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Essünk túl a körmönfont gondolatme-
neteken, és mondjuk ki szerény nyíltsza-
vúsággal, hogy az irodalom fontos, ön-
magáért valóan, mert mûvészet, a mûvé-
szet pedig az emberség jellemzô sajátsága.
Már az ókori görögöknél is… kezdhet-
nénk a történeti áttekintést, de gyors
megnyugtatásul: nem kezdjük. (Csak
így, zárójelben: ki emlékszik arra a törté-
nészeken kívül, hogy ki uralkodott
Athénban, amikor Szophoklész az Anti-
gonét írta?)
Fontos az irodalom sok más ok miatt is,
például, mert voltak idôk, amikor – Illyés
Gyula után szabadon – az írókra hárultak
a „vízügyi” gondok is, mert az irodalom
– más mûvészeti ágakhoz képest talán
hatásosabban – képesnek bizonyult sze-
mélyek és társadalmak sorsát befolyásol-
ni, elég, ha csak a mi 1956-unkra utalok. 
1956 azért is jó példa, mert az utóbbi tíz
évben sok-sok könyv foglalkozott az írók
és az 1956-os forradalom összefüggései-
vel, „elôéletével és utókorával”, elemzô
tanulmányok és dokumentumgyûjtemé-
nyek egyaránt, sokat tett például ez ügy-
ben Rainer M. János és Standeisky Éva,
munkájuk nyomán átrajzolódott és ár-
nyalttá vált az a kép, ami irodalom és for-
radalom 1956-os összefüggéseirôl ben-
nünk élt. Lapunknak e számában Méray
Tiborral közlünk interjút, könyvérôl kri-
tikát, az ô személyes életútja is – melyben
1956-nak döntô szerepe van – az iroda-
lom fontosságáról szóló állítást igazolja.  
Természetesen életünket és társadalmun-
kat nem csupán a szépirodalmi mûvek
befolyásolták 1956-ban,  hiszen nem egy
esetben a korabeli hatalmat irritálta akár
egy irodalmi esszé is, ami „kegyvesztett”
szerzô mûveirôl szólt, egy szociográfia,
ami elhallgatott igazságokat tárt fel, és a
mûvei által hitelesített író nyilvános sze-
replése is okozott fejfájást a korabeli ha-
talmasságoknak. Lehet ennek színérôl és
visszájáról olvasni a Petôfi Kör vitáit köz-
lô dokumentumfüzetekben és a Magyar
Dolgozók Pártjának határozatait közlô
forráskiadványban.
Mindezek alapján tehát bízvást kijelent-
hetjük ismételten, fontos az irodalom.
Az emberiség, a magyarság egész történe-
te bizonyíték rá.
Vajon miért nem hiszik ezt el 2000-ben
(ld. Könyvhét 11 sz.) a baranyai diákok?

Kiss József
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„A párizsi vártán” címmel az
idei Ünnepi Könyvhétre lá-
tott napvilágot a marosvásár-
helyi Mentor Könyvkiadó
gondozásában az Irodalmi
Újság harminchárom évfo-
lyamában, 1957 és 1989 kö-
zött megjelent több száz, Mé-
ray Tibor tollából származó
tanulmány, vezércikk, riport,
könyvbírálat és glossza válo-
gatása, amely „gazdag és hite-
les képet ad a magyarországi
társadalmi, politikai és kultu-
rális élet alakulásáról, a politi-
kai emigráció belsô viszonya-
iról, a világpolitikai helyzet
szüntelen változásáról és ter-
mészetesen magának a szer-
zônek a személyes tapasztala-
tairól, felismeréseirôl”, amint
elôszavában Pomogáts Béla
írja.  Az 1950 óta Budapesten
megjelenô Irodalmi Újság
1953 után a szellemi ellenál-
lás fontos fóruma volt. A for-
radalom leverése után az Író-
szövetség e népszerû lapját is
betiltotta Kádár János, de az
újság 1957 májusában, ameri-
kai segítséggel,  Londonban
újra indult. A Irodalmi Újság
1962-ben települt át Párizsba,
ahol szerkesztését Méray Ti-
bor vette át, s folytatta 1989
végéig, amikor is az orgánum
a szerkesztô véleménye sze-
rint befejezve küldetését, el-
búcsúzott olvasóitól.

Sajátos közép-kelet-európai
pályát járt be Méray Tibor.
Az 1924-ben született, ké-
sôbb bölcsészhallgatóként
magyar–latin szakon végzett
egyetemista az újságírást vá-
lasztotta hivatásául. Hamaro-
san a Szabad Nép belsô mun-
katársa, koreai, majd berlini
tudósítója lett. A náci uralom
bûneinek és a háború ember-
telenségeinek elítélése sodor-

ta a kommunista eszmék,
majd a kommunista párt hí-
vei közé. Az Írószövetségnek
1953-tól egy éven át párttitká-
ra, majd titkára volt. Az
újabb zsarnokságot felismer-
ve fordult szembe a kommu-
nista ideológiával és a pártve-
zetéssel. A forradalmat köve-
tô emigrációban pedig való-
ságos szenvedéllyel tartotta
életben az Irodalmi Újságot.
A Mentor kiadta két kötet ol-
dalairól is kirajzolódó pályá-
járól beszélgettem budapesti
találkozásunkkor Méray Ti-
borral. 

– Minek tartja magát, írónak,
szerkesztônek, politológusnak?

– Nyugdíjasnak. Mindenbe
belekontárkodtam, a leg-
hosszabb ideig és a legkövet-
kezetesebben persze az újság-
írásba. Megírtam féltucat re-
gényt, ugyanannyi forgató-
könyvet is. Írtam történelmi
jellegû könyveket. Csak azt
nem fogadom el,  hogy poli-
tológus lennék, mert azt sem
tudom, hogy mi az. Amikor
látom egyeseknél, akár Fran-
ciaországban, akár itt,  láb-
jegyzetben azt, hogy az illetô
politológus, egy kicsit bizal-
matlanná válok. Amikor az-
tán az „elôremutató” követ-
keztetésig jut el, akkor az a
francia mondás ötlik az
eszembe, hogy „a jóslás min-
dig veszélyes, különösen ami
a jövôt illeti”.

– Mi volt az a felismerés,
amely Önt – meg ne bántódjék! –
sztálinista újságíró létére Nagy
Imre köréhez közelítette?

– Nagy Imre újszerû politi-
kája, tanítása, bátor követke-
zetessége volt az, ami a sze-
meket 1953-ban kinyitotta,
kiét korábban, kiét késôbben.
Esetemben talán a döntô sze-

repet mégis az játszotta, hogy
beszélhettem olyan emberek-
kel, akiket a Nagy Imre-kor-
mány idején kiengedtek a
börtönbôl, olyanokkal, mint
Losonczy Géza vagy Szász
Béla vagy Pálóczi Horváth
György, és ôk elmondták,
hogy minden, amivel vádol-
ták ôket, hazugság volt. El-
mesélték, miként kényszerí-
tették ki belôlük a hamis val-
lomásokat. Ez lelkileg mind-
annyiunkra, akik Nagy Imre
köréhez tartoztunk,  iszonyú
hatással volt. Ekkortájt –
1954-ben – írtam egy, ma azt
mondanák, oknyomozó ri-
portot arról, hogy a szabad
vallásgyakorlást hirdetô al-
kotmány ellenére elbocsájt-
hattak valakit „racionalizálás”
címén, a nyugdíjkorhatár el-
érése elôtt fél évvel, azért,
mert hívô katolikus. Néhány
napon belül hatszáz levelet
kaptam, amelyekben az em-
berek elmondták a maguk sé-
relmét, tapasztalatát külön-
bözô visszaélésekrôl. Ez az
írás és a visszhangja hozzájá-
rult ahhoz, hogy néhány hét-
re rá leváltsanak a szerkesztô-
bizottságból és azután eltávo-
lítsanak a laptól. 

– Mikor jött rá az ’56-os forra-
dalmat követôen, hogy emigrál-
nia kell?

– November közepén Aczél
Tamás barátomnak, aki bizta-
tott, hogy menjek vele Nyu-
gatra, még a kandallónak dôl-
ve szavaltam: „Itt élned, hal-
nod kell”. Rá egy hétre Nagy
Imrééket „kiengedték” a Ju-
goszláv Nagykövetségrôl.
Tudtuk, hogy hány órakor
jönnek ki, s hogy a megálla-
podás szerint hazamehetnek.
Baráti társaságban voltam és
percenként hívtuk a lakásu-
kat. Semmi válasz. Majd kö-
vetkezett a közlemény a rádi-
óban, hogy Nagy Imre és tár-
sai saját kérésükre Romániába
távoztak. Ismertük Nagy Im-
rét és tudtuk, hogy ha valamit
kért, az nem Románia volt.
Esetleg Jugoszlávia, amelyik
nem volt benn a szovjet
blokkban, de még inkább az,
hogy egyszerûen hazamehes-
sen és, ha kell,  visszavonul-
jon, ne politizáljon. Azt
mondtam akkor a feleségem-
nek: kezdôdik elölrôl a hazu-
dozás. A lényegrôl, a nemze-

ti érdekekrôl, a szovjet meg-
szállásról itt nem lehet úgy ír-
ni, ahogyan én írni akarok.
Megyünk. Negyvennyolc
órán belül már nem voltunk
itthon.

– Nagy Imréhez szoros szálak
fûzhették, hiszen már ’59-ben
megjelent a könyve róla, az életé-
rôl és a haláláról.

– Még élt Nagy Imre, ami-
kor – 1957-ben – írni kezd-
tem a könyvet. Nagyon
bosszantott, hogy ôt nyugati
körökben habozó, ingadozó,
gyenge embernek ábrázolták.
Jó szándékú, jóakaratú, írták
róla, de nem igazi politikus,
lám, a forradalom alatt min-
dig elkésett, mindig 24, 48
órával késôbb állt csak a tö-
megakarat mellé. Ô bezzeg
nem Gomulka, aki a szovje-
tekkel szemben milyen ügye-
sen manôverezett, és hatal-
mon van... Ez a lebecsülés
nagyon bántott. Elhatároz-
tam, hogy megpróbálok róla
hiteles képet festeni. Nem ô
ingadozott, – az események
voltak drámaiak, görög tragé-
diához foghatóak és szeret-
tem volna látni akármelyik
nyugati politikust, aki jobban
helyt tudott volna állni eb-
ben a helyzetben, mint ô.
Ezért született meg ez a
könyv, amelyet a következô
esztendôben fejeztem be, rö-
viddel azután, hogy Nagy
Imrééket kivégezték. 

– Mire tudott hagyatkozni?
Csak az emlékeire, a megtapasz-
talt dolgokra, hiszen külföldön
híján lehetett a szakirodalom-
nak?

– Részben az emlékeimre,
részben azért akadt valami
forrásanyag, 1945 után is jár-
tak a párizsi Nemzeti Könyv-
tárba a magyar újságok, de
ami a legfontosabb volt: a
müncheni Szabad Európa
Rádió, amelyik a saját adásait
nem publikálta, egy nagy kö-
tetben kiadta a magyar rádió-
adások teljes szövegét a forra-
dalom alatti idôkbôl. Ez ko-
moly dokumentációs alap
volt a könyv megírásához.
Ezenkívül kimentettem egy
könyvet, amelyet Nagy Imre
nekem dedikált. A munka 55-
ben jelent meg, tíz év írásait
és beszédeit tartalmazta. Eze-
ket analizálva sokat meg lehe-
tett tudni Nagy Imrérôl, az

„Levelezésben
mennyiségileg
túlteljesítettem
Mikes Kelement”
Méray Tibor, egy összmagyar
lap szerkesztôje emlékezik
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emberrôl, mert egy-egy vidé-
ki beszédében, amikor földet
osztott, meg amikor az or-
szággyûlés elnöke lett, el-el-
mondott szinte lírai eleme-
ket a fiatalkoráról, Kaposvár-
ról, munkásmozgalmi kezde-
teirôl. 

– Az Ön életének fô mûve az
Irodalmi Újság volt. Kiváló
munkatársakkal dolgozott, Sza-
bó Zoltántól, Ignotus Pálon,
Cs. Szabó Lászlón, Fenyô Mik-
sán, Kerényi Károlyon, Faludy
Györgyön, Fejtô Ferencen, Ha-
tár Gyôzôn át Sárközi Mátyá-
sig, Gömöri Györgyig, Albert
Pálig. Nem lehetett könnyû meg-
szervezni egy-egy lapszámot, hi-
szen e jeles emberek szanaszét él-
tek a világban.

– Nem kívánom egyetlen
szerkesztônek sem, noha a
gárda valóban kiváló volt. Az
Irodalmi Újság levelezését a
Petôfi Irodalmi Múzeumnak
adományoztam. Kamionnal
kellett elszállítani az anyagot
Párizsból Budapestre. Mini-
mum tízezer levelet – kézira-
tot kaptam, és emigrációban
csak úgy lehet szerkeszteni,
ha az ember mielôbb min-
denkinek válaszol is. Meny-
nyiségben legyôztem Mikes
Kelement – a minôségrôl
persze ne beszéljünk.

– Hogyan lehet emigrációban
fönntartani egy lapot?

– Nehezen. Küszködve. Ál-
landóan a csôd szélén áll-
tunk és mindig valami csoda
történt,  az utolsó percben
valaki jelentkezett, aki anya-
gilag mentôövet dobott.
Nem gazdag emberek voltak,
– a gazdagok sohasem adtak
semmit...

– Önmagát mibôl tudta eltar-
tani?

– A Nagy Imre-könyvön kí-
vül Aczél Tamás néhai bará-
tommal megírtuk a „Tisztító
vihar” címû mûvet a forrada-
lomhoz vezetô útról. Terje-
delmes kötetet jelentettem
meg a szovjet–kínai konflik-
tusról, amelyben kvázi törté-
nészként visszamentem a 16.
századig, amikor elôször talál-
koztak  a Szibéria felôl jövô
oroszok a kínai császár kato-
náival. Rámutattam, hogy ez
a konfliktus nem mai keletû.
Az ilyen könyv megírása sok
éves munkát jelentett, ezért
akármilyen jól jövedelmezett

is, ha elosztottam évekre-hó-
napokra, akkor a létminimum
alatt maradt a keresetem. Így
hát írtam egy egész sor krimit,
amiket egy-egy hónap alatt
befejeztem, s ezeket jobban
megfizették, filmeket is készí-
tettek belôlük.

–  Miért nem jelentek meg a
mûvei Magyarországon?

– 1989-ig errôl szó sem le-
hetett. Feketelistán voltam.
1989 tavaszán a Nagy Imre-
könyvet kinyomtatták Buda-
pesten egy szörnyû kiadás-
ban. A 3oo oldalon 25o saj-
tóhiba van, miközben én az
azóta eltûnt kiadótól csak
egyet kértem, azt, hogy sajtó-
hiba ne legyen benne. A
Nagy Imre-temetés idején,
1989 júniusában  ez a kötet
majdnem százezer példány-
ban fogyott el, de azután az
ilyen jellegû mûvek iránt
visszaesett az érdeklôdés. 

– Ezért nem hozta haza Ma-
gyarországra az Irodalmi Újsá-
got?

– Itt 1990-ben szabad vá-
lasztások voltak, a sajtó is
szabad lett. Nem találtam el-
fogadhatónak, hogy egyéb,
már szabad orgánumok közé
beékelôdjünk, olvasókat ve-
gyünk el másoktól vagy  eset-
leg anyagilag vergôdjünk. Ez
a lap odakint összmagyar lap
volt. Szerepeltek benne urbá-
nusok és népiek, és kereszté-
nyek és zsidók és ateisták, és
jobboldaliak és baloldaliak és
királypártiak és exkommu-
nisták. Két szélsôség kivételé-
vel. Se sztálinista, se fasiszta
mondandót nem közöltünk.
Az írás minôsége számított
és nem az, hogy honnan jön
az az ember, aki a sorokat pa-
pírra vetette. Nekünk annak
idején volt közös célunk és
közös ellenségünk. Ma se a
célok nem közösek, sem az
ellenfelek. Ilyen körülmé-
nyek között jobb, ha a lap
nem keveredik bele a belsô
viszályokba – elhallgat.

– „A párizsi vártán” címû
könyv miért pont most jelent
meg?

– Nekem eszembe sem ju-
tott ennek a könyvnek a
megjelentetése. Az erdélyi
Mentor kiadó írt nekem más-
fél éve egy levelet ezzel a
könyvtervvel. Megpróbáltam
lebeszélni ôket a vállalkozás-

ról, mondván, hogy a mai
Magyarországon még a be-
fektetett pénz sem térülne
meg az érdeklôdés hiánya
miatt. Amikor aztán, ismé-
telt buzdításukra, összeállí-
tottam a kötetet, akkor azt
láttam, hogy ez valamiféle el-
len-történelemkönyv. Nem-
csak a Kádár-rendszer tükrö-
zôdik benne, úgy, ahogy mi
külföldrôl láttuk (és nem
úgy, ahogyan itthon lehetett,
vagy kellett írni róla),  hanem
a nemzetközi összefüggések
is kiviláglanak belôle. A
Nemzeti Kulturális Alap el-
utasította a kötet anyagi tá-
mogatását. Gondolom: a sze-
mélyemmel lehetett bajuk,
mert tudomásom szerint a
kiadó más könyveihez adtak
segítséget. A megbüntetett
nem én vagyok, ez a 800 ol-
dal nekem semmi jövedel-
met nem hoz, hanem az er-
délyi könyvkiadó. Hálásan
emelem meg a kalapom a
marosvásárhelyiek elôtt.

– Mostanában 1956 elveszí-
tette a korábban iránta megnyil-
vánuló érdeklôdést. Hogyan éli
meg ezt a közönyt Ön, akinek
számára sorsfordítók voltak
azok az események?

– Ez engem nem aggaszt. A
társadalom ma mással van el-

foglalva. A forradalmat évtize-
deken át sokan gyalázták, nem-
zedékek nôttek föl ilyen közeg-
ben. Amikor már szabad volt
róla beszélni, egy sor marako-
dás következett, ami kedvét
szegte sok embernek. De törté-
nelmi perspektívában olyan
mindegy, hogy most mi van.
Ahogy harminc éven át meg
voltam gyôzôdve arról, hogy
Magyarországból szabad or-
szág lesz, demokrácia lesz és a
Szovjetunió egyszer összeom-
lik (egyébként gyorsabban,
mint gondoltam volna),
ugyanúgy meg vagyok gyôzôd-
ve arról, hogy ’56-ra ötven év
múlva az akkori generációk
úgy fognak felnézni, mint
ahogy most a Nyugat felnéz rá.
Meg fogják érteni, hogy a XX.
századi magyar történelemnek,
de szinte azt mondhatnám: az
1100 éves magyar történelem-
nek jóformán egyetlen olyan
eseménye van, amit az egész
világ ismert és ismer, és ez
1956. Nagy Imrérôl, Mind-
szentyrôl és a pesti srácokról
minden nyugati történelem-
könyv megemlékezik, minden
középiskolában és egyetemen
tanítják, csak ezt itthon még
nem tudják. Majd rájönnek. A
történelem türelmes.

Mátraházi Zsuzsa 
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„Sohasem kételkedtem abban,
hogy ez a könyv egyszer magyar
földön is megjelenik. Legfeljebb
azt nem tudtam, hogy megérem-
e. Megértem. Több mint harminc
évig kellett rá várnom. Megérte.” 

Egy olyan könyv fülszövegé-
bôl idéztem most, amelyik
1989 tavaszán a sajtószabad-
ság eljövetelét jelzô „elsô fecs-
kék” egyikeként jelent meg
Magyarországon. Legálisan,
ISBN-számmal. A Nagy Imre
élete és halála címû kötet kézi-
ratát szerzôje, Méray Tibor
1957–58-ban vetette papírra,
mondván, tapasztalván, hogy
olykor „a papír tartósabb, mint
az emberi fej”. Az akkor több
tízezer példányban elkapko-
dott memoár-életrajzból több
nemzedék jószerével elôször
ismerhette meg az 1953–56
közötti, évtizedeken át hazug-
ságokkal agyonmaszatolt tör-
ténelmi idôszakot. Noha az-
óta Nagy Imrérôl igen kiváló,
kétkötetes tudós monográfia
is született Rainer M. János
tollából, az immár négy évti-
zeddel ezelôtt keletkezett Mé-
ray-mû lényegén, következte-
tésein nemigen akadt kiigazí-
tani való.

Mindezt most – amikor a
szerzônek legújabb, A párizsi
vártán címû kétkötetes össze-
állításáról írok baráti elfogult-
ságú sorokat – azért tartom
fontosnak ismét emlékezetbe
idézni, mert a Méray-oeuvre
elmúlt évtizedbeli hazai,
visszhangtalan fogadtatása
igencsak meggondolkodtató.
A Nagy Imre-kötet után, még
1989-ben hazaért annak iker-
könyve, az Aczél Tamással
együtt ugyancsak 1958-ban,
az emigrációban publikált
Tisztító vihar, melyben az ön-
bírálat nem kívülrôl adott pa-
rancsra, hanem belsô szükségsze-
rûségbôl fogalmazódott meg.
Ez a további életére, tevé-
kenységére meghatározó be-
és felismerés egyben hitelesí-
tette is, magyarázta is három
évtizedes emigrációs, majd
azóta az itthoni megszólalása-
ikor is „tetten érhetô” kelle-

metlen, ám éppen ezért vissz-
hangtalansággal honorált ko-
nokságát. (A Falra borsó címû
1997-es, a magyarországi sza-
bad sajtóban megjelent publi-
cisztikáit közreadó kötete – a
cím-jóslat szomorú beteljese-
déseként – is szinte észrevét-
len maradt.)

Mérayt azonban az emigrá-
ciós lét türelemre tanította
(lásd bevezetô idézet), s mert
„a papír tartósabb, mint az
emberi fej”, újra és újra, meg-
alkuvás nélkül mondta és írta
a magáét – bízva abban, hogy
javaslatait, prognózisait leg-
alább az „idô”, az utókor
visszaigazolja majd. S az eltelt
történelmi idô újra és újra
visszaigazolja ôt, az elemzôt.
S visszaigazolja ôt, a szerkesz-
tôt is. Ehhez elegendô csak
belelapozni az emigráció
egyik, szerintem legfontosabb
orgánumának, az általa hosz-
szú-hosszú éveken át szer-
kesztett – majd 1993-ban
nyolckötetes fakszimile-kia-
dásban a hazai olvasók által is
hozzáférhetôvé vált – Irodal-
mi Újságba. 

A mintegy 50–60 ezer gépelt
oldalnyi, a politika- és az iro-
dalomtörténet, s az emigráci-
ós história kimeríthetetlen
tárházának bizonyuló kiad-
vány „hazahozása”, köz-
kinccsé tétele Méray eléggé
nem méltányolható történelmi
tette. A nyolckötetes tárház,
amióta megjelent, akkor is
megkerülhetetlen adaléka a ma-
gyar politika- és irodalomtör-
ténetnek, ha a politológusok
és irodalmárok között sokan
vannak is, akik tudatlanság-
ból vagy tájékozatlanságból
ma még elkerülik ezt az cso-
bogó forrást.

A 33 évfolyamot megért
emigrációs IU-ban körülbelül
2000 oldalt töltenek meg Mé-
ray Tibor Magyarországra irá-
nyuló „falra borsó”-cikkei.
Bár ez utóbbi megállapítás –
ha nagy vonalaiban igaz is,
mégsem teljesen helytálló.
Mert az IU, fôleg a ’70-es
évek közepétôl a legkülönfé-

lébb hajszálrepedéseken, pél-
dául a Szabad Európa Rádió
által ismertetve, vagy cipô-
sámfának álcázva beszivár-
gott, a címzettek kezébe ke-
rült – és hatott. Arról az „ap-
róságról” nem beszélve, hogy
például az IU-ból, illetve
most már A párizsi vártán cí-
mû összeállításból pontosan
rekonstruálható, hogy a ’60-as
évek elején a Magyar Szocia-
lista Munkáspárt elsô titkára,
Kádár János  nem mástól,
mint az élesszemûen elemzô
Méraytól „kölcsönözte” azt a
késôbb nevéhez kötött – való-
jában persze Krisztushoz kap-
csolódó – szlogent, miszerint
„aki nincs ellenünk, az velünk
van…”

Magam, aki az Irodalmi Új-
ság történetével is, Méray
életmûvével is „hivatalból”
foglalkoztam, eddig is ismer-
tem a kötetbe válogatott írá-
sokat. Mégis, ezek a három
évtizedet átfogó elemzések
most, a szerzô kronológiai
sorrendet megtartó válogatá-
sában, mikor a marosvásárhe-
lyi Mentor Kiadó jóvoltából
kiemelôdtek az újságfolyam-
ból, számomra is jókora meg-
lepetést tartogattak. A párizsi
vártán született, ám a legap-
róbb magyarországi rezdülé-
sekre is a szeizmográfként re-
agáló Méray-írásokból válo-
gatott több mint hétszáz ol-
dal sajátos történelemkönyv,
meghökkentô ismerettéka –
és letehetetlen olvasmány.
Még a mindig mindent job-
ban tudó utókorból tekintve
is lenyûgözô az a tudás és
biztos eligazodás, ahogy a
szerzô kortársként – máig ér-
vényesen – kommentálta az
egykori eseményeket. „Nem
volt erôszak?” – kérdezi pél-
dául 1957-es – a kérdésére
igenlô választ adó – cikkében
Méray, amikor a kádári sajtó
lelkendezve ünnepelte, hogy
magyar írók kollektíven tilta-
koztak a magyar kérdés
ENSZ-ben való megtárgyalá-
sa ellen. „Aki hisz Istenben,
imádkozhat Prágáért. Aki ateis-
ta, csak reménykedhet” – ekkép-
pen jelzi elôre 1968 júliusá-
ban az augusztusi csehszlová-
kiai bevonulást a hiperrealista
Méray, miközben kinyilvá-
nítja szolidaritását is a cseh és
szlovák népnek. Amikor pe-

dig idehaza 1985-ben az új
választási törvényben a szoci-
alista demokrácia kiteljesedé-
sét ünneplik, akkor Méray
„emigrációs borsóként” sze-
líd iróniával emlékeztet arra,
hogy Soprontól nyugatra kis-
sé mást értenek demokrácia
fogalma alatt, mint a „kötele-
zôen elôírt kettôs jelölést”…

Az adott eseményekre rea-
gáló, ám azokat mindenkor
történeti távlatba helyezô,
igazságait konokul és türel-
mesen ismétlô Méray-cikkek
mai olvasmányként nemcsak
az elmúlt korról mondanak
logikus magyarázatot, de kris-
tálytiszta lenyomatát adják a
szerzô távlatos gondolkodá-
sának, s érthetôbbé teszik
Méray mai csorbítatlan – tü-
relmetlenül türelmes – kö-
vetkezetességét is.

