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Ötéves évfordulója van közelmúltunk
gazdaságtörténeti jelentôségû eseményé-
nek, a Bokros-csomagnak, illetve annak
bejelentésének. Az ötéves évforduló miatt
mostanában sokat emlegetett radikális
nemzetgazdasági (és politikai) változáso-
kat eredményezô állami intézkedéssoro-
zat a könyvszakmát is sújtotta. Legjobb
emlékezetem szerint az 1995-ös Ünnepi
Könyvhéten, a Vörösmarty téren, a meg-
nyitó napján gyászszalagokat osztottak a
közönség között a szakma pesszimista
dolgozói, mondván, gyászoljuk közösen a
magyar könyvszakmát, amely már gyakor-
latilag halott, és halálát a könyvek áfájá-
nak emelése okozza. Abban már nem va-
gyok biztos, hogy a bezárt könyvesboltok
hosszú listáját is azon az Ünnepi Könyv-
héten terítették az ünneplô közönség lá-
bai elé, de megesett ez is vagy akkor, vagy
elôtte-utána valamelyik Ünnepi Könyvhé-
ten. Arra megint jól emlékszem, hogy ak-
kor, az 1995-ös Ünnepi Könyvhéten a Vö-
rösmarty téren állított alkalmi szobrot
egyik mûvészünk, a szobor elnagyoltan –
absztrakt szemléletmóddal – egy férfiala-
kot ábrázolt, beazonosításához segítségül
csupán jellegzetes bajuszát hangsúlyozva,
s a cél az volt, hogy „a madarak bírálatá-
nak” tárgyául tegye az ábrázolt személyi-
séget. Ez volt a Bokros-csomag fogadtatá-
sa a könyvesek körében 1995-ben. 

A Magyar Könyvkiadók és Könyvter-
jesztôk Egyesülésének 1999 elsô negyed-
évében nyilvánosságra hozott jelentése
szerint a magyarországi könyvforgalom
1998-ban  (a Bokros-csomag után három
évvel) elérte a harmincmilliárd forintot, és
ezzel az inflációt meghaladó mértékben
nôtt meg. (Az elmúlt évre vonatkozó ada-
tokat lapzártánk idôpontjáig nem hozta
nyilvánosságra az MKKE.) Az 1995. és
1998. között eltelt idôszak keserves volt, és
valószínûleg nem is ért még véget. Össze-
foglalni úgy lehetne talán, hogy cégek „hal-
tak meg”, de a könyvipar életben maradt. 

Most, 2000 elsô hónapjaiban, könyve-
sekkel beszélgetvén, megint szomorú, pa-
naszkodó hangokat hallok. Lehet, hogy
csak a szokásos év eleji lanyhább üzletme-
net miatt panaszkodnak, lehet, hogy
mélyben zajló folyamatok elôrengéseit ér-
zik szeizmológusi ösztöneik. Bízzunk ab-
ban, hogy nem egy újabb könyves „Bok-
ros-csomag” következik.

Kiss József  
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Szemtelenségük ellenére egy majomcsa-
pat azért igen vidám látvány. Olyanok,
mint az állatkertben: be nem áll a szá-
juk, játszanak, szórakoztatják egymást.
Az embernek kedve lenne beszállni a já-
tékba. A cerkófmajmok játékos kedvét
egyébként Nagy Sándor katonái ki is
használták. Gyanítom, hogy egyetlen
történetük sem igaz, de roppant érdekes,
hogy a majmok természetét kilesve, ho-
gyan képzelték el Indiában a majomva-
dászatot. Egyik tisztjük ezt írja útibeszá-
molójában:

„Az erdôben rendkívüli mennyiségû és
nagyságú cerkófmajom van. Ezeknek a
vadászata kétféleképpen történik. A ma-
jom utánzó hajlamú és a fákra menekül.
Amikor a vadászok a fán ülni látják ôket,
egy tál vizet tesznek le elôttük, s a szemü-
ket öblögetik benne, azután víz helyett
egy léppel telt tálat téve oda eltávoznak
és messzirôl lesik ôket. Az állat erre leug-
rik, bekeni magát léppel, s amint a sze-
mét behunyja, a szempillái összeragad-
nak. Ekkor a vadászok odarohannak és
élve fogják el. Ez az egyik módja.

A másik pedig a következô: a vadászok
zsákokat húznak fel, mint nadrágokat,
majd eltávoznak, de több zsákot ott-
hagynak, amelyek belül léppel vannak
bekenve. Ha ezekbe a majmok belebúj-
nak, beleragadnak és így könnyen el le-
het ôket fogni.”

*
Ha a kanami kolostor templomában

nem tartanak reggel pudzsát, vagyis ál-
dozati szertartást, akkor az ébredés, mo-
sakodás, étkezés, imák és meditáció után
minden szerzetes megy a saját dolgára.
A tibeti erény rendi kolostorok idôsebb
lakói ilyenkor rendszerint visszavonul-
nak a cellájukba, olvasgatják a szent
könyveket, esetleg tudós értekezéseiket
írják. Az ifjabbak a konyhán dolgoznak,
a templomot, az udvart, a könyvtárt ta-
karítják, majd ôk is cellájukban vagy a
könyvtárban az arra a  napra elôírt szö-
vegeket olvassák. Bár nem azért olvas-
sák, hogy kívülrôl megtanulják a 250
ezer lapból álló alapmû, a tibeti kánon
fontosabb részeit, az iskolázottabbak és
szorgalmasabbak mégis betéve tudják. A
közös hangos olvasás a kolostorokban
szertartás.

Nem olvasnak, nem kántálják a szöve-
geket a pudzsákon és nem játszanak
hangszereken a laikus szerzetesek, akik
afféle világi lakói a kolostoroknak. Ezért
aztán egészen más dolguk van napköz-
ben, mint a többieknek.

A kolostorok nemcsak adományokból
élnek, a népesebb szerzetesi közösségek
saját földjeiken zöldséget, gyümölcsöt,
gabonát termelnek, terményeikkel és
kézmûveseik áruival kereskednek. Ahol
pedig idegenforgalom van, emléktárgya-
kat, szertartási eszközöket, sôt hangsze-
reket, hasonmás kiadású könyveket és
kazettán, CD-n kolostori szertartásaik
felvételeit árulják. Mindez – az apát irá-
nyításával – leginkább a laikus szerzete-
sek dolga, nekik segédkeznek a kolosto-
ri szolgálók, akik közt nôk, asszonyok is
akadnak, nem is mindannyian a kolos-
tor lakói.

A nagy múltú kanami kolostor az utób-
bi idôben szinte már teljesen elnéptele-
nedett, amikor a dalai láma kinevezte
apátnak a fiatal Lobzang Gedün szerzetest.
Az ifjú headlama, ahogy Indiában a tibe-
ti kolostorok elöljáróit nevezik, tudomá-
nyos fokozatot szerzett a dharamsalai
egyetemen, s Kanam falu szülöttje. Ezért
is volt szívügye, hogy 1992-tôl, megbíza-
tásától fogva novíciusokat toborozzon, s

falujában megújítsa a kolostori életet. Az
ekkor már nagyon idôs kanami szerzete-
sekre az apát nemigen számíthatott, így
nem tudta megszervezni a megfelelô ko-
lostori oktatást. Ezért a fiúk és a lányok a
falu iskolájába járnak, de a kolostorban
laknak. A buddhizmusról és a vallásgya-
korlatról az apát tart nekik foglalkozáso-
kat. A ma már kamaszodó fiúk úgy olvas-
sák a klasszikus tibeti szövegeket, mint a
vízfolyás, a pudzsákon ügyesen használ-
ják hangszereiket, otthonosak, rutinosak
a szertartásokon. Kis celláikat szépen,
tisztán tartják, kegytárgyakkal, a buddhis-
ta mitológiából vett – gyakran saját kezû-
leg készített – ábrázolásokkal, rajzokkal,
agyagszobrokkal díszítik.

A tehetségesebbek nemsokára a dalai
lámához kerülnek Dharamsalába, ahol
nekik már sokkal könnyebb lesz részt
venniük a szerzetesi képzésben. Ez a
képzés a világon talán a tibeti kolosto-
rokban a legszigorúbb. A tananyag öt na-
gyobb és öt kisebb tárgyból áll. Az
elôbbiekhez, vagyis az ún. nagy tudomá-
nyokhoz tartozik a logika, a tibeti mûvé-
szet és kultúra, a szanszkrit nyelv, az or-
voslás és a buddhista filozófia. A „kis tu-
dományok” pedig tantárgyak szerint a
következôk: stilisztika, zene és dráma,
asztrológia, versmérték és verselés, vala-
mint lexikográfia. Ma már természetesen
tanulnak a szerzetesek angol nyelvet,
számítógépes ismereteket, ázsiai törté-
nelmet, de ismerkednek a nyugati világ
történelmével is. Angol nyelvû tanköny-
vük a 20. századi világháborúk leírásánál
Magyarországot többször említi.

Ez tehát a kanami novíciusok jövôje is.
Számítógép, Internet, „globalitás”. Ma
még egy sarokba támasztott cédrustör-
zsön szaladnak fel az udvarról az eme-
letre, ha visszajönnek Dharamsalából és
beszerelik a komputereket, majd bizto-

Sári László
A Himalája arca
Utazás egy tibeti kolostorba
4. rész

A könyvtáros novícius a szent könyvek egyik kötetével
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san átépítik, korszerûsítik a kolostort. És
igazuk is van. De vajon milyen szobák-
ba költözik majd az a néhány öreg szer-
zetes, akik már jóformán ki sem moz-
dulnak celláikból. Éppen Csoma vala-
mikori cellájában lakik például a mai
apát 84 éves mestere, azt mondják, há-
rom éve le sem jött az emeletrôl. Csak
nézi, nézi a tájat, fürkészi a Himalája ar-
cát. Vajon megmarad-e ez a cella, vagy
akárcsak egyetlen faoszlop is a kanami
kolostorból?

Most még, ahogy évszázadok óta, vál-
tozatlan itt minden: a templomban,
elôdei helyén, az arany Buddha-szobor
tövében, magasított ülôzsámolyán elhe-
lyezkedik az apát. Vele egy sorban leül-
nek az idôsebb szerzetesek, szemben ve-
lük a fiatalabbak. Kezdôdik a pudzsa.
Megszólalnak a fúvós és ütôhangszerek,
s az ifjú apát vezetésével – aki cintányér-
jával ad jelt az egyes szakaszok megkez-
désére – napról napra olvassák tovább a
„buddhista biblia” csaknem 300 éve ko-
lostorukban ôrzött 250 ezer lapját.

*
Erôs vára a rejtôzködô bölcsnek e világ:

Távol sziklabástyák nyúlnak fehéren az égbe, 
az Isten roppant ege alatt hívôk serege.
Hátul jégár-függöny, aláhulló selyemkárpit,
elôttem csudás liget, álom-erdô, burjánzó.
Lent, a széles-nagy mezôk: áradó tenger-pá-

zsit.
[…]
Ezt látom én, ki békességgel nézem e tájat.
A tündöklô drágakô-szikla magasából lent
a folyvást bolygó létvilág csak rezgô délibáb.
Víz tükrében hamis képre tekintek merengve:
lám, az élni vágyó élet kis káprázat csupán.

Szánalmat érzek az odalent tévelygôk iránt.
Én a tiszta égbolt nagy ürességébôl vagyok,
s magamba zárom a messzi fénylô gondolatot:
Minden, mi létezô, képzeletben létezik csak.

A 12. századi tibeti remete költô, Mila-
raszpa verse nemcsak a Himalája szelíd,
mosolygó arcát vetíti elénk pontosan raj-
zolt költôi képeivel, de a Himalája szel-
lemiségét is. Ez a vers sokkal több tájle-
írásnál. Néhány sorából pontosabban és
hitelesebben ismerhetô meg a buddhiz-
mus látásmódja és gondolkodásmódja,
mint a szerzetesek tankönyveibôl.

A Himalája sziklabástyái mögött
rejtôzködô szerzetes, hogy ne érintsék
az e világi lét kísértései, és ne ragadja ôt
magával a „létezés indulata”, vagyis az
élni akarás szenvedélye, hôvösen szem-
léli az élet eseményeit. Hûvösen és tá-
volról, hogy nyugalma rendíthetetlen
legyen, hogy ne támadjon benne vágya-
kozás részt venni a szépséget és örömö-
ket is bôséggel kínáló, ám mégiscsak
szenvedéssel teli földi életben. Nem
akar küzdeni, mert tudja, hogy a végén

mi vár rá, ha addig minden csatát meg-
nyer is. Ezért érzi illúzióvilágnak, hamis
képnek, amit a drágakôszikla magasából
odalent lát. A hamis, képzelt világban
elmerülni, örömre, boldogságra szom-
jazva fantomokkal küzdeni, majd fájdal-
masan csalódva, sebzetten, vesztesen tá-
vozni, méltatlan és oktalan emberi vál-
lalkozás.
Az elmúlás árnyékát vetítve a szépség-

re, az örömre, a boldogságra (minden-
re, ami a létezésben jó), azt kérdezi, va-
lódi szépség-e, valódi öröm-e, önfeledt
boldogság-e az, amelyet örökösen fe-
nyeget a mindig gyôzedelmes halál. Ez
a buddhizmus alapkérdése, melyre az a
válasz, hogy a szépség, az öröm, a bol-
dogság és az egész élet elmúlásának
még a tudata is szenvedést okoz, ezért
az élet valójában nem élvezhetô.
Mielôbb meg kell tanulni saját elhatá-
rozásból elfordulni a létezés illúzióvilá-
gától. Ha nem tartjuk olyan fontosnak
az élet dolgait, hogy foggal-körömmel
ragaszkodjunk hozzájuk, akkor majd
nem fáj elveszíteni, akár az egészet is.
És nem fáj arra gondolni, hogy elôbb-
utóbb mindenképpen elveszítjük, bár-

mennyire erôlködünk is. Köznyelven
szólva: ha nincs tét, nincs veszteség
sem, ne erôlködjünk tehát.

Nem olyan könnyû dolog ám ez, tud-
ják a szerzetesek is, de nem törekedni rá,
hanem önként kiszolgáltatni magunkat
a szenvedésnek, bárgyúság. Vallják
meggyôzôdéssel a buddhizmus minden
irányzatának hívei.

*
Ezt a fajta gondolkodásmódot tanítja

az ifjú apát a szerzetesjelölt gyerekeknek
Kanam falu tibeti kolostorában ma is,
itt fönt a Himalájában, a világ tetején.

Annak ellenére, hogy a buddhista taní-
tás szerint, ha jót akar az ember magá-
nak, hátat kell fordítania az életnek, a
kanami szerzetesek is éppoly derûsek,
vidámak, mint a buddhisták – és fôleg a
szerzetesek – mindenütt a világon. Le-
het, hogy ôk már ifjú novíciusként át-
léptek minden gondon, s többé nem is
töprengenek a világ baján. A szenvedés
náluk már bizonyára nem is az élet ré-
sze, hanem filozófiai kategória. Ez a
szemlélet 2500 éve ad megkönnyebbü-
lést a buddhistáknak, vagy legalábbis
hatékony vigasztalást.

*
A kanami kolostor történetének 800 éve

a buddhizmus 2500 évében jelentôs kor-
szaknak számít. A kanami kolostor alapí-
tásának idejében, a 13–14. században ala-
kult ki Tibetben a buddhizmusnak az a
formája, mely ma is virágzik. A tibeti
buddhizmus, vagyis lámaizmus ma a leg-
elterjedtebb buddhista irányzat a vilá-
gon, Nyugaton is ez a legnépszerûbb.

Ennek még itt Kanamban nemigen lát-
ták jelét az ifjú szerzetesjelöltek, nyuga-
ti zarándokok nem járnak ide a világ vé-
gére, turisták sem háborgatják a kolostor
életét. Ôk a több száz éve változatlan
környezetben és körülmények között
próbálgatják ma is a buddhista szerzete-
sek életét. Ôk az utolsó nemzedék, akik
így nônek fel a faluban. És ôk lesznek
azok, akik 10–15 év múlva – visszatérve
Dharamsalából, ahol a dalai lámánál be-
fejezik tanulmányaikat – átalakítják
majd a kolostort, s az itt lakók életét.
Vendégszobát rendeznek majd be a gaz-
dag nyugati látogatóknak, akik majd ala-
pítványi számlára fizetik be támogatásu-
kat a vendéglátás és az egy-két hetes
buddhista stúdiumok ellenértékeként.

A gyerekek most még azon az ágyon
alszanak, amelyet elôdeik ácsoltak, az-
zal a retesszel zárják cellájuk ajtaját és
nyitják az ablakot, melyet talán kétszáz
éve kalapált a kanami kovács, és azon a
sarokba támasztott cédrustörzsön sza-
ladnak föl az udvarról a celláikhoz az
emeletre, amely emberemlékezet óta ott
áll. Vagyis múzeumban jár, aki manap-
ság erre jár. 

(Következô számunkban folytatjuk)

Lobzang Gedün, a kanami kolostor
fiatal apátja

Fadúcról nyomtatott tibeti írásos szöveg,
középen a jövôbe látó lóistenséggel
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Ez is telefonálással kezdôdött.
És Cini – mert tüstént megtil-
totta, hogy karinthyferencez-
zem – felhördülésével folytató-
dott:

– Micsoda! Még csak ez hi-
ányzik! Nem elég, hogy hóna-
pok óta egyetlen ép mondat
nem jut eszembe, a nyakamra
jössz, hülyeségeket kérdezel,
marhaságokat írsz belôlük, az-
tán nekem kell velük veszôd-
nöm. Szó sem lehet interjúról!
De én különben sem bumlizok
sehova, gyere ki te hozzám Le-
ányfalura...

A Karinthy-házat mindenki is-
merte arrafelé, gyorsan megtalál-
tam a Duna-parton. Vízközel-

ben lengett a függôágy, abban
hevert szuszogva-fújtatva a ha-
talmas test. Valami napellenzô
vagy lepedôféle alól rozmár-
hang köszöntött, és már benne
is voltunk a beszélgetésben.

– Azt mondtad, interjút csiná-
lunk, de rendes duma lett belô-
le – mondta aztán búcsúzóul,
még mindig fektében, a fullasz-
tó hôség hálójában lebegve.

Amikor elkészültem, fölhív-
tam, hogy megmutatnám a szö-
veget.

– Hol laksz? – bömbölte közbe.
– A Szabadság tér mellett.
– Jövök...
Tíz perc múlva bedübörgött

hozzánk. Elfojtott asszonyi ré-

müldözések közepette, szônye-
geket felrúgva, székeket félresö-
pörve, minden zegzugba bekos-
latva, végül kikötött erkélyün-
kön. A puhuló Kádár-korszak-
ban történt, de amit onnan elki-
áltott, nem volt egészen veszély-
telen:

– Remek helyen laktok: megfi-
gyelhetô az amerikai nagykövet-
ség, bemérhetô a szovjet hôsi
emlékû, de ami a legfontosabb:
bármikor tüzet nyithatsz innen
a Magyar Televízióra.

És máris visszacsörtetett, szô-
nyegmaradékok között, bútoro-
kat reccsentve, s mintha még
egy tükör vagy ablak is megre-
pedt volna. Már a lépcsôházból
nyúlt hátra:

– Add ide azt a vacakaot.
És elviharzott a kézirattal.

Döngtek a lépcsôk.
Tizenöt perc múlva csöngött a

telefon:
– Nem mondtad, hogy írni

tudsz, te szerencsétlen. Benne le-
szünk a következô könyvemben.

Igazán örülni sem volt idôm,
mert még tartott a romeltakarítás.

Sok évig nem találkoztunk ez-
után, legföljebb messzirôl tûnt fel
az alakja Leányfalun, s hallottam,
ahogy harsányan elbiciklizik vala-
ki ismerôs mellett. Bár ott min-
denki ismerte: hozzátartozott a
Dunához meg az utcaképhez.

Amikor évek múlva a televízi-
óban viszontláttam, viasztekin-
tete, kôarca volt. Motyogott,
mint akinek már minden mind-
egy. Vagy mint egy szóra készte-
tett halott.

Nádor Tamás 

Kezdetben (1994) volt a Proto-
koll. Viselkedéskultúra a mindenna-
pok gyakorlatában. Négy kiadása,
negyvenezer olvasója önmagáért
beszél. A nagy érdeklôdést egy
év múlva a Protokoll plusz-szal
próbálta csillapítani a viselkedés
szabályait egyetemen, fôiskolán
is oktató szerzô, de az élet úgy-
szólván kikényszerítette a har-
madik, majd a negyedik kötetet
is: 1996-ban megjelent a Proto-
koll extra és a Protokoll A-tól Zs-ig.
Az újkori/illemtankönyv-folyam
– eddig – utolsó kötete az 1999
karácsonya elôtt megjelent Pro-
tokollkódex.

Az önmagában is érdekes témát
olvasmánnyá avatja az etikett tör-
ténete, honi viselkedéskultúránk
taglalása azÁrpád-háztól a szocia-
lizmusig, A-tól (Afganisztán) V-ig
(Vietnam) bepillanthat az olvasó
más nemzetek sajátos szokásaiba
is. Bár a könyv a hétköznapok,
ünnepek illemtanától a munka-
helyi, üzleti protokollon át jut el
a diplomáciai életig, nem biztos,
hogy nem szórakozik jól, aki
„csak” azért veszi meg, hogy meg-
tudja: hol ne használjon mobilte-
lefont, mihez ne vegyen fehér
zoknit, hová nem menjen par-
fümfelhôben, hogyan bocsássa el
a legtapintatosabb feleslegessé
vált beosztottját. A 431 oldalt vé-

gigolvasva „beavatódik” abba is,
hogyan viselkedjen egy polgár-
mester, mihez tartsa magát egy
politikus választási kampány ide-
jén, külföldi vendég fogadása al-
kalmával, vagy éppenséggel ál-
lamfôi „cercle”-n.

Ottlik Károly országgyûlési
szakértôként szinte mindennapos
viselkedési tanácsadója a magyar
politikai élet szereplôinek.

– Hogyan adta a fejét újkori illem-
tankönyvek írására?

– A szocializmus évtizedeiben
bizony csak viccelôdtünk a tánc-
és illemtannal, de „viselkedni”
otthon és tágabb környezetünk-
ben tanultunk. Az eredményt ma
is lépten-nyomon tapasztaljuk.

A rendszerváltás utáni elsô kor-
mány tagjairól sem lehetett el-
mondani, hogy túlzottan járta-
sak lettek volna a diplomáciai
protokollban. Magam is meg-
lepôdtem, amikor – véletlenek
sorozata folytán – felkértek,
hogy legyek Antall miniszterel-
nök protokollfônöke. Vendéglá-
tóipari fôiskolát végeztem, tud-
tam egyet-mást a protokollról, de
arra nem számítottam, hogy rög-
tön a  mélyvízben találom ma-
gam. Olyan személyiségek láto-
gatásával „debütáltam”, mint
Giscar d’Estaing, a dalai láma és
Genscher német külügyminisz-

ter. Antall miniszterelnök úr fel-
kért, írjak rövid jegyzetet a kor-
mány tagjai számára – többek
között – a fontosabb idegen sza-
vakról, rangsorról, ültetési rend-
rôl, repülôtéri fogadásról. Így
kezdôdött.

– Hogyan lett a hajdani jegyzetbôl
ötkötetnyi „útmutató?”

– A téma parttalan. Ahogyan ki-
nyílt és változott a világ, újabb és
újabb könyvek írására késztetett,
mert úgy éreztem, valamivel min-
dig adós maradtam. Évek óta
publikálok is a témáról, olvasói
levelek tucatjai adják az új meg új
ötleteket. És persze, a világ sem
szûnt meg változni...

– Megosztana a KönyvHét olvasó-
ival néhány érdekes történetet?

– Szívesen. Kellemetlen hely-
zetbe hozhatják a politikusokat
például a vendéglátó ország nem-
zeti szokásai. A kilencvenes évek
elején Irakban magyar erômûvet
avattak, a magyar delegációt egy
államtitkár, az irakit maga a sejk
vezette. Ott az a szokás, hogy
elsôként a vendéglátó nyúl a tál-
ba – kézzel – és az általa kisze-
melt legjobb falatot a vendég szá-
jába teszi. A díszvacsorán ez fagy-
gyús, rágós birkahús volt és –
ahogyan az államtitkár késôbb el-
mesélte – a szagát sem bírja elvi-
selni, így igencsak megszenvedte
a kitüntetést.

Amerikában jártam egy magyar
delegációval. A tiszteletünkre
adott, csodálatos fogadás után

egy parkon át vezetett az út a kö-
zeli szállodába. Vacak, latyakos
idô volt, a cipônk igencsak sáros
lett. Az egyik államtitkár – nem
akarván összesározni a világos
szônyeget – a szobája elôtt hagy-
ta a cipôjét. Reggel meghökken-
ve látta, hogy a cipô eltûnt. Pá-
nikba esett, mert csak az az egy
pár volt nála. Faggatóra fogtam a
szálloda menedzserét, hogyan le-
hetséges, hogy egy osztályon
felüli hotelben eltûnik a vendég
cipôje. „De, uram! – mente-
getôzött. – Nálunk az a szokás,
ha a vendég bármit kitesz az ajtó
elé, azt a szemétbe dobjuk.”
Kénytelenek voltunk új cipôt
venni az államtitkár úrnak.

– Mi lesz a legközelebbi „rázós” fel-
adata?

– Hannoverben júniusban 192
ország részvételével megnyílik az
EXPO 2000. A 153 napon át tar-
tó világkiállításra 43 millió látoga-
tót várnak. A magyar rendezvé-
nyek protokollfônöke leszek. Re-
mélem, addig az eseményen részt
vevô hölgyek és urak is haszonnal
forgatják a Protokollkódexet. Az
idôsebbek azért, hogy felelevenít-
sék, amit szüleiktôl, nagyszü-
leiktôl tanultak, a középkorúak
azért, hogy eligazodhassanak a
protokoll szabályainak út-
vesztôjében, a fiatalok pedig
azért, hogy illedelmes magatartá-
sukkal kivívhassák környezetük
rokonszenvét.

Hegedûs Eszter

I N T E R J Ú F O R G Á C S O K

Karinthy Ferenc és
a rendes duma

Illemtudók vagyunk?
Ottlik Károly: Protokollkódex
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– Hogy érzi magát Fejes Endre az új
évezred küszöbén?

– Olvastam: „Korunk tragiko-
mikus. Tragikus, mert elmúlóban
van, komikus, mert még mindig
itt van.” Ha a számsornak hinni
lehet, még majd egy esztendeig
itt is marad. Utána talán végre
unalmas század következik. „Bol-
dog az a nép, melynek évkönyvei
unalmasak” – írja Montesquieu.
Boldognak szeretném látni ezt a
népet. Unalmas éveket kívánok. 

Búcsúzunk a legkevésbé sem
unalmas századtól, a huszadik-
tól. Csak a mi idôszámításunk
szerint huszadik. Mások más-
ként mérik az idôt. Megegyezés
kérdése. Meddig tart a nappal,
meddig az éj, nem mi döntjük
el. Alkalmazkodnunk kell hoz-
zá, természeti törvény. Valódi
törvény. Amiben mi magunk
döntünk, változtatható. Nem
hinném, hogy túl komolyan ké-
ne venni. Ki így számol, ki más-
ként. Ennyi. Ünnepelni lehet.
Kettesre vált a dátum elsô
számjegye. Meg kell szokni.
Hogy e miatt más is változna,
alig hiszem: folytatom, amit el-
kezdtem, mint bárki más. Ha
jól megy, jól érzem magam. Ha
nem, akkor nem.

– Miként vélekedik a „hábetlerek”
írója a mai világról?

– Sok régi álom megvalósult,
sok új vágy, álom születik. De-
mokrácia. Nem jó, de jobbat
nem találtak ki. Churchill nyug-
tatta így magát. Hiszek neki.

Az élet legelsô része talán a
legnehezebb. Megtanulni ülni,
állni, járni, beszélni. Nem kevés.
Sok pottyanás után jut el a baba
addig, míg biztosan megáll a lá-

bán. A demokrácia kezdete se
könnyebb. Fölsegítik-e a földre
pottyantat, a bizonytalant, vagy
nézik, hogyan vergôdik talpra,
szemlélet kérdése. Gyorsabb,
biztosabb, ha fölsegítik. Talán
végre tért nyernek a „szükséges
és elégséges” szavak. Reméljük.

