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Rendezvényeinken szeretettel várjuk!
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„Egyre fontosabb számomra a minôség”

Beszélgetés Kepes Andrással
Az ismert és sokak által szeretett mûsorvezetô-riporter, Kepes András
éveken át helyettünk beszélgetett számára ismert és ismeretlen emberekkel a
televízió kamerái elôtt. „Beszélgetôs” könyve, a Kepes krónika megjelenése
után szinte azonnal a sikerkönyvek listavezetôje lett. Eddig hetvenezer
példányban kelt el.

„Egyre fontosabb számomra a minôség”

Beszélgetés Kepes Andrással
Az ismert és sokak által szeretett mûsorvezetô-riporter, Kepes András
éveken át helyettünk beszélgetett számára ismert és ismeretlen emberekkel a
televízió kamerái elôtt. „Beszélgetôs” könyve, a Kepes krónika megjelenése
után szinte azonnal a sikerkönyvek listavezetôje lett. Eddig hetvenezer
példányban kelt el.
Foto: Szabó J. Judit



Megrendelhetô: Masszi Kiadó,
1136 Bp., Pannónia u. 6., T:451-0325 F: 451-0326

Könyvújdonságok a Masszi Kiadó mûhelyébôl

Harry Daley: Csoda Garabandalban
(Csodák könyve sorozat 1.)

A hegyek közé rejtett kicsi, spanyol falu csodás égi jelenések szín-
helye lett. E jelenések révén kapott hírt a világ két üzenetrôl és el-
jövendô nagy természetfeletti eseményekrôl, melyek bekövetkez-
tét sokan közelinek érzik.
990 Ft

Csáji László Koppány: Dzsánkri
Utazás Belsô-Magaria bronzkorába
(Napút könyvek)
Színes és fekete-fehér fényképfelvételekkel, rajz- és térképmelléklettel

Vakmerô elhivatottság kell ahhoz, hogy valaki néprajzi expedici-
ót vezessen a Himalája oly vidékeire, ahová Kôrösi Csoma Sán-
dor sem jutott el.
Az óriási hegygerincek között él egy nép, amely magát „ma-
gar”nak hívja és hét törzsre tagolódik.  A magaroknak is csak kis
része él úgy, ahogy ôseik éltek, sámánjaik között és faluszövetsé-
geikben – gyakorlatilag bronzkori állapotban, Belsô-Magariában.
1440 Ft

A könyvek megvásárolhatók a könyvesboltokban, kereskedôknek forgalmazza a LAP-ICS Kft.
1134 Budapest, Váci út 45., Telefon: 359-0422, Fax: 350-6623

MÓRA FERENC
KÖNYVKIADÓ RT.

Pljackovszkij, Mihail
A sün, akit meg
lehetett simogatni
1348 Ft

Schuster, Gaby
Sissi
– II. kötet – A korona szolgálatában
1498 Ft
Az életvidám, bájos hercegkisasszony-
ból magányos császárné lesz. A bécsi
udvar merev világában harcolnia kell
mindenért, ami kedves és fontos szá-
mára: gyermekeiért, szabadságáért,
személyes vágyaiért.

Vékony cérna, kenderszál
– Népköltési gyûjtemény gyerekeknek –

998 Ft
Mondókák, közmondások, versek,

találós kérdések Schaefer Andrea vá-
logatásában, Bálint Endre rajzaival.

Fekete István
Téli berek

(Fekete István mûvei sorozat)
998 Ft

Tutajos és Bütyök a télen
is eleven Kisbalaton

világában töltik a
szünidôt. Itt ünneplik a
karácsonyt és az újévet.

Bálint Ágnes
Frakk, a macskák réme
848 Ft

Alapítva 1950-ben
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Lezajlott a 31. Magyar Filmszemle, sok érde-
kes, jó filmet lehetett látni, a vélemények
szélsôségesen alakultak: a közönségsiker óri-
ási volt, a Budapest Kongresszusi Központ-
ban a levegô ingyen volt, de alig lehetett ven-
ni, akkora volt a tömeg, a kávé méregdrága
volt, de alig lehetett venni, mert akkora volt
a tömeg. A külföldi újságírók véleménye sze-
rint az idei volt a filmszemlék történetében
a legrosszabb, a hazai újságírók szerint sok jó
filmet láthattunk, és fordulatot érzékelnek a
hazai filmgyártásban. A szemle vetítéseit lá-
togató közönség díjazottja, a Ponyvapotting
semmiféle hivatalos díjat nem kapott, az
idôs korú Jancsó Miklós bizonyult a legfiata-
losabb szellemû rendezônek, s mint elôbb
kiderült, nem a fôdíjon osztozó két film, a
Kelj fel Jancsi! (Fonyó Gergely) és a Gla-
mour (Gödrös Frigyes) nyerte el leginkább a
helyszíni közönség tetszését.
A Kelj fel Jancsi! minimális költségvetéssel
készült, a Glamour bizonyosan drágább
film volt (Gödrös Frigyes öt éven keresztül,
részletekben forgatta, ahogyan össze tudta
hozzá szedni a pénzt – részletekben), s a
zsûri döntése szerint mindkettô értékes film.
Íme, máris szemünkbe ötlik a nagy igazság:
az esztétikai érték nem pénzfüggô kategória,
tegyük hozzá a másik nagy igazságot, hogy
sem alkotói, sem befogadói oldalon. S miu-
tán itt – képzeletben – besöpröm olvasóink-
tól a langyosvíz feltalálásáért kijáró elisme-
rést, gyorsan elmondom, hogy miért is em-
legetem itt a pénzt. Mert a filmszemlén és
annak kapcsán az elektronikus és írott sajtó-
ban minden beszélgetésnek és megnyilatko-
zásnak fontos része volt a pénzügyi kérdések
taglalása. A finanszírozás, a támogatások, a
várható bevételek, a megtérülés esélyei. A
kultúra ára. Még egy ilyen társadalmi pilla-
natképen is, ami február 3. és 8. között a
filmszemle volt, jól látható a teljes zûrzavar
és tisztázatlanság, ami jellemzi ezt a kérdés-
kört napjainkban. Ezt most a filmszemle al-
kalmából állapíthattuk meg, de jól tudjuk
valamennyien, hogy igaz ez a színházra, iro-
dalomra, könyvkiadásra, zenére, a balett-
táncosokra és kôfaragókra, továbbá a „szim-
bolamûvészekre”. Egy rendszerrel korábban
volt Magyarországon egy nagy együttgon-
dolkodás a kultúra áráról, tíz-tizenegy évvel
a rendszerváltozás után megérett az idô egy
újabb nagy együttgondolkodásra.

Kiss József 
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■ A Helikon Kiadó egy olyan ta-
nulmánykötet bemutatójával indí-
totta a 2000. évet, amely – feltéte-
lezhetôen – a különféle lelki, visel-
kedési, kapcsolati, önérvényesítési
problémákkal küszködô laikusok, a
munkahelyi vezetôk és vezetettek, a
szülôk és pedagógusok, a segítô fog-
lalkozásúak és a szakemberek – a
pszichológusok, pszichiáterek – kö-
rében egyaránt nagy érdeklôdésre
számíthat. A Játszmák nélkül
címû tanulmánykötet 14 magyar
szakpszichológus harminc tanulmá-
nyát tartalmazza. A könyv törzs-
anyagát olyan tanulmányok alkot-
ják, amelyekben a szerzôk a ha-
zánkban 1990 óta folyó tranzak-
cióanalízis (TA)- képzés hatására
kialakuló gyakorlatot mutatják be. 

A tranzakcióanalízis megalkotá-
sa Eric Berne amerikai pszichiáter
és belgyógyász nevéhez fûzôdik.
Ez – a hetvenes évek óta világszer-
te terjedô – „szelíd” és személy-
központú pszichoterápiás gyógy-
mód egyre népszerûbb mind a
szakemberek, mind a lelki meg-
erôsítésre, segítségre, kezelésre
szorulók körében. 

Berne munkássága – amelyet a
lélektan iránt érdeklôdô magyar
olvasók az Emberi játszmák, a
Sorskönyv és a Szex a szerelemben
címû mûveibôl ismerhettek meg
közelebbrôl – igen nagy szerepet
játszott abban, hogy  a pszicholó-
gia nemcsak egy bennfentes –
szakmai kör – hanem az ér-
deklôdô laikusok számára is hoz-
záférhetôvé vált nálunk is. 

Berne újfajta megközelítési mó-
dot alkalmazott, új pszichoterá-
piás irányzatot hozott létre. Egy-
felôl hitt abban, hogy az emberi
kapcsolatok ôszintesége, bensô-
ségessége segíthet a problémák
megoldásában, másfelôl képes-
nek tartotta az embereket arra,
hogy saját problémáikat felismer-
jék, és tudják és akarják azokat ke-
zelni, korrigálni. Nagy fontossá-
got tulajdonított a tranzakciónak,
amelyet az emberek közötti érint-
kezés, az érzelem és az informá-
ciócsere alapegységének tekintett.
Az általa megalkotott tranzakció-
analitikus megközelítési módban
az az újszerû, hogy az emberek
közötti kommunikációt, a belsô
pszichikus történéseket az ún. én-
állapot modellbôl vezette le
(szemben Freuddal, akinek hár-
mas-szerkezete: Ösztön-én, Én,
Felettes-én). Berne-nél a szemé-
lyiségben három rész különül el:
a Szülôi énállapot – a szüleinktôl
és más szülôfiguráktól átvett vi-
selkedés, gondolkodásmód, ér-
zelmek –, a Felnôtt énállapot – a

személyiségünknek az a tartomá-
nya, amely az éppen fennálló
problémák, helyzet megoldására
szolgáló viselkedéseket, gondola-
tokat, érzelmeket foglalja magá-
ban – és a Gyermeki énállapot –
amelynek során a gyerekkorunk-
ban megszokott átélési és reagálá-
si formákat ismételjük, vagy hív-
juk elô. Társadalmi szerepeink
„eljátszása” során általában
mindhárom énállapotunkat moz-
gósítjuk, s – legtöbbször – akkor
támad zavar  bennünk és körülöt-
tünk, ha belemerevedünk vala-
melyik énállapotunkba, vagy
azok túl gyakran „szennyezôd-
nek” (ide vagy oda „csúszkálunk”
mondjuk a  szülôi és a gyermeki
énállapot között). A TA nem le-
szoktat a célszerûtlen megoldá-
sokról, hanem a saját meglévô
erôforrásainkra építve mutatja
meg a lehetôségeinket. 

Dr. Buda Béla pszichiáternek
tevôleges része van nemcsak a
Játszmák nélkül címû kötet megje-
lenésében – ô volt ugyanis a kötet
lektora –, hanem a módszer hazai
elterjedésében is, hiszen az ô köz-
remûködésével jutottak el a Fôvá-
rosi Pszichoterápiás Módszertani
Intézetbe a 60-as évek közepén –
az eredeti Berne-tanulmányok
megjelenésével szinte egy idôben
– kéziratos formában a mód-
szerrôl szóló fordítások, s ezek
igen hamar továbbképzési tan-
anyaggá is váltak.

– Berne mintha megfosztaná a gló-
riájuktól a pszichológusokat, pszichi-
átereket... Nem vette, veszi ezt rossz
néven a szakma? – kérdezem Buda
doktort.

– Mint annyi más kérdésben, a
tranzakcióanalitikus elmélet és
gyakorlat megítélésében is meg-
osztott a pszichológus-társada-
lom. A könyv bevezetôjében is ol-
vasható, hogy egyes szakemberek
elavultnak, tudománytalannak
tartják. Ezzel szemben egyre töb-
ben elismerik: igen nagy szerepe
volt a pszichológia-kultúra elterje-
désében és igen hatékony mód-
szer a pszichológusok, pszichiáte-
rek, orvosok, s a segítô szakmák-
ban tevékenykedôk kezében.  A
TA ma már – a meglévô szakmai
ellenérzések dacára – a maga útját
járja, él és fejlôdik… Kiépültek a
szervezeti keretei, a képzési és
vizsgarendszere, rendszeres a tu-
dományos gondolatcsere, több
nyelven jelennek meg TA-folyó-
iratok… Azt tapasztalom, hogy
aki megismerte, az elfogadja... 

– Bizonyára nem könnyû persze a
pszichológusoknak, pszichiátereknek
tudomásul venni, hogy a kommuni-

kációra épülô partneri viszony – se-
gítôé és segítetté – az alapja a „kezelés-
nek”, hiszen különösen nálunk Ma-
gyarországon az orvosnak, a pszicho-
lógusnak – azaz a gyógyító embernek
nimbusza van – általában a páciens-
nek, a kliensnek nemigen van beleszó-
lása, mi történjen vele.

– Valóban újszerû volt sokáig ez
a szemléletmód és „gyógyítási”
módszer, különösen nálunk, hi-
szen errefelé hagyomány, hogy
egyik oldalon ott a gyógyító, a ta-
nácsadó szakember, aki tanácsot
ad, gyógyít, és a másik oldalon ott
a kiszolgáltatott páciens, a tanács-
ra váró kliens. Ezek a játszmák s
megszoktuk, hogy ne lépjünk ki a
szerepeinkbôl, hogy azok szerint
viselkedjünk. Márpedig a játszmá-
ink odatolakodnak közénk és em-
bertársaink közé... Berne-nek,
mint pszichiáternek és orvosnak –
többek között – abban áll a szem-
léleti újszerûsége, hogy igen nagy
fontosságot tulajdonít a játszmák
nélküli, nyílt, ôszinte kommuni-
kációnak,  s hogy a  pszichikai „el-
akadás”,  mûködés, a viselkedés
zavarainak okait nem veleszüle-
tett „hibákban” látja, hanem vala-
milyen szocializációs folyamatra
(a kedvezôtlen családi körülmé-
nyek, hatások elakaszthatják az
egészséges fejlôdést, vagy elôhív-
hatnak bizonyos érzelmi, gondol-
kodásbeli zavarokat, amelyek mi-
att képtelenek vagyunk bizonyos
élethelyzetekben alkalmazkodni)
vezeti vissza.  A kudarc-élmény
miatt aztán  tehetetlennek érez-
hetjük magunkat... Ilyenkor szük-
ségünk van egy segítôre, aki
egyenrangú társként, együtt-
mûködô partnerként megértô tá-
mogatást nyújt, illetve segít átren-
dezni a viselkedésünket, bátorít,
hogy rátaláljunk autonómiánkra,
s késôbb számíthatunk rá a vál-
toztatás közbeni nehézségek le-
küzdésében. Berne mód-
szere azzal gazdagította a pszi-
choterápiát, hogy ráirányította a
figyelmet a szocializációs zava-
rokra, illetve az emberek közötti
tranzakciókra, az „éntudatos” ma-
gatartásra és arra, hogy csak a
mindennapi játszmák elkerülésé-
vel –  ôszinteséggel, önmagunk
iránt érzett felelôsséggel, a valósá-
gos lehetôségeink megismerésével
és következetes magatartással ké-
pesek vagyunk korrigálni az auto-
nómiánkat korlátozó programo-
zottságot, a sorskönyvi „kódo-
kat”. Csak így, ezzel az önmagun-
kon végzett munkával válhatnak
jobbá, hatékonyabbá emberi kap-
csolataink, gyôzhetjük le a prob-
lémáinkat. 

– Nem véletlen, hogy a most megje-
lent tanulmánykötetben mottóként ott
áll a kérdés, ami miatt nagyon sokan
szenvedünk: „Ha egyszer megtehet-
nénk, hogy egyszerûen, ôszinte öröm-
mel fogadjuk egymást, miért teszünk
valami egészen mást?”  

– A TA segítségével olyan kul-
csot kapnak az emberek, amelyet
bele tudnak illeszteni abba a zár-

ba, amely kinyitása után nagyobb
térbe, saját autonómiájuk terébe
léphetnek, „ahol” saját kezükbe
vehetik sorsuk irányítását... Raj-
tunk áll tehát, hogy változtassunk
azon, ami nem, vagy nem jól
mûködik. Érdekes – s ugyancsak
Berne-tôl ered annak felismerése
–, hogy minden ember négy alap-
vetô szükséglet kielégítésére törek-
szik. Fontos számunkra az érzék-
szerveink táplálása, a stimuluséh-
ség, de valamennyiünkben mun-
kál az elismeréséhség, a struktúra-
éhség és a pozícióéhség is...

A TA gyakorlatában igen nagy
szerepe van a kliens és a segítô kö-
zötti – felnôtt énállapotú –
szerzôdésnek. Mindkét fél a lehetô
legtöbbet nyújtja és együttmûköd-
nek nemcsak a diagnózis felállítá-
sában, hanem a folyamatok kont-
rollálásában is. Mi is történik, ha
változtat a kliens a viselkedésén, az
elôre visz-e, s hogyan tovább? 

– A TA ezek szerint egy, a laikusok
számára is jól használható öngyógyí-
tó, önfejlesztô módszer? 

– Nem véletlen, hogy Ameriká-
ban igen hamar népszerû lett...A
pszichológiát hozzáférhetôvé tet-
te  a bennfenteseken kívüli kör-
ben is, s egy új kommunikációs
kultúrát hozott létre, s nemcsak a
kliens és a szakértô között, hanem
a civilek között is. Elterjedéséhez
nem kis mértékben hozzájárult,
hogy a TA nyelvezete nem tudo-
mányos. Maga Berne a hétközna-
pi szóhasználatból vette a szakki-
fejezéseket is a módszeréhez. Elhí-
resült kifejezései például az „OK-
érzés”, a „játszma”, de „Szülôi,
Felnôtt és Gyermeki énállapot”
stb., amelyek a tranzakcióban
résztvevôk közötti közös nyelv ki-
alakítását alapozták meg, illetve a
gördülékeny kommunikációt tet-
ték lehetôvé. A TA hatékonyságá-
ra utal, hogy már 1969-ben megje-
lent egy olyan tanulmány Thomas
Harristól, aki – gyakorló pszichiá-
terként – elsôként számolt be ar-
ról, hogy a TA alkalmazásával
négyszeresére nôtt a gyógyult be-
tegek száma.

Persze nemcsak a lelki sérülések,
életvezetési, kapcsolati, vagy önér-
tékelési és önérvényesítési zavarok
megoldásában tud segíteni a TA,
hanem egyénileg és csoportosan is
alkalmazható – s igen hatékony
módszer a nevelésben, az oktatás-
ban (szülôi, pedagógiai problé-
mák), a tanácsadásban és szerve-
zetépítésben (pl. egy vállalati me-
nedzsment munkájának segítésé-
ben) is. 

A tranzakcióanalízis folytono-
san fejlôdik, hiszen nyitott és ru-
galmas módszer. Bár a TA az
1970-es évekre épült ki, mint a
személyiséget és az emberi kap-
csolatokat leíró elméleti rendszer,
Berne követôi manapság is újabb
és újabb szempontokkal gyarapít-
ják a tranzakcioanalitikus megkö-
zelítés lehetôségeit.

– tip –

Játszmák nélkül
TA, azaz  hogyan válhatunk
saját sorsunk alakítóivá?
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Beszélgetni jó, csak egyre kevesebb idônk van erre a látszólag felesleges
idôtöltésre. Pedig a kimondott gondolatok segítenek nemcsak a világ, a
beszélgetôpartnerünk, hanem önmagunk megismerésében is. Az ismert
és sokak által szeretett mûsorvezetô-riporter, Kepes András éveken át
helyettünk beszélgetett számára ismert és ismeretlen emberekkel a tele-
vízió kamerái elôtt. „Beszélgetôs” könyve, a Kepes krónika, megjele-
nése után szinte azonnal a sikerkönyvek listavezetôje lett. Eddig hetven-
ezer példányban kelt el.

-- Több helyen nyilatkoztad a könyv megjelenése kap-
csán, hogy egy kényszerhelyzetnek – a betegség utáni lá-
badozásnak, pihenônek – „köszönhetôen” és a baráti,
kiadói biztatásoknak engedve határoztad el: öt évvel ez-
elôtt született, nagysikerû beszélgetômûsorod anyagából,
a Desszertbôl összeválogatsz egy kötetnyit. A televíziós
beszélgetések írásbeli megjelentetésének ötletét akár kocká-
zatosnak is minôsíthetnénk, hiszen ami élôbeszédben ke-
rek, az leírva olykor esetlennek, pongyolának tûnik,
ugyanakkor az írott változat a televíziós mûfaj adta
plusztól, a látványtól – az arc, a szem, a mozdulat já-
tékától – foszt meg... Remélted-e, hogy leírva ugyan-
olyan lenyûgözôek lesznek ezek a beszélgetések, mint a
kamera elôtt?

-- Amikor azzal a szándékkal néztem vissza ezt
a huszonöt beszélgetést, hogy összeállítok belô-
lük egy kötetet, magam is meglepôdtem, hiszen
olyan vissza-visszatérô gondolatok vannak ben-
nük, amelyek fölött a mûsor vágása és szerkesz-
tése közben elsiklottam. Magam is elcsodálkoztam, amikor felfe-
deztem mindazokat az ismétlôdô kérdéseket – a családhoz, a mun-
kához, az élethez való viszony – amelyek nekem fontosak... Aztán
az is meglepett, hogy leírva bizonyos mondatok, gondolatok sok-
kal súlyosabbak, mint élôbeszédben. Bár ezeket a desszert közbeni
beszélgetéseket – mielôtt adásba kerültek – szerkesztettem, vágtam,
ám az, hogy milyen idôtállóan ôszinték, milyen erôtér „mûködik”
a beszélgetôtársak között, a könyvváltozaton dolgozva vettem csak
észre. Azt is jólesô érzéssel fedeztem fel, hogy ezek valójában hét-
köznapi beszélgetések, azaz nem hagyományos interjúk, olyanok,
amilyenekre az emberek többsége vágyik: bizalomkapcsolatra épül-
nek. Persze azért szorongtam is: nem csak azok fogják-e érteni, el-
olvasni, akik látták a mûsort. Szerencsére olyan visszajelzéseket ka-
pok, hogy még azok is élvezettel olvassák – Olaszországba, Íror-
szágba is eljutott ott élô magyarokhoz – akiknek fogalmuk sincs,
kik azok, akikre valamilyen okból kíváncsiak lehetünk mi itthon
maradottak, és egyáltalán ki az a Kepes András?

-- A bizalomról jut eszembe. Az írott változatból még szembetûnôbb az a
finom kérdezési, beszélgetési technika, amely ma már meglehetôsen szokat-
lan a televíziózásban, s amelyrôl egyszer azt nyilatkoztad: nem vagy ráme-
nôs riporter, nem áldozod fel a riportalanyodat a produkcióért, nem szere-
ted kiszolgáltatottá tenni a beszélgetôpartneredet, soha nem kérdezel olyas-
mit, amire válaszolva – az utcára kilépve – restellnie kell majd magát. A
Kepes krónikából derül csak ki, riporterként meg mered engedni magadnak
a hallgatás luxusát is... Akadnak olyan beszélgetések, amelyekben a társa-
ság egyenrangú tagjaként vagy jelen, s közben mégis az általad feldobott lab-
dát pattogtatják az asztaltársaság tagjai...

-- A könyv bevezetôjében is leírtam: számomra is kérdés volt a
mûsor készítése közben, hogy a különbözô társadalmi rétegekbôl,
kultúrákból érkezett beszélgetôtársak képesek lesznek-e szót érteni
egymással, megtalálni azt, ami közös bennük és tiszteletben tartják-
e majd, amiben különböznek? Valóban akkor éreztem a legjobban
magam, amikor hátradôltem a székemen és hallgathattam, amikor
kiderült: az alkalmi asztaltársaság tagjai egymásra hangolódtak, a kü-
lönféle helyekrôl, társadalmi helyzetbôl érkezettek tudnak egymás-
sal beszélgetni...

-- Megható például a színházi szakma fenegyerekének tartott Cserhalmi
Györgynek és a magyar foci nehéz emberének, Varga Zoltánnak „egymás-
ra találása” a terített asztalnál. Sokfelé nyilatkoztad, hogy most – egy ide-
ig – nem szeretnél televíziózni, vagy legalábbis nem szeretnél „mûsorokat”
gyártani gyors egymásutánban. Mit csinálsz mostanában?

– Szerkesztem a következô kötetet, amelyben az Apropó címû
mûsor hozzám legközelebb álló riportalanyait – az öreg indiánt,
Wayamant, a dalai lámát, vagy a húszgyerekes Lukács családot –
szeretném újra „megszólaltatni”. Nagyobb utazásokat is tervezek és
mostanában megfogalmazódott bennem – épp a Lukácsékkal való
találkozás közben --, hogy azért néhány dolgot újra szívesen meg-

csinálnék valamelyik televíziónak. Persze még
nem döntöttem, nem is sürget semmi és nem
hagyom magam sürgetni sem. A Kepes krónika
sikerén felbuzdulva egyelôre sokat utazom itt-
hon. Az utóbbi hónapokban számos város
színházába hívtak meg, amolyan egyszemélyes
talk-show-ra. Az ilyen alkalmakkor egyszál ma-
gam ülôk szemben a közönséggel. Ha kell, me-
sélek az életemrôl, anekdotázom, kérdeznek és
én válaszolok. Soha nem hittem volna, hogy
ennyire fogom élvezni ezt a „kibeszélôsdit”.
Rájöttem, hogy ma már nincsenek számomra
tabu-témák. S az is izgalmas, hogy némely
visszatérô történetem a közönséggel való be-
szélgetés közben alakul, tömörödik. Elképzel-
hetô, hogy ezekbôl születik majd meg a követ-
kezô kötetem...
-- Pedig befelé élô ember hírében állsz. Éppen a Kepes
krónika egyik beszélgetésében mondja el Vámos Miklós
barátod a példabeszédet a befelé forduló emberrôl, aki

több évi gátlásosság, szorongás után, egyszer csak úgy dönt: eldobja gátlásait,
hiszen ezzel az erôvel akár felszabadult, boldog is lehet. „Na eddig eljutottam,
élek, olyan hatalmas hibát nem követtem el, sôt még eredménykéim is vannak.
Kicsit megnyugszik a befelé élô ember és boldogabb lesz...” Mintha te is így jár-
tál volna, hiszen – mint mondod – bármilyen kérdést fel lehet neked tenni. Há-
la Isten élsz és „eredménykéid” is vannak. Boldog ember vagy?

-- Van négy lányom, egy unokám. Jó látni, ahogy nônek, fejlôdnek,
hogy rendben vannak. Eddig is fontos volt számomra a család, de
mostanában igyekszem még több idôt tölteni velük. Egyébként – azt
hiszem – életem legelmélyültebb korszakát élem. Egyre fontosabb szá-
momra a minôség. Ezt keresem mindenben: barátságokban, emberi
kapcsolatokban, tárgyakban...

-- Ha már a minôséget említed. Éveken át a Stúdió kulturális magazin
mûsorvezetôje voltál. Az egyik legmûveltebb újságíróként tart számon a
szakma is, a közönség is. Nagybátyád, Kepes György révén szoros közel-
ségbe kerültél a modern képzômûvészettel, több nyelven beszélsz. Mi okoz
neked manapság szellemi örömöt?

-- Mostanában már a kortárs festészet nem vonz, viszont szeretem
nézegetni a szép régi tárgyakat és csodálója vagyok a szép keleti szô-
nyegeknek. Örömmel tapasztalom, hogy kezd divatba jönni az iroda-
lomban is, a filmen is a történetek mesélése. Kíváncsian várom, mi-
kor születik meg a mai magyar irodalomban egy márquezi léptékû,
egyetemes érvényû prózai mû, olyan, ami nemcsak nekünk magya-
roknak mond valamit...

A beszélgetôtárs T. Puskás Ildikó volt

Fotó: Szabó J. Judit

„Egyre fontosabb
számomra a
minôség...”
Beszélgetés Kepes Andrással
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A Szatledzs-völgyben fölfelé haladva, úgy
3000 méteres magasságban, egy kissé komo-
rabbá válik a Himalája addig mosolygó, hí-
vogató arca. A dús trópusi növényzet megrit-
kul, a hegyek az égbe törnek, mindenfelôl
szürke gránitfalak merednek ránk. Ez még
nem a hûvös, barátságtalan északi Himalája,
de már nem is az a szelíd déli táj. Fenn négy-
ötezer méteren van még fény, ragyog a nap,
itt lejjebb, ahol a sziklafalban kanyarog az út,
nem sokkal dél után már alkonyi a homály.
Innen már közeliek a havas csúcsok, a Szat-
ledzs-völgy dísze, a 6000 méteres Kinner Ka-
ilás-hegy minden kanyarba benéz, valahon-
nan mindig kidugja havas fejét. Itt az elcsen-
desedô tájban gondol rá az ember elôször,
hogy a Himalája templom, szentély – ahogy
az indiaiak és a tibetiek, hinduk és buddhis-
ták egyaránt tartják.