Murányi Gábor

(Méray Tibor: A párizsi vártán.
Írások a Szajna mellôl. 1–2. kö-
tet. Mentor, Marosvásárhely
2000.)

Egy türelmes
párizsi magyar

A NYÁR LEGJOBB
KALANDJAI!

Világsiker Angliából
LAWRENCE NORFOLK:
A PÁPA RINOCÉROSZA

A történelmi re-
gény a rene-
szánsz Rómá-
ban egy válság
felé tartó elszi-
getelt szerzetesi
közösséget mu-
tat be; ahol

minden egy rinocérosz elejtésé-
ben konkludál…

Világsiker Amerikából
TOM WOLFE:
TALPIG FÉRFI

Atlantai fekete–
fehér konflik-
tus, amit egy in-
ternetes plety-
kalap robbant
ki, hogy hírül
adja: a népsze-
rû fekete futbal-

lista megerôszakolta egy fehér
iparmágnás lányát…

A KÖTETEK ÁRA: 2990 Ft
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Magvas tanulságot hordozó
(bár nem vigasztaló) bûnügyi
történeteket kombinált egybe
Kertész Ákos abban a nagy
horderejû nyomozási folya-
matban, melynek irányítója,
hôse, s részint áldozata egy
roma alezredes. Dédelgetett
terve, hogy rendôr-középis-
kolát hozzon létre cigány
származású fiataloknak. Meg-
gyôzôdése: ezek a jól kikép-
zett rendfenntartók majd
eredményesebben tudnak
dolgozni, mint úgynevezett
gádzsó kollégáik, hiszen sors-
társaik róluk nem tételezik
fel, hogy minden cigányt ele-
ve gyanakvással fogadnak. A
rendôriskolával kapcsolatos
nehézségek mellékszálként
szerepelnek a cselekmény-
ben, melynek kiindulópontja
egy sajtóbirodalom-tulajdo-
nos elleni bérgyilkosság felté-
telezett összefüggése a kábí-
tószerben utazó orosz-ukrán
maffia viselt dolgaival.

A bonyolult megfeleltetések
kétségtelenül igényelnek né-

mi odafigyelést a „közolvasó-
tól”. Írónk azonban gondos-
kodik róla, hogy a tartalmas
izgalom vonzó formában ér-
vényesüljön a feszesre szer-
kesztett, óvatosan, csínján
emelt szintû krimifélében. Az
ébrentartás eszköze a szerep-
lôk állandó akcióba-merítése,
valamint a különféle agresszív
megnyilvánulások (s indítéka-
ik) kendôzetlen elôvezetése.
A könyörtelen históriában
csak igen kevesen nem verek-
szenek azonnal, ha úgy érzik,
másként nem boldogulnak,
beleértve az akár legjobb
szándékú detektíveket is.
Ennyiben Kertész a kemény
amerikai iskola híve, követô-
je. Nem hajlandó tehát senkit
azzal áltatni, hogy a becsüle-
tes nyomozóknak is vannak
indulataik, és nem lehetnek
szívbajosak, ha gyanúsítottjai-
kat az igazság bevallására
akarják rákényszeríteni.

A teljes könyvön végigvo-
nuló romaproblémakör tagla-
lása mellett a lendületes, per-

cekre nem lanyhuló felderítô
munkának állandó motívu-
ma az a kérdés: meddig me-
hetnek el a nyomozók a bizo-
nyítási eljárásban? Ha túllô-
nek a célon, akkor a gyanúsí-
tottak bevallanak bármit, s
közben elhallgatják súlyo-
sabb bûntetteiket. A rutinos
titkolózás érvényesülésére
kell számítaniuk akkor is, ha
arra keresik a választ, kiknek
is áll érdekében a szóbanfor-
gó ügy tisztázása és kik azok,
akik csupán egy-két kellemet-
len végrehajtótól óhajtanak
megszabadulni, hogy aztán
folytathassák megszokott
üzelmeiket, hatalmi és pozí-
cióharcaikat a tisztességes
emberek rovására. Ez utóbbi
urakat érezhetôen megveti az
író. A korpulens bankvezért,
a meggyilkolt média-mágnás
részvétmentes presztízs-ellen-
felét, leplezetlen ellenszenv-
vel ábrázolja.

Mûvészileg egyszerûbb do-
lognak tartja a pitiánerek meg
az elvetemült nehézfiúk be-
mutatását. A zavarosban ha-
lászó kínaiakat nemegyszer
elnézô tréfálkozással kezeli.
A maffiózókat és a mindenre
kész gyilkosokat brutális ál-
latként tünteti fel. Nála ôk
nem érdemelnek sem köze-
lebbi ismeretséget, sem kímé-

letet. Ennek a csöppnyi elna-
gyoltságnak, árnyalatlanság-
nak funkcionális oka van a
történetben, amely bizonyos
szempontból ezért végzôd-
het totális leszámolással, né-
hány rémes oldalon át mé-
szárszékké változtatva az ép-
pen adott terepet.

A számos meglepetéssel
szolgáló – köztük természe-
tesnek látszó véletlenekkel is
bátran, sôt vakmerôen operá-
ló – bonyodalom értékelésé-
hez hozzátartozik, hogy a ha-
zai társadalmi mozgásokat
változatlanul élénken nyo-
mon kísérô szerzô ügyesen
aktualizál. Egyebek mellett
elôszeretettel vonultat föl
olyan fazonokat, akiket a
publikum a rádióból vagy a
televízióból úgy ismer, mint
a rossz pénzt. Más típusok a
hibátlanul mûködô írói kép-
zeletnek köszönhetik rop-
pantul virgonc, vagy libabô-
röztetôen félelmetes létezésü-
ket. Így áll össze, s telik meg
olykor kínosan naprakész, va-
ló élettel egy tisztességet kere-
sô és hirdetô krimi, amely saj-
nos sehol másutt nem ját-
szódhatna, mint az ezredfor-
duló Magyarországán.

Iszlai Zoltán
Kertész Ákos: A tisztesség ára.
Ab OVO, 196 1., 1600 Ft

Pami. Ezen a néven csak imá-
dott Édesanyja szólíthatta,
amíg élt. Azóta minden meg-
változott. Antal Imre ezentúl
csak a mindenki által ismert
polgári nevét használja. Az
Ünnepi Könyvhétre jelent
meg a tíz évvel ezelôtti elsô
kötet második, bôvített ki-
adása.

Évtizede még az Érdekes
Újság riportjában egy opti-
mista ember szólalt meg:
„Nagyon szeretek élni, és há-
la istennek, nem vagyok meg-
verve az irigység, a féltékeny-

ség meg a szerezni vágyás tu-
lajdonságaival” – nyilatkozta.
A most megjelent kötet zár-
szava, amelyet a pályatársak
egy-egy kis írása is színesít,
korántsem sugall ilyen derû-
látást.

Antal emlékeiben megeleve-
nednek a korabeli Hódmezô-
vásárhely képei. Belelapozha-
tunk a családi albumba, ré-
szesei lehetünk a kisvárosi
életmód megannyi meghitt
pillanatának.

A szerzô elég „korán” szüle-
tett ahhoz, hogy primér élmé-

nyei maradjanak a régi polgá-
ri világról és a háború borzal-
mas megpróbáltatásairól.

Aztán szárnyra kapta a hír-
név: ismert ember, híres zon-
goramûvész lett. Kinyíltak a
határok is, a sok-sok bel- és
külföldi fellépés számtalan ka-
landot, impressziót hozott.
Egyben mûvésztársak barátsá-
gát is szerte a világban. A tele-
vízió is hamar felfedezte szí-
nészi vénáját, verbális tehetsé-
gét. Hosszú-hosszú évek teltek
el a televízió szolgálatában.
A szerzô zárszavában a cso-

dák végleteirôl elmélkedik.
Az egyik okkult eset egy in-
diai fakír produkciója, aki
mindenki szeme láttára egy
földre terített fehér lepedôn
fekve lebegni kezdett. A má-
sik véglet: amikor valaki a
napi sajtó hasábjairól érte-
sül, hogy a munkahelye
nyugdíjba küldte.

De történhet bármi, az in-
tellektuális értékeket, a hu-
mort, a tehetséget nem lehet
nyugdíjazni. Ezek jelentik
Antal Imre máig töretlen
népszerûségének zálogát.

Tausz Anikó

Gyilkosok és
érdekvédôk

Antal Imre: Pami
Emlékek, élmények,
kalandok
EPS Trade Kft., 287 oldal
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Vekerdy Tamás:
A színészi hatás
eszközei
Zeami mester mûvei szerint
Ursa Minor könyvek, 536 oldal

■ Harmadszor jelenik meg
(1974, 1988) ezúttal a lehetô
legteljesebb formában a japán
no-színház XV. századi mûvé-
szének, Zeaminak a mesterségét
oktató könyve Vekerdy Tamás
magyarázataival, és Kemenczky
Judit japánból fordított dráma-
szövegeivel. A könyv nem ol-
csó, nem is albumszerûen látvá-
nyos – ám ezúttal is kapós. Oka
lehet ennek az, hogy a „mesés”
Kelet titkait még mindig
szívesen firtatja a nagyközön-
ség, mert megváltó életreceptet
remél tôle (ahogy a tûszúrásos
gyógyászattól vagy a japán ipa-
ri forradalom sikereitôl). Élteti
ezt az érdeklôdést a civilizáció
áldásaitól megcsömörlött euró-
pai Kelet felé fordulása csak-
úgy, mint az ôszinte érdeklôdé-
se:  más kultúrák megértésének
vágya. Vekerdy Tamásban kitû-
nô idegenvezetôre talál az ér-
deklôdô: képzettsége és fogé-
konysága folytán képes meglát-
ni és megértetni, hogy a no-szí-
nészet oktatása egyszersmind fi-
lozófia és életvitel oktatása is.
Több mint ötszáz éves múltja
van, ugyanakkor egybevág vala-
mennyi képzés alapeszméjével:
jelentôs eredményeket nem az
egyes fogások átvételével lehet
elérni, hanem az alkotó ember
teljes habitusának formálásával.

A japán színjátszás sajátos for-
mája – a no – a XIV. század vé-
gén alakult ki részben a népün-
nepélyeken bemutatott denga-
ku, részben a templomok elôtt
játszott szarugaku egyesítésé-
vel. Elsô mestere Kanami volt,
akit fia, Zeami (1363–1443) kö-
vetett, majd ennek fia, Moto-
masza vitte tovább, hogy
utóbb az unokaöcs ágán –
Onami – folytatódjék.

Ahogy más mesterségek, úgy a
színjátszás is családi hagyo-
mány volt, s Zeami jegyzetei azt
szolgálták, hogy avatatlanok,
vagy épp a konkurensek ne tud-
ják olyan tökélyre vinni a mûvé-
szetet, mint az ô családja. A csa-

ládi iratokat titkosan kezelték a
Zeami-örökösök, s csak e század
elején váltak hozzáférhetôvé
mások számára is. Zeami mester
három stációt állapít meg a szí-
nészi munka során: átváltozás –
megjelenítés – hatás. Hogy
ezeknek hiánytalanul meg le-
hessen felelni, az kell, hogy a
család kétéves kora táján kivá-
lassza a tehetségesnek látszó gyer-
meket (csak olyan jöhet szóba,
amelyik a családhoz tartozik),
ének, tánc és meditációk gya-
korlásában jártassá tegye, egy-
szersmind szokásává váljon az
életvitel és életszemlélet zen-
buddhista szellemiségû gyakor-
lata. Vekerdy itt s más ponto-
kon is felhívja figyelmünket ar-
ra, hogy voltaképp az európai
sportolókat, artistákat is ilyen
testi-lelki képzéssel oktatják,
sôt, az elhíresült modern szín-
ház-stúdiók is ehhez a keleti
szokáshoz, képzési módhoz
nyúlnak vissza több-kevesebb
tudatossággal. Gondoljunk csak
az orosz Sztanyiszlavszkijra, az
amerikai Actors Stúdióra, de
akár a Grotowsky teremtette
pszichodinamikus színházra is.
Zeami azonban többet foglal-

kozik az életszemlélettel, az ön-
ismeret és meditáció kialakításá-
val, ezért Vekerdy nagyon he-
lyesen megismerteti olvasóját
azokkal a filozófiai kérdésekkel
is, amelyek a no-színész (és per-
sze a közönsége) szemléletét is
áthatják, de van rá szeme, hogy
Arisztotelésztôl Eugen Barbáig
utaljon a mimezist szolgáló eu-
rópai rokonvonásokra is. Az ér-
deklôdô – még ha gyakorta kell
is a jegyzetekhez lapoznia –
már-már úgy érzi, hogy érti Ze-
ami mester hagyatékát, tudja,
hogy mi a no. A meglepetés ak-
kor éri, amikor a no-drámák
szövegét kezdi olvasni és ...
semmit sem ért, kivált keveset
élvez belôle. Bizony, ezúttal is
igaz a nietzschei megállapítás:
jelképek erdején át vezet az út –
s mi nemigen vagyunk jártasak e
jelképek olvasatában.

Azt azonban megtanulhatjuk,
hogy ezek a jelek is megfejthe-
tôk, Kelet nem varázslat, hanem
egy másik nyelv, jelrendszer. S
ugyanaz a célja, mint az európai
mûvészeteknek: az ember alko-
tó alázatát a szellem felszabadí-
tásának szolgálatába állítani.

–kes

Szalay Károly:
Színházi anekdoták
könyve
Saxum Kft. 272 oldal

■ A regényíró, irodalomtörté-
nész – Karinthy Frigyes kitû-
nô monográfusa – a világ és
magyar színpadok jeleseirôl
összegyûjtött adomákat adja
itt közre. Igen helyesen álla-
pítja meg a bevezetôben,
hogy az egybeszerkesztéskor
vette maga is észre, hogy „sa-
játságos színháztörténet” ke-
rekedett ki az elbeszéltekbôl.
Kár, hogy e felismerés hatásá-
ra nem fésülte át még egyszer
a szöveget, s nem vált ez a tör-
ténelmi szál tudatosabbá.
Akkor talán az is kitetszett
volna, hogy esetenként érde-
mes lett volna feszesebbé ten-
ni az adomákat. Nemegyszer
ugyanis kénytelen kitérôket,
magyarázatokat szúrni a csat-
tanós kis adoma szövetébe,
hogy a mai olvasó is értse, „mi
a poén” itt. Márpedig a csatta-
nó halála a magyarázkodás.
Magyarázkodni pedig sajnos
– muszáj, tehát nagyon meg
kell találni a helyét annak,
hogy hol tegye. A már meg-
kezdett adoma menetébe ik-
tatni bizony nem szerencsés.
Elôre kell bocsátani a tudniva-
lókat, hogy célirányos marad-
jon maga az anekdota. A be-
vezetôt azonban kitölti egy
másik magyarázat: az adoma
hôsének kilétét kell rögzíteni.
A kényszerû adatközlésben,
agnoszkálásban leül a csat-
tanó. Ezen egyszerû szerkesz-
tési fogásokkal segíthetett vol-
na a szerzô: kiemelt lexikon-
adatokkal, évszámokkal, talá-
lóbb címekkel. Hasznára szol-
gált volna az elevenebb meg-
jelenítésnek az is, ha az innen-
onnan összegyûjtött történe-
teket átstilizálja ( végtére is
nem használ idézôjelet). A
nyelvi pongyolaságok, a régies
modor ritkán hozzák köze-
lebb a mai olvasót a megidé-
zett korok figuráihoz.

Mindezek dacára jó szórako-
zással szolgál az olvasónak a
kötet, és bizonyára megérné
folytatni, átszerkeszteni kevés-
bé dekoratív és olcsóbb!) ki-
adás számára.

–kes

S Z Í N H Á Z

Színház i  könyvek

Molnár Ferencrôl
■ Ifjabb éveiben Molnár törzsvendég volt Bródy Sándor asztalánál a
New York kávéházban, ahol nem mindig az irodalom esztétikájáról
folyt a beszéd, hanem például egy ízben arról a fennkölt kérdésrôl,
hogy hordjon-e úriember télidôben hosszú jéger alsónadrágot? Bródy
úgy vélte, hogy egy huszadik századi gentlemenhoz ez bizony tény-
leg nem méltó. Ám miközben Bródy kifejtette erre vonatkozó állás-
pontját, Molnár pillantása az asztal alatt az író nyújtott lábára esett.
A nadrág alól pedig vígan tekergôzött kifelé a hosszú jégeralsó kibom-
lott pántlikája.

– De Sándor bácsi – mondta Molnár –, hiszen te is jégert viselsz, ki-
lóg a korca!

Bródy lenézett az asztal alá, és csak legyintett: – Az nem az én lábam...
Molnár Ferenc és Fedák Sári még a válásuk után is jóideig csatároz-

tak, Zsazsa, aki színésznôként soha nem használta Molnár nevét, sze-
repet kapott New Yorkban, és tudván, hogy mennyire ismert ott az
exférje, ragaszkodott hozzá, hogy nevét Sári Molnár-Fedák-ként írják
ki a színház fölé. A feldühödött Molnár azonban napokon belül a kö-
vetkezô keretes hirdetést jelentette meg a New York-i sajtóban:

A magyar színmûvésznô, aki Sári Fedák-Molnár néven lép fel a
Brodwayn, nem a feleségem és nem az anyám. – Molnár Ferenc.

Egy ízben Habsburg Ottó tiszteletére estélyt adtak az amerikai ma-
gyarok. Molnárt meghívták, de nem ment el.

– Miért nem jön el, Feri, hiszen Habsburg Ottó rokonszenves egye-
temi elôadó, nem pedig pökhendi arisztokrata?

– Nem megyek el – mélázott az író –, mert megtörténhet, hogy Mol-
nár Ferencként érkezem és Herczeg Ferencként távozom.

Sárközi Mátyás: Színház az egész világ – Molnár Ferenc regényes élete cí-
mû könyve alapján.
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– Magyarországon csak ebben
az intézményben foglalkoznak
tudományos szempontból az
egyébként a hivatalos irodalom
kereteibôl kirekesztett tudomá-
nyos-fantasztikus irodalommal.
Tevékenységük mindenképpen
hézagpótló, és a maga nemében
páratlan adatbázissal rendelkez-
nek  választott mûfajukról. A
tanrendben szereplô sci-fi szemi-
náriumra járt diákok közül egye-
sek írnak, mások tanítnak és sci-
fi szakkört tartanak. 

– Célunk nem az, hogy író-
kat és szerkesztôket nevel-
jünk. Ennél lényegesebb,
hogy a tanárként tevékenyke-
dô egykori diákok igényes ol-
vasmányokat adjanak diákja-
ik kezébe, olvasóvá neveljék
ôket. Lehetséges, hogy ily
módon jobban meg tudják
fogni iskolásaikat, mint a
kortárs irodalom ismertetésé-
vel, ami persze szintén fon-
tos. A szeminaristák  sokat te-
hetnek a mûfaj népszerûsíté-
séért és helyes megítéléséért.
Sokukban talán nem is tuda-

tosodott az órák során, mi-
lyen fontos kutatást végzünk
is mi itten. Nem csupán  bib-
liográfiát állítottunk össze,
hanem saját gyûjtés alapján
megírtuk a hazai sci-fi-írók
életrajzait is. Ezen írók zöme
nem kerül be az irodalmi le-
xikonokba. A kötetnyi élet-
rajzot érdemes lenne akár ki-
adni, de a hazai könyvkiadás
nem érdekelt egy ilyen lexi-
kon megjelentetésében. A
szemináriumok során kiraj-
zolódott a magyar sci-fi törté-
nete az 1850-es évektôl egé-
szen máig, Jókaitól, Babitson
keresztül, a galaktikásokig.
Bizonyos sci-fi mûfajúnak ti-
tulált mûvekrôl kiderült,
mégsem azok, más eddig rej-
tett mûvek felszínre bukkan-
tak. Most olvasom Kosáryné
Réz Lola eddig meg nem je-
lent regényét, ami ebben a
mûfajban született. Óriási
meglepetés!  Jelentôs kézirat-
állománnyal is rendelkezünk.
Leletmentést végzünk, mie-
lôtt végképp eltûnnek e mû-

faj szerzôi. Mindezeken túl a
szeminárium lényege az em-
beri kapcsolatokban testesül
meg: van egy híd az író és a
tudomány, és az író és olvasó
között. Van egy biztos pont,
egy értékrend, amire az írók
támaszkodhatnak. Ez az, ami
nagyon fontos ebben a rette-
netes évtizedben, amikor a
sci-fi kiadás gyakorlatilag tel-
jesen összeomlott.

– Ennek leglátványosabb meg-
nyilvánulása a Galaktika meg-
szûnése volt, amelyet pedig mi-
nôségileg Európa vezetô, a világ
harmadik sci-fi folyóiratának
tartottak. A Möbius Kiadó
pártfogásával olyan kötetet szer-
kesztett, melyben az egykori Ga-
laktikások majd minden tagja
megtalálható. Az antológiát a
lap legendás vezetôjének, a ta-
valy elhunyt Kuczka Péternek
ajánlották, aki, mint mondják,
„többet tett a magyar sci-fiért,
mint bárki más”.

– A Galaktika nemcsak iro-
dalmilag, hanem képzômû-
vészileg is kimagasló teljesít-
ményt nyújtott. Magas szín-
vonalú kritikáival egyaránt
formált írót és olvasót. Meg-
szûnte után eltûnt a mérce,
egyik fél sem tudja, mihez
tartsa magát. Nem állítom,
hogy remekmûvek ne jelen-
nének meg a mai piacon, de
az óriási mértékû silány ter-
mék között elvész a valódi
gyöngyszem.  Németh Attila,
a Möbius vezetôje  ( maga is
egykori galaktikás) e folyóirat
örökösének vallja magát. Iro-
dalomtörténetileg és olvasás-
történetileg biztosan megté-
rül az igényes kiadványok
megjelentetése, és nagyon
tiszteletre méltónak tartom
a Möbiust, hogy felvállalja
a mûfaj népszerûsítését.
Együttmûködésünk alapja az
ô igényessége, és az én tudo-
mányos hozzáállásom volt.
Sokat számított, hogy volt hi-
telem azon – jórészt a közép–
és idôs generációba tartozó –
szerzôk elôtt, akik a rendszer-
váltás óta csak alig – vagy egy-
általán nem publikáltak.
Megszólalt Dévényi Tibor,
Bogáti Péter, Szepes Mária,
Nepp József, akit mindenki
rajzfilmesként ismert, Neme-
re István, akirôl kevesen tud-
ják, milyen jó novellista, Ne-
mes István, a Cherubion Ki-

adó vezetôje, aki a hazai fan-
tasy-irodalom egyik atyjának
számít. Lôrincz L. László
azért nem szerepel benne,
mert a saját kiadója minden
jogot fenntart magának. A
„nagy” nemzedéket szedtük
össze benne – talán utoljára. 

– A galaktikás nemzedék min-
den egyes novellájához bevezetôt
írt, a könyv végén megtalálhatók
a szeminaristák által összeállí-
tott írói életrajzok, valamint Er-
dei Pálma tanulmánya a hazai
sci-fi könyvkiadás történetérôl.
Manapság ritkaságszámba
megy ebben a mûfajban az efféle
igényesség. Meghozta a sikert?

– Ma már látni, hogy ez a
kiadvány sem lesz siker-
könyv. Sajnos, a könyvter-
jesztôk nem vállalják fel a ter-
jesztést, így gyakran azok sem
jutnak hozzá, akik keresik.

– A kötet címe: Az idô hídján,
és témájában az idô kérdésével
foglalkozik minden egyes novel-
la. Tudatos a válogatás?

– Részben tudatos, részben
véletlen. A beküldött novel-
lák többségében az idôvel va-
ló játék központi szerepet töl-
tött be. Ennek a generációnak
ez valószínûleg központi él-
ménye. A megoldások ugyan-
akkor sokfélék: Bogáti Péter
például a klasszikus realista
próza örököse, Szepes Mária
az avantgarde, futurista próza
továbbvivôje, Fábián László a
lehetô legposztmodernebb,
Nemerénél az idô valamiféle
szürrealisztikus, még inkább
impresszionista ábrázolásban
jelenik meg. Lenyûgözô a vál-
tozatosság.

– A sci-fihez kapcsolódó tudo-
mányos kutatásaik helyet kap-
nak-e  tudományos-irodalmi la-
pokban?

– Egyelôre nem. Ennek
részben az az oka, hogy a mi
gyûjtésünk ugyan kifogásta-
lan, de a feldolgozás még
nem áll azon a szinten, hogy
irodalomtudományi folyó-
iratban publikálni lehessen.
Az olvasók számára minden
további nélkül tudnánk már
irodalomtörténeti áttekintést
nyújtani, a populáris folyó-
iratok viszont nem érdeklôd-
nek a sci-fi iránt. 

Szénási Zsófia
(Az idô hídján. A mai magyar SF
tükre. Möbius Kiadó, 1290 Ft)

Amerikában a közmûveltség része a tudományos-fantasztikus
irodalom. Számos egyetem fakultásán lehet sci-fivel foglalkozni,
igaz, szinte kizárólag az amerikai szerzôket ismerik el. A tudo-
mányos érdeklôdés Európában is e mûfaj felé fordult, nemzeten-
ként, illetve a földrészt tekintve is születtek összefoglalók. A
World SF fôtitkára, a svéd Sam J. Lundvall megírta a sci-fi eu-
rópai irodalomtörténetét, melyben saját fejezete van a magyar
tudományos-fantasztikus irodalomnak. Nálunk még nem látott
napvilágot hasonló összefoglalás, noha Magyarországon – egyet-
lenként – az ELTE Bölcsészkar magyar tanszékén foglalkoznak
e mûfajjal. Talán már egy évtizedes múltra is visszatekinthet az
a sci-fi szakszeminárium, melyet S. Sárdi Margit vezet, aki
egyébiránt a régi magyar irodalomtörténet és a nôi irodalom
szakértôje. 