– Újabb mûveiben (Szegény Vi-
valdi, Lemaradt angyalok) újra és
újra visszatér kedvenc világához és
témáihoz... 

– Nem tudok visszatérni. Soha
nem távolodtam el tôlük. De
errôl majd késôbb.

– Nem régen ismét kiadták két ele-
mentáris erejû regényét, a sok vitát
és elismerést kiváltott Rozsdate-
metôt, meg a maga idejében „sláger-
nek” számító Jó estét nyarat. Az
életmû válogatásának harmadik
darabja a Szabadlábon volt, Fekete
Gyula adta ki. Mit üzennek e regé-
nyek a mai olvasónak, a jelen ifjabb
nemzedékének – ha fel lehet tenni a
kérdést? 

– „Minden valamirevaló
szépirodalmi alkotás egyetlen
kínzó kérdés körül forog... Vala-
mit, ami fontos számodra, vala-
mit, amin hosszasan töprengtél,
megpróbálsz a lehetô legvilágo-
sabban látni.” (Wallace Stegner)
Fontos az, amit igazán ismerek.
Szegény emberek, munkások –
nem munkavállalók – élete, meg
nem valósuló oly sok vágya, ál-
ma. Elérhetetlen célja. Boldog-
ságkeresése. Hûsége, szeretete,
szerelme. Barátsága, embersége.
Segítôkészsége, etikája. Mindez
nemcsak a munkások tulajdonsá-
ga. Csak az övék megalázás, meg-
szomorítás, elárusítás, kiárusítás.
Lenézés. Semmibevevés. Gúny.
Sorolhatnám tovább, de minek. 

A regény arra törekszik, hogy
rendet vigyen az életbe. Meg
kell tudnunk, számítunk-e? Mi
irányítjuk-e az életünket? Mit
mûvelnek velünk mások? Ha
lázadok, mert olykor lázadok,
akkor valami  mellett lázadok.
A mellett, ami legfontosabb
számomra. A legfontosabbat
nem lehet elhagyni. Soha nem
mentem másfelé, ezért nem is
térhetek vissza. Nincs honnan.
Minden, amit írtam, írok, kísér-
let. Hétköznapi sorsokon át
próbálom elmondani minden
fájdalmát, gyötrelmét, zavarát,
szeretetét, áldozatát, spontán
örömeit, váratlan katasztrófáit
annak a fajta életnek, amelyet
többségük él. 

Szeretek egy filmet: „Legyetek
jók, ha tudtok.” Ez üzenet. Az
ördög ott van mindenütt. Száz
alakban kínálja magát. Aki ráis-
mer, figyelmeztetheti társait.
Hisznek neki, vagy elutasítják,
egyéni döntés. Ritka találat.
Mások a teljes mûvel üzennek.
Kapcsolat jön létre dráma és
nézô, regény és olvasó között.
Ha valóban létrejön, célt ér az
üzenet. Ha néhány szóban el
lehetne mondani, fölöslegessé
válna a többi. Nem kedvelem a
vitát. A mesét szeretem. Hadd
meséljek. 

Valaha régen, klottnadrágos
kissrác koromban, lábujjhe-
gyen jártunk a Füvészkertben,
el ne áruljuk, hová bújt Neme-
csek. Nemecsek Ernô, a sze-
gény szabó egyetlen fia. Csa-
ládja volt, szegények, sokat dol-
gozók. Korábban, még a mesék
idején, a szegény ember három
fia közül a legkisebb sorsát kö-
vettük, bár megismertük a töb-
biekét is. Nem csak a királynak
volt három fia, lánya, a szegény
embernek is. Valóságban is,
irodalomban is.

Élnek, mindig élni fognak
Megalázottak és megszomorí-
tottak, Boldogtalanok, Proletá-
rok, Gazdag szegények. Bányá-
szok, nyomdászok, furfangos
inasok, kis cselédek, dadák. Ezer
év terhét cipelô munkáslányok.
Didergô gyerek az utcán szintén
szegény emberek gyereke, kü-
lönben még háborúban sem di-
deregne az utcán. Mosónôk,
csavargók, prostituáltak. Susz-
ter, szénégetô, pék, koldus, ács,
asztalos, ötvös. Trafikosné és
szegény diák. Szobafestô,
építômester, ügynök. Hintásle-

gény, hordár. Mindük a maga
környezetében él. 

Adynál a mûhelyben széthul-
lanak mind az álmok, József At-
tilánál a mosónôk korán halnak,
Tóth Árpádnál a nap aranycsó-
kot dob egy munkáslány kezére. 

– Betegsége ellenére folytatja a
munkát. Min dolgozik most, men-
nyit lehet elárulni róla?

– Mint tudja, drámát írok. Ar-
ról ismét, ami fontos számomra.
Megpróbálom a lehetô legvilá-
gosabban  látni, méltó formá-
ban rögzíteni. Csak arra törek-
szem, egyértelmûen mondjon
valamit tárgyáról. Szerény vá-
gyairól, ragyogó álmairól. Az ôt
körülvevô valóságos világról.

– Meglepôdött a Pro Urbe kitünte-
tésen?

– Örülök a kitüntetésnek.
– Utolsó kérdés: mennyire tartja a

kapcsolatot az „ezerszer áldott”
nyolcadik kerület lakóival? Követi-e
sorsukat?

– Háború volt. Nem az apáin-
ké már. A miénk. Sokan tûntek
el. Meghaltak, világgá mentek.
Én is becsavarogtam fél Euró-
pát. Hazajöttem. Sokunk ahová
vetôdött, ott maradt. Ötvenhat-
ban is meghaltak, elmentek so-
kan. Utána volt, aki börtönbe
került, volt barátom, akit föl-
akasztottak. Egyre kevesebben
maradtunk. Európából gyakran
hazajárnak, Amerikából, Auszt-
ráliából ritkán. És idegenben is
meg lehet halni. 

Akiket megírtam, élôk marad-
tak. Fiatalok, boldogságkeresôk.
Álmodók. Nem igaz, hogy pó-
tolhatók. Helyükre jöttek má-
sok. Új vágyak, hitek, álmok.
Nehéz sorsok, kemény életek. A
kerület varázsa, az ezerszer ál-
dott kerületé, hogy akik elköl-
töztek, azok is nyolcadik kerüle-
tinek, józsefvárosinak érzik, vall-
ják magukat. Mint én.

Szénási Zsófia  

A hábetlerek
feltámadnak
Fejes Endre a vágyakról, álmokról, boldogságkeresésrôl

Mûvei – a szélsôséges kritikai álláspontok ellenére – óriási nép-
szerûségnek örvendtek. Családregényének megalkotásával valami
addig szokatlan ízt és színt vitt az irodalomba. Regényei, novel-
lái, drámái mind a számára legfontosabb, hôn szeretett munkás-
világhoz kapcsolódtak. Nem változott az évtizedek alatt. Néhány
évig nem volt jelen az irodalmi közéletben, de most megint hallat
magáról: drámát ír, újra megjelentették regényeit,  a „Jó estét
nyár, jó estét szerelem” zenés változatát ebben a szezonban há-
rom színház is játssza, sikerrel. Néhány hónapja munkássága el-
ismeréseként megkapta a Pro Urbe kitüntetést.
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S Z Í N H Á Z

Királynônk nyakában
gyémánt ragyog:
mert én gaszkonyi
legény vagyok!

■ Nézd el nékem, kegyes olva-
só, ha bírálatomban összecseng
a szó, de úgy csilingelt szöveg a
színen, hogy dalra fakadtunk mi
is iziben. Szálljon tehát a szerzô
fejire – és találja ôt telisde telibe
– rímlabdacsunk tömítô ron-
gya, kóca: kupát, fiúk, Várady
Szabolcsra! Folytathatnám, de
fogytán a papír, az újságíró a pa-
pírra ír, s gazdálkodni kénytelen
szakma-görcse, rímelve továbbá
ezentúl egy szót se!

Mindebbôl tán kitetszik: jó-
kedvû esténk volt a József Atti-
la Színházban, ahol idôsb Du-
mas Három testôrébôl (és né-
miképp a Mylady bosszújából)
zenés játékot láthattunk Vára-
dy Szabolcs feldolgozásában,
Darvas Ferenc zenéjével. A
szerzôpáros úgy döntött – még
évekkel ezelôtt, amikor színre
vitték elôször –, hogy a mesét
mindenki ismeri, sokat nem
kell bíbelôdni a fordulatok és
udvari intrikák bogozgatásával.
Éljenek és viruljanak a helyze-
tek, a jellemekbôl adódó mó-
kák – a tréfa. Balikó Tamás ele-
gánsan elfogadta ezt az alap-
helyzetet: narrátorait tenisz-bí-
ró pulpitusra ültette, ôk közlik,
vagy ha  nagyon muszáj: el-
játsszák a nélkülözhetetlen me-
se-mozzanatokat, azon túl él a
szöveg megannyi ötlete és a
nemkevésbé tréfáskedvû zene.
A meglepetéssel nem ôk szol-
gáltak – Várady kitûnô költô,
Darvas Ferenc pedig a zenés
színpad mûveltséggel áldott
humoristája – meglepetéssel a
közönség szolgált: értette, át-
adta magát az itt feltündöklô
humornak. Miért meglepetés
ez? Mert az utóbbi évek ráka-
patták a nézôt arra, hogy csak a
vastag tréfát értse, a grimaszok-
kal, nagy kiemelésekkel hang-
súlyozott poént vegye észre. A
József Attila Színház publiku-
mát ezen túl még az érzelmes
bájolgás szemforgató kellemé-
vel is hírbe hozták. Hát nem!

Itt a verbális leleményeket épp-
úgy honorálta a közönség,
mint a zenei utalásokat, paro-
dizáló idézeteket. Azt ugyan
nem állíthatom, hogy a kimos-
datott iskolások számára
ugyanaz volt a vicc, ami a kék-
re ondolált nyugdíjasoknak –
de a jó közérzet színvonala
nem különbözött. Lám csak,
az obszcén beintések, zsíros
bruhahák, erôlködô fintorgá-
sok nélkül is lehet oldottan
szórakozni.

Nem akart semmiféle forra-
dalmat ez az elôadás – mégis
felütjük a fejünket: ízlés. Ele-
gancia. Egy jobb minôségû vi-
lág stílusa csap ki belôle. A
megtiszteltetés grandezzája:
feltették rólam, hogy azt is ér-
tem, amire céloznak, nemcsak
azt, amit patkolt sarokkal a ké-
pembe talpalnak. És ettôl még
a ruhatárban is úgy viselke-
dünk, mint akiknek vannak
szellemi értékeik.

Nem tartozik az elôadáshoz,
de az est része: Gáli József-bér-
letet hirdet a mûsorfüzet. Egy
olyan író nevét láthattuk a
programon, aki ebbôl a szín-
házból indult, akit halálra ítél-
tek 56-ért, aki végül csak egy
posztumusz kötettel áll a lexi-
konban. Most bérlet. Nem
nagy dolog, de ... Angyalföld
megteszi, amit megtehet. Bár
lennének gyakoribbak az ön-
becsülô találkozások.

– kes

Szégyentelenek
Goldoni az Új Színházban

■ A kereskedôapák elhatároz-
zák, üzleti kapcsolataikat me-
gerôsítendô összeházasítják gye-
rekeiket, jóllehet a fiatalok még
csak nem is látták egymást. Az
asszonyok nem hagyják ennyi-
ben a dolgot: a vôlegényt
asszonyjelmezbe öltöztetik, úgy
csempészik a lányos házba,
hadd vessenek legalább egy pil-
lantást egymásra a fiatalok. A
csalafintaságra persze fény de-
rül, kitör a botrány, de az eljegy-
zéssel végre minden a helyére
kerül: teljesül az atyák akarata,
meg a szeretô szíveké is.

Goldoni 1760 táján fejezte be
Bugrisok (jelen darabja) megírá-
sát. Már túl volt negyvenedik

színmûvén – kisujjában volt a
vígjátéki helyzetek, jellemek ki-
formálása, s mert a bemutatót
épp a farsang végére tartogatták
– tele a komédia karneváli han-
gulattal. A Bugrisok humorát a
jellemkomikum adja: zsugori,
zsémbes férjek, mulatni vágyó
asszonyok, szeretni vágyó fiata-
lok. Ebbôl az következik, hogy
a darab cselekménye – kana-
vász, a játék lelke a különféle
jellemek ütköztetése.

Kiss Csaba – az Új Színház
elôadásának rendezôje – tudja
ennek titkát: olyan gyors tem-
póban kell játszani, hogy a
nézônek ideje se legyen bele-
gondolni az eseményekbe. A
Bugrisokból Szégyentelenek lesz
– az apák ügyébôl a nôk csel-
szövése –, összevon szerepe-
ket, s perlekednek a színészek
nyakló nélkül, a közélvezet
kedvéért nem rokokó polgárok
módjára, hanem ahogy az alsó
középosztályban minálunk
szokás.

A darab eredendô problémá-
ját nem sikerült megoldani. A
fehérnép civódása természetes
és gyakori (fiatal második fele-
ség és eladósorban lévô mosto-
halánya, lányos anyák – kont-
ra fiús anyák, emancipált fele-
ségek és családfô) – a férfivi-
táknak azonban súlya van rit-
kák és verekedés-szagot hoz-
nak. Kiss Csabának nem sike-
rült ezeket a fogyatékosságokat
orvosolnia: a férfias jelenetek
esetenként „leülnek”. Szeren-
csére Dengyel Iván kitûnô Lu-
nardó szerepében, Györgyi
Anna – Botos Éva párosa pe-
dig az elôadás legjobb jelenete-
ivel szolgál.

Goldoni örökzöld – lehet raj-
ta nevetni böjtmás havában is.

Zs. A.

Ez az üzlet nem vált be
Kurázsi mama a
Vígszínházban

■ A vallásháború fölégeti fél
Európát, zsoldosok dúlnak,
hittérítôk vérengzenek, de a
frontvonalak között vígan sze-
kerezik a markotányosnô, ol-
csón vesz, drágán ad el, va-
gyonkája gyarapodik. Bátor te-
remtés, ezért is hívják Kurázsi
mamának. Ô is nagyon elége-

dett a saját bátorságával, s ha
még eltart egy darabig a hábo-
rú – tudja – szép öregség várja.
A háború tart, sôt még növe-
kedik is, Kurázsiban is virgonc
a tettvágy, mégis egyre
rosszabbak a kilátásai. Gyer-
mekeit legyilkolják, barátai el-
árulják, vénen, kifosztva csak ô
nem látja, hogy rossz helyen
kereskedett. Nem éltetôje, ha-
nem elpusztítója a háború.

Brecht drámájának 1941-ben
Zürichben volt az ôsbemuta-
tója, és szomorú aktualitást
adott neki a kiteljesedô világ-
égés. Ma már nem hat ilyen
erôvel a naprakész agitatív
mondanivaló, ám a történelmi
példabeszéd igen: a mûvészi
élmény hozzásegít felismerni
az öncsalás mibenlétét.

Sajnos a vígszínházi elôadás
– Szász János rendezése – már
a színpad mûködésbe hozásá-
nak pillanatától fogva kész vé-
leményt mond, a nézô defini-
ciót kap levezetés helyett. Tö-
megsírok, kiégett romok, kü-
lönféle fegyverekkel rikoltozó
katonák között töpörödött
vénasszony rángatja a rozzant
babakocsikból egybeszerkesz-
tett kollekciót. A helyzet olyan
rossz, hogy már nem is lehet
rosszabb. A rendezô is így
gondolhatja, mert ezt a képet
ismételgeti, jóllehet semmit
nem sikerül ezáltal leleplezni,
vagy pontosabban a nézô tu-
domására hozni. Ez a Kurázsi
mama nem öncsalás rabja,
nem végzetesen rosszul kalku-
láló üzletasszony, hanem bo-
lond. Nem Kútvölgyi Erzsébet
tehetségén múlott, hogy a vi-
lághírû címszerep így össze-
zsugorodott. A jellem kibonta-
kozásának állomásaitól a ren-
dezés fosztotta meg. Szász Já-
nos számára vonzóbbnak tûnt
a színpadkép vizíója, mint a fi-
gurák belsô árnyalása. A
kitûnô lehetôségekkel kísértô
szcenika minden elemét moz-
gásba hozta, forgó forog, süly-
lyesztô süllyed, lôporfüst száll,
tûzfény lobog, s mindeközben
nem marad idô és alkalom,
hogy emberábrázolásra is sort
kerítsenek. Pedig semmi sem
tud olyan érdekes lenni, mint
az ember maga.

-- kes

Sz ínház i  esték
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Sikerkönyvbôl sikerfilm: az idei
filmszemle emlékezetes alkotása a
Jadviga párnája. Nyilvánvalóan
Závada Pál két évvel ezelôtti, a
magyar kortárs irodalom olvasott-
ságát fellendítô naplóregénye volt
az alkotás ihletôje. Legelôször a
könyvekhez fûzôdô viszonyáról
kérdeztem a  rendezôt, Deák
Krisztinát, aki végigjárta a filmké-
szítés „szamárlétráját”. Gyerekko-
rában egykor színésznô szeretett
volna lenni, végül elôször filmvá-
góként dolgozott, aztán forgató-
könyveket írt, meg dramaturg
volt, s csak ezt követôen járt ren-
dezôi szakra. 

– Gyerekkorom óta rengeteget
olvasok – válaszolja. – Amióta fil-
mes vagyok, azóta nem egészsége-
sen viszonyulok a könyvhöz. Ne-
kem a munkámhoz  nagyon fon-
tos a jó irodalmi alapanyag. Las-
sacskán már a könyvesbolt kínála-
tát is ebbôl a nézôpontból veszem
szemügyre. Nyilvánvalóan elsô-
sorban a magyar irodalmat kere-
sem, mert ahhoz van a legtöbb kö-
zöm. Így például egy könyvhét al-
kalmával szinte minden kiadott
mûvet elolvasok. Szerencsém volt,
mert amikor a Jadviga párnája
megjelent, az akkori bô kínálatból
ezt vettem kézbe elôször. Faltam a
lapokat. Tudtam, hogy ebbôl a
történetbôl kell filmet készítenem.
Két héttel a regény megjelenése
után már fel is hívtam Závadát.

– Ilyen egyszerû mostanában Ma-
gyarországon filmet forgatni? Megta-
lálom a témát, és két évvel késôbb már
ott van a kész alkotás a szemlén? 

– Nem volt olyan ember a kör-
nyezetemben, aki ne akart volna
lebeszélni róla. Mondták, hogy
naplóregénybôl lehetetlen filmet
készíteni, hogy a mûnek a nyelve-
zete az igazi értéke, hogy narráció-
ra lesz szükség. Én viszont jó törté-
netet láttam benne, amelynek el-
beszélése filmesként jelenleg a leg-
izgalmasabb számomra.  Mivel ez
lábjegyzetekkel teli, bonyolult
szerkezetû mû, a „mesét” ki kellett
bontani belôle. Kellemes munka
volt. Számítógépben dolgoztam.
Megkaptam Závadától az anyagot
flopin, s attól fogva „csak” össze-
raktam a sztorit, végig, 1989-ig.
Amikor végeztem vele, kiderült,
hogy ez nem egy film, hanem há-
rom vagy öt. Úgy döntöttem, hogy

a legdrámaibb fejezetet, az elsô
négy év, a házasság történetét vi-
szem filmre, ez fér bele két órába. 

– A pénzszerzés is ilyen zökkenô-
mentesen ment?

– Ez a producer, Marosi György
gondja volt. Akadtak válságos pil-
lanatok is, amikor úgy tûnt, le kell
állnunk. Tudtommal jelentkeztek
koprodukciós parnerek menet
közben, de tudtommal végül
egyik sem teljesített. A MAFILM
csinálta meg ezt a produkciót. Az,
hogy két éve jelent meg a könyv és
a film készen van, igen nagy telje-
sítmény. Igaz, én az elmúlt két év-
ben, attól kezdve, hogy a Jadviga
párnája címû könyvet a kezembe
vettem, a mai napig semmi mással
nem foglalkoztam a nap huszon-
négy órájában. 

– A jó könyv hátráltatja vagy segíti
a belôle készülô filmet?

– Azt szokták mondani, hogy re-
mekmûbôl, amely öntörvényû,
nem lehet jó filmet készíteni.
Mint minden közhelynek, ennek
szintúgy igaz lehet az ellenkezôje
is. Nekem a mai álláspontom sze-
rint rettentôen fontos a jó forgató-
könyv. Ezt együtt készítettük Zá-
vadával, majdnem egy évig dol-
goztunk rajta. Azt látom, hogy ma
Magyarországon nem lehet más-
képpen forgatni, csak úgy, hogy
ha az ember egészen pontosan,
percre, pillanatra, jelenetre tudja,
hogy mit akar. Arra pénz- és idô-
hiányban nincsen mód, hogy a
forgatáson találja ki, mit hogyan
szeretne. A film sorsa tulajdon-
képpen már a forgatókönyvírás-
nál, az elôkészítésnél, a színészvá-
lasztásnál eldôl. A felvétel idô-
pontjában már csak az angyalnak
kell elszállnia a produkció fölött.
Most csináltam elôször story-bo-
ardot, vagyis jelenetrôl jelenetre
lerajzoltuk, mit szeretnénk látni.
Noha nem ragaszkodtunk a vég-
sôkig az elôzetes elképzeléshez,
én már nem vágnék bele enélkül a
filmkészítésbe. Biztonságot ad.
Olyan rövid volt a forgatási idô,
minden másodpercet kihasznál-
tam. A napi tizenkét órát leforgat-
tam, de tudtam, hogy nem lehet
semennyivel több, mert akkor kü-
lön pénzbe kerül. Nem volt esô-
nap.  A szívemhez legközelebb ál-
ló jelenet forgatásakor ömlött az
esô, kamerán keresztül azért még

nem látszott. Gregornak és Ond-
risnak meg kellett fürödnie  a  fo-
lyóban. A parton is csurom vize-
sek voltunk. Az operatôr úgy ült a
mozgó kamera székében, mint
egy kádban. A monitoron nem
hallottam, mit beszélnek, a jelenet
hangját a vihar miatt nem tudtuk
használni, utószinkront kellett al-
kalmazni. Mindenki azt mondta,
hogy ha a  színészeket  beküldöm
ebben a zuhogó esôben a 15–18
Celsius-fokos vízbe, szadista va-
gyok. Magam viszont tudtam,
hogy ha nem küldöm be, akkor
ezt a jelenetet nem tudom fölven-
ni, nem volt rá sehol egy fél sza-
bad nap vagy három óra. Megkér-
deztem a színészeket, mit gondol-
nak.  Az egyik lehetôség, hogy be-
mennek most a vízbe, fölvesszük
ezt a jelenetet, csak kétszer a tech-
nikai hibalehetôség miatt. A má-
sik eshetôség, hogy egyszer talán
fölvesszük egy kocsmában, amit
egyikünk sem akart, vagy kihagy-
juk. Bementek, fáztak, kijöttek, it-
tak, és jól éreztük magunkat, s azt
hiszem, nem látszik a jeleneten a
sanyarú forgatási körülmény.

– Színészfilmként is említette a Jad-
vigát. Hogyan választotta ki a szerep-
lôket? 

– Nagyon hosszú próbafelvéte-
lek után. Szinte nincs olyan Jadvi-
gakorú színésznô és Ondris korú
színész, akit meg ne néztem vol-
na. Hozzájuk kerestem a többie-
ket, de mindenkivel, még Csomós
Marival is csináltam próbafelvé-
telt. Nem mintha nem tudnám,
milyen nagyszerû mûvész, de ér-
dekelt a mostani színészi állapota,
a többiekhez való viszonya és fô-
leg a maszk. A század eleji, vidéki
miliôhöz illôn, s azért is, mert né-
hány évet öregednek a szereplôk a
történetben, sok dolga volt a
maszkmesternek, Forgách Erzsé-
betnek, Tóth Ildikó „sminkéjén”
például több mint három órát
dolgozott minden forgatás elôtt.

– Milyen, mekkora sikerben remény-
kedik?

– Bízunk benne, hogy még a pi-
ackutató szakemberek optimista
jóslatánál is többen nézik meg a
Jadviga párnáját. Önmagam elôtt
szakmailag azt tartom sikernek,
hogy ha a film a regénytôl külön-
álló életet képes élni. Senki nem
gondolja azt, hogy ez egy illuszt-
ráció, nem keresi az olvasmányai
révén kedvenccé lett jeleneteit,
hanem két órán keresztül elfogad-
ja azt, hogy ez az én Jadvigám.

– A könyv szerzôje is elfogadja az
ön nézôpontját?

– Közös munka volt, nagyon so-
kat dolgoztunk együtt. Ez nem
azt jelentette, hogy mindig egyet-
értettünk. Sokat vitáztunk, de
mind a ketten nagyvonalúak vol-
tunk egymáshoz. Jómagam sem-

mit sem erôltettem, amit Závada
idegennek érzett, Závada nagyvo-
nalúsága pedig abban nyilvánult
meg, hogy az általam nem film-
szerûnek ítélt megoldásokról le-
mondott. Elôször azt mondta: so-
ha nem írt forgarókönyvet és nem
is akar. Aztán ahogy beszéltem
neki a filmrôl, elmondtam, ho-
gyan képzelem, kedve támadt
együttmûködni.  Végül jelen volt
a forgatás minden mozzanatánál,
kezében a szövegkönyvvel. Mi
gyakran szoktuk mondani, hogy a
film dialógusait a legtöbb esetben
nem Shakespeare jegyezte, ezért
apróságokban el lehet térni a leír-
taktól. Elég hamar kiderült, hogy
Závada ezt nem tûri, még a név-
elôtôl sem hagyja eltántorítani
magát. S valóban, igaza volt, mert
nagyon alaposan megrágtuk a for-
gatókönyv minden mondatát,
sokszor még az és-en is elgondol-
kodtunk, hogy jó helyen van-e.
Ma úgy gondolom, hogy máskor
is tudnánk együtt forgatókönyvet
írni, mert ô sokat megtanult a fil-
mezésbôl, annak dialógusbeli sa-
játosságaiból, s arról, hogy a jele-
net leírásán milyen sok múlik. 

– Lesz folytatása, második, harma-
dik, ötödik része a Jadvigának?

– Ha akadna egy producer, aki
felhívna, hogy szeretné megcsinál-
ni a Jadviga 2–3. részét, én boldo-
gan elvállalnám. Lehetôség van
benne. Itt másról van szó, mint az
amerikai sikerfilmek folytatásainak
esetében. Adott a regény, amely
olyan mély és sokrétû alapanyag,
hogy még két film legalább kitel-
nék belôle. Meg lehetne csinálni
Ondris filmjét és Misóét is, a kisfi-
úét. Föl is vettem egy beállítást a
kisgyerekrôl, a kétéves Misókáról,
amelyet feltétlenül elteszek, hátha
egyszer valaki folytatni szeretné a
naplóregény megfilmesítését...

Mátraházi Zsuzsa

M O Z I  –  V I D E O

Mindenki le akart
beszélni róla...
Találkozás Deák Krisztinával,
a Jadviga párnája rendezôjével
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Ezúttal engedjünk a csábítás-
nak, ne olvassuk el elôre azo-
kat a könyveket, amelyekbôl a
filmek készültek, csak nézzük
meg, hogy mi készült belôlük.
Nézzük, és vegyük észre, mi
minden bukik ki egy jelenet-
ben, ami soha nem hozható
vissza könyvben. Legemléke-
zetesebb – amiért érdemes és
tanulságos megnézni, ma-
gunkra ismerni, elborzadni és
megfogadni, hogy nem jutunk
el idáig – példája ennek a

Rózsák
háborúja
címû felejthetetlen – s félô,
hogy utolsó lehetôsége annak,
hogy még kölcsönözhetô le-
gyen – film egy szerelemrôl,
amibôl házasság lesz, végül pe-
dig – ahogy kell (?) – válás. Ed-
dig semmi sem felejthetetlen.
A szép a vége volt. Már min-
dent összetörtek, magukat és a
lakásukat, már szikrája sem
volt a cigánykerekezô féktelen
boldogságnak, már semmi sem
számított, nem törekedtek
gyôzelemre és vereségre. Már
csak az események peregtek,
ölték, gyilkolták egymást. És
egyszer csak vége volt, a pá-
rocska a mélybe hullt, feküd-
tek a cserepeken, sejthetô volt,
hogy perceik meg vannak
számlálva. És ekkor a férj –
még maradék szeretetével és
erejével – óvón megérinti a fe-
leségét. Egy apró kis mozdulat,
amelyben sûrûsödik az a bizo-
nyos esszencia. És a nô, akinek
már alig van lélegzetnyi ereje,
a nô, a gyöngéd, a szeretetre
éhes, ezt a kezet ridegen félre-
löki. És maghal. 