*
„Az istenek ezredévei alatt sem tudnám el-

zengeni neked a Himalája dicséretét.” Írja a
hinduizmus legjelesebb szent könyveinek, a
puránáknak egyike. S a kétezer éves szöveg
igaznak bizonyult: azóta sem – de azelôtt
sem – sikerült senkinek valóban méltón zen-
geni a Himalája dicséretét. Valószínûleg hiá-
bavaló is ezzel próbálkozni. Fôleg ma már,
amikor a természeti környezet egyre inkább
múzeumi látványosságként szolgál, tisztelet-
tel megbámuljuk, de valójában semmi kö-
zünk hozzá. A hegyek, a tájak ma még gyö-
nyörködtetnek bennünket, de nincs már
szellemük. Ezért olyan profán, hétköznapi a
viszonyunk velük. A Himalájának azonban
olyan aurája van, hogy a hegyek tövében
még a profán nyugati turistának is földbe
gyökerezik a lába. Meghökkenten áll, s vala-
mi réges-régi ünnepi hangulat, borzongás ke-
ríti hatalmába. Zavarában csaknem meghajol
a hegy felé, ahogy szellemi elöljárója vagy az
istenség elôtt illett valaha. Mert a Himalája
nemcsak szentély, templom, de maga is is-
ten. Isteni személyisége a hinduk szerint Hi-
mavánban testesül meg, aki a Gangesz
istennôjének, Gangának és Siva isten szépsé-
ges, szelíd feleségének, Parvatinak az apja.
Nem akármilyen rokonság ez, nem akárkik-
nek az ôse Himaván, a Himalája istene.

*
A Himalája-templom belsejében minden

egyes hegy, völgy, tó, patak, folyó egy-egy ki-
sebb szentély. Ezek isteneinek is áldoznak a

hívôk, legnagyobb szorgalommal a helybéli
hegylakók, akik az istenek birtokában lévô
területeken élnek. Nekik a legfontosabb jó
viszonyban lenni a hegyek és vizek nagyha-
talmú isteneivel, elnyerni pártfogásukat. 

Ezen a magasságon már nem olyan bôkezû
a természet, kevesebb gabona, krumpli
terem, ugyanakkor még jól bírja a hûvösebb
ôszi éjszakákat néhány gyümölcs, egy-két
ringlófajta és az alma. Ám hogy ne vigyék el
a termést a nyári jégesôk, ne fektesse le a ga-
bonát a szélvihar, ne apadjanak ki a források
vizei, sikerüljön a teraszosan kialakított apró
földeken minden munkát idejében elvégez-
ni, ehhez hasznos dolog barátságban lenni a
környék isteneivel. Legfontosabb, hogy a kö-
zeli szentélyekben, a lapos háztetôkön, vagy
a hegyoldal valamely jól látható kiszögellésé-
ben áldozatot mutassanak be nekik, füs-
tölôket gyújtsanak, virágszirmot szórjanak,
ételt tegyenek ki, és hogy ünnepeiken zenés,
táncos felvonulást rendezzenek. De épp
ennyire fontos az is, hogy illetlen, tisztelet-
len viselkedéssel ne sértsék meg ôket. Ilyen
tiszteletlenségnek számít például a Himalájá-
ban felmászni a csúcsokra. Ilyesmi az itt
élôknek soha nem jutna eszükbe. A hegyek
közt valamilyen módon közlekedni, átkelni
hágókon, folyóvölgyeken, természetesen el-
kerülhetetlen dolog, és ehhez is elég jó hegy-
mászónak kell lenni. De céltalanul zaklatni a
hegy istenét, unalomból felkapaszkodni a
hátára, mászkálni a fején, zászlót tûzni rá,
majd lelkesen ünnepelni magunkat a teljesít-
ményért, ez a Himalája lakóinak a szemében
istentelenség, sôt blaszfémia. És valljuk be,
nincs is semmi értelme. Nem kell legyôzni a
hegyet, a természetet ahhoz, hogy jó vi-
szonyba kerüljünk vele. Ez csak a nyugati
ember rögeszméje. Épp a Himalája kultúrái-
ból tanulhatnánk meg végre, hogy a kölcsö-
nös tisztelet méltóbb és reménytelibb vi-
szonyt ígér. Csak már nem biztos, hogy ez
mindenütt kialakítható, vagy ahol elrontot-
tuk, visszaállítható. Még Indiában sem biz-
tos. Simla városa mellett például lefejeztek
egy hegyet, hogy leszállhasson a repülôgép.
Ezzel a heggyel többé lehetetlen barátságban
élni. De a többi még vár. Bízik az emberben.

*
A Szatledzs-völgy legszebb, legmagasabb

hegye a Kinner Kailás-hegy. 6050 méteren
fehérlô csúcsa a Szatledzs középsô folyásá-

nak vidékén mindenhonnan látszik. Ô itt a
sztár. Sokan járnak csodájára. Napsütötte,
barátságos ívét megpillantva jókedvre derül
az utazó. Nem komor és fenséges, mint a leg-
több hegyóriás, sokkal inkább derûs, sôt vi-
dám. Olyan, mint egy gyönyörû nô.

A kailás elnevezés a tibeti Manaszarovar-tó
partján magasodó szent hegyre, a Kailászára
utal, melyet szanszkrit nevén jobban
ismerünk: ô a Meru, vagy másképpen
Sumeru hegy. Fölötte helyezkednek el a
mennyek, alatta a poklok különbözô szint-
jei. Körülötte terül el a földi világ. A Meru
hegy tehát a hindu és a buddhista világe-
gyetem közepe és tengelye, a mitológiák
Világhegye, a legfôbb istenek lakhelye.

A Kinner Kailás nem versenyezhet a Világ-
hegy jelentôségével, népszerûségével, de ez
láthatóan esze ágában sincs. Ha a kis Kailás
féltékeny lenne nagyobb testvérére, bizonyá-
ra nem lenne ilyen derûs, kiegyensúlyozott.
Talán még a szépségének is ártana, s ezt egy
okos nô nem kockáztatja.

*
Továbbhaladva a folyó völgyében fölfelé, a

kis Kailás hegy mögött lapul egy völgyben
Rekong Peo városka.

A kanami kolostortól alig negyven kilomé-
terre ez az utolsó nagyobb lakott hely. Igazi
város, emeletes házakkal, hivatalokkal. Re-
kong Peo a kerület elöljárósága, itt adják meg
az engedélyt a kínai határsávba. A bazárban
népies technozene szól, ezer változatban.
Ezt hallani esténként a nagyobb ven-
déglôkben, a házi rendezvényeken, az autók-
ban, szinte mindenütt a városban. Ez a hi-
malájai lakodalmas rock azonban semmivel
sem rosszabb, mint az efféle „népzene” bár-
hol a világon. Nekünk pedig még érdekes is,
ráismerünk benne az otthoni irányzatra. Épp
olyan a viszonya a valódi zenéhez, mint az
otthoninak.

*
Rekong Peo és környékének lakossága már

szembetûnôen különbözik az Észak-indiai
síkság, így Delhi és a hozzá közeli városok la-
kosságától. Különös, hogy a hegyvidéket
mindenütt a világon az inas, vékony, hosszú-
kás arcú, barna bôrû dinári típusú ember né-
pesíti be. Mintha nagy mûgonddal a hegyvi-
déki klíma és az életkörülmények formálnák
a hegylakókat egyformára. Legalábbis a föld-
rajzi hosszúságnak nagyjából ezen a fokán: a

Sári László
A Himalája arca
Utazás egy tibeti kolostorba
2. rész
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Pireneusoktól a Kaukázuson át a Himalájáig.
Ez persze nem egészen így van, a klíma és a
környezet nincs ilyen nagy hatással a gének-
re, de azért elgondolkodtató ez a hasonlóság.

Itt, az indiai-kínai határ indiai oldalán ez a
dinári típusú népesség hindu vallású, ele-
nyészô számban muzulmán, a mongolid
rasszhoz tartozó tibeti lakosság pedig budd-
hista. A hinduk és a buddhisták aránya tehát
nagyjából 50–50 százalék, ami Indiában szo-
katlan arány. Az egész országot tekintve a
buddhista vallásúak a lakosságnak csupán
0,7 százalékát teszik ki.

Rekong Peo utcáin és a város körül számos
hindu és buddhista szentély, sztúpa áll,
mindkét vallás követôi szorgalmasan látogat-
ják szent helyeiket. Elôfordul itt az is, hogy
az egymással szoros szomszédságban álló két
templom zenészei – sokféle fúvós és még
több féle ütôhangszereikkel, valamint csen-
gôkkel és harangokkal – akkora lármát csap-
nak, hogy azt hinné az ember, ki akarják egy-
mást üldözni a világból. De nem így van, a
szoros közelség és az óriási hangerô egyálta-
lán nem zavarja egyik szertartást sem, és
fôleg nem a résztvevôk áhítatát. Jól megfér-
nek egymással ôsidôk óta, minden körülmé-
nyek között. Szépen jelképezi ezt a jó vi-
szonyt, amikor csendesebb napokon a hívôk
imái felelgetnek egymásnak.

*
Kanam falu kolostorának tetejérôl minden

hajnalban zene köszönti a felkelô napot. A
tibeti buddhizmus itt 500 éve változatlan
formában létezik. Újdonság alighanem csak
az a poros hangszóró a kolostor tetején,
amelybôl a falu és a kolostor lakói a napkel-
térôl és a napnyugtáról értesülnek. Régebben
a szerzetes zenészek felmentek hangszereik-
kel a lapos tetôre, ma már egy kolostori szol-
gáló bekapcsolja a magnetofont, s ennek
hangszórójából szól a zene. A kazettát, ame-
lyen egyébként kiváló tibeti zenészek játsza-
nak, valamelyik városi bazárban vásárolta az
apát. Jól választott, ide illô zene szól, és tel-
jesen betölti a Himalája egyik legszebb völ-
gyének, a kanami völgynek mérhetetlen tere-
it. Lent a mélységben bizonyára eljut a Szat-
ledzsig, felfelé a Kinner Kailás havas csúcsá-
ig vagy még magasabbra száll, körös-körül
pedig mintha hegyek ezrei visszhangoznák.
Egy fél évezrede teljesen változatlanul
kezdôdik el egy nap a himalájai kolostorban,
s indul meg az élet lent a faluban.

*
Az indiai – kínai határon a Himalája egyik

legszebb völgyében épültek Kanam falu la-
pos tetejû házai. A falu felsô végén, a házak
fölött – évszázadok óta változatlanul – áll az
a buddhista kolostor, mely utazásunk végál-
lomása. Ha e kolostor lakói celláik ablakából
letekintenek a völgyre, ugyanazt érezhetik,
amit csaknem ezer évvel idôsebb szerzetes-
társuk, Milaraszpa érzett a „tündöklô drá-
gakôszikla magasából” alátekintve.

Szemben velük, fönt, a szikrázó napsütés-
ben a 6050 méter magas Kinner Kailás-hegy

havas csúcsa, lent, több mint ezer méteres
mélységben a Szatledzs-folyó, körös-körül
pedig, ameddig a szem ellát, hegyek ívei,
csipkéi. „Békességgel nézve e tájat” odalent
„a folyvást bolygó létvilág” valóban „rezgô
délibáb, kis káprázat csupán”. Aki pedig ott
a mélyben tévelyeg, lenti célokért hajszolja
magát, valóban szánalmat ébreszt maga
iránt. Ez itt fönt, bármilyen koldusszegény
szerzetes élje is, isteni létforma. Mindaz, ami
körülveszi – a hegy, a völgy, a folyó, az ég –
szentség. Ami pedig ezen kívül létezik, az va-
lószerûtlen, érthetetlen, hamis kép, vagyis il-
lúzióvilág.

„Én a tiszta égbolt nagy ürességébôl va-
gyok, / s magamba zárom a messzi fénylô
gondolatot: / Minden, mi létezô, képzelet-
ben létezik csak.” Állítja az öreg remeteköltô,
és a létvilág illúziószerûségének, a földi élet
jelentéktelenségének buddhista gondolatát,
ha valaki eddig nem értette, itt fönt biztosan
megérti. De könnyen meg is békél a gondo-
lattal. Innen föntrôl olyan kevés köti az em-
bert a lenti tévelygôkhöz, hogy nem is lenne
fájdalmas végleg elszakadni tôlük. És ez a
buddhizmus legfontosabb tanítása. Abban
segít, hogy az emberek jó viszonyt alakítsa-
nak ki az élettel és a halállal. Hogy könnyû
legyen az egyik is és a másik is, ha sor kerül
rá. Minden vallásnak ez a dolga: könnyítsen
az elmúlás tudatának terhén, adjon vigaszta-
lást. Itt a Himalájában még a hegyek is ezt a
tanítást sugározzák. Ebben a környezetben
nem is teremne meg más gondolat, nem is
volna hihetô semmilyen más tanítás.

*
Miután napkeltével felhangzik a kolostor

tetején a bambuszflôte hangja, és a zene
megtölti a kanami völgyet, a kolostor lakói
felöltik vörösbarna szerzetesi öltözetüket és
meditációra vonulnak. A hajnali meditáció a
tibeti buddhista, pontosabban lámaista val-
lásgyakorlat legfontosabb része. Ám mielôtt
a szerzetesek a kolostor udvarán, valamelyik
épületének lapos tetején, a templomban,
vagy épp saját cellájukban meditációba mé-
lyednének, megmosakodnak, esetleg meg is
reggeliznek. Mosakodás és reggeli közben is
imákat mormolnak, vagy mantrákat, azaz
nyelvi varázsformulákat ismételgetnek ma-
gukban. Minden tevékenységhez kapcsoló-
dik valamilyen ima, még a leghétköznapibb-
hoz is.

A szerzetes – zsúfoltan, de általában ész-
szerûen, szépen berendezett cellájában – éb-
redés után a falára függesztett Buddha- és
bódhiszattva-ábrázolások felé fordulva, mély
meghajlásokkal köszönti az istenségeket, de
ugyanezt megteheti a templom szobrai elôtt
is. Mindez – a buddhák köszöntése, a mosa-
kodás, a reggeli étkezés – gyorsan, szinte per-
cek alatt megtörténik, hogy mielôbb az el-
mélyülés, a meditáció tartalmasabb gyakorla-
tát végezhessék.

A meditáció nem misztikus gyakorlat,
nem révület, mint sokan hiszik, leggyakrab-
ban egyszerû lelki tréning csupán. Vannak

persze misztikus elmélyülések is, de azok
nem tartoznak az átlagos szerzetes napi gya-
korlatához. A meditációs célkitûzés több-
nyire az eszményekkel történô azonosulás.
Hogy nyugalomban teljen a nap és békével
tekintsen környezetére a szerzetes, ahhoz
elôször önmagával kell jó viszonyt kialakí-
tania, saját lelke békéjét kell megteremtenie.
Ehhez szüksége van az ún. bóddhiszattva-
eszmény elsajátítására, vagy legalábbis az el-
sajátítás szándékára, a törekvésre. Ez azt je-
lenti, hogy le kell gyôznie minden indula-
tát, meg kell értenie és el kell fogadnia a vi-
lágot, benne azokat is, akiket ellenségének
vél. Meditációjában arról gyôzi meg magát,
hogy nem az embereket tekinti ellenségé-
nek, és nem ôket utasítja el, ítéli meg, ha-
nem azok cselekedeteit. Ezeknek a gondola-
toknak az átérzésével ébresztheti fel magá-
ban az önzetlenséget, a segítôkészséget,
melynek eredményeképpen jó szívvel –
mondhatnánk azt is –, szeretettel fordul
majd az emberek felé, bárkik legyenek is
azok. Erre törekszik hát reggeli meditációjá-
val a buddhista szerzetes, nagyon is gyakor-
lati célja van tehát az elmélyülésnek. Azt
vallják, nem kell ehhez se misztika, se filo-
zófia, elég az elhatározás. Egyébként a bód-
hiszattva-eszmény gyakorlása, a „jó-
szívûség” állapotának elérése reggelente, egy
idô után már rutinból is megtörténhet.

Ezt igazolja a dalai láma példája is, aki reg-
geli meditációjába, mely ugyanezekbôl a
gyakorlatokból áll, minden alkalommal kön-
nyen be tudja iktatni a BBC World Service
hat órai híreinek meghallgatását a rádióban.
Úgy látszik, a buddhistáknak nem olyan
nagy erôfeszítés elfogadniuk egymást, és egy
kicsit kedvelni minket, más vallásúakat vagy
„civileket” is. Sôt, még híreket is tudnak in-
dulatok nélkül hallgatni.

Következô számunkban
folytatjuk
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I N T E R J Ú F O R G Á C S O K

Vas Istvánnal akkor találkoz-
tam elôször, s a beszélgetés
kellôs közepébe robbant be –
felesége, anyja, nôvére, kritiku-
sa egy személyben – Piroska.
Pistára nézett (mert kezdettôl
így kellett szólítani), és a tekin-
tetén valami olyasféle suhant
át, hogy „férfiak...”. Aztán en-
gem is szemügyre vett, és rám
rivallt:

– Hát maga meg miért vág
ilyen hülye pofákat?

Szabadkozás után bevallot-
tam: fáj a fogam. Mire ô:

– De nagy az Isten állatkert-
je! Azt hiszi, attól lesz férfi,
ha szenved? Gyorsan befejez-
ni, és álómars Dános Gyuri-
hoz.

Gyuri bácsi aztán haláláig a
fogorvosom volt.

A Vas István-interjú megjele-
nése után néhány nappal csön-
gött otthon a telefon.

– Szántó Piroska vagyok.
Azt hittem, az interjú miatt

hív, de nem arról volt szó.
– Ráér?
Ráértem.
– Autója van?
– Ladám.
– Üljön be tüstént, jöjjön ide,

de Pistának egy szót se!
Pár perc múlva a Belgrád rak-

parton voltam. Piroska kipirul-
va a jócskán fagyos januártól,
bepattant a kocsiba, akár egy
tinédzser.

– Irány Szentendre.
Jeges volt az út, de hamaro-

san kiértünk a nevezetes kert-
be, amely tavasztól késô ôszig
bizonyos napokon bárki szá-

mára nyitva állt. Most a lecsu-
paszodott fák közt csak kettes-
ben baktattunk. Hó csikorgott,
hallgattunk.

Egyszer csak három ször-
nyûséges macska termett elôt-
tünk. S a zacskóképû, csipás,
félreszájú, seszínû kóborlók
úgy zsongták, miákolták körbe
Piroskát, mint az anyjukat. A
szatyorból mérhetetlen meny-
nyiségû macskaelemózsia, s
persze meleg tejecske került
elô. Mire a kis hajléktalanok
mindent elfogyasztottak, du-
ruzsoltak, mint három kicsi,
kövér kályha.

– Mindig elkapok valakit, aki
kihoz. No és a foga fáj még?

Útközben, hazafelé elmondott
egy állatmesét. A Dunaparton
kiskatonák árkot ástak csatorná-
nak vagy vezetéknek. Ô épp ar-
ra járt, s egyszer csak észrevette:
a fiúk kaviccsal hajigálnak vala-

mit. Közelebb lépve dermedten
látta: sérült madárka a célpont.
Rájuk kiáltott, hogy azonnal
hagyják abba, kapnak száz forin-
tot (ez akkor pénz volt). Ennyi-
ért még a rigót is a kezébe adták.
Hazáig dédelgette a kismadarat.
Mit hoztál megint, kérdezte Pis-
ta. Elmondta neki a történetet.
Mire Vas István: „Nem tudtad,
hogy így születik a fasizmus?
Legközelebb majd azért lövöl-
döznek, hogy fizessél...”

Szántó Piroska gyerekverskö-
tetemet illusztrálta késôbb.
Macskát, madarat, kutyát, bé-
kát festett bele. No meg, láng-
ként ágaskodó lovat. Mióta
végképp üres az a szentendrei
kert, vörös lovacskám talán Pi-
roska után nyihog, aki most
minden bizonnyal égi macská-
kat etet. Persze úgy, hogy Pista
meg ne tudja.

Nádor Tamás

Szántó Piroska és az állatok

Szomory Dezsôvel saját kora
sem bánt kesztyûs kézzel,
és az utókor sem volt ke-
gyes hozzá. Pedig írt megrá-
zó és veretes nyelvezetû
történelmi drámákat – II.
József császárról és II. Lajos
királyról –, színmûveket,
regényeket, elbeszéléseket a
század eleji kis- és nagypol-
gárok életérôl és – többek
között pacifista regényt is –
Harry Dorsan Russel a fran-
cia hadszíntérrôl címmel.
Elsô drámáit a Nemzeti
Színház mutatta be, késôbb
a Vígszínház háziszerzôje
lett. Kora kritikusai és pá-
lyatársai közül sokan „fenn-
tartással” kezelték munkás-
ságát, ám Ignotus, Kassák,
Kosztolányi értették és rá-
éreztek zsenialitására.

Ezért is érthetetlen, miért
játszották, játsszák színháza-

ink oly keveset Szomory tör-
ténelmi drámáit, színmûveit. 

*
Talán megtörik a jég, hi-

szen az újjáépült Madách
Színházban a napokban mu-
tatták be  Szabóky Zsigmond
Rafael, azaz Hagyd a nagypa-
pát! címû színmûvét, amely-
nek ôsbemutója 1924-ben
volt a Vígszínházban. A
mostani elôadás rendezôje
Valló Péter, címszereplôje pe-
dig – a Madách-ba vendég-
ként visszajáró Jászai-díjas–
Hirtling István, akinek –
mint mondja –, már volt al-
kalma találkozni Szomory-
val, II. Lajos királyt játszotta
a rádióban, a dráma hangjá-
tékváltozatában.

A mûvész – aki a Madách
egyik legnagyobb és leg-
hosszabb sikerszériájában, a
Macskákban, s az Új színház-

ban (egészen más „típusú),
Csehov-, Goldoni- és Cer-
vantes-darabokban is látható
mostanában– nem titkolja:
szellemi felüdülést jelent neki
ez a szerep, hogy számára a
nyelv ünnepe „szomoryul”
játszani.

– Baj, hogy könyvkiadásunk
elfelejtkezett errôl a zseniális
íróról. Nagyon hiányzik a
könyvespolcokról a Szomory
életmû-sorozat, hiszen alkal-
mas arra, hogy felkeltse a
szépirodalom iránti igényt.
Méltatlannak tartom, hogy – 
politikai megfontolásból –
hosszú ideig félretették és fél-
reértették. Remélem, hogy el-
érkezett rehabilitációjának az
ideje, hiszen szikrázó elme,
zseniális író volt, utolérhetet-
len szellemi gazdagság sugár-
zik a mûveibôl. 

– Miért éppen ezt a század ele-
ji, nagypolgári környezetben ját-
szódó Szomory színmûvet vették
elô most, holott elég ritkán
játssza fôvárosi színház a nagy
történelmi drámáit is...

– Ez a darab manapság –
sajnos – aktuális Magyaror-
szágon, még akkor is, ha lát-
szólag semmi közünk nincs
ehhez a húszas években ját-
szódó nagypolgári történet-
hez. A darab egy sikeres,

gazdag bankvezérrôl szól,
aki megbotlik, s aki „fent-
rôl” hirtelen „alulra” ke-
rül...Ez bárkivel megeshet
mostanában (is)...  Egyéb-
ként Szomory nem elfogul-
tan ábrázolta hôseit, hanem
iróniával, sôt némi öniróni-
ával... Idôtálló alakokat for-
mált, olyanokat, akik ebben
a rohanó korban sem poro-
sak, nem avíttak. Szomoryt
játszani azért is boldogság
számomra, mert gyönyörû
a nyelve, sziporkázó a stílu-
sa. S az is öröm, hogy egy
zseniálisan megírt történet-
ben, egy mesterien megírt
figurát játszhatok el. A mai
klippesített világ leszoktatja
a nézôket, az olvasókat az
elgondolkoztató történe-
tekrôl... 

– Ki az ön kedvenc írója, ki az,
akinek a történeteit szívesen ol-
vassa?

– Finoman szólva, nem „lé-
legzem együtt” a mai magyar
kritikusokkal... Spíró, Ester-
házy, s Márai, akiket mindig
szívesen elôveszek. Márai ki-
tüntetett helyen van az éle-
temben. Az ô „fûveskertjé-
ben” mindig, minden bajom-
ra találok gyógyírt...

T. Puskás Ildikó 

„Szomoryt játszani
szellemi öröm...”
Beszélgetés Hirtling István
Jászai-díjas színmûvésszel 
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Szikora János rendezô ezelôtt hu-
szonöt évvel üstökösként tûnt föl  a
magyar színházi élet képzeletbeli
egén. Egészen pontosan Pécsett. Az
Óriáscsecsemô premierje után azt
írták a fôvárosi lapok, hogy annyi
ötlettel sziporkázik, amennyivel
más egy egész pályát kitölt. Szép
hosszú csóvát húzott maga után:
hol zajos sikereket, hol pedig botrá-
nyokat kavart. Az ország szinte va-
lamennyi színházában megfordult
rendezôként vagy igazgatóként.
Feltûnô, hogy míg igényes elôadá-
sai különleges színházi csemegének
számítottak, a színházvezetôi szék-
bôl  mindenhonnan viharosan tá-
vozott. Most a fôvárosban készül
premierre, az Új Színházban febru-
ár 26-án mutatják be Csiky Gergely
Ingyenélôk címû darabját.

– A rendezô választotta a darabot,
vagy a színház?

– Az Új Színház dramaturgja,
Lôkös Ildikó adta a kezembe Csiky
Gergelynek ezt a mûvét, amit
1880-ben írt, és eredetileg a Prole-
tárok címet adta neki. Valószínûleg
azért, mert Csiky, a latin, görög
kultúra kiváló ismerôje és drámái-
nak fordítója, a „proletárok” kifeje-
zést eredeti, latin értelmében hasz-
nálta. Azokat az embereket nevez-
ték így, akik a római társadalom
testén élôsködtek. Az újkori törté-
nelemben azonban ez a kifejezés
jelentôs módosuláson ment át,
ezért célszerû volt a – már koráb-
ban is használt –  Ingyenélôk címet
választani. Az elôadás egyébként
Csiky korában zajos sikert hozott,
de botrányokat is kavart, mert az
akkori úri társadalom pellengérre
állított képviselôi hevesen tiltakoz-
tak a róluk fölrajzolt  kép ellen,
egyoldalúnak, hamisnak tartották –
lelkük rajta. Ma is megdöbbentô a
szerzô  kiváló színpadi érzéke és

pompás drámai nyelve, a szerzô
maga, aki teológiát tanult, kiugrott
pap volt, de nem tudott könnyen
elszakadni az egyháztól. Végül
mégis a Nemzeti Színház házi-
szerzôje lett.

– A kérdés persze naiv, de azért érde-
kel: hogyan kerülhet ez a dráma ma egy
magyar színház repertoárjába?

– Mert a középpontjában egy ár-
tatlan, magatehetetlen lány áll, akit
a környezete gátlástalanul kiárusít
– a szó szoros értelmében, tehát
azért, hogy pénzhez jusson. A vi-
lágábrázolásból az sugárzik, hogy
az egzisztencia, a látszat fenntartá-
sáért az emberek minden immorá-
lis cselekedetre képesek. A dráma
tele van olyan emberekkel, akik le-
csúsztak a társadalmi ranglétra fel-
sôbb fokairól, és egyetlen törekvé-
sük, hogy a kisstílû vegetációból
valahogyan kikerüljenek. Ezért
svindliznek, hazudnak. Az Ingyen-
élôk nôi fôszerepét Bánsági Ildikó
alakítja – Márkus Emília volt eb-
ben a színész  nagyasszony –, aki
hazudja a hôsi múltat, egy, az
1848-as forradalomban vértanú ha-
lált halt ezredest, akinek kitalált
meséjével csal ki pénzt az embe-
rektôl. Fogadott lányát Kecskés Ka-
rina játssza, barátjukat, a lecsúszott
ügyvédet Szilágyi Tibor, az eredeti-
leg birkatenyésztô pesti „urat” Bu-
bik István. Van a darabban egy kü-
lönös, sátáni figura, ôt László Zsolt
alakítja, de a mû még számtalan ki-
váló epizódszerepet kínál a társu-
latnak.

– Színházi pályáján ennek a darab-
nak milyen helyértéket jelöl meg? Érde-
kel: a rendezôi és az igazgatói szaka-
szok ugyanannak a pályának a két vo-
nulata-e, vagy pedig ennél élesebben
válnak el egymástól?

– Menjünk sorjában! Az utóbbi
idôben egyre erôsebben vonzó-
dom azokhoz a színpadi anyagok-

hoz, amelyekben több az élet-
anyag, mint az írói fantázia. Ame-
lyek bonyolultságát az élet, az em-
ber bonyolultsága hozza, és nem
az író bonyolítja a dolgokat. Ré-
gebben sok groteszk, avantgárd da-
rabot rendeztem, de most már az
vonz, aki még tud újat mondani az
emberrôl, az emberi nyomorúság-
ról. Csiky láthatóan sokat tudott az
emberi lélek ellentmondásosságá-
ról, és volt elég tehetsége is hozzá,
hogy ezt ábrázolja. Ami pedig a
rendezést és az igazgatói mûködést
illeti: a kettô teljesen külön van
bennem, különösen ma. Amikor a
színház igazgatása összetett feladat,
az igazgatónak elsôsorban mene-
dzsernek kell lennie, ügyesen meg-
keresni a pénzt és ugyanakkor elad-
ni a színházát. Hogy  emellett te-
hetséges rendezô-e, az ebben az
összefüggésben nem számit.

– Lehet ma is üstökösként kezdeni ezt
a pályát? Nyitott még erre a magyar
színházi élet képzeletbeli ege?

