott intelmét fogad-
nánk meg, hogy abból lesz a jövô
közönsége, akit gyerekkorában
megtanítunk rá! És abból lesz a
jövô is! Hogy valami öröm is le-
gyen: februárban indul egy gye-
reklap Debrecenben, a címe: „Tu-
dorka”. Teljes szívvel támogatom.
Magam is legalább három gyerek-
lapot csináltam, tudom, hogy mi-
lyen fontos ez! A gyerekeknek jo-
guk van a róluk és nekik szóló
mûvekhez, újságokhoz!

– Nyilvános szerepeléseibôl a ma-
gyar irodalmi életben, meglehetôsen
ritka kép rajzolódott ki: Ön mintha
nem gyûlölne senkit, nem tartozna sze-
kértáborhoz, klikkhez stb, s mintha
Csukás Istvánt is mindenki szeretné.
Ez csupán egyéniségébôl fakadó vélet-
len körülmény, vagy tudatos meggon-
dolás is közrejátszik benne?

– Van egy munkahipotézisem,
hogy mindenkinek írok! Egy
költô ennél lejjebb nem is ad-
hatja! Minden klikket, szekértá-
bort, gyûlölködést ôrültségnek
tartok, és gyanúsnak, mintha a rö-
vidke kardot toldanák meg egy lé-
péssel! Én bízom és bíztam a te-
hetségemben és a választott mû-
fajban, hogy megtart. Ha meg
nem, akkor valami más pálya után
kéne nézni.

– Mit olvashatnak öntôl legközelebb
a gyerekek, és mit azok, akik ebbôl az
életkorból már – sajnos – kinôttek?

– Folyamatosan dolgozom. Új
gyerekkönyvet írok. Kész van
egy új tv-filmsorozat szinopszisa
is, a pénzre várunk. És egy pályá-
zatra felnôtt egyfelvonásos szín-
darabot fogalmazgatok. Én ak-
kor érzem jól magam a világban,
ha dolgozom!

A Frankfurti Könyvvásár Béke-díjá-
nak átvételekor, hogy a könyv még
megmaradt kevés hívének lelkese-
désébe beleköpjön, a 71 éves Mar-
tin Walser azt kérdezte, vajon örö-
kérvényûnek kell-e tekintenünk a
kötelezô német bûntudatot a má-
sodik világháború szörnyûségei
miatt, és meddig lesz még része a
német identitásnak Auschwitz? És
persze legalább annyian lélegeztek
föl, mint ahányan elszörnyedtek.

Ha föltételezzük, márpedig bát-
ran föltételezhetjük, hogy NEM
MINDEN NÉMET volt fajgyû-
lölô náci, akkor a német nép nem
lehet kollektíve bûnös. Ha ebben
megegyeztünk, akkor azért bátran
megállapíthatjuk azt is, hogy ez a
Martin Walser nem játszik fair
play-t. Minimum.

Hogy miért? Mert a Holocaust
megtörtént, és ezt senkinek nem
szabad elfelejtenie. Miért tartjuk a
Holocaustot az emberi történelem
legnagyobb morális botrányának?
Mert ilyen indusztriálisan, ilyen

futószalagszerûen, ilyen totálisan
ez az elsô genocídium a világon.
Hidegen, hisz a németek nem is
tartoztak Európa hagyományosan
antiszemita népei közé. Az oro-
szok, a lengyelek: ôk voltak az
igazi, hagyományos antiszemiták,

a náci fajgyûlölet hidegen átgon-
dolt politikai trükk volt, a nép ma-
nipulálásának eszköze. És bár a tö-
meggyilkosság végrehajtásába vas-
tagon bedolgozott majdnem egész
Kelet-Európa, a folyamatot a né-
metek találták ki, szervezték és ve-
zényelték le technokrata precizitás-
sal. De ettôl még a mai német em-
bernek nem kell, hogy kollektív
bûntudata legyen.

Miért van ennek a Martin Wal-
sernek saját, különbejáratú bûntu-
data, ha nem bûnös? Ha mégis
bûnös, kettôt tehet. Vagy följe-
lenti magát és bíróság elé áll, vagy
befogja a száját, és szép csöndben
együtt él a bûntudatával. De ne te-

gye kollektív kérdéssé, ami az ô
lelkiismereti magánügye! Az em-
beriség ellen elkövetett bûnök
nem évülnek el, ez igaz, de azt
nem mondta senki, hogy öröklôd-
nek is. Hogy genetikai elváltozást
okoznak. Hogy hetediziglen bün-
tetendôk.

Auschwitz nem a német nép
identitásának része. Jóval több an-
nál. Auschwitz minimum Európa

identitásának része, Auschwitz a
zsidó-antik-keresztény világ identi-
tásának része, Auschwitz olyan kö-
zös bûne az euro-amerikai kultúrá-
nak, mint a néger rabszolgaság.

Lehet, hogy a németek Ausch-
witz botrányában sárosabbak,
mint mások, de ebbôl csak egyet-
len dolog következik: nekik má-
soknál is jobban kell vigyázniuk
arra, hogy a kollektív amnézia
soha ne nyithassa meg a kaput az
Auschwitz tényét megkérdôjele-
zôk elôtt. A neonácizmus új hó-
hér-aspiránsai elôtt. Nem a zsidók
dolga vigyázni, hogy Auschwitz
soha többé ne ismétlôdhessen
meg: az egész emberiségé.

És az emberiségen belül is elsô-
sorban a németeké, mert ha vala-
kik, hát ôk tudják legjobban, mi
történt velük, milyen irracionális
törvény sodorta ôket az ôrületbe.
Miképp eshetett meg, hogy Goe-
the népébôl akár csak egyetlen egy
SS is ott állhatott ôrt azok elôtt a
szögesdrótok elôtt?

ÍRÓFAGGATÓ
„– Egy árva sorát sem olvastam! – kiáltott fel idegesen a látogató.
– Akkor honnét tudja, hogy nem tetszik, amit írtam?
– Ugyan, hát nem elég az, amit a többiektôl olvastam? – legyintett a

jövevény. – Egyébként, tudja mit? Elhiszem becsületszavára. Mondja
meg maga: jók a versei?”                         (Bulgakov: A Mester és Margarita)

Nádra Valéria Csukás Istvántm e g k é r d e z t e

Kertész Ákos

K o l l e k t í v  f e l e l ô s s é g
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Minden könyv egy helyen!

TANKÖNYVCENTRUM
a Kódex Könyváruházban

Budapest V., Honvéd u. 5.  (A Parlamenttôl egy percre.)
Telefon: 332-7357

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
1998. december

A Libri üzlethálózatban regisztrált vásárlások 
számítógépes összesítése alapján

4. Ráday Mihály:
Jelenetek a pesti utcán

Karinthy Kiadó

5. Kiss Gábor (Fôszerk.):
Magyar Szókincstár

Tinta Kiadó

6. Felsôoktatási felvételi

tájékoztató 1999.

Dokusoft Kiadó

7. Sport ’98

Gemma Repró Stúdió

8. Berkow, Robert:
MSD Orvosi kézikönyv

a családban

Melánia Kiadó

9. Filmenciklopédia

Glória Kiadó

10. A kereszténység

krónikája

Officina Nova Kiadó

11. Radnedge, Keir
(Fôszerk.):

Futball enciklopédia

Holló és Társa Kiadó

12. Chagall – La Fontaine –
Faludy:

Állatmesék

Glória Kiadó

13. Conran, Terence:
Belsôépítészet

Park Könyvkiadó

14. Eco, Umberto:
A tegnap szigete

Európa Könyvkiadó

15. Régiségek képes

enciklopédiája

Medicina Könyvkiadó

1166..  Becker, Marty –
Canfield, Jack – Hansen,

Mark:
Megható állattörténetek

Novella Kiadó

17. Guinness rekordok

könyve 1999.

Alexandra Kiadó

18. Larousse Memo

Akadémiai Kiadó

19. Miller – Doskocilova:
A vakond télen

Helikon Kiadó

20. Világatlasz –

bolygónk, a Föld

Magyar Könyvklub

Magyar Nagylexikon 7. kötet

Magyar Nagylexikon Kiadó

A világörökség

Gulliver Könyvkiadó

Bagyinszki Zoltán:
Kastélyok a történelmi Magyarországról

Publi-City Kiadó

1.
2.
3.

Biró Ferenc: A felvilágosodás
korának magyar irodalma
3. bôvített és javított kiadás B/5, kb. 500
oldal, fûzve, 1500 Ft
A nagysikerû könyv a hazai irodalmi
kultúra történetében talán legna-
gyobb változásokat hozó idôszakot
bemutató monográfia.
Szádeczky-Kardoss Samu: Az
avar történelem forrásai
A/4, kb. 380 oldal, fûzve, 2500 Ft
A MAGYAR ÔSTÖRTÉNETI KÖNYVTÁR

SOROZATBAN

A kötet az Európába vándorlástól a
VIII. század elejéig, az avar állam
széteséséig tartalmazza az avar törté-
nelem írott forrásait magyar fordítás-
ban, tömör kommentárral.
Rédei Károly: Az uráli ôstörté-
net és alapnyelv kérdései
B/5, kb. 180 oldal, fûzve, 1200 Ft
A MAGYAR ÔSTÖRTÉNETI KÖNYVTÁR

SOROZATBAN

A könyv a török–magyar, sumer
–magyar, maori–magyar stb. nyelvro-
konság bizonygatóinak elméleteit te-
kinti át és rövid finnugrisztikai össze-
foglalása megbízható fogódzót ad az
olvasónak e kérdésekben.
Pléh Csaba: Hagyomány és újí-
tás a pszichológiában
B/5, kb. 400 oldal, kötve, 2000 Ft
A kötet tanulmányai a modern pszi-
chológia formálódásának társadalmi
és intellektuális kereteit elemzik.
A könyvben Freud, Bühler, Kardos,
Bartlett vagy Austin mellett a mai szá-
mítógépes kultúra és az emberkép vi-
szonya is történeti értelmezés tárgya.
Bálványos Huba: Esztétikai-mû-
vészeti ismeretek, esztétikai-
mûvészeti nevelés
(Képzômûvészet-tárgykultúra)
A/4 kb. 160 oldal, fûzve 1500 Ft
A VIZUÁLIS KULTÚRA SOROZATBAN

A könyv a mûvészeti és nem mûvé-
szeti esztétikum fogalomrendszeré-
vel, a tárgyi környezet kultúrájával és
esztétikájával foglalkozik. Példákkal
és képekkel gazdagon illusztrálva is-
merteti azokat a módszereket, ame-
lyeket az esztétikai-mûvészeti neve-
léssel foglalkozó pedagógusok mun-
kájuk során alkalmazhatnak.
Szerves folytatása az elmúlt években
megjelent Vizuális megismerés, vizuá-
lis kommunikáció címû könyvnek.
Passuth Krisztina: Avantgarde
kapcsolatok Prágától Bukarestig
1907–1930
B/5, kb. 280 oldal, kötve, 2500 Ft
A könyv Magyarországon elôször
ad áttekintést a térség avantgarde
mûvészeti mozgalmairól. A kiemel-
kedô mûvész személyiségek és tö-
rekvések belsô rokonságát fölfedve
nemzetközi összefüggésben elemzi
a korszak újszerû kifejezésmódját.
(260 fekete-fehér és 40 színes il-
lusztrációval).
Dadaizmus-antológia
B/5, kb. 300 oldal, fûzve, 1500 Ft
A FORRÁSOK A XX. SZÁZADI MÛVÉ-
SZETHEZ SOROZATBAN

A kötet egy már-már feledésbe me-
rült „izmus” alkotásaiból és doku-
mentumaiból nyújt bôséges váloga-
tást. Szerkesztette Beke László.
Huizinga, a rejtôzködô
Johan Huizinga három tanulmánya
A/5, kb. 200 oldal, fûzve, 800 Ft
A kötet a neves holland történészt és
kultúrfilozófust – három írásán ke-
resztül – saját történész voltához és
hazája kultúrájához való viszonyá-
ban mutatja be. A személyes motívu-
mok és szellemi vonzódások mé-
lyebb megértéséhez segít hozzá a kí-
sérô tanulmány, Gera Judit Huizin-
ga-portréja.

A BALASSI KIADÓ ÚJDONSÁGAI

A Balassi Kiadó teljes választéka megtekinthetô és kereskedôknek
is megvásárolható mintaboltunkban:

Balassi Könyvesbolt 1023 Bp., Margit u. 1., T./f.: 355-2885
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Nem szeka-, és nem tor-, „csak”: karikatúra

O l v a s ó s z e m ü v e g

Kirándulásra, más szóval „túrára”
csábítom az olvasót, bátran kezd-
jen csak bele Bárány Tamás leges-
legújabb (ki tudná, ki akarná meg-
számlálni, hányadik) kötetébe, a
Kis magyar irodalomtöri címû paró-
diagyûjteménybe, évtizedeken át
írt paródiáinak sok (talán túlságo-
san is sok) szûrôn át megrostált
gyûjteményébe. Ez a könyv nem
szekatúrája az olvasónak, akit bi-
zony keservesen meggyötörnek a
túlontúl bennfenteskedô (ám
mégoly szellemes) paródiaírók,
akik az irodalmi élet múló érvé-
nyû intimitásait, szûk körben is-
mert ugratásait, titkolni vágyott
botlások históriáit is beépítik
gúnyrajzaikba, melyekbôl maguk
az érintettek mindent, a távolabb
állók legfeljebb a felét, az „egy-
szerû” olvasó pedig jószerivel
semmit sem ért meg, csak azt érzi,
hogy van itt valami, amin nevet-
hetne, ha ismerné a poén hátterét.
Bárány Tamás éppenséggel nem
ilyen „lábjegyzetes” paródia-író, ô
azt csúfolja, amit mindenki felfog-
hat a mûvekbôl, vagy ami a szer-
zôrôl köztudomású.

De nem is tortúra ez a könyv,
mármint nem kínzása, élvebonco-
lása, kéjelgô szétszaggattatása a
szerzônek, hanem szeretetteljes,
majdhogynem gyöngédséggel teli
ábrázolatok gyûjteménye. Bárány
Tamás – bármily nehéz is ezt el-
hinni élô magyar íróról – szereti
(legalábbis többségükben) a pálya-
társait, akik egyúttal vetélytársai.
Így készít paródiát róluk, vagyis a

fából vaskarika lehetetlenségével
kísérletezik, hiszen a szeretet el-
nézô, az elnézés pedig megszépíti,
tompítja-enyhíti „a vétket”, a ne-
vettetés tárgyát. Kész csoda, hogy
számos esetben mégis létrejön az
ellenállhatatlanul mulatságos, ta-
láló, hiteles torzkép. Miképpen?
Úgy, hogy Bárány Tamás kivételes
beleérzô képességû író, aki regé-
nyeiben és novelláiban amúgyis a
legkülönbözôbb féle-fajta emberek
bôrébe búvik, mindenkit a maga
nyelvén beszéltet, a maga szokásai-
nak tükrében ábrázol, a maga gon-
dolkodásmódja felôl mutat be.
Amikor éppen paródiát alkot: a ki-
csúfolandó írókat tekinti ilyen hô-
söknek, akiknek bôrét magára kell
öltenie, hogy elsajátítsa látásukat,
beszédük sajátosságait. Ennek tud-
ható be, hogy gyakran nem is pa-
ródia lesz, ami a tollán születik,
hanem pastiche, vagy nevezhet-
ném apokrifnek is. Mikszáth-no-
vella, Illés Endre-novella, Koszto-
lányi-karcolat és így tovább. Ha
nem ebben a kötetben olvasnám,
hanem az említettek „eddig isme-
retlen” írásait fölfedezô-közzétevô
kötetben, azt is elhinném. Van
persze olyan eset is, hogy épp attól
hátborzongató az élmény, amitôl
oly kísérteties a hasonlóság. Ta-
mási Áron itt szereplô mondatai
ugyan a paródiaíró leleményei, de
vajmi gyakran épp ilyeneket írt
maga az író is.