A házvezetônô meg tovább
sétál.

Lehet, hogy csak én gondo-
lom, hogy ez az a mozdulat,
amitôl zseniálissá válik a film.
Az igazság és a méltányosság
kedvéért az elôzô részben – az
egészben – is vannak zseniális
részek, s úgy, ahogy van, jó a
film. Michael Douglas, Kath-

leen Turner és a ma ritkán lát-
ható Marianne Sägerbrecht, és
a kedves kis Danny DeVito. 

Olyan ez a film, amely akár
kötelezô film is lehetne a csa-
ládépítés elnevezésû koncep-
ció jegyében. Kockáról-kocká-
ra kimerevíthetô jeleneteket
érdemes lenne elemezni, meg-
vitatni, hátha tanulságként
szolgálna.

Tanulságos az

Egy
kosaras
naplója 
is, amelyik szintén betuszakol-
ható a kormányprogramba.
Küzdelem a kábítószer ellen s
arccal a sport felé. Csakis
egyet tudunk ezzel érteni,
görcsberánduló gyomorral
nézzük szegény DeCaprio
porbahullását, majd felemel-
kedését. Pontosabban, vissza-
rendezôdését. Az ígéretes, te-
hetséges kosarazó fiatalember
a kábítószar rabja lesz. Oka
van rá? Igen is, meg nem is.
Sokkal inkább belesodródik, ô
is, mint a társai is, a barátai.
Tehet errôl a társadalom? Ve-
szélyes lenne ezt állítani, a
film sem sugallja. Csak az élet,
de ezen tegyük túl magunkat.
A film hitelességét az garantál-
ja, hogy a film sztoriját való-
ban egy megírt napló – és a
belôle készült regény – szol-
gálta. A fiúcska szerencsére
megmenekül, mert egy néger
– aki szintén kosarazik – felka-
rolja. Ô is volt kábítószeres,
rajta is segített valaki – mond-
ja – ezt hálálja most meg.
Rendjén is van ez – nyug-
szunk meg –, az élet körfor-
gástörvénye nem engedi, hogy
egy nemzet fiai a porba hullja-
nak. Lesz ez így nálunk is.

De vannak itt négerek? 

Csak gazemberek, törvényt
áthágók, alkoholisták, prostik,
korrupt hatóságiak, gyilkosok
népesítik be a

Casino-
t, amely filmmel szemben
szintén alkalmazható lenne az
azonosuláselméletünk, mivel
nálunk is vannak kaszinók,

nálunk is repülnek az ég felé a
felrobbantott autók, legfel-
jebb, akik benne ülnek, nem
ússzák meg. Mi tökéletesebb
nemzet vagyunk, alaposabban
dolgozunk. És ezzel vége is az
analógiának. Ez meg a túlélés-
filozófia lényege. Mert, aki
nem alkalmazkodik az íratlan
törvényekhez – ez a film egyik
tanulsága a sok közül – az bi-
zony belebukik, megüti a bo-
káját. Elegendô egy aprócska
porszem ebbe a tökéletesen
mûködô gépezetbe, és bein-
dul a csikorgás. A fôk tudják,
hova kell nyúlni, hol kell meg-
csiklandozni azt, akit ki akar-
nak készíteni. Csak azt kell tô-
le megkérdezni, bocsánat fô-
nök, mutassa már be az enge-
délyét, azt az okiratot, amelyik
önt feljogosítja a fônök cím vi-
selésére. És a fônök már he-
beghet-haboghat, mondhatja,
hogy de fiúk, eddig ti hunyta-
tok szemet e fölött, hogy meg-
beszéltük, amikor együtt va-
csoráztunk, hogy mellettem
álltok, hogy szemet hunytok,
és így tovább. Mert a felsôbb-
rendû gépezet egyszer csak be-
keményít, igazságot szolgáltat.
Arcpír nélkül hazudik az igaz-
ság érdekében. De, mint tud-
juk, a világ nem rendül meg,
néhány fô a porba hullik –
majd nô helyette más ezer –,
és a polgárok azt hiszik, végre
rend lesz.

Jó volt a könyvet is olvasni,
de ezúttal a film sokkal élveze-
tesebb.

Ez azonban nem mondható
– egyértelmûen – az Oscar-esô
éltette

Az angol
beteg-
rôl. Az Oscar-díjak lélektana
amúgy is megfejthetetlen, be-
láthatatlan. Szívünknek édes
volt, hogy egy olyan film ren-
gette meg, amelyiknek hôse
egy magyar utazó volt, s ráadá-
sul egy csodálatos hangú éne-
kesnô vitte hírünket a világba.
(Félô, hogy ettôl még nem ke-
rülünk be az igazi keringésbe.)

Az angol beteg tehát magyar
volt, jellemzôbb jelzôje, hogy
szerelmes, vitathatóbb, hogy

áruló. Mert szerelme kedvéért,
azért, hogy életét megmentse,
elárulta a szövetségeseket. Le-
hetne ezen is moralizálgatni,
hogy illik-e ilyet tenni, de a
film ezen könnyesen és megér-
tôen felülemelkedik. És, ha be-
legondolunk, ez meglehetôsen
életszerû.

A hosszú lére engedett film
a szereplôk örömünnepe
volt, bennük lehetett gyö-
nyörködni. Ki bájos volt – Ju-
liette Binoche, akinek moso-
lyát nehéz szavakba, leírt sza-
vakba foglalni – ki titokzatos
– Cristin Scott Thomas –, ki
ördögien csábító – Willem
Dafoe –, ki szánalmasan sze-
retetreméltó – Ralph Fiennes.
Ezekkel lopta szívünkbe ma-
gát a film. És a könyv? A
könyv teret engedett egy má-
sik szerelemnek is, amely az
ápolónô és az indiai aknász
között szövôdött. Mi taga-
dás, ez az olvasatban sokkal
megkapóbb, színesebb, érzel-
mesebb volt, mint az angol-
magyar betegé. És még meg-
rázóbb az utószó volt, amely-
ben levezették ennek az éle-
tet meghatározó szerelemnek
a szépségét, fájdalmát. Szóval
ez kimaradt a filmbôl, ame-
lyik arra emlékeztetett, mint
amikor egy könyvbôl kitép-
desnek lapokat, és ezeket fû-
zik újra össze. Ez az újraalko-
tás csakis annak okoz mara-
déktalan élvezetet, aki nem
olvasta az eredetit.

De legyen elég a kegyetlenke-
désbôl, láttunk már ennél sok-
kal rosszabb filmet is. 

Bagota /ity edt.

M O Z I  –  V I D E O

Könyvek és
filmek
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– Milyen sajátos érdeklôdés, filoló-
giai-rendszerezési buzgalom késztet-
te arra, hogy valamelyik tudomány-
ág mûvelése helyett épp a tudomány
történetével foglalkozzék?

– Fizikát tanultam az egyete-
men, ám e diszciplína néhány
fejezetét nem értettem kellô-
képpen. Ezért a bölcsészkarra is
beiratkoztam, és ott Vekerdi
László tudománytörténeti elô-
adásait hallgattam. Rá kellett
döbbennem: ha egy tudomány
történeti alapjait nem ismerjük,
nem ismerhetjük magát a tudo-
mányt sem. Diplomám meg-
szerzése után elektrodinamikát
és relativitáselméletet tanítot-
tam a mûegyetemen. Ám belát-
tam: mivel jelentôs fölfedezése-
kig stúdiumomban nem jutha-
tok, jobb, ha e mûködésemmel
felhagyok. Azóta foglalkozom
tudománytörténettel. Felismer-
ve, hogy – bár az egyetemes
összefüggéseket sokan kutatták,
megírták – e tárgy honi históri-
ája jórészt homályos. Aminek
oka fôként az, hogy mondjuk, a
fizikust nem érdekli tudomá-
nyának múltja, a történész vi-
szont ennek föltárásához nem
ismeri megfelelôen a fizikát.
Kettôs kötôdésem révén úgy
éreztem: vehetem magamnak a
bátorságot, hogy beássam ma-
gam a forráskutatásba.

– Ön lexikonokat, bibliográfiá-
kat, kézikönyveket, mûvelôdéstörté-
neti munkákat rendezett sajtó alá,
szerkesztette többek közt a Tudo-
mánytár címû könyvsorozatot. Fô

munkája azért a szakkutatás volt,
például az MTA reformkori kiad-
ványainak története. Miért épp ez?

– Említettem: a tudomány-
történet azon összetevôi érde-
keltek, amelyeket mások nem
kutattak, vagy ha igen, a feldol-
gozás pontatlan maradt. E kiad-
ványsorral kapcsolatos ismere-
tek – melyek hiteles összegzé-
séig húsz esztendônyi munká-
val jutottam el – az állatorvosi
lóhoz hasonlítottak. Elveszett-
nek nyilvánítottak például
könyveket, amelyeket valójá-
ban csak más leltári számon
ôriztek; akadémiai doktori
disszertációkat adtak ki olyanok
nevén, akik „tudásukat” kiadat-
lan kéziratok szerzôinek dolgo-
zataiból merítették (magyarán:
lopták). S ami a legmegdöbben-
tôbb: milliónyi akadémiai kiad-
vány emblémáján olvasható
mindmáig az 1828-as évszám,
holott a testület csak 1830-ban
kapott mûködési engedélyt, rá-
adásul az MTA nem a „logón”
látható épületben kezdte meg
mûködését. Arról nem is be-
szélve, hogy noha akadémiánk
elsô kiadványa 1831-ben jelent
meg, korábbi dátumokat is fel-
tüntetnek egyes köteteken.
Igyekezetemmel nem csupán
azt szeretném elérni, hogy a té-
vedéseket korrigáljuk, hamisí-
tásra ne legyen alkalom, s per-
sze teljes és hiteles adatsor segít-
se a mai és holnapi kutatást. Ta-
lán azt is, hogy – amint van,
mondjuk, Régi magyar költôk

tára, Régi magyar drámai emlé-
kek sorozat – adjuk közre tu-
dósklasszikusaink szövegeit is,
kritikai kiadásban. A millenniu-
mi idôszak egyik maradandó
vállalkozása lehetne, ha régi
magyar matematikusok, fiziku-
sok, kémikusok, csillagászok,
biológusok, orvosok vagy a
földtudományok mûvelôinek
írásait sorozatosan megjelentet-
nénk. Lehetôleg németül, ango-
lul is, hiszen külhonban a ma-
gyar tudomány múltját kevéssé
ismerik. Ezt mutatják a nagy
nemzetközi lexikonok is.

– A Magyar Tudománytörténeti
Intézet igazgatójaként (túl azon,
hogy közreadta tudomány-, illetve
mûvelôdéstörténeti összegzését), kü-
lönbözô akadémiai testületek tiszt-
ségviselôjeként, tagjaként van-e
módja arra, hogy törekvéseit érdem-
ben szorgalmazza?

– Az újjáalakult akadémiai
testületek közül a tudomány- és
technikatörténeti komplex bi-
zottságnak elnökségi tagja, a
mûvelôdés-, illetve orvostörté-
neti szakbizottságnak pedig tag-
ja vagyok. Ez három komoly
fóruma az MTA-nak, így remé-
lem, sikerül olyan könyvkiadói
programot javasolnom, véghez-
vinnem, amely segíthet hiánya-
ink pótlásában. S abban is,
hogy nagyjaink munkásságának
híre, értéke eljusson nemzetkö-
zi tudós lexikonokba és egyéb
szakgyûjteményekbe. Az álta-
lam vezetett intézet folytatja te-
vékenységét s a millenniumi
programban is fontos szerep-
hez jutott. Monográfiák kiadása
éppúgy hárul ránk, mint tudo-
mánytörténeti évfordulókkal
kapcsolatos feladat. Csupán né-
hány példa: megjelentettük
Brassai Sámuel emlékkötetét, elké-
szült Jedlik Ányos-kézikönyvünk,
most adjuk ki A magyar szabad-
ságharc egészségügye és honvédor-
vosai címû monográfiát; Miko-
vinyi Sámuel professzorra, a
mérnöktérképészre emlékezve
születésének 300. évfordulóján
éppúgy kézikönyvet jelente-
tünk meg, mint ahogy Eötvös
Loránd 150. „születésnapjára”
kis késéssel emlékezve (a tudós
eddig ismeretlen saját fénykép-
felvételeivel dúsítva) szintén
megjelentetünk. Kutatásainkat
szívesen fölhasználják a kiállí-

tásrendezôk is. A Magyar Tele-
vízió 1998 óta, Tudóra címmel
– összeállításomban – elindí-
totta tudománytörténeti soro-
zatát. Négyszáz órányi vetítésre
jutott alkalom, ám napjainkra
az adásidôt messzemenôen
csökkentették. Pedig e sorozat-
ban a régi és az új közönség lát-
hatta-hallhatta például a ma-
gyar Nobel-díjasokkal készített
beszélgetéseket, vagy mondjuk,
Benedek István orvostörténeti
sorozatát – kis magyarázatok-
kal kiegészítve. Jó lenne, ha a
magyar tudomány és technika
múltjának feltárása, új felvéte-
lekkel bôvülve, méltóképp foly-
tatódhatna. Szakmánknak
egyébként még számos fontos
feladata van. Például: tudo-
mánytörténeti kutatásunknak
még nincs összefoglaló bibliog-
ráfiája, amelynek híján jöven-
dôbéli szakmatársaim aligha
boldogulhatnak. Remélem kü-
lönben, diszciplínánk e munka
elvégzése révén is eljut ahhoz,
hogy megfelelô helyet foglaljon
el a tudományok sorában. Ezt
„szentesíthetné”, ha az MTA
végre engedélyezné, hogy tudo-
mánytörténet megnevezéssel is
lehessen akadémiai doktori cí-
met szerezni. S jó lenne, ha az
ELTÉ -n újra kötelezô lenne a
tudománytörténet.

– Ez bizonyára nem csupán a
szakma hiúságát legyezgetné...

– Egy-egy történeti korról csak
úgy lehet megfelelô képet alkot-
ni, ha például tankönyveink
nem csupán általános történel-
mi, gazdaság- és mûvelôdéstör-
téneti stb. összegzést közölnek,
hanem képet adnak egy-egy kor-
szak, idôszak tudományáról és
technikájáról is. Ekképpen egy-
részt teljesebb, átfogóbb, más-
részt hitelesebb ismereteket
nyerhetnek múltunkról a hol-
nap szellemi emberei. A gondol-
kodástörténetet az új évezred
küszöbén már nem lehet mes-
terségesen humán és reál világra
hasítani.
Gazda István: Az MTA reformko-
ri kiadványai 1831–1848., Ma-
gyar Tudománytörténeti Intézet,
1999, 190 oldal, ára: 1300 Ft
Gazda István: Magyar Tudo-
mánytörténet. Magyar Tudomány-
történeti Intézet, 1999., 200 oldal,
ára: 700 Ft

E M B E R  É S  G O N D O L A T

Gazda Istvánnal
beszélget
Nádor Tamás
A humaniórák és reáliák talán mindmáig kettészakadt, vagy leg-
alábbis egymást kellôen át nem járó világában G. I. két – sôt
többlaki elme. Valaki, aki nem elégedett meg a gondolkodás-
históriánkról alkotott feltevésekkel, hanem sziszifuszi aprómun-
kával széltében-hosszában s fôképp mélységében felderítette a ma-
gyar tudomány pontos történetét. Hivatásos átvilágító tehát, aki
elôl tudásunk egyetlen dokumentuma sem rejtôzhet el. Értéktárá-
ban Bolyai János, Eötvös Loránd, Jedlik Ányos, Semmelweis Ig-
nác meg a többi lángész mûve így hiteles sorsával szerepel. Sa-
rokba állhatnának a tudománytörténet-ferdítôk és -hamisítók.



12

ritikára nem illik vála-
szolni az alkotónak. De a
mûélvezônek tán sza-

bad, kivált, ha a bírált mûvet a
maga módján még élvezte is. „Az
egykor szépreményû Frei Tamás-
ról” szólván azt állítja a mûítész,
hogy – „Ritka televíziós vissza-
fejlôdés részesei lehetünk...” Ej-
nye (nem terhelem az olvasót a
tévé-kritikus nevével – feled-
hetô), K. B. úr, e ritka vissza-
fejlôdésnek ön részese is volt?
Gratulálok! Eddig azt hittem,
csak tanúja.

No jó. Almásy gróf története
nem igazán kötött le engem sem,
de a Frei-dosszié több blokkból
áll. „Magyar kábítószerfutárok
börtöninterjúit látjuk mindenféle
fegyintézetekbôl”, jön rá éles
eszével K. B. úr. „Teljes érdekte-
lenség itt is. Céltalan, félresiklott
kérdések, álproblémák, mellékes
információk garmadája.”

Hát igen. K. B. úrral ellentét-
ben én a riportban például – töb-
bek között – azt az információt
találtam, hogy a dél-amerikai
börtönhelyzet úgy viszonyul a
magyarhoz, mint egy szanatóri-
um a koncentrációs táborhoz.

A dél-amerikai börtönbe kéthe-
tenként beengedik a családtago-
kat, a foglyok családi életet élhet-
nek, hogy csökkenjen a feszült-
ség, a frusztráció. Csak úgy... az
emberiesség nevében.

Dolgozni nem kötelezô, de le-
het. És aki dolgozik, reménye

van rá, hogy minden tisztessége-
sen ledolgozott napért egy nap-
pal rövidebb lesz a börtönbünte-
tése, továbbá szinte mindent
megvehet a börtönbeli boltok-
ban, amire szüksége van. Nem is
érez honvágyat egyetlen magyar
rab sem. Tervezik, nem itthon,

odaát a szabad jövôt, a becsületes
civil életet. (A hazai börtönök la-
kói hetven–nyolcvan százaléka
visszaesô.)

Megtudtam azt is, hogy a ma-
gyar drogfutárok túlnyomó
többsége becsapott kisember: két
fiatal szakmunkás egy kis sze-
relômûhelyt akart összebütyköl-
ni a pénzbôl, egy középkorú
hölgy (közben nagymama is lett,
de unokáját még nem látta), bu-
tikot próbált nyitni a Körúton, s
az adósságait szerette volna ren-
dezni. Egy fekete fiútól állapotos
fiatalasszonyt – mellékesen tava-
lyelôtt megnyerte a börtön szép-
ségkirálynô versenyét (jó kis ál-
probléma ez is) – azzal szervez-
tek be, hogy kismamaként meg se

nézik. Csalinak használták: lebu-
kott. A kislányát a börtönben
szülte meg – tüneményes csoki
színû félvér –, s ô, ha két év múl-
va szabadul, keres egy afrikai ere-
detû fiút, férjhez megy, dolgozni
akar, és boldog családi életet élni
a félvér kislányával.

Mint az állapotos kismama is,
vannak csali-futárok, akiket a
maffia kis mennyiségekkel tuda-
tosan lebuktat, hogy míg a
vámôrség velük foglalkozik, a
nagymenôk a komoly szállít-
mánnyal könnyedén átcsússza-
nak, és mint kezdôk frusztrált ál-
lapotukkal magukra vonják és le-
kötik a vámosok figyelmét. A ni-
gériaiak, ezek a jóképû fekete fia-
talemberek a maguk elôtt jövôt
nem látó magyar csajoknak csa-
varják el legkönnyebben a fejét,
de a létminimum határán
tengôdô fiúkra is nagy hatással
van a gyors meggazdagodás le-
hetôsége.

Ezek nem deklasszálódott
mélymagyar értelmiségiek: nem

engedhetik meg maguknak a
rasszizmust.

A magyar drogfutárokat,
ugyanaz a nigériai maffia szer-
vezte be, amelyik teljes szabadsá-
got élvezve mûködik kis hazánk-
ban. (Vajon kinek tartozhatnak
köszönettel...?) Olyan arcpirító-
an szabadok, hogy az egyetlen
magyar fegyintézetben fogva tar-
tott fiatalasszony (a butikos
nagymama lánya) azt mondja,
hogy ha szabadul, vagy folytatja
a drogmunkát, vagy megölik,
vagy öngyilkos lesz. Más le-
hetôsége nincs. Túl sokat tud.
Túl sok nigériait ismer. És nincs
az a magyar rendôrség, amelyik
megvédje...

Na most mindezeket a mellékes
információkat Frei Tamás jóvol-
tából tudom én, tudja még két-
millió nézô, fura mód viszont
nem tudja a magyar rendôrség, a
vámhatóság, a belügy, és termé-
szetesen K. B. úr sem.

A „hanyatlóban lévô riporter”
(K. B. nyelvi leleménye) nem po-
litizál. A hazai viszonyokat nem
boncolgatja. Nem bírál. Senkirôl
egy rossz szava sincs, csak „ál-
problémákkal és mellékes infor-
mációkkal” traktálja a nézôt.

Hej, ha én így tudnék publicisz-
tikát írni! Ilyen szôrmentén,
ilyen gellerbôl. Hogy miközben
Kolumbiáról beszélek, egy szót
sem szólnék Magyarországról,
csak úgy „mellékesen” elgondol-
kodtatnám a nézôt, olvasót.

K e r t é s z  Á k o s

Frei Tamás
információi

K

Feltételezem, hogy akadnak
Önök között olyanok, akik most
hitetlenkedve rázzák a fejüket:
ugyan már, ez a szó tisztára úgy
hangzik, mint valami tudomány-
ág elnevezése. (Lásd: a nagyon is
valóságos, de ugyanakkor transz-
cendens dimenziójú görög szót, a
Logoszt és az ebbôl  eredô külön-
féle „-lógiákat”.)  De talán mégse!
Magam is ezt tenném, ha nem ke-
rül a kezembe – barátom, és a kö-
tet egyik kiváló szerzôjének jóvol-
tából – a  Friedrich Ebert Alapít-
vány könyvsorozatának negye-
dik, nem is egészen száz oldal ter-
jedelmû – és nem éppen feltûnô,
ám annál élvezetesebb olvas-
mányt kínáló –  kötete, melynek
címe: Bunkóság. Alcíme pedig: A
reprimitivizáció változatai a társa-

dalomban. (Ha már szóba hoz-
tam: a sorozat elôzô kötetei – egy
vitasorozat dokumentumai – a
következôk: Monetarizmus: múlt
és jelen, Civilizáció az ezredfordulón,
Az állami eper édesebb-e?, Igazságos-
ság. Szerkesztôi: Dalos Rimma és
Kiss Endre).

„A viták résztvevôi ismert értel-
miségiek és tudósok, akik nagyon
eltérô szakmai és politikai nézete-
ket képviselnek” – írja e kötet elô-
szavában Peter Thelen. Készség-
gel elhiszem neki, éppen ezért
rögvest föl is sorolom ôket. (Ha
most azt írnám, hogy persze meg-
érdemlik, nagyon de nagyon
bunkó lennék!, merthogy az új-
ságírók, a recenzensek, a szer-
kesztô urak is tudnak ám...) , te-
hát: Kiss Endre, Csányi Vilmos,

Pataki Ferenc, Balogh Tibor, Sás-
ka Géza, Kamarás István, Herná-
di Miklós, Veres András, Eörsi
István és Lányi Gusztáv. Szóval
igazán sokféleképpen:  filozófiai,
szociológiai, politológiai, iroda-
lomesztétikai , nyelvi stb. oldal-
ról  közelíttetik meg ez a hallatla-
nul érdekes téma. Szó van itt po-
litikai, imitatív, pittbull-, sámáni-
sta, koncepciós, állami, apokalip-
tikus „bunkóságról”. Megjegy-
zem, már csak azért is élvezetes
olvasmány számomra ez a tíz ta-
nulmány ( nem biztos, hogy va-
lóban mind az, lehet, hogy egyik-
másik „csak” könnyed publicisz-
tika, szellemes eszmefuttatás,
okos tûnôdés etc.), mert hát nem
szeretnék áldozatul esni, így se,
úgy se eme mentális-kognitív de-
ficitnek, másrészt szeretném látni
„ebben a posztkommunista tér-
ben”, hogy polgártársainkba egy-
re nagyobb mértékben invesztá-

lódik a társadalmi tôkének nem-
csak az optimuma, hanem átlaga,
sôt néha még az is elég volna, ha
a minimuma.

Egy rendkívül komplex jelensé-
get járnak körül a szerzôk, foglal-
koznak a bunkóság lehetséges
okaival, a reprimitivációval való
kapcsolatát taglalják, és persze
konkrét – tagadhatatlanul szóra-
koztató adalékokkal, adatokkal
meg elrettentô példákkal szolgál-
nak. Hadd emeljek ki végül né-
hány frappáns, megszívlelendô
mondatot, ha már részletesebb
elemzésre nincs hely: „A bunkó-
ság szakadás a létezés harmóniájá-
ban. Létrontás, mondaná Ham-
vas.” (Kamarás Istvántól). „A
bunkóság életünk mindennapi
tartozéka lett.” (Veres Andrástól.)
„A kimûvelt és cinikus bunkók az
igazán veszedelmesek.” (Pataki
Ferenctôl.)

Cs.A.