– Lehet, és vannak tehetséges szí-
nészek, rendezôk, születnek erôs
elôadások. Csak nem húznak
hosszú csóvát. Az utóbbi idôben
sok tehetséges rendezô, színházcsi-
náló jelentkezett, de aki saját külö-
nösségét változatlan erôvel és vál-
tozatos formában évek során fel
tudná mutatni – nos, olyat, ôszin-
tén szólva nem nagyon ismerek.
Aki most indul, és megvan benne a
kellô spiritusz, az nincsen rosszabb
helyzetben, mint én voltam húsz
évvel ezelôtt, sôt. Hiszen az elsô
berobbanáshoz nem pénz, hanem
szellemi szabadság kell, a szabad-
ság légköre. Ez pedig ma adott. A
drámaválasztásban, abban, hogy
kikkel akarok színházat csinálni,
nincsen politikai cenzúra. Van vi-
szont helyette gazdasági, és hatnak
az ízlésdiktátorok,  de aki fiatal, az
legyen pofátlan. Más szempontból
viszont nehezebb a kezdés: a szín-
ház nincs a figyelem középpontjá-
ban, ahogyan az egész kultúra is ki-
szorult az érdeklôdés fô vonulatá-
ból. Húsz éve egy-egy bemutató or-
szágos publicitást kapott, ma pedig
csak egy töredékrôl hallani. 

– Furcsa ellentmondás, hogy ren-
dezôként országos sikereket aratott,
igazgatóként pedig botrányokat produ-
kált. És ma nincsen állása. Azt jelenti
ez, hogy a hatalom nem fogadta be
igazgatóként, a mûvészvilág azonban
értékelte tehetségét?

– Ez nem elhatározás, hanem
helyzetek kérdése. Most ren-
dezôként dolgozom. Egy régi Cseh
Tamás-dal jut eszembe: „Régóta
nézlek, te nem vagy idevaló…” Va-
lószínûleg általában nem voltam
„odavaló”.

– Rendezôként ma is azzal a szán-
dékkal nyúl egy új darabhoz, amiért
eredendôen színházba járnak az embe-
rek, hogy katarzist éljenek át, azt a fel-
kavaró üzenetet kapják, hogy változ-
tasd meg az életed?

– E hit, belsô parancs nélkül nem
lehet színházat csinálni. Enélkül
értéktelen, érdektelen a színház és
csak erôlködés. Fontos jelzés, hogy
ma Magyarországon sikeres min-
den elôadás. Szinte mindenütt
teltház van, és ebbôl arra kell kö-
vetkeztetni, hogy az emberek sze-
retik, akarják a színházat. Való-
színûleg azért, mert a televízió, a
kereskedelmi tévék sok mocska
után újból él az emberekben az éh-
ség a közvetlen, személyes élmény
iránt. Amit a tévé kínál, az kon-
zerv, még ha rá is írják: mûvészet.
A színház pedig olyan konyha,
ahol nem konzervbôl fôznek. Mi,
színházi emberek persze tudjuk,
hogy ez nem mindig van így, de a
rendezônek éppen az a dolga, hogy
ne engedjen az olcsó kísértésnek.

– Lehet, hogy ezért nincsen státusban
egyetlen színháznál sem?

– Nem tudom.
– Vagy azért, mert a színházakban is

alkalmi team-ek „gyártanak” egy-egy
produkciót, mint az az iparban már
megszokott?

– Óriási kérdés, hogy miben hi-
szünk? Az alkotó közösségekben
vagy a produkciókban? A szakma
ebben megosztott. Én a régi, kon-
zervatív táborhoz tartozom, akik
azt mondják, hogy a színházi lét
csak együttesekben képzelhetô el.
Az egy produkcióra összeállt tár-
saságok ugyanis nem hordozzák a
permanens fejlôdés lehetôségét. A
jó  színházban emberek hatnak
egymásra, építkeznek egymásból
éveken keresztül, és ennek az
eredménye a jó elôadás. Az alko-
tó közösségben hiszek, akiket
nem egy produkció, hanem egy
közös világszemlélet, nyelv köt
össze. Közösen beszélni egy nyel-
vet – ez nagyobb feladat, mint lét-
rehozni egy jó elôadást. Talán
ezért nincs állásom.

Holy Angéla

S Z Í N H Á Z

Kolibri kabaré
Kishont Ferencnek rossz tapaszta-
latai lehetnek a kritikusokkal. A
Kolibri Színház „A színház... Kész
kabaré” címû legújabb produkciója
az író színházi karcolatait állította
színpadra. Az egyik kulcsfigura A.
V. Cézár, a rettegett ítész – már a
neve is agressziót sugall – mindent

és mindenkit levág lapjában. A so-
kat próbált direktorok hiába pró-
bálnak kedvében járni, olykor még
a bemutatók idôpontját is szeszé-
lyeihez igazítani (a levegô páratar-
talmára is ügyelve). Ezek után em-
ber legyen a talpán, aki beszámolót
készül írni a szerzô darabjairól...

Az írót itt a kiváló Székhelyi József
személyesíti meg. S a narrátor sze-
repében ô vezényli le ezt a jelenet-
füzérekbôl álló estet, mely a ku-
lisszák mögötti világot mutatja be.
Felvonulnak a színházi élet jelleg-

zetes alakjai: a helyzethez nehezen
aklimatizálódó szerzô, az ezer
gonddal hôsiesen birkózó igazga-
tó, a hiú és örökkön elégedetlen
színmûvészek, a hisztérikus dívák.
S habár a fókuszban e sajátos mil-
liô fonákságai és furcsaságai áll-
nak, a humoros szcénák közös jel-
lemzôje a szeretet. A szerzô szere-
ti és félti a színházat, melyet nap-
jainkban már-már kihalással fenye-
get a film és a tv konkurenciája.
De ahol estérôl-estére mégis fel-
megy a függöny, mégoly kicsiny –

kolibri nagyságú – színpadon is.
Mert estérôl estére sok-sok lelkes
színházi embert éltet az örök re-
mény, hogy a mûfaj minden ne-
hézség ellenére is életben tartható.

A darabot Czeizel Gábor rendez-
te, s a társulat minden tagja tehet-
séggel és igaz beleérzéssel jeleníti
meg a színházat a színházban. A
Rácz ikrek tükörjelenete rendezôi
bravúr. Az elôadásnak sztárvendé-
gei is vannak Kishonti Ildikó és Szi-
netár Dóra személyében.

Tausz Anikó

Sz ínház i  esték

A színház olyan
konyha, ahol nem
konzervbôl fôznek
Beszélgetés Szikora Jánossal
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M O Z I  –  V I D E O

Mondják – mondjuk –, hogy
jobb a könyvet olvasni elsô-
nek, s csak azután megnézni,
milyen filmet is rendeztek be-
lôle. De mondják – mondjuk –
fordítva is, hogy kár volt elol-
vasni, mert oda az illúzió, sok-
kal elnagyoltabb, átképzet-
tebb, amit a filmvászon mutat,
mint amit a papírra vetettek.

Igazságot tenni? Felesleges
lenne, tény, hogy van, ami-
kor így a jó, van amikor úgy.
Elôfordul, hogy a film pótol-
ja azt, amit a könyv eleve
nem tudott, a látványt, a
technikai trükköket. Mint
például a 

Mátrix,

amelyik filmnek irodalmi
alapját filmesítették meg. Bár
nem volt módunk elolvasni
ezt a könyvet, ezért igazságta-
lan kételkedni abban, hogy
képtelenség olyan érzéklete-
sen leírni a filmben látotta-
kat, hogy az ugyanazt az él-
ményt hozza. De vitathatat-
lan elônye, hogy vissza lehet
lapozni, és a nem értett része-
ket újra olvasni, sôt gyanítha-
tó, hogy több tere van a meg-
magyarázhatatlan, a nehezen
felfogható kibontásának.

Szájbarágósabb? Lehet, mi ta-
gadás, szükség lehet rá, mert
ez a film igencsak igényli a
kétszeres odafigyelést. Elsô-
nek a szemünket ejti rabul a
rengeteg trükk, a szereplôk
mozgása, akrobatikus viselke-
dése, földtôl való elrugaszko-
dásuk, sôt a valóságtól is.
Minden trükköt überolt – ná-
lam – az a jelenség, hogy vál-
toztatta a fôszereplô – Keanu
Reeves – egyik jelenetrôl a
másikra, majd a harmadikról
vissza az elsôre – a haját.
Mert az hol a homlokába
hullik, hol milliméteresnyire
tüskésedik a fején. 

Lehet, hogy ez szimbólum,
de nem az a könnyebbik fajta,
amelyik arra utalna, hogy most
a virtuális énjét látjuk rövid
hajjal, a hosszúval meg a való-
ságost. Nem, ettôl ez sokkal
komplikáltabb lehet. A „meg-
váltó-project” kimerített min-
den kombinativkészséget. 

De igazán nem érdemes en-
nél leragadni, élvezni kell, ami
megmarad a zsugorított válto-
zat adta látványélményben, ha
úgy gondoljuk, nem a mozi-
ban, hanem otthon nézzük
meg a filmet. Ennek van elô-
nye, hogy hasonlóan a könyv-
höz, ha valami nem tiszta, vis-
sza lehet lapozni. Egyetlen
gombnyomásra.

Vannak rendezôk – és produ-
cerek – akik a klasszikusok
átültetésével aratnak babéro-
kat.
Ilyen a 

Szép
remények

címû film, amelyben Gwyneth
Paltrow szépségével és Ethan
Hawke reményteli alakításával
ríkatja meg a nézôket. Ennyi-
ben dickensi a dolog, bizonyára
ott a könyvben még jobban kü-
lönválnak a szegény tehetség és
a gazdag szépség ellentmondá-
sai, a vágyakozás és a beteljesü-
lés. Nagyon, de nagyon megha-
tó ez az újkori feldolgozás is,
kedves bájjal meséli el, hogy a
komiszkodó szerelembôl mi-
ként lesz érett, bensôséges kap-
csolat. És a fiúnak mást sem kell
tennie ezért, mint kicsit egy-
ügyûen, mamlaszul néznie, és
ocsmány képeket festenie. De
túl ezen, és túl azon, hogy
Charles Dickens kicsit mocorog
a sírjában, még meg lehet ezt a
filmet tapsolni és nézni is. A tá-
volság meg oly nagy – idôben –,
az eredeti, és a filmbeli idô kö-
zött, hogy hasonlóságot nem ér-
demes keresni. 

Hasonló cipôben jár a Vesze-
delmes viszonyokat követô 

Kegyetlen
játékok 

is. Míg az eredeti írást, a nagy
francia intrikus regényt vagy
tíz éve már megfilmesítették,
megôrizve annak korhû jelle-
gét, most sorsát ez a történet
sem kerülte el, átröpítették a
haszontalan aranyifjakat a má-
ba és Amerikába. Itt és most
keverik azt, ami magától nem
kavarog eléggé, ûzik kisded já-
tékaikat, csábítanak, csalnak,
kényeskednek és ostobáskod-
nak. És itt is, mint az eredeti-
ben, megtörténik a baj, a játé-
kosból, aki gyôzni akar, egy-
szercsak áldozat lesz, saját
csapdájába esik. Mert, amikor
csábítani akar, megrontani és
megalázni, akkor szerelmes
lesz. És már nem esik olyan jól
a hazugság, ami igazsággá fa-
kul, a keserû megédesedik, és
az kell a fenének.

Vagy mégis, ki lehet lépni az
intrikus körbôl, lehet szaba-

dulni a maguk alkotta béklyó-
ból, mégis lehet tiszta érzel-
mekkel élni, lehetséges, hogy a
gonosz meglakol?

Hát kérem, ilyen is csak a
moziban esik meg…

És még mindig szerelem. Ha
nem is sírig tartó, de nagyon
megható. Egy író és egy ápoló-
nô zuhan a történelembe és
egymásba a 

Szerelemben,
háborúban 

címû filmben. Ennek alapja
egy író – Ernest Hemingway –
regénye alapján született no-
vella. Kezdetben tehát Ernest
Hamingway megírta a Búcsú a
fegyverektôlt – amibôl annak
rendje-módja szerint – el is ké-
szült egy jó kis film. Azután
jött egy úriember, s megírta
ennek a hátterét, mondván,
hogy amit a Nobel-díjas leírt,
az nem más, mint, ami vele
megtörtént. Nem, mintha ezt
nem sejtettük volna magunk-
tól is, de nem árt, ha többször
sulykolják, addig is szórako-
zunk. Ezt a filmet Sandra Bu-
lock viszi a vállán, az ô termé-
szetessége, szépsége az, amiért
engedjük magunkat meghatni,
s támad fel bennünk a düh,
hogy is lehet, hogy ezt a csodá-
latos nôt, és ezt a csodálatos
érzelmet egy ilyen koponya
mint Hemingway, valami ka-
maszos dacból, sértett férfiúi
büszkeségbôl, engedi elmenni.
Az okokat a film végén a
szánkba rágják, tudatják ve-
lünk, hogy az akkor még kez-
dô író mekkora sikereket ér el,
még akkor is, ha nem ez a nô
a múzsája. S mi jut osztályré-
szül ennek a fantasztikus nô-
nek? Hosszú élet, és egy film-
szerep, amely életének legfon-
tosabb pillanatát rögzíti, ami-
kor megmentette az utókornak
a nagy mesemondót, mert
nem engedte levágni annak
üszkösödô lábát. Jöhetett Spa-
nyolország, Párizs és Amerika,
meg az a végzetes puskalövés.
De addig is szép volt az élet.

Bagota /ity edt

Könyvek
és filmek
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– Folytonos továbbtanulóként és
tanárként élte végig eddigi életét.
Ismereteit mindig újragondolva-
gondoltatva. Megbánta-e bármi-
kor kíváncsiságát, vagy ha úgy
tetszik, szellemi izgágaságát?

– Az ember természetes álla-
pota, hogy kíváncsi. Kíváncsi a
világ egészére és részleteire, az
új helyzetekre, a megszokottra.
És izgága, amikor izgágának
kell lennie. Illetve: voltaképp
nem hiszem magamat izgágá-
nak, bár vannak, akik annak
tartanak. Rövid politikusi pilla-
natomban ezt így fogalmaztam
meg: én valójában szelíd em-
ber vagyok, csak valamiképp
mindig ott találom magam a
frontvonalon. Bár – fûzöm
most hozzá --, ha izgágaság rá-
kérdezni valamire, nem bele-
nyugodni abba, amit igaztalan-
nak látok, és kimondani azt,
amit igaznak vélek, akkor való-
ban izgága vagyok... Arra pe-
dig, amit életem jelentôs részé-
ben mûveltem, legszívesebben
azt mondom: tanító voltam.
Elôbb kollégiumi nevelô, majd
középiskolai tanár. Az elôbbi
arra adott lehetôséget, hogy
növendékeim hétköznapjaiban
is jelen legyek. Iskolai tanár-
ként pedig olyasmit és úgy pró-
báltam elmondani, hogy az – a
közölt tényeken túl – példáz-
zon is valamit. E kettô egysége
talán hitelesíthette azt, amit is-
mereteimbôl, gondolataimból,
szemléletembôl igyekeztem to-
vábbadni. Fôként arra próbál-
va rávezetni diákjaimat: olvas-
mányaik révén felnôttként

aligha fognak sok pénzt keres-
ni. Ám így összehasonlíthatat-
lanul érdekesebben létezhet-
nek, mint a betû nélküli embe-
rek. Számukra egy ismeretlen
utca történelem lehet, megtel-
het hajdani élettel. A tudatlan
legföljebb két párhuzamos
kôrakás között közlekedik. Ám
hogy az én tanítói igyekezetem
lerakódott-e hallgatóimban,
nem tudom. Amikor nagy né-
ha effélét tapasztaltam, el-
mondhatatlanul örültem.

– Az írás lényegi tárgya: szüle-
tés, szerelem, elmúlás, halál. Új
könyve is ilyen egyszerû dolgokról
szól. Megrendítô, elemi élménye
után mennyire maradt azonos ön-
magával, s mennyivel lett más?

– Számomra, ami velem tör-
tént – infarktus, szívmûtét stb. –
nem is volt igazán megrendítô.
Talán azért, mert az élet dolgait
mindig játéknak is tekintettem.
Ez pedig nagyon jó, mert mi-
közben az ember nem veszi
annyira komolyan önmagát, a
dolgát halálosan komolyan ve-
szi. Mert – közhely – játszani
komolyan kell. S játszani rende-
sen csak úgy lehet, ha betartjuk
a játékszabályokat. Amikor éle-
temben elôször mentem órára,
hónom alá csaptam az osztály-
könyvet, és azt játszottam: tanár
vagyok. A Fekete-tengeren ha-
józva eljátszottam, hogy – akár
egy milliomos – hajózom a Fe-
kete-tengeren. Amikor egy ôrült
eltörte kezemet-lábamat, az volt
a játék, hogy törött kézzel-láb-
bal kórházban vagyok. Most pe-
dig azt játszottam: infarktusom

van, etcetera. Tudtam persze,
hogy meghalhatok. De ezúttal
szívbeteget játszottam. Közben
imádkoztam. És Isten meghall-
gatott. Remek embereket ismer-
tem meg, sétáltam nagyokat a
Balaton partján. Ám nem let-
tem más. Csak azt tapasztaltam:
ilyen helyzetben, halálközelben
is jó hinni és derûsnek lenni.

– Arra se döbbent rá, hogy a ko-
rábbiaknál jobban meg tudja kü-
lönböztetni a lényegtelent a lénye-
gestôl? Vagy azelôtt is képes volt
kiválasztani a valóban fontosat?

– Nagy hálával tartozom al-
ma materemnek. A ferences
gimnáziumot szabadság, derû
és könnyedség járta át, ez pe-
dig rímelt arra, amit otthon ta-
pasztaltam. Odahaza is meg-
mondták, mit várnak tôlem, és
természetes volt, hogy az em-
ber eszerint viselkedik. Még
egészen kicsi gyermek voltam,
de – nem túlzás – tiszteletben
tartották az egyéniségemet.
Meghúzva persze a határt.
Ugyanezt tapasztaltam az is-
kolában, s ez erôvel ruházott
fel a késôbbiekben is. 1955-
ben érettségiztem, nem kell
mondanom, szükség is volt út-
ravalómra, erre a derûs erôre. S
bár aztán hosszú idôre elvesz-
tettem a hitemet, soha nem ju-
tottam el az értékek relativizá-
lásáig, tagadásáig. Tudtam,
hogy mi a jó, mi a rossz. S
boldog voltam, amikor a hite-
met visszakaptam. De mind-
végig, mindmáig azt tartot-
tam/tartom fontosnak, hogy a
létezésem valamit szolgáljon,
ne teljék céltalanul. Fontosak
tehát az emberi kapcsolatok,
fontos a szeretet, fontos, hogy
amit az ember tudni vél, azt
derûsen, kedvesen, pontosan
továbbadja. Így amikor leg-
utóbb a betegek világába ke-
rültem, láttam nálam sokkal
súlyosabb betegek türelmét,
szelídségét, jóságát és persze
eszembe se jutott magamat saj-
nálni. Sok hibám van, mint
bárki másnak, de, hál’ istennek
az önsajnálat nem tartozik kö-
zéjük.

– Parainesis-e a Kis magyar Va-
rázshegy, vagy úgy véli, fölösleges
a tapasztalatátadás, hiszen végül
is mindenkinek a kályhától kell el-
indulnia?

– Az infarktus elôtt egészen
más könyvet akartam írni. De
képtelen voltam hozzákezde-
ni. Lustának véltem magam,
hiszen kerülgettem az írógé-
pet, mint macska a forró kását.
Aztán kiderült: beteg vagyok.
És olyan tizenegy hónap kö-
vetkezett, amelyet korábban
elképzelni se tudtam. Igaz, saj-
nos – vagy szerencsére – ne-
kem nincs fantáziám. Nem tu-
dok történeteket kitalálni, re-
gényes regényt írni. Most is
csak azt írtam, amit átéltem.
Mert azért a magamfajta min-
dig figyeli a világot, az embe-
reket, a helyzeteket. Ezt tet-
tem, mikor az oktatásügyrôl, a
lakáskérdésrôl, közállapotaink-
ról, a politikáról, vagy akár
amikor olasz városokról írtam.
Ezúttal sem volt tehát semmi-
féle oktató szándékom. Nem
intelmek könyve ez, csupán
egy igaz történet, amely épp
velem esett meg.

– S reménykedik-e abban, hogy
akciófilmes, szappanoperás, inter-
netes, haszonelvû világunkban
kell még az ilyen történet, kell még
a hagyományos olvasás?

– Említettem: meggyôzôdé-
sem, aki nem olvas, annak
unalmas az élete. A szerzôvel
és mûvével négyszemközt ta-
lálkozni, nincs ennél izgalma-
sabb, gyönyörûségesebb él-
mény. A könyv nem láttat
semmit helyettem, amit elol-
vasok, abba én magam lehelek,
a magam módján lelket. Olva-
sás közben azt gondolok, ér-
zek, képzelek, amit csak aka-
rok. Csupán fogékonyságom,
figyelmem mértékén, érettsé-
gem fokán múlik, hogy egy-
egy remekmû élvezetében
meddig juthatok. Mert az em-
ber másként olvassa a József és
testvéreit vagy a Háború és bé-
két húsz-, negyven- vagy
hatvanesztendôsen. Amikor
négyévesen a betûk titkát meg-
fejtettem, sebtiben elolvastam
a Pinocchiót, és boldogság fo-
gott el. Boldog voltam, hogy
ezután bármikor, bármit egye-
dül elolvashatok. Ez a szabad-
ságérzet azóta is eltölt, ha egy-
egy könyvbe belekezdhetek.

Beke Kata: Kis magyar Va-
rázshegy. Belvárosi Könyvkiadó

1999. 113 oldal, ára: 980 Ft

E M B E R  É S  G O N D O L A T

Beke Katával
beszélget
Nádor Tamás
Képzelettelennek véli önmagát, holott immár derûs szelídséggel,
de korántsem mindenbe beletörôdve képes figyelni s rögzíteni a
vele megtörtént elképzelhetetlent. Kivált, mert tudja: másokkal
még képtelenebb dolgok is megesnek. Olvasó-író ember, szeret hát
történetekkel, tényekkel, gondolattal, képzelettel, vagy akár pusz-
taságüres papírral szembenézni. Úgy, ahogyan már négy évesen
a betûk titkára ujjongva rátalált, vagy mint a vénülô örökös
vándor, aki szívdobogva még mindig a bölcsek kövét keresi.
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indig tudtam, hogy a
XXI. század a nôk
évszázada lesz, még-

pedig azért, mert a hagyomá-
nyos mácsó férfiideál kezd lát-
ványosan mûködésképtelenné
válni. Kis idô kell hozzá, és a
modern technika jóvoltából a
nô minden lesz, csak nem
„gyöngébb nem”.

Ma nem arról van szó, hogy
a nô is legyen hengerész, trak-
toros és vasöntô, ahogy az idi-
óta bolsevisták képzelték az
emancipációt. De mára akár a
számítógép mellett, akár a
modern fegyverek kezelésé-
nél, akár a tudományos kuta-
tólaboratóriumokban, akár a
mûtôkben, akár a külügymi-
niszteri, sôt miniszterelnöki
bársonyszékben, mindenhol
egyenrangú fél (ellenfél? – ez
még a jövô zenéje) ma már a
nô és a férfi. A férfierô, mint a
mácsó férfiideál alapja, lassan
röhejessé válik. Keleti harc-
mûvészetekben ugyanolyan
szuper egy jól kiképzett titkos
ügynöknô, mint ahogy egy
csaj, megfelelô fölszereléssel,
ugyanúgy megmássza a Hima-
láját, mint egy pasi.

Persze szülni leginkább csak
a nôk tudnak, gyermeket nem-
zeni a férfiak, de ennek a je-
lentôsége is halványul. A mo-
dern orvostudomány lassan a
szaporodás terén is megzavar-
ja a hagyományos nemi szere-
peket, nincs messze az idô,
amikor a gyermeket nem kell
se szülni, se nemzeni: Huxley
Szép új világának a tudomá-
nyos föltételei szinte megvan-
nak már, csak jogi, szociológi-
ai, politikai kérdés, hogy a
szép, új világ megvalósuljon-e.

És persze, elsôsorban, pszi-
chológiai, hogy az ember ne
váljon klónozott robottá,

hogy (mi férfiak férfiak marad-
junk, és nôk a nôk – szabadok,
kedvesek s mind ember, mert ez
egyre kevesebb...) Rajtunk mú-
lik, hogy a másság tisztelete
ne csapjon át önmaga ellenté-
tébe: a másság abszolutizálá-
sába. Nehogy polgárjogi küz-
delmet kelljen indítani a hete-
roszexualitás szabadságáért,

azért, hogy a nôk szülhesse-
nek és a férfiak gyermeket
nemzhessenek, amikor mind-
ez laboratóriumban is meg-
oldható.

Nagyon remélem, nem té-
vedek, amikor abban bízom,
hogy a mácsó férfiideál kor-
szerûtlenségét egy korszerû
nôideál váltja föl, melyet
részben a férfiak is átvesznek.
Már ma sem ritka az úgyne-
vezett anya-lelkû apa, még ha
a mi maszkulin törvénykezé-
sünk nem is akar tudni róla.
Talán a nôi szemlélet: az utó-
dok iránti fokozott felelôs-
ség, az empátiára való na-
gyobb hajlam, a rideg racio-
nalitás – mely végsô soron ir-
racionális, hisz a bioszféra el-
pusztításával az Életet magát
is elpusztíthatja –, fölváltása

egy bölcsebb, anyai szemlé-
lettel, átveszi a globális világ
irányítását.

Éppen a földgolyó globális
egysége követeli meg, hogy a
cinikus férfiracionalitás: „azt
kell tenni, ami pillanatnyilag
hasznot hoz!” szemlélete
megszûnjön, mert ez az,
amibe belepusztulunk. Hogy

a férfias „vagy-vagy” észjárás
mellett (valami vagy A, vagy
non-A, harmadik lehetôség
nincs), érvényt szerezzen az
„is-is” szemlélet: lehet valami
egyszerre A is meg non-A is –
ahogy ezt már régen tudja a
modern fizika, matematika,
biológia. Hogy már ne a fér-
fiak döntsék el, mi legyen a
nô testében fogant magzat-
tal, hanem a legilletékeseb-
bek: a nôk.
Nagyanyám kilenc gyerme-

ke közül mindig a mihaszna
kisebbik fiát pártfogolta. Mi-
ért?! – kérdezték fölháborod-
va a testvérek, amikor ô ér-
demli meg legkevésbé. A
nagymama csak mosolygott.
De ô van legjobban rászorul-
va, mondta. Ez az asszonyi
irracionalitás hiányzik na-

gyon a hagyományos férfi-
világból. Ha létezik ewig
Weibliche, akkor az valami
hasonló.

„Csaknem egyhangúan fogadta
el a francia nemzetgyûlés a pari-
tási törvényt, amely egyenlô esélyt
hivatott biztosítani a politikus
szerepre pályázó nôknek és férfi-
aknak. A jogszabály – amely ér-
vényes például a pártlisták össze-
állítására – Európában páratlan
rendelkezés.”

Ennyi az MTI-hír. Én sem
vettem volna észre, ha Kóró-
di Mária nem hívja föl rá a
figyelmem a Népszavában.
Ez a jogszabály van olyan je-
lentôs, mint egy újabb fran-
cia forradalom. Persze, a gya-
korlati megvalósítása nem
lesz könynyû. De van egy
igazodási pontunk, egy elvi
etalonunk. Végül is a „sze-
resd felebarátodat, mint ön-
magadat” gondolatát elôször
Mózes harmadik könyvében
írták le úgy három és fél,
négyezer éve. Jézus ezt tart-
ván a legfôbb törvénynek, ta-
nítása egész rendszerét erre
alapozta.

Ön, tisztelt olvasó – elnézést
az indiszkrécióért – 2000 év-
vel a Názáreti után képes úgy
szeretni felebarátját, mint ön-
magát? Vagy legalább – meg-
próbálta már?

Az Egyenlôség, Testvériség,
Szabadság eszméi kétszáz éve-
sek. Mit valósított meg belô-
lük az emberiség? Vagy akár
csak az úgynevezett euro-ame-
rikai kultúra?

Mégis: ha egyszer kiszaba-
dult a szellem a palackból,
nem lehet többé visszagyö-
möszölni.

És valami fontos megint el-
kezdôdött ezzel a francia ren-
delkezéssel.

K e r t é s z  Á k o s

Figyelem:
valami fontos

kezdôdött!

M

A hatvanas évek egyik siker-
filmjének fôhôse, Mici néni,
most ismét életre kelt a Ruttkai
Színpadon. Tóth Judit szín-
mûvésznô jutalomjátéka ez,
mellyel születésnapja alkalmá-
val Cs. Német Lajos, Géczy
Dorottya, Gyôri Ilona, Nagy
Miklós, Ruttkai Iván és két ígé-

retes fiatal, Ábel Anita és Bank
Tamás társaságában megaján-
dékozza a nézôt.

A film nagylátószöge itt egy
pici színpadra szûkül. De az
atmoszféra a régi, a slágerek, a
ruhák, a cselekmény a hatva-
nas éveket idézik. Az egykor
ünnepelt operett-csillag immár

betegeskedô öreg hölgy, aki
nemcsak a régi dicsôségbôl és
az anyagiakból, de az emberi
kapcsolatokból is kikopott.
Hirdetésre egy ifjú párt fogad
be lakásába eltartóként. S
eközben váratlanul beköszönt
a kései szerelem is, mely újabb
bonyodalmak forrása lesz.