Akad aztán olyan gyöngyszem is
a könyvben, ahol a szelíd és elnézô
Bárány Tamás sorain nem az eddig

emlegetett, elismeréssel elegy mo-
soly csillan át, hanem hallani vél-
jük, amint harsogva nevet paró-
diája tárgyán. Be kell vallanom (s
ez talán e sorok írójára inkább jel-
lemzô, mint arra, akirôl éppen be-
szél), hogy számomra ez utóbbi
darabok a legkedvesebbek. Az Ott-
lik-, a Kodolányi-, a Fejes Endre-, a
Vas István-, az Erdélyi József-paró-
dia kicsit szigorúbb, mint a többbi,
de ettôl nem kevésbé találó, sôt... S
ha már itt tartunk, hadd idézzem
fel azt az emlékemet, melynek Bá-
rány Tamással való személyes is-
meretségemet köszönhetem. A
hatvanas évek közepén, az akkori
Irodalmi Színpadnak nevezett kis
színházban paródiamûsor ment,
melyet az író konferált, s némelyik
írását ô maga adta elô. Azon az es-
tén, amikor megnéztem, amúgy sa-
vanyú, értetlen közönség ült a né-
zôtéren, így jómagam meglehetôs
feltûnést keltettem azzal, hogy a
Bárány Tamás által frenetikusan
megjelenített Veres Péter-paródia
alatt valósággal rosszul lettem a
bömbölô röhögéstôl – épp csak,
hogy ki nem estem az emeleti ol-
dalpáholyból, mely egyébként oly
alacsonyan volt, hogy a színpadon
állók közelrôl láthatták a benn ülô-
ket. Bárány Tamásnak is feltûnt a
szólóban fetrengve hahotázó nézô,
akit késôbb be is mutattatott magá-
nak. De hát miként állhattam
volna meg, hogy ne így mulassak,
amikor már az elsô mondat így
hangzott (e kötetben is megtalál-
ható): „Harmadik hatszáz oldal”. S

aztán következett a kéverakásról
szóló leírás, amit az író-elôadómû-
vész még hanghordozását, hangszí-
nét tekintve is tökéletesen „veres-
péteresített”, s ebben ilyenek hang-
zottak el: „Akkor még nem hosszá-
ban rakták a hazlat, hanem szélté-
ben, s elôször odafent kezdették,
csak úgy mentek aztán lefelé, min-
den elsô kévére mindjárt a harma-
dikat hányták, a másodikat meg ki-
hagyták – vót ám annyi sete-suta
paraszti ravaszság a régiekben! – és
emebbôl, a másodikból lett a
suttyom-aratórész. Sokáig nyo-
moztam utána, miért csinálhatták
így, de Terka nénémet elvitte a
nyolcszázharminchatos árvíz, így
aztán senki se tudta megmondani,
s meglehet, most már örökké titok
marad ez a csikaszeszû selyma-
ság...” Most döbbenek rá, hogy kár
is volt ennyit magyarázgatnom,
miért s hogyan jó ez a kötet: egyet-
len belôle vett idézet is bôven
megérteti, hogy bizony, nem sze-
ka-, nem tor-, s végképp nem ma-
kulatura, hanem mostanában le-
hetséges túráink legélvezetesebbi-
kének kalauza.
Bárány Tamás:

Ki magyar irodalomtöri

Hét Krajcár Kiadó, Bp., 1998
204 old., 780 Ft

„Az a borzaszó, hogy a szépség
nemcsak félelmetes, hanem titok-
zatos dolog is. Itt az ördög harcol
az Istennel, és az emberek szíve a
csalétek” – írja  a Karamazov test-
vérekbôl mottóként választott idé-
zetben  Dosztojevszkij.

Misima  Jukio önéletrajzi ihletésû
regényének fôhôse már kisgyer-
mekkorában is szokatlan dolgokat
mûvel. Felnôtteket hökkent meg
például azzal, hogy váltig állítja,
emlékszik születése körülményeire
s arra, mit látott meg elôször e kinti
világból. Vonzotta ôt négy-öt éve-
sen a katonák izzadságszaga. Ab-
ban az életkorban, amikor mások

villamosvezetôvé akarnak válni, ô
úgy gondolta, belôle csakis pöcegö-
dör-tisztító lehet. Olyan képek és
mesék ragadták magukkal nagyob-
bacskaként, amelyek tragikus sorsú
délceg hercegeket ábrázoltak ször-
nyû haláluk pillanatában. Fölbôszí-
tette ôt, ha csodás meseelemek ré-
vén jóra fordult a hôsök sorsa. Tör-
ténelemi film hatására, nagyanyja
legnagyobb megrökönyödésére –
aki betegség- és öregségszagú szo-
bájában nevelte, örökösen csendre

intve terelte el figyelmét a fiús játé-
kokról – elkezdett Cleopátrának öl-
tözni. Elsô ejakulációját Guido Re-
ni Szent Sebestyén címû képének
látványa váltotta ki. Késôbb meg-
tudta, hogy e festményt szakértôk
azoknak a mûvészi alkotásoknak az
élére helyezik, amelyek a homosze-
xuálisoknak különleges gyönyörû-
séget szereznek... 

Mintha csak egy pszichiáter he-
verôjén fekvô  páciens idézné
élete sorsfordító kezdeti esemé-

nyeit, úgy tárulkozik fel elôttünk a
japán író. Ne feledjük: honfitársai
a leapróbb szubjektív megnyilat-
kozást, vallomást, gyónást is kerü-
lik. Ô pedig a nyugati ember kitá-
rulkozásra kész hajlamán is
messze túlmutató lelkiismeretvizs-
gálaton elemzi önnön lényét. 

Vele született hajlama legna-
gyobb tragédiája talán az, hogy rá-
jön:  a testi vágyódás teljes hiányá-
ban, pusztán intellektuális alapon
is érezhet a férfi szerelmet a szá-
mára történetesen egyáltalán nem
vonzó nôi nem képviselôje iránt...
Budapest, 1998. Nagyvilág
180 old., 1200Ft

Misima Jukio:

Egy maszk vallomása
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– Az intézet neve kifejezi azt a kettôsséget, amit
a színmûvészet magában hordoz. Két épületünk
van, a Bajor Gizi Színészmúzeum, amely színé-
szek emléktárgyait, fotóit, dokumentumait ôrzi
és mutatja be állandó kiállításon, de rendezünk
itt idôszaki kiállításokat is. 

Az intézeti részben a mindennapi színházi
élet dokumentációja folyik. Az intézet hetven-
ezer kötetes könyvtára egyedülálló az ország-
ban. Van egy naprakész dokumentáció, amely
minden magyarországi és határon túli magyar
színházi elôadást és más eseményt regisztrál.

– Történetileg meddig nyúlik vissza ez a nyilván-
tartás?

– A munka megoszlik a Széchényi Könyvtár
és az intézetünk között. Ôk inkább a történeti,
tehát a múlt századi anyagokat, szövegkönyve-
ket, rendezôi példányokat gyûjtik. Mi a kortárs
színházra koncentrálunk, elsôsorban a háború
utáni, majd az államosítás óta eltelt idôszak
dokumentációjára.

– Mennyire veszi igénybe a színházi szakma az
intézet szolgáltatásait? Önök elégedettek-e a forga-
lommal?

– Abszolute elégedettek vagyunk. A rendezôk,
színészek, dramaturgok mellett megszaporodott

a kutatók száma, amióta a Színmûvészeti Fôisko-
lán megnyílt a színháztudományi szak és két vi-
déki egyetemen is vannak már teatrológiai sza-
kok. De kutatnak nálunk német, cseh, lengyel
szakemberek is. 

– Hogy állnak a nemzetközi kapcsolatokkal?
– Nagyon sok külföldi szaklapra fizetünk elô,

vagy jutunk hozzá csere útján. Az intézet szinte

napi kapcsolatban áll számos neves európai inté-
zettel, múzeummal és természetesen a párizsi
Színházi Kutatóközponttal. A kortárs magyar
drámairodalom iránt megnôtt az érdeklôdés,
ezért az intézet kezdeményezésére egy angol so-
rozatban sikerült mai magyar drámákat megje-
lentetni.

– Az intézet sok évtizedes kiadói hagyományra te-
kint vissza. Kérem, beszéljen errôl.

– Sorozatok kiadásával igyekszünk szélesebb
körök számára közreadni gazdag dokumentá-

ciós, fôleg archívumi anyagainkat. Ennek a fó-
ruma, az Akadémiával közös kiadásban megje-
lenô Színháztudományi Szemle, amely jobbára
színháztörténeti írásokat közöl. Nemrégen jelent
meg a Madáchnak szentelt 32. kötete. Volt az in-
tézetnek egy Thália Könyvek sorozata levéltári és
archívumi anyagokból.

A Skenotheke sorozatban elsôsorban magyar
rendezôkrôl, színházak egy-egy korszakáról szóló
írások jelennek meg. Legutóbb egy Harag
György-monográfia és kiadásra kész a Népopera,
rendkívül gazdag színes plakát-, színlap- és fotóil-
lusztrációkkal. A hajdan Hont Ferenc által elindí-
tott és ma is aktuális Korszerû Színház sorozat
folytatójaként adtuk ki Jan Kott esszékötetét,
Anatolij Vasziljev Színházi fúgáját és készítünk
elô újabb köteteket. Nagyon fontosnak tartjuk
ugyanis, hogy az olvasó, a kutató ne csak idéze-
tek alapján, hanem elsô kézbôl ismerhesse meg
igen fontos szerzôk forrásértékû mûveit. Ma már
saját házinyomdával rendelkezünk.

– 1990-ben az Intézet országos múzeumi rangra
emelkedett. A „kutyabôrön” kívül mivel jár ez a ne-
mesi cím?

– Nagyobb hatáskörrel, több feladattal. Talán a
legjelentôsebb közülük a határon túli magyar
színházak bekapcsolása az egyetemes magyar
színjátszásba. Ez gyakorlatilag annyit jelent,
hogy a határon túli színházakat az anyaországbe-
liekkel egyenlôen dokumentáljuk, ajánljuk kül-
földi színházaknak, nevezzük be nemzetközi
fesztiválokra. Ennek már megvannak az elsô
eredményei. Például a beregszászi Illyés Gyula
Színház Gombrowicz-bemutatójával a legjobb
rendezés díját nyerte el a lengyelországi Kontakt
Fesztiválon, a sepsiszentgyörgyi Magyar Színház
Peer Gynt elôadása pedig az oslói Ibsen Intézet
jóvoltából felkerült az Internetre. 

Aczél János

NEM CSAK A KAMÉLIÁS HÖLGY LEGYEZÔJÉT ÔRZIK 

■ Ellesett pillanatok, ünnepi
események, népi szokások
megörökítôje Korniss Péter fotó-
mûvész. Ô az, aki a lendületet is
láttatva ábárázol néptáncmozza-
natokat, aki lencsevégre kapja a
kihalófélben levô hagyományo-
kat, aki bejárja Erdélyt, hogy egy
eltûnô világról tudósítson nem-
csak nekünk, kortársainak, de az
utánunk jövô nemzedékeknek is.
Képes érzelmeket közvetíteni az
elröppenô pillanatot megragadó
fotó eszközével.

Ezért is szokatlan, hogy most
az emberek jobbára elmaradtak
képeirôl, amelyek színpompá-
san, sokarcúan köszönnek ránk
az Officina Novánál megjelent
Budapest, a duna királynôje
címû albumában. Itt a város be-

szél, a 125 éve egyesített Pest,
Buda és Óbuda utóda, örököse.
Beszél múltról, jelenrôl s mara-
dandó értékei révén a jövôrôl is,
természetesen Korniss Péter
gondolatait közvetítve. Mert
csodálatos módon az ô képein
locsog a Duna, nála élnek az ut-
cák, világos  vagy kitárt  abla-
kaikkal a házak. Világot járt em-
ber tapasztalatával  és az ottho-
nának érzett város szeretô isme-
rôjeként választja ki azokat a he-
lyeket, ahonnét legmegragadóbb
a panoráma, találja meg azokat
az ismeretlenül ismerôs épület-
részeket, amelyek szépsége mel-

lett mi naponta megyünk el kö-
zönyösen. Ajánlhatjuk a köny-
vet a hamarosan beköszöntô
idegenforgalmi szezon idejére
külföldi vendégeink ajándékául,
de jó volna, ha ilyen alkalmak-
kor magunkat is meglepnénk
egy példánnyal ebbôl a kötet-
bôl, amely a valódi Budapestet
ábárázolja, de úgy, ahogyan mi
ritkán látjuk. A Halászbástyára
békés leplet borított a hó. A
Margitsziget  téli részletei tün-
dérvilágot idéznek. Aquincum
nem száraz történelem, hanem a
fa alatt megbúvó szobortorzón
pihenô pufi angyalka képe. A

csaknem másfélszáz fotót kí-
sérô, lényegre figyelô, érdekessé-
geket sorjázó szövegekbôl pedig
olyasmiket tudunk meg fôváro-
sunkról, amit csak hosszas kuta-
tómunka után fedezhetnénk fel. 

Budapest múltjáról írni és Ma-
gyarországéról nem beszélni
önámítás, véli Korniss Péter. Ô
joggal állíthatja ezt, hiszen
munkásságában ott találjuk a
nemrégiben, ugyancsak az Offi-
cina Novánál napvilágot látott
Magyarország fotóalbumot
Göncz Árpád elôszavával és Ne-
meskürty István bevezetôjével,
valamint több száz mûvészi
képpel, amelyek láttán kedvünk
támad útra kelni romos várné-
zôbe, alföldi tanyára vagy haj-
nali halászatra a Balatonon.

Ismeretlen ismerôsök
(Budapest- és Magyarország-fotóalbum)

Budán, a Krisztina körúton 1925
óta mûködik egy intézmény, ame-
lyet a színházi szakmán kívül nem
sokan ismernek. Nevezték sokféle-
képpen – Színháztudományi, –
Színházi, – Színháztörténeti Inté-
zetnek. 1990-ben kapta (remélhetô-
leg) végleges nevét: Országos Szín-
háztörténeti Múzeum és Intézet.
Dr. Király Nina igazgató tájékoz-
tatta lapunkat az intézet munká-
járól. 
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■ Liptay Katalin, mûsorvezetô: –
Hogy milyen adottságokkal érke-
zünk az életbe, nem igazán raj-
tunk múlik. Hogyan élünk, gaz-
dálkodunk és számolunk el az-
zal, amit közönségesen tehetség-
nek neveznek, ebben már ko-
moly szerepet játszik az egyén és
a környezet is. Az össznépi aján-
dékozás napjai elôtt nem érdek-
telen elgondolkodni azon, vajon
ajándék-e a tehetség.

Ingusz Iván, pszichológus: –
Én azt hiszem, hogy az ajándékot a
külvilág látja a tehetségben. Nagyon
durván fogalmazva: az irigység szüli,

hogy azt képzeli a külvilág, a tehet-
ség ajándék.
Bihari Ágnes: – Lehet, hogy olyan
ajándék, ami – mondjuk – kötelezô érvé-
nyû. Tehát hogyha az ember nem él vele,
akkor rossz neki.

I. I.: – Valamit kezdeni kell vele.
Gyakran, s fôleg az írói vagy a költôi te-
hetség valamilyen lelki problémából,
megoldatlanságból adódik. Ez nagyon-

nagyon sommás kijelentés, de azt gon-
dolom, ha van egy belsô konfliktus, van
egy élettörténet és van ehhez megjele-
nítô erô, akkor az motoszkálni fog az
emberben, hogy ô azt meg akarja jelení-
teni. Hogyha nagyon erôsen akarnék fo-
galmazni, akkor azt tudnám mondani,
ha valaki átesik egy traumán – és ez nem
az írókra vonatkozik, hanem minden
emberre –, akkor azt valahogyan újra és
újra át akarja élni, és valahogyan ki akar-
ja szellôztetni a világba. Minden ember-
nek sajátos története, konfliktusa van, és
hogyha valaki ezt ki is tudja adni magá-
ból, azt ajándéknak élheti meg. Hogy
valamit meg tud úgy fogalmazni, hogy
saját magát is megérti és ezáltal megérti
a másikat is. De a  tehetséget föl kell fe-
dezni, és meg kell tanítani egy anyának,
mondjuk, a gyerekében. Azt tudjuk,
hogy az anyai fantáziák hogyan befolyá-
solják a gyerekeket.