Tudományos
mércével is
értékes a sci-fi
S. Sárdi Margit összeállítása
a galaktikások legjavát rendezte
egy kötetbe
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A Kritika júniusi számában
részleteket közöl Szalai Erzsé-
bet Gazdasági elit a rendszervál-
tásban címû, most készülô
könyvébôl. A közreadott feje-
zet a Bokros-csomag szocioló-
giai elôzményeit, hátterét és
következményeit járja körül.
Bár az írás címe mást ígér,
Szalai a rendszerváltás óta el-
telt tíz év legkoncentráltabb
megszorító intézkedésegyüt-
tesének gazdasági hátterére is
kitér, nem feledkezve meg an-
nak a sokszereplôs politikai
játszmának a felidézésérôl
sem, amelynek során az elôre-
láthatóan népszerûtlen – so-
kak szerint azonban (legalább-
is részleteiben) szükséges –
Bokros-csomag megszületett.
A szerzô – eddigi írásaihoz
hasonlóan – a feltárandó poli-
tikai-gazdasági-szociológiai
események jobb megértése ér-
dekében a politikai alkuk so-
rán jelenlévô, azonban a név-
telenséget választó nyilatko-
zók információival teszi ár-
nyaltabbá és érthetôbbé a fo-
lyamatokat. Ritka, hogy egy
köztéri szobrokkal foglalkozó
mûvészettörténész majd min-
den írásával megnevetteti ol-
vasóit, annak ellenére, hogy
tanulmányai kizárólag szak-
mai szempontokra koncent-
rálnak. Nos, Boros Géza ezek
közé a szakírók közé tartozik,
a Kritikában publikált Újabb
pesti szobrok (Hétvezérek) címû
kis esetismertetés is jókedvre
hangolja olvasóját. Pedig Bo-
ros semmi mást nem csinál,
csak egy millenniumi, Pest-
szentlôrinc önkormányzatá-
nak felajánlott szoboregyüttes
köztérre állításának történetét
meséli el. Elmélkedik egy ki-
csit a mûkedvelô szobrászok

által ingyen felajánlott „mûal-
kotások” drágaságáról, a helyi-
és a fôvárosi önkormányzat
döntéseinek következetessé-
gérôl. De nem feledkezik meg
az amatôr mûvészrôl sem:
„Elismerésre méltó a szobrász
teljesítménye, ahogy a farönk-
bôl kibontotta a majd három-
méteres figurákat, a mû eszté-
tikai-plasztikai értéke azon-
ban erôsen kétséges.” A törté-
netet olvasva a nevetés mellett
el is szontyolodik az ember,
mert elég, ha közvetlen kör-
nyezetére gondol és tudja: a
lôrinci vezérek esete sajnos
nem egyedi jelenség.

Müller Rolf A monori találko-
zó, 1985 – jelentések tükrében
címmel adja közre írását,
amelyben felidézi, hogy a 15
évvel ezelôtti kétnapos ta-
nácskozást miképpen kísérte
figyelemmel a hatalom, azaz a
Belügyminisztérium III. („ál-
lambiztonsági”) Fôcsoportfô-
nöksége. A szerzô dokumen-
tumokat is közread, rövid na-
pi operatív információs jelen-
téseket és egy hosszabb össze-
foglalót, amely a pártközpont
tudományos, közoktatási és
kulturális osztályán készült. 

Júniusban jelent meg a Liget
irodalmi és ökológiai folyóirat
100. száma. A lap olvasói –
egyebek mellett – örömmel
fedezhetik fel G. István Lász-
ló A vers élettana címû tanul-
mánysorozatának harmadik
részét Weöres Sándorról. A
méltatlanul (de nem minden-
ki által) elfelejtett költô verse-
it elemzi a szerzô – nem a
megszokott formában. Csen-
gery Kristóf a Mi a kérdés? ro-
vatban a 20. század zenéje és
a közönség kapcsolatát elemzi
A nagy kaland után címû írásá-

ban. A 20. század zenéjének
kialakulását keresve Csengery
azt valahol a 19. század köze-
pén találja meg. Elemzése so-
rán sorra veszi az új irányzato-
kat, majd arra a kérdésre kere-
si a választ, hogy a század ze-
néje miért nem találta meg va-
lódi, szélesebb közönségét,
azaz miért csak egy szûk szak-
mai-baráti csoport kíséri figye-
lemmel a kortárs zenét. Kér-
dései a jelenlegi helyzethez
vezetô út bemutatása után is
csak újabb kérdéseket vetnek
fel: „Írjon a zeneszerzô önma-
ga számára, nem törôdve a
külvilág ítéletével – és eköz-
ben magányosodjon el, váljék
munkája visszhangtalanná?
Pályázzon a közönség kegyei-
re – és eközben adja föl az újat
keresés igényét? Minek tekint-
se a zenét: kommunikáció-
nak? Az önmegismerés szuve-
rén módjának? (...) Tápláljon-
e reményeket a mûvészet és a
nagyobb közösség viszonyát
illetôen: eljöhet-e még egy
olyan kor, amelyben az úgy-
nevezett „magas mûvészet” is-
mét a társadalom ügyévé válik
– vagy ez csak a 19. században
volt elképzelhetô? Izgalmas és
továbbgondolkodásra serken-
tô tanulmány Csengeryé,
akárcsak Bíró Béla Nemzet és
környezete címû írása, amely a
tiszai ciánszennyezés apropó-
ján környezetvédelem és a ro-
mán közgondolkodás kapcso-
latát boncolgatja. Bíró az em-
ber és környezet kapcsolatát
elemezve irányítja arra a fi-
gyelmet, hogy az etnikailag,
vallásilag, nyelvileg homogén
nemzetállam kialakítására tett
kísérletek mennyire hiábava-
lóak és korszerûtlenek, hi-
szen: „A környezet számára
már nem a nemzet, hanem az
ember a környezet.” A Liget
eddigi számaival már bizonyí-
totta, hogy kiemelt helyet
szán lapjain a költészetnek,
ezúttal sincs másképp: a jubi-
leumi számban Horgas Béla,
Novotny Gergely, Lackfi Já-
nos, Fecske Csaba, Acsai Ro-
land és Búth Emília versei ol-
vashatók.

A tizenkettedik évfolyamá-
ban járó 2000 júniusi számát
Szilágyi Ákos szerkesztette, így

hát senki se lepôdjön meg
azon, hogy túlsúlyban vannak
az orosz témájú írások... Sto
gyelaty?, ez a címe Alekszandr
Szolzsenyicin fejtegetéseinek,
amelyre az adott alkalmat,
hogy a róla elnevezett díj át-
adásakor elhangzott egy, a cse-
csen helyzettel összefüggô ri-
porteri kérdés, amelyre a neves
író elkeseredett kirohanással
válaszolt. Szolzsenyicin sze-
rint az lenne a legkisebb baj,
ha csak a csecsen válság okoz-
na problémát az országnak,
pedig: oroszok milliói kerültek
a Szovjetunió széthullása után
a határ másik oldalára, az ál-
lamhivatalokban teljes a ká-
osz, a privatizáció során kira-
bolták az országot – sorolja el-
keseredetten. Szerinte a re-
formnak kinevezett folyama-
tok álreformok voltak és ha –
amint a politikai elit ígéri –
folytatódnak, az országot sem-
mi sem menti meg a teljes szét-
eséstôl. Teljesen más szem-
szögbôl vizsgálja az orosz
helyzetet, de sok mindenben
Szolzsenyicin diagnózisát tá-
masztja alá Lee S. Wolosky Pu-
tyin és a plutokraták címû tanul-
mánya. A Wolosky festette
kép lesújtó: az, hogy Jelcin he-
lyett Putyin vezeti az országot,
nem jelent semmi változást,
hiszen a hatalom igazi birto-
kosai az (olaj)oligarchák, akik
csalás és sikkasztás útján jutot-
tak pozícióikhoz a közéletben
és semmi jel nem mutat arra,
hogy azt kiengedjék kezükbôl.
Fazil Iszkander elbeszélésének
már az alaphelyzete is mulat-
ságos, Abháziában élô nége-
rekrôl esik szó benne, akiket a
hatvanas években az (ébre-
dô...) Afrika államaiból érke-
zett politikusoknak mutogat a
szovjet vezetés. Pedig az egész
úgy indult, hogy csak Roy
Royson, a híres és imperialis-
ták által üldözött énekes láto-
gatja meg ôket, hogy saját sze-
mével lássa azokat a Szovjet-
unióban élô négereket, akik ha
azt a kifejezést hallják, hogy
diszkrimináció, csak a szemü-
ket meresztgetik. Arról nem is
beszélve, hogy frissen kiutalt
jutalom Volgával szállítják a
dinnyét a Krímbe...

H. B. 

F O L Y Ó I R A T S Z E M L E

Oligarchák uralma
A kulturális folyóiratok piacán zavarba ejtô bôséggel találja ma-

gát szembe az olvasó. A piac nem is lenne képes eltartani ennyi

lapot, azonban a különféle pályázati támogatási formáknak kö-

szönhetôen a választék lenyûgözô, a fôvárosi és vidéki mûhelyek

életképességérôl árulkodik. Ajánlónkkal egy-egy érdekesebb lap-

számra kívánjuk felhívni a figyelmet.
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– Olcsó húsnak híg a leve, de
jobb híján folyamodjunk a Ki
kicsodához. Eszerint ön újság-
író, publicista, az Élet és Iroda-
lom fôszerkesztô helyettese, a
Számítástechnika fômunkatár-
sa, Pulitzer-díjas stb. Ám kicso-
da-micsoda valójában?

– A magam definíciója sze-
rint: szövegelôállító szakipa-
ros vagyok. Tehát újságírói
tevékenységemet úgy fogom
fel, hogy annak végeredmé-
nye valamilyen szöveg.
Hogy aztán ez tartalmilag,
mûfajilag milyen jellegû, ho-
vá sorolható, az ebben a
megközelítésben másodren-
dû kérdés. Hiszen e mester-
ség alapja, lényege végül is
az, hogy valamifajta szöve-
get kell generálni. S lehetô-
leg olyat, hogy az olvasó el-
olvassa. Noch dazu: szíve-
sen olvassa el.

– Egykoron rosszmájú olvasó-
ja feltételezhette: Váncsa István
elolvas, mondjuk, egy könyvet,
aztán úgy igazítja szerkesztôjé-
nek figyelmét, hogy a megrendelt
írás ezen olvasmánnyal egybe-

vágjon. Most is ilyesfélét mûvel:
valami érdekli, aztán úgy inté-
zi, hogy olvasójának érdeklôdé-
sét is ebbe az irányba terelje?

– Hát, nem egészen így tör-
tént. Valamikor nemigen
volt módom arra, hogy az
olvasót erre vagy arra terel-
jem. Meg kellett írnom, ami-
vel megbíztak, de abba per-
sze már akkor beszûrôdhe-
tett, ami foglalkoztatott. Ám
mostanra, öregkorom elejére
valóban sikerült elérnem,
hogy mindig csakugyan ar-
ról írjak, ami az adott pilla-
natban érdekel. És semmi
másról. E tekintetben bian-
kót kaptam, teljesen szabad
vagyok.

– Ám mindennapi mondani-
valóját – amelyet persze, a heti-
lapok ritmusában közöl – több-
nyire bölcseleti alapra állítja,
noha gúnnyal, iróniával nya-
kon önti ezt a filozófiát. Rend-
jén való, hogy publicista efféle
elmékkel társalkodjék?

– Amit csinálok, az az új-
ságírásnak egyik irodalom-
széli perifériája. Afféle sen-

kiföldje a kettô között. S e
terrénum jellemzôje éppen a
behatárolatlanság, a nagy-
mértékû szabadság – hang-
nemben és megközelítésben
egyaránt. S nem is annyira
az én találmányom vagy ki-
váltságom ez, hanem az Élet
és Irodalom maga is ilyen
köztes helyet foglal el a ma-
gyar sajtóban, közgondolko-
dásban. S ez publicisztiká-
imnak is sajátos lehetôsége-
ket és kereteket diktál.

– Ha publicisztikákat ír, mi-
ért nem nevezi önmagát publi-
cistának?

– Mert a publicista fogal-
mához tapadnak bizonyos
konnotációk. Nálunk a pub-
licista azért fôként politikai
elemzô. Olyan közíró, aki
kiterjedt kapcsolatrendszeré-
nek, információinak birto-
kában figyelemre méltó
megállapításokat tesz a köz-
élet fontosabb kérdéseiben.
No hát, én az ilyesfélékre
abszolút képtelen vagyok.
De nem is akarok ezekre ké-
pessé válni. Ezért mondom
megint: írásaim szövegek.
Nincsenek bennük szenten-
ciák, de talán el lehet ôket
olvasni.

– Az irodalom perifériájára
helyezi szövegeit. Több tehát ez
az újságírásnál, de az iroda-
lomnál kevesebb? Vagy csupán
arra utalt: a mûfajok határai
elmosódtak?

– Fôként az utóbbira. Nem
mintha korábban olyan
markáns, áthághatatlan ha-
tárai lettek volna a mûfajok-
nak. Inkább – egy objektív
folyamat eredményeként – a
közfelfogás változott meg. A
korábbiaknál sokkal tága-
sabb értelemben beszélünk
manapság irodalomról. Be-
leférnek ebbe olyan horda-
lékanyagok is, amelyeket a
régebbi, szigorúbb szemlélet
leválasztott volna a literatú-
ráról. Ebben az értelemben
az olyan salátafélék is hozzá-
tartozhatnak, mint az én
szövegeim. Hozzáfûzhetem:
ha ebben a szövegben az ér-
tekezô prózáétól eltérô stilá-
ris eszközök is felbukkan-
nak, illetve ha ez annál több
érzelmi jellegû befogadói

mozzanatot is kíván az olva-
sótól, akkor talán inkább te-
kinthetô irodalomnak, mint,
mondjuk, egy kertészeti ké-
zikönyv.

– Ha már az irodalomig ju-
tottunk, eljuthatunk a képzô-
mûvészetig is: Hieronymus
Boscht bolondnak titulálta az
utókor, El Greco látásmódja
„mögé” szembetegséget képzel-
tek, holott csak azt festették,
amit láttak, éltek. Az ön ke-
mény iróniája arra utal: annyi-
ra elkeserítô világban élünk,
hogy csak torzító szemüvegen át
képes szemlélni?

– Ha már az iróniánál tar-
tunk: egészen Szókratészig
visszamehetünk. Ez a látás-
mód már akkor érvényesült,
amikor még szemüveg sem
volt. Számomra az irónia
azt jelenti, hogy „elsôre”
nem fogadom el a tárgyalt
dologhoz tapadó, kötelezô-
nek gondolt konvenciót, ha-
nem azt eltávolítom ma-
gamtól, s úgy próbálom
szemlélni, körbejárni, meg-
tekinteni – netán szokatlan
nézôpontból. A megközelí-
tés sajátossága, furcsasága
adott esetben akár humor-
forrás is lehet. De úgyneve-
zett iróniám is – alanya, tár-
gya válogatja – hol elnézô,
hol szigorú.

– És saját írásait képes-e
olyan távolságtartással szemlél-
ni, hogy sejtse: a pillanat termé-
kei csupán, vagy lehet mara-
dandó olvasatuk is?

– Nem gondolkodom er-
rôl. Azt viszont tudom, ta-
pasztalom: a világ irdatlan
mennyiségû szöveget lök ki
magából. S aztán még kife-
jezetten értékes életmûvek
is a süllyesztôbe hullanak,
és elô nem kerülnek onnan
többé. Rendkívüli önbiza-
lom kellene tehát ahhoz,
hogy azt képzeljem, mind-
abból, amit megírtam-meg-
írok, bármi is fennmarad-
hat. De az ellenkezôjét sincs
okom feltételezni, hiszen
végsô soron bármi bekövet-
kezhet ebben a világban.
Ám nem foglalkozom talál-
gatással. Amikor úgy adó-
dik, rendes iparos módjára
elôállítom szövegeimet.

E M B E R  É S  G O N D O L A T

Váncsa Istvánnal
beszélget
Nádor Tamás
Szövegelôállító szakiparosnak nevezi magát, ami, mint minden
önmeghatározás, találó is, meg nem is. Találó, mert különös lá-
tószögbôl létrehozott írásai megfelelnek a mesterségbeli követel-
ményeknek, azaz eme mintadarabok akár sokszorosításra is al-
kalmasak. Csak hát a klónozott példányokból, minden genetikai
azonosságuk ellenére épp az hiányoznék, ami bennük egyedülva-
ló, eredeti. Így hát pontatlan is a definíció, hiszen e hivatásos iro-
nizátor publicisztikáinak épp az a lényege, hogy mindegyik mód-
felett sajátlagos. Vagyis a váncsaiádák olyanok, mint, mondjuk,
a milliárdnyi kínai: vágott szemmel, ferdén, sárgán, keleti szög-
bôl néznek a világra, csak éppen minden esetben más a ferde
szem, más árnyalatú a sárga, és egészen más a srévizaví. No és
ez a pópás pasas egyáltalán nem kínaias, s a szövege sem ipari
termék, hanem professzionista írásmû. Ha pedig furcsa fintora
megszokottnak tetszik, annak magyarázata: mifelénk mégiscsak
ôshonos az ilyen éles tekintetû, a bölcselettôl sem megrettenô ke-
let-közép-európai.
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zt hallottam, magyar em-
ber számára bármilyen
elképzelhetetlen, hogy

például a francia televízió nem
sugároz fômûsorban amerikai fil-
meket, csak tizenegy óra után.
Nem tudom, hogy a francia kul-
túráért felelôs politikusok mit
mondanak a reklámozóknak, de
az is lehet, hogy Franciaország-
ban még a reklámozók is hazafi-
ak, számít nekik valamit a nemze-
ti kultúra. Lehet, hogy a francia
polgár nem mind bunkó, és még
a legmagasabb keresetû egyhar-
mad is áldoz a kultúrára: könyvet
vásárol (sôt, lehet, hogy olvas is!),
moziba, színházba, hangverseny-
re jár, és az adófizetô hajlandó
olyan pártra is szavazni, amelyik
a költségvetésbôl a nemzeti kultú-
rára is áldoz. Sôt azt is hallottam,
hogy a filmforgalmazók minden
amerikai vagy más külföldi fil-
men keresett egy FF után egy fél
FF-t kötelesek a Nemzeti Film-
alapba befizetni, amibôl aztán a
költségvetés a nemzeti filmgyár-
tást finanszírozza, legalábbis
szponzorálja. 

Különös világ, magyar ember
számára nehezen elképzelhetô… 

Az iskolában megfizetik a fran-
cia nyelvet, irodalmat, a jó mo-
dort, illemet oktató pedagóguso-
kat, és nem vér, faj, származás
alapján válik a polgár jó franciává,
hanem nyelvi, irodalmi, kulturá-
lis ismeretei által. 

Az is szinte hihetetlen, hogy
vannak országok, ahol tudják,
hogy a kultúra nem fölösleges lu-
xus, hanem valódi társadalmi
funkciója van: önismeretre, a
környezet, a körülmények, a va-

lóság ismeretére tanít, más embe-
rek megbecsülésére, a másság
tiszteletére tanít, és nem verejté-
kesen, kínlódva, hanem örömél-
ményt adva, szórakozva és szóra-
koztatva. Sôt némely elvetemült
(európai) országban azt is tudni
vélik, hogy nem csak a vallás ta-
níthatja erkölcsös magatartásra
az embert, de a kultúra is, példá-
ul egyszerûen azáltal, hogy min-

den emberi történetnek van vala-
miféle erkölcsi tanulsága. Ha
más nem, hát az, hogy az ember
esendô, hogy a látszat sokszor el-
födi a lényeget, hogy a jó és a
rossz nem található meg tisztán a
valóságban: egy személyiségen
belül is, és egy társadalmon belül
is arány kérdése, hogy mikor do-
minál a jó, mikor a rossz. Arra is
a mûvészet tanít meg, hogy léte-
zik kulturált viselkedés, európai
jó modor. 

Na persze odaát, Európában,
nem itthon, minálunk, ahol a
gazdasági és politikai elit egy-
aránt úgy viszonyul a kultúrá-
hoz, mint néhai Goebbels dok-
tor, aki, tudvalevô, odanyilatko-
zott, hogy ha meghallja azt a
szót: kultúra, reflexszerûen a
pisztolytáskájához kap… 

Így aztán Európában ma már
nemigen fordul elô, hogy egy ma-
gas rangú politikus belevágja a ri-
porter képébe, rámondja nagy kö-
zeliben a képernyôre, bele a tévé-
nézô ámuló szeme közé, hogy mi-
után a maguk (a riporterek) állítá-
sai közül százból kilencvenkilenc ha-
zugság, nincs okom föltételezni, hogy
pont ez az egy igaz. Aztán a követ-
kezô képen már írásos dokumen-

tumát láthattuk annak az állítás-
nak, melyrôl a magas politikai
méltóságot viselô (közép-keleti –
nem európai) úr épp az imént ál-
lította, hogy nincs oka föltételez-
ni, hogy igaz. 

Kicsit bonyolult, de hát ez Ma-
gyarország…

A következô képen pedig a ri-
porter kérdésére telefonon nyilat-
kozza a szóban forgó ügy alanya
(mely ügyrôl az imént állította a
magas politikai méltóságot viselô
valaki, hogy szemenszedett ha-
zugság), hogy bizony sajnos igaz,
szánja-bánja, de nem tagadja, sôt
azt sem tagadja, hogy idáig leta-
gadta, hogy egy olyan párt képvi-
selôjelöltje volt, amely pártot az
említett magas politikai stallumot
viselô nyilatkozó halálos ellensé-
gének tekint. 

(Európában ez is ismeretlen je-
lenség; ott az egyik parlamenti
párt a másik parlamenti pártot
nem halálos ellenségének, hanem
politikai ellenfelének tekinti,
igaz, ott az a bizonyos „demokrá-
ciának” nevezett államforma a di-
vat, amit mi itthon nemigen is-
merünk még/már.)

Önéletrajzot nem kértek Öntôl?
teszi föl a kérdést a riporter; de
igen, hebegi ez a szóban forgó
szerencsétlen, de én azt hittem,
szakmai önéletrajzot kell írnom,
nem politikait. 

Magyarországon! 
Ez több mint tájékozatlanság.

Ez ordító kulturálatlanság; éppen
olyan kulturálatlanság, mint azt
mondani a tévériporternek, hogy
„mivel az Önök állításainak ki-
lencvenkilenc százaléka hazug-
ság, nincs okom föltételezni,
hogy pont ez az egy igaz”. Ami-
kor egy egész ország tévénézôi
számára nyilvánvaló már, hogy a
politikus régen tudja, hogy amit a
tévériporter kérdez – mondom:
kérdez, még csak nem is állít –, az
bizony igaz! 

És ennek itt semmi, de semmi
következménye nincs, mindenki
vállat von, és úgy tesz, mintha
nem látta, nem is hallotta volna.
Ez ugyanis Magyarország. Nem
Európa.

Persze honnan is tanult volna a
magyar politikai elit európai kul-
turált magatartást, ha ebben az
országban az úgynevezett „elit”
köszönôviszonyban sincs a kultú-
rával. Ebben az országban a sze-
gények, a betegek, az öregek, a ro-
mák és a kultúra teremtôi és ter-
jesztôi vannak halálra ítélve.

K e r t é s z  Á k o s
Európai kultúra
– európai modor

A

Irodalmi sátrak, abszurd dráma-
elôadások, kortárs táncszínházi
produkciók, „poétaring” várja az
érdeklôdôket a Pepsi Sziget 2000
Fesztiválon 2000. augusztus 2. és
9. között az Óbudai-szigeten.

A kezdetben fôleg zenére (ko-
moly-, jazz és könnyûzene) épülô
rendezvény az évek során jelentôs
kulturális, irodalmi, sport- és gyer-
mekprogramokkal bôvült.

A Pepsi Sziget 2000 Fesztivál
idén is tartogat újdonságokat. A
már megszokott helyszínek és
sztárok mellett külön világzenei
színpaddal, kibôvített színházi,
irodalmi helyszínnel, változatos
mozi- és táncelôadásokkal várják a
látogatókat. Nagy elôrelépés, hogy
a Színház- és Táncsátor új helyszí-
nen található (a domb túloldalán),
ahol a bemutatott darabok kényel-
mes és bensôségesebb légkörben

lesznek élvezhetôk. Ebben az év-
ben naponta két meghívott pro-
dukció kerül bemutatásra, színház
és tánc mûfajban. A sátor közelé-
ben található szabadtéri színpa-
don amatôr társulatok mutatkoz-
nak majd be, illetve zenés színhá-
zi darabok lesznek láthatók. A
táncszínházi programok a Kortárs
Táncszínházi Egyesület szervezé-
sében kerülnek bemutatásra. Ízelí-
tô a tervezett elôadásokból: fellép
a L’art pour L’art Társulat, a hazai
abszurd humor elsô számú képvi-
selôje, és a Méhek (Méhes Csaba
és Hargitai Gábor): Méhek-M-
JUZZZIK c. elôadásukkal, mely a
duó és barátaik régi és új mûsor-
számait tartalmazza. Láthatjuk a
Közép-Európa Táncszínház: Ôs
K. (Városi busman) produkcióját.
A Szkéné: Don Quijote kalandjai
c. darabja Cervantes regényének és

a színészek improvizációinak öt-
vözete alapján íródott. Az Art
Kontakt Mozgásszínház: Montázs
címmel két korábbi elôadásuk
(„Montázs” és „Farkasok órája”) fô
témája köré épített új produkciót
mutat be. Fontos megemlíteni a
megrendezésre kerülô Diákszínját-
szó Fesztivált, melynek keretében
látható egy mese abszurd feldolgo-
zása, valamint Dosztojevszkij Ör-
dögök címû mûve, illetve Frederi-
co García Lorca mûvei alapján ké-
szült produkció. Bozsik Yvette ko-
reográfus-rendezô társulata „Kaba-
ré – elvágyódás két részben” elô-
adása a ’20–’30-as évek kabarédala-
ira épül, és szövegek nélkül kalau-
zolja a tánc kedvelôit egy más va-
lóságba.

A Színházi Kreatív Workshop-ot
a Méta Egyesület drámapedagógu-
sai hozzák létre azok számára, akik
szeretnék kiélni színészi ambíciói-
kat. Ezenfelül megtekinthetôk
majd zenés rendezôi vizsgaelôadá-

sok, a Budapest Tánciskola tanuló-
inak és volt növendékeinek estje,
továbbá a Budapest Bábszínház (a
Bábrándozók) külföldön is nagy si-
kerrel bemutatott, felnôtteknek
szóló zenés elôadása, az izraeli
Vertigo Dance Company és a ma-
gyar Artus közös elôadása és Molly
Ackermann (USA) és a Bálványos
Társulat (Magyarország): Kapcso-
lódások – Moments of Creation
performance elôadása is. Termé-
szetesen lesz a Sziget Fesztivál
hangulatát bemutató produkció is,
fôleg a fiatal generáció számára.

A Színház- és Táncsátor mellett
található irodalmi sátorban felol-
vasó esteken vehetnek részt, ahol a
kortárs költészet és próza képvise-
lôi ismertetnek meg mûveikkel.

A Pepsi Sziget 2000 Fesztiválra
2000. május 11. óta kaphatók a be-
lépôjegyek. A bô kulturális kíná-
latból – nemcsak a tini korosztály
– bárki kedvére válogathat.