Bunkológia – létrontás –
avagy a mindennapok tartozéka



13

O L V A S Ó S Z E M Ü V E G

Megint egy olyan könyv,
melyrôl igazából nem is írni kel-
lene, hanem a java részét idemá-
solni. Dénes Iván Zoltán tudni-
illik fontos, sôt talán a legfonto-
sabb és legtöbbet vitatott törté-
netpolitikai problémákról ír El-
torzult magyar alkat címû, Szekfû
Gyulával, Németh Lászlóval és
Bibó Istvánnak Szekfûvel és Né-
meth Lászlóval kapcsolatos
munkáival foglalkozó könyvé-
ben. Idézni, idézni és idézni kel-
lene – egyfelôl minél többet Bi-
bó gondolataiból, mert azok
még mindig – már megint, vagy-
is folyamatosan idôszerûek és el-
igazítóan bölcsek, másfelôl ab-
ból, ahogyan a szerzô – manap-
ság különösen ritka – lucidus el-
fogulatlansággal, egyszersmind
pontos és érzékletes meghatáro-
zásokkal kijelöli saját viszonyát e
tárgyalt hármashoz. Bevallom,
nehezen tudtam elképzelni,
hogy lehessen így is beszélni
ennyi nemhogy kényes, de kife-
jezetten húsbavágó problémá-
ról, ráadásul úgy, hogy sehol ne
érezzem cinkelt lapok jelenlétét
e triász megítélésében. Dénes
Iván Zoltán nemcsak ígéri a be-
vezetôben, hogy távol tartja ma-
gától a paranoiás közéleti viták
légkörét, az ellenségkép-keresést
és -gyártást, de teljesíti is ezt.
Hogy Szekfû Gyula miért, mi-
ként és mennyire maradandóan
szállt szembe pályája elsô felé-
ben a kurucos-romantikus törté-
nelemszemlélettel, hogy A szám-
ûzött Rákóczi keltette hisztéria
idején miként lehettek egyedüli
védelmezôi azok a liberális, pol-
gári radikális erôk, akikkel
késôbb éppen ô szállt szembe a
leghatásosabb, és leginkább tu-
datfertôzô módon, az ebben a
könyvben oly kristálytisztán
bomlik ki és kap árnyalt, gazda-
gon okadatolt magyarázatot,
hogy tanítani lehetne. S errôl az

alapról, mint trambulinról, ru-
gaszkodik el aztán a szerzô,
hogy bemutassa: mi és hogyan
jogos vagy méltánytalan Né-
meth László Szekfû-kritikájában.
És lássunk csodát: nemhogy ke-
rülné a „rázós” kérdéseket, ép-
penhogy keresi azokat: Dénes
Iván Zoltán – Bibót segítségül
híva – nekimegy a sokat firtatott
problémának, helyes volt-e ép-
pen akkorra idôzíteni a Szekfû-
kritikát, amikor Szekfû (átmene-
tileg és akkor is vitatható mó-
don), de mégis az antifasiszta
egységfrontot erôsítette? Né-
meth László személyes és objek-
tív motivációit e támadást il-
letôen úgy vázolja fel a szerzô,
hogy  – talán – még a Némethet
istenként tisztelôk vallási szektá-
ja sem lát benne istenkáromlást.
Más kérdés, hogy – éppen a Ki-
sebbségben elemzése közben –
Dénes Iván Zoltán is megfeled-
kezni látszik arról a nem elha-
nyagolható körülményrôl, hogy
amirôl a hirhedett Németh Lász-
ló-esszé szólt, és ahogyan szólt,
az akkor, 1939 Magyarországán
több is volt, más is volt, mint
merôben eszmetörténeti fejtege-
tés: hiába szánta Németh László
annak, ha a politika napi gyakor-
lata arra használhatta, hogy szé-
les körben, a „népi” értelmiség-
gel is elfogadtassa az ország la-
kosságának faji alapon, elsô- és
másodosztályú állampolgárokra
való szétszálazását. Még csak a
náci, vagy a nyilas eszmék hívé-
nek sem kellett éreznie magát
annak, aki erre az alapra helyez-
kedett (a zöld inges csôcselékkel
azonosulni kínos lett volna), de
egy Németh Lászlótól átvenni
az ideológiát, ôrá hivatkozva he-
lyeselni a faji diszkriminációt –
ez lélektanilag is könnyebb és
tetszetôsebb volt. Ezért gondo-
lom, hogy „tapintatlanságnál” és
„sértésnél” talán több lehetett

mindaz, ami az ellenkezô olda-
lon állók szemében Németh
Lászlót terhelte. Dénes Iván
Zoltán igazán akkor van elemé-
ben, amikor Bibónak Németh
Lászlóhoz fûzôdô, és koronként
módosuló viszonyulását mutat-
ja be. Bibó tükrének segítségével
a Németh-portré is sokkal méltá-
nyosabbá válik, mert a kritika
mindig elismeréssel, a méltány-
lás viszont mindig bírálattal jár
karöltve. S aztán elérünk a
könyv csúcsáig: a három legfon-
tosabb, 1945 után keletkezett Bi-
bó-tanulmány gondolatvilágá-
nak bemutatásáig. „A magyar
politizáló közvélemény Bibó
esszéjével és annak két párdarab-
jával egyesíthette volna a sza-
badság ügyét a közösség ügyével
és megszabadulhatott volna a ki-
sebbségi érzetbôl következô szol-
gai mintakövetés és a megalománi-
ás bezárkózás rossz alternatívájá-
tól” – íme, a summázat, ami
nemcsak igaz, de az olvasót to-
vábbi töprengésekre is kényszerí-
ti. Dénes Iván Zoltán ugyanis a
Bibó-életmû sorsának felvázolá-
sában megáll a Kádár-korszak-
nál, és megértem, hogy megáll,
hiszen történész, aki számára a
rendszerváltás óta eltelt tíz év,
mint távlat, túl csekély. A Bibó-
recepció azonban nem torpant
meg és meglehetôsen sajátságos
az alakulása, késôbb egyszer még
ennek fordulatai is egyfajta kor-
jellemzô történelmi metszet el-
készítésére lesznek jók. A de-
mokratikus ellenzék közös plat-
formja, ideológiai közös ne-
vezôje, ennél fogva – méltán –
zászlója és bálványa volt Bibó
1989-ig. A társadalom újbóli, de
más törésvonalak mentén tör-
tént kettéosztódását mi sem jelzi
jobban, mint ami Bibóval törté-
nik: Tôkéczki (s azóta más olda-
lon mások is) ahisztorikus, és
egyben hisztérikus szemrehá-
nyásokkal illetik Bibót, amiért
1945 után a politikai porond
szereplôihez nem ellenséges pre-
koncepcióval közeledett, amiért
a helyzetet elemezni próbálta, s
nem elôre kész, régi sablonokba
gyömöszölni. Mindez elvtelen
lojalitás, behódolás, elítélendô
kompromisszum volna – ha
hallgatnánk azokra, akik a Bibó-
ellenesség reneszánszát építge-
tik, még ha más eszmei alapról

is, mint Révai, Lukács és a többi-
ek. Elég különös mellesleg, hogy
A szabadság kis körei címû tanul-
mánygyûjtemény, mely Dénes
Iván Zoltán könyvének remek
kiegészítôje volna, sem a Bibót
ért támadásokat, sem az azokra
született, 1998 elôtti válaszokat
nem közli bibliográfiájában. De
igazán mégsem ez az, ami föl-
zaklató, hanem a mostani, leges-
legújabb „Bibó-felejtés”: hiszen
az újra fölgerjedô viták fasizmus
és bolsevizmus vélt azonosságá-
ról sekélyes és túlaktualizált frö-
csögéseket termelnek, miközben
itt van elôttünk, „karnyújtásnyi-
ra”, ha tetszik, Bibó Elvi alapve-
tése, melyet tudtommal nem-
hogy meg nem haladott, de meg
sem közelített senki. Dénes Iván
Zoltán így tolmácsolja Bibó eb-
beli állásfoglalását: „Míg ugyan-
is a nácizmus és a fasizmus elvi-
leg üres, nincs érvényes tartalma,
addig az a végsô célkitûzés, ami-
hez a marxizmus kapcsolódott, s
amit tételeivel és eszközeivel
megtagadott, nem más, mint a
szabadság, az ember felszabadí-
tása a természet, a munka és a
társadalmi elnyomás alól. Az az
ellentmondás, ami a végsô célki-
tûzés, az érvényes elvi alap, vala-
mint a marxizmus–leninizmus
tételei és sztálinista gyakorlata
közt feszült, tette lehetôvé, hogy
a kommunista rendszerben ne-
velkedett ifjúság, az értelmiség és
a munkásság SZÁMON KÉRJE
a megtagadott elvi alapot a zsar-
noki rendszeren és fellázadjon
ellene. Ez, a fasizmusban Bibó
István szerint elképzelhetet-
len...” Sokszor fellapozandó
könyv volna tehát Dénes Iván
Zoltáné, ha a sokszori fellapozás
kötészeti okból nem volna lehe-
tetlen, a kötet ugyanis már
elôszörre is lapjaira hullik szét.
Ami ez esetben kimondottan
sajnálatos.
Dénes Iván Zoltán:
Eltorzult magyar alkat
Osiris, Bp., 1999, 258 oldal,
1680 Ft

Bibó: javallat
históriai
hisztériák ellen
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– Ha nem Ön volna Pomogáts Bé-
la, olvasná-e Pomogáts Béla mun-
káit?

– Erre a kérdésre csak valami-
féle szellemes (vagy szellemte-
len) értelmetlenséggel lehetne
válaszolni. Ha ugyanis nem vol-
nék Pomogáts Béla, de például
érdekelne az erdélyi irodalom, a
nyugati magyar irodalom vagy
éppen az avantgárd és a népi
mozgalom, akkor olvasnám P.
B. írásait. Ebben az esetben
azonban én volnék P. B.

– Irodalmunkban régebben magá-
tól értetôdô volt, hogy az irodalomról
és írókról író író – példának vegyük
mondjuk Péterfy Jenôt – szintén író.
Késôbb vált – mivé is: szokássá? di-
vattá? – az irodalomtudóst, a kriti-
kust némi lekezelô felhanggal úgy
emlegetni, mintha az ô munkássága
nem volna szerves része magának az
irodalomnak, az irodalmi termés-
nek. Ön szerint lehet-e, a minôségtôl
függetlenül, csak a mûvelt mûfaj
alapján megkülönböztetni a bellet-
ristát meg az esztétát?

– A megkülönböztetés csak
részben indokolt, minthogy az,
aki az irodalomról ír, és ezt bi-
zonyos személyes világkép és
irodalomfelfogás következté-
ben teszi, maga is író, igaz, nem
költô, elbeszélô vagy drámaíró,
hanem mondjuk esszéíró. A
Pen Klub elnevezés elsô tagja
mint betûszó maga is erre utal,
az „e” ugyanis az esszéírókra
(„essayst”) utal (ahogy a „p” a
költôkre: „poet” és a „n” az el-
beszélôkre: „novellist”). Mégis
szívesebben tekintem irodalom-
történésznek magamat, csak
másodsorban kritikusnak, és ez
így arra int, hogy csak az „iroda-
lom” fogalmának egy tágasabb
körében lássam azt, amit csiná-
lok. Semmiképpen sem szeret-
nék a költôk és regényírók közé
tolakodni.

– Ön immár öt éve a Magyar
Írók Szövetségének elnöke. Magát a
szövetséget szinte állandóan veszé-
lyek fenyegetik, hol a puszta létfenn-
tartásáért (pl. székház-ügy) kell
küzdenie, hol pedig – újabban – is-
mét a függetlensége s így a szakma-
isága ellen kísérel meg merényleteket
a hatalom. Eközben maga az író-
társadalom végzetesen ketté sza-

kadt, mégpedig politikai törésvona-
lak mentén. Hogy éli meg ezt a hely-
zetet valaki, aki nem funkcionári-
us, hanem alkotó értelmiségi és van-
e legalább távoli reménye arra, hogy
mindebbôl valamit egyszer még írá-
saiban hasznosítson?

– Bevallhatom, hogy mind ke-
servesebben küzdök meg az iro-
dalom jelenlegi helyzetébôl
adódó gondokkal és feladatok-
kal. Az Írószövetség elnöki tiszt-
sége sohasem tartozott az ambí-
cióim közé, annak következté-
ben vállalkoztam erre, hogy
1995 körül a személyem körül
kialakulni látszott valamiféle
konszenzus a különben egymás-
sal hadban álló „szekértáborok”
között. Ennek a konszenzusnak
az volt az alapja, hogy én nem
kívántam részt venni a „szekér-
táborok” harcaiban, és minden-
kivel köszönô viszonyban vol-
tam, olyanokkal is természete-
sen, akik már régen átnéztek
egymás feje fölött. Úgy érzem,
voltak eredményei annak, hogy
szerepet vállaltam az Írószövet-
ségben, mindenekelôtt az, hogy
a szövetség máig fennmaradt:
„inog, de nem merül”, ahogy
Párizs jelmondata tartja. Ezért
választottak meg újra, mondha-
tom igen meggyôzô szavazati
aránnyal, 1998 telén.

Az Írószövetség helyzete
mindazonáltal ma több mint
nyugtalanító. A szövetség mû-
ködôképessége évek óta nincs
megalapozva pénzügyileg, a mi-
nisztériumi támogatás arra sem
elég, hogy a székház fenntartá-
sát (a közüzemi díjak, a telefon-
és postaköltség, valamint a
mindössze hat munkatárs béré-
nek kifizetését) lehetôvé tegye.
A szövetség mára nem tud ér-
demleges hatást gyakorolni az
irodalmi díjak megítélésére. Az
ellehetetlenülés veszedelme,
minden hivatalos ígéret ellené-
re, napi tapasztalat. Mindez egy
értelmiségi számára, aki eredeti-
leg szerette volna távol tartani
magát a politika folyamatos cir-
kuszaitól, nem örvendetes. Írá-
sokban ezt viszont nemigen le-
het hasznosítani: nem vagyok
naplóíró alkat, ámbár, ha nap-
lót vezetnék, ez inkább a jelen

rémtörténete lenne, mint sze-
mélyes beszámoló.

– Közéleti elfoglaltságai olyan
számosak, hogy felsorolásuk megtöl-
tene egy oldalt – és mégis, Pomogáts
Béla számára mindez nem ürügy
arra, hogy ne dolgozzon. Ellen-
kezôleg: kevesen írtak és publikáltak
annyit az utóbbi években, mint Ön.
Lehetséges volna, ami egyébként
képtelenségnek tûnik, hogy éppen a
túlterhelés, a feladatok elképesztô so-
kasága ösztönzi igazán?

– Még a rendszerváltozás elôt-
ti korszakból több olyan köny-
vemnek a kézirata a szekrény-
ben maradt, amely akkor vala-
miféle politikai tiltás miatt nem
jelenhetett meg. Például azóta
több tanulmánykötetet állítot-
tam össze az erdélyi magyar iro-
dalomról szóló írásaimból. Per-
sze készültek új tanulmányok,
új könyvek is, közöttük több kö-
tet publicisztikai írás, ezek az el-
múlt évtized közéletének, iro-
dalmi közéletének tapasztalatai-
val vetettek számot. Kedvvel ír-
tam ezeket a cikkeket, fôként a
Magyar Nemzetben és a Magyar
Hírlapban jelentek meg, illetve
a Népszabadságnak abban a ro-
vatában, amelyet az igen okos és
szeretetreméltó Bossányi Kata-
lin szerkesztett. Mára kissé ked-
vetlenül tekintek vissza ezekre
az írásaimra, kiderült, hogy pub-
licisztikával foglalkozni tulaj-
donképpen értelmetlen dolog.
Nálunk a sajtó nem „negyedik
hatalmi ágazat” (mint nyuga-
ton), hanem egyrészt a hatalom
alázatos kiszolgálója, másrészt
„falra hányt borsó”: érvelése, ak-
kor is, ha nem egy eleve elhatá-
rozott ellenzékiség, hanem a jó-
akarat vezérli, alig érinti meg
azokat, akik különben felelôsek
az ország sorsának alakulásáért.
Így azután felhagytam a közírás-
sal és visszatértem az irodalom-
történetíráshoz: kedvetlenül, de
reménykedve, hiszen ebben a
mûhelyben otthon vagyok.

– Mûvei között éppúgy találni
írói életpályákat bemutató esszéket,
mint az erdélyi vagy az emigrációs
irodalom alakjaival foglalkozó ta-
nulmányokat, de – meglepetésre –
akad olyan is, melynek címe másfé-
le érdeklôdést árul el: Ön állította

össze a Macskakalendárium címû
antológiát. Ez volna a pihenés, ma-
rakodó írástudók után a szép és
békés cicák?

– A macskákat nagyon szere-
tem: három antológiát is szer-
kesztettem a velük foglalkozó
irodalmi mûvekbôl, hiszen min-
den valamirevaló író (Baudelaire-
tôl Eliotig és Kassák Lajostól We-
öres Sándorig) macskarajongó
volt. Négy macska él velünk, va-
lamennyit az utcáról szedtük fel,
kedvesek, szépek és megbízható-
ak. A macskák világában béke
honol, a macska szebb látvány,
mint egy politikus, és a gazdáját
(az eltartóját, az adófizetôt) soha-
sem csapja be. Szeretni lehet
ôket, és az nagy öröm, hogy vala-
kit szeretni lehet.

– Ha terveirôl faggatjuk, úgy illik,
hogy tevékenysége mindkét fôbb
ágáról kérdezzük: mire készül, mint
az Írószövetség elnöke, és mit olvas-
hatunk Öntôl legközelebb?

– Az Írószövetség számomra
többnyire napi robotot jelent:
ügyintézést, sajnos, kilátástalan
pénzszerzési kísérleteket, állan-
dó útonlevést, hiszen évente
húsz–huszonöt hétvégémet töl-
töm irodalmi programokkal, ta-
lálkozókkal, konferenciákkal,
többnyire a határokon túl, a ki-
sebbségi magyarok között, Po-
zsonytól Kassáig, Ungvártól
Kolozsvárig, Nagyváradtól Ma-
rosvásárhelyig és Szabadkától
Lendváig. Ezek az utazások
(mindig magam vezetem kocsi-
mat, az Írószövetségnek ugyan-
is természetesen nincs szolgála-
ti autója, nemcsak elnök va-
gyok, hanem sofôr és fuvarozó
is!) fáradságosak, ugyanakkor
megnyugtatóak: az itthon szer-
zett rossz tapasztalatokat általá-
ban az a szolidaritás, az a baráti
fogadtatás feledteti, amelyet a
határon túl kapok.

Irodalomtörténészként pedig
egy Faludy Györgyrôl szóló
könyvön dolgozom. A költô-
nek szeptemberben lesz a ki-
lencvenedik születésnapja, és ez
lesz az elsô könyv, amely róla
megjelenik. Ahhoz képest, hogy
mennyire népszerû, talán külö-
nösnek tetszik, hogy szinte alig
készült róla szakirodalom.

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 Pomogáts Bélát
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Liptay Katalin, mûsorvezetô: – Te-
mesi Ferenc prózájának kedvelôi bizo-
nyára örömmel veszik a hírt, hogy a
Por, a Híd és a Pest után ezúttal a
Magyar Könyvklub kiadásában az
Ünnepi Könyvhétre megjelenik a
szerzô új regénye, a Királyáldozat.

Temesi Ferenc: – Eredeti címe
az volt, hogy Világos indul és a
huszonharmadik lépésben besöté-
tedik. De úgy éreztem, nem fog
ráférni a borítóra...

L. K.: – És akkor adtad neki azt a
rövid és frappáns címet, hogy Király-
áldozat...

T. F.: – ...ami ugye nincsen a
sakkban. A királyt nem lehet fölál-
dozni.

L. K.: – De a regényedben mégis föl-
áldozódik?

T. F.: – Ebben föl. Egy huszon-
három lépéses parti az egésznek a
szerkezeti alapja, mert a két em-
ber között van huszonhárom év:
a lány tizenhét, a férfi negyven-
éves, amikor összeismerkednek és
egymásba szeretnek. Ez „a hu-
szonhárom lépés” ott van közöt-
tük. Egyébként egy valódi parti-
ról   szól, egy amatôr és Carlos
Torre-Repetto mexikói nagymes-
ter között New Orleansban,
1921-ben játszották le ezt a

meccset. És az amatôr egyszerûen
megverte a nagymestert. Ugyanez
persze bekövetkezik a mûben is,
ahol a férfi mindenre megtanítja
a lányt, többek között sakkozni,
és a végén – ahogy ez már lenni
szokott...

L. K.: – ...a tanítvány túlszár-
nyalja a mesterét. Hogyha vissza-
gondolunk a Por szerkezetére, ez szó-
tárforma volt, szócikkek közé foglal-
tad a cselekmény, az események sod-
rását, aztán ennek a trilógiának a
másik két darabjában, a Hídban és
a Pestben a tarot-jóslást használtad,
egy bizonyos kínai pálcika-jóslási
technikát...

T. F.: – A Változások könyvét, a
Ji King-et.

L. K.: – És aztán meg a kínai
hadmûvelet titkos harminc hadicselét.
Így elmondva, ezek, lehet, hogy kicsit
mesterkéltnek tûnnek, a mûvekben vi-
szont abszolút nem. Mert igaz, hogy
kimódolt technikák, de mégis a te ben-
sôdbôl jönnek.

T. F.: – Így van. 
L. K.: – Ugyanígy van ez a sakko-

zás is, szerintem. Milyen a viszonyod
a sakkhoz?

T. F.: – Elementáris. Azért nem
lettem sakkozó, mert akkor már
engem leginkább a vízipóló, a ko-
sárlabda, a beatzene érdekelt, a lá-
nyok és egyebek. Nyugodtan le-

hettem volna sakkozó, élhetném
az életemet úgy is.

L. K.: – Volt hozzá tehetséged?
T. F.: – Volt. Csakhogy az ut-

cánkban lakott egy fiú, aki nálam
is tehetségesebb volt. Képzeld el,
két ilyen tehetség összetalálkozik
egy utcában az árokparton. Aprí-
tottuk egymást, de nagyon kemé-
nyen. Ô jobb volt...

L. K.: – Nem akartál második len-
ni. Így nem lettél sakkozó, és így lettél
író.

T. F.: – Tulajdonképpen igen.
De a sakkozás megmaradt ben-
nem, mániákus sakkozó vagyok.
Az irodalomban van egy-két
ilyen...

L. K.: – Nem Stefan Zweiget akar-
tad lekörözni, a Sakknovelláját?

T. F.: – Nem, nem. Egyrészt a
Sakknovella egészen más, mert
nem a szerkezete, nem a logikája a
sakk, hanem inkább a lélektana.

L. K.: – Egy kicsit az életet és a sze-
relmet is úgy látod, mint játszmát?

T. F.: – Hogyne. A középkorban
ennek nagy irodalma volt. A sakk
és a szerelem viszonyáról hatal-
mas nagy munkák jelentek meg.
Elemezték a szerzôk, hogy bizony
de még mennyire így van.

L. K.: – Néhány részletet már pub-
likáltak ebbôl a regénybôl, a Tekintet-
ben, a Magyar Naplóban és legutóbb

a Kortársban. Azt hiszem, ebben sze-
repel egy mondat, hogy számodra a
rendszerváltozást egy nagy szerelem
jelentette.

T. F.: – Így van. Nekem  nem a
pártokhoz, meg nem tudom mik-
hez kötôdik ez a dolog, hanem
egy lányhoz.

L. K.: – Jobb is ilyen örök emberi
dolgokhoz kötni az ember életét...

T. F.: – Örök vagy nem örök?
Négy és fél évig tartó nászút volt.
Aminek, persze, mint minden
nászútnak, egyszer vége van.

L. K.: – Egy részletben a kedvesed
Thoreautól idéz egy gondolatot, aki
ott, nagy magányában megigazulván
a szép tóparton, Amerikában, ilyesfé-
lét mond: két választása van az em-
bernek, vagy béke szerelem nélkül,
vagy pedig szerelem béke nélkül. Te az
utóbbit szoktad választani? Vagy az
választ téged?

T. F.: – Néha gyávák vagyunk,
nem merünk belevágni a dologba.
De amikor ilyen  ellenállhatatlan
emberrel találkozunk, akkor el-
kezdünk gondolkodni. Ugye, itt
Thoreau-t említi egy tizenhét éves
lány, aki eredetiben olvassa ôt, de
hát azért az osztálytársai azt
mondják: „Thoreau! Milyen pasi
volt ez a Thoreau, mit idézgeted!
Ott  lakott egy tó partján és még
vízisíelni sem tanult meg?!”

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

Sakkregény

Balázs Attila, mûsorvezetô: –
Szóval itt ez a mondat, amelyet sem-
miféle fondorlattal nem tudok megke-
rülni. Ha még élne, nos, akkor 65
éves lenne Danilo Ki . Jómaga sze-
rint az utolsó jugoszláv író. 1935-
ben született Szabadkán, elhunyt Pá-
rizsban 1989-ben. Belgrádban te-
mették el. Apja zalai származású
magyar zsidó, anyja montenegrói.
Zalabaksán járt általános iskolába,
így került bele a Nevezetes zalaiak cí-
mû kiadványba. Kitüntetései között
található a Magyar Munkaérdem-
rend arany fokozata, amit remek
Ady-fordításaival érdemelt ki. Fô
mûvei: a Fövenyóra, a Borisz Davi-
dovics síremléke, A holtak enciklopé-
diája, nem utolsó sorban az Anató-
miai lecke. Danilo Ki archiv hang-
ja következik.  Mondandóját Kis
Korai bánat címû elbeszéléskötetére
való hivatkozással kezdi. Egyik hô-
sével, Andreas Sam-mal.

D. K.: –  Mint láthatták, ennek
az elbeszélésnek hôse Andreas
Sam. E történetek egyikében

mondtam el vallomásos hang-
nemben, hogy Andreas Sam én
vagyok. Ugyanakkor mégsem én
vagyok. Mert amikor az író, egy-
általán az ember úgy húsz-har-
minc év távlatából visszagondol
gyermekkorára, bizonyos emlé-
kek annyira valószínûtlennek
tûnnek, hogy többé már a saját
gyerekkora valóságában sem bizo-
nyos. E kételyek, e kétkedések ter-
mészetesen nem zárják ki azt a
tényt, hogy ezek az elbeszélések
alapjaikban igenis  önéletrajzi fo-
gantatásúak. Amikor a családi cik-
lus könyveit írtam, azt szerettem
volna elérni, hogy az olvasó
higgyen a szavaimban, a szavaim-
nak. Vagyis hogy elcsábítsam a
szavakkal, hogy átvigyem rá gye-
rekkorom kétségeit. A szorongá-
sokat, azt a korai bánatot. S eb-
ben egyedül a mûvészi hatásra
számíthattam, a felismerés erejé-
re, ahogy benne, az olvasóban is
megidézôdnek, felderengenek ar-
cok és tájak. Ez a varázs, ez  a Va-
lery-i charme volt az egyetlen esz-
közöm, hogy elhitessem az olva-
sómmal, amit olvas, az nem tisz-
ta kitaláció, hanem az igazság és a

tapasztalat egyfajta sûrítménye.
Ezek az elbeszélések részben Új-
vidéken, részben a  magyarorszá-
gi Zala megyében, Zala vármegyé-
ben játszódnak. Amikor is az is-
mert újvidéki események után há-
borús menekültként egy kis falu-
ban húztuk meg magunkat. Az az
erdô tehát, azok a vidékek, azok
az állatok,  azok  az emberek em-
lékezetembôl törtek föl, és termé-
szetesen ezek  egy idôben valósá-
gosak is, meg képzeltek is.  Való-
ságosak olyan értelemben, hogy
én így emlékezem rájuk, hogy az
elhangzott szavakat  így ôriztem
meg, hogy e tájat így látom ma-
gam elôtt. Mert íróvá nem azért
lesz  az embe, ahogy Sartre mon-
daná, hogy szép szavakat írjon,
hanem ez egyfajta elkötelezettség.
Egy teljes, örökre szóló választás.
S nem számít, hogy az embert mi
indította erre. Az írás ugyanis hu-
manista emberbaráti tett, akció.
Az író azt szeretné, hogy könyve-
ivel, a saját életével, a saját hozzá-
járulásával  a saját életét tartalom-
mal töltse meg.  Ez egy ördögi
kör.  Az irodalom teljességre tör.
Az írónak pedig tisztában kell

lennie azzal, hogy az öröklétre es-
küdni bizony veszélyes hazárdjá-
ték. Legalább olyan veszélyes ha-
zárdjáték, mint a pillanatra esküd-
ni. És eddig ugyan ki nyerte meg
ezt a játszmát ? Ki lehet elégedett
önmagával? Itt van például Joyce,
a maga fenséges vereségével. Mert
ô mutatta meg azt nekünk, hogy
meddig lehet elmenni a kísérlete-
zésben. Éppen nemrég olvastam
valahol, hogy Joyce-tól élete vége
felé megkérdezték, milyen irány-
ba haladna, ha újra írhatná a mû-
vét. Azt válaszolta, hogy az egy-
szerûség felé. Hát számomra ez az
irodalom meghatározása. Egy i-
dôben a valóság átfogó víziója,
meg ennek a globális víziónak a
destrukciója. Az irodalmi elbeszé-
lôi transzpozíció és az úgyneve-
zett objektív valóság között van
egy kis rés, s ez az író alkotói te-
repe. Ez a rés, amelyet egy idôben
hoz létre az emlékezés, meg az,
amit mûvészi alkotó munkának
hívunk, ez a rés igazából a mûvé-
szet világa, az elbeszélés világa.

(Elhangzott az Irodalmi Újság
2000. március 4-i adásában.)

Danilo Kis
ˆ
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Minden könyv egy helyen!
TANKÖNYVCENTRUM
a Kódex Könyváruházban

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

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

Minden könyvet egy helyrôl!

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

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

„Mindenfélét, de nem mindent”

Elôzetes telefonos egyeztetés alapján 
díjtalan kiszállás, szállítás.

Libri sikerlista
2000. február 25–március 9.

A Libri üzlethálózatban regisztrált vásárlások 
számítógépes összesítése alapján

4. Cartographia világatlasz
Cartographia Kft.

5. Kepes András:
Kepes krónika –

Beszélgetések
Park Könyvkiadó

6. Fielding, Helen:
Bridget Jones naplója
Európa Könyvkiadó

7. Ottlik Károly:
Protokollkódex
Dinasztia Kiadó

8. Márai Sándor:
Szabadulás

Helikon Kiadó

9. Závada Pál:
Jadviga párnája

Magvetô Könyvkiadó

10. Imre Györgyi – Putnoky
Istvánné – Révy Katalin:

Egyetemes
mûvészettörténet
Park Könyvkiadó

11. Lazenby, Gina:
A Feng Shui kézikönyve

Park Kiadó

12. Endrei Judit:
Ezredvégi kaleidoszkópja

anno 2000
Totem Könyvkiadó

13. Kostolany, André:
Egy spekuláns bölcsessége

Perfekt Kiadó

14. Ki kicsoda 2000
I–II. kötet

Greger – Biográf

1155..  Bagyinszki Zoltán:
Kastélyok és paloták a

történelmi
Magyarországon

Mikes Kiadó

16. Merle, Robert:
A gyermekkirály

Európa Könyvkiadó

17. Rácz Árpád (szerk.):
Nagy képes millenniumi

arcképcsarnok
Rubicon – Aquila Kiadó

18. Kundera, Milan:
Az élet máshol van
Európa Könyvkiadó

19. Doyle, Sir Arthur
Conan:

Összes Sherlok Holmes –
története

Szukits Kiadó

20. Merle, Robert:
Liliom és bíbor

Európa Könyvkiadó

Golden, Arthur:
Egy gésa emlékiratai
Trivium Kiadó

Miklós Tamás (szerk.):
Az ezeregyéjszaka meséi I.
Atlantisz Könyvkiadó

Fogarasi Judit (szerk.):
Ausztrália – Útitárs sorozat
Panemex – Grafo

1.
2.
3.