B. Á.: – Márhogy a szülôi vágyképek ho-
gyan befolyásolják a gyerek tehetségét. Tehát
hogyha én  mindig is táncosnô szerettem
volna lenni, de nem sikerült, akkor lehet,
hogy a lányomat balettra járatom.

I. I.: – Ismeretes  az a szociálpszicho-
lógiai kísérlet, hogy egy osztályból IQ-
teszt csinálása után véletlenszerûen ki-
választanak három gyereket, anélkül,
hogy megnéznék, az IQ-tesztnek mi az
eredménye. S azt mondják, és a tanárok,
a gyerekek, mindenki úgy néz rájuk: na,
ez a három gyerek a legtehetségesebb az
osztályban. Ôk ajándékba kaptak egy
fantáziát, hogy ôk a legtehetségesebbek,
és ha összehasonlítják aztán a késôbbi

IQ-növekedéssel, akkor kiugróan job-
ban növekszik az IQ-juk, mint a töb-
bieké, akiket nem láttak tehetségnek.
Amit rávetítünk egy emberre (és legin-
kább az anya az, aki ezt teszi a gyereké-
vel), az befolyásolja a további sorsát, és
ilyen módon a tehetséget is. S hogyha
egy ilyen fantáziát kap az ember az any-
jától, hogy ô tehetséges személyiség, ak-
kor az a gyerek, a késôbbi felnôtt elkezd
keresni magának egy területet, mert van
egy alapélménye arról, hogy ô egy tehet-
séges ember. Az, hogy „ajándéknak” éli-
e át  vagy „sorscsapásnak” a tehetséget,
az nagyon-nagyon keveredik. 

B. Á.: – Vizsgálta már valaha valaki,
hogy néhány kiemelkedô tehetségnek milyen
viszonya volt az anyjával? Vagy  pontosab-
ban: az anya és gyerek-viszony hangsúlyo-
zottabb, fontosabb-e azoknak az embereknek
az életében, akik valamit létrehoztak, vala-
mit alkottak?

I. I.: – Igen, vizsgálták. Csak az a ne-
hézség, hogy itt az alkotási folyamatot
vizsgálják általában a pszichológusok, és
miután tudjuk, hogy valaki alkotó, ezért
elkezdjük figyelni, hogy az alkotás ho-
gyan függ össze az anya–gyerek-vi-
szonnyal. De a nem alkotó embereknek
is van anya–gyerek-viszonyuk. Csak ta-
lán izgalmasabb, az alkotás hogyan tük-
rözi az embernek a kapcsolatait. Igazi
tudattalan és mélylélektani kapcsolatait.
Errôl születnek könyvek. Freud Leonar-
do-tanulmánya például abszolút az
anya–gyerek-viszonyra épül fel.

B. Á.: – Lehet, hogy a megoldatlan szü-
lô–gyerek-viszony nem tudatos feldolgozása,

hogyha valaki valamilyen mûfajban alkot?
I. I.: – Egészen biztos vagyok benne,

hogy a traumának mindig köze van ah-
hoz, hogy az ember alkotni kezd. Ha
valaki alkot, akkor olyan értelemben
ajándékot kap és maga is ajándékoz,
hogy egyszerre kölcsönös kapcsolatba
kerül a világgal, úgy érzi, hogy be van
kapcsolva a világ áramkörébe.

B. Á.: – Okoz-e lelki deformációt, hogy-
ha egy tehetséges ember nem használja fel a
tehetségét?

I. I.: – Lehet, hogy valaki nem hasz-
nálja föl a tehetségét, de ebben az eset-
ben valami nagyon depresszív dolog ,
valamilyen küzdelemrôl való lemondás,
önmegértésrôl való lemondás tûnik elô.
A hiábavaló küzdelem önértékelési za-
varokat okoz. Mert lehet valaki tehetsé-
ges, és csak a halála után fedezik föl.
Akik úgy érzik, hogy küzdeniük kell
azért, hogy fölfedezzék ôket, ôrületes
billegésben lehetnek abban, hogy ôk
jók-e, az, amit létrehoznak, jó-e vagy
nem jó. Ez egyszerre egy hatalmasra
duzzasztott ego-t eredményezhet, ezek
az emberek szoktak elkezdeni inni pél-
dául. Van egy tehetségük, amirôl úgy ér-
zik, hogy nem jut el valahová és akkor
beindul egy önsorsrontó mechanizmus.
Mert egyszerre érzik magukat túl nagy-
nak (a fantáziájuk megnöveli ôket belül)
és egyszerre érzik magukat icipicinek.
Hiszen nem jutnak el oda, ahova akar-
nak, hogy a külvilággal tudassák, megér-
tették önmagukat. 
(Elhangzott az Irodalmi Újság 1998. évi
49. számában. Szerkesztô: Zelki János.)

HANGRÖGZÍTÔ MAGYAR RÁDIÓ, BUDAPEST

■ Balázs Attila, mûsorvezetô: –

Most Charles Darwin veszélyes

ideájával foglalkozunk. A könyvet

a  neodarwinista Daniel C. Denett

írta, és a Typotex jelentette meg.

Pontosan mit jelent manapság

neodarwinistának lenni, annak

megválaszolására kevés a mûso-

runk. Ellenben némi ízelítôt adhat

ebbôl és ehhez Pléh Csaba, a Test

és lélek sorozat szerkesztôje. 

Pléh Csaba: – Denett  könyvének
újdonsága és érdekessége, hogy ismét
arra készteti az embert, hogy végiggon-
dolja, a természetet vak és önmagában
céltalan mechanizmusok mûködése-
ként elképzelô világkép mennyire meg-
kérdôjelezi legmeghittebb, legbensôsé-
gesebb és legfontosabbnak tartott felté-
telezéseinket arról, hogy mik is va-
gyunk. Darwin veszélyes gondolata
szerint egy vak algoritmus alakította ki
az élô rendszereket, és ezen belül az
emberi gondolkodást. Denett nem egy
hagyományos redukcionalizmust akar
kifejteni, ami szerint az evolúció ter-
méke  az embernek az a gondolkodás-
módja is, hogy saját magát vagy sok-
szor az általa létrehozott berendezése-
ket is mint szándékokkal rendelkezôket
képzeli el. Denett trükkje  az, az ember-
rôl mint önálló, szabad és szándékok-

kal rendelkezô lényrôl való gondolko-
dás is egy természetes mechanizmus ré-
vén jött létre.

Marton Éva: – Bevezet egy hihetetlenül
izgalmas képet, az égi fogantyúnak a képét...

P. Cs.: – Denett egész könyve két
metafora szembeállításán alapul: az
egyik az égi fogantyú, a másik pedig a
daruk. Azt próbálja megmutatni,
hogy sokszor vakvágányra vezet a
gondolkodásunk, ha égi fogantyúk-
ban hiszünk, bármilyen hideg és tô-
lünk független világnak  képzeljük is
el a természetet, észrevétlenül is
szükségünk van arra, hogy valami égi
fogantyúnk legyen, ez megint nem
csak isten, bármilyen tervezet is le-
het. A daruk viszont az általunk létre-
hozott fogalmi eszközök, az általunk
létrehozott segítôk. Segítségükkel
sokkal hatékonyabb lesz a gondolko-

dásunk. Tehát a daruk ilyen értelem-
ben mintegy intellektuális emelôk, de
nem  természetfölötti emelôk, ha-
nem általunk létrehozottak.

M. É.: – Amelyek maradandóak, csak
változnak az idôben.

P. Cs.: – Az ember olyan lény,
mondja, akit úgy kell elképzelni,
mintha egy olyan szövegszerkesztônk
lenne, ami különbözô szövegváltoza-
tokat készít egy regényrôl, ez úgye na-
gyon posztmodernül hangzik, de nincs
ezek közül egyetlen végsô változat
sem. A világot és saját magát is mindig
úgy értelmezi, különbözô elbeszélése-
ket hoz létre arról, hogy mi történt
most. És ezekbôl a történetekbôl mint-
egy absztraháljuk, hogy ha van törté-
net, akkor kell legyen egy szerzô. 

M. É.: – A születést és a halált mint meg-
határozó pontokat jelzi Denett.

P. Cs.: – Számos ironikus írása van,
ahol a születést és halált nemcsak mint
viszonylagos átmeneti pontokat értel-
mezi, hanem azt is megmutatja (majd-
nem Horatiust és Puskint ismétli),
hogy az általunk létrehozott mûvek vi-
lága milyen értelemben tekinthetô a
halhatatlanság biztonságának, az em-

ber mint sejtrendszer és mint moleku-
lák rendszere nem halhatatlan, de az ál-
talunk létrehozott szövegek azok, ame-
lyek ilyen ironikus értelemben a halha-
tatlanságot biztosítják.

M.É.: – Hol van az embernek a saját
szabadsága, azt hiszem, ez az egyik legfon-
tosabb kérdése a könyvnek.

P. Cs.: – Denett ebben nem áll egye-
dül. Kb. 100 évvel ezelôtt Bertrand
Russell volt az egyik filozófus, aki ész-
revette, hogy ha komolyan vesszük az
evolúciós elméleteket, akkor saját vá-
gyaink és hiteink stb., mind megkérdô-
jelezôdnek...Denett nem kínál könnyû
megoldásokat. Nem mondja azt, hogy
ezenkívül van egy szabad ember, ha-
nem azt a megoldást preferálja, hogy a
természetbôl mi – egy hégeliánus ke-
retben gondolkodó azt mondaná,
hogy – a kultúra révén kiemelkedünk,
Denett ezt a szót nem használná, hogy
kiemelkedünk, mégis a daruk metafo-
rájával azt hangsúlyozza, hogy az em-
beri szabadság terepe  a természeti me-
chanizmusok révén, általunk létreho-
zott daruk világa. Tehát egy alkotás-
centrikus szabadságfogalomban hisz,
ha egyáltalán hisz a szabadságban.
(Elhangzott az Irodalmi Újság 1999. ja-
nuár 9-i számában. Szerkesztô: Jósvai Li-
dia. Felelôs szerkesztô: Kôrösi Zoltán)

É G I  F O G A N T Y Ú . . .

A J Á N D É K - E  A  T E H E T S É G ?
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könyva ján ló

László Erika:

Szerelmem, Krisztina

Ártatlan még a harminckilenc
éves zenetanárnô. Legalábbis fizi-
kai értelemben.  De a lelkében
különös érzelem ágaskodik. Meg
van gyôzôdve róla, hogy belesze-
retett tizennégy esztendôs tanít-
ványába, a tehetséges gordonkás
Krisztinába.

Annak, aki az I love lóvé címû
könyv szerzôjének, László Eriká-
nak új, Európa-kiadta mûvét, a
Szerelmem Krisztinát olvassa, az
az érzése, hogy a visszaemléke-
zéseket feljegyzô tanárnô fatális
tévedés áldozata. Belelovalja ma-
gát egy olyan érzésbe, amely
soha nem is bontakozott ki ben-
ne. Szerelemnek hiszi a két em-
ber közötti erôs szimpátiát,
amely talán ilyen életkorban, ek-
kora korkülönbséggel szokatlan,
de semmiképpen sem példátlan,
hiszen belejátszik a tanár–diák
viszony kiszolgáltatottsága is.
Meg sem fordul Judit fejében,
hogy Krisztina csak az útját
egyengetô felnôtt elvárásainak
iparkodik megfelelni, eleget
tenni eminens diák módjára, s
nem  oktatója felkorbácsolt ér-
zelmeit viszonozza.

Judit társtalanságában e plátói,
leszboszi viszonyban járja meg az
érzelmi csúcsokat, majd a pokol
bugyrait, mert növendékének
szülei természetesen nem hagyják
szó nélkül a tanárnô kitárulkozó
leveleit...

M.Zs.

Arto Paasilinna:

Az üvöltô molnár

Széphalom Könyvmûhely, Bp.,
1998., 184 old., 730 Ft

Tévképzeteink voltak – mint
szinte mindennel – a finn iroda-
lommal kapcsolatban is: illett sze-
retni, merthogy „rokon”, de való-
jában kissé lekezeltük, olyannak
véltük, amilyen a század elsô har-
madában volt, most pedig meg-
hökkenve tapasztalhatjuk, hogy
mennyire európai, menynyire

bölcs, mennyire érett irodalom
nyelvi testvéreinké. Vagy csak az-
zal van szerencsénk, amit újabban
hazai megismertetésre az értôk
(például a Paasilinna könyvét is
fordító Jávorszky Béla) kiválaszta-
nak? Akár így, akár úgy: jól já-
runk, mert  lám, Az üvöltô mol-
nár kitûnô regény, igazolja a szer-
zôhöz korábban (A nyúl éve meg-
jelenésekor) fûzött várakozásokat.
Irigyelkedhetünk, mert ez a finn
író úgy népi, hogy nem kell erôl-
tetnie semmiféle penzum betartá-
sát, nem ízeskedik és végképp
nem ôrzôje-dugdosója holmi
konzervatív értékrendnek. Paasi-
linna hôse, Huttunen, a molnár,
keserû (ám mélységes iróniával
megírt) legenda alakjává nô a sze-
münk láttára. Az ôsi, tiszta, rom-
latlan, egyszerû falusi környezet
nem tûr meg semmiféle másságot,
még a tehetség, szorgalom és élet-
revalóság másmilyenségét sem.
Eltiporná, üldözi, meglopja, kifa-
csarja Huttunent, toporzékolva
dühöng azon, hogy mindezt ki-
bírja, végül úgy vadászik rá, mint
a kiirtandó vadállatra. Huttunent
csak néhány ember érti és segíti:
az egyik a részeges postás, aki
szintén kilóg a tisztes környezet-
bôl, s ilyen a városból érkezett
klubvezetônô is, aki pedig idegen
itt, s nem az ôsi erkölcsökben
nôtt fel, melyek a gonoszságot,
kapzsiságot, rágalmazást, kegyet-
lenséget könnyedén tolerálják, de
Huttunen játékosságát, önérzetét,
emberségét annál kevésbé. A reá-
lisból a fantasztikumba minden-
fajta erôltetett kunsztstük nélkül
emeli át a történetet az író, oly
természetesen következik be hô-
seink csodás átváltozása, hogy
eszünkbe nem jut ezt szerzôi ön-
kénynek tulajdonítani. Paasilinna
(akit bátran vélhetünk a finnek
Bodor Ádámjának), nemcsak azt
a két regényt írta, ami magyarul
már olvasható. Vajon megismer-
hetjük a többit is?

–a–a
Jeanette  Winterson:

A szenvedély

Budapest, 1998. Európa
191 old., 850 Ft

Bonaparte Napóleon idejében
játszódó szerelmes történetet
írni keveseknek juthat eszükbe

manapság. Napóleonról, róla
igen! A császárt a középpontba
állító valódi vagy áltörténelmi
regényeket piacképesnek vélik
alkotók és kiadók egyaránt. De
a XIX. század legelejének min-
dennapi életét elôtárni, Napó-
len gôgjét hadserege táborhe-
lyein játszódó jelenetekkel köz-
vetetten ábrázolni s vele párhu-
zamosan a korabeli Velence
nincstelenektôl hemzsegô, pat-
kánykoronát viselô hajléktala-
nainak világáról írni csak Jea-
nette Wintersonnak, a mágikus
realizmust képviselô kortárs brit
írónônek volt bátorsága.

Két szálon futó, Szenvedély
címû regényében Patrickot, a
csirkefaló  Napóleon baromfife-
lelôseként  ismerjük meg. Az a
fiú feladata, hogy naponta tu-
catjával tekerje ki a csibék nya-
kát. A császárt követve Patrick
az oroszországi hadjáratban el-
jut Moszkvába. Ott, a sokak éle-
tét követelô „zérus tél”-ben is-
merkedik meg Villanelle-lel, a
velencei lánnyal, akinek véré-
ben van a lopás és a szerelem
szenvedélye, a lába ujját pedig
hártya köti egybe, mint általá-
ban a legenda szerint vízen járó
csónakosokét   a lagúnák városá-
ban. Szülôhazájában nôért lán-
golt a szíve. E reménytelen lesz-
boszi viszony elôl menekülve
ment férjhez a gazdag, ám
visszataszító férfihoz, aki eladta
asszonyát a hadseregnek.     