Szvitek Péter –Verner Adrienn

Pepsi Sziget 2000 Fesztivál
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O L V A S Ó S Z E M Ü V E G

Tôkéczki László (akinek nevét
saját kiadója hibásan, y-nal sze-
repelteti a hátsó borítón) egy
nagyformátumú magyar politi-
kusról írt könyvet. Hogy a mû
a szó igazi értelmében hézag-
pótló volna, nem mondhatjuk,
hiszen Tisza Istvánról 1985-
ben sok adatot és kevés ideoló-
giai minôsítést tartalmazó élet-
rajzot írt már Pölöskei Ferenc,
majd még sokkal több adatot
közölve, és az empatikus ábrá-
zolás terén rekordokat döntö-
getve monumentális terjedel-
mû monográfiát tett közzé Ver-
mes Gábor. Utóbbi olyannyira
alapos és megkerülhetetlen
munkát végzett, hogy Tôkéczki
– be is vallva minden esetben –
Vermes kutatásainak eredmé-
nyeit használja nyakra-fôre,
csak épp (eleve eltökélten) el-
lenkezô elôjelû következtetése-
ket von le belôlük. Az a feltéte-
lezés is hamar megdôl, hogy
netán azért kellett harmadszor-
ra is nekirugaszkodni egy Ti-
sza-portré elkészítésének, mert
nevezett politikusról Tôkéczki
elôtt kizárólag elítélô vélemé-
nyeket, ráadásul bántóan
szimplifikáló, elôítéletes, csupa
negatívumból összerakott mo-
zaikokat lehetett olvasni. Két-
ségkívül volt olyan idôszak is,
amikor Tiszáról másképp, mint
néhány, vad indulatból fakadt
Ady-vers ôt illetô kitételeinek
„megzenésítésével” nem lehe-
tett szólni – de ezen már meg-
lehetôsen régóta túl vagyunk,
negyven–ötven évvel ezelôtti
sommás megfogalmazások cá-
folatául aligha írt volna Tôké-
czki László egész könyvet. Ak-
kor hát? Pölöskei sem fukarko-
dott annak elismerésével, hogy
Tisza „küldetéstudata, eszméi-
be, tetteibe vetett hite” kivéte-
les volt, hogy „vészjelzései nem
alaptalanok”, hogy (a hazai po-
litikusgárdát tekintve különö-
sen) „nagy szakértelemmel”
kapcsolódott be a vitákba,
hogy feltûnôen „járatos volt a
korabeli közgazdasági és pénz-
ügyi kérdések jogi vonatkozása-

iban”, hogy „határozottsága,
aktivitása, munkabírása egye-
dülállónak számított”, hogy „a
korabeli parlamentben” ô kép-
viselte „aránylag legkövetkeze-
tesebben a nemzetiségi politi-
kát”, hogy „egyértelmûen el-
ítélte a felekezeti túlkapáso-
kat”, hogy bár ellenfelének tar-
tott minden demokratikus és
szabadgondolkodó szervezetet,
„óvott ezek brutális felszámolá-
sától”, és így tovább. Vermes
Gábor ennél is tovább megy,
nemcsak azt ismeri el (idézhe-
tetlenül sok esetben), hogy Ti-
sza mennyivel koncepciózu-
sabb, következetesebb, méltá-
nyosabb politikus volt, mint
kortársai, de azt is, hogy „az
agrárius szélsôségesek, az anti-
szemiták, a klerikálisok, a szo-
cialisták, a progresszió tagjai és
a nem magyar nacionalisták
EGYARÁNT érezhették ne-
heztelésének és haragjának he-
vét”. Sôt: Vermes unos-untalan
sort kerít arra is, hogy a Tisza-
ellenesek torz megnyilatkozá-
sait, durva túlzásait bírálja. És
mégcsak az sem áll, hogy csak a
stílusukat-modorukat tenné
kritika tárgyává. „Vitathatatlan
tény, hogy Tisza igyekezett
megakadályozni a demokrati-
kus változásokat, de vajon ez-
zel együtt is igaz-e az, hogy
Magyarország kietlen puszta-
sággá, >>halálos betegségû, zül-
lött országgá<<, vagy >>sötét
börtönné<< vált a kulturált Eu-
rópa közepén? NYILVÁNVA-
LÓAN NEM” – jelenti ki Ver-
mes Gábor, vagyis éppen egy
lényeges ponton ad Tiszának
igazat. Kell-e, szükséges-e, sür-
gôs-e ilyen elôzmények után
Tisza „eszmei és politikai ar-
cát” újra megrajzolni, hogy be-
csülete helyreállíttassék? Magá-
tól értetôdik, hogy Tôkéczki
Lászlót valami más motiválta.

Nem akarnám elôre közölni,
hogy – szerintem – micsoda, in-
kább tallózva idézném könyvé-
nek erre utaló kitételeit. Tisza
gyilkosait „már 1917 októbere
óta ismert, gyáva, terrorista tí-

pusú” alakoknak nevezi. Tisza
és a korabeli ellenzék viszonyát
taglalva közbeveti: „Az ellen-
zék A MA IS OLY DIVATOS
EMBERI JOGOKAT emlege-
ti...” Másutt, mintha „csak úgy”
eltöprengene, ezt kérdezi: „Sza-
bad-e lebecsülni illetve teljesen
rossznak, >>retrográdnak<< tarta-
ni a hagyományos – s persze,
majd felbomló – patriarchális
vezetést és befolyást?” Megint
másutt szerzônk megjegyzi: „A
tragikus mindebben az, hogy
ezt a értelmetlenül destruktív
ellenzékiséget az állítólag racio-
nális européer baloldal is gyak-
ran támogatta...”

Példaként állítja a mai olvasó
elé, hogy Tisza „... a világhábo-
rú elôtt már jól tudta, hogy ná-
lunk a szélsôbaloldali népámí-
tás a veszedelmesebb”, s nem
az ellenkezô elôjelû „kizáróla-
gos, szélsôséges eszmék”. Mivel
az végképp nem tagadható,
hogy Tisza meglehetôsen ke-
mény eszközöket alkalmazott
politikai ellenfeleivel szemben,
Tôkéczki mély megértéssel szól
arról, miszerint „csoda lett vol-
na, ha a >>progresszió<< gyakran
útszéli támadásaira csupa úri-
emberi válaszok születtek vol-
na”. A Tiszával vitatkozó ifjabb
nemzedékkel szemben „Tisza
elemzésének igazsága aligha ta-
gadható. A szociológuskodás
általános elterjedése ahhoz ve-
zetett, hogy ez az új tudomány-
ág egyenlô lett nálunk a politi-
kai agitáció eszközével...” És to-
vább, egyik pofont a másik
után kapja ez a tábor: „A magát
nemzetközinek és européernek
hirdetô baloldali radikalizmus
a magát a dicsôséges magyar
múlttal legitimáló >>történelmi
osztályokkal<< szemben ugyanis
a legélesebb, JÓRÉSZT MÉL-
TATLAN ÉS HAMIS támadá-
sokat a magyar történelem je-
gyében indította”. Tisza koráb-
bi monográfusai közül az egyik
„a marxista forradalomfétis”, a
késôbbi „a reformfétis” nevé-
ben kritizál. De: „Mind a nem-
zetiségi, mind a szociális moz-
galmakat a >>progresszív<< el-
mék és történetírók túldimenzi-
onálják”. Hát még mit követ-
nek el? „Misztikfikálják” a kor
munkásságának szerepét, meg a
kisebbségi mozgalmakat. Vég-

képp elítélendôek azok, akik –
horribile dictu! – „a nemzetnek
csak plebejus értelmezését vol-
tak képesek >>haladónak<< te-
kinteni”. Tisza „össznemzeti”
politikus, az viszont, amit el-
lenlábasai akarnak, csupán
„mechanikus tömegdemokrá-
cia”. Tôkéczki fejtegetései közt
is csúcs az a megjegyzés, misze-
rint Tisza, aki még elvben is el-
lensége volt bármiféle földosz-
tásnak, „igen helyesen a népsze-
retetet nem az osztogatásban
látta...” Kár is folytatni a citátu-
mok sorát, világos: ez a könyv
nem Tisza Istvánért íródott. A
szerzô Tisza ürügyén érzi el-
mondhatóknak a mai jobboldal
zsigeri gyûlölködéseit, fröcsögô
indulatait minden idôk hazai
progresszívjeivel szemben, irtó-
zását bármiféle forradalom,
bármilyen valódi „tömegde-
mokrácia” (van-e igazából más-
féle?), mindenféle plebejus
gesztus (például az 1945-ös
földosztás) iránt. Úgy véli, kön-
nyebb, támadhatatlanabb, ha
Tisza szavaival sejteti, minden
baj oka az, hogy a deklarációk-
ban méltányos, ám tetteiben
agresszív konzervativizmus
nem tehet azt, amit akar. Kife-
jezett nosztalgiát árul el az oly
idôk iránt, amikor ez a fajta gôg
korlátlanul érvényesíthette aka-
ratát. A baloldali radikalizmust,
mint történelmi rákfenét mu-
tatja be, s hogy valóban errôl
van szó, egyebek közt ilyen
mondataival árulja el: „Tiszát
igazolta utóbb a történelem,
nem >>progresszív<< ellenfeleit”.
Olyan nagyon biztos ez? Per-
sze, ha Tisza igazolódott, miért
is ne fordulnánk vissza hozzá,
miért is ne lehetne például (á la
Tisza) az okvetetlenkedô ellen-
zéket karhatalommal kivezet-
tetni a parlamentbôl s tenni,
amit úri kedvünk diktál?
Tôkéczki László: Tisza István
eszmei, politikai arca
Kairosz Kiadó, Bp., 2000.,
254 oldal, 1700 forint

Kit ábrázol
Tisza István portréja?
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– Ha nem Ön volna Tábori Zoltán, ol-
vasná-e Tábori Zoltán mûveit?

– Nem olvasnám, mert egybôl
gyanakodni kezdenék: Sörkato-
nák? Nekropolice? Biztos valami
posztmodern szójátékgyûjtemény.
De nagyon rosszul tenném, ha
nem olvasnám, mert ezekbôl a
könyvekbôl sok mindent ki lehet
olvasni, csak az épp aktuális irodal-
mi divatot nem.

– 1989-ben megjelent elsô könyve,
legalábbis számomra, komoly meglepe-
téssel szolgált. Akkoriban az irodalom
már jó ideje csaknem kizárólag entel-
lektüeleknek és entellektüelekrôl szólt,
novelláinak szereplôi viszont szinte ki-
vétel nélkül munkások voltak, akiket
szemlátomást jól s fôként belülrôl is-
mert. De honnan?

– Huszonnyolc éves koromig a
régészeten kívül más nem is érde-
kelt. Terepbejárásokat, ásatásokat
csináltam, vagy csak ültem a múze-
umi dolgozószobámban, és rajzol-
tam a késô bronzkori urnákat. Az-
tán anyagi gondjaim támadtak, és
az egyik restaurátor azt mondta,
hogy menjek el a téglagyárba, ott
baromi sokat lehet keresni, orvo-
sok, ügyvédek rakják a téglát. És én
voltam olyan naiv, hogy elmen-
tem. Keresni még csak-csak lehe-
tett, ha az ember bement éjfélkor,
és rakta a téglát délig, de a többibôl
egy szó nem volt igaz. Ezeknek az
embereknek csak általános iskolai
bizonyítványuk volt, az se nagyon.
De volt valami fantasztikusan fel-
emelô abban a közegben. Aztán
már Budapesten voltam állásban a
Magyar Nemzeti Bank arbitrázs
osztályán, amikor hasonló meg-
fontolásokból elmentem plakátra-
gasztónak. Ezt a döntésemet a ba-
rátaim azóta is megkérdôjelezik.
De én ott igazi purgatóriumi em-
berekkel találkoztam. Ha végigme-
gyek egy aluljárón, valakit mindig
felfedezek, akivel egyszer az élet-
ben már ragasztottam plakátot.

– Sörkatonák címû, 1990-ben megje-
lent regénye új oldaláról mutatta be: ki-
derült, hogy erôs oldala a kompozíció,
holott ez inkább érettebb korú írókra

szokott jellemzô lenni. Hogy a történet-
nek élménybeli alapja van, aligha két-
séges. De Barabás László, aki a regény-
ben Maó becenéven szerepel, mitôl, mi-
ért Maó és mennyiben volt azonos a
szerzô korábbi énjével?

– Az a regény az ember választá-
si lehetôségeirôl szól. Maó hosszú-
távfutó. Fanatikus és aszkéta, azért
hívják Maónak. Én magam azért
lettem hosszútávfutó, mert a gim-
náziumban nem szerettem kosár-
labdázni, és amikor kifogásoltam,
hogy mást se csinálunk tornaórá-
kon, mint pattogtatunk, palánkra
hajigálunk, a tanár kijelentette,
hogy választhatok, futhatok egész
óra alatt kinn, a kézilabdapálya kö-
rül, ha esik, ha fúj, de ezt egyszer s
mindenkorra döntsem el. A futást
választottam. A Sörkatonák Maója
is annyiban különbözik a társaitól,
hogy választhatott, és onnantól
kezdve rá már nem érvényesek az
általános szabályok. A fô kérdés,
hogy észreveszi-e, mikor él vissza
ezzel a szabadsággal.

– A Sörkatonák hátsó borítóján az
olvasható, hogy a regénybôl 70 perces
tévéfilm készül. Lehet, hogy az én tu-
datlanságom az oka, de nem rémlik
emlékeimben ilyen film. Elkészült, vagy
pedig ez a terv már áldozatául esett a
kultúra vészes fogyókúrájának?

– Amikor a szerzôdést a MTV-vel
megkötöttük, egy katonai környe-
zetben, sok kiskatonával játszódó
film gazdaságos vállalkozásnak szá-
mított. De közbeszólt a történe-
lem, és ami addig ingyen volt, pia-
ci viszonyok között méregdrágává
változott. A terv papíron maradt,
nem lett film belôle.

– Nagyvadak címû, következô regé-
nye hátborzongató tényregény volt: két
létezô bûnözô históriáját dolgozta fel,
egy kissé Truman Capote Hidegvérrel-
jét idézô módon. Mi izgatta ebben a
történetben?

– Engem mindig a kis munkahe-
lyi kollektívák mindennapjai érde-
keltek. Donászi és Bene története,
bármilyen furcsán hangzik, bele-
tartozik ebbe a sorba. Ez a két em-
ber a rendszerváltozás elsô négy

évében „különleges kockázatú vál-
lalkozásokat” ûzött, ez az ô saját
megfogalmazásuk. Amikor 1993-
ban lebuktak, a rendôrségi jegyzô-
könyveket alá se írták addig, amíg
az összes belekerült „balhé” szó ki
nincs javítva arra, hogy „munka”.
Ez a végletekig eltorzult gondolko-
dásmód az elején még alig-alig
ütött el a kádári éra kisemberének
„a sufniban mindent szabad” ski-
zofrén mentalitásától. Ahogy a pá-
linkafôzéstôl a rablógyilkosságokig
eljutottak, ez a folyamat izgatott.

– Ebbôl a könyvbôl készült Szomjas
György meglehetôsen sikeres Gengszter-
film címû alkotása. Mennyire vallhat-
ja magáénak a kész filmet is?

– Teljes mértékben, kivéve azokat
a részleteket, amiket nem én írtam
bele.

– Szépprózák között rendhagyó és
egyben rendkívüli vállalkozásba is fo-
gott: a Magyarország felfedezése soro-
zat Vasmû címû kötetének elkészítése
azt jelentette, hogy mint az elôszóban
írja: „Két éven át ingáztam Budapest
és Dunaújváros között”, hogy az ott
dolgozó tízezer ember életének legjellem-
zôbb körülményeit, gondjait, gondola-
taikat megismerje s amellett, mint a
kész könyv bizonyítja, bemutathassa a
teljes munkafolyamatot is. Ekkora fel-
adatot az ember csak akkor szokott el-
vállalni, ha az szívügye. Önnek, aki
íróként és szerkesztôként megbecsült ér-
telmiségi, miért szívügye a Vasmû és
miért az a magyar szociográfia hagyo-
mányainak folytatása?

– Talán épp azért, mert én az élet-
ben az indíttatásomnak, adottsága-
imnak köszönhetôen mindig vá-
laszthattam, valahogy vonzódom
azokhoz, akiknek nincs választásuk.
Márpedig aki egy gyár mocskos, füs-
tös hátsó traktusában teszi a dolgát,
annak egészen biztos, hogy nincs
más választása. Ezek egyszer hasz-
nálatos emberek. Kimegy hozzájuk
az újságíró vagy a szociológus, eltölt
velük fél órát, megnéz vagy jegyze-
tel, aztán elmegy. Csodálkoztak is
nagyon, hogy ott vagyok másnap is,
meg még a jövô héten is, sôt egy hó-
nap múlva is. Nem ehhez szoktak.

Egyszer egy éjjel a kokszolókemen-
ce tetején megkérdezte tôlem az
egyik fedéllehúzó, hogy aztán a fô-
nökség tudja-e, hogy én itt vagyok.
A vér is meghûlt bennem, nem azt
látta-e meg, hogy az imént másztam
át a kerítésen, mert elvileg csak dél-
elôttös mûszakban, kísérôvel sza-
badna bejönnöm. És most leleplez.
De széles mosollyal így folytatta:
„Biztos nem tudják, mert akkor
elôtte három nap takarítanánk, fes-
tegetnénk, csíkokat húznánk gereb-
lyével a porba.” Aztán láttam, hogy
ezt a könyvet tényleg senki sem
akarja. Pecsétes papírom van róla,
hogy indexre teszik. Egy igazi hábo-
rút kellett végigharcolnom, hogy
megjelenhessen.

– Bemutatkozó novelláskötete óta,
úgy tûnik, csakis nagyobb lélegzetû mû-
vekben gondolkodik. Novellát, ami
egyébként is egyre ritkább tünemény
mai irodalmunkban, Ön sem ír már? S
ha így van, miért hagyott fel vele?

– Írok novellát is, de egyre inkább
úgy érzem, hogy egyetlen dolog-
nak van létjogosultsága, a szociog-
ráfiának. Azt kell megmutatni, ho-
gyan éltek az emberek bizonyos
csoportjai az adott korban. Vala-
hogy úgy, ahogy Nagy Lajos tette a
Kiskunhalomban. Minden más
csak zsonglôrködés a szavakkal.

– Legutóbbi könyve, a Nekropolice
címû regény ismét bûnügyi történet, bár
nem annyira a bûnözôkrôl szól, mint
inkább azokról az emberekrôl, akiknek
dolga akad velük s méginkább dolga
akad az igazsággal. Az Ön Solomon
doktora és a többiek is csaknem mind,
úgy élnek a világban, hogy „ügyük”
van benne, még ha ezt sokszor tagadják
is. Ön szerint a mai Magyarország
kedvezô környezet az ilyen emberek-
nek? Nincs kiveszôfélben ez a típus?

– Ez is egyfajta látlelet, az igaz-
ságügyi orvosszakértôk munkahe-
lyi légkörét próbáltam visszaadni
benne. Talán nem kiabálom el, de
film készül ebbôl is. És hogy a kor
kedvez-e az én bûnügyi orvosaim-
hoz hasonló elszánásos emberek-
nek? Nem kedvez. Na de épp ez
ambicionálja ôket.

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  Va lé r ia m e g k é r d e z t e Tábor i  Zo l tán t
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Balázs Attila, mûsorvezetô:
– Fukuyama az elmúlt évtized
legnagyobb hatású szociológu-
sa, új kötetében is a modern
társadalmak problémáit vizs-
gálja. Arra a következtetésre
jut,  hogy az erkölcsi és társa-
dalmi bomlás nem csupán a
konzervatív gondolkodók rög-
eszméje.

M. Nagy Miklós, fordító: –
Fukuyama továbbra is szilár-
dan tartja magát ahhoz a vé-
leményéhez, hogy a történe-
lem – ahogy ô a történelmet
definiálja – véget ért, tehát a
történelem mint ideológiai-
politikai fejlôdés véget ért.
Kialakult egy olyan társada-
lom, a liberális kapitalizmus,
amely az ember alapvetô igé-
nyeit kielégíti, és úgy gondol-
ja, hogy ez, amellett, hogy
gazdaságilag hatékony, az
ember méltóságát a lehetô
legkisebb mértékben csorbít-
ja. Új könyve a nagy konflik-
tusokról szól, arról, hogy az
elmúlt húsz–harminc évben
a modern nyugati társada-
lomban hogyan bomlott szét
a társadalmi együttélés sza-
bályrendszere, más szóval,
hogyan bomlottak szét az er-
kölcsök. Elemzései nyomán
arra a következtetésre jut,
hogy minden egyéb változás
ebbôl eredeztethetô. A csa-
lád, a társadalmi együttélés
alapja kezdett szétbomlani a
’60-as években, az vonta ma-
gával az összes többi követ-
kezményt, és a kultúrában is
ez alakított ki egy egészen
más légkört, egy olyan tágan
értelmezett kulturális köze-
get, amiben sokkal kevesebb
a norma és sokkal kevésbé
fontos az emberek számára  a
normakövetés, és sokkal fon-
tosabb lett a saját egyéni éle-
tükben a szabadság lehetô
legteljesebb kiélése. A szocio-
lógusok többsége azt mond-
ja, hogy nincs normálisnak
tekinthetô családmodell:
minden társadalom, minden
társadalmi közeg kialakítja a

maga családmodelljét, és
nem lehet azt mondani, hogy
van egy abszolút értelemben
vehetô jó családmodell. Fu-
kuyama mást mond. Ô azt
mondja, hogy van egy általá-
nos emberi természet, ezt
megpróbálja meghatározni.
Azt mondja, lehet persze sok-
féle családmodell, de nagyon
fontos, hogy egy családban a
nô és a férfi együtt  nevelje a

gyerekeket. Hogyha nincs
egy családban férfimodell,
akkor az nagyon súlyos kö-
vetkezményekhez vezet, és az
hosszú távon elvezet a bûnö-
zés növekedéséhez is például.

Jósvai Lídia: – A családmo-
dell „elmozdult”, ma már egyre
kevesebben vállalnak gyermeket,
azért, mert az életük értelmét, ér-
tékeit máshova helyezték. Nem
mond-e ez ellent?

M. N. M.: – Errôl Fukuya-
ma is ír. Elemez különbözô
módszereket, amelyekkel kü-
lönbözô országokban meg-
próbálták a hagyományos

családmodell szerepét, a gye-
rekvállalási kedvet erôsíteni,
és azt írja, hogy ezek a politi-
kai kezdeményezések a leg-
több helyen csôdöt mondtak.
Amerikában például óriási se-
gélyeket nyújtanak a gyerme-
ket vállaló családoknak. Ez
ahhoz vezetett, hogy egy
anya meg tud élni a férfi se-
gítsége nélkül is, tehát az,
amivel erôsíteni akarták a csa-
ládot meg a gyerekvállalást,
éppen az ellenkezô következ-
ményhez vezetett. Azt
mondja, hogy központi in-
tézkedésekkel, kormánypoli-
tikával ez a helyzet lényegé-

ben megoldhatatlan. Viszont
az emberek nem érzik jól ma-
gukat ebben a helyzetben, és
ezért spontán módon, nem
kormánykezdeményezések
hatására megpróbálják  majd
szépen kialakítani maguknak
azt az új normarendszert,
amely létrehoz egy új, szilár-
dabb családmodellt, ami Fu-
kuyama szerint nagyon ha-
sonlítani fog a korábban léte-
zett nukleáris családhoz.

J. L.: – Ha az ember elolvassa
ezt a könyvet, óhatatlanul fölme-
rül a kérdés: hol boldogabbak az
emberek? Mi látszik a könyvbôl?

M. N. M.: – Az elmúlt
húsz–harminc évben a fejlett
nyugati társadalmakban az
emberek nem voltak túlságo-
san boldogok. Vagy legalább-
is volt egy idôszak, amikor je-
lentôs boldogságot adott ne-
kik az egyéni szabadság kiter-
jesztése, de amikor ez már le-
hetetlenné tette a közösségek
mûködését, kialakult a magá-
nyos emberek társadalma. A
legtöbb nyugati embernek
nincs egy baráti köre, ame-
lyikkel elmehet tekézni, ha-
nem kénytelen valahogy
egyedül gondoskodni a saját
szórakoztatásáról. Azt gon-
dolom egyébként, hogy Ma-
gyarországon ez a probléma
még sokkal súlyosabb, mint
az Egyesült Államokban. Te-
hát a mai Magyarország sok-
kal inkább a magányos embe-
rek társadalma, mint a mai
Amerika. Az biztos, hogy az
elmúlt húsz–harminc évben
ez a viszonylag tökéletes tár-
sadalom az embereket nem
tette alapvetôen boldoggá.
Hogy boldogabbak-e, mint
voltak a korábbi társadalmak-
ban? Fukuyama azt mondja,
hogy alapvetôen boldogab-
bak, mert lehet, hogy nagyon
sokan magányosak, de az em-
ber alapvetô igényét, azt,
hogy az egyéniségét tisztelet-
ben tartsák, ezek a társadal-
mak soha nem vonták kétség-
be, és bizonyos szinten min-
dig kielégítették. Tehát a ma-
gányosságukkal együtt is bol-
dogabbak, mint minden
olyan korábbi társadalom,
amelyben az ember méltósá-
gába erôteljesen beletiportak.
(Elhangzott az Irodalmi Újság
2000. június 24-i adásában.
Szerkesztô: Zelki János. Fôszer-
kesztô: Kôrösi Zoltán.)

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

Magányos? Boldog? 
Szabad?