■ Tavaly novemberben star-
tolt a www. fokuszonline. hu
címen Magyarország legna-
gyobb és legszélesebb körû
szolgáltatásokat nyújtó elektro-
nikus könyváruháza, amelyet a
Líra és Lant Rt. a Matávnet
Kft-vel közösen tart fenn. Az
indulás sikere az eladási statisz-
tikában is megmutatkozik, a
cég adatbázisába eddig közel
4000 felhasználó regisztráltatta
magát. Március 8-ától a több
mint 10 000 címet tartalmazó
könyvkínálat bôvült az elsô-
sorban a Fókusz Könyváruház-
ban található választékkal: az-
óta vásárolható az online
könyváruházban video- és au-
diókazetta, CD, CD-ROM,
DVD és kotta. A kottaárusítás
igazi újdonság az interneten,  a
választék bôségét a hálózathoz
tartozó  Rózsavölgyi és Társa
Zenemûbolt készlete biztosít-
ja. Az internetes könyváruház-
ban bankkártyával is lehet fi-
zetni, és a megvásárolt árut 24
órán belül Magyarország bár-
mely pontjára eljuttatják.

■ A Fôvárosi Szabó Ervin
Könyvtár olyan Kortárs Gyûj-
teményt hoz létre, amely be-
mutatja a század-ezredforduló

magyar irodalmát. Ennek az
anyagnak az alapját a Frankfur-
ti Könyvvásáron megjelent
könyvek alkotják. A Frankfurti
Könyvvásárra megjelent alko-
tásokból készült válogatást –
több mint 380 kötetet – a
Frankfurt 99’ Kht. és a Magyar
Könyv Alapítvány adomá-
nyozta referencia céllal a
könyvtárnak. Az idegen nyel-
ven megjelent köteteket a
könyvtár saját lehetôségeivel
élve kiegészítette a szerzôk ma-
gyar nyelvû mûveivel.

■ Ez év elején Tadzsikisztán-
ból kilenc tankönyvkiadó, vala-
mint az ottani oktatási és kul-
turális minisztérium képviselô-
je jött el Magyarországra. Az
ötnapos látogatás részét képez-
te annak az oktatást célzó re-
formprogramnak, amit a Világ-
bank szervez Tadzsikisztán-
ban. A tanulmányi program
közös szervezôje a budapesti és
a tadzsikisztáni Nyílt Társada-
lom Intézet kiadók programja
volt. A résztvevôk meglátogat-
tak budapesti és vidéki tan-
könyvkiadókat: a Nemzeti
Tankönyvkiadót, az Osiris Kia-
dót, a Mezôgazda Kiadót, a
Mozaik Kiadót.
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Regénnyel kezdett, drámával
folytatta. 1996-ban megkapta a
Bródy Sándor-díjat, elsô két
drámáját a színikritikusok és a
dramaturgok az évad legjobb
magyar darabjának választot-
ták. Most újra regényt ír, mi-
közben március elsô napjai-
ban bemutatták a Hóhérok ha-
va címû darabját. Ôszinte em-
ber. Nincs benne lobogó kül-
detéstudat, és nem az iroda-
lom mûvelését tartja élete
legfôbb célkitûzésének.

– A Márton partjelzô címû re-
gényem elôtt néhány novel-
lám jelent meg. Mi volt elôtte?
Írni mindig írtam, de nem
bombáztam a szerkesztôsége-
ket, megjelentek dolgaim egy
egyetemi lapban, gondoltam,
ez úgy megy, mint a fociban,
majd jön a játékosmegfigyelô,
és fölfedez. És jött Margócsy
István a 2000 címû laptól,
nem rossz maga, mit csinál
még? Közben jártam az egye-
temre, mértékkel. Magyar sza-
kosként kezdtem, aztán hamar
beláttam, hogy vagy a regénye-
met írom meg, vagy pozdorjá-
vá vizsgázom magamat iroda-
lomból. A magyar szakot le is
adtam, elvégeztem az angolt.
Meg fociztam még akkor. Bu-
dapest-bajnokság másodosztá-
lyú meccsen kapufát rúgtam a
Népstadionban. Még „idegen-
légiós” is voltam egy évig, egy
angol egyetemi kollégium csa-
patában. Én voltam ott nekik a
Puszkasz. Nagy idôk.

– A Márton partjelzô egy meg-
vénült, halálra készülôdô futball-
rajongó utolsó napjaival foglalko-
zik. Valószínûleg sokan és sokszor
feltették már a kérdést: hogyan,
vagy miért ír valaki huszonévesen
egy hetvennyolc éves férfiról, aki
már csak a múltnak él, és többet
beszél az eltávozottakkal, mint az
élôkkel. Hogyan lehetett ebbe a
bôrbe belebújni? 

– Nyilván úgy, hogy nem
kellett nagyon erôlködnöm.

Sokáig azt gondoltam, nagyon
jó dolog az, hogy nem alanyi
prózaírást mûvelek, hogy a vi-
lág jobban érdekel annál, mint
hogy én mit gondolok róla. Jó
dolog, hogy nem az én hu-
szonéves semmi életemet zú-
dítom mások nyakába. Egy
öregember: amögött van vala-
mi. Beszélgettem öregekkel
sokat. De késôbb rájöttem,
hogy ha ez jól sikerült, azért is
lehetett, mert a lelkem egy ki-
csit mégiscsak egy hetven-
nyolc éves öregemberé. Hogy
ez mennyire elkeserítô, nem
tudom. 

– A következô mû, egy történel-
mi környezetbe ágyazott dráma,
melyet a Kaposvári Színház pá-
lyázatára készítettél el. A kritiku-
sok kiemelték az elkészült mû
egészséges távolságtartását az ’50-
es évektôl, felfigyeltek a kisemberi
helyzetek groteszk alulnézetbôl va-
ló ábrázolásmódjára.

– Drámát csak úgy tudok ír-
ni, ha van téma, szerzôdés
vagy pályadíj, és határidô. Ma-
gamtól nem jut eszembe, és
nem fogok hozzá. A pályázat
témája 1956 volt. Olvastam
hozzá, beszélgettem emberek-
kel, akik átélték azokat az
idôket, gyûjtöttem mindenféle
apró anekdotát. A távolságtar-
tás érzése talán abból fakad,
hogy minden szereplômnek
igaza van. A maga szempontjá-
ból, a maga törekvéseiben, a
maga félelmei miatt. De ez ép-
pen nem távolságtartás. In-
kább minden szereplômnek
mindent elhiszek. Hogy ki-
semberekrôl írok, az pedig va-
lószínûleg azért van, mert… a
nagy ember is kisember. Egy-
valamiben kitûnik, ezer más-
ban ugyanolyan szerencsétlen.
De ez a véletlen eminens olda-
la a nagy embernek, ez vala-
hogy nem érdekel eléggé. 

– Március elején bemutatta a
Katona József Színház, Ascher
Tamás rendezésében a Hóhérok
hava címû darabod. Megint egy

felkérésre írt darab, mely eredetileg
a Színmûvészeti Fôiskola egyik
osztályának vizsgadarabja lett
volna. A tizenkét szereplôs szín-
darab végül ötvenkét szereplôre
duzzadt. Mi történt?

– A fôiskolának egyetlen kéré-
se volt: 12 fôre írjak egy dara-
bot, a témát én választom ki.
Próbálkoztam a hóhéros törté-
netemmel, de másfél hónap
után rájöttem, hogy nagyon
rossz, ki kell dobni. Aztán újra-
kezdtem, ahogy láttam magam
elôtt, lett belôle ötvenegyné-
hány szerep, tömeg az utcán,
mindenféle furcsa figurák, hó-
hér, tudós, lefokozott katona,
kerítônô…

A történet alapjaiban igaz: a
jakobinus terror tetôfokán érke-
zik Párizsba Roch, a hóhér,
hogy az áthelyezéséhez meg-
szerezze a hivatalos papírokat,
de éppen aznap esik be a Tuile-
riákba, amikor letartóztatják
Robespierre-t, és persze senki
nem ér rá vele foglalkozni. Vár-
ja a papírjait a hóhérszállón,
közben mindene elveszik, a
helyzete egyre kilátástalanabb.
Ô az a kisember, akire a törté-
nelem egy különös pillanatá-
ban a legnagyobb szükség van –
és még ôrá sincs szükség. Roch-
t a történelmi események csak
futtában érintik meg, a saját
problémája sokkal húsbavá-
góbb. Vizsgadarab ugyan nem
lett belôle, de Ascher Tamás át-
hozta a Katonába. Végül is
húsz színész van színpadon,
egyedül a Roch-t játszó Gazsó
György alakít egyetlen szerepet.

– Sokan sokféleképpen alkotnak.
Mi Hamvai Kornél munkamód-
szere?

– Minden alkalmat megraga-
dok, hogy ne írjak. Alapvetôen
lusta vagyok, híján az önfegye-
lemnek, a grafomániának és a
hivatástudatnak. Nyilván senki-
nek nem hiányzik, amit nem
írok meg. Nekem sem. Néha az-
tán kedvem támad írni, és ami-
kor írás közben sikerül meglep-
nem magam, olyan ötletekkel,
amikrôl fogalmam sincs, hogy
jutottak eszembe, akkor már jól
szórakozom, és ez visz elôre. 

– Milyen viszonyban állsz a
kortársakkal, kiknek volt jelentôs
hatása az életmû alakulására?

– Szeretek néhány könyvet,
most legutóbb a cseh Olbracht
két regénye nyûgözött le. És
bosszantott fel, hogy én még
mennyire nem tartok itt. Spiró
György adta a kezembe a
könyvet, tôle rengeteget tanul-
tam, és nemcsak az irodalom-
ról. De tulajdonképpen azt
szeretném, hogy az írásaimra
elsôsorban ne az irodalom le-
gyen hatással. Igazság szerint
évek óta alig olvasok irodal-
mat. Szívesebben beszélgetek
emberekkel, vagy bányászok
elô régvolt történeteket, amik
csak úgy vannak, nyomorul-
tul, valóságosan.

– Mondhatjuk úgy, „átnyergelt”
a drámaírásra?

– Most megint regényt írok,
remélem, idén sikerül befejez-
nem. Jobban otthon érzem
magam a prózában. 

(Szénási Zsófia)

Minden szereplômnek
mindent elhiszek
Hamvai Kornél darabja
a Katonában
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■ A csend misztikájával, eti-
kájával és esztétikájával szok-
ták magyarázni, méltatni a
hat évtizednél hosszabb
költôi pályája során is csupán
a negyedik kötetéhez érkezett
Mándy Stefánia terjedelemre
szerény, értékre annál neme-
sebb és egyedibb líráját. Nem
egészen találóan. Mert igaz
ugyan, hogy bizonyos évek,
majd évtizedek kíméletlenül
elfojtották a szavát, igaz,
hogy mindig tartózkodott az
ideológiai vagy mûvészeti ér-
telemben pártoskodó nyilvá-
nosságtól (de nem az avant-
gárd késômodernség eszméi-
nek igenelésétôl!), s közpon-
tozás nélküli, sokértelmû
verssoraiban gyakorta a ti-
pográfiai megoldások is nyo-
matékosíthatják a hiátusokat,
a csöndeket – e poézis mégis
inkább a folyamatos és bátor
jelenlétbôl, valamint épp a
hangból, a hangokból táplál-
kozik.

Ha a költemények alapján
jól gondoljuk, Mándy Stefá-
nia olyan egyéniség, aki ritka
komolysággal képes átélni az
e világi, materiális létet. Nem
annak alkalmi formáiban, tár-
gyi megjelenéseiben – ezért is
keresnénk nála hiába a dolo-
gias-leíró verstípust --, hanem
alig-alig megragadható lénye-
ge szerint – vagyis a mindent
és a semmit, az univerzálisan
rendezettet és a kaotikusan

monumentálisat egymásban
látva és láttatva, szürreális ví-
ziókba fogalmazva. Ennek az
e világi, pontosabban „e vilá-
gi” érzékelésnek és bemuta-
tásnak az aspektusa, pozíció-
ja transzcendens, spirituális –
úgy azonban, hogy a „látha-
tatlannak” e szférái nem sza-
kadnak el a materiális való-
ságtól. A testlélek, a lélektest
szól a Scintilla címû kötetbôl.
Az elôbb az új, majd a válo-
gatott verseket felsorakoztató
gyûjtemény címének, ennek
a latin kifejezésnek az egyet-
len szótározott jelentése: szik-
ra. Kicsiny szó, de nagyfe-
szültségû. Parányi fény nagy
sötétek között. Idôbeli kiter-
jedése szinte nincs, ám gyôz
az idôn. Életet ad, de önma-
ga halottja.

A hasonló típusú metafori-
kus és jelentéstöbbszörözések
avatják megragadóan szép,
eredeti és tartalmas versegyüt-
tessé a Scintillát. Aki e köny-
vet választja társául, annak a
breviáriumszerû, „molekulá-
ris” olvasás jótékony türelmét
és a strukturáló személyesség
törekvéseit kell rá áldoznia, s
beöltözni egy hosszú, felelôs,
számvetô – mondhatni: a
végítélet elôtti – stádium pro-
fán liturgiájába. Csak ennek a
küzdô, teremtô, továbbalko-
tó, én-építô értelemnek adják
meg magukat az olyan párat-
lan fragmentumok, mint pél-

dául a „zongorák úsztak le
mohácsra (sok szívbillentyû
némaság” (Vad kipogás).
Kétségtelen, ez nem olyas-

fajta papírhajtogatós gyer-
mekjátéka a szellemnek, ami-
kor egyikünk írja az egyik
sort, másikunk a másikat, s
csak a rímet áruljuk el tár-
sunknak, azzal noszogatva
képzeletét. De tényleg létezik
a két fél, költô és olvasó össz-
játéka, sôt egyenesen a poéti-
kai cinkosság. Mándy Stefá-
nia szabadverseinek áttetszô
üvegteste hívja és szaladni
szabadon engedi a tekintetet.
Rímtechnikájában a félrím,
az ölelkezô rím és a kereszt-
rím az ismerôsség ajándéka –
hogy azután szabálytalan
rímorganizmusok tükörlabi-
rintusába is becsalogassa
„megfejtôjét” (egy ajánlat:
fordítsunk Az átkelés ideje
után Az ember zenéje címû-
höz. Azért is, hogy a költônô
kitágított zenefogalmát –
majd másutt a megemelt
képzômûvészeti élményt –
magunkévá hasoníthassuk).
A szókészlet, a szóhangulat is
azokat a kettôsségeket mutat-
ja, amelyek mind a tradíció
fogódzóit kedvelô, mind pe-
dig az úttörésre szívesebben
vállalkozó olvasókat meg-
nyerhetik. A biblikus, archai-
kus beszéd nem válik el a
modern létvitel és a forma-
bontó széptan egyéni be-
szédkultúrájától. Létrejön az
a nyelvi konglomerátum,
melyet a hagyományosabb és
a modern lírafelfogás is a ma-
gáénak kérhet.

E rövid ismertetés keretei
között nem szólhatunk a

Scintilla mitologizmusáról, az
ismétlô-variáló technika meg-
nyilvánulásairól, az úgyneve-
zett hangzó költészet térnye-
résérôl, s arról, hogy egy még-
oly jól szerkesztett és rostált,
egyenletes színvonalú gyûjte-
ményben is akadhatnak ke-
vésbé odaillô, inkább doku-
mentáló érvényû darabok.
Verseskötet maradandósá-

gát nem méri, hogy sorai,
részletei milyen számban
szökellnek a memoriter-ma-
radandóságba, hány passzu-
sa ígérkezik eleve szállóige-
szerûnek, s mit szeretnénk
belôle följegyezni a minden
versbarát fejében zsongó
„legszebb idézeteim köny-
ve” lapjaira. Ezekben a
külsôségekben mégis kife-
jezôdik egy-egy életmû
esszenciális jellege és az in-
tellektuális meg az érzelmi
hatásfok. Mándy Stefánia
ouvre-foglalata bizonyítja: a
szerzô ritka konkrétsággal és
impulzivitással képes nélküle,
de róla (arról) vallani, s ez a
vallomás olyan elemi, hogy
a szópár közelebbi megkö-
töttsége nem szükséges (nem
is létezik). Nagyon sokat ta-
nulhatunk (meg) „kívülrôl” a
Scintillából („minden sugár
egy szembe fut” – Úton,
„rádlelek egy szálló szópe-
helyben” – Fantomok, „bor-
dák vasrácsán sütött át  a
menny” – Vázlatok egy Vaj-
da-archoz, és így tovább) –
mivel e lírai világ, kétségte-
len hitelt kivívó mûvészi ön-
tanúsítása szerint, mindig
belülrôl formálódott.

Tarján Tamás
Széphalom Könyvmûhely, 890 Ft

■ „...mily remekmû az em-
ber!”– ennek a válogatásnak
magától értetôdôen nem lehet
máshonnét: csakis
Shakespeare-mûbôl való cí-
me, hiszen elejétôl a végéig az
ô mondataiból áll, olyanok-
ból, amelyeket már nemcsak
az egyes alakjait megjelenítô

színészek vesznek a szájukra,
de mindannyian. Shakespeare
már régóta magyar szerzô – is,
kétszáznál is több év óta for-
dítják (átültetik, színpadra al-
kalmazzák, újrafordítják, ér-
telmezik), és eközben szókin-
csünk, közhelytárunk, szálló-
ige-készletünk, retorikai iszá-

kunk, elmaradhatatlan tarto-
zékává lett. Szónokok, publi-
cisták, kritikusok, ha szorult
helyzetbe kerülnek, vagy szel-
lemesnek és fôképp mûvelt-
nek akarnak látszani (már ez
az igény is olyan szint, ame-
lyet nem mindenki közelít
meg!), ôt idézik, elôrángatják
egy-egy önálló életre kelt
mondását a Hamletból, az
Ahogy tetszik-bôl, a III. Ri-
chárdból, a Julius Caesarból,
de mint most Maller Sándor
értô (és szerelmes hevületû)
válogatásából kitûnik: szinte
mindegyik darabból. És cso-

dák csodája, Shakespeare szö-
vegein nem fog az idô (legfel-
jebb fordításain), de a gondo-
lat, amely drámává, alakokká
szublimálódott, ma is érvé-
nyes, sôt, bizonyos helyzetek-
bek kimondásuk még mindig
merészségnek számít. Jó te-
hát, sôt nagyon is hasznos
könyv ez, és ami – túl az ed-
digieken – külön értéke: olyan
szép, izléses, tetszetôs, hogy
jó esik kézbe venni. (Sz. Bod-
nár Éva tervezte).

-s-s
Európa, 1999., 281 oldal,
1500 Ft

Nélküle és róla
Mándy Stefánia: Scintilla

Maller Sándor:

Kétnyelvû
Shakespeare-breviárium
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Nyírô József:
Íme, az emberek
Kairosz Kiadó, 1999
367 oldal 1980 Ft

Idén négy Nyírô-kötettel is
elôrukkolt az író életmûsoro-
zatát megjelentetô Kairosz
Kiadó. Az elsô félévben a
könyvesboltokba került Az én
népem, és Az elszántak, nemré-
gen az ismertetésre kerülô
önéletrajzi jellegû Íme, az em-
berek, néhány hét múlva pe-
dig olvasható lesz A Megfeszí-
tett címet viselô gyûjteményes
drámakötet is. Az egykor
nagy sikert aratott, és remé-
nyeik szerint ma is érdeklôdé-
re számító regények mellett –
mint amilyen a címben emle-
getett – a kiadó vállalta az ed-
dig ismeretlen elbeszélések,
újságcikkek összegyûjtését,
rendszerezését, válogatását és
késôbbi közzétételét. A má-
sodszorra megjelenô Íme, az
emberek az 1945-ös fejveszett
menekülést, a bujdosást, a ke-
gyelemkenyéren élô egykori
képviselôkbôl álló csoport
megpróbáltatásait, minden
alapot nélkülözô reményeit,
honvágyát és lelki tusáját írja
meg, melynek ô is részese
volt. A Székelyföld népszerû
írója az 1940-es években kép-
viselôi feladatokat látott el
(az Erdélyi Párt politikusa-
ként), mindvégig részt vett az
1944 végén Sopronba telepí-
tett parlament munkájában.
Az oroszok bevonulása elôtt,
1945. március 28-án – közel
hatvanéves fejjel – menekül-
nie kellett feleségével és ha-
sonló korú képviselôtársaival,
embertelen körülmények kö-
zött, bombázások közepette.
Elmeséli: „kísértetvonatukat”
mindenhol a pokolba kíván-
ják, folyton újabb és újabb
mozdonyra kell várniuk, vé-
gül a bajorországi Wollaberg-
ben kötnek ki. Az amerikaiak
bevonulása után gyakorlati-
lag házi fogságban tartják
ôket egy iskolában összezsú-
folva. A helyiek segítségére és
emberbaráti szeretetére nem
számíthatnak, és állandóan

rettegnek a kiadatástól. Éhez-
nek és fáznak, az egykori jó-
módú országatyák most élele-
mért koldulnak, vagy dolgoz-
nak a tanyákon, leszedik az
erdô-mezô gyümölcseit,
rôzsét gyûjtenek télire az
erdôben. Családjukról mit
sem tudnak, ettôl fôleg a fele-
sége szenved, akinek valósá-
gos mániájává válik, hogy
gyerekeirôl hírt kapjon.
Rendszeresen elküldi férjét
Passauba egy magyarokkal
foglalkozó bizottsághoz, de
hírt onnan nem kapnak.
Késôbb felkeresnek egy látó
embert, aki azt állítja, mind-
nyájan életben vannak, majd
megérkeznek az elsô hírek az
otthoniakról. Az idegenben
való elzártság amúgy is meg-
viseli az embert, pláne ezeket
a rigolyás idôs embereket és
asszonyokat, gyakoriak a ve-
szekedések, sértôdések, min-
den apróságra felfokozottan
reagálnak. Közben áltatják
magukat: nemsokára hazatér-
hetnek. Néhányan útnak is
indulnak, ám ezek sorsa is-
meretlen. Nyírô naplószerû
formában precízen beszámol
a menekültlét mindennapjai-
ról, az örökké kísértô hon-
vágyról – az ottani hegyes vi-
dék hasonlít Erdély tájaira, de
mégsem ugyanaz –, a magyar-
ság iránti aggodalmukról és
meggyôzôdésbeli ártatlansá-
gukról. Az állandó tépelôdés
– hazatérjenek-e vagy sem,
esetleg térjen haza csak az
asszony – felôrli az idegeket,
végül a feleség eldönti, férje
mellett marad. Az utolsó feje-
zetekben Nyírô a halálra ké-
szül, fokozodó szívbaja le-
gyengíti. A regény végén
megelôlegezi saját, néhány
évvel késôbbi Spanyolország-
beli halálát, végsô emigrációs
helyén: „Még egyszer felsi-
kolt bennem, hogy kár, és
olyan szép az élet, a világ, de
testem reszketni kezd, mel-
lem behorpad, látásom meg-
zavarodik, a verejték kezd ki-
ülni a kalapom szélén, és alá-
zatosan meghajtom fejemet:
– Uram! Ne legyen nehéz, és
ne tartson soká!...A nap le-
szállt.

Sz.Zs.

Julio Llamazares:
Sárga esô
Európa Könyvkiadó, 2000
183 oldal 1100 Ft

Kétfajta helytállás kelt – föl-
emelô illetve szánakozó –
együttérzést, ha valódi irodal-
mi alkotásban találkozunk az
öregedés vagy a közelgô halál
kényes témájával. Az egyikre,
az utolsó pillanatig tartó el-
lenállásra Hemingway öreg
halásza a példa. A másikra, a
kénytelen megadásra talán a
Mészöly Miklós Filmjébôl ké-
szült, megrendítô mozidarab,
amelyet épp a februári film-
szemlén vetítettek.

A spanyol középnemzedék-
hez számító Julio Llamazares
mélyen érintô kisregénye
újabb minta a belenyugvó re-
zignációra, amely azonban
szintén nem magától ér-
tetôdik, hanem legalább
olyan küzdelemmel jár
együtt, mint a végsôkig
gyôzni akaró szembeszállók
csodálatra méltó bátorsága.
Az eleve bukásra ítélt belsô
harc patetikus belsô folyama-
tát megragadni azért rendkí-
vüli mûvészi feladat, mert ko-
rántsem elég hozzá a hanyat-
lás tüneteinek mégoly cizel-
lált rajzú, lélektanilag alapos
megközelítése. Az elhárítha-
tatlan pusztulás érzékeltetésé-
hez szükséges a prózaírók egy
részébôl újabban megle-
hetôsen hiányzó leíró tehet-
ség, vagyis az észrevétlen
külsô jelek szemléletessé téte-
lének adottsága. Ugyanígy
nem lehet megkerülni azt az
klasszikus jellemábrázolási
módszert, amely nélkül hatás-
talan elôszámlálás marad bár-
milyen jól lefestett romlás,
enyészet elmesélése.

Írónk mind a jellemterem-
tésben, mind a tünedezô, om-
ladozó környezet és a termé-
szeti burjánzás bemutatásá-
ban jeleskedik. Az is szeren-
csés fogása, hogy a regényben
a fôhôs belsô monológja ré-
vén nyilvánvalóvá teszi: sem a
pireneusi hegyvidék falucská-
ját, sem utolsó lakóját, az el-

beszélôt nem lehet megmen-
teni, mert sorsuk meg van ír-
va. A csöndes sodrású elbe-
szélô-forma erôteljesen inten-
zíven fejezi ki az öregkori lá-
tomások eluralkodását, az in-
gadozást álom és ébrenlét, föl-
di létezés meg túlvilági sejtel-
mek között. Az sem közöm-
bös az igényes olvasó számá-
ra, hogy milyen finoman su-
gárzik át a mûvön az elmúlás
(csak rangos irodalomban
megfogható) szépsége.

I. Z.

Keresztes Szent János:
A lélek sötét éjszakája
Magyarázatok A Kármel
hegyére vezetô út címû
vershez
Budapest, 1999
Európa Könyvkiadó

A világirodalom nagyhatású
és legsûrûbben idézett szerzôi
közé tartozik a XVI. század-
ban élt Keresztes Szent János,
világi nevén Juan de la Cruz.
A spanyol szerzetest és misz-
tikus költôt életében az egy-
ház üldözte, bebörtönözte,
kis híján meg is ölte, késôbb
szentté avatta.

Kasztíliában, Tomtiveras-
ban született 1542-ben. Apja
halála után anyja a gyermek
Juannal Medina del Campo-
nába menekült. Nyomorúság-
ban éltek, Juan kicsiny korá-
tól egyházi segítséggel tanult
és közben dolgozott. Szol-
gált, koldult és ápolta az in-
gyenkórház pestises betegeit.
A vallásos szerzôk némelyike
gyermeki csodatételeket tulaj-
donított neki, de a mai kuta-
tók csupán azt állíthatják biz-
tonsággal, hogy „sötét nyo-
morban, de a szeretet táplálé-
kával jóllakva” cseperedett.

Döntô éve volt életének az
1576. esztendô, amikor meg-
ismerkedett a Mezítlábasok
második rendházának alapítá-
sára szülôvárosába érkezett
Ávilai Terézzel, akit szerzetes-
társaival együtt rokonává vá-
lasztott. A költô és reformá-
tornô nevével jelzett, munka-
központú mozgalmat XII.
Gergely lázadónak minôsítet-
te, rátörtek a mezítlábasokra,
Juan is így került tömlöcbe.