Patrick úgy harcolta végig a na-
póleoni háborúkat, hogy a csirké-
ken kívül senki vérét nem ontot-
ta. Végül mégis gyilkos lesz belô-
le. Oly kegyetlen az önként be-
vallott tette, hogy börtön helyett
tébolydába zárják, ahonnét az
ifjú még akkor sem akar szaba-
dulni, amikor az örökség jóvoltá-
ból meggazdagodott Villanelle
minden eszközt latba vet ennek
érdekében.

Nem csak e két csodabogár sze-
relmi története a hazánkban elsô-
könyvesnek számító szerzô mû-
ve. Természetesen másról is szól.
A  hatalomról például, amellyel
manapság is sokan visszaélnek
vagy a tisztességrôl, amelynek
számtalan értelmezése forog köz-
gondolkodásunkban és a szenv-
edélyrôl, amely annyi arcát mu-

tatja, amennyien hódoltak, hó-
dolnak és hódolni fognak neki.

(m. zs.)

Moser Miklós:

Körforgások a természetben

és a társadalomban

Korunk világképének alapjai –
egy általános tankönyv alapjai.
Kiadta a Környezetvédelmi és Terü-
letfejlesztési Minisztérium,
239 oldal, magyar, angol, német
nyelven

Moser Miklós egyetemi tanár ere-
detileg vegyészmérnökként kezd-
te pályáját 1954-ben. 1973-ban ô
szervezte meg a Budapesti Mû-
szaki Egyetemen a környezetvé-
delmi posztgraduális képzést.
1974-ben került bevezetésre új
tanterve, amellyel új rendszertant
valósított meg. E „rendszerszer-
elvû gondolkodás” jegyében szü-
letett meg a nemrég megjelent,
Körforgások a természetben és a tár-
sadalomban címû, Korunk világké-
pének alapjai alcímû általános tan-
könyve.

A minden szempontból szemlé-
letátalakító tankönyv bevezetôjé-
ben abból indul ki a szerzô, hogy
a válsághelyzetbe került Föld és
emberiség globális problémáin
csak akkor tudunk segíteni, ha
felismerjük, hogy milyen problé-
mákat kell a jövôben megolda-
nunk, hogy a káoszban való eliga-
zodáshoz meg kell tanulnunk
felismerni a folyamatokat, a folya-
matok irányításához meg kell is-
mernünk a káosz okát, és meg kell
tanulnunk levonni a következteté-
seket. Az utóbbi ötven év techni-
kai változásainak gyorsasága nem
tette lehetôvé, hogy az emberiség
alkalmazkodjon az új életfeltéte-
lekhez. A technikai fejlôdés a glo-
bális ökoszisztémában is radikális
változásokat okozott. E változá-
sok nyomán ma már az emberiség
egészének jövôje kérdôjelezôdött
meg, viszont a világ pénzügyi és
politikai intézményei lépéshát-
rányba kerültek. Képtelen fékezni
az elônytelen változásokat. Egyre
sürgetôbb tehát, hogy közösen ta-
láljunk rá a megoldásra. A fenn-
tartható fejlôdés ma egyre elérhe-

Magyar irodalom

Külföldi irodalom

Tudományelmélet
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tetlenebb vágyálomnak tûnik,
ugyanakkor az emberek semmi-
lyen technikai vívmányról, kénye-
lemrôl nem képesek lemondani. A
közemberek – sôt maguk a dön-
téshozók – sem látják az összefüg-
géseket. Ahhoz, hogy megváltoz-
zon viszonyunk „kifosztott” Föl-
dünkhöz, a természeti erôforrá-
sokhoz, a jelenünkhöz és jövônk-
höz, egy felvilágosult, cselekvésé-
ben tudatos, kulturált generáció-
nak kell felnônie, döntéshozói
szerepbe kerülnie. A tudatos stra-
tégiával rendelkezô fiatal nemze-
dék megvalósítja a minôség és
mennyiség forradalmát. A szinté-
zis-világkép birtokában – amely-
nek alapjait Moser Miklós pon-
tokba szedve fogalmazza meg a
globális stratégia alfáját és omegá-
ját. Tudatosítja, hogy a természet
mûködési rendje az emberiség
életkörülményeinek is alapmo-
dellje, s ha ezt szétrombolják, ér-
tékrendünk „roggyan” meg. A tár-
sadalom mûködéséhez és fenntar-
tásához a természeti törvényeknél
magasabb rendûek szükségesek. E
magasabb rendû törvények megal-
kotása, meg(újra)alkotásra az em-
berekre, az új generációkra vár.
Moser Miklós a szakemberek (ta-
nárok, környezetvédôk, döntésho-
zók) és fiatal értelmiségiek kezébe
adott elgondolkoztató könyvet.
Most már csak az a kérdés, ez a
fajta gondolkodás mikor „kerül
be” a köztudatba, s hogy az alkotó
tanulás „nyomán” mikor követ-
keznek be az emberiség életmód-
jában, gondolkodásában minôségi
változások, s hogy e globális stra-
tégia mikor épül be mindennapi
életünkbe?

–tépéi–

Rácz István:

Csöndes vizeken

Polar Könyvek,
264 oldal, 5000 Ft

A viszonylag kicsiny oldalszámot
gondolatban bátran megszoroz-
hatjuk hárommal. Nem azért,
mert a nagy formátumú albumot
150 grammos mûnyomó papírra
nyomták – legalább három ré-
tegre tartalmi értelemben bontható
e könyvnek minden lapja.

Az elsô réteg az önéletírás.
Mondhatnánk úgy is, hogy egy
világhírû finn fotómûvész élet-
története. Mely egyébként szer-
ves folytatása egy méltatlanul
csaknem feledett magyar peda-
gógus élettörténetének. A Mag-
vetô Kiadónál 1991-ben megje-
lent, A semmi partján címû em-
lékirat és a Csöndes vizeken címû
– több mûfajú – album szerzôje
és hôse ugyanis azonos. Ne gon-
doljunk afféle Romain Gary-É-
mile Ajar-féle trükkre: a mi Rácz
Istvánunk nem a maga jószántá-
ból osztotta ketté az életét – és
nevet sem, szívet sem cserélt ha-
zát cserélvén. A történelem in-
tézte így. Talán ha Amerikába
szakadt volna... De Finnország
talán túl messze van. Legalábbis
ahhoz, hogy a haza számon tart-
sa kiszakadt fiait.

Pedig azt sem mondhatjuk,
hogy a kapcsolatok megszakadtak
volna. Rácz István is ápolta barát-
ságait, meg barátai sem feledték
el ôt. Sôt albumai is jelentek meg
itthon a finnugor népek mûvé-
szetérôl, a vikingek örökségérôl, a
nagyszentmiklósi aranykincsrôl –
hogy fordításait ne is említsük
(Kalevala, Kanteletar, mai finn
irodalom). Mégis azt kell monda-
nunk, hogy nemzeti panteonunk-
ban nem áll még az ôt megilletô
helyen (halála után néhány nap-
pal egy könyvajánlásban is meg-
engedhetô talán ennyi nekroló-
gus pátosz).

„Védôszentjének” Odüsszeuszt
választotta, bár talán kissé ebben
is túl szerény volt. Jócskán
alulértékelte saját életének fordu-
latosságát, a tízéves bolyongás
után hazataláló görög hôséhez
hasonlítván, hisz a homéroszi
képzelet túl szegényes ahhoz a
valósághoz képest, mely Rácz
Istvánnak élete utolsó 70 évében
jutott (éppen 90 éve született).

Életregényének elsô (magyaror-
szági, csehszlovákiai, finnországi
majd újra magyarországi) fejeze-
tei A semmi partjánban olva-
shatók, a Csöndes vizeken 1956
végi legális (!) kivándorlásával
kezdôdik és egy minden érzéké-
vel és gondolatával témáira, al-
kotó munkájára összpontosító
(vagy összpontosítani óhajtó) ér-
zékeny mûvészember kalandjait

beszéli el a polgári világban.
Ám ez a könyvnek csak az

egyik rétege. A másik a képek nyel-
vén mutatkozik meg. Mûalkotá-
sokkal azonosulni kevesen tud-
nak úgy, mint Rácz István.
Tárgyfotói kongeniálisak a té-
mául szolgáló szobrokkal, épüle-
tekkel, külsô és belsô terekkel,
különféle nemes textúrákkal,
idolokkal, ékszerekkel. Itt kell
megjegyezni, hogy a Csöndes vi-
zeken album tipográfiája és tech-
nikai kivitelezése maximális mó-
don hagyja érvényesülni a fotók
szépségét. A harmadik réteg pe-
dig a kötet képszerkesztése. Az élet-
mûbôl kiválasztott több mint
130 felvétel tolmácsolni tudja a
mûvész mondandóját az Ember
szakrális világáról, mely minden
kultúra mélyén megtalálható,
akár térben, akár idôben vesszük
sorra az ôskori, ókori, keresz-
tény, hindu, buddhista, indián
vagy bármilyen hitvilág istenáb-
rázolásait. Éppen ez – az ismeret-
len Isten megismerését célzó világ
körüli utazás – a témája koráb-
ban, Zürichben megjelent Der
unbekannte Gott címû német
szövegû albumának, mely a ma-
gyar nagyközönség elôtt eddig
ismeretlen, de a Csöndes vizeken
képválogatása ezért is kárpótol
bennünket némiképpen. Persze,
nem kioltva a teljes – vizuális és
verbális – életmû megismerésé-
nek vágyát.

nyi

Kéri László:

Tíz év próbaidô

Helikon Kiadó
238 oldal, 1480 Ft

Az Universitas sorozat politoló-
giai tárgyú tagjaként e kötet is fel-
sôoktatási tankönyvnek tekinten-
dô. Alcíme azonban – A magyar
átmenet politikai szociológiája
(1989–1998) – jócskán sejteti:
elolvasása nem csak diákok szá-
mára lehet tanulságos. Horribile
dictu, azt az állítást is meg mer-
jük kockáztatni, hogy még politi-
kusok, az átmenet tevôleges részt-
vevôi is tanulhatnak belôle. Igen,
visszamenôleg is, de fôként a jö-
vôre nézve.

Ismerjük a szerzôt vala-
mennyien, ha máshonnét nem, a
televízió képernyôjérôl. Elôttünk
van gyermeki arca, amint kerekre
nyílt szemmel, veszélyérzet nél-
küli ôsbizalommal, akárhányszor
is ország-világ képébe mondja,
hogy a király meztelen.

Könyvének is ez a témája. Ha
jól megnézzük, magának a poli-
tológiának is, a politikai szocioló-
giának mindenképpen.

Mert mirôl van szó? A királyok
is mindig azért hordtak palástot,
koronát meg egyéb szent jelvénye-
ket, hogy személyüket kivonják a
hétköznapi megítélés alól és vala-
miféle isteni küldetés megtestesí-
tôivé magasztosítsák. A politiku-
sok a legmodernebb államokban,
a legdemokratikusabb köztársasá-
gokban is – tolongjon a parla-
mentben akárhány párt – mind
valamiféle magasztos eszme kép-
viselôiként ágálnak a köznép, a
(négyévente választó, a köztes idô-
ben adófizetô) polgár színe elôtt,
csak a korrupciós botrányok le-
begtetik meg olykor a fátylat, hogy
legbelül a fölöttünk járók is hús-
vér emberek, akik ritkán ellenségei
egyéni érdekeiknek.

Hogy ne csak fehéren és feke-
tén, hanem tisztán és világosan –
józanul és elfogulatlanul – lássuk
a politika világát, ebben segít
bennünket – állampolgárokat – a
politológia és a politikai szocioló-
gia. Napjainkban közkeletû foga-
lom az átvilágítás. Kéri egy egész
történelmi korszak átvilágítására
tesz ezúttal kísérletet. A Tíz év
próbaidô címû áttekintô munka
– és számtalan sajtóbeli részlet-
elemzés – szerzôjérôl mondta egy
pályatárs a könyv nyilvános be-
mutatóján: – Sok szó esik mosta-
nában a médiaegyensúlyról. Ez
az egyensúly létezik, kérem. Úgy
hívják: Kéri Lászó.

– ii –

Én, Fellini

Fordította: Ladányi Katalin
Magvetô
440 oldal, 2390 forint

Csak találgatni lehet, hogy miért
pont Charlotte Chandler, az
amerikai újságírónô lehetett a

könyva ján ló

Memoár

Politológia

Film



szerencsés kiválasztott, akinek
az interjút nehezen adó Fede-
rico Fellini elmesélte az életét,
sorsa, pályája legféltettebb tit-
kait, aki hosszú idôn át rögzít-
hette hangulatait, alkotói vias-
kodását, fantáziajátékait, legkü-
lönbözôbb megnyilvánulásait.
Talán az újságírónô tetszett meg
a nôi nemet felettébb kedvelô
Mesternek, talán a Marx testvé-
rekrôl írott könyve váltotta ki
elismerését. Az biztos, jól vá-
lasztott beszélgetôpartnert:
Charlotte Chandler izgalmas,
szórakoztató, megrendítô erejû
memoárt írt a 14 éven (!) át –
1980 tavaszától 1993 ôszén be-
következett haláláig – külön-
bözô helyszíneken, reggelik,
ebédek, vacsorák, séták közben,
forgatási szünetekben készített
monstre interjú anyagából, a
vallomásokból és odavetett
megjegyzésekbôl. Az Én, Fellini
címû könyvbôl érzékletes, pon-
tos képet kaphatunk a zseniális
mûvész színes, izgalmas egyéni-
ségérôl, a játékos kedvû, szelle-
mes, nagyszerû emberrôl, aki
örök gyerek maradt, aki számára
az álmok, a fantáziák jelentették
az igazságot, a legfôbb és egyet-
len valóságot, témát. Fellini
póztalan egyszerûséggel, ôszin-
tén mesél életérôl, szülei rossz
házasságáról, bigott szellemi-
ségû, csak önmagával elfoglalt
édesanyjáról, az otthonról és fe-
lesége elôl az üzleti utakba, nôk-
höz menekülô édesapjáról, gye-
rek- és ifjúkoráról, az iskola kon-
zervatív, álszent szellemiségérôl,
az ôt ért legfontosabb hatások-
ról (szex, cirkusz, mozi és spa-
getti), Giulietta Masinához fû-
zôdô mély – bár nem egészen
hûséges – kapcsolatáról, étel- és
életszeretetérôl, barátságokról,
filmjei születésének alkotói és fi-
nanciális mûhelytitkairól. Több
száz oldalas, lenyûgözôen izgal-
mas és filmszerû könyve vége
felé a krónikás szerepét mindvé-
gig hibátlanul ellátó szerzô opti-
kát vált, s azt írja meg, ô milyen-
nek látta gyakori találkozásaik
során Fellinit, majd – újabb op-
tikaváltás – híres olasz és ameri-
kai filmeseket, mûvészeket kér-
dez Fellinivel való kapcsolatuk-
ról, róla alkotott véleményükrôl.

A szép kiállítású kötetet filmo-
gráfia, díjlista, és – sajnos nem a
legjobb minôségû – fotók teszik
teljessé.