„Fukuyama továbbra is

szilárdan tartja magát

ahhoz a véleményéhez,

hogy a történelem – ahogy

ô a történelmet definiálja –

véget ért, tehát a történe-

lem mint ideológiai-politi-

kai fejlôdés véget ért.”
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Tájékoztató a Nemzeti Kulturális Alapprogram
Irodalmi és Könyv Szakmai Kollégiuma pályázatának elbírálásáról

Az Irodalmi és Könyv Szakmai Kollégium 2000. május 4-i ülésén elbírálta a 2000. március 1-jei beküldési határnapra kiírt
pályázatát. Beérkezett 627 pályázat, közülük a kollégium 318 számára ítélt meg vissza nem térítendô támogatásként összesen

145 400 000 forintot .
A nyertesek listáját a pályázati felhívás témaköreinek sorrendjében közöljük két részletben,

a „Tanulmány- és esszékötetek” témakör nyerteseit következô számunkban közöljük

IRODALMI ÉS KÖNYVSZAKMAI
RENDEZVÉNY

NÉMETH LÁSZLÓ TÁRSASÁG: A NÉMETH LÁSZLÓ TÁR-
SASÁG IRODALMI RENDEZVÉNYEINEK TÁMOGATÁSA
BUDAPEST 200 000 Ft

ORSZÁGOS IDEGENNYELVÛ KÖNYVTÁR: NEMZETI KI-
SEBBSÉGEK MAGYARORSZÁGON C. VII. BUDAPESTI NEM-
ZETKÖZI KÖNYVFESZTIVÁL BUDAPEST 300 000 Ft

PÉCSI MÛVELT TÁRSALGÓ EGYESÜLET: A VIII. JAK TA-
NULMÁNYI NAPOK MEGRENDEZÉSE PÉCSETT
PÉCS 350 000 Ft

PESTHIDEGKÚT ALAPÍTVÁNY: NYÁRBOLDOGÍTÓ KÖL-
TÔFESZTIVÁL, RENDHAGYÓ IRODALMI ÓRÁK SZERVEZÉ-
SE, VILÁGKÖLTÉSZET 2000 MEGRENDEZÉSE 
BUDAPEST 300 000 Ft

PETÔFI IRODALMI MÚZ. ÉS KORTÁRS IROD.KÖZP: A
2000. OKTÓBER 20-ÁN NYÍLÓ KÁROLYI-PALOTA IRODAL-
MI RENDEZVÉNYSOROZATÁNAK TÁMOGATÁSA
BUDAPEST 1 000 000 Ft

PONT KIADÓ KFT.: FORDULÓPONT A GYERMEKEKÉRT
C. RENDEZVÉNYSOROZAT MEGVALÓSÍTÁSA
BUDAPEST 400 000 Ft

ROMÁNIAI MAGYAR KÖNYVES CÉH: A VII. BUDAPESTI
NEMZETKÖZI KÖNYVFESZTIVÁLON VALÓ RÉSZVÉTEL
MAROSVÁSÁRHELY 214 000 Ft

ROMÁNIAI MAGYAR KÖNYVES CÉH: A VII. MAROSVÁ-
SÁRHELYI NEMZETKÖZI KÖNYVVÁSÁR MEGRENDEZÉSE
MAROSVÁSÁRHELY 407 000 Ft

SOMOGYI KÖNYVTÁR, SZEGED: CSONGRÁD MEGYE
IRODALMI RENDEZVÉNYEI SZEGED 350 000 Ft

SZEGEDI ÍRÓK TÁRSASÁGA: A SZEGEDI ÍRÓK TÁRSASÁ-
GA 2000. ÉVI PROFESSZIONÁLIS IRODALMI PROGRAMJAI
SZEGED 230 000 Ft

TOKAJI ÍRÓTÁBOR EGYESÜLET: A TOKAJI ÍRÓTÁBOR
MEGRENDEZÉSE HARC AZ ÜNNEPÉRT – A MAGYAR KÖL-
TÉSZET VÁLTOZÁSAI CÍMMEL MISKOLC 450 000 Ft

VERSEGHY FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR: A MEGYE IRO-
DALMI ÉRTÉKEINEK MEGISMERTETÉSE, NÉPSZERÛSÍTÉ-
SE SZOLNOK 350 000 Ft

VIRÁG BENEDEK ALAPÍTVÁNY: A 2000. ÉVI XII. SELLYEI
IRODALMI ÉS BÖLCSELETI TÁBOR MEGRENDEZÉSE
PÉCS 500 000 Ft

VIRÁNYOSI KÖZÖSSÉGI HÁZ: NAGYVILÁG C. VILÁG-
IRODALMI FOLYÓIRAT IRODALMI ESTJEINEK MEGREN-
DEZÉSE BUDAPEST 200 000 Ft

ALKOTÓI TÁMOGATÁS
ALBERT GÁBOR: ALKOTÓI TÁMOGATÁS BOLTÍVEK C.

CSALÁDTÖRTÉNETI ESSZÉREGÉNY MEGÍRÁSÁHOZ
BUDAKESZI 360 000 Ft

BÁRDOS LÁSZLÓ: ALKOTÓI TÁMOGATÁS ÚJ VERSES- ÉS
MÛFORDÍTÁS KÖTET LÉTREHOZÁSÁHOZ
BUDAPEST 360 000 Ft

DOBOLÁN KATALIN: ALKOTÓI TÁMOGATÁS GUARINO
PASTOR FIDO C. PÁSZTORDRÁMÁJÁNAK LEFORDÍTÁSÁ-
HOZ BUDAPEST 360 000 Ft

DR. MIKLÓS TAMÁS: ALKOTÓI TÁMOGATÁS MARTIN
BUBER ANGYAL- SZELLEM- ÉS DÉMON- TÖRTÉNETEINEK
FORDÍTÁSÁHOZ BUDAPEST 360 000 Ft

FARKAS ZSOLT: ALKOTÓI TÁMOGATÁS EGY AMBIVA-
LENCIA ELMÉLET KERETÉNEK FELVÁZOLÁSÁHOZ
BUDAPEST 360 000 Ft

FEKETE VINCE: ALKOTÓI TÁMOGATÁS VERSESKÖTET
LÉTREHOZÁSÁHOZ
ROMÁNIA – KOVÁSZNA 720 000 Ft

GÁLFALVI GYÖRGY: ALKOTÓI TÁMOGATÁS REGÉNY
MEGÍRÁSÁHOZ MAROSVÁSÁRHELY 720 000 Ft

GELLÉRT PÉTER: ALKOTÓI TÁMOGATÁS ÖT DRÁMÁT
TARTALMAZÓ KÖTET KÉSZÍTÉSÉHEZ A MAI SPANYOL
SZÍNMÛIRODALOMBÓL     BUDAPEST 360 000 Ft

GRECSÓ KRISZTIÁN: ALKOTÓI TÁMOGATÁS PRÓZAKÖ-
TET MEGÍRÁSÁRA SZEGVÁR 720 000 Ft

HÁSZ RÓBERT: ALKOTÓI TÁMOGATÁS VÉGVÁR AZ
IDÔBEN C. REGÉNY MEGÍRÁSÁHOZ SZEGED 360 000 Ft

JÁSZ ATTILA: ALKOTÓI TÁMOGATÁS A PILLANATOK
KÉZIKÖNYVE C. KÖNYVMÛ LÉTREHOZÁSÁHOZ
TATA 720 000 Ft

JUHÁSZ KATALIN: ALKOTÓI TÁMOGATÁS HENRI MI-
CHAUX FILOZÓFIKUS ÍRÁSAINAK ÉS VERSEINEK FORDÍ-

TÁSÁHOZ BUDAPEST 360 000 Ft
KÁLNAI ADÉL: ALKOTÓI TÁMOGATÁS REGÉNY MEG-

ÍRÁSÁRA DUNAÚJVÁROS 720 000 Ft
KÁNTOR LAJOS: ALKOTÓI TÁMOGATÁS KOLOZSVÁR

REGÉNYE C. KÖNYV MEGÍRÁSÁHOZ
ROMÁNIA – KOLOZSVÁR 360 000 Ft

KÁNTOR ZSOLT: ALKOTÓI TÁMOGATÁS SZÖVEG-
SZOMJÚSÁG C. REGÉNY MEGÍRÁSÁHOZ
SZARVAS 720 000 Ft

KÔBÁNYAI JÁNOS: ALKOTÓI TÁMOGATÁS ZSIDÓRE-
GÉNY C. ÉLETRAJZI REGÉNY MEGÍRÁSÁHOZ
BUDAPEST 720 000 Ft

LÁNG ZSOLT: ALKOTÓI TÁMOGATÁS REGÉNY MEGÍRÁ-
SÁHOZ ROMÁNIA – TG MURES 360 000 Ft

LÖVÉTEI LÁZÁR LÁSZLÓ: ALKOTÓI TÁMOGATÁS FOR-
DÍTÁSKÖTET LÉTREHOZÁSÁHOZ
ROMÁNIA – HARGITA 360 000 Ft

NAGY PÁL, BUDAÖRS: ALKOTÓI TÁMOGATÁS ÖNÉLET-
ÍRÁS ELKÉSZÍTÉSÉHEZ BUDAÖRS 720 000 Ft

PAPP ÁRPÁD: ALKOTÓI TÁMOGATÁS ÚJGÖRÖG HÔS- ÉS
SZERELMI ÉNEKEK, BALLADÁK, SIRATÓK FORDÍTÁSÁ-
HOZ KAPOSVÁR 360 000 Ft

PARDI ANNA: ALKOTÓI TÁMOGATÁS A LEVEGÔ FEJE-
DELME C. VERSESKÖTET MEGÍRÁSÁHOZ
BUDAPEST 720 000 Ft

SIMON BALÁZS: ALKOTÓI TÁMOGATÁS EGY, AZ EDDI-
GIEKTÔL NÉMILEG ELTÉRÔ VERSESKÖTET MEGÍRÁSÁ-
HOZ BUDAPEST 720 000 Ft

SOLYMOSI BÁLINT: ALKOTÓI TÁMOGATÁS AZ ÉLETJÁ-
RADÉK C. ESSZÉREGÉNY MEGÍRÁSÁHOZ
BUDAPEST 720 000 Ft

UPOR LÁSZLÓ ALKOTÓI TÁMOGATÁS KORTÁRS ÍR
DRÁMAKÖTET VÁLOGATÁSÁHOZ, FORDÍTÁSÁHOZ,
SZERKESZTÉSÉHEZ BUDAPEST 360 000 Ft

VARRÓ DÁNIEL: ALKOTÓI TÁMOGATÁS VERSES GYER-
MEKIRODALMI MÛ MEGÍRÁSÁHOZ ÉS KÉT MÛFORDÍTÁS-
HOZ BUDAPEST 720 000 Ft

WIRTH IMRE: ALKOTÓI TÁMOGATÁS AZ ÉDES ANNA-
TÖRTÉNET MEGÍRÁSÁHOZ POMÁZ 360 000 Ft

IRODALMI ÉS KÖNYVSZAKMAI
RENDEZVÉNY

BALASSI BÁLINT MEGYEI KÖNYVTÁR: IRODALMI KÁVÉ-
HÁZ RENDEZÉSE SALGÓTARJÁN 350 000 Ft

BÉKÉS MEGYEI KÖNYVTÁR: KORTÁRS MAGYAR ÍRÓK
CÍMMEL ELÔADÁS ÉS ÍRÓ-OLVASÓ TALÁLKOZÓ SORO-
ZAT MEGRENDEZÉSE BÉKÉSCSABA 350 000 Ft

BERZSENYI DÁNIEL IRODALMI TÁRSASÁG: IRODALMI
ESTEK, KÖNYVBEMUTATÓK, TALÁLKOZÓK RENDEZÉSE,
HATÁRON TÚLI MAGYAR IRODALMI KAPCSOLATOK
FENNTARTÁSA KAPOSVÁR 500 000 Ft

BERZSENYI DÁNIEL MEGYEI KÖNYVTÁR: A 2000. ÉVI
VAS MEGYEI ÜNNEPI KÖNYVHÉT RENDEZVÉNYEI
SZOMBATHELY 115 000 Ft

BERZSENYI DÁNIEL MEGYEI KÖNYVTÁR: VAS MEGYEI
GYERMEKKÖNYVHÉT RENDEZVÉNYEI
SZOMBATHELY 173 000 Ft

CSEMADOK LOSONCI TERÜLETI VÁLASZTMÁNYA: A
MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM NAPJAI A MAGYAR MIL-
LENNIUM ÉS A KERESZTÉNYSÉG 2000. ÉVFORDULÓJÁ-
NAK JEGYÉBEN LOSONC – SZLOVÁKIA 180 000 Ft

EÖTVÖS KÁROLY MEGYEI KÖNYVTÁR: AZ OLVASÁS
ÉVE PROGRAM KERETÉBEN RENDHAGYÓ ÍRÓ-OLVASÓ
TALÁLKOZÓK A MEGYÉBEN ÉLÔ VAGY DOLGOZÓ ÍRÓK
KÖZREMÛKÖDÉSÉVEL VESZPRÉM 300 000 Ft

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KÖNYVTÁR: OLVASÁSKULTÚ-
RÁT FEJLESZTÔ IRODALMI ISMERETTERJESZTÉS A MA
GYAR MILLENNIUM JEGYÉBEN,GYERMEKKÖNYVTÁRI
RENDEZVÉNYSOROZAT DEBRECEN 350 000 Ft

HELIKON KASTÉLYMÚZEUM KHT.: „ARISZTOKRÁCIA,
IRODALOM, MECENATÚRA” C. IRODALOM- ÉS MÛVELÔ-
DÉSTÖRTÉNETI KONFERENCIA MEGRENDEZÉSE
KESZTHELY 350 000 Ft

IBBY GYERMEKKÖNYVEK TANÁCSÁNAK MO-I EGY.: AZ
OLVASÁS ÉVÉBEN A KIEMELT NAGYRENDEZVÉNYEKEN
SZEREPLÔ IBBY-PROGRAMOK MEGVALÓSÍTÁSA
BUDAPEST 500 000 Ft

II.RÁKÓCZI FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR: A KORTÁRS
IRODALOM, HELYI IRODALOM ÚJ EREDMÉNYEINEK

MEGISMERTETÉSE, IRODALMI FOLYÓIRATOK BEMUTA-
TÁSA MISKOLC 300 000 Ft

ILLYÉS GYULA MEGYEI KÖNYVTÁR: PANNON TÁJAK
IRODALMA – IRODALOM PANNON TÁJAKON C. IRODAL-
MI RENDEZVÉNYEK TOLNA MEGYÉBEN 2000-BEN
SZEKSZÁRD 200 000 Ft

IRODALMI TÁRSASÁGOK SZÖVETSÉGE: FELVIDÉKI MA-
GYAR IRODALMUNK ÉS KULTÚRÁNK EGY ÉVEZREDE C.
MILLENNIUMI KONFERENCIA BUDAPEST 350 000 Ft

ÍRÓK SZAKSZERVEZETE: AZ ÍRÓK SZAKSZERVEZETE XII.
TEHETSÉGGONDOZÓ PÁLYÁZATA
BUDAPEST 1 500 000 Ft

JÓZSEF ATTILA KÖR IRODALMI EGYESÜLET: A JAK
SZAKMAI TÁBORÁNAK 12. ALKALOMMAL TÖRTÉNÔ
MEGRENDEZÉSE A SZIGLIGETI ALKOTÓHÁZBAN
BUDAPEST 1 500 000 Ft

JÓZSEF ATTILA KÖR IRODALMI EGYESÜLET: A KÖNYV-
HETI JAK-HAJÓ: UTÓPIA 2000 C. PROGRAM
BUDAPEST 600 000 Ft

JÓZSEF ATTILA MEGYEI KÖNYVTÁR: A JÓZSEF ATTILA
MEGYEI KÖNYVTÁR IRODALMI RENDEZVÉNYEINEK
MEGVALÓSÍTÁSA TATABÁNYA 200 000 Ft

KARINTHY SZALON: IRODALMI ÉS KÖNYVSZAKMAI
RENDEZVÉNYEK BUDAPEST 200 000 Ft

KATONA JÓZSEF MEGYEI KÖNYVTÁR: IRODALMI ÉS
KÖNYVSZAKMAI RENDEZVÉNYEK
KECSKEMÉT 350 000 Ft

KAZINCZY FERENC GIMNÁZIUM, GYÔR: A SZÉP MA-
GYAR BESZÉD VERSENY 35. ORSZÁGOS DÖNTÔJÉNEK
MEGRENDEZÉSE BELFÖLDI ÉS HATÁRON TÚLI KÖZÉPIS-
KOLÁSOKNAK GYÔR 500 000 Ft

KE CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY PEDAGÓGIAI FK: GUTEN-
BERG VAGY INTERNET-GALAXIS C. OLVASÁS ÉVE ORSZÁ-
GOS NYITÓ KONFERENCIÁJÁNAK MEGRENDEZÉSE
KAPOSVÁR 500 000 Ft

KÖNYVES SZÖVETSÉG: A KÖNYVES SZÖVETSÉG ÍRÓ-
OLVASÓ TALÁLKOZÓJÁNAK MEGRENDEZÉSE ÉS A
FRANKFURTI KÖNYVVÁSÁRON VALÓ RÉSZVÉTELHEZ
BUDAPEST 500 000 Ft

KRITERION KÖNYVBARÁT EGYESÜLET: KÖNYVBEMU-
TATÓK A SZÓRVÁNYVIDÉKEN
ROMÁNIA – BUKAREST 140 000 Ft

KRITERION KÖNYVKIADÓ RT.: HARMINC ÉVES A KRI-
TERION KÖNYVKIADÓ C. RENDEZVÉNY MEGTARTÁSA
ROMÁNIA – BUKAREST 500 000 Ft

LITEA KÖNYVESBOLT ÉS TEÁZÓ: A LITEA 10 ÉVES
FENNÁLLÁSA ÉS A MILLENNIUM ALKALMÁBÓL RENDE-
ZENDÔ IRODALMI, KÖNYV ÉS MÛVELÔDÉSTÖRTÉNETI
ELÔADÁSOK BUDAPEST 200 000 Ft

M. ALKOTÓMÛVÉSZEK ORSZÁGOS EGYESÜLETE: PRO
LITERATURA DÍJAK KIADÁSA – MAOE IRODALMI TAGO-
ZAT BUDAPEST 660 000 Ft

M. KÉPZÔMÛVÉSZEK ÉS IPARMÛVÉSZEK TÁRSAS.: MA-
GYAR KÖNYVILLUSZTRÁCIÓK MAGYARORSZÁG HATÁ-
RAIN KÍVÜL 1918-TÓL NAPJAINKIG C. KIÁLLÍTÁS ÉS REN-
DEZVÉNY BUDAPEST 500 000 Ft

M. KÖNYVKIADÓK ÉS KÖNYVTERJESZTÔK EGY.: A 71.
ÜNNEPI KÖNYVHÉT MEGSZERVEZÉSE ÉS LEBONYOLÍTÁ-
SA BUDAPEST 3 000 000 Ft

M. KÖNYVKIADÓK ÉS KÖNYVTERJESZTÔK EGY.: A VII.
FELSÔOKTATÁSI SZAK-, TUDOMÁNYOS ÉS TANKÖNYVI
KONFERENCIA, KIÁLLÍTÁS ÉS BÖRZE MEGRENDEZÉSE
BUDAPEST 1 000 000 Ft

M. KÖNYVKIADÓK ÉS KÖNYVTERJESZTÔK EGY.: „A
SZÉP MAGYAR KÖNYV '99.” VERSENY MEGSZERVEZÉSE,
LEBONYOLÍTÁSA ÉS DÍJAK ÁTADÁSA
BUDAPEST 1 000 000 Ft

MADÁCH IRODALMI TÁRSASÁG: A VIII. MADÁCH SZIM-
PÓZIUM MEGRENDEZÉSE BUDAPEST 200 000 Ft

MAGYAR FORDITÓHÁZ ALAPÍTVÁNY: A MAGYAR FOR-
DÍTÓHÁZ MAGYAR IRODALMAT FORDÍTÓ KÜLFÖLDI
VENDÉGEINEK FORDÍTÓI TÁMOGATÁSA
BUDAPEST 500 000 Ft

MAGYAR ÍRÓSZÖVETSÉG: A MAGYAR IRÓSZÖVETSÉG
ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI CSOPORTJÁNAK IRODALMI
RENDEZVÉNYEI MISKOLCON, A RÉGIÓBAN ÉS BUDAPES-
TEN BUDAPEST 250 000 Ft

MAGYAR ÍRÓSZÖVETSÉG: 2000. ÉVI IRODALMI TEVÉ-
KENYSÉG BUDAPEST 2 000 000 Ft
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MAGYAR ÍRÓSZÖVETSÉG: ÜNNEPI KÖNYVHÉT VIDÉKI
ÍRÓ-OLVASÓ TALÁLKOZÓI
BUDAPEST 1 281 000 Ft

MAGYAR ÍRÓSZÖVETSÉG: 2000. ÉVI NEMZETKÖZI TEVÉ-
KENYSÉG BUDAPEST 4 500 000 Ft

MAGYAR MÛVÉSZETI AKADÉMIA ALAPÍTVÁNY: A MA-
GYAR MÛVÉSZETI AKADÉMIA FIATAL ÍRÓKAT FELKARO-
LÓ KÖNYVSZAKMAI RENDEZVÉNYEI
BUDAPEST 600 000 Ft

MÓRICZ ZS.MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR: A 71.ÜNNE-
PI KÖNYVHÉT SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI REN-
DEZVÉNYEIRE ÖSSZEÁLLÍTOTT PROGRAMTERV A
KÖNYVTÁR IRÁNYÍTÁSÁVAL
NYÍREGYHÁZA 350 000 Ft

MÓRICZ ZSIGMOND ALAPÍTVÁNY: ÍRÓSORSOK ÉS A
KÖZELMÚLT ÚJRAOLVASHATÓ – ÚJRAOLVASANDÓ MÛ-
VEI, SZERZÔI C. VITASOROZAT MEGRENDEZÉSE
BUDAPEST 200 000 Ft

MÚLT ÉS JÖVÔ ALAPÍTVÁNY: RÉSZVÉTEL NEMZETKÖZI
KÖNYVVÁSÁROKON, OTT KÜLÖN RENDEZVÉNYEK
SZERVEZÉSE, ZSIDÓ KULTURÁLIS PROGRAMOK MEGREN-
DEZÉSE BUDAPEST 500 000 Ft

MÛCSARNOK: A MÛCSARNOK FOLYÓIRATOKAT ÉS KI-
ADÓKAT BEMUTATÓ ESTSOROZATÁNAK MEGRENDEZÉ-
SE BUDAPEST 500 000 Ft

MÛVÉSZETEK HÁZA, PÉCS: A PÉCSI MÛVÉSZETEK HÁZA
2000. ÉVI IRODALMI ÉS KÖNYVSZAKMAI RENDEZVÉNYEI
PÉCS 500 000 Ft

MÛVÉSZETEK HÁZA, VESZPRÉM: MÚZSÁK A VÁRBAN C.
IRODALMI TÁBOR ÉS RENDEZVÉNYEK
VESZPRÉM 300 000 Ft

VÖRÖSMARTY MIHÁLY MEGYEI KÖNYVTÁR: AZ IRO-
DALOM NÉPSZERÛSÍTÉSÉT ELÔSEGÍTÔ PROGRAMOK
SZERVEZÉSE ISKOLÁSOK SZÁMÁRA, ELÔADÁSOK SZER-
VEZÉSE VÖRÖSMARTYRÓL
SZÉKESFEHÉRVÁR 350 000 Ft

FOLYÓIRAT 
BUDAPESTI KÖNYVSZEMLE ALAPÍTVÁNY: A BUKSZ ÉS

BOOKS C. FOLYÓIRAT FOLYAMATOS MEGJELENTETÉSE
BUDAPEST 3 500 000 Ft

KISS JÓZSEF KÖNYVKIADÓ KFT.: A KÖNYVHÉT C. KÉT-
HETILAP MEGJELENTETÉSE
BUDAPEST 2 500 000 Ft

LAFFERTON ÉS TÁRSA BT.: AZ ÚJ KÖNYVPIAC C. LAP
KÖNYVSAROK C. KRITIKAI ROVAT KÖNYVISMERTETÉSÉ-
NEK MEGJELENTETÉSE BUDAPEST 2 500 000 Ft

IRODALMI MÛVEK MEGJELENTETÉSE 
AB OVO KIADÓI KFT.: HAMVAI KORNÉL: A PRIKOLICS

UTOLSÓ ÉLETE C. KÖNYV KIADÁSA BUDAPEST 400 000 Ft
AB OVO KIADÓI KFT.: TANDORI DEZSÔ: KÖDÖS IKER

C. NOVELLÁSKÖTET KIADÁSA BUDAPEST 300 000 Ft
AB OVO KIADÓI KFT.: KERTÉSZ ÁKOS: A TISZTESSÉG

ÁRA C. KÖNYV KIADÁSA BUDAPEST 400 000 Ft
ANTOLÓGIA KIADÓ ÉS NYOMDA KFT.: GÁLFALVI

GYÖRGY: EGY ÁRULÓ MONOLÓGJA C. KÖTET MEGJE-
LENTETÉSE LAKITELEK 300 000 Ft

ANTOLÓGIA KIADÓ ÉS NYOMDA KFT.: ÁCS MARGIT: A
HELY HÍVÁSA C. KÖTET MEGJELENTETÉSE
LAKITELEK 300 000 Ft

ATHENAEUM 2000 KÖNYVKIADÓ KFT.: FENÁKEL JUDIT:
A CÉG EMBERE C. REGÉNY KIADÁSA
BUDAPEST 200 000 Ft

BALASSI KIADÓ KFT.: HAZAI ATTILA: SZEX A NAPPALI-
BAN C. NOVELLÁSKÖTET KIADÁSA BUDAPEST 300 000 Ft

BALASSI KIADÓ KFT.: THASSY JENÔ: BOTCSINÁLTA
AMERIKAI C. KÖNYV MEGJELENTETÉSE
BUDAPEST 400 000 Ft

BERZSENYI DÁNIEL IRODALMI TÁRSASÁG: ROZSOS GÁ-
BOR: SZIKLAKERT C. VERSESKÖTET KIADÁSA
KAPOSVÁR 120 000 Ft

C.E.T.BELVÁROSI KIADÓ ÉS KERESKEDELMI BT: SZÉ-
KELY MAGDA: ÖSSZES VERSEK C. KÖNYV MEGJELENTE-
TÉSE BUDAPEST 400 000 Ft

C.E.T.BELVÁROSI KIADÓ ÉS KERESKEDELMI BT: FEKETE
GYULA: FÜRDIK A HAL C. KÖNYV MEGJELENTETÉSE A
BIBLIOTHECA HUNGARICA SOROZATBAN
BUDAPEST 300 000 Ft

C.E.T.BELVÁROSI KIADÓ ÉS KERESKEDELMI BT: KOP-
PÁNY ZSOLT: AZ ELKÉSETT HALOTT C. NOVELLÁS KÖTET
MEGJELENTETÉSE BUDAPEST 300 000 Ft

C.E.T.BELVÁROSI KIADÓ ÉS KERESKEDELMI BT: BÁ-
RÁNY TAMÁS: ÍTÉLETIDÔ C. NOVELLÁS KÖTET MEGJE-
LENTETÉSE BUDAPEST 400 000 Ft

DE TUDOMÁNYEGYETEMI KAROK ÉS MÛSZAKI FK:
CSOÓRI SÁNDOR: A JÖVÔ SZÖKEVÉNYE C. ÖSSZEGYÛJ-
TÖTT VERSESKÖTET KIADÁSA A KÖLTÔ 70. SZÜLETÉS-
NAPJÁRA DEBRECEN 400 000 Ft

FEKETE SAS KÖNYVKIADÓ BT.: KESZTHELYI REZSÔ:
ÖNIDÔZÔ C. PRÓZAKÖTET KIADÁSA
BUDAPEST 300 000 Ft

FÔEGYHÁZMEGYEI HATÓSÁG, EGER: RÉGI NAGY PAT-
RONÁNK – MAGYAR KÖLTÔK MÁRIA VERSEI C. ANTOLÓ-

GIA KIADÁSA EGER 350 000 Ft
HAJDÚ FERENC: HAJDÚ FERENC: FORGÓSZÉL C. VER-

SESKÖTET KIADÁSA TÖRÖKBÁLINT 250 000 Ft
HALÁSZ ÉS TÁRSA KFT.: GYÁRFÁS ENDRE: ERDÔTANÍT-

VÁNY C. VERSESKÖTET MEGJELENTETÉSE
PÉCS 300 000 Ft

HUNGAROVOX KULTURÁLIS KFT.: KAISER LÁSZLÓ: BE-
SZÉLGETÉSEK MAGYAR FERENCCEL C. KÖTET MEGJE-
LENTETÉSE BUDAPEST 250 000 Ft