Magyar irodalom Külföldi irodalom
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Újdonságunk:
Rugási Gyula: XX. századi freskó. Határ Gyôzô életmûvérôl (esszék),
162 old., 890 Ft

Albert Zsuzsa: Posta a mából (új versek) 680 Ft
Csete Örs: 1956 Budapest (a forradalom 43 résztvevôjének portréja és
vallomásai, Magyar Napló Kiadó) angol és magyar nyelven, 3920 Ft
Jókai Anna: Ne féljetek (regény, életmûsorozat, 11. utánnyomás)
1800 Ft
Jókai Anna: Szegény Sudár Anna (regény, életmûsorozat) 1980 Ft
Jókai Anna: Három (tudatregény, életmûsorozat) 1200 Ft
Jósika Miklós emlékkönyv (Jósika Miklós-életmûsorozat, szerk.
Szajbély Mihály, magyar, flamand és francia nyelven) 1800 Ft
Lakatos Menyhért: Tenyérbôl mondtál jövendôt (új versek) 790 Ft
Kolumban, Nicholas: The Science of In-Between – Antology of
Contemporary Hungarian Lyrik (A New York-i Box Turtle Press kiadó-
val közös kiadásban 1800 Ft
Mándy Stefánia: Scintilla (új és válogatott versek) 890 Ft
Mezey Katalin: Kivala Palkó Nemlehet-országban (meseregény – 2. ki-
adás, az Új KÉZirat Kiadóval közös kiadásban) 1790 Ft
Nagy Gábor: Lélekvesztô (új versek) 650 Ft
Röhrig Géza: Éj (új versek) 890 Ft
Szakács Eszter: Másik hely, másik idô (új versek) 650 Ft
Szepci Molnár Ferenc: Krónikásének a XVIII. századból (Zichy Mi-
hály és Szilágyi Márton tanulmányával, Zachar József elôszavával)
1500 Ft
Várkonyi Nándor: Az ötödik ember I–III. (Várkonyi Nándor-élet-
mûsorozat) 6400 Ft
Várkonyi Nándor: Varázstudomány I. (Várkonyi Nándor-életmû-
sorozat) 3300 Ft

Kiadónkban vásárlóinknak 20% árkedvezményt adunk!

Széphalom Könyvmûhely
1068 Bp., Városligeti fasor 38., Tel./fax: 351-0593

A SZÉPHALOM KÖNYVMÛHELY AJÁNLATAAA  HHeelliikkoonn  KKiiaaddóó  aajjáánnllaattaa

Hogy ne jöjjön za-
varba, ha meg kell

szólalni
Ilyen még nem

volt!!
Az angol kiejtés
könyve három

kazettával
3850 Ft

A legkülönfélébb
szintû nyelvtanu-
lók igényeit kielé-
gítô feladatok és

hanganyag
Ismétlôdô kérdé-
sek, kiejtési átírás,
szó- és tárgymu-

tató.

AA  kköönnyyvv  mmeeggrreennddeellhheettôô  aa  HHeelliikkoonn  KKiiaaddóónnááll
11005533  BBuuddaapprrsstt,,  PPaappnnöövveellddee  uuttccaa..  88..  TTeelleeffoonnoonn  BBoorrbbíírróó

ZZssóókkáánnááll  ééss//vvaaggyy  VVaarrggaa  IIssttvváánnnnááll  aa  331177--44998877--eess
sszzáámmoonn,,  vvaaggyy  aa  331177--44996677--eess  ffaaxxoonn,,  vvaallaammiinntt
mmeeggvváássáárroollhhaattóókk  aa  HHeelliikkoonn  KKöönnyyvveesshháázzbbaann::

BBuuddaappeesstt  VVII..,,  BBaajjccssyy--ZZssiilliinnsszzkkyy  úútt  3377..

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: Szökés a bitófa alól 
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
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Szellemét, hitét és költôi ihle-
tét a szenvedés csak megerôsí-
tette. Sok forrás szerint testé-
nek végsô elcsigázottságából
született a börtönben vagy a
szabadulás utáni napokban rá-
tört látomás nyomán A Kármel
hegyére vezetô út címû verse,
amelyet az Európa Könyvki-
adó most a hozzá kapcsolódó
szerzôi magyarázatokkal együtt
jelentetett meg. Ha csak a köl-
teményt olvassuk, a földi szere-
lem képeivel szembesülünk. A
Menyasszony beszéli el, ho-
gyan szökött ki éjszaka kétszer
a Vôlegénye karjaiba.

Amint a verssorról verssorra
haladó, kötetnyi értekezôpró-
zává duzzadó Magyarázatokat
olvassuk, már látjuk, hogy a
költemény a lélek Isten iránti
vágyakozásáról szól. A lélek
azt mondja el, hogyan lépett
ki önmagából és a teremtett
dolgokból egy sötét éjszakán.
Ez az eltávolodás nem más,
mint az önmegtagadást és a
lemondást elvégzô megtisztí-
tó szemlélôdés, amely után az
ember megüresedve egyesül-
het Teremtôjével. Keresztes
Szent János tétele szerint az
élet az Istennel való találko-
zásra rendelt elôkészületi idô,
a szenvedések pedig a hozzá
vezetô utat rövidítik meg.

A vallási kérdések iránt ér-
deklôdôkön, az istenhívôkön
és a Keresztes Szent János ta-
nait vallókon kívül a költészet
rajongói is bizton nagy érdek-
lôdéssel fogadják e kötetet,
amelyben a versmagyarázat
értelmetlensége mellett kar-
doskodók kezébôl kihullhat a

képeletes fegyver: megtapasz-
talhatják, hogy egyetlen költe-
ményrôl, annak értelmezésé-
rôl egyész könyvet lehet írni
anélkül, hogy a szerzô ismé-
telné önmagát. Sôt, kommen-
tárjaival új tartalmat ad min-
den szónak, igének, fônév-
nek, jelzônek.

(mátraházi)

Chateaubriand:
Síron túli emlékiratok
Osiris Kiadó, 313 oldal, 1980 Ft

Van valami törvényszerû ab-
ban, hogy a Restauráció
költôjeként ismert Chateaub-
riand fômûve (pontosabban
a monumentális terjedelmû
mûbôl készült válogatás) ép-
pen most jelenik meg elôször
magyarul. Az egyház és a ki-
rályság megrögzött szószóló-
ja, aki korának politikai felfo-
gását és irodalmi ízlését sze-
rette volna (legalább pályája
elsô felében) több száz évvel
korábbi normákhoz visszave-
zetni, fölöttébb idôszerû
szerzô lehetne ma – ha Cha-
teaubriand nem volna egy-
szersmind saját megrögzött-
ségein és korlátain mindun-
talan túlhaladni képes, ma-
rész szellem is. Hogy az volt,
leginkább éppen emlékiratai
jelzik. Lenyûgözô a fölénye,
ahogyan mûveinek és politi-
kai elveinek elavulásáról tud
beszélni, ahogyan beavatja
feltételezett olvasóját abba a
soha meg nem álló, le nem

lassuló folyamatba, ahogyan
gondolatai az eszmék, ízlések
és áramlatok között lavíroz-
nak és nem a mindenáron va-
ló kontinuitást, nem az ön-
igazolást szolgálják, hanem a
lényeg keresésével foglalják
el magukat. Leírásainak, ké-
peinek érzékletességét szok-
ták legfôbb erényeként emlí-
teni, de regényei épp ennek
ellenkezôjét, a fellengzô és
dagályos retorikát képviselik.
Hogy pengeéles elme, iróniá-
ra, önelemzésre is hajlamos
író volt, az most világlik ki
posztumusz fômûvébôl, e
mostani kötetben is legin-
kább a sokrétû, összetett, sze-
mélyes élményt, elfogultsá-
got, önkorrekciót és távlatot
egyesítô Napoleon-portré-
ból. Tegyük hozzá rögtön:
Maár Judit fordításának és
Palágyi Tibor filológusi, szö-
veggondozói, értékelôi mun-
kájának érdemébôl is.

–s

Jacob d'Ancona:
A fény városa
David Selbourne magyará-
zataival
Csokonai Kiadó,
Budapest, l999, 331 oldal

Gyanakszunk. Mióta egyre-
másra rukkol elô a magyar és
nemzetközi könyvkiadás év-
századokig lappangott kézi-
ratokkal, amelyek történeté-
rôl és hirtelen felbukkanásá-
ról eskü alatt tett ígéretekre
hivatkozva csak dodonai ma-
gyarázatot kapunk, megesik,
hogy kétkedünk valósságukat
illetôen.

Ilyen okokból lángoltak fel
a viták A fény városa címû kö-
tetrôl is, amelyet a szellemtör-
ténettel és politikai filozófiá-
val foglalkozó David Selbour-
ne tett közzé. Az általa lefor-
dított és magyarázatokkal el-
látott kéziratot közlése szerint
Jacob d'Ancona zsidó keres-
kedô írta, aki negyvenkilenc
évesen, 1270-ben indult el,
hogy felfedezze Kína mesés
kincseit. Útjárólt olasz, latin
és héber nyelven feljegyzése-
ket készített, megelôzve ezzel
Marco Polo Csodák könyve cí-
mû útinaplóját.

A kézirat nagyobbik része
Kína talán leghatalmasabb, a
könyv címét is adó városát,
Zaitumot s annak minden-
napi életét muntatja be. Kü-
lönössége, hogy beavat a se-
lyemkészítés, a könyvnyom-
tatás rejtelmeibe, valamint a
teafôzés részleteibe, ame-
lyekrôl Marco Polo azt írta,
hogy államtitokként rejteget-
ték elôle.

A fény városa láttatja a pénz
utáni hajszát, a szegények és
a módosak közötti ellentétet,
a rossz közbiztonságot, a nôi
egyenjogúságért folytatott
harcot. Helybeliek fájlalják,
hogy a bûnözôk nem nyerik
el méltó büntetésüket, hogy
a fiatalok nem tisztelik az
öregeket és ôseiket, hogy a
férfiak megvetôen beszélnek
a nôkrôl, mindenki semmibe
veszi az erkölcsi elôírásokat,
sôt, a lányok felajánlják ma-
gukat bárkinek, aki megkí-
vánja ôket...

Túlságosan mai problémák
ahhoz, hogy hiteles XII. szá-
zadi beszámoló részei legye-
nek. Legalább annyian kérdô-
jelezik meg a kézirat valódisá-
gát, mint annak idején Marco
Polóét. De ugyanez a körül-
mény a könyv nemzetközi si-
kerét is szolgálja. Angliától
Olaszországon át Kínáig
újabb és újabb kiadások jel-
zik, hogy tudósok és köznapi
olvasók veszik kezükbe Jacob
naplóját, hátha megtudják: a
korai útleírások legjobbikával
vagy szenzációs hamisít-
vánnyal van-e dolguk. Nos,
bármelyik is legyen, a könyv
adta élmény intenzitásán ez
mit sem változtat.

(m. zs.)

Madonna Kolbenschlag:
Búcsúcsók
Csipkerózsikának
Csokonai,1999., 271 1. 980 Ft

Madonna Kolbenschlag né-
met szociológus – idôközben
kínaira is lefordított – gondo-
latgazdag, ismeretbô és agy-
mozgató könyve húszesz-

A kötetek megrendelhetôk a Nap Kiadóban. 1116 Bp. Csurgói út 28. Tel./fax: 208-0796

A Nap Kiadó új könyvei
In memoriam Szabó Lôrinc –
Homlokodtól fölfelé. (Szerk: Domokos
Mátyás) – In memoriam sorozat – Fr/5,
színes keménytábla kötés, képmell., 400 o.
1950, Ft A könyv Szabó Lôric 100.
születésnapjára jelenik meg.
In memoriam Karinthy Frigyes – A
humor a teljes igazság. (Szerk.: Domokos
Mátyás) – In memoriam sorozat – Fr/5,
színes keménytábla kötés,
képmelléklettel, 400 o. Változatlan után-
nyomás. 1700 Ft 
Búcsú barátaimtól. Baka István
emlékezete. (Szerk.: Füzi László) –
Emlékezet sorozat. – A/5, szín.
keménytáblás, fotókkal ill., 288 oldal
1600 Ft
A sorozat újabb darabja párjához, az In

memoriam sorozathoz hasonlóan
dokumentumokban, levelekben, kritikák-
ban eleveníti föl Baka István
emlékezetét.
Pauler Gyula–Szilágyi Sándor: A magyar
honfoglalás kútfôi. (Utószó:
Vékony Gábor) – Reprint sorozat (Az
1995. évi Nap kiadós reprint
utánnyomása) – B/5, egészbôr kötés, aran-
nyal fóliázott, 894 oldal, 4900 Ft
Sebestyén László: Kézai Simon
védelmében. ôstörténeti tanulmányok (2.
változatlan utánnyomás) – A/5, színes
borító, kartonált kötés, 380. o. 1848,– Ft
A kötetben megtalálható az 1975-ben
született híres tanulmány: a Kézai
Simon védelmében; és Sebestyén László
elôadásai az ôstörténet tárgykörébôl.

Szociológia

Történelem
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tendôs, a nemzetközi nômoz-
galom terjedésének a mainál
korábbi általános állapotában
készült. Minálunk mégsem
tûnik elavultnak. A nôkérdést
személyes, belsô üggyé teszi,
és nem titkolja, hogy gyakran
pontokba szedett megoldási
ajánlatai rokonságot mutat-
nak, sôt ápolnak a nem-tételes
vallások elképzeléseivel, sajá-
tos, modern irányzataival. Az
írónô fô szellemi támaszai kö-
zött szerepel a dán Sören Kier-
kegaard egzisztenciális bölcse-
lete éppúgy, mint a századfor-
dulós nagy gondolkodó, Ber-
gyajev új hitet hirdetô nézet-
rendszere, vagy két késôbbi,
kiváló teológus, Teilhard de
Chardin illetve (a legtöbbször
idézett-hivatkozott) Paul Til-
lich tárgyra vonatkozó, jelleg-
zetes fölfogása. A határozot-
tan freudista szemléletû, na-
gyívû tanulmány külön érde-
kessége, hogy analógiás alap-
ját népszerû, sokváltozatú
tündérmesék képezik. A
passzivitást és tehetetlenséget
szimbolizáló Csipkerózsikán
kívül Kolbenschlag föltételezi
a párhuzamot a szemel-
lenzôsen önközpontú, nár-
cisztikus Hófehérke, az áldo-
zatát többé-kevésbé tudatosan
vállaló Hamupipôke valamint
az öntudatos, saját döntéseit
hozó Szép és szörnyeteg-beli
hôsnô magatartása között.

A nôk egyenjogúságáért fo-
lyó küzdelmet egyébként há-
rom szakaszra bontja. Az
elsôt az jellemzi, hogy ráéb-
rednek elnyomatásukra a pat-
riarchátus viszonyai, korláto-
zó intézményei és bei-
degzôdései között. A követ-
kezô szakaszban igyekeznek
visszaállítani jogaiba a nôisé-
get, ami egyebek mellett azt
jelenti, hogy készek és képe-
sek az önfelszabadításukkal
együtt járó új problémák
megoldására, folyamatos föl-
ismerésére. Egyenjogúsításuk
felsô szakaszában a nôknek –
szerzônk szerint – szükség-
képp rá kell döbbenniük arra,
hogy amit (erkölcsi
meggyôzôdésüket követve) el
akarnak érni, az az egész em-
beriség érdeke. A mélyen-
szántó, mégsem elvont fejte-

getések kíváncsivá tesznek
Madonna Kolbenschlag
késôbbi két kötetére. Róluk
az ô elôszavából annyit tu-
dunk, hogy 1996-ra a korsze-
rû feminista nézetek trilógiá-
jává teljesedtek ki.

-i -án

Balogh Géza,
Molnár Gál Péter:
Bábszínház 1949–1999
Kaloprint, 1999

Az ötvenéves Budapest Báb-
színház jubileumára megje-
lentetett album több egysze-
rû tisztelgésnél. A történel-
mi összefoglalót Molnár Gál
Péter (MGP) szerzette, aki
huszon-évekkel ezelôtt már
szellemes esszében adott
számot e világhírre jutott in-
tézményünkrôl. Most is ô
szolgál történelmi összefog-
lalóval, de... És most tessék
fölhagyni a szokásos mo-
sollyal: nem azért írta
ugyanazt, mint elôbb, mert
lusta, és nem azért merôben
mást, mert változtak a politi-
kai divatok. MGP színház-
kritikusi mûködése csak
kényszerû tudnivaló, a tudat
perifériáján mozgó valami a
politikai élet, tehát nem volt
szüksége nézetei korhû retu-
sálására. Eredendôen kényel-
mes ember – nem fogja át-
pofozni a véleményét csak
azért, hogy kurzusonként
megfeleljen. Régi elôadáso-
kat újranézni módja sincs.
Viszont szerelmes termé-
szet. A szerelmét színháznak
hívják – ehhez hû, ehhez
hûtlen, megnyilvánulásának
vonatkozási pontjai egyetlen
metszésben találkoznak:
színház. A bábszínház –
freudi mélységû, a csodák
teljes birodalma. Ezt vallja
meg a kötetben – de finnyá-
san, ahogy az illik az igaz
szeretôhöz. Áradó érzelem-
tolulások helyett pontos
adatgyûjtéssel, sikerek és ku-
darcok okainak firtatásával,
a változások megannyi jel-

lemzôjének rögzítésével.
Munkájának eredménye a
kötet gerincét alkotó törté-
nelmi monográfia és a mo-
dor: hogyan kell teljes oda-
adással beszélni egy témáról
unalom nélkül. A kötetet
Balog Géza – a színház ren-
dezôje – szerkesztette, ki-
tûnôen. Hadd említsem leg-
inkább feltûnô megoldását:
a tanulmányba szöveg-szige-
tek gyanánt, színes alányo-
mással beleillesztették a szó-
ban forgó jeles személyek
életrajzát. Ez a „közjáték”
hasznos információival el-
igazít (MGP stílusa sejlik a
szövegen), de pihenteti is a
szemet, megtöri a laptükröt
– nincs faltól-falig szöveg,
ugyanakkor átölt további fe-
jezetekhez.

– kes

Dizseri Eszter:
Kockáról kockára –
A magyar animáció
krónikája 1948–1998
Balassi Kiadó, 320 oldal,
2000 Ft

Soha el nem mulasztottam
megnézni Frakk, a macskák
réme kalandjait. Valósággal
vadásztam a Gusztáv-sorozat
darabjaira. Büszkeség töltött
el, hogy amikor még úgyne-
vezett „nagyfilmmel” magya-
rok nem tudtak Oscart nyer-
ni, A légy címû animációs
film már kapott ilyet. S az ed-
digiek csak kósza, kiragadott
példák a remekléseknek abból
a gazdag és roppant változa-
tos tömegébôl, amit a hazai
rajzfilmgyártás (és persze a
bábfilmek) jelentettek. És mi-
csoda fantasztikus alkotói gár-

da adta bele szívét-lelkét fél
évszázadon át, hogy ilyen
magaslatra és a közkedveltség-
nek ilyen fokára juttassa ezt a
fajta filmet! És persze, ha
megkíséreltem volna felsorol-
ni csak a legjelentôsebbeket
is, most tehetnék mellé egy
másik, szívszorító listát: ki
mindenki ment el az ország-
ból, hagyta abba, vagy ha-
gyatták abba vele, netán halt
bele abba, hogy – rendes szo-
kás szerint – Magyarországon
nem becsülik azt, amit segíte-
ni, népszerûsíteni, támogatni
kellene, és fôképp mentesíte-
ni koronként más gondoktól:
hol a cenzurálisaktól, hol az
anyagiaktól. Jelenleg utóbbi-
ak vannak (volnának) napi-
renden, de hát más világot
élünk, atomjaira hullik, priva-
tizálódik, üzletiessé kénytelen
válni ez a mûvészeti ágazat is.
Sebaj, mondanánk, ha ered-
ményei meghaladnák az
elôzô korszakét. De tessék
mondani, tud valaki említeni
olyan animációs filmet, ami
vetekszik a régiekkel, de az
utóbbi években készült? E so-
rok írója nem tud. Marad hát
a múlt dokumentálásának
eléggé meg nem becsülhetô
munkája. Dizseri Eszter min-
denki tanuvallomását és min-
den fontos szöveges, illetve
képi dokumentumot össze-
gyûjtött, közzétett, amibôl
ennek a félévszázados küzde-
lemnek a története rekonstru-
álható. Hogy aztán az egész –
kivitelezését tekintve is kü-
lönleges szép – kiadványnak
minden sorából, minden rajz-
és fotómellékletébôl nosztal-
gia, fájdalom és szemérmes
keserûség árad, arról nem a
könyv létrehozója (és se-
gítôtársai) tehetnek.

Ny. A.

MMuunnkkáátt  aajjáánnll

Budán mûködô könyvesboltunkba eladót
keresünk, kezdôk jelentkezését is várjuk.

Jelentkezni a Könyvhét szerkesztôsége címén,
telefonján lehet:

1114 Budapest, Kanizsai utca 41.
T.: 209-1875, T/F.: 466-0703.

Bábszínház

Film
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AA
AA  1166..  sszzáázzaadd  mmaaggyyaarr  nnyyeellvvûû  vviilláággii  iirrooddaall--

mmaa.. (2.)
ISBN: 963-506-324-5 kötött: 3200 Ft

AA  bbiioommaasssszzaa  eenneerrggeettiikkaaii  hhaasszznnoossííttáássaa..
Energia Közp. (Energiagazdálkodási ké-
zikönyv 9.)
fûzött: 750 Ft

AAddaammiikknnéé  JJáásszzóó  AAnnnnaa:: Az írás és az olva-
sás története képekben. OPKM,
ISBN: 963-7644-93-8 fûzött: 1800 Ft

AAlleexxaannddeerr,,  JJaannee:: Méregtelenítô progra-
mok. Testünk, elménk és érzelmeink
megtisztítása. M. Kvklub.
ISBN: 963-547-025-8 kötött: 1450 Ft

ÁÁllllaattoorrvvoossii  kklliinniikkaaii  llaabboorraattóórriiuummii  ddiiaaggnnoosszz--
ttiikkaa.. Sík.
ISBN: 963-85821-9-7 kötött: 3700 Ft

ÁÁllmmoosskköönnyyvv  lloottttóósszzáámmookkkkaall.. Horizont.
(Horizont könyvek 1.)
ISBN: 963-86012-7-2 fûzött: 248 Ft

ÁÁllttaalláánnooss  ééss  sszzeerrvveettlleenn  kkéémmiiaaii  pprraakkttiikkuumm..
Praktikum kezdôk számára: [Egyetemi
tankönyv]. 8. kiad. Nemz. Tankvk.
ISBN: 963-19-0368-0 fûzött: 2576 Ft

AA  mmeeggiissmmeerréésskkuuttaattááss  úúttjjaaii.. Akad. K. (Pszi-
chológiai mûhely 12.)
ISBN: 963-05-7701-1 fûzött: 1480 Ft

AAnnggooll  nnyyeellvvkköönnyyvv  hhaallaaddóókknnaakk..  Bessenyei.
ISBN: 963-9130-45-1 fûzött: 4250 Ft

AArraannyy  JJáánnooss:: Arany János válogatott ver-
sei. Ciceró.
ISBN: 963-539-285-0 fûzött: 790 Ft

AAssiimmoovv,,  IIssaaaacc::  Második Alapítvány. Tudo-
mányos-fantasztikus trilógia 3.. Gabo.
ISBN: 963-8009-79-9 fûzött: 798 Ft

AA  ssppoorrttllöövvéésszzeett  mmóóddsszzeerrttaannaa  ééss  eesszzkköözzeeii..
Káli Lövész Sport Klub.
ISBN: 963-03-8288-1 fûzött: 1500 Ft

AA  ttaannuullóóii  sszzeemmééllyyiisséégg  mmeeggiissmmeerrééssee.. Bes-
senyei.
ISBN: 963-9130-42-7 fûzött: 767 Ft

AAttkkáárrii  GGyyôôzzôônnéé  ––  TTaakkááccss  JJuuddiitt:: Mozgásos
játékok könyve. Óvodásoknak és
kisiskolásoknak: tanulni játszva tanítani:
kicsiknek, hogy tanulják – nagyoknak,
hogy tanítsák. Esély Mozaik. (Foglalkoz-
tató 2.)
ISBN: 963-9153-29-X kötött: 2520 Ft

AA  ttuuddoommáánnyyooss  ggoonnddoollkkooddááss  ttöörrttéénneettee..
Elôadások a természettudományok és a
matematika történetébôl az ókortól a
XIX. századig. ELTE Eötvös K.
ISBN: 963-463-314-5 fûzött: 2700 Ft

AAzz  eellssôô  336655  nnaapp  aa  ggyyeerrmmeekk  éélleettéébbeenn.. A
csecsemô fejlôdése. Alexandra.
ISBN: 963-367-647-9 fûzött: 1490 Ft

AAzz  eellssôô  ttaalláállkkoozzááss  jjeelleennssééggvviilláággaa  aa  sseeggííttôô
kkaappccssoollaattbbaann.. Janus Pannonius Egy. K.
– Osiris. (Janus/Osiris könyvtár. / Pszi-

chológia)
ISBN: 963-379-576-1 fûzött: 680 Ft

AAzz  EEuurróóppaaii  KKöözzöösssséégg  aaddóójjooggaa.. KJK-KER-
SZÖV.
ISBN: 963-224-481-8 fûzött: 5040 Ft

BB
BBaabbaayy  BBeerrnnaaddeettttee:: Édesanyá(i)m. [Re-

gény a dajkaanyaságról]. Ciceró.
ISBN: 963-539-286-9 fûzött: 990 Ft

BBaacchh  ééss  HHaannddeell.. A barokk zene legna-
gyobb mesterei [CD]. Do-lá Stúdió.
1600 Ft

BBaarróóttiinnéé  EEggeeyy  KKlláárraa::  Utazásaim a gazdag
Indiában. Máyer.
ISBN: 963-85594-6-2 fûzött: 900 Ft

BBaattttaa  IIssttvváánn::  A magyar fizikai szaknyelv
fejlôdése. A fizikai tudományok hazai
irodalmának története 1867-ig. M. Tudo-
mánytört. Int. (Magyar tudománytörté-
neti szemle könyvtára 10/1.)
ISBN: 963-03-8840-5 fûzött: 610 Ft

BBeecckk,,  JJaammeess  ––  DDaalleeyy,,  MMiicchhaaeell::  Restaurá-
lások kérdôjelekkel. Üzlet, kultúra, bot-
rány. Helikon. (Helikon universitas.)
ISBN: 963-208-562-0 kötött: 1880 Ft

BBééccss  ––  BBuuddaappeesstt  ––  WWiieenn  ––  BBuuddaappeesstt..
Well-PRess. (2 város könyvsorozat)
ISBN: 963-85906-7-6 kötött: 19200 Ft

BBeenneeddeekk  EElleekk::  A juhász és a sárkány. Ho-
rizont. (A világ legszebb meséi 2.)
ISBN: 963-04-86012-3-X fûzött: 248 Ft

BBeerreecczzkkii  GGáábboorr:: Bevezetés a balti finn
nyelvészetbe. Universitas.
ISBN: 963-9104-36-1 fûzött: 800 Ft

BBeerrnnee,,  EErriicc::  Sorskönyv. [Az Emberi játsz-
mák folytatása]. 2. kiad. Háttér. (Lélek
kontroll)
ISBN: 963-8128-68-2 fûzött: 1400 Ft

BBllaannddffoorrdd,,  EEddmmuunndd:: A part két oldalán. A
partraszállás és Európa védelme 1944-
ben. Hajja. (20. századi hadtörténet)
ISBN: 963-9037-84-2 kötött: 1990 Ft

BBlliissss,,  DDeebbbbiiee:: Kötôiskola. [Kötési techni-
kák és kötésminták lépésrôl lépésre]. M.
Kvklub.
ISBN: 963-547-026-6 kötött: 2200 Ft

BBoorrbboollaa  JJáánnooss:: Olvassuk együtt magya-
rul!. A Moszkvai Matematikai Papirusz
két feladatának magyar nyelvû olvasata.
Írástört. Kut. Int. (Írástörténeti tanulmá-
nyok az Írástörténeti Kutató Intézet so-
rozata)
ISBN: 963-03-9613-0 fûzött: 1350 Ft

BBoorruuzzss  JJáánnooss:: 2000 év legjobb viccei.
Kheiron '97.
ISBN: 963-9246-08-5 kötött: 1700 Ft

BBrrééhhiieerr,,  LLoouuiiss:: Bizánc tündöklése és ha-
nyatlása. 2. jav. kiad. Bizantinológiai In-
tézeti Alapítvány. (Varia Byzantina 1.)

ISBN: 963-03-7387-4 fûzött: 3205 Ft
BBrroonnttee,,  EEmmiillyy:: Üvöltô szelek. Holnap.