Mit mond egy négy évtized-
del korábban játszódó darab a
mai nézônek? Örök emberi
dolgokat a magányról, a lakás-

hiányról, a kis hazugságokról
és a nagy érzésekrôl. A rutinos
színészi alakítások mellett
szólni kell a fiatalokról, akik
természetes kedvességet köl-
csönöznek a figurának.

Jó egy estére elszakadni a
képernyôtôl, s a régi slágerek
mellett elandalodni egy szóra-
koztató történeten, mely egy
kis derût lop be a ködös, hideg
télutóba.

Tausz A.

Mici néni két élete
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O L V A S Ó S Z E M Ü V E G

Balzacot mostanában nem ol-
vassák, pedig aki olyan könyv-
re vágyik, melynek – irodalmi
értékein túl – megvan a maga
sajátos aktualitása is, jól teszi,
ha hozzá fordul, a gyéren csor-
dogáló újdonságok közt
ugyanis épp ilyet nemigen ta-
lál. Nekem például kifejezet-
ten feltûnt, hogy egyszerre mi-
lyen sokan lettek közéletünk-
ben (az úgynevezett „szellemi-
ben” meg pláne) a Lucien de
Rubempré-k, akik az egyik po-
litikai véglettôl elrugaszkodva
mindenféle gátlás, szégyen
vagy szeméremérzet nélkül
egyszercsak kikötnek a másik
végletnél, s mégcsak az átme-
net fokozataira sem ügyelnek.
Aki egyik nap a Népszabadság
fômunkatársa, másik nap már
a kormány támogatását élvezô
sajtóban fröcsög, uszít, rágal-
maz, s tesz túl még azokon is,
akik eleve, vagy nálánál régeb-
ben mûködtek ott. Még az ef-
félék mozgásának iránya is
megfelel a Balzac leírta sémá-
nak: mindig balról tart jobbfe-
lé és sohasem ellenkezôleg. Az
is kísérteties, hogy ezt Balzac-
nál is egy újságíró pályája
szemlélteti: Lucien de Ru-
bempré, ha már nem emlékez-
nének rá, a Journal des Debats
munkatársaként csinál gyors
karriert. Igaz, Balzacnak ködös
álomképe sem lehetett a televí-
ziós újságírókról, akik elôbb a
jó értelemben vett baloldaliság
képernyôs megtestesítôi, majd
hirtelen átváltoznak a konzer-
vatív keresztény középosztály
alázatos mikrofonállványaivá,
de ez a lényegen mitsem vál-
toztat. „Csak két párt volt ak-
kor, királypártiak és szabad-
elvûek” – jellemzi a helyzetet
az író – „Ugyanaz a gyûlölet
két formában”, vagyis neki
mindkettôrôl megvan a véle-

ménye. Ez az egy megjegyzés
is érzékeltethet valamit abból,
mitôl idôszerû Balzac most is:
a jelenségek legbensô lényegé-
vel volt tisztában, s ezért nem
is tud elavulni, amit írt.
„Olyan ember vagyok, aki föl-
tétlenül engedelmeskedik a ha-
talomnak” – mondja egy Petit-
Claud nevû, landolásra kész
ajánlkozó, és odaát így hang-
zik a válasz: „Ez kell ma ne-
künk!” S hogy félreértés ne le-
gyen, miféle kikötések járnak a
másfelôl jöttek befogadásával:
„Ön a kormány mellé akar áll-
ni” – mondják Petit-Claudnak
– „Tudja meg hát elsô alapel-
vét: sosem derülhet ki, hogy a
kormány hibázott”. Luciennel
még a mából nézve naivnak
mondható tizenkilencedik
század elején történik meg
mindez, csodálkozik hát és
össze is omlik attól, hogy miu-
tán átállt a másik párthoz, régi
közegében megvetik, támad-
ják, sôt, szóba sem állnak vele
többé. „Lucien elsô lépéseinek
HEVES szabadelvûsége és vol-
taireianizmusa után lett DÜ-
HÖDT királypárti, egész sú-
lyával nyomta hát az ellensé-
ges érzés” – közli velünk Bal-
zac. Azt is elképesztôen pon-
tosan tudja, hogy megy az
ilyesmi: „Az újonnan jöttek-
nek hosszú ideig kell a hûségü-
ket bizonyítani, míg a párt
megbízik bennük”. Ilyenkor
kapja el a „gépszíj” a neofitá-
kat, vagy ahogy Balzac mond-
ja: „Ezeket az ifjú elméket tel-
jesen elaljasította a pro és
contra válogatása”. S miköz-
ben oly bôszen igyekeznek
megmutatni a kormánynak
használhatóságukat, még saját
új táborukon belül sincs kön-
nyû dolguk: „Az újságírók
ezernyi titkos gonoszságot kö-
vettek el, hogy bemártsák egy-

mást a hatalmasok elôtt”.
Ilyenkor keletkezik némi
nosztalgia az átpártoltakban, a
kissé részrehajló Balzac szerint
ugyanis „... a szabadelvûeknek
semmi okuk nem volt ilyen
belsô harcokra, mert messze
voltak a hatalom kegyétôl...”
Azt hiszem, ezzel véletlenül
épp arra tapintottam rá, ami-
ben Balzac nézete mégiscsak
elavult: a hatalomtól ugyan
ma is messze vannak a szabad-
elvûek, de már ami a belsô har-
cokat illeti... Mindegy, azért a
lényeget ez nem befolyásolja,
ma is megeshet a mostani Lu-
cienekkel, hogy „valamelyik
miniszter azt hiszi, az átpárto-
lás póráza eléggé leköti és a po-
kolba küldi önt”, mert – ez is
szó szerinti idézet – „a megtért
báránynak nincs akarata, ha
nem tetszik neki a monarchia
és a vallás, visszatérhet régi tá-
borába”. Már most a monar-
chia is, a vallás is behelyettesít-
hetô bármely mai magyar po-
litikai rögeszmével a jobbolda-
lon – csakhogy a visszatérés
esélye egyenlô a nullával, igaz:
Balzacnál is az. Még azok jár-
nak a legjobban, akik eleve
sem hittek semmiben, hanem
csak a mindenkori konjunktú-
rát követték. Az illúzióval ren-
delkezôk számára, mint a mi
mostanában jobboldalivá ved-
lett ex-szabadelvû serteper-
télôink, keserves lecke ezt tu-
domásul venni. Pedig Rhétoré
herceg tanácsa mintha ma is
megfejtést kínálna némelyek
viselkedéséhez: „Azért legyen
szabadelvû” – tanácsolja Lu-
ciennek – „Hogy drágábban fi-
zettesse meg csatlakozását a ki-
rályhoz!'” S ezzel még mindig
nem hatoltunk igazán a dol-
gok felszíne alá. A nagyobbik
kérdés nem az, miért váltanak
pártot egyesek, sokkal inkább
az, minek az elvégzése kedvé-
ért van szükség rájuk? Balzac –
csodák csodája – ezt is tudja:
„Kétféle történelem van: a hi-
vatalos, hazug történelem,
amit tanítanak, aztán a titkos
történelem, amelyben meg-
vannak az események igazi
okai, egy szégyenletes történe-
lem”. Ha kizárólag miniszter-
elnöki tanácsadók terjesztik
igazságként az utóbbit, az vaj-

mi kevés, kellenek olyanok is,
akik aprópénzre váltják és nap
mint nap sulykolják, apró (ki-
agyalt, de ügyesen hihetôvé sa-
tírozott) történetkékkel alátá-
masztják – most éppen, ami-
kor ezeket a sorokat írom, azt
illetôen, hogy milyen jó is volt
nekünk, amikor német csapa-
tok voltak Magyarországon, s
mennyire meg kell a szívnek
hasadnia, hogy 1945 februárjá-
ban elmenni kényszerültek. A
maradék illúziók végsô elvesz-
tésének napjait éljük, s ez talán
a legmélyebbik rétege a Bal-
zac-regény idôszerûségének:
két rendszerrel ezelôtt, apáink
generációja még reményked-
hetett abban, hogy bár min-
den rossz körülöttük, van még
egy addig ki nem próbált társa-
dalmi forma, s az az egyen-
lôség és szolidaritás társadalma
lesz. Aztán jött négy évtized és
ebbe vetett illúzióink is sem-
mivé foszlottak – valami más
valósult meg álmaink helyett,
de megint bízhattunk valami-
ben: ha majd ezt a rendszert is
egy másik váltja fel, az már a
demokrácia és a mindenki fel-
emelkedésének világa lesz. En-
nek tíz éve és a tényleges hely-
zetet mi sem jellemzi annál
jobban, hogy az Elveszett illú-
ziók megint aktuális olvas-
mány.

Balzac: Elveszett illúziók
(Megjelent elôször 1837-ben,
magam a Magyar Helikon
1963-as kiadását használtam)

Az illúziók
legeslegújabb
elvesztése
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– Ha nem Ön volna Vidor Mik-
lós, olvasná-e Vidor Miklós mû-
veit?

– Magammal való viszonyom
változó. Néha egy is sok belô-
lem, mot kettôzôdjem meg?
Vagy költsek alteregómnak más
múltat, környezetet, hozzátar-
tozókat, hajlamokat, életpályát,
esetleg hazát, sôt történelmi
kort a 20. büntetôszázad he-
lyett? Megpróbálnám kitalálni
V. M.-et, és megírni helyette
könyveit – jobban. De eddig
még senkinek sem sikerült a sa-
ját vállára ugrani. Így be kell ér-
nem a meglévôkkel, kritikai vé-
leményem fönntartásával. Ezt
az alábbiakban részletezem.

– Már elsô, 1942-ben megjelent
kötetérôl azt írja a Magyar Csillag
kritikusa, hogy verseiben „a seb vá-
lik élménnyé”. Harminc évvel ké-
sôbb Sebesültek címmel írt egy re-
gényt, mely az Ezüstkor és az Új-
hold íróinak, tehát az Ön nemzedé-
kének „a komisz, légritkulásos
években” megjárt kálváriájáról
szól: az igazi nagy sebek tehát ké-
sôbb jöttek. Ezért kérdezem: Vidor
Miklós már eleve, alkatilag sebzett
ember, vagy a történelem vargabe-
tûi tették azzá?

– Anyanyelvem a líra volt,
de már elsô szerkesztôm azzal
közölte tizenhét évesen írt
verseimet: „Ebbôl prózaíró
lesz.” Igaza volt-e? Részben.
De a kritikusnak föltétlenül.
Csakis sebzôdéseim késztettek
írásra, s azok nem voltak ki-
sebbek kölyökkorban, mint
késôbb. Velem született sérü-
lékenységemet a történelem
bravúrosan tovább fejlesztet-
te. Az idô második hazánk. A
Sebesültek – mutatis mutandis
– személyes tanúvallomásom.
Az individuum szó szerint
oszthatatlan egy: a magánélet
ellen elkövetett merényletei-
ben mutathatom csak be hite-
lesen a kort, és ellenállásában
a személyiséget. Ugyanezt
próbáltam meg, ha kevésbé

elégített is ki az eredmény, a
Bírd egy nappal tovább-ban is.

– 1954-ben kiadott, Szökôár c.
regénye talán az elsô friss és életteli
hang volt a sematikus, hazug mû-
vek dömpingje után. Stílusáról ta-
nulmányt írtak, két kiadást is meg-
ért, díjjal jutalmazták. A gyerek- és
felnôttkor határán mozgó fiatalok
háború utáni sodródásáról szólt,
ma is megkapó erôvel. Késôbbi
munkáiban (nemcsak a kifejezetten
ifjúságiakban), például 1991-es A
hátvéd halála és feltámadása c. re-
gényében is feltûnô, milyen különle-
ges empátiával közelít, s mennyire
mélyen ismeri ezt a korosztályt.
Tudtommal sosem volt hivatásos
nevelô. Honnét ez a megkülönböz-
tetett érdeklôdés a kamaszok iránt?

– A Szökôár kegyetlen idô-
szakban, egzisztenciális mély-
ponton írt elsô regényem volt,
annak jellegzetes hibáival, így a
harmadik kiadásban tüzetesen
átdolgoztam, tömörítettem.
Ezt tartom érvényes formájá-
nak. A témaválasztást a kény-
szerpálya befolyásolta: kama-
szokhoz nyúltam, morális in-
díttatással, olyan megközelítés-
ben, amelyet a körülöttem ki-
alakított embertelen államrend
sem mert megtagadni. Sokáig
élt bennem a prolongált ka-
masz, mélyen belém ivódott a
pubertás válsága, a ki nem élt
kalandok láza, feszültsége, s eb-
ben a kaotikus környezetben vi-
szonylag távol maradhattam a
kincstári követelményektôl. Ez
a szempont vonzott az ifjúsági
regényekhez is. Ezek közül jó-
val kedvem szerintibb A hátvéd
halála és föltámadása, igaz, ez va-
lójában pszeudo-ifjúsági re-
gény. Novelláim, a Zászlós
mandolinnal c. kötetben hason-
ló törekvéssel íródtak, stílusje-
gyeik, világuk párhuzamos a re-
gényekkel.

– Idegenek címû regénye aligha-
nem elsôként szólt a Magyaror-
szágra menekült lengyelek sorsáról.
A végén feltüntette megírásának

dátumát is: 1957, a fülszövegben
pedig megjegyezte, hogy „e nagysze-
rû nép iránti tiszteletét” akarta ki-
fejezni könyvével. 1957-ben ez nem
tudatos célzás volt-e 1956 nyará-
nak lengyel eseményeire, amit
egyébként a könyv hûvös fogadta-
tása is igazolna. Helytáll-e ezek
után az a régi, kritikusi közhely,
hogy Vidor Miklós a politikus író?

– Az Idegenek is a külsô körül-
mények szorításában született.
Az ’56-os forradalom legázolá-
sa után más módon nem tilta-
kozhattam az idegen diktatúra
ellen, mint a korábbi parancs-
uralom álcájában. Zûrzavaros
helyzetben, keserves állapot-
ban írtam, a kiadó némi vajú-
dás után fogadta el, mindez
nem menti, hogy nem érzem
sikerült munkámnak. A politi-
ka évtizedekig inkább akadály-
futásra kényszerített, de így ér-
tettem meg a közvetett, áttéte-
les ábrázolás mûvészi módsze-
rének értékét. Tökéletesen
megelégszem azzal, ha a hata-
lom nem foglalkozik az író
munkájával.

– Régi és új verseinek szigorúan
rostált válogatása Szigetvilág cím-
mel 1993-ban jelent meg, vagyis
hét éve. Ön ír kevesebbet, vagy csak
a közismert kiadási nehézségek mi-
att nem találkoztunk jó ideje új
könyvével?

– A vers az élet ritka ajándéka.
Spontán meglepetés, bizonyos
érzelmi fölfokozottság fokán ér
el, mint a röntgen-fölvétel vagy
a vérnyomásmérô fizikai álla-
potunkról. Mint Füst Milántól
hallottam: „Én csak olyankor
vagyok költô, ha megszólal
bennem.” Mindig is keveset ír-
tam, összesen hat kötetnyit. Az
utóbbi években ritkák ezek az
ünnepi pillanatok: a kritikai ön-
kontroll erôsebb a kreatív ösz-
tönnél. Ez áll a prózára is, de
magamnak tartozom egy-egy
meghatározó élményem föl-
jegyzésével. Az autobiografikus
emlékezések egyben korrajzot

is adnak, s a vallomásos forma
egykori önmagam mélyebb
megértését is megvilágosítja. Jó
párat megírtam már belôlük, de
fontos darabok még hátravan-
nak. Nem sietek velük, ha kike-
rekedik az egész, talán kötetté
alakul.

– Aki résztvevôje és szemtanúja
volt az 1945 is 1948 közötti de-
mokratikus kísérletnek, mint Ön,
nem érzi-e, hogy most, amikor újra
demokráciával próbálkozunk, ak-
kori tapasztalatai fontosak lehetné-
nek? Azért is firtatom ezt, mert Ön
írta valahol, hogy nálunk „1945-ig
sikerült prolongálni a középkort”,
ma pedig sokan éppen ezt szeretnék
megismételni. A Sebesültek annak
a története volt, hogy mi ment itt
végbe „a mámoros szabadság kor-
szaka” után. De megírja-e egyszer
a mámoros szabadság éveit is?

– Ebben a sorozatban írtam
már 1947-rôl, az igazi demok-
rácia elsô hazai, kérészéletû kí-
sérletérôl, s arról is, hogyan foj-
totta meg, ami utána szakadt
ránk. Mindez belefér a memo-
ár mûfajába. A sebek azonban
termékenyebbek a ritka, rövid,
napfényes szakaszoknál. A bol-
dogság – grammatikai abszur-
dummal szólva – olyan fônév,
amelynek csak múltideje van.
Mikor átéljük, nem érünk rá tu-
datosítani, s nincs hiányérze-
tünk, hogy kiírjuk magunkból.
Új könyv? A kiadói viszonyok
inkább elkedvetlenítôk, mint
vonzók.

– Jólesett a Liget 2000/1. számá-
ban Mándy Ivánról szóló emléke-
zését olvasni. Gondol-e rá, hogy
folytatja mások portréival?

– Az említett Mándy-emléke-
zés maga is folytatása az elsô-
nek, amely a Holmi Mándy-
emlékszámában és a Nap Kiadó
In Memoriam Mándy Iván köte-
tében jelent meg A pálya elején
címmel. Kassákról, Végh
Györgyrôl is írtam hasonló
portrét. Ezek is az autobiografi-
kus sorozathoz tartoznak.

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 m e g k é r d e z t e Vidor Miklóst



15

Németh Gábor, mûsorvezetô: – Az
Osiris Kiadó gondozásában eddig
ismeretlen Radnóti-fényképeket tar-
talmazó album jelent meg. A fotó-
kat Bókay László gyûjtötte össze.

Csorba Csilla, mûvészettörté-
nész, a Petôfi Irodalmi Múzeum
munkatársa: –  Ezeken a képeken a
természettel együtt élô Radnótit
láthatjuk, aki kisebb társasággal,
barátaival, feleségével kirándul, sí-
el, evez, teniszezik, úszik, labdá-
zik, napozik.Eddig talán azt gon-
doltuk róla, hogy jobban befelé
forduló, csak önmagának, a versei-
nek élô ember volt. S ezekbôl a ké-
pekbôl, ebbôl az albumból az de-
rül ki, hogy szerényen visszahú-
zódva, ugyanakkor nagy társasági,
baráti kört tartva élhetett Radnóti.

Zsidai Péter: – A beállításokon, a
portrékon illetve a társas fotókon ész-
re lehet-e venni valamit azokról a vál-
tozásokról, amelyek az életében bekö-
vetkeztek? 

Cs. Cs.: –  Fantasztikus dolog,
hogy az ember valakinek a halála

után negyvenhat  évvel  egész tucat
eredeti képet tarthat a kezében,
amit még soha nem látott. És végig-
tekinthet egy életen. Milyen válto-
záson megy keresztül. Le lehet von-
ni ebbôl, hogy melyek voltak életé-
nek a mosollyal teli periódusai,
ahol örömmel élte az életét, ahol a
szerelem, a barátság volt a meghatá-
rozó. Könnyebb évek voltak talán
anyagilag is. Sikereket ért el
költôként, kötetei jelentek meg.
Ezek a képek meghittséget és örö-
met árulnak el. Ahogy megyünk
elôre az idôben, annál zárkózot-
tabb, szomorúbb vonásokkal telik
meg az arca. És hát az utolsó, a 40-
es években készült képeken látszik
rajta a fáradtság, az elkeseredettség,
a munkaszolgálat borzalmai is ráír-
ják a nyomukat az arcára. Az utol-
só képei egy kiábrándult, megtört
ember benyomását keltik. Termé-
szetesen ezen rajta lehet a napi fá-
radtság, a napi szomorúság is.

Zs. P.: – A képek nagy része mégis
derût áraszt. Egy olyan Radnótit lá-
tunk, aki például homokból készült au-
tóban ül a tengerparton. 

Cs. Cs.: – Jó néhány érdekes ké-
pet lehet ebbôl az albumból emlí-
teni. Olyasmi derül ki belôle,
hogy a humorhoz is nagyon nagy
érzéke volt. Talán a fényképhez is,
mint mûfajhoz. Egy csomó olyan
fölvétel található benne, ahol
elôre jól beállított jeleneteket lá-
tunk, illetve több negatívból
összemontírozott  képeket. Van
egy kép, amelyen mintha egy tü-
körben egyszerre három arca je-
lenne meg. És  vannak az álarcos-
bálokon készült képei, van amikor
fagylaltot nyalogat, van amikor
fölmászik egy pózna tetejére, síelé-
sen vannak elesést imitáló képei,
futballozó képek. Ha az ember
nem tudná, hogy milyen sorsa lett
a költônek, akkor azt mondaná,
hogy egy rendkívül harmonikusan
élô embernek a családi, baráti
fényképalbuma ez.

Zs. P.: – Azok is beállított képek le-
hettek, amelyeken különbözô pózokat
látunk részérôl? Gondolok a cigaret-
tás írói zsánerképekre.

Cs. Cs.: – Azt hiszem, mindenki
pózol egy kicsit a fényképezôgép

elôtt.  Ezt le is írta, eljátssza egé-
szen fiatal korában, hogy milyen
lenne ágyban párnák közt meghal-
ni. De ezek egészen más pózolá-
sok, mint ahogy, mondjuk, az Ady
generációja egy fényképezôgép
lencséje elôtt pózol, ôk eladták az
író vagy a költô imidzsét. Itt egy
humoros, ironikus, jópofa ember-
nek a vidám szereplését látjuk a
fényképezôgép elôtt. Így is örökít-
setek meg engem! – ez van benne.
De talán nem annyira az utókorra
gondolva, mint ahogy ez Adynál
volt, aki magát tudatosan készítet-
te arra, hogy a közönség, a halha-
tatlanság számára a „nagy” költô
képe maradjon meg.

Azt hiszem, vizuális kultúránk-
hoz nagyon hozzátartozik, hogy
sokszínû képpel  rendelkezünk az
írókról a fotók segítségével, amely
mûfaj már egy kicsit öregedônek
látszik a digitalizált képek korá-
ban. De ma még ez az egyetlenegy
igazi dokumentum az életrôl, ami
elmúlt.

(Elhangzott az Irodalmi Újság
2000. január 29-i adásában.)

H A N G R Ö G Z Í T ÔM A G YA R  R Á D I Ó ,  B U D A P E S T

Radnóti Miklós

Liptay Katalin, mûsorvezetô: –
„Semmim se volt s nem is lesz im-
már sosem nekem,/ merengj el hát
egy percre egy gazdag életen:/ szi-
vemben nincs harag már, bosszú
nem érdekel,/ a világ ujraépül, – s
bár tiltják énekem, / az új falak tö-
vében felhangzik majd szavam:/
magamban élem át már mindazt,
mi hátravan...”Radnóti Miklós
Sem emlék, sem varázslat címû,
1944. április 30-án írt versébôl va-
ló ez a néhány sor. Az Osiris
Klasszikusok sorozatában jelent
meg a közelmúltban a költô össze-
gyûjtött verseinek és fordításainak
kötete. A szöveggondozó – szerkesz-
tô Ferencz Gyôzô költô, akit Gart-
ner Éva szólaltat meg.

Gartner Éva: – Most, hogy Rad-
nóti összegyûjtött verseinek új kiadá-
sát kezembe vettem, olyan versekre
bukkantam, amelyek szinte ismeret-
lennek tûntek. Elôvettem az én régi kis
kötetemet, s abban is benne vannak!
Amikor az ember azt hiszi, hogy már
nagyon ismer valamit, voltaképpen
megáll a megismerésben.

Ferencz Gyôzô: – Valóban. Ne-
kem az olvasás a szakmám, mégis,
azt a luxust, hogy egy költô összes
verseit az elsô betûtôl az utolsóig
elolvassam, csak ritkán engedhe-
tem meg magamnak. Ahhoz meg-
bízás kell, feladat. Majdnem tíz
éve készítettem egy Radnóti-válo-
gatást az Európa Könyvkiadó-
nak,és akkor egyvégtében elolvas-
tam Radnóti lírai életmûvét De az
mégis más volt, mint ez a mosta-
ni: ott  figyelembe vettem az isko-
lai tananyagot, azt néztem, mely
versek rajzolják meg a leghûsége-
sebben a költô karakterét. Most,
amikor a versek szöveggondozását

végeztem és vissza kellett menni
az  elsô kiadásokhoz, sôt, a kézira-
tokhoz, másfajta, bensôséges kap-
csolatba kerültem a versekkel.
Sokkal többet megtudtam arról,
ami engem igazán érdekel, hogy a
költô hogyan csinál verset.

G. É.: – Persze, hiszen a titkokat ke-
resi...

F. Gy.: – És hogy a csoda  ho-
gyan keletkezik: valaki összerak
hatvan-hetven, száz szót és eb-
bôl  a halmazból halhatatlan
vers válik. Másvalaki is összerak
ugyanennyi szót, és azonnal fe-
ledhetô. Mi ennek a jelenségnek
az oka? Ilyenkor, a kéziratokkal,
ékezetekkel, szójavításokkal való
foglalkozás során van rá mód,
hogy ezt megvizsgáljuk De per-
sze Radnóti költészetének nem-
csak ez a technikai oldala érde-
kel. Hanem egész jellege. Van-
nak költôk – ilyen például Cso-
konai, Arany, Weöres – akik,
hogy úgy mondjam, enciklopé-
dikusak. Költészetük a világ tel-
jességének illúzióját kelti, bármi-
kor fordulunk hozzájuk, valame-
lyik hangjuk megszólít. Vannak
aztán olyan költôk, mint Radnó-
ti, Pilinszky vagy Lator, akik kor-
látozzák önmagukat: talán ezál-
tal fokozzák  mûvészetük inten-
zitását. Ezt nem bírálatként
mondom, hanem erényként.
Lépten-nyomon megütött az a
magasszintû költészettechnikai
tudás és jó ízlés, ami Radnóti
mûveibôl sugárzik. Közismert,
hogy formamûvész volt, kiváló
mûfordító, aki a mesterség min-
den csínját tudta  Ahogy monda-
ni szokás, bármit meg tudott csi-
nálni. De nem csinált meg min-

dent: sem a formabontásban,
sem a formai játékokban nem
esett túlzásokba. Ezen csak ámu-
lunk, hiszen manapság ennek
épp az ellentétét tapasztaljuk.
Radnótinak remek humora volt,
s ezt olykor szelíden megcsillant-
ja verseiben. De ízléstelen szó-
vicceket nem követett el az olva-
sók ellen. Nagyon kevéssé enge-
dett a korstílus hatásának, ez le-
het az egyik oka, amiért olyan
idôtlennek és idôtállónak érez-
zük. Örök modern.  A megalku-
vás nélküli jó ízlésnek ez a magas
foka lenyûgöz. Radnóti  Miklós-
né jóvoltából sok kéziratot olvas-
tam át. Láttam, hogy Radnóti fo-
lyamatosan javította verssorait,
az írás lételeme volt. Születtek
ebbôl tollpróbák, tréfás alkalmi
versek, csakhogy azokat tollpró-
bának, tréfás alkalmi verseknek
tekintette, amelyek kávéházi tár-
saságban szórakoztatóak, de a
nyomtatásra szánt vers, az azért
más. A visszafogottság, amely
természetesen nemcsak a versta-
ni szabályok betartását, hanem
sokkal inkább a gondolkodás fe-
gyelmét jelenti, soha nem  látvá-
nyos. De versei ötven–hatvan év
után is végérvényességükkel üt-
nek szíven.

G. É.: – ...és a dolgok látásának fe-
gyelme is benne van. A Razglednicák
ennek klasszikus példája. Apám me-
sélte, hogy Baján találkozott az elsô
bori századdal, és amikor meglátták
ôket, az egész század, parancsnokos-
tul, mindenestül megszökött. A boriak
látványa volt a végsô lökés.

F. Gy.: –  A borzalom teljes
mélységében ott van e költemé-
nyekben, amelyek ugyanakkor

kristályos mûalkotások. Megren-
dítô az utolsó kéziratok sorsa.  A
bori táborban írott versek egy ré-
szét sikerült hazajuttatnia. Lát-
tam a sárguló papírlapokat.  A
Bori noteszben öt verssel több
van: ez az öt a Gyökér és a négy
Razglednica. Ezek csak a notesz
lapjain maradtak fenn. A notesz
lapjain az írás egy része olvasha-
tatlanná ázott a föld alatt. Ez az
öt vers azonban tisztán olvasha-
tó. Nem vagyok fatalista, vagy
misztikusnak sem gondolom
magam, mégis, mi ez, ha nem
csoda.  Az emberiség szégyene
legtisztább mûvészi dokumentu-
mainak meg kellett ôrzôdniük.
Radnóti nem kereste a kön-
nyebb utat. Nem menekült, ha-
nem szembenézett. Nem is tehe-
tett másként, jelleme miatt sem:
rituális áldozatot mutatott be,
föláldozta életét. A verseket ol-
vasva azt érzem, hogy a sugárzó
életszeretet mögül végtelen szo-
morúság hallatszik: olyan világ-
ban, ahol ilyen dolgok megtör-
ténnek, nem lehet élni. A mai,
viszonylagos béke embereinek
kevésbé végletes élethelyzetei-
ben is példaszerû Radnóti szelíd
radikalizmusa. Nem munka–,
csak úttörôtáborbeli emlékké-
pem, amikor valaki csomagot
kap, és tömi magába a süte-
ményt, miközben a többiek né-
zik. Tényleg jólesik, elégedett-
séggel tölt el, hogy nekem van,
másnak meg nincs? Radnóti
Miklós személyes tragédiájából
formált életmûve költészeten tú-
li viselkedésmintát is ad.