HUNGAROVOX KULTURÁLIS KFT.: KOLOZSVÁRI PAPP
LÁSZLÓ: KLEOTHÉRA TÖRTÉNETE C. REGÉNY MEGJE-
LENTETÉSE BUDAPEST 400 000 Ft

ÍRÓK ALAPÍTVÁNYA: SZATHMÁRI ISTVÁN: KURDOK A
VÁROSBAN C. ELBESZÉLÉSKÖTET KIADÁSA A SZÉPHA-
LOM KÖNYVMÛHELY GONDOZÁSÁBAN
BUDAPEST 300 000 Ft

ÍRÓK ALAPÍTVÁNYA: MOLNÁR VILMOS: AZ OLVASÓ FI-
ZETÉSÉRÔL C. NOVELLÁSKÖTET KIADÁSA A SZÉPHALOM
KÖNYVMÛHELY GONDOZÁSÁBAN: BUDAPEST 300 000 Ft

ISTER KIADÓ EGYÉNI CÉG: TORNAI JÓZSEF: LESZÁLL-
TAM ANYÁM ÖLÉBÔL C. ÖNÉLETRAJZI KÖTET KIADÁSA
BUDAPEST 400 000 Ft

JELENKOR KIADÓ KFT.: KOVÁCS ANDRÁS FERENC:
KOMPLETÓRIUM C. MÛ KIADÁSA PÉCS 300 000 Ft

JELENKOR KIADÓ KFT.: ORBÁN JÁNOS DÉNES: VAJDA
ALBERT CSÜTÖRTÖKÖT MOND C. KÖNYV KIADÁSA
PÉCS 300 000 Ft

JELENKOR KIADÓ KFT.: GARACZI LÁSZLÓ: AZ OLYA-
NOK, MINT TE C. KÖTET KIADÁSA PÉCS 300 000 Ft

JÓZSEF ATTILA KÖR IRODALMI EGYESÜLET: MÜLLNER
ANDRÁS: KÔRÖSI CSOMA SÁNDOR C. REGÉNY MEGJE-
LENTETÉSE BUDAPEST 400 000 Ft

JUGOSZLÁVIAI MAGYAR MÛVELÔDÉSI TÁRSASÁG: SIN-
KÓ ERVIN: AZ IDEGEN C. NOVELLÁSKÖTET KIADÁSA
JUGOSZLÁVIA-ÚJVIDÉK 300 000 Ft

KAIROSZ KIADÓ KFT.: DR. ANISZI KÁLMÁN: MAGYAR
SORSKÉRDÉSEK ERDÉLYBEN C. SZOCIOGRÁFIA MEGJE-
LENTETÉSE BUDAPEST 400 000 Ft

KALLIGRAM KÖNYV- ÉS LAPKIADÓ KFT.: BARNÁS FE-
RENC: PROSA PROFANA C. REGÉNY KIADÁSA
BRATISLAVA 300 000 Ft

KÉK ÖBÖL BT.: ZSÁVOLYA ZOLTÁN: HOLLANDI BOLY-
GÓ C. REGÉNY MEGJELENTETÉSE BUDAPEST 300 000 Ft

KÉK ÖBÖL BT.: GÁNGOLY ATTILA – NOVÁK VALENTIN:
ZSÍR BALÁZS C. REGÉNY MEGJELENTETÉSE
BUDAPEST 300 000 Ft

KORTÁRS KÖNYVKIADÓ KFT.: MOLNÁR MIKLÓS SZAJ-
RÉ C. KÖTETÉNEK KIADÁSA BUDAPEST 300 000 Ft

KORTÁRS KÖNYVKIADÓ KFT.: VARGA IMRE: ZEN BENE-
DEK C. ESSZÉREGÉNY KIADÁSA BUDAPEST 300 000 Ft

KORTÁRS KÖNYVKIADÓ KFT.: FÁBIÁN LÁSZLÓ MADA-
RAS KÖNYV C. ELBESZÉLÉS KÖTETÉNEK KIADÁSA
BUDAPEST 300 000 Ft

KORTÁRS KÖNYVKIADÓ KFT.: BOGDÁN LÁSZLÓ: ÖT
KORSÓ SÖR A GOLGOTÁBAN C. ELBESZÉLÉS GYÛJTE-
MÉNY KIADÁSA BUDAPEST 300 000 Ft

KORVIN MÛVÉSZETI KKT.: TÓTH ESZTER MÛVEINEK
GYÛJTEMÉNYES KIADÁSA BUDAPEST 300 000 Ft

KRÁTER MÛHELY EGYESÜLET: WASS ALBERT: EMBER
AZ ORSZÁGÚT SZÉLÉN C. REGÉNY MEGJELENTETÉSE
POMÁZ 300 000 Ft

LIGET MÛHELY ALAPÍTVÁNY: A KÖNYVHÉTRE MEGJE-
LENÔ '99. C. VERSESKÖTET MEGJELENTETÉSE
BUDAPEST 300 000 Ft

LITTERA NOVA KÖNYVKIADÓ BT.: SZÖLLÔSI ZOLTÁN
ÚJ VERSEINEK PUBLIKÁLÁSA AZ ÚJ VERSEK SOROZATBAN
BUDAPEST 300 000 Ft

LITTERA NOVA KÖNYVKIADÓ BT.: HATÁR GYÔZÔ: A
KARAKASSZBAN C. VERSESKÖTET KIADÁSA A MESTEREK
SOROZATBAN BUDAPEST 300 000 Ft

LITTERA NOVA KÖNYVKIADÓ BT.: GYURKOVICS TI-
BOR: ALIBI ÉS A BÁRÓ C. KISREGÉNYEK PUBLIKÁLÁSA
BUDAPEST 300 000 Ft

MAGVETÔ KÖNYVKIADÓ ÉS KERESKEDELMI KFT.: PAR-
TI NAGY LAJOS: HÔSÖM TERE C. KÖTET MEGJELENTETÉ-
SE BUDAPEST 400 000 Ft

MAGVETÔ KÖNYVKIADÓ ÉS KERESKEDELMI KFT.:
SZENTKUTHY MIKLÓS: FÁJDALMAK ÉS TITKOK JÁTÉKA C.
KÖTET KIADÁSA BUDAPEST 400 000 Ft

MAGYAR KÖNYVKLUB MARKETING BT.: KAPECZ ZSU-
ZSA: SCHÖN ZSÓFI C. REGÉNY KIADÁSA
BUDAPEST 300 000 Ft

MAGYAR NAPLÓ KFT.: OLÁH JÁNOS: ELBESZÉLÉSEK C.
NOVELLÁSKÖTET MEGJELENTETÉSE
BUDAPEST 300 000 Ft

MASSZI LAP- ÉS KÖNYVKIADÓ KFT.: SZAUER ÁGOSTON:
KALAUZ C. VERSESKÖTET KIADÁSA BUDAPEST 350 000 Ft

MENTOR KIADÓ: BOGDÁN LÁSZLÓ: A KINTREKEDTEK
C. VERSESKÖTET KIADÁSA
MAROSVÁSÁRHELY 300 000 Ft

MENTOR KIADÓ: TÓFALVI ZOLTÁN: EURÓPA TETEJÉN
C. INTERJÚKÖTET KIADÁSA
MAROSVÁSÁRHELY 300 000 Ft

MENTOR KIADÓ: TÓTH MÁRIA: RÉGIMÓDI HÛSÉG C.

ÖNÉLETRAJZI REGÉNY KIADÁSA
MAROSVÁSÁRHELY 300 000 Ft

MENTOR KIADÓ: SZAKÁCS ISTVÁN PÉTER: BELGA UTA-
ZÓ C. NOVELLÁSKÖTET KIADÁSA
MAROSVÁSÁRHELY 300 000 Ft

MÓRICZ ZSIGMOND ALAPÍTVÁNY: VARGA DOMOKOS:
ÉDESANYÁM SOK SZÉP SZAVA C. REGÉNY KIADÁSA A
HÉT KRAJCÁR KIADÓ GONDOZÁSÁBAN
BUDAPEST 400 000 Ft

MÚLT ÉS JÖVÔ LAP- ÉS KÖNYVKIADÓ BT.: POLGÁR
ANDREA: LATERNA MAGICA C. KÖNYV MEGJELENTETÉ-
SE BUDAPEST 400 000 Ft

MÚLT ÉS JÖVÔ LAP- ÉS KÖNYVKIADÓ BT.: GOLDSTEIN
IMRE: NOVEMBERI TAVASZ C. KÖNYV KIADÁSA
BUDAPEST 400 000 Ft

NAP KIADÓ BT.: NAGY BALÁZS: SZÉKELYFÖLD FALVAI A
20. SZÁZAD VÉGÉN II. C. KÖTET KIADÁSA
BUDAPEST 400 000 Ft

NEOPROLÓGUS KIADÓ BT.: THURÓCZY KATALIN: CSÜ-
TÖRTÖKÜNNEP C. DRÁMAKÖTET KIADÁSA
BUDAPEST 400 000 Ft

NEOPROLÓGUS KIADÓ BT.: KERTÉSZ ÁKOS: ZÉ... ÉS
MÁS TÖRTÉNETEK C. NOVELLÁSKÖTET KIADÁSA
BUDAPEST 400 000 Ft

NORAN KIADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ BT.: SAÁD KATALIN:
NAPLÓMMAL SZEMKÖZT C. MÛ MEGJELENTETÉSE
BUDAPEST 400 000 Ft

NORAN KÖNYVEK KFT.: LÁBASS ENDRE: KÍNAI NYÁR C.
REGÉNY KIADÁSA BUDAPEST 300 000 Ft

NORAN KÖNYVEK KFT.: EÖRSI ISTVÁN: VARJÚ ÉS REPÜ-
LÔGÉP C. VERSESKÖTET KIADÁSA BUDAPEST 400 000 Ft

NORAN KÖNYVEK KFT.: HÁY JÁNOS: KÖZÖTTE APÁ-
NAK ÉS ANYÁNAK, FÖLÖTTE A NAGY MINDENSÉGNEK C.
REGÉNY KIADÁSA BUDAPEST 250 000 Ft

NORAN KÖNYVEK KFT.: PETÔCZ ANDRÁS: MEDÚZA C.
KÖTET KIADÁSA BUDAPEST 200 000 Ft

ORPHEUSZ KIADÓI KFT.: VILLÁNYI LÁSZLÓ: EGY MÁSIK
ÉLET C. VERSESKÖTET KIADÁSA BUDAPEST 300 000 Ft

ORPHEUSZ KIADÓI KFT.: LOVAS ILDIKÓ KÉT KISREGÉ-
NYÉNEK KIADÁSA BUDAPEST 300 000 Ft

ORPHEUSZ KIADÓI KFT.: HÁRS ERNÔ: A MINDENSÉG
RÁCSAI KÖZÖTT C. VERSESKÖTET MEGJELENTETÉSE
BUDAPEST 300 000 Ft

ORPHEUSZ KIADÓI KFT.: SOLYMOSSY BÁLINT: POKOLI
NYELV C. VERSES ÉS DETONATA C. KISPRÓZA KÖTET KI-
ADÁSA BUDAPEST 300 000 Ft

PALATINUS KÖNYVEK KIADÓI KFT.: TÉREY JÁNOS:
DREZDA FEBRUÁRBAN C. VERSESKÖTET MEGJELENTETÉ-
SE BUDAPEST 300 000 Ft

PALATINUS KÖNYVEK KIADÓI KFT.: PÉTERFY GERGELY:
A TÛZOLTÓPARANCSNOK SZOMORÚSÁGA C. REGÉNY
MEGJELENTETÉSE BUDAPEST 300 000 Ft

PALATINUS KÖNYVEK KIADÓI KFT.: VATHY ZSUZSA:
GÖRDESZKÁK ÉS ÛRDESZKÁK C. NOVELLAGYÛJTEMÉNY
MEGJELENTETÉSE BUDAPEST 400 000 Ft

PALATINUS KÖNYVEK KIADÓI KFT.: GITTAI ISTVÁN:
GESZTUSOK MAJÁLISA C. GYÛJTEMÉNYES KÖTET MEGJE-
LENTETÉSE BUDAPEST 300 000 Ft

PALLAS-AKADÉMIA KÖNYVKIADÓ: DOMOKOS GÉZA:
IGÉBÔL VÁRAT C. VISSZAEMLÉKEZÉS KÖTET KIADÁSA
ROMÁNIA – HARGITA 400 000 Ft

PALLAS-AKADÉMIA KÖNYVKIADÓ: KOZMA MÁRIA:
PARTOMLÁS C. REGÉNY KIADÁSA
ROMÁNIA – HARGITA 300 000 Ft

PETÔFI IRODALMI MÚZ.ÉS KORTÁRS IROD.KÖZP: DE-
VECSERI GÁBOR EMLÉKKÖNYV KIADÁSA IMÁTLAN IMA
CÍMMEL BUDAPEST 300 000 Ft

POLIS KÖNYVKIADÓ KFT.: REMÉNYIK SÁNDOR ÖSSZES
MÛVEI I–II. KÖTETÉNEK KIADÁSA
ROMÁNIA – KOLOZSVÁR 400 000 Ft

PONT KIADÓ KFT.: ALBERT GÁBOR: KIRÁLYOK KÖNY-
VE C. MÛ MEGJELENTETÉSE BUDAPEST 400 000 Ft

PRO PANNÓNIA KIADÓI ALAPÍTVÁNY: HOLTI MÁRIA:
MONDD EL BÚVAL ÉS ÖRÖMMEL C. NOVELLÁSKÖTET
KIADÁSA PÉCS 300 000 Ft

PÜSKI KIADÓ KFT.: FEKETE LAJOS: VERSEK – ÉLETMÛ
VÁLOGATÁS KIADÁSA BUDAPEST 300 000 Ft

PÜSKI KIADÓ KFT.: ÖRVÖS LAJOS FORDÍTÁSÁBAN CAL-
LOC'H: KÔRÖSI CSOMA SÁNDOR ÚTINAPLÓJÁNAK KI-
ADÁSA BUDAPEST 400 000 Ft

PÜSKI KIADÓ KFT.: DERZSI SÁNDOR: SZABADÍTÓ ÉNEK
C. KÖTETÉNEK KIADÁSA: BUDAPEST 400 000 Ft

STÁDIUM ALAPÍTVÁNY: RÓZSÁSSY BARBARA: HAJNALI
ÖSVÉNY C. VERSESKÖTET KIADÁSABUDAPEST 300 000 Ft

STÁDIUM ALAPÍTVÁNY: SZENTMÁRTONI JÁNOS: HOLT-
FOGYATKOZÁS C. VERSESKÖTET KIADÁSA
BUDAPEST 300 000 Ft

TISZATÁJ ALAPÍTVÁNY: NAGY GÁSPÁR: HÚSZ ÉV A KÉT-
EZERBÔL C. VERSESKÖTET KIADÁSA
SZEGED 300 000 Ft
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Figyelem: telefonszám változás!

A Magyar Könyvklub telefonszámai
2000. július 24-tôl megváltoznak!

Új központi hívószámaink:
224-3399
224-3388

Fax.: 224-3356

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. június 16–29.

A Libri üzlethálózatban regisztrált vásárlások 
számítógépes összesítése alapján

4. Janikovszky Éva:
Ájlávjú

Móra Ferenc Könyvkiadó

5. Körkép 2000
Magvetô Könyvkiadó

6. Rowling, J. K.:
Harry Potter

és a bölcsek köve
Animus Kiadó

7. Rowling, J. K.:
Harry Potter

és a titkok kamrája
Animus Kiadó

8. Golden, Arthur:
Egy gésa emlékiratai

Trivium Kiadó

9. Vitray Tamás:
Vitray

Hungalibri Könyvkiadó

10. Schäffer Erzsébet:
Pipacsvirágom

Cartafilus Kiadó

11. Hankiss Elemér:
Beszélgetések életrôl és

halálról
Helikon Kiadó

12. Parti Nagy Lajos:
Hôsöm tere

Magvetô Könyvkiadó

13. Baló Júlia:
Rejtély

Magyar Könyvklub

14. Závada Pál:
Jadviga párnája

Magvetô Könyvkiadó

15. Márai Sándor:
Összegyûjtött versek

Helikon Kiadó

16. Kostolany, André:
Tôzsdepszichológia

Perfekt Kiadó

17. Antal Imre:
Pami

EPS Trade Kft.

18. Szép versek 2000
Magvetô Könyvkiadó

19. Gyuricza Péter –
Kardos Ernô:

A Whiskys szökésben
Magyar Könyvklub

20. Lukacs, John:
Öt nap Londonban

1940. május
Európa Könyvkiadó

A kommunizmus fekete könyve
Nagyvilág Kiadó

Esterházy Péter:
Harmonia caelestis
Magvetô Könyvkiadó

Bolton Ervin:
Visszaszámlálás I.
Park Könyvkiadó

1.
2.
3.

„Ó micsoda bumeránggyûjtemény...”

D. Hofstadter: Gödel Escher Bach
3800 Ft

ÚJ UTÁNNYOMÁS

A Könyvhét nyári megjelenésének idôpontjai

15. szám: augusztus 10. (Lapzárta július 13.)
16. szám: augusztus 24. (Lapzárta augusztus 10.)

A Könyvhétbe és az Idézô 4., szeptember elsejei
számába (Lapzárta: augusztus 14.)

hirdetésfelvétel:

Könnyû Judit, Orosz Csaba Gábor
Telefon/fax: 466-0703, telefon: 209-1875, 209-9141

E számunkból a MOZI-VIDEO rovat technikai
okok miatt maradt ki.
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Pap Károly mûvei
Novellák I–II.
515 és 517 oldal
Múlt és Jövô Kiadó, 1999
Ára: 1500 Ft

Pap Károly egyike a méltatla-
nul elfelejtett magyar írók-
nak. Életében egy könyve je-
lent meg „Irgalom” címmel.
A háború után is csak özve-
gye intenzív közbenjárására
kerültek kiadásra írásai.

A Múlt és Jövô Kiadó most
életmû-sorozatban jelenteti
meg mûveit, regényeit, drá-
máit, novelláit. Elôkészület-
ben a „Zsidó sebek és bûnök”
címû sok vitát kiváltó tanul-
mánya is.

Pap Károly írt verset, drá-
mát, esszét, de maradandót a
novella mûfajában alkotott.
Az „Elindul egy író” címû el-
beszélésében plasztikusan je-
leníti meg, miként terelte erre
az útra Mikes Lajos, a híres
szerkesztô. Mikor rábeszélte,
hogy írjon novellát, nem mu-
lasztotta el figyelmeztetni:
„De ne legyen benne semmi
zsidóság, semmi Krisztus,
semmi forradalom”.

Nem volt egyszerû tanács,
Pap életútjának ismeretében.
Volt önkéntes katona és mes-
sianisztikus forradalmár.
Gyökerei a zsidósághoz kö-
tötték, megváltást remélô ál-
mai a krisztusi szeretet esz-
méjéhez közelítették. Önélet-
rajzi ihletésû munkáiban a
magány, a szorongás érzése
dominál. Mindez azonban
nemcsak személyes befeléfor-
dulást jelez, hanem – ahogy
Hunyadi Sándor írta róla –
egyben az írói magány tuda-
tos vállalását is jelenti. Ezért
is hiteles minden sora. Ezt a
proféciai ôszinteséget méltat-
ta Móricz Zsigmond is, aki
Pap Károlyt az elsô zsidó-ma-
gyar írónak nevezte.

Elsô korszakának mûveiben
kóbor lelkek kapnak fôszere-
pet. Otthontalan csavargók,
festôk, vándorszínészek, a
magány követei. Ezt követô-
en novelláiban fôleg a zsidó
létkérdések foglalkoztatják.

Hôseit feloldhatatlan bûntu-
dat üldözi és nem lelnek fel-
oldozást. Utolsó írásaiban
visszanyúl a gyermeki világ
ábrázolásához. A gyermekkor
testesíti meg leginkább saját
életeszményét, az ôszinteség-
re, az igaz hitre, a tisztaságra
való törekvését.

Az I. kötet végén csokorba
gyûjtötték a korabeli kritiká-
kat, amelyekben a magyar
irodalmi élet kiválóságai mél-
tatták a szerzô mûveit. Talán
Hunyadi szavai fejezik ki leg-
pregnánsabban a kiadó szán-
dékát: „Mindenkinek, aki
még hisz a tisztaság utáni vá-
gyakozó szépségben, el kell
olvasnia”.

(Tausz A.)

Péterfi András:
Szivarfüst és régi mesék
Kávé Kiadó, 266 oldal
ára: 1380 Ft

Ezek a mai bölcsészek már a
legmodernebb kor gyerme-
kei. Szabadon és szabatosan
élnek és beszélnek, szörföl-
nek a világhálón, kedvükre
utazhatnak be távoli tájakat.
A szerzô – aki maga is még az
egyetem padjait koptatja –
számítógépbe fogalmazta el-
sô regényét. A régmúltban e
témában talán szonetteket ír
az imádott nôhöz. Mert ez a
könyv örök emberi érzelmek-
rôl, a szerelem mindent el-
söprô érzésérôl szól.

Valós történet ez, hús-vér
szereplôkkel és valódi drámai
fordulatokkal a szerzô életé-
bôl. Szerencsére nem lett be-
lôle személyes tragédia, a
nagy megrázkódtatás irodal-
mi mûvet érlelt. Egy csapo-
dár leányzó iránt érzett heves
vonzódás viszonzatlansága
önmagában magánügy. De
az elsôkönyves írónak sike-
rült olyan regényt írnia,
amelybôl a magas hôfokú
szenvedély és szenvedés érze-
te csendül ki.

Talán nem feltétlenül kell
több megrázó csalódást el-
szenvednie az életben, hogy
megvalósítva jövôbeli terveit,
újabb kötettel lépjen a nagy
nyilvánosság elé.

Tausz A.

Dubravka Ugresic:
A feltétel nélküli kapituláció
múzeuma
Európa Könyvkiadó, 285 l.
1500 Ft

Az európai hírû, középnemze-
dék-beli horvát írónô furcsa
könyvcíme megfejtôdik a 265.
oldalon. A nevezett intézményt
a kilencvenes években még lá-
togatták. A németek második
világháborús megadásának do-
kumentumait állították ki ben-
ne a szovjet hadtörténészek.

Maga a 125 írásból felépített
kötet személyes múzeum: az
emlékgyûjtéssel foglalkozó, ott-
hontalan Dubravka Ugresic éle-
tének tárháza. A mû lassan ki-
alakuló egységét, regényszerû-
ségét hétrészes szerkezete adja
ki. Mire eljutunk a végéig,
majdnem mindent tudunk a
vallomástévôrôl. Már csak azért
is, mert rájövünk, hogy önkere-
sése útját jártuk be vele együtt.
A belsô rezdüléseket s a nagy
drámai szenvedélyeket egyaránt
végigelemzô alkotás sosem vá-
lik érdektelenné. Szerzônk úgy
vész el a gyönyörû részletek-
ben, hogy feltárja gazdagságu-
kat, jelentésteli értelmüket.
Egyszersmind egy alvajáró biz-
tonságával képes fenntartani ér-
deklôdésünket a folyamatban
lévô regény kimenetele iránt.

Politikai hátterû prózánál fel-
merül a kérdés: ki melyik olda-
lon kutatja az igazságot? Ro-
konszenves, hogy írónk sehová
sem kötelezi el magát. Arról
azonban bôven meggyôz, hogy
a hatalom mohóságával szem-
ben ôrizzük gyanakvásunkat.

Pontos, olykor kínos, grotesz-
kül reménytelen képet fest az
emigráns létezés mindennapjai-
ról. Döbbenetesen érzékelteti
az otthonvesztés hiábavaló ver-
gôdéseit, kiúttalan próbálkozá-
sait. Rengeteg világban tévelygô
mûvészt és gondolkodó értel-
miségit mutat be éles villaná-
sokkal, vagy példázatos történe-
tecskékkel. Mindenekelôtt per-
sze honfitársaira figyel, tekintet
nélkül arra, hogy milyen nép-
csoporthoz tartoztak az egyko-
ri, Tito uralta Jugoszláviában.

Megragadó és megható, ahogy
– egyébként bolgár – édesanyjá-
ról és felmenôirôl beszél. Le-
nyûgözôen pontos és ôszinte,
amikor megrajzolja régi barát-
nôi portréját. Velük nem tarthat
kapcsolatot, holott évtizedekig
voltak egymás megértô támoga-
tói, varázsos játszótársai.
Ugyanez a vonzó nyíltság jel-
lemzi szerelmeinek ábrázolását.
Akár futó kalandról, akár fájdal-
mas kihûlô, sokéves viszonyról
tesz vallomást, ugyanazzal a fél-
tô gondossággal, szeretettel kö-
zelít hozzájuk. Ôk is részei éle-
te múzeumának, mint a magá-
val hurcolt tárgyak, a meglakott
tájak és lakások, s mind a hozzá-
juk fûzôdô, eltéphetetlen em-
lékfoszlányok. 

(iszlai)

Czeslaw Milosz:
A kétségbeesés tisztasága
(Válogatott esszék)
Osiris/2000 Budapest, 1999
1480 Ft

Hosszú utat tett meg az 1911-
ben született író, míg az akkor
még Oroszországhoz, majd né-
hány év múlva Lengyelország-
hoz tartozó Vilnából (Vilnius-
ból) eljutott az Egyesült Álla-
mokba. Vilniusban és Párizsban
tanult, 1931-ben a Zagary címû
lengyel lap egyik alapítója. A
német megszállás alatt a varsói
illegális sajtónak dolgozik, vers-
antológiát szerkeszt az ellenál-
lás költészetébôl. Ez az élmény
meghatározza költôi hangját is:
az ún. katasztrofizmus irányza-
tának képviselôje, s költôként a
huszadik századi lengyel líra
egyik legjelentôsebb alakja. A
világháború befejezése után
elôbb Washingtonban, majd
Párizsban kulturális attasé, vé-
gül emigrál. Franciaországban
telepszik le, 1961-ben átmegy
az USA-ba, ahol Berkeleyben él
és szláv irodalmat tanít. Esszé-
kötetének több tanulmányában
megemlékezik szülôföldjérôl,
származásáról, amely egyaránt
köti a lengyelekhez és a litvá-
nokhoz. Ironikus távolságtartás-
sal, ugyanakkor együttérzéssel ír
a kis litván néprôl Tomás Venc-
lovával való levelezésében. „Vi-
lágformáló erô nem volt köz-
tük” – ismeri be a Nobel-díjas

K Ö N Y V A J Á N L Ó

Külföldi irodalomMagyar irodalom
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költô, író és publicista (akinek
egyébként a díj átadásakor el-
mondott beszédeit is tartalmaz-
za a kötet). Sokat ír a közép-eu-
rópai létrôl, sajátos jegyként ha-
tározza meg, hogy a lengyel,
cseh és magyar irodalomban ál-
landóan érezhetô a történelem
jelenléte, a nemzeti emlékezet
és veszélyeztetettség érzete. Az
egymás közötti villongások da-
cára létezik egy közép-európai
tudat, ami megkülönböztet ke-
leti és nyugati szomszédainktól.
Kelet és Nyugat különbségeit
taglalja abban a hat elôadásból
álló sorozatban is, melyet a
Harvardon adott elô 1983-ban.
A 20. századi költészet megíté-
lésében távoli rokonát, a litván
származású francia költôt, Os-
car Miloszt idézi: „Vagy egysze-
rûen korunk költészete, mely
nem találja meg közönségét, a
’félreismertek’ költészete, a kö-
zépszerûeké, akik mindannyian
vagyunk, kivétel nélkül, s akik
még egymást sem olvassuk?” A
világirodalom nagyjait elemez-
ve újszerûen értelmezi Doszto-
jevszkij munkásságában Swe-
denborg hatását, az orosz író
meg Sartre politikai gondolko-
dását. Kiemelten foglalkozik a
lengyel irodalom kiváló képvi-
selôjével, Witold Gombro-
witczcsal valamint Lev Sesztov
filozófiájával.