(gervai)

Adelheid Ohlig:

Luna-Jóga

Bioenergetic Kft., 1998.
115 oldal, 770 Ft

Az indiai jógát és az Izraelben
élô, magyar származású pszi-
choterapeuta, Aviva Steiner
mozgásgyakorlatait ötvözte
Adelheid Ohlig jógaoktató, s
most megjelent Luna-Jóga címû
könyvében az így összeállított
tánc- és tornagyakorlatok hatá-
sát, eredményeit, no és pontos
leírását gyûjtötte csokorba.
Nem véletlenül vált címadóvá a
Hold, hiszen ez az égitest ôs-
idôktôl fogva a nôiséget szim-
bolizálja. S ha a könyv alcímét
is elolvassuk: „A termékenység
és az életerô felé vezetô szelíd
út”, egyértelmûvé válik a Hold
szerepe. A szerzôt egy súlyos
betegség, a rák indította Iz-
raelbe, ahol megismerte Aviva
Steiner gyógyító táncgyakorla-
tait, és meggyógyult. Ez serken-
tette a könyv megírására. De
hozzáadta saját élményeit is, a
különbözô kultúrák mozgás-
mûvészetét. Amikor Afrikában
járt, ráébredt arra, hogy a moz-
gás örömet ad. Az ott élôk egy-
szerûen csak táncolnak, követve
a test impulzusait. Az indián
gondolatvilágot Amerikában is-
merte meg, ahol megdöbbenve
vette tudomásul, hogy az in-
dián férfiak és nôk nagyra be-
csülik az életadás vagy nem
adás eldöntésének képességét.
A matriarchális indián kultú-
rákban nem a nô uralkodik a
férfin, hanem mindketten az
élet különbözô területeiért fele-
lôsek. A férfi és a nô tehát
egyenértékû, egyformán erôtel-
jes emberként találkozik. A hin-
duknál pedig a jóga ôsi gyó-
gyító mûvészet, vagy az egész-
séges élet tudománya. Évezre-
dekkel ezelôtt már megfigyelték
a természetet, az égitestek moz-

gását, az évszakok váltakozását,
s ezen tudásukat összegezték a
jógában. Kinek szól ez a könyv?
Betegnek, egészségesnek? Fia-
tal, gyermekáldásra vágyónak,
vagy idôsödô, klimaxos
asszonynak? Minden nônek és
minden férfinak. Mert ne té-
vesszen meg minket a címben
szereplô Luna, ez a jóga a fér-
fiakon is segít. Ugyanúgy, mint
a nôknél, náluk is erôsíti az ön-
gyógyító-erôt, felébreszti az
életörömöt, felszínre hozza a
gyakran nem is sejtett energiá-
kat. A szerzô útjelzônek nevezi
a Luna-jógát. Mert ez az út el-
vezeti a gyakorlatsor használó-
ját saját, belsô világába.

d. cs.

Michel Carayon:

Merj élni!

Életfa Könyvek, 1998
168 oldal, 980 Ft

Különös aktualitása van a ha-
zánkban is ismert francia pszi-
chológus, pszisebész minap meg-
jelent  könyvének. Most, kará-
csony után sajnos ismét öngyil-
kossági statisztikákról olvasha-
tunk. A szerzô saját és betegei ta-
pasztalatait adja át mindazoknak,
akik életük kioltására készülnek.
Elmondja, ô milyen utat válasz-
tott, hogy feloldja szorongásait,
depresszióját, s megismertet né-
hány hatékony módszerrel, ami-
vel dolgozik. Könnyen megvaló-
sítható gyakorlati tanácsokat ad
azokra a pillanatokra, amikor na-
gyon mélyre kerülünk, amikor
nehezen leszünk úrrá rosszked-
vünkön... Merj élni, buzdítja a
rászorulót, s olyan hasznos taná-
csokkal látja el a válságos pillana-
tokra, mint a beszélgetés, a tuda-
tos légzés, a lelki megisztulás, a
test megérzése. Jung, Freud, Mo-
reno tanításaiból kiindulva állí-
totta össze gyakorlatsorát, amely
arra sarkall, hogy foglalkozzunk
önmagunkkal, figyeljük és fejtsük
meg álmainkat. S végül Vittoz
„funkcionális átnevelô” terápiájá-
val bemutatja, hogyan kapcso-
lódjunk rá ismét az életre. Egy-
szerû és konkrét módszereket ad,
melyek segítségével helyreállít-
hatjuk önmagunkban a csendet,
megtanulhatunk nemet mondani

mindarra, ami árt, újra átvehet-
jük életünk irányítását. Ezek a
koncentrációs gyakorlatok segíte-
nek abban, hogy megtanuljuk
gondolataink irányítását. A
szerzô ezzel a könyvével min-
denkihez elviszi a reményt, és rá-
döbbent az élet értelmére.

– dunay –

Búcsújárás

(Zarándokhelyek-album)

A zarándoklás a mai napig élô
szokás. Az emberiség vallásos él-
ményeinek ôsi forrása. Már az
egyiptomiaknál, a görögöknél, a
rómaiaknál is ismert fogalom volt
s most is része valamennyi jelen-
tôsebb, nem panteisztikus vallás-
nak. Olyan helyekhez vezet, ahol
az istenség, mártír vagy szent az
emberekkel szemben segítôkész-
nek mutatkozott, illetve ahol egy-
egy vallásalapító életében, mûkö-
désében jelentôs események ját-
szódtak le.

A Zarándokhelyek címû, csak-
nem háromszáz színpompás fo-
tót tartalmazó reprezentatív al-
bumban a Saxum Könyv Kft. Eu-
rópa száz legszebb búcsújáróhe-
lyét mutatja be, köztük szép
számmal szerepelnek magyaror-
szágiak is Andocstól Mátravere-
bélyig. Ismerteti a helység törté-
netét, különös tekintettel azokra
az eseményekre, amelyek miatt a
hívôk csapatostól látogatnak oda.
A látványnak is vonzó képes-
könyv segítségével nemcsak a Va-
tikánon, Olaszország számos vá-
rosán, Ausztrián, Franciaorszá-
gon és Németországon kívül elju-
thatunk  Görögországba, Hollan-
diába, Írországba, Litvániába, Lu-
xemburgba vagy éppen az erdélyi
Csíksomlyóra.

Az angliai Walsingham neve  a
zarándoklatok napjainkban kiala-
kuló új formáival hozható kap-
csolatba. Ökumenikus szándékok
jellemzik ezeket az újkeletû igye-
kezeteket, s fôleg az ifjúság szá-
mára jelentenek nagy vonzerôt.
Mert a zarándoklás továbbra is
nemzetektôl, sôt, nemzedékektôl
független szokás.

Mátraházi

16
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A
Almási Éva, F.: A – J. (1. köt.) ,

1998. 
ISBN: 963-8477-31-8

fûzött: 3500 Ft 
Arany János: Balladák. Budapest,

Akkord, 1999. (Talentum diák-
könyvtár) 
ISBN: 963-645-014-5

fûzött: 328 Ft 
A vigasz szavai. Pécs, Alexandra,

1999. 
ISBN: 963-367-415-8

kötött: 890 Ft 
Az új vámtörvény. Kommentár a

gyakorlat számára: 2. pótlapcso-
mag. Budapest, HVG-ORAC, 1997. 
ISBN: 963-8213-40-X

fûzetlen: 5897 Ft 
Az új vámtörvény. Kommentár a

gyakorlat számára: 3. pótlapcso-
mag. Budapest, HVG-ORAC, 1997. 
ISBN: 963-8213-40-X

fûzetlen: 4281 Ft 

B
Bear, Greg: Alapítvány és káosz.

Szeged, Szukits, cop. 1998. 
ISBN: 963-9151-52-1

kötött: 1690 Ft 
Békei Lászlóné: Kicsoda, micsoda

a matematikában. Budapest, Diák-
téka, 1999. (Diák kiskönyvtár 8.) 
ISBN: 963-9198-00-5

fûzött: 225 Ft 
Boros Edit: Boros-tükör. Versgyûj-

temény. Nyíregyháza, Rím Kvk. és
Ny., 1997. 
ISBN: 963-7868-25-9

fûzött: 890 Ft 
Bosnyák István: Pörök, táborok,

emberek. Kor- és kórtörténeti variá-
ciók az ezredvégrôl. 2., Újvidék,
JMMT,  1997

ISBN: 86-82043-41-6
373 Ft 

Bubcsóné Hornyák Klára – Nyit-
rai Péter: Technika 3. osztályo-
soknak. Budapest, Mûszaki Kvk.,
cop. 1998. 
ISBN: 963-16-2159-6

fûzött: 420 Ft 

C
Cesko Izabella: A család háziorvo-

sa. Budapest, Merényi, cop. 1998. 
ISBN: 963-698-122-1

kötött: 2490 Ft 
Courths-Mahler, Hedwig: Meg-

szenvedett boldogság. Budapest,
Bastei Budapest, 1998. (Hedwig
Courths-Mahler regényei) 
ISBN: 963-296-250-8

fûzött: 498 Ft 

D
Dante Alighieri: Isteni színjáték.

Budapest, Akkord, 1999. (Talentum
diákkönyvtár) 
ISBN: 963-645-013-7

fûzött: 698 Ft 

E
Elôdöntô. (1.) , cop. 1998. 

ISBN: 963-85939-1-1 fûzött: 450 Ft 
Europa 3. Annales. Budapest, ELTE

BTK Román Filozófiai Tanszék,
1998. 
ISBN: 963-260-129-7

fûzött: 290 Ft 

F
Farkas Andrea: A helyesírás sza-

bályai. Fontos tudnivalók, példatár.
Budapest, Diáktéka, 1999. (Diák
kiskönyvtár 7.) 
ISBN: 963-9198-01-3

fûzött: 225 Ft

Fazekas László: A vizek kapujá-
ban. Versek. Budapest, PanPress,
1998. 
ISBN: 963-03-6339-9

fûzött: 590 Ft 
Földi Pál: Nagy hadvezérek. Szar-

gon, Nagy Sándor, Hannibál, Sci-
pio, Caesar, Attila, Bulcsu, Dzsin-
gisz kán, Hunyadi János, Nagy Fri-
gyes, Napóleon, Görgey, Rommel.
Budapest, Anno, 1998. 
ISBN: 963-9066-66-4

kötött: 925 Ft 
Fülöp Gyula – Lendvai Antal: Ár-

pád népe elôtt. Székesfehérvár,
Kapocs 9, 
ISBN: 963-04-6971-5

kötött: 1390 Ft 

G
Galgóczi Erzsébet: Vidravas. Re-

gény. Átd. kiad. Szekszárd, Babits,
1998. (Korjellemzô magyar próza,
1945-1990) 
ISBN: 963-9015-75-X

kötött: 1801 Ft 
Grandpierre K. Endre: Magyar

ôsidôk csodálatos mondái. 2. sz.
Rögbe rejtett isten kardja. Régi
rege róla. Budapest, Titokfejtô
1998. 
ISBN: 963-7707-20-0

fûzött: 690 Ft 
Gray, John: Mindegyik mást akar. A

férfi a nôt, a nô a férfit. Budapest,
Édesvíz, 1999. 
ISBN: 963-528-302-4

fûzött: 1100 Ft 
Grezsa Ferenc: „A mintaélet forra-

dalma”. Írások Németh Lászlóról.
Szeged, Tiszatáj, 1998. (Tiszatáj
könyvek) 
ISBN: 963-8496-03-7

fûzött: 620 Ft 
Grimm, Jakob – Grimm, Wil-

helm: Jacob és Wilhelm Grimm
összes meséi. Budapest, Merényi,
cop. 1998. 
ISBN: 963-698-119-1

kötött: 1980 Ft 

Gy
Gyócsi László: Kard és remény.

Történelmi regény. Budapest,
Szerzô, 1999. 
ISBN: 963-550-683-X

fûzött: 600 Ft 

H 
Halák László: A Nem Egészen

Megjelent könyvek
1998. december 17. – 1999. január 14.

Kedves Olvasónk!

Azt javasoljuk Önnek: fizessen elô lapunkra! Sokféle terjesztési
módszert kipróbáltunk, és meg kellett állapítanunk, hogy egyik
sem vetekszik az elôfizetés módszerével, mert az elôfizetés
– a legkényelmesebb, ugyanis a kézbesítô az Ön otthonába jut-
tatja el a lapot,
– a leggyorsabb, mert a megjelenô lapszámokat az árusítás
megkezdésével egyidejûleg kapja kézhez, 

– a legbiztosabb, mert véletlenül sem marad ki egy lapszám a
sorozatból,
– a legkedvezôbb, mert az esetleges jôvô évi áremelkedés esetén
is a jelenlegi elôfizetési áron kapja a lapot.
Sokat emlegetett adat, hogy Magyarországon évente kb. 9000
különbözô könyv jelenik meg, a tankönyveket nem számítva,
de nem mindenki gondol bele abba, hogy ez átlagosan óránként
egy, napi 24, heti 168 könyv megjelenését jelenti. Nagyon nagy
szám ez, ennyi  könyvújdonság között az eligazodás már nem
lehetséges segítség nélkül, és ez a segítség a Könyvhét.
Legyen Ön is rendszeres olvasónk, barátunk, elôfizetônk,
fizesse elô lapunkat, hogy naprakészen tájékozott lehessen a
kulturális élet egy jelentôs területén, a könyvek világában.

A Könyvhetet megrendelheti
a szerkesztôség címén:

1114 Budapest, Kanizsai utca 41. levélben vagy az itt
található kitöltött, kivágott megrendelôszelvényen,

vagy faxon a 466-0703 telefonszámon.

ELÔFIZETÉSI FELHÍVÁS

MEGRENDELÉS
Megrendelem a Könyvhetet 1 évre 2400 Ft elôfizetési díjért. Kérem,
küldjenek postai csekket az elôfizetési díj befizetéséhez.

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

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

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

A HÁTTÉR KIADÓ
februári újdonsága

a nagysikerû Lélek-kon-
troll sorozatban

Daniel L. Schacter:

Emlékeink nyomá-
ban

Ára: kb. 1300 Ft

Az élvonalbeli emlékezet-
kutató arra a feladatra vál-
lalkozik, hogy a nem szak-
mabeli olvasót is bevezesse

az
emlékezet rejtelmeibe.

Címünk:
1134 Bp., Váci út 19.

11-12. épület
T/F: 320-8230, 329-7293
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S Z É P H A L O M  K Ö N Y V M Û H E L Y
K Ö N Y V A J Á N L A T A

C í m ü n k :  B u d a p e s t ,  1 0 6 8  V á r o s l i g e t i
f a s o r  3 8 .  T / F . :  3 5 1 - 0 5 9 3

Lakatos Menyhért: A titok (elbeszé-
lések), 120 old. B/6 formátum, szí-
nes, fóliázott kartonkötésben, 640 Ft
Lakatos Menyhért elbeszélésköteté-
ben a mesei, anekdotikus és realiszti-
kus elbeszélô hangvétel keveredik, de
minden írás közös jellemzôje az ol-
vasmányosság, a közvetlenség és a
plasztikus nyelvezet.
Jókai Anna: Ne féljetek (regény az
öregedésrôl, a halálról és a szeretetrôl
– életmûsorozat), B/5-ös formátum-
ban, cérnafûzött, keménytáblás papír-
kötésben, 342 old.,  A nagysikerû mû
harmadik, változatlan utánnyomása.

1800 Ft

Mickiewicz, Adam: A lengyel nép és a
lengyel zarándokság könyvei – Kazinczy
Gábor egykorú magyar fordításában,
valamint lengyel és francia nyelven, D.
Molnár István elôszavával és Kovács
István utószavával, 230 old., A/5 for-
mátum, cérnafûzött, egész mûbôrkö-
tésben, 9 oldal illusztrációval,1800 Ft
A Mickiewicz-évfordulóra megjelenô
kötet Kazinczy Gábor egykorú fordí-
tásában elôször adja közre Mickie-
wicz nagyhatású mûvét.
Namur, Ives: Hét kapu könyve (versek,
Magyar Napló Könyvek, franciából
fordította Lackfi János és Timár
György), 110 old., B/6 formátum, szí-
nes, fóliázott kartonborítóban, 570 Ft
A francia nyelvû belga irodalom kö-
zépnemzedékének kiemelkedô alko-
tója Namur, filozófikus, gondolati

költészetét mutatja be a hazai olvasó-
nak elsô magyar nyelvû kötete.
Paasilinna, Arto: Az üvöltô molnár
(regény – finnbôl fordította Jávorszky
Béla, Magyar Napló Könyvek) 186
old., A/5 formátum, kartonkötésben,
színes, fóliázott enveloppal. 730 Ft
Paasilinna akasztófahumorral megírt
regényében tragikomikus helyzetek
során ábrázolja az északi emberre jel-
lemzô határtalan szabadságvágyat.
Tunström, Göran: A pusztai levél
(regény, Jávorszky Béla fordításában
– Magyar Napló Könyvek), 175 old.,
színes, fóliázott kartonkötésben,
A/5-ös formátum 730 Ft
A nagysikerû svéd író Jézus és Ke-
resztelô Szent János gyermek- és ifjú-
korát jeleníti meg könyvében, mely a
felkészülés és a küldetéstudat felébre-
désének bensôséges regénye.
Várkonyi Nándor: Varázstudo-
mány, I. (a kultúrtörténeti mû elsô
kötete) kb. 520 old.,  A/4 formátum,
cérnafûzött, keménytáblás, egész vá-
szonkötésben, színes, fóliázott
enveloppal, névmutatóval, 3300 Ft
A monumentális mûben Várkonyi
Nándor egy ma is végletesen ellent-
mondásos megítélésû területet térké-
pez fel Kelet és Nyugat kultúráit be-
járva: a szellemi jelenségek számolat-
lan és folyamatos emberi tapasztalata
által megerôsítetten létezô körét, és a
hozzá kapcsolódó tudományos véle-
ményformálás visszásságait.