(Elhangzott az Irodalmi Újság
2000. február 5-i számában.)
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A Feng Shui kézikönyve

Park Kiadó

13. Barokk stílus
Vince Kiadó

14. Maclaine, Shirley:
Találd meg önmagad 9.

Édesvíz Kiadó

15. Druon, Maurice:
Az elátkozott királyok V. –

Franciaország nôstény-
farkasa

Európa Könyvkiadó

1166..  Attenborough, David:
A madarak élete

Kossuth Könyvkiadó

17. Druon, Maurice:
Az elátkozott királyok VI.

– Liliom és oroszlán
Európa Könyvkiadó

18. Follett, Ken:
Az ígéret földje

Zagora 2000.

19. Stone, Katherine:
Újra együtt

General Press Kiadó

20. Erôs Zoltán:
Fejjáték I–II.

Saxum

Felsôoktatási felvételi tájékoztató 2000.
Dokusoft

Kepes András:
Kepes krónika – beszélgetések
Park Könyvkiadó

Závada Pál:
Jadviga párnája
Magvetô Könyvkiadó

1.
2.
3.

A General Press üzenete
Valószínûleg minden könyvkereskedô tudna anekdotázni arról,
hogy mi mindent üzennek az olvasók a kiadónak, és ezeknek az
üzeneteknek a nagy többsége még a nyomdafestéket is elbírja. E
sorok írójával esett meg tizenöt–húsz évvel ezelôtt, hogy egy
mérges hölgy követelte tôle a kis antikváriumban nagy hangon,
hogy haladéktalanul tájékoztassa a Zokogó majom szerzôjét, Bá-
lint Tibort arról, hogy ama bizonyos cukrászda, amely a regény
egyik helyszíne, Kolozsvárnak nem abban az utcájában volt,
ahová az író „helyezte”, hanem egy másikban. Az is kiderült,
hogy a Magvetô Kiadótól pedig azt várja, immár a pontos infor-
máció birtokában azonnal megjelenteti a mû javított kiadását. E
sorok írója most – sok évvel késôbb – töredelmesen bevallja,
hogy sem Bálint Tibornak, sem a Magvetô Kiadónak nem adta
át az üzenetet. 

A könyvkereskedôk és a kiadók kapcsolata persze sokkal több,
mint egy hasonló üzenet átadása. Ezt tudja a General Press Ki-
adó is, emiatt törekszik könyvei népszerûsítéséhez megnyerni a
könyvesbolti dolgozókat, és e sorok megírásának vállalt célja,
hogy felmutassa a jó példát. A General Press Kiadó a Libri
Könyvkereskedelmi Kft. könyvesboltjaiban dolgozók között
versenyt hirdetett, természetesen azért, hogy könyveiket az el-
adók még szívesebben ajánlják a vásárlóknak. Ez egy értelmes
cél a mai „piacgazdasági” világban, s ami a fontos, ezt a célt em-
beri módon kívánja elérni. Mert vegyük észre: az emberi kapcso-
latra alapoz, az emberi hangra számít, a személyességet akarja el-
érni. A vevôbôl így lehet olvasó, az eladóból kereskedô: két em-
ber beszélget a könyvekrôl… s egyszer csak szóba kerül a Gene-
ral Press legújabb kiadványa.

M. J.
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Örök szomorúságom marad,
hogy annak idején nem érett-
ségizhettem mûvészettörténet-
bôl: csupán egy esztendôn át
tanult tárgyból erre nem adott
lehetôséget a szabályzat. Pedig
már azt is szépen megálmod-
tam, hogy kedvenc tételeimet
– a román kor mûvészetét és a
kortárs magyar köztéri szobrá-
szatot – húzom, s nevek és el-
méletek garmadájával kápráz-
tatom el kedves, joviális (ere-
dendôen nem is ebben a tárgy-
ban otthonos) tanárunkat, va-
lamint a tisztelt bizottságot.
Bánatomat épp tanárunk csití-
totta azzal, hogy kevés és kétes
értékû (volt, akkor) a szakiro-
dalom, fôképp a lexikális in-
formáció-állomány. S ezt saj-
nos nem lehetett vitatni – nem
csupán az 1960-as évek köze-
pén: még legalább egy-másfél
évtizedet kellett várni az idevá-
gó hazai publikációk – a fordí-
tások és az eredeti munkák –
gyarapodására, színvonal-
emelkedésére.

Néhány rövidebb elvi esz-
mefuttatásból, mai magyar
képzômûvészeti alkotások
elemzésébôl, baráti fölkérésre
tartott kiállításmegnyitók szö-
vegeibôl mégiscsak összeállt
az idôk során egy paksaméta
„érettségi-pótló” írásom, ám
máig úgy érzem – s ez persze
igaz is –, hogy az irodalom, a
színház, a film világából ki-ki-
merészkedve legföljebb csak
óvatosan kóstolgathatom,
amit a festészet, a szobrászat, a
grafika, a fotómûvészet kínál.
S mindig rám fér a tárgyi,
adatbeli, a röviden eligazító
segítség.

Nos, az Enciklopédia Kiadó
sok ezer – hosszú távon több
tízezernyi – érdekelt és érdek-
lôdô segítségére sietett, amikor
– az A és a G betûk közé tarto-
zó címszóállományt felölelô
elsô kötettel – megkezdte a
Kortárs Magyar Mûvészeti Lexi-
kon, e párját ritkító és „össz-eu-
rópai” szemmel nézve is pél-
daadó munka közrebocsátását.
Fitz Péter fôszerkesztô és F. Al-

mási Éva felelôs szerkesztô irá-
nyításával hét-nyolc esztendôs
koncipiáló, alapozó és össze-
hangoló tevékenység elôzte
meg a sok tucat szakértô köz-
remûködésével létrehozott in-
dító tomusz megjelentetését.
A munkatársak között legjobb
mûvészettörténészeink, kriti-
kusaink, specialistáink szinte
mindegyikét megtaláljuk
(azoknak a lexikográfusoknak
egyikét-másikát is, akik az
elôzménynek tekinthetô ki-
sebb vállalkozásokat jegyez-
ték). Tiszta, tömör, szakszerû
beszédmód jellemzi a szócik-
keket, melyek megadják a leg-
fontosabb életrajzi eseménye-
ket, egy-egy életmû inkább is-
mertetô, mintsem értékelô le-
írását, a különféle kiállításfor-
mákon történt szerepléseket, s
a vonatkozó recepciós irodal-
mat. A könyv egységes, olvas-
mányos, olykor esszéisztikus
hangneme, vonzó, szuverén
bensô világa – mert a jó lexi-
kon ezzel is bír! – alighanem a
szerkesztôk a szigorú tudomá-
nyosságból sosem engedô, ta-
pintatos összesimító törekvé-
seinek is köszönhetô.

Mit is jelent a kortárs kifeje-
zés? Az 1945 után – akár csak
rövid ideig is – aktív mûvé-
szek felsorakoztatását. Termé-
szetesen így – a gazdag oeu-
vre-ök, a szerencsésen hosszú
életutak, bizonyos iskolák ré-
vén – a XIX. század utolsó
harmada, s fôleg a XX. század
elsô fele is jelen van, vagyis a
lexikon valójában (ekképp is)
többet ajándékoz olvasójá-
nak, mint amennyit a címe
ígér. (A szakmai kulcsszó a do-
kumentálhatóság.)

Természetesen még e tágassá-
gon belül sem garantálható a
hiánytalan teljesség. Nincs
olyan lexikon, amelybôl ki ne
maradna valaki vagy valami.
Szívesen találkoztam volna az
idôs mesterek közül az 1915-
ben született Bartha Zoltán
festômûvész – egyben a Rud-
nay-hagyaték hûséges sáfárja –
nevével. Itt lenne a helye a kö-

zépnemzedékbôl Deák László
költônek, aki festômûvészként
és filmesként is eredményesen
serénykedett, kiadóvezetôként
pedig fölvállalta a KMML-bôl
sem hiányzó Balkon címû mû-
vészeti folyóirat gondozását.
De ne a kifogásokkal hozakod-
junk elô (bár megemlíthetném
még némely ellentmondások
zavaró voltát, vagy azt, hogy
például a B.A.V. monogramú
szerzôt a könyv íróinak listája
alapján nem sikerült azonosí-
tanom). Sokkal fontosabb,
hogy a szép küllemû, jó fogá-
sú, elônyös tipográfiájú lexi-
kon monumentális körképet
nyújt – az adatok és a sûrített
jellemzések nyelvén megfogal-
mazva – képzômûvészetünk
félmúltjáról és jelenérôl. Mû-
velôdés- és kortörténet is kike-
rekedik a címszavakból – mi
mindent mond el közvetve a
Bercsényi Kollégium, e hajda-
ni avantgárd szellemi központ
minikrónikája, a computer art
és a conceptual art ismertetése,
az Erdély Miklós élet- és pálya-
rajz! Megkülönböztetett, átsu-
gárzó fontosságuk van a
„nagycímszavaknak” (noha a
lexikonok köztársaságában
egyenrangúság áll fenn a két-
száz sort vagy öt kurta sort ma-
gukénak tudó személyek kö-
zött): a Bálint Endre, a Barcsay
Jenô, az Egry József címszó-
nak, s megannyi másnak. A
képzômûvészet nagy ágazatai
mellett a fotómûvészet, a mû-
vészkönyv-alkotás (s egy-két
„kisipar”) sem szorul háttérbe.
Rengeteg meglepetéssel, új is-
merettel szolgál az enciklopé-
dia – elég talán a Cornell Ca-
pa- (tehát nem a szomszédos,
„testvéri” Robert Capa-) szó-
cikkekre utalni. A lexikális
summázatok rövidségük elle-
nére sokfelé mozdíthatják a tu-
dást és a kíváncsiságot (Ciupe
Mária Sarolta [Király] szócik-
ke példának okáért a román
Ciupe mûvészcsalád munkás-
ságának irányába).

A kötetben fôszerep jut az el-
sôrangúan válogatott és nyom-
dailag is magas színvonalon
megjelenített illusztrációs
anyagnak. A Kortárs Magyar
Mûvészeti Lexikon mint „al-
bum” is megállja a helyét – eb-
ben a vonatkozásban is szép és
tanulságos. Egyenletes figyel-
met fordít az átfogott dekádok

mindegyikére, s a különbözô
mûvészeti ágakra és törekvé-
sekre is. (Nekem tán csak Fele-
kiné Gáspár Anni „legendás”
Füttyös kalauznôje hiányzik –
ha hiányzik: részben azért,
mert a megfelelô oldalon épp
ott látható Félegyházi László-
tól az 1950-es festmény, a Bú-
torgyári sztahanovista; s mert a
szocreál kalauznônek – részint
az Esterházy Péter-életmû kap-
csán – szövevényes utólélete
van. Lássa, aki még nem látta.)

Századvégi portrékat vonultat
föl új lexikonkincsünk (a szó-
kapcsolatot Balás Eszter szo-
borsorozatából kölcsönzöm):
miként látja ma a szaktudo-
mány – a lexiko gráfia keretei
között – a századnyivá növô,
1945 utáni félszázadot a kép-
zômûvészet világában? Nem
pusztán alkalmi használatra:
breviáriumszerû olvasgatás
céljára tartom polcomon e re-
gényesnek is nevezhetô adattá-
rat. Személyes hangon kezd-
tem, úgy is fejezem be: a Kor-
társ Magyar Mûvészeti Lexikon-
ból tudom meg, hogy a külö-
nös egyéniségû festômûvész,
családunk barátja, ki egy régi
vasárnapon, mindössze az
ebédre kért és elfogadott egy
tál rizsért cserébe, vázolni
kezdte öcsém, s jómagam
portréját, majd a készülô mû-
vet és a két megszeppent, der-
medten ülô kisgyereket hátra-
hagyva, lobogó hajjal elvágta-
tott – nos, ez a mûvész utóbb
meg sem állt az Amerikai
Egyesült Államokig, s most
idôs mesterként ott él; meg-
kezdett alkotását tehát már
aligha fogja befejezni.

Tarján Tamás

Századvégi portrék
Kortárs Magyar Mûvészeti Lexikon 1, A–G
Enciklopédia Kiadó, 10 000 Ft
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Galló Béla
A túlélés tudománya
(Helikon Universitas)
1680 Ft
A szerzô kötetében bemutatja,
hogy miként látja az ezredfor-
duló világát a nemzetközi poli-
tikai viszonyok elmélete. „Még
nem dôlt el a kérdés, hogy az
integrációs törekvések a gaz-
dasági és pénzügyi keretek
között maradnak-e, vagy föld-
részünkön egy izgalmas állam-
és társadalomszervezési
próbálkozásnak vagyunk-e
kortársai, mely lebontja a
nemzetállam és a nemzettár-
sadalom hagyományos
kereteit.” – írja Galló Béla, a
politikatudományok doktora, a
Magyar Hírlap publicistája.

Terry Eagleton
A fenomenológiától

a pszichoanalízisig
(Helikon Universitas)

1880 Ft

A magyar irodalomról való gon-
dolkodáshoz is nyújthat messze-

menô következményekkel járó
új szempontokat Terry Eagleton

irodalomelméleti mûve. A
szerzô elméleti alapállása, hogy

„a modern irodalomelmélet
része korunk politika- és ideoló-

giatörténetének, elválaszthatat-
lanul összefügg politikai hitekkel

és ideológiai értékekkel. Nem
annyira autonóm intellektuális
vizsgálódási terep, mint inkább

korunk történelmének egyik
sajátos vetülete.”

Galló Béla A túlélés tudománya címû könyvét február 29-én délután fél hatkor a Helikon
Könyvesházban Balogh András professzor, az ELTE tanszékvezetô egyetemi tanára mutatja be.

A könyvbemutatóra minden – politika iránt érdeklôdô – olvasót szeretettel várnak.

A Sunbooks Kft. újdonságai

Hatalmas könyvválasztékkal (több mint 500 kiadó – 7000 cím) várjuk vásárlóinkat 1200 nm-en!
Telefonon, faxon rendelt áruját gyorsan és olcsón házhoz szállítjuk.

Címünk: 1158 Budapest, Késmárk u. 9. (Agritek-telep) Telefon: 417-3438, 417-3439,
Fax: 417-3441 E-mail: sunbooks@matavnet.hu Nyitva tartás: H: 8–16h, K-Cs.: 7–17h, P.: 8–14h

A te világod/Passage – Novum
A gyermeki alapmûveltséget megalapozó ismeretterjesztô
enciklopédia, 4500 Ft
Egyetemi és fôiskolai kalauz/Greger–Delacroix
A magyar felsôoktatás kézikönyve, 1600 Ft
Szúnyog ül a fûben
Versek, mesék gyerekeknek és nagymamáknak, 770 Ft
Szürke fények/9s Mûhely
Benkô Imre fotóalbuma: Budapest 1970–1999, 2600 Ft
Interjú/Útmutató
Az interjú fajtái és módszerei, Változó világ sorozat 28. kötet,
390 Ft
Se többet, se kevesebbet/Útmutató
Betegségek és egészséget védô tényezôk ismertetése, 1280 Ft
Pénzvadászat/Csekô László
Egy könyv az életbiztosításokról, 990 Ft
Kétezer gondolat 2000 kapujában/Klisé
Hírességek gondolatai az ezredfordulóról, 2990 Ft
A finn szauna/Finn faház Kft.
A finn szaunáról és a szaunázási kultúráról, 2800 Ft
Kresz könyv az életért, a biztonságért 2000, 1600 Ft
Teszt könyv az életért, a biztonságért 2000, 860 Ft
Ismerkedj az írással/Passage
Ismerkedj az ellentétekkel/Passage
Ismerkedj a számolással/Passage
Ismerkedj a formákkal/Passage
Nélkülözhetetlen fogalmakkal megismertetô jól érthetô,
vidám füzet óvodásoknak, 590 Ft/füzet
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Romantikus minták és fordulatok
– nyersebben klisék – köszönget-
nek vissza a bájosan vagy ormót-
lanul vastag lektûrök híveinek
ebbôl a három friss mutatvány-
ból. Mindegyik könyvet tapasz-
talt, szórakoztató olvasmányokkal
is foglalkozó kiadók bocsájtották
közre, múlandó papíron, szemkí-
mélôen szellôs tipográfiával.

A Világsikerek sorozat tizennyol-
cadik kötete viszonylag ifjú angol
szerzô, Lee Child alkotásával csábít-
ja közönségét. A Ne add fel könnyen
címû thrillerben világuralmi (egy-
szersmind az ugyanezen objektu-
mot megsemmisítô) tervekkel lép
színre egy neonáci vezéregyén.
Mindvégig irányítaná is az egyre ve-
szélyesebbé csomósodó cselek-
ményt, ha engednék. Idióta elkép-
zelése (az USA festôi Montana álla-
mában) megvalósulna a hadsereg és
egyéb fegyveres testületek szeme
láttára, ha az elnök túszul ejtett ke-
resztlányával együtt véletlenül nem
lenne kénytelen elfogni egy igazság-
szeretô, cowboy-lelkületi hímnemû
hôst is. Vele aztán meggyûlik a két-
balkezes diktárorjelölt baja. Való-
színûtlenségektôl se mentes párhar-
cuk hevességét mérsékli, hogy a
gazfickók tanyájának kellôs köze-
pén dinamittal bélelt börtön ma-
gaslik. Akárki beletalál, lôttek mind
a túszoknak, mind ôrzôiknek. A
csukafogta róka, rókafogta csuka

helyzeteknek se szeri se száma a fel-
forrósodó történetben. Az pedig
legalábbis tuti, hogy a teljes –
eszelôs ideológiákkal megspékelt –
sztoriból alkalomadtán film lesz,
annyi látványos, melodramatikus
motívum van belepasszírozva.

Rafináltabb (és szigorúan számító-
gépes) környezetben játszódik a te-
hetségét, ötletességét már a korábbi
Államérdekkel bizonyító David Bal-
dacci Csúcsvezérlése, a maga kigyúrt
jellemrajzú résztvevôivel és érvényes
high-tech hangulatával egyetemben.
A hitelesség látszatára már elôzôleg
sokat adó író utószavából kiderül:
most sem hagyatkozott a saját
(amúgy bokros) élményeire, ismere-
teire. Bôven igénybevette a hozzá-
értôk tanácsait, hogy a valósághoz
hasonló (analóg) eseteket, magyará-
zatokat, leírásokat illeszthessen bele
a megfelelô fejezetekbe. Stabil tu-
dásháttere birtokában biztonsággal
mozog a szövevényes pénzügyi és
jogi kérdésekben. Közben elôzéke-
nyen ügyel arra, hogy meg ne csö-
mörödjünk az agzakt mondanivalók
túladagolásától. A mesének tudniil-
lik Baldacci szépen kivitelezett szán-
déka szerint minden szakmai panel-
locsifecsi mellett egyenletesen, sôt
vonzó formában kell csörgedeznie,
nehogy már ismeretterjesztô mun-
kákra szokjunk rá a rejtélyes és múlt
századian titokzatos alaphistória él-
vezete helyett. Ezért alkalmazza az

akaratlagos titkolózás mesteri bele-
keverését a talányos nagyjelenetekbe
– a meghökkentô nyomozati újrane-
kiveselkedések lépcsôfokain. Így
érezteti, hogy rendes tétek forognak
kockán, s akik a titkok földerítéséért
vásárra viszik a bôrüket, azok, ha
nem is mûvészi karakterek, de ro-
konszenves típusok, méltán becsül-
hetjük ôket. Ügyködésük és megszó-
lalásuk soha nem mond ellent egy-
másnak. Véleményeik olykor érde-
mesek a megfontolásra. A könnyebb
utat inkább az alávaló figurák elna-
gyolt bemutatásakor választja a pro-
fi szerzô. Mégis megbocsájtunk érte,
mert a hagyományos hátborzonga-
tást szervesen párosítja a korszerûbb
ijesztgetésekkel, agyafúrt meglepeté-
sekkel. Férfi fôhôse, a derék Lee Sa-
wyer nyomozó egyébként úgy meg-
tetszhetett neki, hogy a mû utolsó
mondataiban utal rá: nemsokára
esetleg másik nehéz ügyben talál-
kozhatunk vele; örömünkre és kész-
séggel.

Kevesebb a bûnelkövetés, annál
vastagabb a színpadiasság Judith
Michael ezeroldalas, két részre bon-
tott kellemes szószaporításában,
melynek magyar címe Kegyes hazug-
ságok, Fájó igazságok. Kissé szégyen-
kezve írom le, hogy hôsnôi egymás-
tól megkülönböztethetetlen ikrek!
Egy hétre egzisztenciát, lakhelyet,
családot cserélnek. Ebbôl a cselvíg-
játéki plánumból az jön ki, hogy
egész más történik velük, mint ami-
re számítottak. Kalandjaik – kivéve
egy majdnem halálos kimenetelût –
fôként szerelmi-bizonytalankodás
jellegûek.

Az amerikai írónô fôként az ér-
zelmi áradásban utazik. Erre kap-
ható publikumát a szentimentális
ömlengés vizein szereti csónakáz-
tatni. Hogy maradjon némi fogla-
latosságuk emócióik taglalása és
átélése közben, itt-ott teret enged
lakberendezési mániájuk ecsetelé-
sének. Ennek kapcsán (vagy csak
úgy?) eszébe jut, hogy már miért
ne léptessen fel pluszban egy
megvesztegetô modorú mûkincs-
csempészt valahol a több száza-
dik oldalon. Ettôl kezdve az ô ho-
mályos célzatú viselt dolgai szol-
gáltatják a külsô izgalmakat, ame-
lyek ugye mégsem hiányozhatnak
ekkora betûtengerbôl. Felfedez-
hetô tulajdonsága még az elringa-
tó folyamatnak, hogy minden
egyes részletébôl tanulságokat le-
het levonni. Szorgalmas szerzônk
le is szûri helyettünk. Teljesítmé-
nye tulajdonképpen bámulatos.
Érzéke az aprólékoskodáshoz ki-
váló. Párbeszédei könyörtelenül
arra vonatkoznak, ami épp elfog-
lalja a felmerülô és elôforduló
személyeket.

Judith Michaelben mint íróban
az a pláne, hogy nem hagy kétsé-
get szerényen hatalmas vállalkozá-
sa megnyugtató céljáról: kifejezet-
ten a lagymatag idôtöltésre való.

Iszlai Zoltán
Lee Child: Ne add fel könnyen. Gene-
ralPress, 1999, 400 1 999 Ft David
Baldacci: Csúcsvezérlés. Európa, 596
1. 1500 Ft
Judith Michael: Kegyes hazugságok –
Fájó igazságok JLX Kiadó, 534, 503
1., Kötetenként 1398 Ft

Agyafúrtak
és lagymatagok

Mielôtt bárki félreértene: nem a
predikátumos, kutyabôrös, hét-
szilvafás nemesrôl lesz alábbiak-
ban szó, már csak azért sem, mert
a régi címek és rangok visszaállítá-
sa – egyelôre – elmaradt. Van en-
nél szomorúbb jelensége is napja-
inknak, az a fajta „nemes”, aki
Petôfi versének „hôsével” el-
mondhatja magáról: „Nem írok,
nem olvasok / Én magyar nemes
vagyok”. Gyerekeinkrôl, az iskolá-
ba járókról érezzük, sejtjük, tud-
juk jó ideje, hogy elôbb magával
az írás mûveletével álltak tömege-
sen hadilábon (nagyrészt némely
felelôtlen, mindenáron újítani
akaró írásoktatási módszernek kö-
szönhetôen), az utóbbi idôben

pedig mind többen észlelik e ri-
asztó tény méltó párját: még ha
megtanultak is, nem gyakorolják
az olvasást. A kötelezôt, no meg a
tankönyveket, úgy, ahogy beléjük
tapossa az iskola, hiszen képes
szankciókat alkalmazni, de hát
nem az ilyen olvasás hiánya a
gond. Az kezd megszûnni, és ez
az igazi baj, hogy saját örömükre,
kedvtelésbôl, akár titokban, pad
alatt, párna alatt olvassanak a gye-
rekek – szinte mindegy is már,
hogy mit, akár scifit, krimit, csak
olvasnának. De nem teszik. A For-
dulópont címû periodika 1999/2-
3. számában szakemberek keresik
a választ a miért-re, de bármily
okosak, körültekintôek, felkészül-

tek is, nem találják, ôk is csak azt
képesek elôszámlálni, amit mi is
tudunk: a gyerekek nem olvasnak.
Nincs hozzá türelmük. Nem ér-
dekli ôket. A sok bölcs felnôtt
láncreakciószerûen nosztalgiázik,
bizony, a mi korosztályunk, meg
már az apáinké is, a nagyapákról
nem is beszélve, falta a könyveket.
Boldogan. Lelkesen. Romantikája
is volt a dolognak, mert némely
könyvtôl el voltunk tiltva. Egy-
egy világot fedeztünk fel az olvas-
mányainkban. És dôl a panasz:
miért nem ilyenek a mai gyerekek
is. Hogyhogy ôk nem érzik ugyan-
ezt? Miért nem ragadja el ôket,
amitôl bennünket büntetés terhe
mellett sem lehetett elriasztani?
Sorolják a könnyen belátható
okokat: a tévé, a számítógép, a
könyvkiadás- és terjesztés sanyarú-
sága, az ifjúsági irodalom méltat-
lan helyzete, a megnôtt könyv-

árak, melyekkel fordított arány-
ban áll a családi könyvtárak nagy-
sága, stb. Szomorítjuk egymást,
ragozzuk a végtelenségig, hogy
ebbôl így baj lesz. Rosszindulattal
se mondhatná senki, hogy nem
igaz, nem mélyenszántó, nem ala-
pos mindaz, amit az elemzôk föl-
hoznak. A végén mégis felötlik,
hogy van valami, amivel eszükbe
se jut próbálkozni. Kifaggattak
már mindenféle szociális, földraj-
zi, mûveltségi, életkori rétegbe tar-
tozó szülôt és tanárt. Úgyhogy
egyszer már, csak a hecc kedvéért,
meg lehetne kérdezni nem-olvasá-
suk okairól magukat az érintette-
ket is. Jól felvágott nyelvû gyere-
keink vannak, hátha akad a sok kis
új „nemes” közt olyan is, akibôl
idôvel a nemességgel szakító re-
publikánus, azaz hát olvasó em-
ber is lehet.

Nyerges András

Jegyzet arról, miért olyan
sok a kis magyar nemes?
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Forgách András:
Aki nincs
Magvetô Kiadó, 1999
407 oldal

Példázatok gyûjteménye,
avagy vallomás? – tehetnénk
fel a kérdést a szerzô harma-
dik prózai mûvével  kapcso-
latban. Mindkét maghatáro-
zásnak van létjogosultsága. A
regény keretét egy fiktív zen-
buddhista szerzetes, Chan
Chu példázatainak sokasága
adja, melybôl egy sajátos világ
és egy sajátos életrajz tárul az
olvasó elé.  A szerzô, aki nem
tartja magát a keleti filozófiák
szakértôjének – csupán rend-
kívül vonzódik ehhez  világ-
hoz –, formájában követi a ke-
leti példázatok felépítését,
melyekben megfogalmazódik,
mint oktatja a nagy tanító és
bölcs, Chan Chu  szerzetes-
társait. A betûrendes címmu-
tató alapján akár bölcsességek
gyûjteményeként is olvashat-
nánk a munkát. Persze a do-
log ennél lényegesen bonyo-
lultabb. A regény elsô harma-
dának keleties történetei vala-
miféle idôn kívüliséget sugall-
nak, majd Chan Chu egyszer
csak elérkezik a ’90-es évek
Magyarországára, példázatai
errôl a világról szólnak, sôt mi
több, összetalálkoznak a re-
gény másik szálával, mely egy
fiatal dramaturg pályakezdô
éveit mondja el vallomásos
formában. Megtudjuk, ho-
gyan töltötte napjait az ifjú
dramaturg egy kisvárosi szín-
ház alkalmazásában, olvasha-
tunk lengyelországi utazásáról
és munkájáról, valamint sze-
relmeirôl. Nem feladatunk el-
dönteni, vajon a keleti szerze-
tes, az ifjú dramaturg, a narrá-
tor és maga a szerzô mennyi-
ben alteregói egymásnak – tel-
jes azonosításuk durva túlzás
lenne –, mindenesetre ezer
szállal kapcsolódnak egymás-
hoz, egyikük története rímel a
másikéra. Egy helyen ki is
mondatik  lényegi azonossá-
guk: „– Tanár? – kérdezte a
fogatlan szájú asszony Chan

Chutól. – Nem, író vagyok. –
És hogy hívják? – Forgách
Andrásnak. – Köszönöm –
mondta a fogatlan szájú asz-
szony és megsimogatta Chan
Chu  kabátujját.” A regény ol-
vasási technikája sem a meg-
szokott: mivel a történet me-
nete nem lineáris, éppúgy  le-
hetséges bárhol felütni, mint
az elejétôl a végéig olvasni.
Forgách regénye egyszerre
múlt és jelen idejû, visszaem-
lékezésként éppoly érdekes
mint a ’90-es évek különös
tablójaként.

Szénási Zs.