Sz. Zs.

Franz Herre:
Ferenc József élete és kora
Magyar Könyvklub, Budapest,
2000. 469 oldal

„Túl korán került hatalomra és
túl soká uralkodott” – róják fel
a történészek Ferenc Józsefnek,
a Monarchia utolsó elôtti ural-
kodójának. Túl fiatalon, alig ti-
zennyolc évesen szembe kellett
néznie a ’48-as forradalmakkal
birodalma minden sarkában –
való igaz, ekkor még a zseniális
Metternich oldalán –, és túl
öregen és befolyásolhatóan állt
végül háborúba, Németország-
gal karöltve Ferenc Ferdinánd
trónörökös meggyilkolása
után. A vasfegyelemmel nevelt,
mélyen vallásos uralkodót a

bürokrata császár névvel is illet-
ték. Hihetetlen lelkiismerettel
és kitartással birkózott egymaga
a papírmunkák hadával, úgy
vélte, ez uralkodói kötelessége.
Franz Herre német történész
kellô távolságtartással, a nosz-
talgiával átszôtt legendákat fél-
retéve szemléli az uralkodó
életrajzát és tetteit, és bizony
kimondja, mikor, miben hibá-
zott, melyik hibájának milyen
– akár máig tartó – hatása volt.
Mint például Trianonnak. Az
európai politikai irányvonalak
változásai mellett Herre mun-
kája átfogóan, azaz minden
nemzetre és nemzetiségre kiter-
jedôen bemutatja a Monarchia
mûködését, igazgatási elveit.
Részrehajlás nélkül elemzi a
különféle népek egymás mel-
lett élését, így a magyarok poli-
tikáját is, számunkra nem min-
dig kedvezô értékeléssel. Épp
ilyen részrehajlás nélkül elemzi
a Kaiser und König cselekede-
teit is birodalma fontos ügyei-
ben: milyen lett például nem-
zetközi megítélése a krími há-
borúban tanúsított semlegessé-
ge után. Miért volt szükségsze-
rû, hogy elveszítse az alakuló
Poroszország ellen a königgrät-
zi, az alakuló Itália ellen a sol-
ferinoi csatát. Miért nem hall-
gatott az idôk szavára a födera-
lizmus ügyében, és hogyan
akarta birodalmát konzerválni
a dualista kormányzással, mely-
bôl a magyarokon kívül min-
den más etnikumot kihagyott.
Mennyire idôszerûtlen volt,
hogy egy ekkora birodalmat
hosszú ideig egymaga akart
kormányozni, egy személyben
dönteni, figyelmen kívül hagy-
va a minisztereket és a parla-
mentet. Ugyanakkor erényeit is
hangsúlyozza: a neveltetésébôl
és alkatából adódó megbízha-
tóságot, a munkakedvet és
szorgalmat, a kötelességtudást,
a sok nemzetben való gondol-
kodást. Megjegyzi, hogy a Met-
ternich-tanítvány császár által
képviselt „megfontolva halad-
ni” elv mégsem hozott tartós
sikereket, noha élete végéig el-
odázta a birodalom összeomlá-
sát. Utódra és társra azonban
nem talált. Herre hosszasan ér-
tekezik annak a két nônek a
személyiségérôl, akik a legjelen-
tôsebb szerepet játszották az

uralkodó életében: az anyjáról,
a bajor Zsófiáról, akinek nevel-
tetését köszönhette, s aki élete
végéig mellette állt, s a feleségé-
rôl, Sissirôl, aki túlságosan fia-
talon került a birodalom élére,
és egyénisége nem tette alkal-
massá az uralkodótársi szerep-
re. Mint Herre kifejti, a har-
mincas éveit taposó Ferenc Jó-
zsef éppoly sok kudarcot meg-
ért már a magánéletben, mint
az uralkodói pályán. Magány
és munka – e kettô maradt ne-
ki. Hosszú uralkodása alatt
nemcsak birodalmának mérete,
hanem nemzetközi presztízse
is egyre csökkent, a nosztalgiá-
val emlegetett „boldog béke-
idôknek” számos árnyoldala
volt, melynek felfedése a törté-
nészek feladata.

Sz.Zs.

Ernyei Gyula:
Tárgyvilágunk 1896–1996
Iparmûvészet-történeti és elméleti
vázlatok
Dialóg Campus, Budapest–Pécs,
1998, 318 old., 1980 Ft

A különféle használati tár-
gyakkal szemben – mióta az
ember eszközhasználó lett –
nemcsak az az elvárás, hogy
praktikusak, egyszóval hasz-
nálhatók legyenek, azaz meg-
feleljenek a célnak, amelyre
létrehozták ôket, hanem az is,
hogy a szemet is gyönyörköd-
tessék. A huszadik század a
célszerûség és az esztétikai el-
várások mellett az iparilag elô-
állított tárgyakkal szemben ál-
lított egy harmadik követel-
ményt is: a tárgyak vegyenek
részt az ún. nonverbális kom-
munikációban, legyen „üzene-
tük”, „beszéljenek” magukért
és magukról. 

Dr. Ernyei Gyula egyetemi
tanár, a Magyar Képzô- és
Iparmûvészek Szövetségének
tagja, a Magyar Mérnökakadé-
mia alapító tagja, megannyi
tankönyv és szakcikk szerzôje,
nem éppen friss kiadású, ám
az iparmûvészet, a magyar és
egyetemes design-történet
iránt érdeklôdô laikusok, szak-
emberek és leendô szakembe-

rek számára gyûjtötte össze az
elmúlt három évtizedben írott
munkáit.

A kötet cikkeit három nagy
témakörbe rendezte a szerzô.
A tervezôk és tárgyak címû feje-
zetben a modern design „cse-
csemôkorát”, illetve „serdü-
lôvé”, majd „fiatal felnôtté”
válását mutatja be. Igen érde-
kes látni a század elsô évtize-
deiben készült formatervezett
tárgyakat, amelyek a korról is
mesélnek, amelyekben megal-
kották ôket. Csak a beavatot-
tak tudják, milyen fontos volt
a magyar formatervezési kultú-
ra szempontjából Benczúr Bé-
la, Bozzay Dezsô, Kovács Mi-
hály, Dózsa-Farkas András, Ju-
hász László és Rubik Ernô sze-
mélye és munkássága. 

Az Elmélet a gyakorlatban cí-
mû fejezetben a szerzô arra ke-
resi a választ, hogy a század
harmadik harmadában mûvé-
szet-e a tárgyformálás, hogy
mi a különbség a design és sty-
ling között, hogy van-e, s ha
igen, milyen a kapcsolat az
építészet és a belsôépítészet
között, s hogy az esztétikai el-
várásoknak melyik tud jobban
megfelelni, az iparilag elôállí-
tott tárgy, vagy a kézmûipar
által elôállított? Ugyancsak
ennek a fejezetnek a fô kérdé-
se az is, hogy miként tud meg-
jelenni a fogyasztó egyéni ízlé-
se és igény a nagyiparilag elô-
állított termékeknél, ipari „al-
kotásoknál”? 

A kötet utolsó fejezete, a Ki-
tekintés segít, hogy rálássunk a
magyar iparmûvészek világban
elfoglalt helyére, s hogy a
nemzetközi tapasztalatok, ta-
nulságok, kapcsolatok ismere-
tében a szakemberek meg tud-
ják határozni a jövôben rájuk
váró feladatokat.

A kötet szerzôje írásait „apró
üvegdarabokhoz” hasonlítja,
amelyek egyszer talán na-
gyobb egésszé állnak össze, ám
ma leginkább a részletek meg-
mutatása a feladatuk. Ezekben
a csiszolt üvegekben, akinek
van szeme a látásra (és aki fi-
gyelmesen olvassa ennek a
mûvészeti ágnak a krónikáját)
meglátja az ipari formaterve-
zés, a tárgyalkotás és tárgyala-
kítás jövôjét is.

-Tpi -

K Ö N Y V A J Á N L Ó

Történelem

Képzômûvészet
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B. Király Györgyi –
Krasznai Éva: Végjáték?
Animula Kiadó, 172 oldal,
1200 forint

Ahogy a szerzôpáros, a szer-
kesztô-riporter B. Királyi
Györgyi és az egészségügyi té-
mák iránt elkötelezett újság-
író-szerkesztô Krasznai Éva
nemrégiben megjelent köny-
vét olvasom, nem tudok sza-
badulni az oly gyakran emle-
getett hasonlattól, miszerint:
a cseppben képes megjelenni
a tenger, azaz valójában a po-
litikai és gazdasági rendszer-
váltás krónikáját (is) megírták
a könyv szerzôi, mégpedig
úgy, ahogy azt az egészségügy
zászlóshajó-karavánjának szá-
mító tíz országos egészség-
ügyi intézmény „legénysége”
látja. Nem másról van szó
ugyanis, mint arról: egy olyan
országban, mint a mienk,
amelynek lakossága elörege-
dett, amelynek polgárait nép-
betegségszámba menô halálos
kórok tizedelik, ahol a napja-
inkban születô magyar állam-
polgároknak szinte a legala-
csonyabb a várható élettarta-
muk egész Európában, továb-
bi életesélyeiket rontja min-
den olyan kísérlet, átgondo-
latlan intézkedés, amelyet a
döntéshozók visszatérôen
évek óta az „egészségügy re-
formja” elnevezéssel illetnek.
Egy ilyen országban stratégiai
kérdés az egészségügy.

A két újságíró tényfeltáró kö-
tete elkalauzol abba a tíz fek-
vôbetegellátó országos inté-
zetbe, amelyek átszervezésé-
tôl, összevonásától, racioana-
lizálástól, azaz megszünteté-
sétôl az egészségügy jelenlegi
irányítói azt remélik, rengeteg
költséget sikerül megtakaríta-
niuk. Az újságírók sorra kér-
dezik az intézmények élén ál-
ló orvosprofesszorokat, az éh-
bérért dolgozó orvosokat, nô-
véreket (sôt a hálás betegeket
is, akik elsôsorban az ezekben
az intézményekben koncent-
rálódott szakmai tudásnak, a
legmagasabb mércével mérhe-
tô gyógyítói profizmusnak
köszönhetik gyógyulásukat),

hogyan látják a jelent és a jö-
vôt?

A többféle hang a magyar
egészségügy többfelvonásos
drámájává áll össze. Sejteni le-
het, hogy nem sok választ el
bennünket a végjátéktól. „A
mi életünk lassan abból áll,
hogy állandóan ráfordítás-e-
lemzéseket csinálunk. Tükröt
tartunk az egészségügy dön-
téshozói elé, hátha belenéz
valaki. Lehet, hogy azért for-
dulnak el, mert nem szeretik a
ronda dolgokat?” – mondja az
egyik országos intézmény or-
vosa Tiborc-szerepében. Per-
sze nem csak ô nem kap vá-
laszt kérdéseire az elérhetetlen
magasságban trónoló magas-
ságos hivatalnokoktól. Kollé-
gái sem, akik féltik a különfé-
le átgondolatlan reformtervek
és intézkedések morális és lel-
ki következményeitôl a ma-
gyar egészségügyet, az oly so-
kat emlegetett polgárokat.
„Emocionálisan is megvisel
bennünket az egymásnak el-
lentmondó hírek áradata az
intézet(ek) megszûnésérôl, át-
alakulásáról. Nekünk szüksé-
günk van az érzelmeinkre, hi-
szen rendkívül súlyos állapot-
ban lévô betegekben kell tar-
tanunk a lelket, ezeket az em-
bereket kell meggyôznünk ar-
ról, hogy mûködjenek együtt
velünk.”

A Végjáték? címû oknyomozó
riportkötetbôl kiderül, hogy
nem az országos intézetek bel-
ügyérôl van szó, hanem a gyó-
gyítás jövôjérôl is, hiszen a
„TÍZEK” a kutatásban, az or-
vosképzésben, a szakképzés-
ben is vezetô szerepet vállaltak
az elmúlt évtizedekben. Vala-
mennyiünk érdeke (lenne) te-
hát, hogy rangos és színvona-
las intézmények ne essenek ál-
dozatul rövidtávú és rövidlátó
döntéshozói elvárásoknak, re-
formötleteknek, hogy ne a ma-
napság mindenekfelett álló
monetáris szempontok men-
tén szervezzék át ezeket a gyó-
gyító centrumokat (és a ma-
gyar egészségügyet).

A könyv egyébként nemcsak
a mazochista egészségügyi
dolgozók, hanem az önérze-
tes szavazópolgárok számára
is ajánlott olvasmány...

T. Puskás

Áldozatvédelem
(Szakkönyv a bûncselekmények
áldozataival foglalkozók számá-
ra), BM Kiadó, 870 Ft

E tanulmánykötet szerzôi
olyan pszichológusok, krimino-
lógusok, ügyészek, rendôrezre-
desek, akik évek óta részt vesz-
nek a hazai áldozatvédelmi ku-
tatásokban. A magyar büntetô-
jog neves képviselôi állást fog-
lalnak az áldozatvédelem prob-
lematikájában, beszámolnak a
hazai helyzetrôl, az áldozatok
jogainak érvényesítési lehetôsé-
geirôl. Öt megye büntetôjogi
kollégiumának álláspontját
közlik, ezzel széles körû átte-
kintést adnak a sértettek eljárás-
jogi helyzetérôl. Tájékoztatnak
az 1998 óta mûködô Áldozat-
védelmi Iroda tevékenységérôl,
melynek legfôbb feladata az ál-
dozattal való emberségesebb
bánásmód kialakítása és koordi-
nálása. Megfogalmazzák azokat
a belügyi és rendôrségi szabá-
lyokat, melyek a rendôrség el-
sôdleges teendôit kijelölik az ál-
dozatokkal szemben. Kiemelt
helyen szerepelnek a gyermek-
korú áldozatok, a szexuális
bûntényt átélt személyek, vala-
mint a külföldi turisták. A ta-
nulmánykötet egy része szöveg-
gyûjtemény. Kivonatosan köz-
readják benne a nemzetközi
joganyagból azokat a jogforrá-
sokat, melyek alapvetô szabály-
nak tekinthetôk (pl. hatalom-
mal való visszaélés, gyermekek
jogai, családon belüli erôszak,
emberkereskedelem és gyerme-
kek szexuális kizsákmányolása).
Bemutatják az Egyesült Király-
ságban elfogadott Áldozatok
Chartáját is, mely útmutatásul
szolgálhat minden áldozatvé-
delmi szervnek. Közzé teszik
azt a magyar fejlesztésû pszi-
chológiai programot, amelyet
az áldozatokkal foglalkozó
rendôrök számára kötelezôvé
tettek. Végül referálnak a társa-
dalmi áldozatvédelemrôl, az
Európai Áldozatvédô Fórum
tevékenysége, és a német Weis-
se Ring szolgáltatásai mellett is-
mertetik a magyarországi Fehér
Gyûrû Közhasznú Egyesület
alapszabályát és mûködését. A

kötet végén szereplô tucatnyi
áldozatvédelemmel foglalkozó
társadalmi szervezet elsôsorban
a nôk, gyermekek és kisebbsé-
gek jogait képviseli.

Sz.Zs.

Nádas György–Boncz Géza:
Fogjuk a hasunkat
Jókedvû szakácskönyv
W. Stocker Kft, 2000
168 oldal, 1250 Ft

Nádas György Krúdy Gyula
nyomába kíván szegôdni. Már-
mint a kulináris élvezetek terén.
Most Boncz Gézával e szakács-
könyvvel jelentkeztek. A folyta-
tást a híres koktél-bajnokkal ter-
vezi, beavatva az olvasókat a
koktél-készítés rejtelmeibe. De
még ez év végén amolyan „krú-
dys” bolyongásra készül, felke-
resve kisvendéglôket, kocsmá-
kat, bohémtanyákat, ahová
minden ínyencnek illik betér-
nie. A tervezett kiadványban
nemcsak ingerlô étkek, hanem
ízes adomák is sorjáznak majd.

A jókedvû szakácskönyv nem
egyszerû humorforrás. Sôt, a
szerzôk állítják, hogy a fôzés tu-
dománya komoly dolog, tehát:
receptben nem ismernek tréfát!

De a vidámság is jelen van a
kötetben. A levesek, sültek,
édességek felsorolását minden
fejezet elôtt humoros címsza-
vakkal fûszerezik. A választékot
illetôen a szerzôpáros saját
tapasztalatai gazdag tárházából
merített, így fôleg Pest megyei
és szegedi gyûjtésekbôl szárma-
zó leírásokat adnak közre.
Emellett szerepeltetik a baráti és
családi kör specialitásait is. Töb-
bek között Koós János és Bajor
Imre, valamint gyermekeik, Ná-
das Gabi és Boncz Dani ked-
venc fogásait is.

Mivel ajándékozhatja meg az
olvasót egy derûs hangvételû
szakácskönyv? Lila Akác – a
szerzôk egyik legkedvesebb ét-
termének – tulajdonosa szerint:
„egy jól elkészített étel, egy szé-
pen megterített asztal, egy jó
nevetés meghosszabíthatja az
életet.” Ha belegondolunk, ez
nem is kevés.

Tausz Anikó

K Ö N Y V A J Á N L Ó

KriminológiaEgészségügy

Szakácskönyv
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Finta József, a kortárs
magyar építészet egyik
legjelentôsebb alkotó-
ja, valaha festônek,
grafikusnak készült.
Utazási élményeit
megörökítô rajzai az
épített világ „lelkének”
virtuóz lenyomatai.
Ezekbôl és verseibôl
ad ízelítôt a

RAJZOSKÖNYV,

amelynek elôszavát
Dobai Péter írta.
200 oldal, 3500 Ft

A KORTÁRS KIADÓ ÚJ KÖNYVEI

Fábián László: Madaraskönyv. 160 oldal, 1100 Ft.
Mozgalmas történetekben, megragadó képsorokban jelennek meg e
kötet novelláiban a madarak. Ám a pompázatos madárvilág nem min-
dig maga a tárgy, hanem gyakran beszédes díszlete, kiindulópontja fe-
szült légkörû, izgalmas, fordulatokban bôvelkedô történeteknek.

Gróh Gáspár: Egymásért vagyunk. 260 oldal, 1300 Ft.
Két évtizedes tanulmányírói, kritikusi munkásságának legjavát gyûj-
tötte kötetbe a szerzô. Írásainak tematikája sokszínû: többek között
Csáth Géza és Cs. Szabó László, Csoóri Sándor és Mészöly Miklós,
Esterházy Péter, Baka István, Závada Pál vagy Ágh István életmûve és
könyvei vizsgálódásainak tárgya.

Varga Imre: Zen Benedek. 320 oldal, 1560 Ft.
A költô-prózaíró naplójában egy németországi buddhista kolostorban
töltött hónapokról számol be. Egy olyan tisztább élet lehetôségét is-
merjük meg a mûbôl, amelyben a türelem, a bölcsesség, a tisztaság és
a mértékletesség a valódi értékek.

A könyvek megrendelhetôk: Kortárs Kiadó
1062 Budapest, Bajza utca 18. Telefon/fax: 342-116

A                ÚJDONSÁGAI

A KÖTETEK MEGRENDELHETÔK:
HOLNAP KIADÓ 1111 Bp., Zenta u. 5. T/F: 466-6928, Holikon Könyvesbolt 1111 Bp., Zenta u. 5. 209-4694,
TAN-TÁRS KÖNYVKERESKEDÉS 1072 Bp., Nyár u. 14. T/F: 322-9846

SZABÓ MAGDA
Sziget-kék

1+1 szín, 186 oldal,
kötve, 990 Ft

A kötetet
SZÁNTÓ PIROSKA

rajzai díszítik

TERSÁNSZKY JÓZSI JENÔ
Misi mókus kalandjai

2+2 szín
120 oldal, kötve

1200 Ft

Kezdôk Svéd Nyelvkönyve
A Kezdôk Nyelvkönyve

sorozat új kötete
134 oldal, 4+4 szín

1200 Ft

HANS SEBALD
Boszorkányok
hajdan és ma

284 oldal, kötve
1690 Ft

PÉCSVÁRADI GÁBOR
Jeruzsálemi utazás
272 oldal, kötve

1690 Ft

Megrendelhetô: Finta Stúdió
1055 Budapest, Szent István krt. 11.

Telefon: 374-3377
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AA
AA  bbiioollóóggiiaaii  nnöövvéénnyyvvééddeelleemm  aallaappjjaaii..  Növénykóro-

kozók, kártevô állatok és gyomnövények el-
len. Mezôgazda. 
ISBN: 963-9239-57-7fûzött: 1900 Ft 

AAccaarryyaa,,  AAvvaaddhhuuttiikkaa  AAnnaannddaammiittrraa::  Túl a tudatfö-
löttin. Az elme titkai. Ananda és Lotus BT.
(Ananda Marga Könyvek 3.) 
ISBN: 963-85961-1-2fûzött: 690 Ft 

AA  ccssaallááddjjoogg  kkéézziikköönnyyvvee..  1. köt. 3. átd. kiad.
HVG-ORAC. 
ISBN: 963-9023-58-0fûzött: 6720 Ft (1-2.köt.) 

AA  ccssaallááddjjoogg  kkéézziikköönnyyvvee.. 2. köt. 3. átd. kiad.
HVG-ORAC. 
ISBN: 963-9023-58-0fûzött: 

AAddyy  EEnnddrree:: Ady Endre összes versei.1. köt., Uni-
kornis. (A magyar költészet kincsestára 36.
köt.) 
ISBN: 963-427-055-7kötött: 

AAddyy  EEnnddrree:: Ady Endre összes versei.2. köt., Uni-
kornis. (A magyar költészet kincsestára 37.
köt.) 
ISBN: 963-427-056-5kötött: 

AAddyy  EEnnddrree:: Ady Endre összes versei.3. köt., Uni-
kornis. (A magyar költészet kincsestára 38.
köt.) 
ISBN: 963-427-057-3kötött: 

ÁÁgghh  IIssttvváánn:: Ágh István válogatott versei. Unikor-
nis. (A magyar költészet kincsestára 89. köt.) 
ISBN: 963-427-379-3kötött: 2900 Ft 

AA  kkoommmmuunniizzmmuuss  ffeekkeettee  kköönnyyvvee..  Bûntény, terror,
megtorlás. Napvilág. 
ISBN: 963-9175-09-9kötött: 4600 Ft 

ÁÁlloommbbaann,,  kkööddbbeenn,,  hhaarrmmaattbbaann.. Antológia. Alterra. 
ISBN: 963-9032-92-1fûzött: 1100 Ft 

AAllttmmaann,,  JJaacckk:: Franciaország. 9. kiad. Welcome.
(Berlitz útikönyvek) 
ISBN: 963-7585-35-4fûzött: 1850 Ft 

AAllttmmaann,,  JJaacckk:: Olaszország. 5. kiad. Welcome.
(Berlitz útikönyvek) 
ISBN: 963-7585-46-Xfûzött: 1850 Ft 

AA  mmaaggyyaarr  nnééppii  ttáánncczzeennee..  Tanulmányok. Plané-
tás. (Jelenlévô múlt) 
ISBN: 963-9014-71-0kötött: 3200 Ft 

AA  mmeeggttaalláálltt  aallkkoottmmáánnyy?? A magyar alapjogi bírás-
kodás elsô kilenc éve. Indok. (Fundamentum
könyvek) 
ISBN: 963-00-3359-3kötött: 1950 Ft 

AA  mmûûvvéésszzeett  ttöörrttéénneettee.. 5. köt. A gótika. M. Könyv-
klub. 
ISBN: 963-547-108-4kötött: 3590 Ft 

AA  mmûûvvéésszzeett  ttöörrttéénneettee.. 6. köt. A korai reneszánsz
Itáliában. M. Könyvklub. 
ISBN: 963-547-109-2kötött: 3590 Ft 

AAnnaannddaammuurrttii,,  SShhrriiii  SShhrriiii:: Az Élet etikája. Ananda
és Lotus BT. (Ananda Marga Könyvek 1.) 
ISBN: 963-85961-0-4fûzött: 490 Ft 

AAnnttaallffyy  EErrzzsséébbeett::  Gombóc és a varázsdoboz.
Antalfy Erzsébet meséi. Bába. (Tisza hangja
60.) 