Kapható a könyvesboltokban vagy megrendelhetô a Park Kia-
dótól: 1024 Budapest, Keleti Károly utca 29.

Tel.: 212-5534, 212-5535, Fax: 212-4363.
E-mail: komloz.park@mail.matav.hu

Nagykereskedés: Napkönyv Rt., 1158 Bp., Késmárk u. 11-13.
Telefon: 417-3438, 417-3439, 417-3441

Jostein Gaarder
Vita Brevis
Floria Aemilia levele
Aurelius Augustinhoz

A filozófia- és mitológiatörténeti
bestsellerszerzô ezúttal egy jelentôs
és izgalmas vallás- és filozófiatörté-
neti epizódot és annak személytör-
téneti hátterét választotta tárgyául.
Floria a majdani Szent Ágostonnak
(354–430), a Vallomások szerzôjének
13 évig élettársa és fiának anyja volt.
Ágoston 387-ben, megkeresztelke-
dése után eltaszította ôt magától.
A kötet szerelmi történet a IV. szá-
zadból, erotikus tragédia cölibátus-
ról és vallási alávetettségrôl, a késô
antik filozófia és keresztény aszkézis
összeütközésérôl.
A nálunk is nagy sikert aratott
Sofie világa norvég szerzôjének új
könyve.

1200 Ft

Ú J D O N S Á G

A PARK KIADÓ AJÁNLATA

A természetgyógyászat enciklopédiája
Megjelent a

TERMÉSZETES GYÓGYMÓDOK
– KOMPLEMENTER MEDICINA
címû könyv dr. Hegyi Gabriella fôszerkesztésében.

A természetgyógyászat legátfogóbb kézi-
könyve, mégpedig a magyar egészségügyi
törvényekre és rendeletekre alapozva, az
egyes szakterületek legkiválóbb hazai mûve-
lôinek (dr. Csermely Miklós, dr. Csiszár Róbert,
dr. Daubner Béla, dr. Eôry Ajándok, dr. Fad-
gyas Ildikó, dr. Glázer Mária, dr. Hegyi Gab-
riella, dr. Jakab Tibor, dr. Kapuváry András, dr.
Karácsony Ferenc, dr. Lipóczki Imre, dr. Ormos
Gábor, dr. Ozsváth Mária, dr. Rácz Gábor, dr.
Sarkadi Ádám, dr. Török Szilveszter és mások)
tollából.
Ismeretes, hogy a természetgyógyászattal
foglalkozóknak mûködésük elismerése érde-
kében vizsgát kell tenniük. Ez a kötet
egyedülállóan alkalmas arra, hogy tankönyv-
ként szolgáljon a természetgyógyász vizsgá-
zók számára.
A gyakorló orvosok számára is nélkülözhe-

tetlen a kötet, hiszen a nem orvosi diplomával végezhetô természetgyógyászati tevé-
kenységeken (akupresszúra, alternatív mozgásterápia, reflexzóna-terápia stb.) kívül ön-
álló terjedelmes részben foglalkozik a csak orvosi diplomával végezhetô eljárásokkal (ha-
gyományos kínai orvoslás, ajurvéda, hagyományos tibeti orvoslás, biológiai fogorvoslás,
manuálterápia, mûszeres diagnosztika) is. Ugyanakkor a könyv – éppen enciklopédikus
jellege miatt – a nagyközönség érdeklôdésére is számíthat.

A 472 oldalas kötet bolti ára kötve 2450 Ft

Megrendelhetô a K.u.K. Kiadónál
1138 Bp., Népfürdô u. 15/A.
T./f: 239-1189, 359-1634

A kisbaba mûködése
A kisbaba naplója
A nô mûködése
A férfi mûködése
A házasság mûködése
A macska mûködése

Dean R. Koontz: Hideg tûz
Újra kapható a feszültségkeltés
nagymesterének egyik remekmûve!

A SIKERSZÉRIA FOLYTATÓDIK!

A kötetek folyamatosan kaphatók! Még mindig csak 298 forintért!

ANIMUS KIADÓ

KEZELÉSI ÚTMUTATÓINK:

ELÔKÉSZÜLETBEN: Boldog szülinapot!



Szép Béka meséi. Budapest,
PanPress, 1998. 
ISBN: 963-03-6075-6

fûzött: 590 Ft 
Héjjas István: Illúzió és valóság.

valóságmodellek a modern tudo-
mányban és az ôsi keleti vallások-
ban. Miskolc, Aszklépiosz 2000,
cop. 1997. 
ISBN: 963-03-6044-6

fûzött: 890 Ft 
Helyismereti Könyvtárosok III.

Országos Tanácskozása. Tata,
1996. július 17-19. Szentendre,
MKE Helyismereti Könyvtárosok
Szervezete, 1997. 
ISBN: 963-04-8358-0

fûzött: 800 Ft 
Helyismereti Könyvtárosok IV.

Országos Tanácskozása. Miskolc,
1997. július 23-25. Szentendre,
MKE Helyismereti Könyvtárosok
Szervezete, 1998. 
ISBN: 963-04-8358-X

fûzött: 1000 Ft 
Hesse, Hermann: Gertrud. Buda-

pest, Cartafilus, 1998. 
ISBN: 963-85882-1-7

kötött: 1500 Ft 

I
Idézetek a szerelemrôl. Romanti-

kus képek és a legszebb szerelmes
idézetek gyûjteménye. Pécs, Ale-
xandra, 1999. 
ISBN: 963-367-413-1

kötött: 890 Ft 

J
Jobbágyi Gábor: Az élet és igaz-

ság védelmében. Budapest, Püski
– Trikolor, 1998. 
ISBN: 963-9188-03-4

fûzött: 980 Ft 

K
Koestler, Arthur: A teremtés. Bu-

dapest, Európa, 1998. 
ISBN: 963-07-6321-4

kötött: 2900 Ft 
Közcsend és közbátorság Bu-

dán, Pesten és Óbudán 1848-
49-ben. Budapest, BFL, 1998.
(Budapest történetének forrásai) 

ISBN: 963-7323-18-X
fûzött: 950 Ft 

Kulicz Gábor: Levelek az Olüm-
poszra. Budapest, Seneca, cop.
1998. (Thesaurus) 
ISBN: 963-8038-94-2

fûzött: 680 Ft 
Kutyatár. Számítógépes dok. Min-

den, ami az ebekrôl tudható. Buda-
pest, Arcanum, 1998. 

6700 Ft 

L
Lissák György: A formáról. Buda-

pest, Láng, 1998. 
kötött: 4460 Ft 

M
Magyar törvénytár: 102-es számú

pótlapcsomag. A pótlapok cseréje.
Budapest, Unió, 1998. 

fûzetlen: 8715 Ft 
Minden napra egy mese. Buda-

pest, Inter M. D., 1999. 
fûzött: 550 Ft 

Minden napra egy recept. Buda-
pest, Inter M. D., 1998. 
ISBN: 963-9111-16-3

fûzött: 550 Ft 
Minden napra egy tanács kert-

barátoknak. Budapest, Inter M.
D., 1999. 
ISBN: 963-9111-20-1

fûzött: 550 Ft 
Mohai V. Lajos – Szendrô Bor-

bála: 250 magyar ige ragozása.
Budapest, Szultán BT, 1998. 
ISBN: 963-8373-15-6

fûzött: 1750 Ft 
Móra Ferenc: Kincskeresô kisköd-

mön. Budapest, Akkord, 1999. (Ta-
lentum diákkönyvtár) 
ISBN: 963-645-012-9

fûzött: 348 Ft 

N
Nagy Andrea – Kovács Ádám –

Domsa István: Fizika. Törvények,
magyarázatok. Budapest, Diáktéka,
1999. (Diák kiskönyvtár 9.) 
ISBN: 963-85873-4-2

fûzött: 225 Ft 
Nagy képes világtörténet. 1. köt.

A kelet ókori népeinek története.,

Szekszárd, Babits, 1998. 
kötött: 4000 Ft 

National geographic: the ’40s &
’50s számítógépes dok. Washing-
ton, Nat. Geographic Soc., cop.
1997. 

14990 Ft 

O
Obádovics J. Gyula: Matematika.

Középiskolai tanulók, fôiskolai- és
egyetemi hallgatók, valamint mû-
szaki- és gazdasági szakemberek
számára, gyakorlati alkalmazások-
kal. 15. kiad. Budapest, Scolar,
1998. 
ISBN: 963-9193-04-6

kötött: 1990 Ft 

P
Pannon enciklopédia. Számítógé-

pes dok. a magyarság kézikönyve.
Budapest, Arcanum, 1998. 

6700 Ft 
Pataki Ferenc: A tömegek évszá-

zada. Bevezetés a tömeglélektan-
ba. Budapest, Osiris, 1998. (Osiris
tankönyvek) 
ISBN: 963-379-427-7

kötött: 1900 Ft 
Pelle Józsefné: Csemegék köny-

ve. Budapest, Anno, 1999. Kisúj-
szállás, Szalay Kvk. (Pelle Jó-
zsefné életmû-sorozat) 
ISBN: 963-9066-93-1

fûzött: 425 Ft 
Pelle Józsefné: Fôzôiskola. Buda-

pest, Anno, 1999. Kisújszállás,
Szalay Kvk. (Pelle Józsefné élet-
mû-sorozat) 
ISBN: 963-9066-99-0

fûzött: 550 Ft 
Popper Péter: Belsô utakon. Buda-

pest, Saxum, 1999. 
ISBN: 963-9084-39-5

fûzött: 870 Ft 

R
Renault Clio. javítási kézikönyv:

karbantartás: 1,1-1,2-1,4 és 1,8L
benzinmotorok (16-szelepes is),
1,9L dízelmotor, kézikapcsolású és
automata sebességváltós modellek
1991-tôl. Budapest, Maróti-Godai,
cop. 1998. 
ISBN: 963-9005-37-1

fûzött: 3360 Ft 

S
100 éves a cionista mozgalom.

Budapest, Bethlen Téri Oneg Sáb-
bát Klub, 1998. (A Bethlen téri
Oneg Sábbát Klub kiadványai 6.) 

fûzött: 700 Ft
Schmidt József: Ázsia világossá-

ga. Buddha élete, tana és egyháza.
Repr. kiad. Miskolc, Aszklépiosz
2000, 1998. (Élet és Tudomány 8.) 
ISBN: 963-03-6441-7

fûzött: 1190 Ft 
Secular growth changes in Eu-

rope. Budapest, ELTE Eötvös K.,
1998. 
ISBN: 963-463-157-6

fûzött: 5600 Ft 
Sei Shin: A karddal egybeforrasztott

világ. Budapest, Hunor, cop. 1998.
(Budo kiskönyvtár) 
ISBN: 963-85771-2-6

kötött: 1200 Ft 
Sheldon, Sidney: És rátört a sötét-

ség. Budapest, I.P.C. Kv., cop.
1999. 
ISBN: 963-635-138-4

fûzött: 798 Ft 

Sz
Szép magyar mesék. Benedek

Elek gyûjtése. Budapest, Anno,
1998. 
ISBN: 963-9066-84-2

kötött: 1470 Ft 
Szíj Rezsô: Könyvkiadás, könyvmû-

vészet, társadalom. (2. köt.), 1995. 
ISBN: 963-8320-50-8

fûzött: 4800 Ft 

T
Természetes gyógymódok.

Komplementer medicina. Buda-
pest, K.u.K. Könyvkiadó, 1999. 
ISBN: 963-9173-08-8

kötött: 2450 Ft 
Tersánszky J. Jenô: Egy biciklifék

története. Budapest, Holnap, 1998. 
ISBN: 963-346-284-3

fûzött: 690 Ft 
Törô István: Hétköznapok virágai.

Versek. Budapest, Verzál, 1998. 
ISBN: 963-85483-5-5

fûzött: 550 Ft 
Tóth Sándor: Keresztnevek erede-

te. Rendhagyó mûvelôdéstörténet.
Budapest, Anno, 1999. 
ISBN: 963-9066-99-0

kötött: 825 Ft 

U
Urwin, Derek W.: A közös európa.

az európai integráció 1945-tôl nap-
jainkig. Budapest, Corvina, 1998.
(Egyetemi könyvtár) 
ISBN: 963-13-4554-8

fûzött: 2300 Ft 

V
Varga E. Árpád: Fejezetek a jelen-

kori Erdély népesedéstörténetébôl.
Tanulmányok. Budapest, Püski,
1998. 
ISBN: 963-9188-01-8

kötött: 1680 Ft 
Várhelyi András: Magyar Ulysses.

Békéscsaba, Tevan, cop. 1998. 
ISBN: 963-7278-41-9

fûzött: 650 Ft 
Vass Lajos emlékezete. Tanulmá-

nyok és dokumentumok. Budapest,
Püski, 1998. 
ISBN: 963-9040-96-7

fûzött: 980 Ft 
Velo, Lucio: Az adóparadicsomok

világa. Pécs, Alexandra, 1999. 
ISBN: 963-367-410-7

kötött: 4980 Ft 
Vidám kalendárium. 1999. Bratis-

lava, AB-Art, 1998. 
ISBN: 80-88763-62-2

fûzött: 300 Ft 

Z
Zaharján Ruben: Meridiánok kö-

zötti energetikai kapcsolatok a mo-
dern értelmezés szerint. Akupunk-
túra. Budapest, Ármád, cop. 1999. 
ISBN: 963-03-6296-1

fûzött: 700 Ft 
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Az összeállítás a Könyvtárellátó
Közhasznú Társaság információs
rendszere alapján készült. A fel-
sorolt könyveket a Könyvtárellá-
tó már felajánlotta megvásárlásra
a könyvtáraknak, ill. megrendel-
hetôk a társaság home lapján
(www.kello.hu).

Könyvünk Nagy-Britannia
XX. századi fejlôdését több
perspektívából is szemléli,
nem feledkezve meg a „ha-
nyatlás” tényezôinek elemzé-
sérôl sem – azt is érzékeltetni
kívánja, hogy más dimenziók-
ban ma is teljes joggal sorol-
hatjuk Angliát a XX. század
legsikeresebb országai közé.
Sôt, a munkából az is kitûnik,
hogy Nagy-Britannia az egy-
ségesülô Európának is egyik
meghatározó állama marad.