Tauno Yliruusi:
Becsapni a halált
Neoprológus Kiadó
65 oldal, 720 forint

A nemrégiben elhunyt finn
próza- és drámaíró, költô
munkásságát Amerikában job-
ban ismerik, mint hazájában.
Magyarországon Börtönkarrier
címû darabját játszották a Mis-
kolci Nemzeti Színházban Ve-
rebes István, a tv-változatot
pedig Marton László rendezé-
sében.

A Neoprológus Kiadó gon-
dozásában, Gombár Endre
szép fordításában most megje-
lent Becsapni a halált címû re-
gény története egy bôvített
mondatban összefoglalható.
Egy idôs ember megtudja,
hogy felesége halálos beteg, s
ezért elhatározza, együtt megy
asszonyával a halálba.

Persze a történet csak látszó-
lag ilyen egyszerû. Jóval több-
rôl van szó Tauno Yliruusi
regényében, mint egy páros
öngyilkosságról. Valójában
olyasmirôl szól, amirôl egyre
többet vitatkoznak orvosok,
jogászok, lélekgyógyászok. Az
élet méltóságáról, arról, hogy
van-e jogunk dönteni életünk-
rôl és halálunkról, de szól az
idôskori szerelemrôl, amely a
fiatalok számára érthetetlen és
értelmezhetetlen, az öregek,
betegek magányáról és persze
arról is, hogy a modern kor
embere számára a betegség, a
halál tabu-téma, olyan, amely-

rôl hallani kényelmetlen, be-
szélni illetlen.

Torsti bácsi és Anni néni tör-
ténete egy manapság hihetetlen
érzelmi kapcsolat története, hi-
szen Nagy Lászlóval szólva: „a
szerelmet a foguk között tartva
viszik át azt a túlsó partra.”

–tip–

Nagy Képes Millenniumi
Arcképcsarnok
Rubicon – Aquila-könyvek
400 oldal, 7820 Ft

II. András, Hunyadi János,
Werbôczy István, Fráter
György, Báthory István, Beth-
len Gábor, Pázmány Péter,
Zrínyi Miklós, Thököly Imre,
Andrássy Gyula, Erzsébet ki-
rályné  – néhány név a sok kö-
zül. Megítélni nem könnyû
ôket. Politikai szerepük értéke-
lésére tesz kísérletet az a Szent
Istvántól Antall Józsefig terje-
dô, száz történelmi személyi-
ség portréján keresztül ezer év
történelmét áttekintô munka,
amely alapvetô kézikönyvnek
ígérkezik. A nagy ívû történel-
mi tabló, a múlt különbözô
elôjelû személyiségeit, hírese-
ket és hírhedteket egyaránt be-
mutató kötetet hetvenöt törté-
nész – az adott személyek ne-
ves kutatója – szerkesztette.
Történelmi személyiségek sze-
repelnek benne, azaz olyanok,
akik meghatározó szerepet ját-
szottak az ország valamikori
politikai életében.  Mûvésze-
ket, tudósokat nem vettek fel a
kötetbe, kivéve, ha a politiká-
ban is fontos szerepet játszot-
tak egykoron. Olyan pozitív
és negatív alakokat kerestek,
akiket gyakran egészen más-
ként ítélt meg saját koruk,
mint a késôbbi századok törté-
nészei. A legproblematiku-
sabb idôszak természetesen a
XX. század, hiszen nagyon
sokféle értékrend él egyszerre
egymás mellett. Nehezen le-
hetne történeti panteont felál-
lítani. A kézikönyv egyharma-
da mégis e századi alakokkal
foglalkozik, mondván, a teljes
képhez bizonyos politikusok

elemzését nem lehet megke-
rülni. Igyekeznek árnyalt ké-
pet adni, de a végsô ítéletet az
olvasóra bízzák. Szerepeltet-
nek néhány határon túli, ed-
dig kevéssé ismert politikust
is. E kézikönyv – mely a hazai
történészek élvonalának mun-
kája és a hazai történettudo-
mány ismeretanyagát és hoz-
záállását tükrözi – a szó  legne-
mesebb értelmében ismeret-
terjesztô: stílusa könnyen ért-
hetô, ugyanakkor tudomá-
nyos precizitású és alapossá-
gú. A mini portrék fél és egy ív
közötti  terjedelmûek. A szer-
kesztôk arra törekedtek, hogy
egy-egy portrén akár egy ültô-
helyben át tudja „rágni” magát
az olvasó. A gazdagon illuszt-
rált kötetben  ügyeltek arra,
hogy eredeti festményekkel,
metszetekkel  színesítsék a le-
író részeket,  olyan képeket ke-
restek, melyeket eddig csak rit-
kán, vagy még soha sem kö-
zöltek szélesebb publikum
elôtt. 

Sz.Zs.

Parlamenti választások
Magyarországon
1920–1998
Szerkesztette: Földes György, Hu-
bai László
Napvilág Kiadó, 380 oldal,
2100 Ft

A 15 szerzôs tanulmánykötet
egységes történeti munkának
tekinthetô. Ezt a – címben
jelzett – kronologikus szerke-
zet is segíti, de a szerkesztôk
tudatos törekvése is, hogy az
egyes szerzôk által vállalt kü-
lönbözô korszakok egységes
szempontok szerinti feldol-
gozását szorgalmazzák. Így a
dualizmus korának „elôtörté-
nete” után az Osztrák–Ma-
gyar Monarchia felbomlása
utáni magyar történelmet
mondhatni napjainkig követi
a könyv a parlamenti válasz-
tások tükrében. A nyolc évti-
zed tucatnyi választása ter-
mészetszerûleg alkalmasnak
bizonyult a korszak(ok) poli-
tika- és – közvetve – társada-

Magyar irodalom

Külföldi irodalom

Történelem

Politológia
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lomtörténetének bemutatásá-
ra, hisz a választási küzdel-
mek, ígéretek és machinációk
mindig jóval többet mutat-
nak meg a mélyben zajló min-
dennapi politikai életbôl,
mint ama csúcs abból a bizo-
nyos jéghegybôl.

Talán 12 választás valószí-
nûtlenül kevésnek tûnhet a
csaknem évszázadnyi idôszak-
hoz képest, ám vegyük számí-
tásba, hogy a második világhá-
ború alatt (1939–1945-ig) nem
voltak választások, továbbá az
1949 és 1990 közé esô idôben
lezajló szavazások (amikor csak
a Népfront között „választhat-
tunk”) nemigen jelentettek tör-
ténelmi eseményt.

Igaz, ami igaz, az 1920-as –
szoros nemzetközi ellenôrzés
alatt történô – lényegében sza-
bad választások utáni másfél
évtizedben se a „konszolidáló”
Bethlen, se a „reformer” Göm-
bös „nem ment a szomszédba”
egy kis hatalmi túlkapásért, ci-
nikus csalásért és hatósági erô-
szakért – „mentségükre” csak
az szolgálhat, hogy ôk leg-
alább egymás ellen is „éles-
ben” hadakoztak. A szegény
„országgyarapító” Teleki hátán
'39-ben csattanó „ostort” pe-
dig már – ha jórészt hazai
anyagból is – német birodalmi
„licenc” alapján fonták...

Még 1945 lesz reményteli, fé-
nyes (a nemzetközi figyelem
reflektorfényébe vont) pilla-
nat, ám nemsokára jönnek a
„kék cédulák” és történetünk
újabb fejezetének elsötétült
(kinek szürke, kinek vörös, ki-
nek fekete) lapjai, melyeket
lássunk bármilyen színûnek
vagy árnyalatúnak, vitathatat-
lan, hogy a parlamentáris de-
mokrácia szempontjából sivá-
ran egyszínûek.

1990-ben új fejezet kezdô-
dik, új lapokkal bôvül hazánk
története. Igaz ugyan, hogy a
többpártrendszerû, szabad vá-
lasztás önmagában még nem
elég a boldogsághoz, és a vá-
lasztások története önmagá-
ban még nem a történelem, de
a legutóbbi évtized annyi ta-
pasztalattal legalábbis gazda-
gította a magyar társadalmat,
hogy ma már a hatalom-tech-
nikai eszközök és mesterkedé-

sek önmagukban egyetlen po-
litikai csoportosulás számára
sem elegendôek a választáson
elnyert hatalom tartós birtok-
lásához. Mifelénk azért ez
sem kevés.

T. I.

Michel Foucher:
Európa-köztársaság
Napvilág Kiadó
140 oldal, 1100 Ft

Az 1998-ban íródott történel-
mi-(geo)politikai esszé francia
szerzôje amellett, hogy jól át-
tekinthetô képet fest az „Euró-
pa-eszme” történetérôl, „kife-
cseg” egyet-mást Közép- és Ke-
let-Európa jövôjérôl is. Már
ahogyan a magát fél évszáza-
don át „egyedüli Európaként”
számon tartó Nyugat-Európa
képzeli az egész földrajzi egy-
ség jövôjét. (Mert természete-
sen az is kiderül a tanulmány-
ból, hogy a politikai Európa so-
ha nem volt azonos a földrajzi
Európával. Következésképpen
a történeti Európa is koronként
változó fogalom.)

A magyar kiadás 1999-ben ké-
szült, így az utolsó esztendô né-
hány – eredetileg jövôbelinek
jelzett – eseményét a szerkesz-
tôi jegyzetek már lezajlottként
nyugtázhatják. Ez azonban
cseppet sem von le a könyv
„hír-értékébôl”, mely abban áll,
hogy az idézett dokumentu-
mok expressis verbis közlik, mi-
lyen hatályos nyugat-európai
(és észak-amerikai) politikai
döntések jelölik ki a közép- és
kelet-európai régió országainak
útját „Európába” – helyesebben
az Európai Unióba.

Tartalmaz az írás konkrét
prognózist is csatlakozásunk
idôpontját és menetrendjét il-
letôen, ám – bármennyire sze-
retnénk tudni, hány évig kell
még „önmagunk felülmúlásá-
nak” idegfeszítô kényszerében
élnünk – rég’ nem ringatjuk
már magunkat abban az illúzi-
óban, hogy egy-egy legújabb
idôpont szentírás. Sokkal ér-
dekesebb számunkra az alapí-
tó – és meghatározó – tagálla-
mok bôvítési motivációjának,
érdekeltségének elemzése.
Homlokunkra csapunk, ami-
kor megértjük az összefüggést

egy-egy francia vagy német
biztatás és a biztatott országok
köre között.

Nem kell, hogy a tisztán
(vagy akár csak tisztábban) lá-
tás szkeptikussá tegyen ben-
nünket. E könyvbôl is kiderül,
hogy vannak reális esélyeink.
Nekünk, jelölteknek is, meg a
mi jó kis Európánknak is – aki-
hez mindig is vonzódtunk, sôt
akihez tartozónak véltük ma-
gunkat (hol több, hol keve-
sebb joggal, ma talán inkább
többel, mint kevesebbel). Egy-
re nyilvánvalóbb, hogy a glo-
bális versenyben csak a jól
megszervezett nagyrégiók áll-
hatják meg a helyüket a többi
nagyrégió ellenében. Ezért fo-
nódnak ma egybe az európai
nagy és kis, nyugati és keleti,
fejlett és kevésbé fejlett orszá-
gok alapvetô érdekei. A kérdés
csupán az, hogy a következô
néhány esztendôben ki milyen
mértékben lesz képes felismer-
ni az érdekek és célok hierar-
chiáját. Erre azonban már nem
a kezünkben tartott tanul-
mány adja meg a választ.

trencsényi 

Stephen Jay Gould:
Az elméricskélt ember
Typotex, 399 oldal, 2580 Ft

Újraértékelések világát éljük:
egyik pillanatról a másikra
dôlnek meg politikai rendsze-
rek, biológiai törvények vál-
nak semmivé. Nincs ez más-
képpen a faji ideológiákkal
sem. Évszázadokon keresztül
próbálták a tudomány min-
den területén többféle mód-
szerrel bebizonyítani a fehér
ember magasabbrendûségét.
Stephen Jay Gould legújabb
könyvében arra vállalkozik,
hogy ezeket az áltudományos
nézeteket felülvizsgálja. A tár-
sadalmi elôítéletek hatása
alatt született téveszmék kró-
nikája a könyv, és e mellett lo-
gikus érvekkel cáfolja meg az
intelligencia  rangsorba állítá-
sának képtelen ötletét. A szer-
zô neves evolúcióbiológus,
paleontológus, statisztikai

szemléletû adatelemzô képes-
ségének segítségével kímélet-
lenül leleplezi az emberi rasz-
szok rangsorba állításához fel-
használt tudományos érvek
gyenge pontjait. A történelmi
visszatekintésbôl kiderül,
hogy míg a 19. században a
kutatók a koponyamérésekre
helyezték a hangsúlyt, a 20.
században már közvetettebb,
differenciáltabb módszerek-
kel próbálkoztak, például az
intelligencia mérésével. Ha-
talmas adathalmazt hoztak
létre, amelyet aztán meglehe-
tôsen szubjektíven értékeltek.
Az az elsôdleges szándék ve-
zette a tudósokat, hogy bebi-
zonyítsák: az emberi rasszok
hierarchikus rangsorba ren-
dezhetôk, amelyben a fehérek
az indiánok és a  feketék elôtt
– és fölött – állnak. Gould
elemzésének középpontjába
állítja a mentális képességek
faji különbségeivel kapcsola-
tos vitákat és az ehhez kap-
csolódó történelmi állításokat
alátámasztó adatokat értékeli
újra a „hétköznapi” emberek
számára is érthetô nyelven, a
matematika bonyolult kifeje-
zéseit ülteti át érthetô prózá-
ra. Az elméricskélt ember cí-
mû könyv szemléletesen vá-
zolja elméleteik hibáit, rámu-
tat a társadalomra káros hatá-
saikra. Rávezeti az olvasót ar-
ra, hogyan bánjon azokkal az
(ál)tudományos nézetekkel,
amelyek játékszerévé válhat-
nak politikai erôknek. Ízekre
szedi azoknak a „nagyhírû”
tudósoknak a munkáit, ame-
lyek érveket szolgáltattak a
feketék elkülönítéséhez,  or-
szágok illetve egyes népek
diszkriminálásához. Az em-
beri szemléletmódot alapve-
tôen meghatározza a hierar-
chikus gondolkodásmód,
„vagyis az a hajlamunk, hogy
a dolgokat egy lineáris sor
mentén növekvô értékük sze-
rint besorolhassuk...” állítja a
szerzô. Azonban az elméletek
eredeti forrásait megvizsgálva
azok érveit meg lehet dönte-
ni, így a máig is lappangó elô-
ítéleteket, biológiai címkézé-
seket talán sikerül – magunk-
ban is – lerombolni.

Vas Virág

K Ö N Y V A J Á N L Ó

Antropológia
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Ismételten nagyon köszönjük, 
ha nekünk adja személyi jövedelemadójának 

1%-át, mert ezzel a

HATÁGÚ SÍP ALAPÍTVÁNY
könyvszakmai oktatási tevékenységét segíti.

Adószámunk: 19654391-2-41 

Galli Katalin Dercsényi Szilvia Forgách Emôke

A magyar könyvgyûjtô új kézikönyve
(1968–1988) és (1989–1991)

Összeáll.: Szinainé László Zsuzsa (4 kötet) kínálja
Kelecsényi László, 1088 Bródy S. u. 36.

Tel.: 266-9355

Ünnepi könyvhét 2000

A Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztôk Egyesülése idén
június 1–5. között rendezi meg a 71. Ünnepi Könyvhetet. A
kiadók erre az idôpontra megjelenô, elsô kiadású, igényes szé-
pirodalmi, elsôsorban kortárs magyar írók mûveit, továbbá a
humán tudományok körébe sorolható kötetek elsô kiadásait
2000. március 1-ig nevezhetik könyvheti újdonságnak a szer-
vezônél, a jegyzékbe vételrôl zsûri dönt.

A fenti könyvek megrendelhetôk és megvásárolhatók sok ezer
más könyvvel együtt: FALUKÖNYV-CICERÓ Kereskedôháza

1134 Bp., Kassák L. u. 79. T/F:329-1619, T:329-0879,
F:260-1170, E-mail:cicero@mail.matav.hu

A CICERÓ Kiadó újdonságaiból

Jászay Magda:
PÁRHUZAMOK ÉS
KERESZTEZÔDÉSEK
A magyar–olasz kapcsolatok történe-
tébôl
kötve, 2500 Ft
Az egyetemi tankönyv tíz évszáza-
don át követi nyomon a magyar és
az olasz nép találkozásainak kiemel-
kedô mozzanatait gazdag képanyag-
gal illusztrálva.

Arany János:
VÁLOGATOTT VERSEK
Vál. és szerk., jegyzetek és utószó:
Csillag István
Fûzve, kb. 890 Ft

Németh Lajos: A MÛVÉ-
SZET SORSFORDULÓJA
Kötve, 1690 Ft
A kitûnô mûvészettörténész
és neves Csontváry-kutató
1970-ben kiadott nagyigényû
elméleti munkája méltán
megérdemelte az újbóli ki-
adást. Máig nem született
hozzá hasonló, átfogó, széles
kitekintésû összefoglalás a
modern mûvészet megszüle-
tésének körülményeirôl.

Babay Bernadette:
ÉDESANYÁIM
Regény a dajkaanyaságról
Fûzve, kb. 990 Ft
A könyvben három asszony sorsát
ismerhetjük meg:
– a dajkaanyáét, az intézetben ne-
velkedett lányt keserves sorsa taszít-
ja e döntéshez
– a boldog házasságban élô Annáét,
aki sorozatos szerencsétlenségek
után válik szülésképtelenné és szin-
te fanatikusan vágyik gyermek után
– s végül Zsófiét, aki e két anya gyer-
mekeként születik meg, s csak tizen-
nyolcadik születésnapján ismeri
meg világrajövetelének történetét.

Millenniumi Könyvtár
TÚL AZ 50. KÖTETEN!

Az Osiris Kiadó felhívja kedves olvasói és partnerei figyelmét, hogy márciusban újabb 20 kötet jelenik
meg a Millenniumi Könyvtár sorozatban!

A kötetek bolti ára 590 Ft.

A sorozat 10–30% kedvezménnyel elôfizethetô az Osiris Könyvklubban! Kérje tájékoztatónkat! 
1053 Budapest, Veres Pálné u. 4-6. Tel/fax: 267–6241, 318–2516, e-mail: osiris3@mail.datanet.hu

A kötetek megrendelhetôk az Osiris Kiadóban Balasi Ildikótól. 
1053 Budapest, Egyetem tér 5. Tel.: 266–6560/108, fax: 267–0935, e-mail: osiriskiado@mail.datanet.hu

37–38. Kosztolányi Dezsô: Esti Kornél
39. Petôfi Sándor: János Vitéz – Az apostol
40. Kolozsvári Grandpierre Emil: Polgári szerelem
41. Illés Endre: Belvárosi karácsony
42. Fazekas Mihály: Lúdas Matyi
43. Gelléri Andor Endre: Egy fillér
44. Jókai Mór: Százszorszépek
45. Kazinczy Ferenc: Fogságom naplója
46. Mikes Kelemen: Törökországi levelek
47. Mikszáth Kálmán: Mindenki lépik egyet 
48. Mikszáth Kálmán: A kétezer éves ember 
49. Móricz Zsigmond: Csipkés Komárominé 
50. Tömörkény István: Jelek a pusztán 
51. Arany János: Bolond Istók – A nagyidai cigányok 
52. Katona József: Bánk bán
53. Madách Imre: Az ember tragédiája
54. Csáth Géza: A varázsló halála
55–56. Gárdonyi Géza: Egri csillagok

Osiris Kiadó
Budapest, Egyetem tér 5.
1053 Hungary
tel: (361) 266-6560, fax: 267-0935
OsirisKiado@mail.datanet.hu

Könyvet kínál
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AA
AA  JJeeddiikk  ggyyeerrmmeekkeeii.. Lap-ics. 

ISBN: 963-679-093-0 fûzött: 998 Ft 
AA  kkíínnaaii  zzeennee  eellmméélleettéébbôôll.. Argumentum

– Orientalisztikai Mköz. 
ISBN: 963-446-125-5 fûzött: 1200 Ft 

AA  kkllaasssszziikkuuss  óókkoorr.. (2.) 
ISBN: 963-547-035-5 kötött: 3590 Ft 

ÁÁkkooss  MMiikkllóóss:: A légió pilótája. Radiant
Bt., (Rejtô Jenô világa) 
ISBN: 963-03-9267-4 fûzött: 690 Ft 

AA  MMáárriiaa  VVaalléérriiaa  hhíídd  ttöörrttéénneettee..  Lilium
Aurum. 
ISBN: 80-8062-032-6 kötött: 3000 Ft 

AA  mmiinnôôssééggüüggyy  aallaappjjaaii.. Mûszaki Kvk. –
MMT. (Minôségmenedzsment) 
ISBN: 963-16-3049-8 fûzött: 1980 Ft 

AA  mmooddeerrnn  tteecchhnniikkaa  kkéézziikköönnyyvvee.. M.
Kvklub. 
ISBN: 963-548-776-2 kötött: 6500 Ft 

AA  mmûûvvéésszzeett  ttöörrttéénneettee.. [1.] A korai civi-
lizációk. . 
ISBN: 963-547-034-7 kötött: 3590 Ft 

AAnnddrreewwss,,  TTeedd:: Az aura érzékelése.
Objektíven és intuícióval: egészsé-
gesebbek lehetünk, ha erôs az au-
ránk. Édesvíz. 
ISBN: 963-528-425-X fûzött: 1150 Ft 

AAnnggeelloottttii  ZZssuuzzssaannnnaa  ––  FFuuxx  KKoorrnnééll::
Magyar pénzérmék és papírpénzek.
3. átdolg. kiad. , Grafon. 
ISBN: 963-85768-5-5 fûzött: 1133 Ft 

AAnnggooll  ––  mmaaggyyaarr  kkééppeess  sszzóóttáárr.. Black &
White. 
ISBN: 963-9260-14-2 fûzött: 575 Ft 

AAnnggooll  ––  mmaaggyyaarr  üüzzlleettii  lleevvééllmmiinnttáákk
[Elektronikus dok.]. Szöveg. Jogi K. 
3226 Ft 

AAnnggooll  ––  mmaaggyyaarr  üüzzlleettii  lleevvééllmmiinnttáákk..  Jo-
gi K. 
ISBN: 963-85367-8-0 fûzött: 3226 Ft 

AAnnttaallffyy  IIssttvváánn:: Hull a hó. Mesék és
versek gyermekeknek. Háziny. 
ISBN: 963-86000-1-2 fûzött: 650 Ft 

AAppááttii  AAnnnnaa  ZZiittaa:: A kettészakított szi-
get. [Írország története]. Alexandra. 
ISBN: 963-367-680-0 kötött: 1290 Ft 

AA  ppeeddaaggóógguuss--ttoovváábbbbkkééppzzééss  pprroobblléémmaa--
ttáárraa.. OKKER. Kodolányi Fôisk.. 
ISBN: 963-9228-04-4 fûzött: 1500 Ft 

AArraannyykköönnyyvv.. Kedvenc bibliai története-

im. 3. kv., Visual Games 
kötött: 850 Ft 

AA  rroonnggyyooss  ggáárrddaa  hhaarrccaaii,,  11991199––11993399..
M. Ház. (Magyar Ház könyvek 17.) 
ISBN: 963-07-6670-X fûzött: 1650 Ft 

ÁÁrrttaattllaann  hhaazzuuggssáággookk.. Playboy: váloga-
tás 40 év legjobb novelláiból. Szu-
kits. (Modern klasszikusok) 
ISBN: 963-9151-91-2 kötött: 1290 Ft 

AA  ttiippppaann.. Agrostis L. fajok. (9. köt. 2.
füz.) 
ISBN: 963-05-7679-1 fûzött: 1620 Ft 

AA  vviilláágg  lleeggnnaaggyyoobbbb  bbaabboonnááii.. 2010 Ala-
pítvány. 
ISBN: 963-85978-5-2 fûzött: 425 Ft 

AAzz  áállllaammaallaappííttááss  kkoorráánnaakk  íírrootttt  ffoorrrráá--
ssaaii.. Szegedi Középkorász Mûhely.
(Szegedi középkortörténeti könyv-
tár) 
ISBN: 963-482-393-9 fûzött: 1500 Ft 

AAzz  áállllaatttteennyyéésszzttééss  aallaappjjaaii.. 2. kiad. ,
Mezôgazda. 
ISBN: 963-7362-24-X kötött: 2600 Ft 

BB
BBaabbiittss  MMiihháállyy:: Jónás könyve. Pont.

(Conflux) 
ISBN: 963-8336-88-9 fûzött: 670 Ft 

BBaaddiinntteerr,,  EElliissaabbeetthh:: A szeretô anya. Az
anyai érzés története a 17–20. szá-
zadban. Csokonai. (Artemisz köny-
vek) 
ISBN: 963-260-140-8 fûzött: 980 Ft 

BBaakkaaccssii  GGyyuullaa:: Stratégiai emberi erô-
forrás menedzsment. Közgazd. és
Jogi Kvk. (Szervezet, vezetés, stra-
tégia) 
ISBN: 963-224-465-6 fûzött: 3584 Ft 

BBaalloogghh  IIssttvváánn  ––  KKaarrááccssoonnyy  AAnnddrrááss::
Német társadalomelméletek. Témák
és trendek 1950-tôl napjainkig. Ba-
lassi. 
ISBN: 963-506-286-9 kötött: 2500 Ft 

BBáánn  FFeerreenncc  sszzíínnhháázzaa.. Egy terv felidé-
zése. Arturia BT. 
ISBN: 963-03-8850-2 fûzött: 970 Ft 

BBaarraannyyaa  mmeeggyyee  tteelleeppüülléésseeiinneekk
aattllaasszzaa.. 8 kistérség áttekintô térké-
pe, 10 város, 291 község, összesen
301 település térképe. HISZI-MAP.
(Indulástól – megérkezésig...) 

ISBN: 963-610-047-0 fûzött: 2500 Ft 
BBeekkee  JJáánnooss:: A szemeskukorica-szárí-

tás folyamatának elemzése. Akad.
K., (A mezôgazdaság mûszaki fej-
lesztésének tudományos kérdései
87.) 
ISBN: 963-05-7688-0 fûzött: 995 Ft 

BBeennccssiikk  AAnnddrrááss::  Örök Magyarország.
M. Ház. (Magyar Ház könyvek 17.) 
ISBN: 963-03-8446-9 kötött: 2500 Ft 

BBeennkkôô  IImmrree:: Szürke fények. Budapest,
1970–1999: fotóesszé. 9s Mûhely.
ISBN: 963-03-9282-8 fûzött: 2600 Ft 

BBeennkkôô  LLoorráánndd::  Nemzet és anyanyel-
ve. "A nemzeti léleknek igen szép
képe". Osiris. 
ISBN: 963-379-715-2 fûzött: 1280 Ft 

BBeerruuhháázzáássii  kkéézziikköönnyyvv.. Vállalkozók-
nak, vállalatoknak. Mûszaki Kvk.. 
ISBN: 963-16-3052-8 kötött: 4700 Ft 

BBeevveezzeettééss  aa  mmiinnôôssééggüüggyybbee.. A minô-
ségügy gyakorlati kérdései. Mûszaki
Kvk. – MMT. (Minôségmenedzs-
ment) 
ISBN: 963-16-3044-7 kötött: 2800 Ft 

BBooggddáánnyy  FFeerreenncc:: Képes német gyer-
mekeknek. [Nyelvkönyv 5–15 éve-
seknek]. Tárogató. 
ISBN: 963-9063-41-X fûzött: 575 Ft 

BBööôô  IIssttvváánn::  A pecsenyecsirke. Mezô-
gazda. (Vállalkozó gazda) 
ISBN: 963-9239-14-3 fûzött: 750 Ft 

BBoorrddááss  SSáánnddoorr  ––  HHuunnccííkk  PPéétteerr:: FER:
feszültség-elôrejelzô rendszer.Nap
K., Márai S. Alapítvány. 
ISBN: 80-85509-81-4 fûzött: 990 Ft 

CC
CCaammppbbeellll,,  JJoosseepphh::  Velünk élô míto-

szok. Édesvíz. 
ISBN: 963-528-409-8 kötött: 1900 Ft 

CChhooddoorrooww,,  NNaannccyy  JJ..::  A feminizmus és
a pszichoanalitikus elmélet. Új Man-
dátum. 
ISBN: 963-9158-64-X fûzött: 1580 Ft 

CCllaavviiccuullaaee  SSaallaammoonniiss.. Hermit. 
IISSBBNN::  996633--99223311--0000--22  ffûûzzöötttt::  11009900  FFtt  

CCoonnssttaanntt,,  AAllpphhoonnssee  LLoouuiiss::  A mágia
története. Teljes átfogó mágikus vi-
lágkép bemutatása az ókori-közép-
kori–újkori ember szellemi ismeret-

rendszerén keresztül. 2. köt. Hermit.
(A mágia világa) 
fûzött: 990 Ft 

CCss
CCssoonnttoossnnéé  KKoovvááccss  MMáárriiaa  ––  TTáárrnnookkiinnéé

JJooóó  KKaattaalliinn::  Óvodák gazdálkodása.
[Önálló gazdálkodás: részben önálló
gazdálkodás: alapítvány az óvodá-
ban: iratminták: nyomtatványok:
munkaköri leírások]. OKKER. 
ISBN: 963-9228-01-X fûzött: 720 Ft 

CCzzuucczzoorr  GGeerrggeellyy  ––  FFooggaarraassii  JJáánnooss:: A
magyar nyelv szótára 3. köt. MBE. 
ISBN: 963-7528-50-4 kötött: 3500 Ft 

DD
DDeeffooee,,  DDaanniieell::  Robinson Crusoe. Ak-

kord – Ciceró. (Talentum diákkönyv-
tár) 
ISBN: 963-645-058-7 fûzött: 498 Ft 

DDéénneess  GGyyöörrggyy:: A tüsszentôs király.
Méry Ratio. 
ISBN: 80-88837-21-9 kötött: 1490 Ft 

DDiiddoonn,,  HHeennrrii:: Jézus Krisztus. Repr. ki-
ad. Anno. 
ISBN: 963-9199-81-8 kötött: 4125 Ft 

DDiimmssoonn,,  EEllrrooyy  ––  MMaarrsshh,,  PPaauull::  Esetta-
nulmányok a vállalati pénzügyekhez.
Panem. [New York, N.Y.], Wiley &
Sons. 
ISBN: 963-545-214-4 fûzött: 3490 Ft 

DDiinnnnyyeefféélléékk.. Görög- és sárgadinnye.
2. jav. kiad. , Mezôgazda. (Vállalko-
zó gazda) 
ISBN: 963-9239-31-3 fûzött: 750 Ft 

DDóócczzii  BBrriiggiittttaa  ––  PPrriieevvaarraa  TTiibboorr:: Ultima-
te English. Felvételizôknek és vizs-
gázóknak. Mûszaki Kvk.. 
ISBN: 963-16-3053-6 fûzött: 1990 Ft 

DDoohhyy  JJáánnooss:: Genetika állattenyésztôk-
nek. Mezôgazda. 
ISBN: 963-9239-41-0 kötött: 3200 Ft 

DDuukkaayy  NNaaggyy  ÁÁddáámm::  Szobrok az esô-
nek. Alma Graf. Stúdió és K..  (Pa-
lócföld könyvek) 
ISBN: 963-03-4706-7 fûzött: 490 Ft 

DDuunnggwwoorrtthh,,  RRiicchhaarrdd  ––  WWiinnggaattee,,  PPhhiilliipp--
ppaa:: Híres asszonyok. [Nofertititôl
Thatcherig]. Elektra. (Elektra köny-
vek) 

Meg jelent könyvek
2000. január 28. – február 10.