ISBN: 963-346-344-0 kötött: 990 Ft
BBrrüücckknneerr  GGeerrggeellyy:: Amit a befektetési ala-

pokról tudni kell. ETK. (ETK füzetek 3.)
ISBN: 963-03-8406-X fûzött: 790 Ft

BBuuttttlleerr,,  KKaarrll  PPeetteerr::  Orchideák. Európában,
Elô-Ázsiában és Észak-Afrikában vadon
termô fajok és alfajok. M. Kvklub. (Ter-
mészetkalauz)
ISBN: 963-547-037-1 kötött: 1790 Ft

CC
CCaarrrriieerr,,  RRoocchh:: Háborúzzunk! Yes, Sir!. La-

zi K.
ISBN: 963-9227-10-2 fûzött: 780 Ft

CChhrriissttiiee,,  AAggaatthhaa:: Az ABC-gyilkosságok.
Európa. (Európa krimi)
ISBN: 963-07-6693-0 fûzött: 950 Ft

CCoonnssttaanntt,,  AAllpphhoonnssee  LLoouuiiss::  A mágia törté-
nete. Teljes átfogó mágikus világkép be-
mutatása az ókori-középkori-újkori em-
ber szellemi ismeretrendszerén keresz-
tül. (1. köt.) (A mágia világa)
fûzött: 990 Ft

CCoonnssttaanntt,,  AAllpphhoonnssee  LLoouuiiss:: Hermész tudo-
mánya. Hermit. (Bibliotheca Hermetica)
ISBN: 963-9231-10-X fûzött: 810 Ft

CCrroommlleecchh,,  HHaarraalldd:: A láthatatlan kard
Lazi K.
ISBN: 963-9227-13-7 fûzött: 690 Ft

CCzziiggáánnyy  IIllddiikkóó:: Négyezer napja a nyárnak.
Emlékezés üzemmódban. Szerzô. (Z-
füzetek 83.)
ISBN: 963-640-151-9 fûzött: 90 Ft

CCss
CCssáátthh  GGéézzaa::  Álmok asszonya. Lazi K.

ISBN: 963-9227-14-5 kötött: 990 Ft
CCsseehh  IIssttvváánn:: Bubu. Magánkiad.

ISBN: 963-640-374-0 fûzött: 500 Ft
CCssööggyyaamm  TTrruunnggppaa:: Cselekvô meditáció.

Édesvíz.
ISBN: 963-528-418-7 fûzött: 990 Ft

DD
DDaarróócczzii  MMáárriiaa  ––  PPaalloottaayy  FFeerreennccnnéé::  Kis ne-

veléstani kézikönyv. Bessenyei. (Peda-
gógusmesterség 11.)
ISBN: 963-9130-61-3 fûzött: 1033 Ft

DDeeaarryy,,  TTeerrrryy:: A kegyetlen Kelták. Egmont
Hungary. (Rrrettentô töri)
ISBN: 963-627-392-8 fûzött: 618 Ft

DDeeaarryy,,  TTeerrrryy:: Kôkemény kôkorszak. Eg-
mont Hungary. (Rrrettentô töri)
ISBN: 963-627-416-9 fûzött: 618 Ft

DDeellffiinnii,,  AAnnttoonniioo::  Racconti. Noran. (Leonar-
do könyvek 6.)
ISBN: 963-9048-63-1 fûzött: 996 Ft

DDeevviiccss  JJóózzsseeffnnéé:: Csecsemôk szakács-
könyve. Devics J.
ISBN: 963-400-848-8 fûzött: 498 Ft

DDüürreerr  ttoo  DDaallíí..  Master drawings in the Bu-
dapest Museum of Fine Arts. Karinthy.
ISBN: 963-85911-2-9 kötött: 6440 Ft

DDüürreerrttôôll  DDaallíígg..  A Szépmûvészeti Múzeum
legszebb rajzai. Karinthy.
ISBN: 963-85911-2-9 kötött: 6440 Ft

DDuuttkkaa  ÁÁkkooss:: A holnap városa. Regényes
korrajz a nagyváradi A Holnap születé-
sének idejérôl. Palatinus. (Várad, vil-
lanyváros)
ISBN: 963-9259-18-7 fûzött: 1200 Ft

EE
EEnneerrggiiaaggaazzddáállkkooddáássii  úúttmmuuttaattóó.. M.-EU

Energia Közp. (Energiagazdálkodási ké-
zikönyv 7.)
ISBN: 963-02-9851-1 fûzött: 750 Ft

EEnneerrggiiaa  mmáásskkéénntt.. Forráskönyv '99.Ener-
gia Közp. (Energiagazdálkodási kézi-
könyv 12-13)
ISBN: 963-03-8967-3 fûzött: 5167 Ft

EEnnyyéémm  vvaaggyy.. Német szerelmes versek.
General Press. (Szép versek, szép kön-
tösben)
ISBN: 963-9076-85-6 bársony: 598 Ft

EEssnnaaggyy  JJóózzsseeff:: A szobrász eltévelyedése.
Versek. Szerzô. (Z-füzetek 84.)
ISBN: 963-640-152-7 fûzött: 90 Ft

EEssnnaaggyy  JJóózzsseeff::  Jegyezd meg nekem a fel-
hôket. Versek. Szerzô. (Z-füzetek 85.)
ISBN: 963-640-177-2 fûzött: 90 Ft

EEsstteerrhháázzyy  JJáánnooss::  A kisebbségi kérdés.
Válogatot írások, beszédek, interjúk.
Ister.
ISBN: 963-9243-05-1 fûzött: 1250 Ft

EEsszztteerrlláánncc..  Dalok és játékok kicsinyeknek.
Papirusz Book.
ISBN: 963-858-749-0 kötött: 916 Ft

FF
FFaazzeekkaass  AAnnddrrááss  IIssttvváánn::  A modern létezés-

fogalom kialakulása. Frege nézetei a
"van" kifejezés különbözô értelmû hasz-
nálatáról. Aletheia. (Aletheia-kiadvá-
nyok)
ISBN: 963-640-381-3 fûzött: 500 Ft

FFeerreenncczzyy  FFeerreenncc:: Szalonkától szalonkáig.
Nimród Alapítvány – Nimród Vadászúj-
ság [Szerk.] – Dénes Natur Mûhely Ki-
adó. DNM K..
ISBN: 963-9027-33-2 kötött: 1950 Ft

FFeerreenncczzyy  JJóózzsseeff:: A magyar hírlapirodalom
története 1780-tól 1867-ig. (1. köt.)
Akvarell-Comix.
ISBN: 963-03-9973-3 fûzött: 1685 Ft (1 – 5)

FFeerreenncczzyy  JJóózzsseeff:: A magyar hírlapirodalom

Meg jelent könyvek
2000. február 25 – március 9.

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)

A könyvek megvásárolhatók minden nagyobb könyvesboltban,
és megrendelhetôk a kiadótól

1134 Budapest, Apály utca 2/B. Telefon/fax: 359-9825

Fekete György – Sunyovszky Sylvia
A Szent Korona ezer arca
A/4, 250 oldal, 1000 színes képpel, kötve, envelop-
pal 6800 Ft

A Dávid Katalin akadémikus mûvészettörténész
bevezetôjével megjelenô kötet az egyházi és vi-
lági koronaábrázolások terjedelmes gyûjtemé-

nyének legjellemzôbb, legérdekesebb darabjait ábrázolja 1000
színes képen. A válogatás többek között a következô területe-
ken fellelhetô koronaábrázolásokat közli: festmények, szob-
rok, érmék, emlékmûvek, mozaikok, üvegablakok, fegyverek,
népmûvészeti alkotások, reklámok és a hétköznapok sokféle
más tárgya, mûve, eszköze.

Rotterdami Erasmus
Krisztus fegyverzetében
Enchiridion militis Christiani
15,5 x 21,5 cm, 200 oldal, kötve, enveloppal 2000 Ft 

Erasmus legkedveltebb, teológiai ihletettségû
könyve – elsô kiadása – 1504 óta bejárta egész
Európát, a szerzô legtöbb nyelvre lefordított

mûvévé lett, mert új hangvételével a „devotio moderna” lelki
mozgalomnak egyik legszebb irodalmi megnyilvánulása,
amely elsôsorban nem papok, hanem világi hívek számára
íródott.

A Kairosz Kiadó ajánlata

A Ciceró Kiadó újdonságaiból

A fenti könyvek megrendelhetôk és megvásárolhatók sok ezer más
könyvvel együtt: Falukönyv-Ciceró Kereskedôház 1134 Budapest,
Kassák Lajos u. 79. Telefon/fax: 329-1619, Telefon: 329-0879, Fax:

260/1170, E-mail: cicero@mail.matav.hu

H. Lofting: Doktor Dolittle utazásai
(Klasszikusok fiataloknak)
Ford.: Honti Rezsô, illusztrálta a szerzô
B/5, 196 old., kötve, 1690 Ft
A Dolittle sorozat 3. kötetében a jólismert állatszereplôk
mellett újak is részt vesznek a felfedezô kalandokban bôvel-
kedô tengeri utazáson.

Vég Andrea: Breki és barátai. Helyesírási gyakorlatok
Színes illusztrációk: Méray-Horváth Ilona
A/4, 80 old., 1200 Ft
A rövid és hosszú magán- és mássalhangzók játékos
gyakorlásának készségfejlesztô színes képeskönyve. A
gyakorlott pedagógus évtizedes pedagógusi munkájá-
nak összefoglalója. A könyv a helyesírási gyakorlást rö-
vid mesékkel és sok-sok színes, vidám, játékos rajzzal
segíti elô, ahol a gyakorlásra szánt szövegrészekre és be-
tûkre színes nyomás hívja fel a figyelmet. A könyvet
szavak és szókapcsolatok jegyzéke egészíti ki.

A POLITIKATUDOMÁNY ARCAI
Szerkesztette
A.Gergely András
Bayer József
Kulcsár Kálmán
A kötet tanulmányai az MTA Politikatudományi Intézetében folyó
kutatások eredményeit mutatják be. Összeállítói arra törekedtek,
hogy sokoldalú képet nyújtsanak a politikatudományról, ismertes-
sék annak legfontosabb nemzetközi eredményeit, elméleti alapjait
és irányzatait, fôbb kutatási ágait, s emellett a magyar politikai va-
lóság átalakulásáról is számot adjanak az újabb kutatások tükrében.

Az olvasó tájékozódhat belôle a rendszerváltás alkotmányos modelljérôl, a kialakuló pár-
tok és általában a hazai pártrendszer jellegzetességeirôl, a választói magatartás és a politi-
kai kultúra változásairól. A nemzetközi környezet megváltozásának fô tendenciáiról is ol-
vashatunk benne, valamint a politikatudomány olyan kutatási ágainak meghonosodásá-
ról, mint a politikai tudáselméletek, a politikai antropológia és a poltikai pszichológia.
A kötet kiváló segédanyag a felsôoktatásban folyó politológiai képzéshez, de igényt tart-
hat mindenki érdeklôdésére, aki követni akarja a társadalmi és politikai átalakulás folya-
matait.
Ára: 4200 Ft
ISBN 963 05 7708 9

A MEGISMERÉSKUTATÁS ÚTJAI
Szerkesztette
Pléh Csaba 
Kampis György 
Csányi Vilmos
Az utóbbi évtizedben hazánkban is megjelent az a tudományos törek-
vés, melyet megismeréstudomány vagy kognitív tudomány néven
szoktunk emlegetni. Nem valamiféle szupertudományról van itt szó,
hanem olyan törekvésrôl, amely különbözô területeken egy közös
mozzanatot, az emberi megismerés értelmezését állítja elôtérbe. A fi-
lozófus, a számítógép-kutató, a biológus, a nyelvész, az irodalmár, a
pedagógus számára közös társalgási hangnemet keresô vállalkozásban

központi közvetítô szerepet játszanak nálunk is a pszichológusok.    
Kötetünk ennek a közös vállalkozásnak a támogatására született Magyar Kognitív Tudo-
mányi Alapítvány elsô visegrádi konferenciájának anyagaiból indul ki. Az 1993. januári
konferencia volt a magyar megismeréskutatók elsô találkozási pontja. A tanulmányok jól
mutatják a hazai megismeréskutatás két jellegzetességét: vonzalmát a biológiai tudomá-
nyok iránt, valamint a Magyarországon és a külföldön dolgozó magyar kutatók közötti
szoros kapcsolatokat. Mindkettô olyan mozzanat, melyek a jövôre nézve is ígéretesek.
Ôszintén reméljük,  hogy kötetünk az azóta meglehetôsen gazdag hazai kognitív irodal-
mat gazdagítva ezeket a törekvéseket is erôsíti.
Ára: 1480 Ft
ISBN 963 05 7701 1

VÉG ANDREA
BREKI ÉS BARÁTAI

Mesekönyv kisiskolásoknak
a helyesírás gyakorlására

Az Akadémia Kiadó ajánlata

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

története 1780-tól 1867-ig. (2. köt.) Akva-
rell-Comix.
ISBN: 963-03-9974-1 fûzött:

FFeerreenncczzyy  JJóózzsseeff:: A magyar hírlapirodalom
története 1780-tól 1867-ig. (3. köt.) Akva-
rell-Comix.
ISBN: 963-03-9975-X fûzött:

FFeerreenncczzyy  JJóózzsseeff::  A magyar hírlapirodalom
története 1780-tól 1867-ig. (4. köt.) Akva-
rell-Comix.
ISBN: 963-03-9976-8 fûzött:

FFeerreenncczzyy  JJóózzsseeff:: A magyar hírlapirodalom
története 1780-tól 1867-ig. (5. köt.) Akva-
rell-Comix.
ISBN: 963-03-9977-6 fûzött:

FFooddoorr  AAnnddrrááss  ––  BBaarrccss  JJáánnooss::  Fodor And-
rás és Barcs János költôk levelezése,
1967–1997. Uránusz.
ISBN: 963-9086-87-8 fûzött: 1307 Ft

FFoorrrráásshhoozzzzááfféérrééss.. Tanácsok energiahaté-
konysági beruházások hitelkérôinek.
Energia Közp. (Energiagazdálkodási ké-
zikönyv 14.)
ISBN: 963-03-8968-1 fûzött: 917 Ft

FFrraanncciiaa  nnyyeellvvkköönnyyvv  hhaallaaddóókknnaakk.. Besse-
nyei.
ISBN: 963-9130-28-1 fûzött: 3533 Ft

FFrraannkknnéé  TTaammááss  AAnniikkóó:: Receptgyûjtemény
a húsnélküli táplálkozáshoz. 294 ételre-
cept. 6. kiad. Advent.
ISBN: 963-9122-35-1 fûzött: 555 Ft

GG
GGaajjzzáággóó  AAllaaddáárr::  Az elsô száz év. A salgó-

tarjáni síküveggyár és üvegfeldolgozó
üzemek története. [CD-ROM]. Salggas
Rt. – Alma Graf. Stúdió és K.
3000 Ft

GGaallaammbbooss  GGáábboorr:: Operációs rendszerek
általános elmélete. JGYF K.
fûzött: 903 Ft

GGaazzddaa  IIssttvváánn:: A Magyar Tudományos Aka-
démia reformkori kiadványai 1831–1848.
M. Tudománytört. Int. (Magyar tudo-
mánytörténeti szemle könyvtára 13.)
ISBN: 963-9276-02-2 fûzött: 940 Ft

GGaazzddaa  IIssttvváánn:: Magyar tudománytörténet.
[Jegyzet a felsôoktatási intézmények
hallgatói számára]. Mati Kht.
ISBN: 963-04-7547-8 fûzött: 700 Ft

GGeeaarr,,  WW..  MMiicchhaaeell  ––  GGeeaarr,,  KKaatthhlleeeenn  OO''NNee--
aall::  A Föld népe. M. Kvklub.
ISBN: 963-547-021-5 kötött: 1590 Ft

GGéécczzii  JJáánnooss::  Dél. Három/száz régi elbe-
szélés, ötvenhét lábjegyzettel. Mûvésze-
tek Háza. (Vár ucca tizenhét könyvek
32.)
ISBN: 963-9105-26-0 fûzött: 1000 Ft

GGiilllleenn,,  TTeerrrryy:: A meggyôzés mesterfogásai.
Pozitív befolyásolási technikák. Bagoly-
vár.
ISBN: 963-9197-54-8 fûzött: 1450 Ft

GGllaasseennaapppp,,  HHeellmmuutthh  vvoonn::  Az öt világvallás.
Bráhmanizmus, buddhizmus, kínai uni-
verzizmus, kereszténység, iszlám. Ta-
lentum.
ISBN: 963-645-059-5 kötött: 2490 Ft

GGoollddzziihheerr  IIggnnáácc:: Az iszlám. Repr. kiad. An-
no.
ISBN: 963-9066-96-6 fûzött: 400 Ft

GGoolluubbeeffff  LLóórráánntt:: Amit a brókerválasztásról
tudni kell. ETK. (ETK füzetek 4.)
ISBN: 963-03-8407-8 fûzött: 790 Ft

GGööôôzz  LLaajjooss:: Szabolcs-Szatmár-Bereg me-
gye természeti erôforrásai. [Bessenyei]
(A természeti erôforrásokról)
ISBN: 963-9130-70-2 fûzött: 2333 Ft

GGrraahhaamm,,  HHeeaatthheerr::  Ondine. Hajja.
ISBN: 963-9037-86-9 fûzött: 999 Ft

GGrreennddeell  LLaajjooss::  Szakítások. Kalligram.
ISBN: 80-7149-311-2 kötött: 2100 Ft

GGyy
GGyyôôrrii  MMaaggddaa  ––  DDéévvaaii  NNaaggyy  KKaammiillllaa::  Ôszin-

tén... Dévai Nagy Kamilláról. Zene-Szó
Kft.
ISBN: 963-03-9842-7 fûzött: 1200 Ft

HH
HHaaddiiffooggllyyookk  íírrjjáákk........  Hadifogolysors a má-

sodik világháborúban. Petit Real . (Had-
történelmi levéltári kiadványok)
ISBN: 963-85827-8-2 [hibás ISBN 963-85827-1-5]
fûzött: 1000 Ft

HHaaddii  LLáásszzllóó::  Adóigazgatás, adóellenôrzés,
jogorvoslat. Unió. (Törvények a gyakor-
latban / törvény magyarázat)
ISBN: 963-388-286-9 fûzött: 4928 Ft

HHaajjddúú  MMiikkllóóssnnéé::  A társasági adóról szóló
törvény és magyarázata. Unió. (Törvé-
nyek a gyakorlatban / törvény magyará-
zat)
ISBN: 963-388-273-7 fûzött: 4032 Ft

HHaalláásszz  IImmrree  ––  MMüülllleerr  RRóóbbeerrtt::  Látnivalók
Zala megyében. Well-PRess. (Vendég-
váró)
ISBN: 963-85916-4-1 fûzött: 3000 Ft

HHaallmmii--HHoorrvváátthh  IIssttvváánn::  Populus. Mûvésze-
tek Háza. (Vár ucca tizenhét könyvek
36.)
ISBN: 963-9105-30-9 fûzött: 600 Ft

HHaanncczzáárr  JJáánnooss:: Murphy törvénykönyve a
hölgyekrôl avagy A javulás romlása nem
áll meg. Horizont. (Horizont könyvek 2.)
ISBN: 963-8612-8-0 fûzött: 248 Ft

HHaazzaaii  ééss  kküüllffööllddii  ppsszziicchhoollóógguussookk  öönnmmaa--
gguukkrróóll  ééss  mmáássookk  rróólluukk.. Pszichológiai
szöveggyûjtemény. Nemz. Tankvk..
ISBN: 963-19-0304-4 fûzött: 1587 Ft

HHáázzii  JJeennôô:: Pozsony vármegye középkori
földrajza. Kalligram. (Csallóközi kis-
könyvtár)
ISBN: 80-7149-219-1 kötött: 2700 Ft

HHeellyynnéévvttöörrttéénneettii  aaddaattookk  aa  kkoorraaii  óómmaaggyyaarr
kkoorrbbóóll..  2. Doboka-Gyôr vármegye. (A
Magyar Névarchívum kiadványai 3.)
KLTE.
ISBN: 963-472-409-4 kötött: 2240 Ft

HHeeuueerr,,  SSiiggrriidd::  Szobanövények sikeres
ápolása és szaporítása. 5. kiad. Ciceró.
(Falu-kertész)
ISBN: 963-7931-68-6 [hibás ISBN 963-7931-36-8]
fûzött: 990 Ft

770033  qquuiizz  kkéérrddééss.. Mûveltség teszt. Vaga-
bund.
ISBN: 963-86005-8-6 fûzött: 375 Ft

HHoollttaakk  ggaallaaxxiissaa.. Science fiction antológia.
Cherubion. (Cherubion science fiction
13.)
ISBN: 963-9110-74-4 kötött: 1198 Ft

HHoopppp  LLaajjooss:: Mikes Kelemen. Életút és írói
pályakezdet. Universitas. (Historia litte-
raria / az Universitas Könyvkiadó soroza-
ta 7.)
ISBN: 963-9104-37-X kötött: 1568 Ft

HHoorrnnbbyy,,  NNiicckk:: Pop, csajok, satöbbi. Euró-
pa.
ISBN: 963-07-6762-7 kötött: 1200 Ft

HHoorrvváátthh  IIllddiikkóó  ––  TTeelleekkiinnéé  NNaaggyy  IIlloonnaa:: Csi-
lizköz földrajzi nevei. Kalligram. (Csalló-
közi kiskönyvtár)
ISBN: 80-7149-312-0 kötött: 800 Ft

HHoorrvváátthh  OOrrssoollyyaa::  Kihagyott helyek. Kor-
társ. (Új látószög)
ISBN: 963-8464-82-8 fûzött: 550 Ft

HHuummoorrooss  mmaaggyyaarr  kkööllttéésszzeett.. A XVIII. szá-
zadtól a XX. századig: válogatás. Unikor-
nis. (A magyar költészet kincsestára 86.)
ISBN: 963-427-360-2 kötött: 2500 Ft

II
IInnffoorrmmaattiikkaa––sszzáámmííttáásstteecchhnniikkaa  mmûûvveellttssééggii

aallaappvviizzssggaa..  Téma-összefoglalók és gya-
korlatok. Kossuth.
ISBN: 963-09-4030-2 fûzött: 1690 Ft

JJ
JJaacckkssoonn,,  LLiissaa::  Mindhalálig. General Press.

ISBN: 963-9076-92-9 kötött: 999 Ft
JJaakkaabb  LLáásszzllóó:: Tanulmányok az igeragozás

körébôl. KLTE M. Nyelvtud. Int. (A debre-
ceni Kossuth Lajos Tudományegyetem
Magyar Nyelvtudományi Intézetének ki-
adványai 73. sz.)
ISBN: 963-427-386-1 fûzött: 933 Ft

JJaakkaabb  ZZoollttáánn  ––  LLáánngg  LLaajjooss:: Energiahaté-
kony megoldások alkalmazása a hûtô-
technikában. Energia Közp. (Energia-
gazdálkodási kézikönyv 11.)
ISBN: 963-03-8216-4 fûzött: 917 Ft

JJáámmbboorr  JJáánnooss:: Életmû. Ifjú Irodalombarát
korszak versei kiegészítésekkel. Libra K.
(Élô történelem)
ISBN: 963-7663 fûzött: 878 Ft

JJaammeess,,  SSiimmoonn:: Az ókori Róma. [Ismerjük
meg az antik világ egyik nagyszerû civili-
zációjának életét]. Park. (Szemtanú 41.)
ISBN: 963-530-562-1 kötött: 1950 Ft

JJáásszzaayy  MMaaggddaa:: Párhuzamok és kereszte-
zôdések. A magyar–olasz kapcsolatok
történetébôl. Ciceró.
ISBN: 963-539-229-X kötött: 2500 Ft

JJóókkaaii  MMóórr:: Az arany ember. Akkord. (Talen-
tum diákkönyvtár)
ISBN: 963-645-038-2 fûzött: 698 Ft

JJóónnááss  EErrzzsséébbeett,,  CCss..:: A színpadi nyelv

pragmatikája. Csehov dialógusainak
kommunikatív stíluselemzése. Besse-
nyei.
ISBN: 963-9130-18-4 fûzött: 2133 Ft

JJóónnááss  EErrzzsséébbeett,,  CCss..::  Az orosz dialógus
természetrajza. Szövegszerkezeti vizs-
gálatok Csehov dialógusaiban. Besse-
nyei.
ISBN: 963-9130-19-2 fûzött: 2122 Ft

JJuubbiilleeuummii  éévv..  Kalendárium: Krisztus szüle-
tésének kétezredik és Magyarország ke-
resztény királysággá válásának ezredik
évfordulójára. Corvinus K.
ISBN: 963-9062-25-1 kötött: 2900 Ft

KK
KKáállnnáássii  ÁÁrrppáádd:: Cívis beszélgetések Debre-

cenbôl. KLTE M. Nyelvtud. Int. (A debre-
ceni Kossuth Lajos Tudományegyetem
Magyar Nyelvtudományi Intézetének ki-
adványai 74. sz.)
ISBN: 963-472-425-6 fûzött: 933 Ft

KKaattaalliinnkkaa.. Dalok és játékok gyerekeknek.
Papirusz Book.
ISBN: 963-9263-01-X kötött: 916 Ft

KKaattuuss  LLáásszzllóó:: A középkor története. Egye-
temi tankönyv. Pannonica - Rubicon.
ISBN: 963-9252-04-2 kötött: 2490 Ft

KKeeddvveett  vviirráággoozzttaattóó  mmaaggyyaarr  nnééppmmeesséékk..
Miskolci Bölcsész Egyesület.
fûzött: 660 Ft

KKiieeffeerr  FFeerreenncc:: Jelentéselmélet. [Egyetemi
tankönyv]. Corvina. (Általános nyelvé-
szet)
ISBN: 963-13-4548-3 fûzött: 3300 Ft

KKiilliiáánn  LLáásszzllóó:: Kártyaszeánsz. Vár Ucca Ti-
zenhét K. (Vár ucca tizenhét könyvek
35.)
ISBN: 963-9105-19-8 fûzött: 750 Ft

KKiipplliinngg,,  RRuuddyyaarrdd:: Három kópé. Holnap.
ISBN: 963-346-343-2 kötött: 990 Ft

KKlleeiinneerr,,  EEwwaalldd::  Kaktuszok a lakásban és a
kertben. 2. kiad. Holló – Ciceró. (Falu-
kertész)
ISBN: 963-539-095-5 kötött: 990 Ft

KKlloottzz  MMiikkllóóss::  Imago. Miró Flex K.
ISBN: 963-03-8518-X kötött: 7900 Ft

KKmmoosskkóó  MMiihháállyy:: Mohamedán írók a stepe
népeirôl. 1/2. Földrajzi irodalom. (Magyar
ôstörténeti könyvtár / a József Attila Tu-
dományegyetem Magyar Ôstörténeti Ku-
tatócsoportjának kiadványai 13.) Balassi.
ISBN: 963-506-326-1 fûzött: 1500 Ft

KKoobbáánnéé  KKeeccsskkeemmééttii  MMáárriiaa::  Olvasás és já-
ték 6–7 éves gyermekek részére. Szalay
Kvk.
ISBN: 963-9178-29-2 fûzött: 750 Ft

KKööllccsseeyy  FFeerreenncc:: Himnusz. Shark Print.
(Editio plurilingua 200/1.)
ISBN: 963-85993-1-6 fûzött: 200 Ft

KKoolloozzssvváárrii  GGrraannddppiieerrrree  EEmmiill:: Polgári sze-
relem. Elbeszélések. Osiris, (Millenniumi
könyvtár 40.)
ISBN: 963-379-791-8 kötött: 590 Ft

KKoossáárryy  DDoommookkooss::  Magyarország és a
nemzetközi politika 1848–1849-ben. His-
tória – MTA Törttud. Int. (História könyv-
tár 11.)
ISBN: 963-8312-64-5 fûzött: 980 Ft

KKöövveess  JJóózzsseeff::  A legnagyobb vicckönyv. 10
000 viccel. 3. kiad. K.u.K. K.,
ISBN: 963-9173-43-6 kötött: 3980 Ft

KKöözzééppiisskkoollaaii  mmûûvvéésszzeettii  lleexxiikkoonn.. Corvina.
ISBN: 963-13-4821-0 fûzött: 2200 Ft

KKrriissttóó  GGyyuullaa::  Írások Szent Istvánról és ko-
ráról. Szegedi Középkorász Mûhely.
ISBN: 963-482-413-7 fûzött: 1400 Ft

KKrriissttóó  NNaaggyy  IIssttvváánn:: Bolondos-botrányos
bölcsességek. Aforizmák, idézetek, szál-
lóigék. Szalay Kvk. (Bölcsességek kis-
könyvei)
ISBN: 963-9178-57-8 fûzött: 350 Ft

KKrriissttóó  NNaaggyy  IIssttvváánn::  Gondolkodom, tehát
vagyok. Lét – lélek – megismerés – tu-
dás: aforizmák, idézetek, szállóigék.
Szalay Kvk. (Bölcsességek kiskönyvei)
ISBN: 963-237-029-5 fûzött: 350 Ft

KKrriissttóó  NNaaggyy  IIssttvváánn:: "Itt élned, halnod kell".
Magyarság-nemzettudat: aforizmák, idé-
zetek, szállóigék. Szalay Kvk. (Bölcses-
ségek kiskönyvei)
ISBN: 963-237-028-7 fûzött: 350 Ft

LL
LLááttnniivvaallóókk  HHeevveess  mmeeggyyéébbeenn..  Well-PRess.