Ára: 2995 Ft

MEGRENDELHETÔ:
Aula Kiadó

1053 Budapest, Veres Pálné u. 36. Tel./fax: 217-2714

AULA  KIADÓ AJÁNLATA
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1997-ES KIADÓI PÁLYÁZAT
A zsûri tagjai: Réz Pál, Dalos György,
Poszler György és a mûvészettörténeti
könyveknél Passuth Krisztina

Összesen 16 200 000 Ft
1 – Enciklopédia Kiadó,

Kovalovszky Márta: Kôvendég (magyar mû-
vészet), németül

2 – Böhlau Vlg. (Bécs)
Hima Gabriella: Kosztolányi (összehasonlító
irodalomtörténeti tanulmány)

3 – Új Mûvészet Kiadó
Rózsa György: Budapest régi látképei, néme-
tül

4 – Babarczy Eszter – Hans Knoll:
Magyar mûvészet a XX. században – tanul-
mánykötet, németül és angolul

5 – Jelenkor Kiadó
Jovánovics György: Liza Wiathruck, néme-
tül és angolul

6 – Jelenkor Kiadó
Borsi-Kálmán Béla: Interferences hungaro-
roumains, franciául

7 – Kreatív Média Mûhely
Korniss Péter: Erdély – fotóalbum, magyar–
angol–román nyelven, MEGJELENT

8 – Atlantisz Kiadó
Budapesti sírkertek, németül

9 – Corvina Kiadó
Pataki Gábor szerk. Magyar mûvészet a 20.
sz.-ban, németül

10 – Corvina Kiadó
Balázs Géza: Magyar nyelvi kalauz, angolul,
MEGJELENT

11 – KAM-Regionális és Antropológiai Kutató
Közp.
Székelyföld c. tanulmánykötet, angolul

12 – Új Aranyhíd Kft.
Forrai Judit: A Petô-Intézet története, angolul

13 – Kassák Múzeum
Csaplár: Kassák és a reklám, németül

14 – Helikon Kiadó
Gombár Csaba: És mi lesz, ha nem lesz, an-
golul

15 – MTA Judaisztikai Kutatócsoport ELTE
(CEU Press adja ki)
Komoróczy Géza: A zsidó Budapest, angolul

16 – Kiscelli Múzeum és Balassi Kiadó, Clark
és a Lánchíd, németül

17 – Magyar Fotomúzeum
Kincses Károly: Akik elmentek és akik itt ma-
radtak, angolul

18 – Osiris Kiadó
Keserû gyökér – a munkácsi magyar zsidók
hagyományos kultúrája, angolul

19 – Tauris (London)
Engel Pál: The Realm Of St. Stephen, angolul

20 – Palatinus Kiadó
Kortárs magyar írók novellái, angolul MEG-
JELENT

21 – Mundus Kiadó
Voigt Vilmos: Suggestions Theory of Folklo-
re, angolul

22 – Akkord Kiadó
Lendvai Ernô: Bartók stílusa, angolul

23 – Pro Média (Bécs) és Napvilág Kiadó Bp.,
Szerep és alkotás/nôi szerepek, tanulmánykötet

24 – Fordham Univ. Press
Fehér M. István: Heidegger-monográfia, an-
golul

25 – Verlag Tibor Schaefer
Szûcs Jenô: A magyar nemzeti tudat kialaku-
lása, németül

26 – Pont Kiadó
Mészöly Miklós: Saulus és esszék (két kötet),
románul AZ ELSÔ KÖTET MEGJELENT

1997-ES FORDÍTÓI PÁLYÁZAT
Összesen 9 millió Ft

Német fordítások
DÍJ:
Angelika, Máté:
Mosonyi Aliz: Szekrénymesék
JUTALOM:
1 – Jörg Buschmann

Szentkuthy: Divertimento
2 – Bernhard Humpel

Kaffka Margit-novellák
3 – Sándor András

Kapecz Zsuzsa: Tükörírás
4 – Báthory Csaba

Várady- és Parti Nagy-fordítások
5 – Bak-Gara Anna

Kocziszky Éva: Pán, a gondolkodók istene
6 – Ágnes és Wolfgang Kempe 

Horányi Katalin: Idôzavar
7 – Karlheinz Schweitzer

Hamvai: Márton partjelzô
8 – Tóth Viktória

Spiro: T-Boy
9 – Bernadette Lenke Tusch

Boldizsár Ildikó: A világkerülô fekete ember
Angol fordítások:

DÍJ: Hámori Mónika és Ferencz Gyôzô (50-
50%)
Nemes Nagy Ágnes-esszék
JUTALOM:
1 – Szôllôsy Judy

Kornis Mihály: Napkönyv
2 – Leonard Roberts

Csoóri Sándor-versek
3 – Sylvia Csiffary

Markó Béla-versek
4 – Pálmai Éva:

Várkonyi Ágnes Europica Varietas – Hunga-
rica Varietas

5 – Mark Griffith
Beney Zsuzsa: Szó és csend

6 – Andrew C. Bock
Spiro György: Drámák

7 – Peter Doherty:
Szilágyi Andor: Shalim

Francia fordítások
DÍJ:
Virág Ibolya és Sophie Kepes (50-50%)
Kosztolányi: Esti Kornél (Teljes szöveg)
JUTALOM:
1 – Chantal Philippe

Hász Róbert: Szalmakutyák szigete
2 – Joelle Dufeuilly

Darvasi László novellák MEGJELENT
3 – Patricia Moncorgé

Hamvai Kornél: Márton partjelzô
4 – Marc-Hervé Martin

Nádas Péter: Temetés
5 – Kortárs Kiadó (Sipos Gyula ford.)

Öt magyar szerzô bemutatása
Olasz fordítások

DÍJ: Roberto RUSPANTI
Petôfi: János vitéz
1 – Mariarosaria Sciglitano

Darvasi-novellák
2 – Fodor Alice

Némeskürty István: A magyar film története,
Lighea Kiadó

Finn fordítások
Juha Valkeapaa
Tar Sándor: A mi utcánk
norvég fordítások
Kari Kemény
Kosztolányi-novellák

Spanyol fordítások
Orpheus Kiadó
M. Reyes-Cortes
Ferdinandy: Éhínség a paradicsomban

Török fordítások
Tasnádi Edit
Magyar költôk antológiája

Szlovén fordítások
Gaál Gabriella:
Mesék Mátyás királyról

Román fordítások
1 – Meltzer Éva

Babits Mihály: Az európai irodalom története
2 – Hajdú Georgeta

Jékely Zoltán novellák
Bolgár fordítások

Szvetla Kjoszeva
Esterházy Péter: Egy nô

Cseh fordítások
Aquarius Kiadó
Csáth Géza válogatott elbeszélései
ford. Ana Okrouhlá

Szlovák fordítások
Katarina Králová
Gombár Csaba: Esszék
Kalligram

Horvát fordítások
Apró Ferenc:
Ottlik Géza Iskola a határon

Lengyel fordítások
Aleksander Nawrocki
Ady Endre válogatott versei

MEGHÍVOTT FORDÍTÓK
LISTÁJA

Magyar Bálint 1997 márciusában neves fordí-
tókat kért fel egy általuk kiválasztott mû lefor-
dítására. A fordítóknak 1998–1999. folyamán
29 200 000 Ft-ot kell kifizetni.

német
Zsuzsanna Gahse

Esterházy: Egy kék haris (válogatás)
Residenzverlag

Paul Kárpáti
Mikes Kelemen: Törökországi levelek
Hinstorff/Argumentum

Hans-Henning Paetzke
Székely Magda-verseskötet
Suhrkamp

Agnes Relle
Die Horen c. irodalmi folyóirat magyar
száma

Irene Rübbert
Kukorelly Endre: H.Ö.L.D.E.R.L.I.N.
Suhrkamp

Hans Skirecki
Pálinkás György: Felhôk könyve

Márta–Wanner–Szépfalusiné
Lászlóffy Aladár-kötet

Christina Virágh
Krúdy Gyula: Boldogult úrfikoromban, dtv

Angol
György Gömöri

Petri György: Válogatott versek
Bloodaxe

Klára Osváth
József Attila válogatás
Princeton Univ Press.

Ivan Sanders
Darvasi László: Novellák
New Press

George Szirtes
Krasznahorkai László: Sátántangó
Quartet Books

Francia
Véronique Charaire

Grendel Lajos: És eljön az ô országa
L’Age d’homme

Laurent Gaspar
Pilinszky-válogatás
Vallongues

Ágnes Járfás
Esterházy Péter: Hahn-Hahn grófnô
Gallimard

György Kassai
József Attila összes
Phébus

Jean-Luc Moreau
Radnóti-válogatás
Phébus

Tamás Szende
Magyar kortárs költôi antológia

Olasz

Marinella d’Alessandro
Bodor Ádám: Sinistra körzet, e/o

Spanyol
Judit Xantus

Szerb Antal: Utas és holdvilág
Ed. Bronze

Szerb-horvát
Arpad Vicko

Eörsi: Idôm Gombrowicz-csal, B 92
Orosz

Jurij Guszev
Bodor Ádám: Sinistra körzet, a&a

Vjacseszlva Szereda
Esterházy Péter: Egy kék haris (válogatás),
Inosztrannaja Lit.

Román
Paul Drumaru

„Az én magyar költôim”, Univers
Marius Tabacu

Bodor Ádám: Sinistra körzet
Inst. Eur.

Lengyel
Jerzy Snopek

Eörsi István: Idôm Gombrowicz-csal
Szczepan Woronowicz

Hamvas
Szlovák

Karol Wlachovsky
Nádas Péter: Emlékiratok könyve
Kalligram

Cseh
Anna Valentinová

Nádas Péter: Emlékiratok könyve
Mlada Fronta

Milan Navratil
Örkény István: Novelák
Vol Vox Globator

Bolgár

Nino Nikolov
Dsida Jenô, Áprily Lajos, Jékely Zoltán versei

1998-AS ELSÔ KIADÓ ÉS
FORDÍTÓI PÁLYÁZAT

Az MKM által FRANKFURT ’99 néven meg-
hirdetett pályázat 1998. április 20-án lezárult. A
zsûri (Balogh Katalin, Dalos György, Er-
dôdy Gábor és Gyôrffy Miklós) 31 pályamû-
vet díjazott.
(Zárójelben az esetleges külföldi társkiadók.)
Összesen 10 millió Ft
Akadémiai Kiadó

Kósa László (szerk.) A magyarságtudomány
kézikönyve, angolul

Balassi Kiadó
Bartók-Bónis: Tánc-suite, németül

Balassi Kiadó
Déry Tibor: Liebe Mamuskám...! (rövidített
kiadás), németül

Bart István (Corvina Kiadó)
Magyar titkok, angolul

Corvina Kiadó
Kosztolányi Dezsô novellái, németül

Creatyv Média
3 magyar színmû, németül

Falukönyv-Cicero
Gyárfás Endre: A varázsgombóc, németül

Grimm Kiadó
Magyar népmesék, németül

Kortárs Kiadó (Burning Bush)
Kodolányi Gyula: Versek, angolul

Droschl Verlag
Garaczi László: Mintha élnél, Pompásan bu-
szozunk, németül

Magvetô Kiadó (Edition Q)
Szántó T. Gábor: Mószer, németül

Matthes und Seitz
Földényi F. László: Kleist im Netz der Wör-
ter, németül

Múlt és Jövô Kiadó (Ed. Adam Biro)
Ámos Imre: Szolnoki vázlatkönyv (Az apo-
kalipszis aggádája), 5 nyelven

Nagy Ilona (Osiris)
Lammel-Nagy: Parasztbiblia, németül

noran (Artemis und Winkler)
Saád Katalin: Csupaszon, németül

noran
Krúdy Gyula-novellák, angolul

Orpheusz Kiadó (Ed. Panam)
Cinco poetas hungaros, spanyolul

Pont Kiadó (Litera)
Polcz Alaine: Asszony a fronton, oroszul

Pro Pannónia
Tám-Tüskés: A magyarországi németek szak-
rális emlékei, németül

Christina Schlosser
Literatur aus Ungarn. Eine Bibliographie, né-
metül

Teleki László Alapítvány (Böhlau)
Diószegi István: Andrássy és Bismarck, né-
metül

Typotex (Klett-Cotta)
Surányi László: Metaaxiomatikai problémák,
németül

Typotex (Thames and Hudson)
Kepes János: Grafika, angolul

Új Mandátum (Schäfer Verlag)
Magyar szabadelvûek, németül

Ullstein Verlag
Horányi Katalin: Idôzavar, németül

Útmutató Kiadó
Manherz Károly: A magyarországi németek,
németül

Verlag der Autoren
Eörsi István: Három színmû, németül

Verlag für Wehrwissenschaften
Ungváry Krisztián: Budapest ostroma, néme-
tül

Institutul European
Parti Nagy Lajos: Hullámzó Balaton, románul

Gutke Verlag
Radnóti Miklós: Késôi versek, németül



1998-AS MÁSODIK KIADÓI ÉS FORDÍ-
TÓI PÁLYÁZAT DÍJAZOTTJAI

1998. december 14.
32 600 000 Ft
A beadási határidô 1998. november 26-án zá-
rult le. Ez a pályázat olyan munkák kiadását
ösztönzi, melyek eddig azért nem kerültek be-
nyújtásra, mert a pályázók tematikailag illetve a
preferált szempontok miatt, esetleg készültségi
okokból esélytelennek ítélték. Azokat a pályáza-
tokat támogattuk, melyeknek készültségi álla-
pota a frankfurti megjelenést lehetôvé tesz, il-
letve témája elsôsorban képzômûvészeti, nép-
rajzi, zenei vagy ifjúsági irodalmi vonatkozású.
A zsûri tagjai: Bernáth Árpád, Dalos
György, Kósa László, Kulcsár Szabó
Ernô a zsûri elnöke, Pomogáts Béla,
Varga Csaba jogász.

1. Zachar József (szerk.): Magyar huszárok,
angol, Corvina, 700 000

2. Pap Károly: Azarel, német, Corvina, 400 000
3. Határ Gyôzô: Válogatott írások, angol,

Corvina, 400 000
4. Csillik–Kubik: Regional Anatomy, angol,

Medicina, 700 000
5. Marosi–Wehli: Az Árpád-kor mûvészeti

emlékei, német, Balassi, 400 000
6. Fehér M. István (szerk.): Zeit und Freiheit,

német, Mûszaki, 600 000
7. Sáry László: Kreatív zenei gyakorlatok, an-

gol, Jelenkor, 300 000
8. Berényi–Nemes: A pszichoanalízis buda-

pesti iskolája, angol–német, Akadémiai,
400 000

9. Szunyogy–Fehér: A ló mûvészeti anató-
miája, angol–német, Kossuth, 550 000

10. Tánczos Vilmos: Keletnek megnyílt ka-
puja, német, ProPrint, 400 000

11. Háy János: Dzsigerdilen, német, Palati-
nusz-dtv, 600 000

12. Bertényi-Gyapai: Magyarország rövid tör-
ténete, német, Werlag Wissenschaft und
Politik, 700 000

13. Kosztolányi Dezsô: Aranysárkány, német,
Magvetô-Ed. Q., 400 000

14. Bodor Pál: A svájci villa, német, Ober-
baum, 400 000

15. Bitskey István: Konfessionen und literaris-
che Gattungen der frühen Neuzeit in Un-
garn, német, Peter Lang, 150 000

16. Álmos Imre: Az apokalipszis aggadája, 5
nyelv, Múlt és Jövô–Adam Biro, 200 000