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 meg-
kezdésével egyidejûleg kapja kézhez, 

– a legbiztosabb, mert véletlenül sem marad ki egy lapszám a
sorozatból,
– a legkedvezôbb, mert az elôfizetôk kedvezményes 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 órán-
ként 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, fi-
zesse elô lapunkat, hogy naprakészen tájékozott lehessen a kul-
turális élet egy jelentôs területén, a könyvek világában.

A Könyvhetet megrendelheti
a szerkesztôség címén:

1114 Budapest, Kanizsai utca 41. levélben vagy az itt talál-
ható kitöltött, kivágott megrendelôszelvényen,

vagy faxon a 466-0703 telefonszámon.

ELÔFIZETÉSI FELHÍVÁS

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

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

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

..............................................................................................................................
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SZAKKÖNYVÁRUHÁZAK
Iskolacentrum
1051 Budapest, Október 6. u. 9.
Telefon: 332-5595
Fax: 311-1876
Mediprint Könyvesbolt
1053 Budapest, Múzeum krt. 17.
Telefon: 317-4948, fax: 484-0023
E-mail: mediprint@lira.hu
Mûszaki Könyváruház
1061 Budapest, Liszt Ferenc tér 9.
Hermész Díjas Könyvesbolt
Telefon: 342-0353
Fax: 342-1317
E-mail: muszaki.konyvaruhaz@lira.hu
Technika Könyvesbolt
1114 Budapest, Bartók Béla út 15.
Telefon/fax: 466-7008

MINDEN AMI ZENE
Kodály Zoltán Zenemûbolt,
Antikvárium és Hangszerbolt
1053 Budapest, Múzeum krt. 21.
Telefon/fax: 317-3347
E-mail: kodaly@lira.hu
Rózsavölgyi és Társa Zenemûbolt
Hermész Díjas zenemû- és könyvesbolt
1052 Budapest, Szervita tér 5.
Telefon: 318-3312,
fax: 318-3500
E-mail: rozsavolgyi@lira.hu

MAGVETÔ HÁLÓZAT

3300 Eger
Bajcsy-Zs. u. 2.
Telefon/fax: 36/312-039
9021 Gyôr
Arany János u. 3.
Telefon/fax: 96/319-760
2000 Szentendre
Fô  tér 5.
Hermész Díjas könyvesbolt
Telefon/fax: 26/311-245

3900 Szerencs
Rákóczi út 82.
Telefon: 60/306-791,
fax: 47/362-631

FÓKUSZ KÖNYVÁRUHÁZAK

1072 Budapest, Rákóczi út 14.
Hermész Díjas könyvesbolt
Telefon: 268-1103,
fax: 267-9789
E-mail: fokusz.budapest@lira.hu
4026 Debrecen
Hunyadi u. 8-10.
Hermész Díjas Könyvesbolt
Telefon: 52/ 322-237
Fax: 52/416-091
E-mail: fokusz.debrecen@lira.hu
3530 Miskolc
Széchenyi u. 7.
Telefon/fax: 46/348-496
E-mail: fokusz.miskolc@lira.hu
7620 Pécs
Jókai u. 25.
Hermész Díjas könyvesbolt
Telefon: 72/312-825,
fax: 72/314-988
E-mail: fokusz.pecs@lira.hu
6720 Szeged
Tisza L. krt. 34.
Hermész Díjas könyvesbolt
Telefon/fax: 62/420-624
E-mail: fokusz.szeged@lira.hu

A legnagyobb választék

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

k ö n y v á r u h á z
w w w . f o k u s z o n l i n e . h u

e-mail: info@fokuszonline.hu

kék szám: 06-40-FOKUSZ (365879)

Albert Zsuzsa: Posta a mából (új versek)
106 o., B/6, színes, fóliázott, ragasztott kar-
tonkötésben, 680 Ft
Dalok ura – Kortárs ausztrál költôk anto-
lógiája (ford. és jegyzetek Turczi István és
Judith Raphael Bukrich) 164 o., A/5, ra-
gasztott kartonkötés füllel, 1200 Ft
Jókai Anna: Három (esszéregény – Jókai
Anna-életmûsorozat) 140 o., B/5, kemény-
táblás, fóliázott kötésben, 1200 Ft
Jókai Anna: Ne féljetek (Jókai Anna-
életmûsorozat, kilencedik változatlan
utánnyomás), B/5, cérnafûzött, kemény-
táblás, fóliázott kötésben, 342 o., 1800 Ft
Jókai Anna: Szegény Sudár Anna (regény
– Jókai Anna-életmûsorozat – 3., változat-
lan utánnyomás) – 336 o., B/5, cérnafûzött
keménytáblás, fóliázott kötésben, 1980 Ft
Jósika Miklós Emlékkönyv (Jósika Miklós-
életmûsorozat, szerk. Szajbély Mihály – ma-
gyar, flamand és francia nyelven) 288 old.,
B/5, cérnafûzött, keménytáblás, egész
mûbôr kötésben, képmelléklettel, 1800 Ft
Kolumban, Nicholas: The Science of In-
Between – Antology of Contemporary
Hungarian Lyrik (A New York-i Box Turtle
Press kiadóval közös kiadásban) 8 szerzôi ív,
színes, fóliázott kartonkötésben, 1500 Ft
Krasznahorkai László: Az ellenállás me-
lankóliája (2. kiadás) 384 o., ragasztott kar-
tonkötésben, színes, fóliázott védôborító-
val, B/5, 1500 Ft
Lakatos Menyhért: Tenyérbôl mondtál
jövendôt (versek) 66 o., B/6, színes, ke-
ménytáblás kötésben, 790 Ft
Mándy Stefánia: Scintilla (új és válogatott
versek) A/5, színes, ragasztott, fóliázott
kartonkötésben, 172 o., 890 Ft

Mezey Katalin: Kivala Palkó Nemlehet-or-
szágban (meseregény – 2. kiadás, az ÚJ
KÉZirat Kiadóval közös kiadásban) 112 o.,
A/4, Berki Viola 26 színes illusztrációjával,
keménytáblás, fóliázott, színes borítóval,
1790 Ft
Nagy Gábor: Lélekvesztô (versek – A Ma-
gyar Napló Kiadóval közös kiadásban) 103
o., B/6-os formátum, színes, fóliázott kar-
tonkötésben, 650 Ft
Röhrig Géza: Éj (új versek) 170 o., A/5, fó-
liázott, ragasztott kartonkötésben, 890 Ft
Szakács Eszter: Másik hely, másik idô (új
verek) 101 o., B/6, színes, fóliázott karton-
kötésben, 650 Ft
Szempci Molnár Ferenc: Magyar Króni-
kásének a XVIII. századból (a hétéves há-
ború korából, Zichy Mihály, Zachar József
és Szilágyi Márton tanulmányával, facsimi-
le képmelléklettel) 13 ív, keménytáblás
mûbôrkötésben, színes, fóliázott védôborí-
tóval, 1500 Ft
Várkonyi Nándor: Az ötödik ember
I–III. (kultúrtörténet – Mezey Katalin, Va-
nyó László és Tôkéczki László utószavával)
1506 o., cérnafûzött, keménytáblás, egész
vászonkötésben, színes, fóliázott védôborí-
tóval, névmutatóval, 6400 Ft
Várkonyi Nándor: Varázstudomány I. (a
kultúrtörténeti munka elsô kötete: A rej-
tett világ) 538 old., B/5, cérnafûzött, ke-
ménytáblás, egész vászonkötésben, színes,
fóliázott védôborítóval, névmutatóval,
3300 Ft
Rugási Gyula: XX. századi freskó. Határ
Gyôzô életmûvérôl
162 old. A/5, színes, fóliázott kartonkötés-
ben, 890 Ft

Könyvsláger!
PISZKOS PÉNZ

Nônapi ajándék, engedménnyel!

Sikere lesz a nôknél,
ha Nônap alkalmából Az Elsô
Világvége – 2000 évkönyvvel
ajándékozza meg nôdolgozó-
it, nôismerôseit, kolléganôit.
Aquila Mûhely
Telefon: 06 (26) 393 715

A Széphalom Könyvmûhely ajánlata

Címünk: Széphalom Könyvmûhely, 1068 Budapest, Városligeti fs. 38.
T./fax: 351-0593 Kiadónkban vásárlóinknak 20% kedvezményt adunk

(viszonteladóknak megegyezés szerint)

Akadémiai Kiadó Vevôszolgálat, Tel.: 464-8200, Fax: 464-8201
E-mail: custservice@akkrt.hu  Honlap: www.akkrt.hu

Az Akadémiai Kiadó ajánlata
RIMÓCZI-HAMAR MÁRTA
Horatius, Vergilius és Maecenas
(Apollo Könyvtár)
Rimóczi-Hamar Márta kötete a római irodalom fény-
korának alapvetô problémáját: Horatius, Vergilius és
Maecenas egymáshoz és Augustushoz való viszonyát
világítja meg a modern irodalomtudomány módszere-
ivel, és e viszonynak drámaian dinamikus új képét raj-
zolja meg. Kezdetben Maecenas és írói köre Augustus-
ban látta azt a politikai személyiséget, aki a békét, a
rendet és a jólétet meg fogja teremteni. Augustus
azonban egyre inkább korlátozta az írói kifejezés sza-
badságát, amelynek gyakorlása a bizalmatlanság és
megfélemlítés légkörében végül csak egy rejtett nyelvi
és mitológiai kódrendszer keretében volt lehetséges. 
Ára: 1200 Ft
ISBN 963 05 7695 3

Vörösmarty Mihály: Vegyes prózai dolgozatok
(Vörösmarty Mihály Összes mûvei 15.)
Sajtó alá rendezte: Bodolay Géza és Horváth Károly
A kötet Vörösmarty Mihálynak azokat a nem szépi-
rodalmi jellegû, prózai írásait tartalmazza, melyeket
sem a publicisztika, sem a közéleti tevékenység irat-
tára, sem a színbírálatok gyûjteménye nem vehetett
föl. Nyitottság, tudásvágy, sokoldalú érdeklôdés, a
magyar nyelvû kultúra iránti odaadás jellemzi ezeket
a cikkeket, tanulmányokat. Megannyi igazi Vörös-
marty-írást olvashatunk: a lényeglátás, a tömörség és
a nyelvi gazdagság, kifejezôerô összetéveszthetetlen
jegyeivel.
Ára: 1800 Ft
ISBN 963 05 7692 9

●Tényfeltáró riportkönyv a szervezett bûnözés és a poli-
tika kapcsolatáról, 70 oldalas dokumentummelléklettel.

●Ismert közéleti személyiségek, nagystílû bûnözôk, milli-
árdos lenyúlások, életellenes cselekmények, hatalom és
pénz.......

●Ára: 995 Ft

●Terjeszti: Pult Kft, Tóthágas Plusz, Saxum Kft,
Lap-Ics Kft, Zagora 2000, Sunbook’s Kft.

●Megrendelhetô: V-Média Kiadónál
Telefon/Fax: 06-34-425-370
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M o s t  v e g y e  f e l  a

b o o k m a r k j a i  k ö z é !
www.konyvkereso.hu

R e n d e l j e n  k ö n y v e t  a z  i n t e r n e t e n !
M a g y a r o r s z á g  l e g n a g y o b b  k ö n y v k e r e s k e d e l m i  a d a t b á z i s á n
k e r e s z t ü l ,  k ö z e l  5 9  0 0 0  m û b ô l  v á l o g a t h a t .

ISBN: 963-7314-57-1 kötött: 1050 Ft 

EE
EEiinnsstteeiinn,,  AAllbbeerrtt:: Hogyan látom a vilá-

got?. 6. kiad., Gladiátor. 
ISBN: 963-8043-42-3 fûzött: 695 Ft 

EEmmlléékkkköönnyyvv  GGyyuullaaii  ÁÁggoosstt  jjuubbiilleeuummáárraa..
Esszégyûjtemény 1946-ból. Eötvös
J. Kvk.. 
ISBN: 963-9024-79-1 fûzött: 1251 Ft 

EEnnddrrôôddii  FFrriiggyyeess:: Angol nyelvkönyv: I. –
kezdôknek. Black & White. 
ISBN: 963-6260-06-1 fûzött: 525 Ft 

EErrddôôss  IIssttvváánn:: Nagyoroszi. Alma Graf.
Stúdió és K.. 
ISBN: 963-03-5939-1 fûzött: 900 Ft 

ÉÉsszzttoorrsszzáágg  ttöörrttéénneettee.. BDTF. (Folia
Estonica 7.) 
ISBN: 963-9017-70-1 fûzött: 1320 Ft 

EEttzzoolldd,,  HHaannss--RRüüddiiggeerr::  Opel Astra G.
lejtôshátú, lépcsôshátú, Karaván.
(113. köt.) 
ISBN: 963-9041-19-X fûzött: 3360 Ft 

11000000  aannggooll  üüzzlleettii  lleevvééllmmiinnttaa  [[CCDD]].. Jogi
K. 
5376 Ft 

11000000  nnéémmeett  üüzzlleettii  lleevvééllmmiinnttaa  [[CCDD]].. Jo-
gi K. 
5376 Ft 

11000000  üüzzlleettii  lleevvééllmmiinnttaa [Elektronikus
dok.]. Szöveg. Jogi K. 
3226 Ft 

11000000  üüzzlleettii  lleevvééllmmiinnttaa.. Utánny. Jogi K. 
ISBN: 963-85367-7-2 fûzött: 3226 Ft 

FF
FFaarraaggóó  TTaammááss::  Tér és idô – család és

történelem. Társadalomtörténeti ta-
nulmányok, 1976-1992., Bíbor K. 
ISBN: 963-03-7987-4 fûzött: 1400 Ft 

FFaazzeekkaass  VVaalléérriiaa::  "Elindultam szép ha-
zámból". Szerzô. 
ISBN: 963-550-717-8 fûzött: 1000 Ft 

FFeehhéérrnnéé  MMéérreeyy  IIllddiikkóó:: Se többet, se
kevesebbet. Hungarofit: mérd ma-
gad: útmutató. 2. bôv. kiad. Útmuta-
tó K. 
ISBN: 963-9001-42-2 fûzött: 1280 Ft 

FFiieellddiinngg,,  HHeelleenn::  Bridget Jones napló-
ja. Európa. 
ISBN: 963-07-6761-9 kötött: 1300 Ft 

FFiisscchheerr  FFeerreenncc:: "Dél-Amerika poro-
szai". Németország és Chile kato-
nai-tengerészeti kapcsolatai, 1885-
1931. Hispánia. 
ISBN: 963-85831-2-6 fûzött: 1100 Ft 

FFoossss,,  MMiicchhaaeell:: Kelta mítoszok és le-
gendák. Gold Book. 
ISBN: 963-9248-19-3 kötött: 1980 Ft 

FFrraannkk  ÉÉvvaa  ––  BBéékkééssssyy  SSzziillvviiaa  ––  SSzzáámm--
aaddóó  LLáásszzllóó:: Középiskolába készü-
lünk: felvételi feladatok 4., 6. és 8.
osztályosoknak. Magyar nyelv és
irodalom. Mágus. 
ISBN: 963-8278-30-7 fûzött: 690 Ft 

GG
GGáárrddoonnyyii  GGéézzaa::  Emlékezetes napok a

magyar történelembôl. Anno. 
ISBN: 963-375-053-9 kötött: 625 Ft 

GGeerreennccsséérr  RRiittaa::  Durkó Zsolt. Mágus.
(Magyar zeneszerzôk 9.) 
ISBN: 963-8278-74-9 fûzött: 450 Ft 

GGoooorrwwoorrmm,,  NNiieellss::  Tépés Amsterdam-
ba. Kkeettoo. 
ISBN: 963-03-9321-2 fûzött: 980 Ft 

GGöörrggôôsslláánnccookk  kkéézziikköönnyyvvee..  Mûszaki
Kvk. 
ISBN: 963-16-3055-2 kötött: 4800 Ft 

GGrriimmmm,,  JJaakkoobb  ––  GGrriimmmm,,  WWiillhheellmm  ––  AAnn--
ddeerrsseenn,,  HHaannss  CChhrriissttiiaann::  Legszebb
Grimm mesék. Anno. 
ISBN: 963-375-088-1 kötött: 1925 Ft 

GGuueenntthheerr,,  HHeerrbbeerrtt:: Tibeti buddhizmus.
Farkas L. I.. 
ISBN: 963-7310-71-1 fûzött: 1400 Ft 

HH

HHaaggyymmaafféélléékk..  Vörös-, fok-, póré-, téli
sarjadék-, metélô- és salottahagy-
ma. 2. jav. kiad. , Mezôgazda. (Vál-
lalkozó gazda) 
ISBN: 963-9239-34-8 fûzött: 750 Ft 

HHaattnnyyeellvvûû  üüzzlleettii  kkoommmmuunniikkáácciióó  [[CCDD]]..
IM 2000. 
2554 Ft 

HHaattnnyyeellvvûû  üüzzlleettii  kkoommmmuunniikkáácciióó.. IM
2000. (Vállalkozók könyvtára) 
ISBN: 963-85242-3-5 fûzött: 2554 Ft 

HHeeggeeddûûss  LLáásszzllóó:: Média-didaktika.
Eötvös J. Kvk.. 
ISBN: 963-9024-78-3 fûzött: 1027 Ft 

HHeeiimmaannnn,,  EErriicchh  HH..:: Konyhák felújítása
és korszerûsítése. Cser K. (Csináld
magad) 
ISBN: 963-9003-69-7 fûzött: 1590 ft 

HHeevveessii  ZZoollttáánn:: Világok, nyíljatok!. Bá-
ba. (Tisza hangja) 
ISBN: 963-9144-58-4 fûzött: 690 Ft 

HHiittee,,  SShheerree:: Hite-riport: a nôk szexuá-
lis életérôl. Átfogó tanulmány a nôi
szexualitásról. M. Kvklub. 
ISBN: 963-547-087-8 kötött: 2390 Ft 

HHoorrvváátthh  JJáánnooss:: Gyulai Pál. Egyetemi
elôadás, 1927-1928.  Argumentum. 
ISBN: 963-446-048-8 fûzött: 1200 Ft 

HHoorrvváátthh  JJóózzsseeff:: A "Nautica": a fiumei
M. Kir. Állami Tengerészeti Akadé-
mia története. Ha-jós BT. 
ISBN: 963-03-9236-4 fûzött: 1700 Ft 

HHuulleesscchh  EErrnnôô::  Tarkólövés. Dokumen-
tumriport Radnóti Miklósról. 4. átd.
bôv. kiad., SZIF-Universitas. 
ISBN: 963-03-8984-3 fûzött: 616 Ft 

II
IIcchhnnáádd  SSáánnddoorr  ––  SScchhiilllleerr  IIssttvváánn  ––

SSzzeennddee  TTaammáássnnéé  DDeebbrreecceennii  ZZssuu--
zzssaannnnaa:: Technika 6. osztályosoknak.
Mûszaki Kvk. 
ISBN: 963-16-2585-0 fûzött: 670 Ft 

IIllllyyééss  GGyyuullaa::  Hetvenhét magyar nép-
mese. 15. kiad. Móra. 
ISBN: 963-11-7524-3 kötött: 1798 Ft 

IIllllyyééss  TTeerréézziiaa::  Örökmécses. Válogatott
versek. Uránusz. 
ISBN: 963-9086-82-7 fûzött: 1027 Ft 

IInnoottaaii  LLáásszzllóó:: Egyszerûen Windows
98. Panem. 
ISBN: 963-545-274-8 [hibás ISBN 963-
545-207-1] fûzött: 990 Ft 
ISBN: 963-8336-86-2 fûzött: 980 Ft 

JJ
JJaakkaabb  AAnnddrreeaa:: 700 teszt nyelvvizsgák-

ra: német. Black & White. 
ISBN: 963-9260-01-0 fûzött: 400 Ft 

JJaammeess,,  PP..  DD..:: Eredendô bûn. Európa. 
ISBN: 963-07-6684-1 kötött: 1900 Ft 

JJaassppeerrss,,  KKaarrll:: A filozófiai gondolkodás
alapgyakorlatai. Farkas L. I.. 
ISBN: 963-7310-68-1 fûzött: 1400 Ft 

JJáásszzaaii  EEmmeessee::  Német–magyar képes
szótár. Black & White. 
ISBN: 963-9260-22-3 fûzött: 575 Ft 

JJuulleesszz  BBééllaa:: Dialógusok az észlelésrôl.
Typotex. (Test és lélek sorozat) 
ISBN: 963-9132-54-3 fûzött: 1800 Ft 

KK
KKaammmmeerr,,  JJ..  HHeennrryy  AA..  ––  BBoosscchhnnéé  AAbblloonn--

cczzyy  EEmmôôkkee:: Magyar–holland szótár.
Akad. K. 
ISBN: 963-05-7518-3 kötött: 8500 Ft 

KKaarrlliinnss,,  DDaavvee:: CorelDRAW 8. köny-
nyen is lehet. Panem. 
ISBN: 963-545-204-7 fûzött: 2490 Ft 

KKaasstt,,  VVeerreennaa:: Kötés és oldás. Új lehe-
tôségek gyász és válás után. Európa.
(Mérleg) 
ISBN: 963-07-6679-5 fûzött: 950 Ft 

KKeeddvveess  áállllaattmmeessééiimm..  [Gyöngyös], Pal-
las Antikvárium, [2000]. 
ISBN: 963-9117-11-0 fûzött: 400 Ft 

KKeennddii  PPéétteerr::  Kettôs üzemû gázautók.
Mûszaki Kvk. 

ISBN: 963-16-3556-0 fûzött: 2490 Ft 
KKíínnaaii––mmaaggyyaarr  iirrooddaallmmii  ggyyûûjjtteemméénnyy..

2/1. Régi versek forrása. Szemelvé-
nyek. Balassi. (Kínai-magyar köny-
vek) 
ISBN: 963-506-302-4 fûzött: 2000 Ft 2/1-
2/9. 

KKíínnaaii––mmaaggyyaarr  iirrooddaallmmii  ggyyûûjjtteemméénnyy..
2/2. Dalok könyve, 154. vers. "Pa-
raszti naptár". Balassi. (Kínai–ma-
gyar könyvek) 
ISBN: 963-506-303-2 fûzött: 2000 Ft 2/1-
2/9. 

KKíínnaaii––mmaaggyyaarr  iirrooddaallmmii  ggyyûûjjtteemméénnyy..
2/3. Szemelvények a Co csuan-ból. a
Tavasz és Õsz krónikának Co mes-
tertôl való kommentárjaiból. 

KKíínnaaii––mmaaggyyaarr  iirrooddaallmmii  ggyyûûjjtteemméénnyy..
2/4. Szemelvények a Mo-ce hadtudo-
mányi fejezeteibôl. Balassi. (Kí-
nai–magyar könyvek) 
ISBN: 963-506-305-9 fûzött: 2000 Ft 2/1-
2/9. 
KKíínnaaii––mmaaggyyaarr  iirrooddaallmmii  ggyyûûjjtteemméénnyy..
2/5. Szemelvények a történetíró fel-
jegyzéseibôl. Balassi. (Kínai–magyar
könyvek) 
ISBN: 963-506-306-7 fûzött: 2000 Ft 2/1-
2/9. 

KKíínnaaii––mmaaggyyaarr  iirrooddaallmmii  ggyyûûjjtteemméénnyy..
2/6. Caj Jen: Panasz. Balassi. (Kí-
nai–magyar könyvek) 
ISBN: 963-506-307-5 fûzött: 2000 Ft 2/1-
2/9. 

KKíínnaaii––mmaaggyyaarr  iirrooddaallmmii  ggyyûûjjtteemméénnyy..
2/7. Háromszavas könyv. Balassi.
(Kínai–magyar könyvek) 
ISBN: 963-506-308-3 fûzött: 2000 Ft 2/1-
2/9. 

KKíínnaaii––mmaaggyyaarr  iirrooddaallmmii  ggyyûûjjtteemméénnyy..
2/8. Na-lan Hszing-tö (1654-1685):
Na-lan Hszing-tö verseibôl. Balassi.
(Kínai–magyar könyvek) 
ISBN: 963-506-309-1 fûzött: 2000 Ft 2/1-
2/9. 

KKíínnaaii––mmaaggyyaarr  iirrooddaallmmii  ggyyûûjjtteemméénnyy..
2/9. Pu Song-ling (1640-1715): A Kü-
lönös történetek novelláiból. Balassi.
(Kínai–magyar könyvek) 
ISBN: 963-506-310-5 fûzött: 2000 Ft 2/1-
2/9. 

KKiinngg,,  SStteepphheenn:: A setét torony. 4. köt.
Varázsló és üveg. 
ISBN: 963-07-6680-9 fûzött: 1800 Ft 

KKiissss  SSáánnddoorr:: Foglalkozása Haver. No-
vellás kötet. Bíró. 
ISBN: 963-8363-97-5 fûzött: 159 Ft 

KKóócczzyy  TT..  LLáásszzllóó  ––  TTiikkkk  DDoommoonnkkooss::
Fuzzy rendszerek. [Egyetemi tan-
könyv]. Typotex. 
ISBN: 963-9132-55-1 fûzött: 1990 Ft 

KKooeessttlleerr,,  AArrtthhuurr:: Szellem a gépben.
Európa. 
ISBN: 963-07-6683-3 kötött: 2500 Ft 

KKoollaakkoowwsskkii,,  LLeesszzeekk::  Újabb kis elôadá-
sok nagy kérdésekrôl. Európa. 
ISBN: 963-07-6681-7 kötött: 980 Ft 

KKoollbbeennsscchhllaagg,,  MMaaddoonnnnaa:: Búcsúcsók
Csipkerózsikának. Csokonai. 

(Artemisz könyvek) 
ISBN: 963-260-142-4 fûzött: 980 Ft 

KKööllccsseeyy  FFeerreenncc  áállmmoossddii  éévveeii.. Kölcsey
Társ. (Kölcsey Társaság társasági
füzetek 11.) 
ISBN: 963-85145-9-0 fûzött: 600 Ft 

KKooppaa  JJáánnooss::  Magyar vadászati szó- és
szokásgyûjtemény. Mezôgazda. 
ISBN: 963-9239-25-9 kötött: 980 Ft 

KKooppppáánnyy  TTiibboorr:: A középkori Magyaror-
szág kastélyai. Akad. K.  (Mûvészet-
történeti füzetek 26.) 
ISBN: 963-05-7694-5 fûzött: 2300 Ft 

KKóóssaa  CCssaabbaa::  Arany szavak. Táncsics
Mihály, Jókai Mór, Vasvári Pál. Viza.
(Nagy magyar újságírók 2.) 
ISBN: 963-03-8948-7 fûzött: 1120 Ft 

KKóóssaa  CCssaabbaa::  Tizenhárom perc. Mans-
feld Péter élete és halála. 2. kiad.,
Szerzô. 