(Vendégváró)
ISBN: 963-86025-0-3 fûzött: 3000 Ft

LLááttnniivvaallóókk  JJáásszz--NNaaggyykkuunn--SSzzoollnnookk  mmeeggyyéé--

bbeenn..  Well-PRess. (Vendégváró)
ISBN: 963-85916-9-2 fûzött: 3000 Ft

LLeefféébbrree,,  GGuuyy:: Miért szépek a nôk?. STB
Kv.
ISBN: 963-03-7726-8 fûzött: 298 Ft

LLiippmmaann,,  MMaatttthheeww::  Pixi. Gyermekek filozófi-
ája. 2. jav. kiad. Krónika Nova.
ISBN: 963-9128-40-6 fûzött: 650 Ft

LLooffttiinngg,,  HHuugghh:: Doktor Dolittle utazásai. Ci-
ceró. (Klasszikusok fiataloknak)
ISBN: 963-539-203-6 kötött: 1690 Ft

LLoouu,,  VViirrggiinniiee:: Himnusz a fényhez, a dino-
szauruszok korában. Európa.
ISBN: 963-07-6686-8 kötött: 1100 Ft

LLyynnddss,,  GGaayyllee:: Mozaik. JLX.
ISBN: 963-305-113-4 kötött: 1690 Ft

MM
MMaaccAArrtthhuurr,,  JJoohhnn  FF..::  A Mester terve szerin-

ti gyülekezet. KIA.
ISBN: 963-86009-1-8 fûzött: 1195 Ft

MMaaggyyaarr  ttöörrvvéénnyyttáárr:: 118-as számú pótlap-
csomag. A pótlapok cseréje. Unió.
fûzetlen: 11397 Ft

MMaajjeerrsszzkkyy  KKlláárraa:: A Sántha-ügy. Akad. K.
ISBN: 963-05-7703-8 kötött: 1280 Ft

MMaajjoorr  MMiihháállyy  ––  GGaannxxssttaa  ZZoollttáánn:: Ganxsta
Zolee. Az elsô, az utolsó, az egyetlen
ZAJ-ZONe K.
ISBN: 963-03-9747-1 fûzött: 1690 Ft

MMáánnyyookkii  EEnnddrree::  Álomkatona. Mûvészetek
Háza. (Vár ucca tizenhét könyvek 31.)
ISBN: 963-9105-23-6 fûzött: 700 Ft

MMaatteemmaattiikkaa  aa  mmûûsszzaakkii  ffôôiisskkoolláákk  sszzáámmáárraa..
(2). Scharnitzky Viktor: Vektorgeometria
és lineáris algebra. 10. kiad., Nemzeti
Tankönyvk.
ISBN: 963-19-0247-1 fûzött: 1075 Ft

MMeerrttaa  IIllddiikkóó:: Matematikai kézikönyv. Álta-
lános- és középiskolások részére. Fi-
math BT.
ISBN: 963-03-4771-7 fûzött: 997 Ft

MMéésszzáárrooss  AAnnddrrááss:: A filozófia Magyarorszá-
gon. A kezdetektôl a 19. század végéig.
Kalligram.
ISBN: 80-7149-302-3 fûzött: 1000 Ft

MMiikksszzáátthh  KKáállmmáánn::  A Noszty fiú esete Tóth
Marival. Akkord. (Talentum diákkönyvtár)
ISBN: 963-645-039-0 fûzött: 698 Ft

MMiinnddeenn  nnaapprraa  eeggyy  vveerrss.. 6–10 éves gyer-
mekeknek. Bíbor K.
ISBN: 963-85610-4-1 kötött: 890 Ft

MMiittttáákk  FFeerreenncc:: 1000 év–1000 híres törté-
nelmi személy. Szent Istvántól Antall Jó-
zsefig. Tóth.
ISBN: 963-9269-04-2 kötött: 2100 Ft

MMoolleekkuulláárriiss  nnöövvéénnyybbiioollóóggiiaa..  Szemelvé-
nyek. Akad. K.
ISBN: 963-05-7374-4 kötött: 4200 Ft

MMoollnnáárr  LLáásszzllóó,,  VV..:: A magyar-orosz kulturá-
lis kapcsolatok 1750–1815. Kapcsolat-
történeti tanulmányok. M. Tudománytört.
Int. (Magyar tudománytörténeti szemle
könyvtára 17.)
ISBN: 963-9276-00-6 fûzött: 1300 Ft

MMóórraa  FFeerreenncc:: Mondák és mesék. Ciceró.
(Klasszikusok fiataloknak)
ISBN: 963-539-125-0 kötött: 1390 Ft

MMóórraa  PPaannkkaa:: Mese, mese, mátka. Szalay
Kvk.
ISBN: 963-237-026-0 kötött: 1700 Ft

MMoosskkoovviittss  CCvvii:: Jesivák Magyarországon.
Adalékok a zsidó hitközségek 1944. áp-
rilisi összeírásának történeti értékelésé-
hez. MTA Judaisztikai Kutcsop. (Hunga-
ria Judaica / az MTA Judaisztikai Kutató-
csoport kiadványai 15.)
ISBN: 963-508-088-3 fûzött: 450 Ft

MMoozzssggaaii  AAnniikkóó:: Papír. Mûvészetek Háza.
(Vár ucca tizenhét könyvek 34.)
ISBN: 963-9105-28-7 fûzött: 600 Ft

NN
NNaaggyyggyyöörrggyy  AAnnddrrááss  ––  NNaaggyyggyyöörrggyy  SSáánnddoorr::

A Kis-Balaton varázsa. Modulor BT.
ISBN: 963-04-5758 kötött: 3100 Ft

NNaaggyy  IIssttvváánn  AAttttiillaa::  Kegyelemre ítélve.
Szerzô.
ISBN: 963-550-969-3 fûzött: 653 Ft

NNaaggyy  rreejjttvvéénnyykköönnyyvv  33.... Alexandra.
fûzött: 999 Ft

NNeemmeerree  IIssttvváánn:: Canaris, a hírszerzô.
Könyvmíves Kvk.
ISBN: 963-9262-07-2 kötött: 1200 Ft

NNeewwmmaann,,  BBrruuccee  II..:: Politikai marketing mint
kampánystratégia. Bagolyvár.
ISBN: 963-9197-56-4 fûzött: 1850 Ft

NNiicchhooll,,  JJoohhnn:: Becsapódás.Gabo.
ISBN: 963-9237-06-X fûzött: 990 Ft



NNyy
NNyyeellvvéésszzeett  ééss  ttáárrssaaddaalloomm  [[CCDD--RROOMM]]..  IN-

Fotec.
ISBN: 963-03-9414-6 9107 Ft

NNyyeerrggeess  LLáásszzllóó:: A velencei komédia szín-
háza. XVI–XVIII. század. Bessenyei.
ISBN: 963-9130-14-1 fûzött: 2818 Ft

NNyyoommáárrkkaayy  KKáázzmméérr::  Amit a részvénypiac-
ról tudni kell. ETK. (ETK füzetek 5.)
ISBN: 963-03-8408-6 fûzött: 790 Ft

OO
OOllvvaassóókköönnyyvv  aa  sszzoocciioollóóggiiaa  ttöörrttéénneettééhheezz.. 1.

Szociológiai irányzatok a XX. század
elejéig. Új Mandátum. (Nagyítás / szoci-
ológiai könyvek 29.)
ISBN: 963-9158-71-2 fûzött: 2680 Ft

OOrrtteeggaa  yy  GGaasssseett,,  JJoosséé:: Elmélkedés a va-
dászatról. Európa. (Mérleg)
ISBN: 963-07-6751-1 fûzött: 950 Ft

OOssvvaayy  KKáárroollyynnéé:: Ének-zene tanítás mód-
szertana. Bessenyei.
ISBN: 963-9130-51-6 fûzött: 2050 Ft

ÖÖ
550022  qquuiizz  kkéérrddééss.. Mûveltség teszt. Vaga-

bund.
ISBN: 963-86005-7-8 fûzött: 375 Ft

PP
PPáállll  IIssttvváánn  ––  PPeettrriillllaa  AAttttiillaa  ––  NNaaggyynnéé  BBôôsszzee

KKaattaalliinn:: Látnivalók Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyében. Well-PRess. (Vendég-
váró)
ISBN: 963-85916-5-X fûzött: 3000 Ft

PPaapppp  TTiibboorr:: Soha többé háborút.... Magya-
rok a légerekben. Volt Hadifoglyok Baj-
társi Szövets.
ISBN: 963-03-7146-4 fûzött: 750 Ft

PPaarrkkeerr,,  CCyynntthhiiaa:: Mennyi férfi...!. Jánosi L.
ISBN: 963-640-447-X fûzött: 600 Ft

PPaarrttii  NNaaggyy  LLaajjooss::  Esti kréta. [Versek]. 2. ki-
ad. Jelenkor.
ISBN: 963-676-218-X kötött: 1700 Ft

PPeelleejjtteeii  TTiibboorr:: Public relations. A kommun-
káció szervezésének gyakorlati kézi-
könyve és kiegészítô szakismeretei: [in-
tézmények, nonprofit szervezetek és vál-
lalkozások kapcsolatai a közönséggel].
3. bôv. kiad. [Magánkiad.].
ISBN: 963-640-432-1 fûzött: 1080 Ft

PPeettee  LLáásszzllóó:: Monti ezredes és az olasz lé-
gió a magyar szabadságharcban. Debre-
cen U. P. – Multiplex Media.
ISBN: 963-03-7328-9 fûzött: 896 Ft

PPeettôôffii  SSáánnddoorr:: János vitéz ; Az apostol.
Osiris. (Millenniumi könyvtár 39.)
ISBN: 963-379-792-6 kötött: 590 Ft

PPeettôôffii  SSáánnddoorr:: Petôfi Sándor összes költe-
ményei. (2. köt.) Tóth.
ISBN: 963-9269-07-7 kötött:

PPeettôôffii  SSáánnddoorr:: Petôfi Sándor összes költe-
ményei.  Tóth.
ISBN: 963-9269-06-9 kötött: 2750 Ft (1 – 2 )

PPiinnttéérr  GGáábboorr::  Eltévedt csillag. Hungaro-
vox.
ISBN: 963-86006-6-7 fûzött: 490 Ft

PPiinnttéérr  ZZoollttáánn:: A NATO-ról diákoknak. Sza-
lay Kvk. (Jövô, jelen, történelem)
ISBN: 963-237-037-6 fûzött: 625 Ft

PPóóttllaappookk  aa  HHaattáállyyooss  jjooggsszzaabbáállyyookk  ggyyûûjjttee--
mméénnyyee  ccíímmûû  kkiiaaddvváánnyyhhoozz,,  110022....  1999.
november 30-i állapot. Köz gazd. és Jo-
gi Kvk.
fûzetlen: 31114 Ft

PPóóttllaappookk  aa  HHaattáállyyooss  jjooggsszzaabbáállyyookk  ggyyûûjjttee--
mméénnyyee  ccíímmûû  kkiiaaddvváánnyyhhoozz,,  110033....  2000. ja-
nuári 1-i állapot. Közgazd. és Jogi Kvk.
fûzetlen: 37240 Ft

RR
RRáácczz  IIssttvváánn,,  DD..:: A szép majdnem igaz. Phi-

lip Larkin költészete. Kossuth Egy. K.
(Orbis litterarum / világirodalmi sorozat
7.)
ISBN: 963-472-401-9 fûzött: 550 Ft

RRaaddttkkee,,  GGeeoorrgg  AA..:: A hullámos papagáj. Be-
szerzés, elhelyezésés, gondozás, helyes
táplálás, betegségek meg elôzése.
Elektra – Mezôgazd. K. Kft. (Állat, kert)
ISBN: 963-9205-41-9 fûzött: 750 Ft

RReeiidd,,  SSttrruuaann::  Lovak és pónik. [Képes en-
ciklopédia]. Park.
ISBN: 963-530-454-4 kötött: 1950 Ft

RRééppáássii  GGyyöörrggyynnéé:: Szavak a beszédben –
szavak a nyelvben. Bessenyei.
ISBN: 963-9130-49-4 fûzött: 2083 Ft

RReessttyyee  IIllllééss:: Érintések. Tevan.
ISBN: 963-7278-62-1 fûzött: 784 Ft

RRoollaanndd,,  PPaauull:: A kabbala alapjai . Édesvíz.
ISBN: 963-528-422-05 kötött: 1350 Ft

RRóómmaa  eerreeddeettéérrôôll  22000000--iigg.. Mûvészet, törté-
nelem, archeológia. Lozzi Roma.
ISBN: 88-86843-14-3 fûzött: 1898 Ft

RRóónnaasszzeeggii  MMiikkllóóss:: Gellért püspök szeretô-
je. Történelmi fantázia.  [Magánkiad.].
ISBN: 963-640-410-0 fûzött: 1598 Ft

RRoottyyiiss  JJóózzsseeff::  Amit a tôzsdérôl és a kocká-
zatokról tudni kell. ETK. (ETK füzetek 1.)
ISBN: 963-03-7905-8 fûzött: 790 Ft

SS
SSaannddeerrss,,  LLaawwrreennccee:: McNally titka. Gold

Book.
ISBN: 963-9248-20-7 kötött: 1290 Ft

SSeehheennsswwüürrddiiggkkeeiitteenn  iimm  KKoommiittaatt  BBoorrssoodd--AA--
bbaaúújj--ZZeemmpplléénn..  Well-PRess. (Zu Gast in
Ungarn)
ISBN: 963-02-9890-2 fûzött: 2400 Ft

SSeehheennsswwüürrddiiggkkeeiitteenn  iimm  KKoommiittaatt  GGyyôôrr--MMoo--
ssoonn--SSoopprroonn..  Well-PRess. (Zu Gast in
Ungarn)
ISBN: 963-85620-4-8 fûzött: 2400 Ft

SSeehheennsswwüürrddiiggkkeeiitteenn  iimm  KKoommiittaatt  KKoommáárroomm--
EEsszztteerrggoomm..  Well-PRess. (Zu Gast in Un-
garn)
ISBN: 963-85620-5-6 fûzött: 2400 Ft

SSeehheennsswwüürrddiiggkkeeiitteenn  iimm  KKoommiittaatt  PPeesstt  uunndd
iinn  BBuuddaappeesstt.. Well-PRess. (Zu Gast in
Ungarn)
ISBN: 963-85916-1-7 fûzött: 3000 Ft

SSeehheennsswwüürrddiiggkkeeiitteenn  iimm  KKoommiittaatt  TToollnnaa..
WWeellll--PPRReessss.. (Zu Gast in Ungarn)
ISBN: 963-85916-3-3 fûzött: 3000

SShheellbbyy,,  PPhhiilliipp:: Pókháló. I.P.C. Kv. (I.P.C.
könyvek)
ISBN: 963-635-172-4 kötött: 1300 Ft

SSiigghhttss  ffrroomm  BBoorrssoodd  ttoo  ZZeemmpplléénn.. Well-P-
Ress (Awaiting wisitors)
ISBN: 963-02-9891-0 fûzött: 2400 Ft

SSiimmoonnyyii  KKáárroollyy  ––  ZZoommbboorryy  LLáásszzllóó::  Elméle-

ti villamosságtan. 12. átd. kiad. Mûszaki
Kvk.
ISBN: 963-16-3058-7 kötött: 5900 Ft

SSmmaallll,,  BBeerrttrriiccee::  Édes holnapok. 2. kiad. M.
Kvklub.
ISBN: 963-547-079-7 kötött: 1490 Ft

SSmmiitthh,,  WWiillbbuurr::  Kiálts rá az ördögre!. Delej.
ISBN: 963-7696-84-9 fûzött: 1298 Ft

SSttaahhll,,  HHoorrsstt:: Szobabonsai. Törpefák az
ablakpárkányon. 3. kiad. Ciceró. (Falu-
kertész)
ISBN: 963-539-241-9 fûzött: 990 Ft

SStteeeell,,  DDaanniieellllee:: Égi küldemény . Maecenas
Kv.
ISBN: 963-9025-41-0 fûzött: 625 Ft

SStteeiinneerr,,  RRuuddoollff:: A magasabb világok való-
sága. Nyolc nyilvános elôadás. 2. kiad.
M. Antropozófiai Társ.
ISBN: 963-04-3164-5 fûzött: 1500 Ft

SSttrroobbeell,,  SStteeffaann  ––  EElllliinngg  VVoollkkeerr::  Linux. Kos-
suth.
ISBN: 963-09-4121-X fûzött: 3400 Ft

SSuuttttoonn,,  CCaatthheerriinnee::  A siacu alapjai. Édes-
víz.
ISBN: 963-528-413-6 kötött: 1190 Ft

SSzz
SSzzaabbóó  IIssttvváánn,,  GG..:: Emberek és társadal-

mak. Bessenyei. (A Magyar Tudományos
Akadémia Szabolcs-Szatmár-Bereg Me-
gyei Tudományos Testületének közlemé-
nyei)
ISBN: 963-9130-69-9 fûzött: 2017 Ft

SSzzaabbóó  JJáánnooss,,  BB..  ––  SSoommooggyyii  GGyyôôzzôô::  Elfele-
dett háborúk. Magyar–bizánci harcok a
X–XIII. században. Zrínyi.
ISBN: 963-327-335-8 kötött: 2160 Ft

SSzzaabbóó  MMiikkllóóss,,  MM..:: A Magyar Királyi Honvéd
Légierô, 1938–1945. Elméleti-technikai-
szervezeti fejlôdése és háborús alkalma-
zása. Zrínyi.
ISBN: 963-327-334-X kötött: 2460 Ft

SSzzeeppeess  MMáárriiaa:: Misztériumok könyve.
Édesvíz.
ISBN: 963-528-412-8 fûzött: 1250 Ft

SSzziilláággyyii  DDoommookkooss:: Szilágyi Domokos válo-
gatott versei. Unikornis. (A magyar költé-
szet kincsestára 85.)
ISBN: 963-427-359-9 kötött: 2500 Ft

SSzzôôccss  IIssttvváánn:: Selyemsárhajó. Müvelô-
déstörténeti tanulmányok. 2. bôv. kiad.
Erdélyi Híradó.
ISBN: 973-98374-8-4 fûzött: 1500 Ft

SSzzöörréénnyyii  LLáásszzllóó::  Studia hungarolatina. Ta-
nulmányok a régi magyar és a neolatin
irodalomról. Kortárs.
ISBN: 963-8464-95-X fûzött: 1260 Ft

SSzzöövveeggttaannii  kkuuttaattááss:: témák, eredmények,
feladatok 2.. JGYTF K. (Szemiotikai szö-
vegtan 12.)
ISBN: 963-9167-32-0 fûzött: 2174 Ft

TT
TTaabbéérryy  GGéézzaa::  A halott liliom. [Válogatott el-

beszélések]. (Várad, villanyváros)
ISBN: 963-9252-15-2 fûzött: 1200 Ft

TTaannuulljj  ttoovváábbbb!! [CD-ROM]. Panem.
4375 Ft

TTeemmeessiinnéé  SScchhmmööllttzz  MMaarrggiitt:: Rejtôzô nevek
lexikona. Szalay Kvk.
ISBN: 963-237-040-6 fûzött: 850 Ft

TThhiinnnneess,,  GGeerrhhaarrdd::  Gyümölcsfák metszése.
2. kiad. , Ciceró. (Falu-kertész)
ISBN: 963-539-236-2 fûzött: 990 Ft

TThhoommaass  dd''AAnngglleetteerrrree:: Trisztán és Izolda.
Akkord. (Talentum diákkönyvtár)
ISBN: 963-645-055-2 fûzött: 398 Ft

TTóótthh  IImmrree::  Dísznövényismeret virágkötôk-
nek. Mezôgazda.
ISBN: 963-9239-44-5 kötött: 2500 Ft

TTóótthh  JJóózzsseeff  ––  SSzzeemmeerrééddyy  LLáásszzllóó  ––  HHééddaa
TTaammááss:: Indonézia: az istenek szigete
Bali. [Útikönyv fényképezôgép pel]. Be-
ta-Net.
ISBN: 963-03-9508-8 fûzött: 2490 Ft

TTóótthh  LLáásszzllóó:: Köz – mûvelôdés – történet.
Három tanulmány. Ister.
ISBN: 963-85953-9-6 fûzött: 1300 Ft

TTûûzzccssiihhoollóó.. Írások a 90 éves Lükô Gábor
tiszteletére. Táton Bt.
ISBN: 963-03-8640-2 kötött: 7900 Ft

VV
VVaalleessiiuuss  AAnnttaall  JJáánnooss::  Levelek,

1725–1740. A Komáromi Református
Egyházmegye iktatókönyve. Kalligram.
(Csallóközi kiskönyvtár)
ISBN: 80-7149-185-3 kötött: 1400 Ft

VVáárraaddyy  EEsszztteerr:: Tóbiás az angyallal. Anno.
ISBN: 963-9199-63-X fûzött: 500 Ft

VVaarrggaa  SSaarroollttaa::  Almabál. Mesék és történe-
tek kicsiknek és nagyoknak. 2. kiad. Urá-
nusz.
ISBN: 963-9086-88-6 fûzött: 933 Ft

VVaassyy  GGéézzaa::  A nemzet rebellise. Írások
Csoóri Sándorról. Árgus - Vörösmarty
Társ.
ISBN: 963-9102-21-0 fûzött: 750 Ft

VVeerrôô  IIvváánnnnéé:: A leltározás, a leltárértékelés,
a selejtezés rendje. 7. átd. kiad., Unió.
ISBN: 963-388-285-0 fûzött: 396 Ft

VViilláággííttáásstteecchhnniikkaa.. Energia Közp. (Energia-
gazdálkodási kézikönyv 10.)
ISBN: 963-9853-8 fûzött: 750 Ft

VViisssszzaappiillllaannttóó  ttüükköörr.. Tanulmányok Luká-
csy Sándor 75. születésnapjára. Univer-
sitas.
ISBN: 963-9104-38-8 fûzött: 2464 Ft

VViissyy  ZZssoolltt:: A ripa Pannonica Magyarorszá-
gon. Akad. K.
ISBN: 963-05-7691-0 kötött: 3200 Ft

VViizzuuáálliiss  nneevveellééss  ppeeddaaggóóggiiáájjaa..  a 6–12 éves
korosztályban. Balassi. (Vizuális kultúra
3.)
ISBN: 963-506-322-9 fûzött: 1500 Ft

VVooiiggtt  VViillmmooss::  Világnak kezdetétôl fogva.
Történeti folklorisztikai tanulmányok.
Universitas.
ISBN: 963-9104-39-6 kötött: 1680 Ft

VVoonnáánnéé  KKookkoovvaayy  ÁÁggnneess:: A gimnasztika
szaknyelve, szakleírása és gyakorlatköz-
lési módszerei határon túli magyar peda-
gógusok számára. 2. kiad. BGYTF Hun-
garológiai Int.
ISBN: 963-7170-96-0 fûzött: 1167 Ft

VVöörröössmmaarrttyy  MMiihháállyy:: Vegyes prózai dolgo-
zatok, 1826–1841. Akad. K. (Vörösmarty
Mihály összes mûvei 15.)
ISBN: 963-05-7692-9 kötött: 1800 Ft

WW
WWeenniinnggeerrnnéé  PPééccssii  EErrzzsséébbeett:: Easy English

grammar. Angol nyelvtan mindenkinek:
tankönyv és munkafüzet. Korda.
ISBN: 963-9097-75-6 fûzött: 1900 Ft

Wermeser Zsolt: Amit a hazai állampapír-
piacról tudni kell. ETK. (ETK füzetek 2.)
ISBN: 963-03-8405-1 fûzött: 790 Ft

WWiilllliiss,,  PPaauull:: A skacok. Iskolai ellenkultúra,
munkáskultúra. Új Mandátum. (A Szoci-
álpolitikai értesítô könyvtára. 4.)
ISBN: 963-9158-66-6 fûzött: 1580 Ft

WWiillllkkoommmmeenn  iimm  KKoommiittaatt  CCssoonnggrráádd!!.. Well-
PRess. (Zu Gast in Ungarn)
ISBN: 963-85916-2-3 fûzött: 3000 Ft

ZZ
ZZaarraawwsskkaa,,  PPaattrryyccjjaa:: Tüsi süni és barátai.

Köteles 2000 K.
ISBN: 963-03-9790-0 kötött: 480 Ft
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Az összeállítás a Könyvtárellátó Köz-
hasznú Társaság információs rend-
szere alapján készült. A felsorolt
könyveket a Könyvtárellátó már
felajánlotta megvásárlásra a könyvtá-
raknak, ill. megrendelhetôk a társa-
ság home lapján (www.kello.hu).

A Sunbooks Kft. Késmárk utcai Napkönyv Nagykereskedelmi Áruházában
hatalmas könyvválasztékkal (több mint 500 kiadó – 7000 cím) várjuk Önt!

A Park, Passage, Korona, Argumentum, Belvárosi,
Útmutató kiadók teljes piacon lévô választékát, számos kiadó általunk forgalmazott könyveit,

valamint a magyar könyvtermés legjavát megtalálja nálunk.

Alex Garland: A part (Új kiadás)
A Leonardo DiCaprio fôszereplésével készült mozi-
film alapját képezô regény puhafedeles változatban
(Park, 990 Ft)

Imago
A velencei karnevál hangulatát idézô fotóalbumban a
karnevál jelmezeit és maszkjait híres idézetek kísérik
négy nyelven
(Miró Flex Kiadó, 7900 Ft)

Illatos könyvek sorozat 
Születésnapi mulatság – A macicsalád kertje
(Passage, 1295 Ft / kötet)

Olvasni jó! – sorozat
A házibuli – Nagyi gyógyít – Dudu, az okos kutya –
Julcsi pénzt keres
(Passage, 495 Ft / kötet)

Húzd ki és nézd meg! – sorozat
Gyere utazzunk! – Változó természet – Házimun-
kák – Munka közben
(Passage, 999 Ft / kötet)

A finn szauna
Mi a finn szauna titka?
(Finn faház Kft., 2800 Ft)

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
Faxon leadott rendelését 48 órán belül kedvezô áron
házhoz szállítjuk.

Újdonságaink:

Akció!
Dürertôl Dalíig
A Szépmûvészeti Múzeum legszebb rajzait tartalmazó
album
Karinthy Kiadó, 6440 Ft 3990 Ft



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

LOZZI ROMA
RÓMA EREDETÉTÖL 2000-IG 1898 Ft
A MÜVÉSZET OLASZ VÁROSAI / RÓMA, VELENCE,

FIRENZE, NÁPOLY, POMPEI 1898 Ft
LIBRO-TRADE KFT.

LENGYEL ATTILA LEARN TO PLAY (NYELVI JÁTÉKOK)2402 Ft
BLOOMSBURY

J.K.ROWLING HARRY POTTER CHAMBER 1979 Ft
J.K.ROWLING HARRY POTTER PHIL'S STONE 1979 Ft

PAGINARUM
FARKAS ZSUZSANNA ANGOL NYELV AZ IDEGENFORGALOM-

BAN, A VENDÉGLÁTÁSBAN,
A SZÁLLODAIPARBAN 1985 Ft

LÖRINCZ ZSOLT NÉMET NYELV AZ IDEGENFORGALOM-
BAN, A VENDÉGLÁTÁSBAN,
A SZÁLLODAIPARBAN 3200 Ft

Áprilistól keresse a könyvesboltokban!
Animus Kiadó 1301 Bp. Pf. 33. T.: 200-8481

Harry Potter
története

folytatódik!
A sorozat második
kötetében Harry és

barátai újabb, talán a
tavalyinál is izgalma-

sabb, veszélyes
erôpróbákkal teli évet

töltenek a Roxfort
Boszorkány– és

Varázslóképzô Szak-
kollégium mágikus

falai között.

Ára: 1390 Ft

J. K. ROWLING: HARRY POTTER ÉS A TITKOK KAMRÁJA