17. Anthony Gall (szerk.): Kós Károly mûhe-
lyében, német-angol, Mundus, 500 000

18. Richard Wagner: Wagner és Liszt látoga-
tásai Pest-Budán, magyar–angol–német,
Terricum, 800 000

19. Fél Edit: A magyar népi hímzések motívu-
mai, magyar–angol, Planétás, 800 000

20. Somló Bódog: Juristische Grundlehre (fa-
csimile), német, Akadémiai, 200 000

21. Varga Csaba: Lectures on the Paradigms
on Legal Thinking, angol, Akadémiai, 700
000

22. Molnár Ferenc: Erzählungen, német, Eu-
lenspiegel, 200 000

23. Kubinyi András: Mathias Corvinus Die
Regierung eines Königreichs, német, Ti-
bor Shafer  kiadó, 400 000

24. Kányádi Sándor: Válogatott versek
német, Maecenas, 500 000

25. Bibó István–Szûcs Jenô: A kelet-eu. álla-
mok nyomorúsága – Európa három törté-
neti régiója, román, T3, 300 000

26. Sütô András: Csillag a máglyán, német új-
ranyomás, 400 000

27. Farkas Sándor (szerk.): Magyarország védett
növényei, angol, Mezôgazda, 800 000

28. Tardi János (szerk.): Magyarország telepü-
léseinek védett természeti értékei, angol,
Mezôgazda, 800 000

29. Grendel Lajos: Éleslövészet, angol, Kalli-
gram, 400 000

30. Makkai Ádám: „Cantio nocturna peregri-
ni”, angol-német, Tertia-Atlantis Centaur,
400 000

31. Kósa László: Fürdôélet az Osztrák–Magyar
Monarchiában, német, Holnap, 700 000

32. Gerle-Lôrinczy: Budapest építészeti részle-
tei, angol, 6B Építészeti Bt., 700 000

33. Mezey Barna (szerk.): A magyar ország-
gyûlés történetének képeskönyve, angol–
német, Osiris, 500 000

34. Jobbágyi Gábor: Szigorúan titkos 1956-os
emlékkönyv, angol, Szabad Tér, 500 000

35. Kovács András Ferenc: Manótánc, német,
Mentor, 400 000

36. V. Ecsedy Judit: Alte Ungarische Drucke,
német, Borda, 700 000

37. Kaján Tibor: Apropos kultúra – karikatú-
rák, német–angol, Fekete Sas, 300 000

38. Jókai Anna: Ne féljetek, német, Szépha-
lom, 300 000

39. Mezey Katalin: Kivala Palkó, német
Kézirat Kiadó, 300 000
40. Szász Ferenc: Vielfalt und Bestandigkeit,

német, Jelenkor, 400 000
41. Kertész András: Reflexiv-heuristischer Natu-

ralismus, német, Latin Betûk, 700 000
42. József Attila: Perched on Nothing's

Branch, angol, White Pines Press N.Y.,
200 000

43. Móser Zoltán: Amor Patriae, 4 nyelv, Krá-
ter, 700 000

44. Madách Imre: Tragédia (Thomas Mark
ford.), angol, Fekete Sas, 400 000

45. Kosztolányi Dezsô: Novellák, angol, No-
ran, 400 000

46. Walter Pietsch: Reform und Ortodoxie,
német, Philo, 600 000

47. Rácz Péter: Versek, német, Wolfbach Ver-
lag, 200 000

48. Német László: Iszony (újranyomás), né-
met, Nap, 400 000

49. Arany László: Fehérlófia, angol, Móra,
400 000

50. Janikovszky Éva: Ha én felnôtt volnék,
német, Móra, 400 000

51. Kalász Orsolya (szerk.): Budapesti körök –
kortárs antológia, német, Volk und Welt,
500 000

52. Dercsényi Balázs, Koppány Tibor, Kaiser
Ottó: Várkastélyok, kastélyok Magyarorszá-
gon, német-angol, Officina ’96, 800 000

53. Németh László: A minôség forradalma
(újranyomás), német, Nap, 400 000

54. Müller Péter: Világcirkusz, német, Édes-
víz, 400 000

55. Csete Örs: 56-an, angol, Magyar Napló,
400 000

56. Magyar szabadelvûek, angol, Új Mandá-
tum, 400 000

57. Helikon–Klingsor (reprint), német, Mûve-
lôdés szerkesztôsége, 100 000

58. Kós Károly: Erdély kövei, német, Mûvelô-
dés szerkesztôsége, 100 000

59. Karátson Dávid: Magyarország földje, an-
gol, Kertek 2000, 700 000

60. Kôbányi János: Exodus, német, Wespen-
nest, 500 000

61. Pozsony Ferenc: Az erdélyi szász jeles na-
pok, német, ProPrint, 500 000

62. Keserû Katalin: A századforduló mûvé-
szete, magyar–angol, Noran, 700 000

63. Hamvas Béla: A bor filozófiája, francia,
Marica Margescu, 300 000

64. Tallián Tibor: Bartók Béla fogadtatása
Amerikában, angol, MTA Zenetudomá-
nyi Intézet, 300 000

65. Orosz Ildikó: Magyarok Kárpátalján, an-
gol, Tinta, 600 000

66. Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába,
német, Leske+Budrich Verlag, 700 000

67. Diószeghy István: Bismarck és Andrássy,
német, Teleki Alapítvány–Oldenburg,
300 000

68. Szántó Tibor: Betûs könyv, többnyelvû,
Balassi, 600 000

69. Ilona Siemers: Erinnerngen, német, Men-
tor, 300 000

70. Pán Európa piknik képeskönyv, 5 nyelv,
300 000

CD-ROM PÁLYÁZAT (1998)
(Zsûri: Bedô Árpád, Morcsányi Géza,
Racskó Péter, György Péter)
A bíráló bizottság a következô mûveket dí-
jazta 6 millió Ft értékben.

1. Neumann Kht.
Vámos-Lovag Zsuzsanna és Rezi Kató Gá-
bor

Budapest nagy gyûjteményei
2. Planétás Kiadó

Sebô Ferenc – Felföldi László
A magyar nép zenei és tánchagyománya

3. INFO 2000 Kft.
Hartai-Hirsch-Bass
Jancsó Miklós életmû

4. Zsámbéki Katolikus Tanárképzô
Balogh Edit
Magyar kárpit

IDEGEN NYELVÛ KÖNYVEINK FRANK-
FURTBAN

Ágota Kristóf: A nagy füzet. Regény. Suhr-
kamp Frankfurt, Magyar évszázad sorozat

Bartis Attila: Séta. Regény. Suhrkamp
Bodor Ádám: Novellák vagy kisregény, Am-

man Zürich
Csoóri Sándor: Verses kötet, Sraelener Manus-

kripte
Dalos György (szerk.): Magyarország hétfôtôl

péntekig, novellák, Suhrkamp, Frankfurt
Dalos György (szerk.): Peremkirályság, No-

vellaantológia. Wilhelm Heyne Verlag
München

Dalos György: Az istenkeresô, Regény, Surh-
kamp, Frankfurt

Dalos György: Magyar különszám, Wespen-
nest, Bécs

Dalos György: Paszternak szerelme, Olga
Ivinszkaja, Europäische Verlagsanstalt,
Hamburg

Dalos György: A körülmetélés. Kisregény.
Suhrkamp Frankfurt, Magyar évszázad soro-
zat

Darvasi László: Regény, Rowohlt Berlin
Eörsi István: Drámák. Verlag der Autoren.

Frankfurt.
Eörsi István: Jób-variációk. Próza. Gustan

Kiepenheuer Verlag, Leipzig
Esterházy Péter: Esszékötet, Residenz, Salz-

burg
Fodor Géza: A reménytelen remekmû. Négy

esszé. Jungkhans Verlag.
Földényi F. László: Kleist im Netz der Wörter,

Matthes/Seitz
Gahse Zsuzsanna: Az avar nô. Kisregény.

Eurpäische Verlagsanstalt Hamburg
Galgóczi Erzsébet: Törvényen kívül. Regény.

Suhrkamp Frankfurt, Magyar évszázad soro-
zat

Garaczi László: Mintha élnél, Novellák.
Droschl, Graz

Gordon Ágota: Kecskerúzs. Regény. Milena
Verlag

Göncz Árpád: Sarusok (Újrakiadás), Aufbau,
Berlin

Haász Róbert: Regény, Rowohlt Berlin
Haber P.: Zsidó Budapest. Jüdischer Verlag,

Frankfurt
Hegedüs Géza: Tanulmány. Magvetô.
(Quintessenz, Berlin
Horányi Katalin: Idôzavar, Regény, Ullstein,

Berlin
Kertész Imre: Hatkötetes életmûkazetta, Ro-

wohlt Berlin
Konrád György: Hagyaték. Regény, Suhr-

kamp, Frankfurt, Magyar évszázad sorozat
Konrád György: A cinkos. Regény, Suhr-

kamp, Frankfurt, Magyar évszázad sorozat
Kornis Mihály: Napkönyv. Regény.
Kosztolányi Dezsô: Aranysárkány. Mag-

vetô/Q. Berlin
Kosztolányi Dezsô: Édes Anna. Suhrkamp,

Frankfurt, Magyar évszázad sorozat
Krasznahorkai László: Regény. Amman

Verlag, Zürich
Krúdy Gyula: A vörös postakocsi. Regény.

Suhrkamp, Frankfurt, Magyar évszázad so-
rozat

Krúdy Gyula: Boldogult úrfikoromban, dtv
Kukorelly Endre: Hölderlin, Esszé, Klagen-

furt
Magyar cigány költôk antológiája. Wieser

Verlag, Klagenfurt/Salzburg
Márton László: Jacob Wunsch, Regény, Zsol-

nay, Bécs/München
Mészöly Miklós: Mesék. Dsnssouci Verlag,

München
Móricz Zsigmond: Rokonok. Suhrkamp,

Frankfurt, Magyar évszázad sorozat

Nádas Péter: A fotográfia szép története. Esszé,
Steidl, München

Nádas Péter: Életmûkazetta. Rowohlt Berlin
(nyolc kötet)

Nádas Péter: Fotóalbum. Steidl Verlag, Mün-
chen

Rapai Ágnes: Versek. Orte, Svájc
Relle Ágnes: Magyar különszám, Horen,

München
Rényi Péter: Emlékezések. Edition Ost, Berlin
Szabó Magda: Katalin-utca. Regény. Suhr-

kamp, Frankfurt, Magyar évszázad sorozat
Szántó T. Gábor: Mószer. Kisregény. Mag-

vetô/Q Berlin
Tar Sándor: A mi utcánk. Aufbau, Berlin
Tar Sándor: Szürke galamb. Regény, Eich-

born, Frankfurt
Vándor Györgyi: A rémület éjszakái. Doku-

mentumregény, Europäische Verlagsanstalt,
Hamburg

Vathy Zsuzsa: Regény. Argon Verlag, Berlin
Závada Pál: Jadviga párnája. Regény, Insel,

Frankfurt/Leipzig

TOVÁBBI TERVEZETT
KIADVÁNYOK

Babarczy Eszter: Esszé. Wespennest-köny-
vek, Bécs

Bartók Béla: Táncszvit. Balassi, Budapest
Benedek István Gábor: Az elégedett fénykép.

Novellák. Schäfer
Berkovits György: Virágh Hanga legendát ír.

Századvégi levelek, esszék. Schäfer
Diószegi István: Andrássy és Bismarck. Teleki

László Alapítvány/Böhlau, bécs
Gyárfás Endre: A varázsgombóc. Falu-

könyv/Cicero, Budapest
Hamvas Béla: Karnevál. Regény, Amman,

Zürich
Hazai Attila: Budapesti skizo. Regény. Schäfer
Kalász Márton: Versek
Kalász Orsolya (szerk.): Fiatal magyar költôk

antológiája. Volk und Welt, Berlin
Kristó Gyula/Makk Ferenc: Árpád-házi

uralkodók. Shäfer
Magyar liberálisok. Politikai portrék, Shäfer
Magyar népmesék. Grimm, Budapest
Manherz Károly: A magyarországi németek.

Útmutató kiadó, Budapest
Molnár Miklós: Magyarország története. Krä-

mer Verlag, Hamburg
Nagy Ilona: Parasztbiblia. Osiris, Budapest
Radnóti Miklós: Utolsó versek. Gutke, Köln
Romhányi István: Tíz év demokrácia. Interjú-

kötet, edition Q. Berlin
Rübberdt/Schlosser (szerk.): Határontúli

magyar írók antológiája. Gutke, Köln
Szilágyi Mária (szerk.): Három magyar szín-

mû. Creativ Media, Budapest
Szûcs Jenô: A magyar nemzeti tudat kialakulá-

sa. Shäfer
Tám–Tüskés: A magyarországi németek szakrá-

lis emlékei. Pro Pannonia
Ungváry Krisztián: Budapest ostroma, Verlag

für Wehrwissenschaften
Wernitzer Julianna (szerk.): Ajánlókönyv.

Budapest, Frankfurt Bizottság
Wieser Margot (szerk.): Csöndes lázadás. In-

terjúkötet. dtv, München
Wieser Margot (szerk.): Az osztrák–magyar

kapcsolatok 1989 után (tanulmányok)

(A lista nem teljes.
A Dalos György által szerkesztett antológiákban mint-
egy 45–50 kortárs magyar író fog szerepelni.)
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Lapunk elôzô számában beszá-
moltunk arról a sajtótájékoztatóról,
amelyet Magyarország frankfurti
szereplésének elôkészületeirôl tartot-
tak a Nemzeti Kulturális Örökség
Minisztériuma és a Frankfurt ’99 Kht.
munkatársai. Itt kaptuk kézhez azt a
listát, amely a Frankfurt jegyében kiírt
és immár lezárt könyves pályázatok
végleges eredményeit tartalmazza.
Ezt a listát közöltük itt.



A CICERÓ KIADÓ AJÁNLATA

A fenti könyv sok ezer más könyvvel együtt megvásárolható:
Falukönyv-Ciceró Kereskedôháza, 1134 Budapest, Kassák L. u. 79.

Telefon és fax: 329-1619. Tel.: 329-0879, Fax: 260-1170 E-mail: cicero@mail.matav.hu

ELÔKÉSZÜLETBEN:

H. Jantra: A sikeres kertész
Zöldség, gyümölcs és dísznövények. (Ta-
lajtrágyázás, komposzt, szakszerû vízellá-
tás, kerti szerszámok, vetés és ültetés, sza-

porítás)
A SOROZAT KÖTETEIBÔL

AJÁNLJUK MÉG:

Ch. Weinrich:
Biokertészet a fuldai apátságban

S. Bruns: Amit nagyapáink még tudtak
2.
S. Bruns: Amit nagyapáink még tudtak
3.
J. Wolff: Kalendárium zöldség- és

gyümölcstermelôknek

Dézsakertek. Apró viziker-
tek
Szeretné feldíszíteni erkélyét?
Örömét leli a tündérrózsában?
Nincs kertje, ezért le kellett
mondania a medencérôl? Egy
kis dézsakertnek helye lehet a
legkisebb erkélyen, teraszon, te-
tôkertben vagy átriumkertben
is.

Sziklakertek. Függôkertek
A szerzô igen élvezetes, jól érthetô
stílusban írja le a helyes kertkialakí-
tás és gondozás módozatait. Taná-
csai révén a kevéssé vonzó csupasz
falak, lépcsôk, kerti terek és a lejtôk
is virágzó paradicsommá varázsol-
hatók.

Kaktuszok a lakásban és a
kertben
Ki ne szeretne ablakába színe-
sen virágzó levélkaktuszokat,
vagy üvegházába pompás Püs-
pöksüveget, Anyósülést, a kert-
jébe télálló Opuntiákat? A kak-

tuszszakértô szerzô közérthe-
tôen leírja, miképpen ültessük,
szaporítsuk, gondozzuk az is-
mert és a ritkábban elôforduló
fajokat.
Szobabonsai
Ha törpefákkal akarjuk ottho-
nunkat díszíteni, legjobb, ha
trópusi vagy szubtrópusi ere-
detû növényeket vásárolunk. A

100 ötlet biokertészeknek
Susanne Bruns hasznos tanácsai-
val kertünket természetbarát
módszerekkel mûvelhetjük.
Az alap a helyes fajtaválasztás, vé-
dôhálók, módszerek a molytetû
ellen, a „szappanos” fát elkerülik a
szarvasok, a levéltetvek terjedésé-
rôl, a monilia megelôzése, lomb-
komposztálás, növényi trágyák,
permetezzünk meleg vízzel! stb.

Kis kerti patika
A gyógynövénytermesztés nem
boszorkányság, még az erkélyen
vagy a teraszon is lehetséges, ha
valaki gyógyteát, gyógyolajat,
gyógyfürdôvizet vagy gyógybort
akar házilag elôállítani. Ebbôl a
gyakorlati tanácsadóból minden
érdemlegest megtudhatunk e
hasznos növények ápolásáról és
begyûjtésérôl.

Amit nagyapáink még tudtak
1.
A szerzôk nagyszüleink értékes
kertésztudományát gyûjtötték
össze e könyvben, hogy a több
mint 120 ötletet, mesterfogást a
ma kertészei is kamatoztathassák.
Hogyan védekezhetünk a csigák
ellen? Hogyan riaszthatjuk el a ká-

rosító madarakat? Miért estefelé
kell e levélzöldséget szedni?

Gyümölcsfák metszése
A metszés megfelelô szakértel-
met kívánó munka, fogásait
azonban elsajátíthatjuk a szerzô
egyszerû és mindenki számára
érthetô útbaigazításával.

A FALU-KERTÉSZ sorozat újonnan megjelenô kötetei színes melléklettel és fekete-fehér
ábrákkal, minden kötet ára: 745 Ft