ISBN: 963-640-155-1 fûzött: 784 Ft 
KKôôsszzeegg  FFeerreenncc::  Lehetôségek kénysze-

re. Publicisztikai írások, cikkek. Új
Mandátum. 
ISBN: 963-9158-67-4 fûzött: 2000 Ft 

KKöötthhee,,  RRaaiinneerr:: Titokzatos jelenségek
és a tudomány. Tessloff és Babilon.
(Mi micsoda 39.) 
ISBN: 963-9182-29-X kötött: 1650 Ft 

KKoovvááccss  IIssttvváánn:: Nagy üzleti illemkódex.
IM 2000. (Vállalkozók könyvtára) 
ISBN: 963-85242-4-3 fûzött: 4032 Ft CD
melléklettel 

KKoovvááccss  MMaaggddaa::  Titokzatos tücsökzene.
Méry Ratio. 
ISBN: 80-88837-22-7 kötött: 1490 Ft 

KKoovvááccss  ZZssoolltt::  Teknôsök a lakásban és
a kertben. Gazda. 
ISBN: 963-7445-29-3 fûzött: 1490 Ft 

KKöövveetteelléésseekk  bbeehhaajjttáássaa.. Unió. 
ISBN: 963-388-274-5 fûzött: 3584 Ft 

KKoozzeennkkaayy  JJeennôô::  Aerocaritas életre-ha-
lálra. Eurocaritas. 
ISBN: 963-03-9420-0 fûzött: 990 Ft 

KKuunnddeerraa,,  MMiillaann:: Az élet máshol van.
Európa. 
ISBN: 963-07-6685-X kötött: 1400 Ft 

LL
LLaammbb,,  CChhaarrlleess  ––  LLaammbb,,  MMaarryy:: Hamlet

and other tales from Shakespeare.
Noran. (Kentaur könyvek 19.) 
ISBN: 963-9048-12-7 fûzött: 1200 Ft 

LLáázzáárr  EErrzzsséébbeett:: Általános forgalmi
adóról szóló törvény és magyaráza-
ta. Unió. (Törvények a gyakorlatban /
törvény magyarázat) 
ISBN: 963-388-284-2 fûzött: 4032 Ft 

LLáázzáárr  IIssttvváánn:: Szent Gellért. Ôsmagyar
regény. Örökség Kvmûhely. 
ISBN: 963-03-9172-4 fûzött: 1667 Ft 

LLeennggyyeell  KKlláárraa:: Az igenevek helye a
szófaji rendszerben. Akad. K.
(Nyelvtudományi értekezések 146.
sz.) 
ISBN: 963-05-7689-9 fûzött: 999 Ft 

LLeeooppaarrddii,,  GGiiaaccoommoo:: Gondolatok. Két-
nyelvû kiad. Eötvös J. Kvk., (Eötvös
klasszikusok 36.) 
ISBN: 963-9024-82-1 fûzött: 784 Ft 

LLuucciiffeerroo,,  AArrmmaannddoo::  Petôfi Sándor Szi-
bériában. Kétnyelvû kiad. Budapest,
Eötvös J. Kvk. (Eötvös klasszikusok
33.) 
ISBN: 963-9024-71-6 fûzött: 1101 Ft 

LLüükkôô  IIssttvváánn:: Környezet-társadalom-
szakképzés. A tanoncoktatástól a
képzéstudományig. Mûszaki Kvk. 
ISBN: 963-16-3057-9 fûzött: 2490 Ft 

MM
MMaaccLLaaiinnee,,  SShhiirrlleeyy::  Találd meg önma-

gad. Ahhoz, hogy a gyümölcsöt le-
szüreteld, föl kell kapaszkodnod az
ágra: [találkozás belsô lényeddel].
Édesvíz. (New Age) 
ISBN: 963-528-433-0 fûzött: 1390 Ft 

MMaaddáácchh  IImmrree:: Az ember tragédiája. Ak-
kord. (Talentum diákkönyvtár) 
ISBN: 963-645-056-0 fûzött: 398 Ft 

MMaaggyyaarriiccss  PPéétteerr:: Gyakorlati angol
nyelvtan. 4. kiad. Akkord – Panem.
ISBN: 963-7803-18-1 fûzött: 1190 Ft 

MMaaggyyaarr  kköözziiggaazzggaattáássii  jjoogg.. Különös
rész Európai Uniós kitekintéssel. Osi-
ris.  (Osiris tankönyvek) 
ISBN: 963-379-716-0 kötött: 2910 Ft 

MMaaggyyaarr,,  nnéémmeett,,  aannggooll,,  ffrraanncciiaa  sszzóó--  ééss
kkiiffeejjeezzééssttáárr.. Black & White. 
ISBN: 963-9125-69-5 fûzött: 525 Ft 

MMaaggyyaarroorrsszzáágg  ttöörrttéénneettii  hheellyyssééggnnéévvttáá--
rraa.. 12/1. Zemplén megye, 1773-
1808. 1998. 
ISBN: 963-215-202-6 fûzött: 3500 Ft a 2.
kötettel együtt 

MMaaggyyaarroorrsszzáágg  ttöörrttéénneettii  hheellyyssééggnnéévvttáá--
rraa [12]/2. Zala megye, 1773-1808. 
ISBN: 963-215-203-4 fûzött: 3500 Ft a 1.



kötettel együtt 
MMaaggyyaarr  ZZoollttáánn::  Szent István a népha-

gyományban. Osiris.  (Osiris-Szá-
zadvég könyvtár) 
ISBN: 963-379-767-5 fûzött: 1480 Ft 

MMaarrkkóó  BBééllaa:: Feljegyzés egy boldog
körtefáról. Pont. (Conflux) Marschal-
kó Zsolt: Vándor az óceánnál. Alma
Graf. Stúdió és K. – Humanitas. 
ISBN: 963-03-9487-1 fûzött: 990 Ft 

MMaarrsshh,,  EEvveellyynn::  Az ártatlanság. Buda-
könyvek – Anuket. 
ISBN: 963-8296-50-X fûzött: 629 Ft 

MMeennddeess,,  VVaalleerriiee::  Angol kezdôknek. [1.]
Elsô szótáram. Anno. 
ISBN: 963-9199-74-5 kötött: 575 Ft 

MMeennddeess,,  VVaalleerriiee::  Angol kezdôknek. [2.]
Idô, idôjárás, évszakok. Anno. 
ISBN: 963-9199-76-1 kötött: 575 Ft 

MMeennddeess,,  VVaalleerriiee:: Angol kezdôknek. [3.]
Számok, színek és formák. Anno. . 
ISBN: 963-9199-87-7 kötött: 575 Ft 

MMeennddeess,,  VVaalleerriiee::  Angol kezdôknek. [4.]
Az elsô száz ige. Anno.
ISBN: 963-9199-86-9 kötött: 575 Ft 

MMeessssnneerr,,  JJaannkkoo::  DDaallookk..  Masszi K.
(Ikerkönyvek / magyar – bolgár páros
könyv 2.) 
ISBN: 963-86015-4-X fûzött: 620 Ft 

MMiihháállyy  OOttttóó:: Az emberi minôség esé-
lyei. Pedagógiai tanulmányok. OK-
KER – Iskolafejlesztési Alapítvány,
1999. 
ISBN: 963-9228-02-8 fûzött: 2500 Ft 

MMiinnôôssééggbbiizzttoossííttááss  aa  ppeeddaaggóóggiiaaii  pprroogg--
rraammbbaann::  hhooggyyaann??.. Munkanapló a pe-
dagógiai program módosításához kü-
lönös tekintettel a minôségbiztosítás-
sal összefüggô feladatokra. OKKER.
(Okker minôségbiztosítás) 
ISBN: 963-9228-06-0 fûzött: 980 Ft 

MMiisskkoollcczzyy  AAmmbbrruuss::  "A Führer olvas".
Tallózás Hitler könyvtárában. Napvi-
lág. (Politikatörténeti füzetek 15.) 
ISBN: 963-9082-54-6 fûzött: 1150 Ft 

MMiittoollóóggiiaa  ééss  hhuummaanniittááss.. Tanulmányok
Kerényi Károly 100. születésnapjára.
Osiris, (Osiris könyvtár) 
ISBN: 963-379-730-6 fûzött: 1480 Ft 

MMoollnnáárr  GGyyöörrggyy:: Széltôl fújt levelek. Bá-
ba. (Tisza hangja 44.) 
ISBN: 963-9144-57-6 fûzött: 807 Ft 

MMoollnnáárr  VV..  JJóózzsseeff::  Vázlat a természetes
modellezéshez. Örökség Kvmûhely. 
ISBN: 963-03-7759-4 fûzött: 1667 Ft 

MMoorrggaann,,  MMaarrlloo:: Vidd hírét az Örökké-
valónak. M. Kvklub. 
ISBN: 963-547-072-X kötött: 1390 Ft 

MMóórriicczz  ZZssiiggmmoonndd:: Rokonok. Európa.
(Európa diákkönyvtár) 
ISBN: 963-07-6219-6 fûzött: 550 Ft 

NNaaggyy  IImmrree:: Lovas vadászatok. Falka-
vadászat, falkászat, vadászlovaglás.
Lapu BT. 
ISBN: 963-8547-5-0 fûzött: 980 Ft 

NN
NNaaggyy  mmaaggvvúú  zzööllddssééggfféélléékk.. Zöldborsó,

zöldbab és csemegekukorica. 2. jav.
kiad., Mezôgazda. (Vállalkozó gaz-
da) 
ISBN: 963-9121-98-3 fûzött: 750 Ft 

NNaaggyy  üüzzlleettii  iilllleemmkkóóddeexx  [[CCDD]]..  IM 2000. 
2554 Ft 

IIVV..  OOrrsszzáággooss  KKöözziiggaazzggaattáássii  NNaappookk..
Rendezvénysorozat: 1999. május-jú-
lius: Európa és a magyar közigazga-
tás. Közgazd. és Jogi Kvk.. 
ISBN: 963-224-376-5 fûzött: 2800 Ft 

NNéémmeett  ––  mmaaggyyaarr  üüzzlleettii  lleevvééllmmiinnttáákk
[Elektronikus dok.]. Szöveg. Jogi K. 
3226 Ft 

NNéémmeett  ––  mmaaggyyaarr  üüzzlleettii  lleevvééllmmiinnttáákk..  Jo--
gi K. 
ISBN: 963-85367-9-9 fûzött: 3226 Ft 

NNiicczzkkyy  GGéézzaa::  Héthúros gitár. Szerzô. 
ISBN: 963-640-082-2 fûzött: 700 Ft 

NNii  HHuuaa--CChhiinngg:: Belsô alkímia. A halha-
tatlansághoz vezetô természetes út.-
Lunarimpex. (Mesterek, életek, taní-
tások 4.) 
ISBN: 963-9219-03-7 fûzött: 1350 Ft 

NNoovváákk  LLáásszzllóó:: Kerámia Nagykörösön.
Arany J. Múz. (Az Arany János Mú-
zeum kiállítási monográfiái 3.) 
ISBN: 963-7134-25-5 kötött: 2133 Ft 

OO

OOllaasszz  JJóózzsseeff:: Halálos ölelés.... Gyil-
kosságoktól a biztosítási csalásig.
Bába.  (Tisza hangja 48.) 
ISBN: 963-9144-59-2 fûzött: 807 Ft 

OOttttlliikk  KKáárroollyy:: Protokollkódex. Dinasz-
tia. 
ISBN: 963-657-276-3 kötött: 3490 Ft 

PP
PPaaggnnooll,,  MMaarrcceell:: Dombok vize. 1.

Jean de Florette. Környezet és Fejlô-
dés K. 
ISBN: 963-7179-05-1 fûzött: 

PPaaggnnooll,,  MMaarrcceell::  Dombok vize. 1. Ma-
non, a források lánya. Környezet és
Fejlôdés K.. 
ISBN: 963-7179-06-X fûzött: 

PPaalláássttii  AAnnddrreeaa:: Az esküvô. [Meny-
asszonyok és vôlegények kéziköny-
ve]. Á & F K.,
ISBN: 963-03-8990-8 kötött: 3300 Ft 

PPáállffaallvvii  JJóózzsseeffnnéé:: Matematika didakti-
kusan. Typotex. 
ISBN: 963-9132-52-7 fûzött: 

PPáállffyy  GGyyuullaa:: Utónévkönyv. Milyen ne-
vet válasszunk?. Aranyhal. 
ISBN: 963-9196-46-0 kötött: 1490 Ft 

PPaatttthhyy  AAnnnnaa:: Arcok a múltból. Igaz tör-
ténetek. Oskar. 
ISBN: 963-8122-37-4 fûzött: 990 Ft 

PPaauunnggggeerr,,  JJoohhaannnnaa  ––  PPooppppee,,  TThhoommaass::
Gyógyító Hold. A holdfázisok haszno-
sítása: egészségmegôrzés és gyó-
gyítás a természet és a Hold ritmusá-
val összhangban. M. Kvklub. 
ISBN: 963-547-096-7 kötött: 1550 Ft 

PPeerrllaaii  RReezzssôônnéé::  Matematikai játékok
óvodáskorban. OKKER. 
ISBN: 963-9228-03-6 fûzött: 1270 Ft 

PPsszziicchhoollóóggiiaa.. Szöveggyûjtemény óvo-
dapedagógus hallgatóknak: felsôok-
tatási tankönyv. Trezor. 
ISBN: 963-9088-38-2 fûzött: 1200 Ft 

RR
RReennddsszzeerrvváállttááss  ééss  kkoommmmuunniikkáácciióó.. Az

Erasmus Közéleti Kommunikációs
Intézet 1999. március 25–26-án, Ba-
latonföldváron rendezett konferenci-
ájának tanulmányai. Osiris – Eras-
mus Közéleti Kommunikációs Int.,
(Erasmus könyvek) 
fûzött: 1480 Ft 

RRiimmóócczziinnéé  HHaammaarr  MMáárrttaa:: Horatius,
Vergilius és Maecenas. Barátság és
hûség Augustus Rómájában. Akad.
K. (Apollo könyvtár 20.) 
ISBN: 963-05-7695-3 fûzött: 1200 Ft 

SS
SSaaffaarreevviiûûss,,  II..RR..:: Algebra. az algebra

alapfogalmai: [Egyetemi tankönyv].
Typotex. 
ISBN: 963-9132-53-5 fûzött: 1990 Ft

SSaaggaann,,  FFrraannccooiissee:: Szereti Ön Brahm-
sot?. Fiesta – Saxum.(Szélrózsa
könyvek) 
ISBN: 963-8133-94-5 963-9084-71-9 kö-
tött: 1200 Ft 

SSaallllaaii  ÉÉvvaa  ––  SSzzeekksszzáárrddii  JJúúlliiaa  ––  JJaakkaabb
GGyyöörrggyy:: Társadalomismeret. 1. Em-
beri kapcsolatok. AKG K., (Ember és
társadalom) 
ISBN: 963-91-90-11-X fûzött: 960 Ft 

SSaassssoonn,,  JJeeaann::  Királyi sivatag. [Újabb
fejezetek Szultána hercegnô életé-
bôl]. Gabo,
ISBN: 963-9237-05-1 fûzött: 990 Ft 

SSccuuttttss,,  JJeerrrryy::  A Messerschmitt Bf 109-
es története. Hajja. (20. századi had-
történet) 
ISBN: 963-9037-82-6 kötött: 1990 Ft 

SShhaakkeessppeeaarree,,  WWiilllliiaamm::  Romeo és Jú-
lia. Akkord.  (Talentum diákkönyvtár) 
ISBN: 963-645-057-9 fûzött: 398 Ft 

SShheellddoonn,,  SSiiddnneeyy:: Semmi sem tart örök-
ké. 2. kiad. , I.P.C. Kv.  (I.P.C. köny-
vek) 
ISBN: 963-635-169-4 fûzött: 898 Ft 

SSllaauugghhtteerr,,  FFrraannkk  GG..:: A frontsebész. [Az
elsötétítés lánya]. K.u.K. K. (Orvosre-
gények) 
ISBN: 963-9173-41-X fûzött: 950 Ft 

SSmmiitthh,,  WWiillbbuurr:: A sólyom röpte. Delej. 
ISBN: 963-9124-22-2 fûzött: 1298 Ft 

SSoollttii  GGáábboorr:: Talajjavítás és tápanyag-
utánpótlás az ökogazdálkodásban.

Mezôgazda. (Biogazda kiskönyvtár) 
ISBN: 963-9239-43-7 kötött: 1300 Ft 

SSzz
SSzzaabbóó  IIvváánn:: Töprengések pentaton-

ban. Beszédek, cikkek, interjúk, sze-
melvények, 1989–99. M. Hiv. Köz-
lönyk.. 
ISBN: 963-9221-04-X fûzött: 2800 Ft 

SSzzaarrvvaassmmaarrhhaa,,  jjuuhh,,  llóó.. (1.) 2. kiad., 
ISBN: 963-9239-46-1 kötött: 4900 Ft 

SSzzeeppeess  MMáárriiaa:: Pöttyös Panni. Édesvíz. 
ISBN: 963-528-420-9 kötött: 1290 Ft 

SSzziiggeetthhyy  JJeennôô:: Egy vadászélet meg-
szépítô messzesége. Nimród Alapít-
vány – Nimród Vadászújság [Szerk.]
– DNM K. 
ISBN: 963-9027-32-4 kötött: 1950 Ft 

SSzzíínnhháázzii  aannttoollóóggiiaa..  XX. század. Balas-
si. (Gondolatok a színházról 1.) 
ISBN: 963-506-313-X fûzött: 1600 Ft 

SSzzlloovváákk  ttuurriissttaa  sszzóóttáárr.. Anno. 
ISBN: 963-9066-35-4 fûzött: 150 Ft 

TT
TTaammmmssaaaarree,,  AAnnttoonn  HHaannsseenn:: Juudit.

Balogh. (Minoritates mundi) 
ISBN: 963-9017-71-X fûzött: 1300 Ft 

TTaanneennbbaauumm,,  AAnnddrreeww  SS..  ––  WWooooddhhuullll,,
AAllbbeerrtt  SS..:: Operációs rendszerek. Pa-
nem, (London], Prentice-Hall. 
ISBN: 963-545-189-X kötött: 4200 Ft CD
melléklettel 

TTaannuulljjuunnkk  kküüllffööllddöönn..  (2000–2001) ,
PolgART. [New York, N.Y.], UNES-
CO. 
ISBN: 963-86014-2-6 fûzött: 2500 Ft 

TTééllii  éétteelleekk.. M. Kvklub. (Évszakok kony-
hája) 
ISBN: 963-547-028-2 kötött: 1990 Ft 

TTiibboorr  ÁÁggnneess  ––  GGrrúúbbeerr  CCeeccíílliiaa:: Ka-
masznak lenni.... Önismereti és ön-
menedzselési kézikönyv., Mûszaki
Kvk. (Ki vagyok én? 1.) 
ISBN: 963-16-2539-7 fûzött: 1200 Ft 

TTiippoolldd  ÖÖzzsséébb::  Világtörténelmi helyek
zsebszótára. Repr. kiad. Anno. 
ISBN: 963-375-083-0 kötött: 1375 Ft 

TTöörröökk  SSoopphhiiee:: "most én vagyok hang
helyetted...". Török Sophie Babits Mi-
hályról. Palatinus. 
ISBN: 963-9259-01-2 fûzött: 1200 Ft 

TTóótthh  LLáásszzllóó  TTiibboorr:: Ellenprogram.
Részletek egy taxisoför naplójából.
Bába.  (Tisza hangja 49.) 
ISBN: 963-9144-62-2 fûzött: 300 Ft 

TTóótthh  LLáásszzllóó  TTiibboorr:: Nevetô város. Sci-fi
regény. Bába. (Tisza hangja 43.) 
ISBN: 963-9144-52-5 fûzött: 395 Ft 

TTuurróóss  EEmmiill:: Zöldségfélék, saláták, gyü-
mölcsételek. Black & White. (Turós
Emil-sorozat) 
ISBN: 963-9125-91-1 fûzött: 450 Ft 

UU
UUrrbbaanniisszzttiikkaa  22000000.. Akadémiai Kiadó

Rt. 
ISBN: 963-05-7685-6 kötött: 3136 Ft 

UUttaassii  ÁÁggnneess:: Középosztály kapcsola-
tok. Új Mandátum. 
ISBN: 963-9158-65-8 fûzött: 1380 Ft 

VV
VVáánnccssaa  IIssttvváánn::  A szállodai minibár föl-

derítésének fontosságáról. Informati-
kai napló – Alberichtôl Varunáig. IDG
Magyarország. (Computerworld-Szá-
mítástechnika könyvek) 
ISBN: 963-03-9615-7 fûzött: 1999 Ft 

VVaann  ééss  lleeggyyeenn  aa  jjooggbbaann..  Tanulmányok
Peschka Vilmos 70. születésnapjára.
Közgazd. és Jogi Kvk. (Jog és jogtu-
domány / az MTA Állam- és Jogtudo-
mányi Intézetének sorozata 16.) 
ISBN: 963-224-480-X fûzött: 3584 Ft 

VVeerrggaa,,  GGiioovvaannnnii  ––  BBooiittoo,,  CCaammiilllloo::  A la-
gúnákon. [Oktatási segédanyag].
Eötvös J. Kvk. (Eötvös klasszikusok
30.) 
ISBN: 963-9024-81-3 fûzött: 1101 Ft 

VVeerrôô  IIvváánnnnéé:: A pénzkezelés rendje,
2000. Házipénztár, cash flow kimuta-
tás. 4. átdolg. kiad. Unió. 
ISBN: 963-388-283-4 fûzött: 3248 Ft 

VViiggnnyy,,  AAllffrreedd  ddee::  A farkas halála. [Válo-
gatott költemények]. Kétnyelvû kiad.

Eötvös J. Kvk. (Eötvös klasszikusok
24.) 
ISBN: 963-9024-67-8 fûzött: 1008 Ft 

WW
WWaannggeerriinn,,  WWaalltteerr:: Könyv Istenrôl. A

Biblia regénye. Esély Mozaik.  (Kin-
csestár / a XXI. század sorozata) 
ISBN: 963-9153-24-9 kötött: 3990 Ft 

WWoollff,,  NNaaoommii:: A szépség kultusza. Cso-
konai. (Artemisz könyvek) 
ISBN: 963-260-143-2 fûzött: 980 Ft 

WWooooddiiwwiissss,,  KKaatthhlleeeenn  EE..::  Szirmokat so-
dor a víz. M. Kvklub. 
ISBN: 963-547-074-6 kötött: 1650 Ft 

WWoooollff,,  VViirrggiinniiaa::  Egy jó házból való an-
gol úrilány. Csokonai.  (Artemisz
könyvek) 
ISBN: 963-260-144-0 fûzött: 980 Ft 

YY
YYeerruusshhaallmmii,,  YYoosseeff  HHaayyiimm:: Záchor. Zsi-

dó történelem és zsidó emlékezet.
Osiris – ORZSE (Osiris könyvtár.) 
ISBN: 963-379-734-9 fûzött: 1280 Ft 

ZZ
ZZeellaazznnyy,,  RRooggeerr::  Avalon ágyúi. Szukits. 

ISBN: 963-9151-64-5 fûzött: 990 Ft 

ZZss
ZZssiinnkkóó  EErrzzsséébbeett  ––  TTóótthh  LLáásszzllóó:: Ékszer-

matematika. Általános iskola 5. osz-
tály.Nemz. Tankvk. 
ISBN: 963-19-0079-7 fûzött: 925 Ft 

ZZssiinnkkóó  EErrzzsséébbeett  ––  TTóótthh  LLáásszzllóó::  Ékszer-
matematika: munkafüzet. Általános
iskola 5. osztály. Nemz. Tankvk. 
ISBN: 963-19-0078-9 fûzött: 540 Ft 

ZZssiinnkkóó  EErrzzsséébbeett  ––  VViigg  MMaarriiaannnnaa,,  PP..::
Ékszer-matematika: feladatgyûjte-
mény 5.. Nemz. Tankvk. 
ISBN: 963-19-0279-X fûzött: 552 Ft 
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Az összeállítás a Könyvtárellátó
Közhasznú Társaság információs
rendszere alapján készült. A felso-
rolt könyveket a Könyvtárellátó
már felajánlotta megvásárlásra a
könyvtáraknak, ill. megrendelhe-
tôk a társaság home lapján
(www.kello.hu).

Helyesbítés

A Szabó Istvánnal készült, s
lapunk IV. évfolyamának 2.
számában közölt interjúban
súlyos hibával jelent meg
(jóllehet majdnem mind-
annyian régóta jól ismerjük)
a kolumbiai író neve; amit
helyesen így írunk tehát:
García Márquez. S legköze-
lebb (mivel már megjegyez-
tük) írjuk hibátlanul a kiváló
filmszínész nevét is, így:
Ralph Fiennes. Olvasóink-
tól, az interjúalanytól és
munkatársunktól elnézést
kér a bosszantó és nevetséges
hibáért

az olvasószerkezstô



Gloria Man:
AZ ORTODOX TÖRÉSVONAL

A könyvek megrendelhetôk közvetlenül a kiadónál is.
Címünk: 1134 Bp., Váci út 19.

Postacím: 1525 Bp., Pf. 97.
Telefon/fax:320-8230, 329-7293

A HÁTTÉR Kiadó újdonsága

Ugyanazt az Istent tiszteljük, és csak
alig másként. Az ôsforrások közösek,
a Tan lényege úgyszintén. És mégis,
ha a képzeletbeli törésvonalat átlép-
jük, a keleti kereszténység országaiban
tökéletesen más világot találunk, és tá-
volról sem pusztán a vallási szertartá-
sok külsôségei terén. Vajon a bizánci
ortodoxia, a rejtélyes bizánci gondol-
kodásmód kizárólag a vallási dogmák
némely eltérésébôl származik, vagy
éppen fordítva: egy sajátos társadalmi
lét, a „keleti” gondolkodás- és élet-
struktúra formálta a saját arculatára a
dogmákat?
A kérdés sok évszázados, és a válasz
sem lehet megfellebbezhetetlen. Ám
ha az ortodoxia és a hozzá tartozó ál-
lamalakulatok máig ívelô történetét
vesszük górcsô alá, találhatunk né-

hány támpontot. A cári, majd bolsevista Oroszország, a sztálini biroda-
lom, a Balkán, vagy a közelmúlt Romániája, a véres háborúkban saját ma-
gát szétszaggató Jugoszlávia fájdalmas és elborzasztó képei mintha mind-
mind egy ôsi tükörbôl vetülnének vissza. Abból a tükörbôl, amelybôl egy-
szerre ájtatos és gonosz grimasszal a régi Bizánc tekintete mered ránk...
Ára: kb. 800 Ft

A könyvek megvásárolhatók ill. megrendelhetôk:
Librotrade Könyvrészleg

1173 Budapest, Pesti út 237.
Tel.: 258-1463, fax: 257-7472
E-mail: books@librotrade.hu

A Librotrade Kft. ajánlja

FARKAS ZSUZSANNA ANGOL NYELV AZ IDEGENFORGA-
LOMBAN, A VENDÉGLÁTÁSÁBAN, A SZÁLLODAIPARBAN
1985 Ft
LENGYEL ATTILA LEARN TO PLAY – PLAY TO LEARN 2402 Ft
(NYELVI JÁTÉKOK – NEM CSAK ANGOLUL TANULÓKNAK)
LÔRINCZ ZSOLT NÉMET NYELV AZ IDEGENFORGALOM-
BAN, A VENDÉGLÁTÁSBAN, A SZÁLLODAIPARBAN 3200 Ft
LÔRINCZ ZSOLT SPANYOL–MAGYAR, MAGYAR–SPANYOL
TEMATIKUS SZÓTÁR 1590 Ft
RÓMA EREDETÉTÔL 2000-IG 1898 Ft
VLADIMIR NABOKOV LOLITA 2079 Ft
KEN KESEY ONE FLEW OVER THE COCKOO’S NEST 1910 Ft
SYLVIA PLATH THE BELL JAR 1979 Ft
TOLKIEN LORD OF THE RINGS 5946 Ft

A               Kiadó ajánlata

A könyvek megrendelhetôk a kiadótól is:
General Press Kiadó 1138 BP., Népfürdô u. 15/d.

T.: 350-6340, 359-1241, F.: 359-2026

Michael C. Eberhardt:
VESZÉLYES MEGBIZATÁS
Chad Curtist, a sikeres sportolót gyilkossággal gyanú-
sítják. A bûntény körülményei azonban rendkívül
furcsák.
Ára: 999 Ft

Lisa Jackson: MINDHALÁLIG
Miközben folyik a nyomozás, s a rendôrség keresi a
kapcsolatot a két tûzeset között, sorra tárulnak fel a
szereplôk féltve ôrzött titkai, múltbéli bûnei, tragikus
vétkei.
Ára: 999 Ft

Csepelyi Magda: MOBBING
Munkahelyi pszichoterror a grafológia tükrében
Megjelenik március végén. Ára: kb. 1500 Ft
Ajánljuk mindazoknak, akik munkavállalóként sze-
retnék érteni a körülöttük zajló eseményeket, és
azoknak a cégeknek, akik gazdaságosabbá, nyeresé-
gesebbé kívánják tenni vállalkozásukat.

Esztergályos–Kriston–Ruzsonyi–Wierld:
FITYFIRITY
Megjelenik március végén. Ára: kb. 1980 Ft
Mozgásos játékgyûjtemény, óvodásoknak és kisisko-
lásoknak. A játékötleteket Esztergályos Erzsébet ver-
sei ihlették, a könyvet Wierdl Zsuzsa rajzai színesítik.