ISBN: 963-9144-70-3fûzött: 498 Ft 
AAnnttaallll  PPéétteerr  ––  GGeeddaaii  CCssaabbaa  ––  SSoollttéésszz  IIssttvváánn::

Hungarian royal cities. Gabo. 
ISBN: 963-9237-19-1kötött: 3990 Ft 

AAnnttaallll  PPéétteerr  ––  GGeeddaaii  CCssaabbaa  ––  SSoollttéésszz  IIssttvváánn::  Ma-
gyar királyi városok. Gabo. 
ISBN: 963-9237-18-3kötött: 3490 Ft 

AAnnttaallll  PPéétteerr  ––  GGeeddaaii  CCssaabbaa  ––  SSoollttéésszz  IIssttvváánn:: Un-
garische Königsstädte. Gabo. 
ISBN: 963-9237-20-5kötött: 3990 Ft 

AA  PPeettôôffii  SSáánnddoorr  VVáárroossii  KKöönnyyvvttáárr  5500  éévvee,,
11994499––11999999.. Emlékkönyv. Kiskunfélegyháza,
Petôfi Vár. Kvt. 
ISBN: 963-03-7772-1fûzött: 1167 Ft 

AArraannyy  JJáánnooss::  Az elveszett alkotmány, Toldi, Tol-
di estéje, Daliás idôk. 4. köt.(A magyar költé-
szet kincsestára 4. köt.) 
ISBN: 963-7519-72-6kötött: 2500 Ft 

AArraannyy  JJáánnooss:: Kisebb költemények,
1839–1859.1. köt. (A magyar költészet kin-
csestára 1. köt.) 
ISBN: 963-7519-69-6kötött: 5000 Ft a 2. kötettel együtt 

AArraannyy  JJáánnooss:: Kisebb költemények, 1860–1882,
idegen költôkbôl, zsengék, törmelékek, Arany-
nak tulajdonított versek, Csaba-trilógia. 2. köt.
(A magyar költészet kincsestára 2. köt.) 
ISBN: 963-7519-70-Xkötött: 5000 Ft az 1. kötettel együtt 

AArraannyy  JJáánnooss:: Költôi beszélyek és beszélytöredé-
kek.3. köt. (A magyar költészet kincsestára 3.
köt.) 
ISBN: 963-7519-71-8kötött: 2500 Ft 

AArraannyy  JJáánnooss:: Toldi szerelme.5. köt. (A magyar
költészet kincsestára 5. köt.) 
ISBN: 963-7519-73-4kötött: 2500 Ft 

AArraattóó  MMiihháállyy:: Mindennapi szorongásaink. A jó, a
rossz és a gonosz: a félelemtôl a fóbiákig.
Grafit. 
ISBN: 963-85488-5-1fûzött: 1480 Ft 

AArrcchhlleebb  GGáállyy  TTaammaarraa::  Ugye, ez nem igaz? Ver-
sek. AB-Art. 
ISBN: 80-88763-91-6fûzött: 490 Ft 

AArrcckkééppeess  mmiinniiaattûûrröökk.. 1. köt. I. e. 1350 – i.sz.
1750. Oláh – Lestár.
ISBN: 963-640-562-Xkötött: 3500 Ft 

AArriiééss,,  PPaauull:: A McDonald's gyermekei. A világ
McDonaldizálódása. L'Harmattan. 
ISBN: 963-00-2723-2fûzött: 1350 Ft 

AA  SSzzeekksszzáárrddii--ddoommbbssáágg,,  aa  DDééll--SSáárrkköözz  ééss  aa  GGee--
mmeennccii--eerrddôô  ttuurriissttaattéérrkkééppee::  Wanderkarte = tou-
rist map = carte touristique.
M. 1: 40 000. Cartographia. 
ISBN: 963-352-126-2 CM550 Ft 

AA  sszzoocciiáállddeemmookkrráácciiaa  vviittaattootttt  öörröökkssééggee.. [Tanul-
mányok, dokumentumok]. Századvég. (Toll-
forgó / a Századvég Kiadó publicisztikai soro-
zata 3.) 
ISBN: 963-9211-06-0fûzött: 616 Ft 

AAtthheennss  ==  AAtthheenn  ==  AAtthhéénneess  ==  AAtthhéénn..
MM..  11:: 12 000. city = Innenstadt = centre = bel-
város. M. 1: 8400. Cartographia. 
ISBN: 963-352-702-3 CM750 Ft 

AAuutthh  AAnnddrreeaa:: Álomgróf. Zúg a lélekharang, de te
álmodj tovább. Alterra. 
ISBN: 963-9032-94-8fûzött: 1100 Ft 

BB
BBáánn  MMóórr::  A vérszemû csillag. Nomádkirály-ciklus

2. regény. Cherubion. (Osiris könyvek 70.) 
ISBN: 963-9110-84-1fûzött: 898 Ft 

BBaarrbbuussssee,,  HHeennrrii:: Jézus. Nótárius. 
ISBN: 963-7503-41-2kötött: 980 Ft 

BBeeaauummoonntt,,  ÉÉmmiilliiee  ––  PPiimmoonntt,,  MMaarriiee--RReennééee:: Szün-
idei mulatságok. Passage. 
ISBN: 963-228-059-8kötött: 1940 Ft 

BBeebbeessii  GGyyöörrggyy  ––  TTuurrii  KKaattaalliinn,,  BB..::  Egyetemes
mûvelôdéstörténeti segédkönyv és kislexikon.
Középiskolák és tanítóképzô fôiskolák számá-
ra. Szekszárd, IPF. 
fûzött: 1000 Ft 

BBeebbeessii  GGyyöörrggyy  ––  TTuurrii  KKaattaalliinn,,  BB..::  HHoonniissmmeerreett..
Magyar történelem a kezdetektôl napjainkig:
fôiskolai jegyzet. Szekszárd, IPF. 
fûzött: 1167 Ft 

BBeennccééddyy  JJóózzsseeff:: Sajtónyelv. Sajtóház K.(Sajtó-
könyvtár) 
ISBN: 963-9309-00-1fûzött: 1500 Ft 

BBeenneeddeekk  SSzzaabboollccss  ––  BBáárráánnyy  AAnnddrreeaa:: McCartne-
y. Paul McCartney élete napjainkig. Halász és
Fiai. (Dekameron könyvek) 
ISBN: 963-8699-85-5kötött: 2590 Ft 

BBeesstt,,  JJaassoonn:: Róma. 2. kiad. Welcome. (Berlitz
útikönyvek) 
ISBN: 963-7585-39-7fûzött: 1850 Ft 

BBeetttteess  IIssttvváánn:: Szép tündöklô csillag. 2. köt. Lili-
um Aurum. 
ISBN: 80-8062-038-5kötött: 880 Ft 

BBeetttteess  IIssttvváánn:: Szép tündöklô csillag. 3. köt. Lili-
um Aurum. 
ISBN: 80-8062-039-3kötött: 880 Ft 

BBooddzzssáárr  EErrzzsséébbeett,,  PP..:: Földfordulás. Nibo Bt. 
ISBN: 963-00-3157-4fûzött: 600 Ft 

BBööjjtthhee  FFeerreenncc:: Királykô-hegység. Turisztikai ka-
lauz. Csíkszereda, Pallas-Akadémia. (Erdély
hegyei 12.) 
ISBN: 973-9287-78-6fûzött: 1500 Ft 

BBoollttoonn  EErrvviinn:: Visszaszámlálás. A Berényi klán.
Park. (Barátok közt könyvek 1.) 
ISBN: 963-530-479-Xfûzött: 1200 Ft 

BBoorrii  IImmrree:: A jugoszláviai magyar irodalom törté-
nete. Újvidék, Fórum. 
ISBN: 86-323-0469-0kötött: 3500 Ft 

BBoorrii  IImmrree:: Identitáskeresôben. Mûvelôdéstörté-
neti tanulmányok – mûvelôdéspolitikai cikkek.
Újvidék, Fórum. 
ISBN: 86-323-0498-4fûzött: 2500 Ft 

BBoorrii  IImmrree:: Krónikák írókról, könyvekrôl. Újvidék,
Fórum. 
ISBN: 86-323-0410-0fûzött: 1750 Ft 

BBoorrii  IImmrree:: Szociográfiák nyomában. Írások szo-
ciográfiákról. Újvidék, Fórum. 
ISBN: 86-323-0487-9fûzött: 1100 Ft 

BBoorrii  MMáárriiaa  ––  MMiihháállyyii  KKaattaalliinn  ––  SSzzáánnttóó  MMáárrttaa::
"Boldog gyermekkort idézek". Vajdasági írók
vallomásai. Újvidék, Fórum. 
ISBN: 86-323-0497-6fûzött: 2100 Ft 

BBrreesscchhkkee,,  JJooaacchhiimm:: Hálás szobanövények. 2. ki-
ad. Cser K. (Csináld magad) 
ISBN: 963-9003-91-3fûzött: 1698 Ft 

BBrruunnnneerr,,  EEaarrlleeeenn  ––  WWeellsshh,,  KKeenn  ––  BBeerrnnsstteeiinn,,
KKeenn:: Spanyol tengerpart. Costa del Sol, Costa
Brava, Costa Dorada. 3. kiad. Welcome. (Ber-
litz útikönyvek) 
ISBN: 963-7585-32-Xfûzött: 1850 Ft 

BBrruusssseellss  ==  BBrruusssseell  ==  BBrruuxxeelllleess  ==  BBrrüüsssseell  ==
BBrrüüsssszzeell.. M. 1: 10 000. Cartographia.
ISBN: 963-352-749-X CM750 Ft 

BBuuddaa  BBééllaa:: Mentálhigiéné. A lelki egészség tár-
sadalmi, munkaszervezeti, pszichokulturális
és gyakorlati vetületei: tanulmánygyûjtemény.
Animula K. 
ISBN: 963-808-955-5fûzött: 2200 Ft 

BBuuttlleerr,,  MMaarryy:: Vihar a szavannán. Kornétás. 
ISBN: 963-7843-81-7kötött: 1990 Ft 

CC
CCaarrrroollll,,  LLeeee  ––  TToobbeerr,,  JJaann:: Indigó gyerekek. Az új

gyermekek már köztünk vannak. Mandala Vé-
da. 
ISBN: 963-86018-6-8fûzött: 1390 Ft 

CChhaanntt,,  CChhrriiss::  A II. világháború német harci repü-
lôi. Hajja. (20. századi hadtörténet) 
ISBN: 963-9037-96-6kötött: 2800 Ft 

CChhoopprraa,,  DDeeeeppaakk:: Az élet hét törvénye. A terem-
tô gazdagság forrása. Édesvíz.
ISBN: 963-528-461-6fûzött: 1100 Ft 

CChhrriissttiiee,,  AAggaatthhaa:: Az óriás kenyere. 1. köt., Hun-
gaLibri. (Hunga-könyvek) 
ISBN: 963-9163-14-7fûzött: 1996, – Ft (1-2.köt.) 

CChhrriissttiiee,,  AAggaatthhaa:: Az óriás kenyere. 2. köt. Hun-
gaLibri. (Hunga-könyvek) 
ISBN: 963-9163-24-4fûzött: 

CCoouuéé,,  EEmmiill  ––  BBaauuddoouuiinn,,  CChhaarrlleess::  Gyógyíts lelked
erejével!. Emil Coué Mo. Pozitív Gondolkodá-
sért Egyes. 
ISBN: 963-04-8249-5fûzött: 1590 Ft 

CCuunnnniinngghhaamm,,  MMiicchhaaeell::  Otthon a világ végén. Ul-
pius-ház. 
ISBN: 963-86079-1-2fûzött: 1680 Ft 

CCss
CCssáákkyy  SS..  PPiirroosskkaa:: A Fórum Könyvkiadó bibliog-

ráfiája, 1984–1999. Újvidék, Fórum. 
ISBN: 86-323-0495-Xfûzött: 1800 Ft 

CCsseekkee  ZZoollttáánn:: Mese a harmadik évezredrôl. Ma-
gyar a Magyarért Alapítvány – Kapu Kv. 
ISBN: 963-00-2896-4fûzött: 1380 Ft 

CCssookkoonnaaii  VViittéézz  MMiihháállyy:: Csokonai Vitéz Mihály
költeményei és versfordításai. 1. köt., Unikor-
nis. (A magyar költészet kincsestára 6. köt.) 
ISBN: 963-7519-94-7kötött: 

Meg jelent könyvek
2000. június 16–29.

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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Molnár Tamás
A pogányság kísértése
A/5, 210 oldal, kartonált 1750 Ft
Molnár Tamás nemzetközi
hírû filozófus a Yale Egyetem
nyugalmazott tanára, idén
Széchenyi-díjjal tüntették ki.

Sebôk Éva
Félsötét
Fr/5, 120 oldal kb. 1000 Ft
A szerzô már több verseskö-
tetet és gyermekkönyvet je-
lentetett meg. Munkáit egy-
idejûleg jellemzi egyfajta fa-
nyar, groteszk íz és a megka-
pó követlenség. Kiérlelt,
egyéni hangulatú költészeté-
vel újra megajándékozza ol-
vasóit.

Takács Gyula
Jelenések könyve
B/5, 521 oldal, kartonált 2800 Ft
Takács Gyula könyve több
katolikus egyetemen tana-
nyagként szerepel. Nagy fel-
készültséggel, a külföldi szak-
irodalom ismeretével megírt

könyve, a történelmi háttér
pontos megvilágításával veze-
ti be olvasóját az Újszövetség
legnehezebben értelmezhetô,
de jövônk szempontjából ta-
lán legfontosabb fejezetébe.
A függelékként közölt bibliai
szöveg a könyv rendszere sze-
rint strukturált változatban
segíti a használhatóságot.

Tóth Gy. László
„Politikailag korrekt”
Balliberális eszmefuttatások
határok nélkül
Fr/5, 186 oldal, kartonált 1400 Ft

Tôkéczki László
Tisza István eszmei,
politikai arca
Fr/5, 240 oldal, kartonált 1700 Ft
Tisza István személyét sokan
még mindig a háborús fana-
tizmussal azonosítják, pedig
már elég sokan tudják, hogy ô
végig ellenezte a háborút.
Aligha volt nála végiggondol-
tabban klasszikus liberális po-
litikus.

A 007-es visszatér – legalábbis a
Scolar Kiadó könyvkínálatában.

Pihenjen a James Bond
sorozat három kötetével!

Ian Fleming: Dr. No, Voodoo
és Raymond Benson: A világ nem elég

Fleming az 1950-es években teremtette meg a XX. század
második felének legnépszerûbb hôstípusát, James Bon-
dot. A vagány, szívtipró, pókerarcú kém a brit titkosszol-
gálat ügynöke a legképtelenebb helyzetbôl is elegánsan,
higgadtan kerül ki. Az izgalmas, fordulatos, kalandokban
bôvelkedô kötetek a hidegháború vészterhes, egy harma-
dik világháború veszélyeitôl beárnyékolt idôszakába repí-
tik az olvasót, és szembesítik az emberi kapzsisággal, a
bosszúval, a nukleáris fenyegetéssel, a legmodernebb
technikát felhasználó terrorizmussal – hogy csak a legfôb-
beket említsük.

A három kötet ára együtt most csak 1490 Ft,
az egyes kötetek ára 980 Ft.

Kapható a kiadónál és a könyvesboltokban.

A Kairosz Kiadó ajánlata

Milyen logisztikai szolgáltatásra van szükségük a könyvpiac
szereplôinek? A kiadók számára alapvetô fontosságú, hogy
könyveik megfelelô körülmények között legyenek tárolva – a
kereskedôk pedig a megrendelt könyvekhez szeretnének hoz-
zájutni idôben és kifogástalan minôségben.

A Magyar Posta vezetôitôl kapott tájékoztatás szerint a
budaörsi raktárbázisban a könyveket raklapos elhelyezéssel,
megfelelô állandó páratartalom mellett, pormentesen tudják
tárolni. Így garantált, hogy jó minôségû könyvek kerülnek
kiszállításra.

A kiszállítás elôtt többször ellenôrzik, hogy a szállítóládában a kereskedô által megrendelt könyvek legyenek a kért meny-
nyiségben. Nagyfokú pontosságot biztosít, hogy a kiszedés folyamata rádióhullámmal mûködô vonalkód-leolvasókra épül. 

A könyvek kiszállítása német gyártmányú por- és folyadékmentesen záródó, ütésálló szállítóládákban történik. A ládába
helyezett könyvek mozgását, ütôdését buborékfóliás üregkitöltéssel akadályozzák meg, és a ládákat a biztonságos szállítás
érdekében minôsített (MABISZ) mûanyagpánttal (plomba) zárják le. A teljes készlet a tárolás és kiszállítás ideje alatt biz-
tosítva van.

A posta logisztikai felkészültsége következtében képes nagy tömegben, rendszeresen, az ország bármely pontjára szállítani –
jelenleg 3200 településsel áll mindennapi kapcsolatban. A 12 óráig beérkezô megrendeléseket zökkenômentesen tudja tel-
jesíteni 24 órán belül.

Sunbooks Kft.
1137 Budapest, Szent István krt. 18. , Tel.: 452-1770, Fax: 452-1701

Gondos tárolás, pontos
és megbízható szállítás

SUNBOOKS HÍREK

Scolar Kiadó
1114 Budapest, Bartók Béla út 7.

Tel.: 386-2946, fax: 466-7648, e-mail: scolar@scolar.huKönyveink minden nagyobb könyvesboltban és a kiadónál kaphatók.
Címünk: 1134 Budapest, Apály u. 2/B. Tel./fax: 359-9825
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CCssookkoonnaaii  VViittéézz  MMiihháállyy:: Csokonai Vitéz Mihály
költeményei és versfordításai. 2. köt., Unikor-
nis. (A magyar költészet kincsestára 7. köt.) 
ISBN: 963-7519-94-7kötött: 

CCssoonnkkaa  CCssiillllaa  ––  MMááttéé  EElleemméérrnnéé::  Magyar–olasz
társalgási és utazási szótár. Szavak, kifejezé-
sek, mondatok német kiejtési segédlettel autó-
soknak, motorosoknak, kerékpárosoknak. Pa-
ginarum. 
ISBN: 963-9133-85-Xfûzött: 1800 Ft 

CCssoonntthhééjjaass  ggyyüümmööllccssffaajjttáákk.. Cseresznye, meggy,
ôszibarack, kajszi, szilva. Mezôgazda.
ISBN: 963-9239-69-0kötött: 2950 Ft 

CCssoorrbbaa  CCssaabbaa  ––  EEssttóókk  JJáánnooss  ––  SSaallaammoonn  KKoonnrráádd::
Die illustrierte Geschichte Ungarns. [Von den
Anfängen bis Heute]. M. Kvklub. 
ISBN: 963-547-039-8kötött: 4500 Ft 

CCssoorrbbaa  CCssaabbaa  ––  EEssttóókk  JJáánnooss  ––  SSaallaammoonn  KKoonnrráádd::
Magyarország képes története. [A kezdetektôl
napjainkig]. M. Kvklub. 
ISBN: 963-548-961-7kötött: 3990 Ft 

CCssoorrbbaa  CCssaabbaa  ––  EEssttóókk  JJáánnooss  ––  SSaallaammoonn  KKoonnrráádd::
The illustrated history of Hungary. [From the
old days till now]. M. Kvklub. 
ISBN: 963-547-019-3kötött: 4500 Ft 

DD
DDaannttee  AAlliigghhiieerrii:: Új élet. Pallas Stúdió. 

ISBN: 963-9207-29-2kötött: 1890 Ft 
DDéérr  EEnnddrree:: Viruló évek. Bába. (Tisza hangja 52.) 

ISBN: 963-9144-75-4fûzött: 498 Ft 
DDssiiddaa  JJeennôô:: Dsida Jenô válogatott versei. Unikor-

nis. (A magyar költészet kincsestára 15. köt.) 
ISBN: 963-8350-31-8kötött: 2500 Ft 

DDuubbrraavvsszzkkyy  LLáásszzllóó:: Nemzetgazdasági kurzus.
Dornach, 1922. július 24. – augusztus 6.-i elô-
adások: kivonatok Rudolf Steiner munkássá-
gából. Nap-Fény Bt. (Életmû 8.) 
ISBN: 963-03-9549-5fûzött: 1180 Ft 

DDuuddááss  RRóóbbeerrtt:: A táplálkozás. Útmutató K.(Válto-
zó világ 36.) 
ISBN: 963-9001-54-6fûzött: 390 Ft 

DDuusseekk  LLáásszzllóó:: Az Alföld. Cartographia. 
ISBN: 963-353-187-Xfûzött: 1150 Ft

EE  
EEcckkeell,,  DDiieetteerr:: Perzsa konyha. Holló. (Könnyen,

gyorsan, finomat) 
ISBN: 963-9305-08-1fûzött: 749 Ft 

EEggeerr..  Térkép. Stadtplan. Map. M. 1: 12 500.
Cartographia. 
ISBN: 963-352-378-8 CM330 Ft 

......eellmmoonnddoomm  hháátt  mmiinnddeennkkiinneekk..  [Kortárs versek,
elbeszélések]. Alterra. 
ISBN: 963-9032-91-3fûzött: 700 Ft 

EEllssôô  kköönnyyvveemm..  Novum Kft. 
ISBN: 963-8060-79-4kötött: 990 Ft 

EEuurróóppaa.. Autóatlasz. – M. 1: 1 500 000 ; 1: 4 000
000. Cartographia. 
ISBN: 963-352-517-9 CM fûzött: 1800 Ft 

EEuurróóppaa  ==  EEuurrooppaa  ==  ll''EEuurrooppee  ==  EEuurrooppee.. M. 1: 3
750 000. Cartographia. 

ISBN: 963-352-905-0 CM 850 Ft 

FF
FFáábbiiáánn  LLáásszzllóó:: Hombár. Shark Print. (Editio pluri-

lingua 2000/13.) 
ISBN: 963-86045-4-9fûzött: 740 Ft 

FFaarrkkaass  CCssaabbaa:: Windows és Office 2000 felhasz-
nálóknak. Windows 2000: Word 2000: Excel
2000: Access 2000: prezentáció és grafika: az
internet használata: információ-technológiai is-
meretek. JOS. 
ISBN: 963-00-3086-1fûzött: 1680 Ft 

FFeehhéérr  BBeennccee:: Fônixmadár. Orpheusz Kv. 
ISBN: 963-9101-76-1fûzött: 980 Ft 

FFoorrssyytthh,,  FFrreeddeerriicckk:: A negyedik jegyzôkönyv.
Könyvmíves Kvk. 
ISBN: 963-9262-20-Xkötött: 1980 Ft 

FFrreeeemmaann,,  DDaavviidd:: Az egyiptomi barát. Bastei Bu-
dapest. (Orion könyvek) 
ISBN: 963-296-367-9fûzött: 1100 Ft 

FFrriiddeecczzkkyy  FFrriiggyyeess:: Magyar zeneszerzôk. Athena-
eum 2000. (Lyceum könyvek) 
ISBN: 963-9261-11-4fûzött: 1490 Ft 

GG
GGááll  ÉÉvvaa:: Margitsziget. Városháza. (A mi Budape-

stünk) 
ISBN: 963-9170-12-7fûzött: 250 Ft 

GGáárrddoonnyyii  GGéézzaa:: Göre Martsa lakodalma. Más el-
mondások is vagynak az könyvbe. Szukits. 
kötött: 990 Ft 

GGáárrddoonnyyii  GGéézzaa::  Szegedi figurák, 1889. Bába. (Ti-
sza hangja 58.) 
ISBN: 963-9144-69-Xfûzött: 807 Ft 

GGáárrddoonnyyii  GGéézzaa:: Tapasztalatok , vagyis Más szó-
val az nagy kiállításon szörzött tapasztalatok.
Szukits. 
kötött: 990 Ft 

GGeerriinncctteelleenn  áállllaattookk  hhaattáárroozzóójjaa.. Képes határozó-
kulcsok zoológiai terepgyakorlatokhoz. Mezô-
gazda. 
ISBN: 963-9239-64-Xkötött: 3900 Ft 

GGeerrlleeffaallvvii--NNaaggyynnéé  SSzzaarrkkaa  MMoonniikkaa::  Útravaló: vá-
logatott latin bölcsességek. Átd. kiad. Szeged,
IT Stúdió. 
ISBN: 963-03-6874-9 [hibás ISBN 63-04-8135-9]fûzött:
327 Ft 

GGiitttt,,  WWeerrnneerr:: Idô és örökkévalóság. Evangéliumi
K. 
ISBN: 963-9209-33-3fûzött: 600 Ft 

GGoonnddoollaattttáánncc..  Antológia. Alterra. 
ISBN: 963-9032-96-4fûzött: 1100 Ft 

GGooooddiinngg,,  DDaavviidd:: A krisztusi hithez hûen. Az Apos-
tolok cselekedetei könyvének új megközelíté-
se. Evangéliumi K. 
ISBN: 963-9209-39-2fûzött: 1200 Ft 

GGöörrööggoorrsszzáágg.. Inkvizítor. (Világjáró útikalauz) 
ISBN: 963-9030-11-2fûzött: 850 Ft 

GGrräättzzeerr  JJóózzsseeff:: Rébusz. Rejtvény, érdekesség,
barkochba, unalomûzés, szórakozás. Arany-
hal. 
ISBN: 963-8366-66-4fûzött: 699 Ft 

GGuullyyááss  IIssttvváánn:: Az anyagba zárt isten. Egy új vi-
lágkép születése. Android. 
ISBN: 963-8377-42-9fûzött: 990 Ft 

GGyy
GGyyôôrrffffyy  LLáásszzllóó:: Ezredvég villanófényben. Közéle-

ti írások, esszék. Orpheusz Kv. 
ISBN: 963-9101-70-2fûzött: 1400 Ft 

HH
HHaammaannnn,,  BBrriiggiittttee:: Kedves jó Barátném! Ferenc

József levelei Schratt Katalinhoz. Európa. 
ISBN: 963-07-6774-0kötött: 2200 Ft 

HHaannccoocckk,,  GGrraahhaamm:: Jel és pecsét. Alexandra. 
ISBN: 963-367-698-3kötött: 1980 Ft 

HHaarrmmaatthh  KKáárroollyy:: A hit reményében. Hívô szem-
mel. Újvidék, Fórum – Agapé Ny. 
ISBN: 86-320-0464-Xfûzött: 1400 Ft 

HHaarrssoonnaa,,  JJuusszzttiinn:: Szülôföldtelenül. Bába. (Tisza
hangja 65.) 
ISBN: 963-9144-77-0fûzött: 498 Ft 

HHaarrtteell,,  TTrraauuddeell:: Textilanyagok színezése, festé-
se. [Szabásmintákkal]. Cser K. (Kézimunka) 
ISBN: 963-9003-88-3fûzött: 1998 Ft 

HHaattáárr  GGyyôôzzôô:: A Karkasszban. Littera Nova. (Mes-
terek sorozat 5.) 
ISBN: 963-9212-24-5fûzött: 1950 Ft 

HHeeiitteerr  TTaammááss:: Vala-hol. Árgus – Vörösmarty
Társ. 
ISBN: 963-9102-23-7fûzött: 650 Ft 

HHeesseellttoonn,,  PPhhiilliipp::  Földmisztériumok. Édesvíz. 
ISBN: 963-528-423-3fûzött: 1250 Ft 

HHeettéénnyyii  GGéézzaa  ––  HHüünnlliicchh  CCssiillllaa  ––  MMooccssáárryy  PPéétteerr::
Az Európai Unió pénzügyi rendszere. Útmuta-
tó K. (Változó világ 35.) 
ISBN: 963-9001-53-8fûzött: 390 Ft 

HHoocckkeenn,,  SShheeiillaa:: Emma meg én. M. Kvklub. 
ISBN: 963-548-986-2kötött: 1490 Ft 

HHoorrvváátthh  GGyyôôzzôô  FFeerreenncc::  Fotómúlt. Kamera kép
könyv: képes fotótörténet ....Hogyf. 
ISBN: 963-8484-02-0kötött: 7950 Ft 

HHoorrvváátt  JJáánnooss::  Televíziós ismeretek. Média Hun-
gária. (Modern média) 
ISBN: 963-00-3270-8fûzött: 1800 Ft 

HHuubbbbaarrdd,,  LL..  RRoonn::  Földi küldetés. 7 kv. Bosszú-
vágy. Alexandra. 
ISBN: 963-367-706-8fûzött: 1490 Ft 

II
IIrraamm  AAnnnnaa:: Imre herceg fényében. Kalandregény.

Alterra. 
ISBN: 963-9032-97-2fûzött: 1600 Ft 

JJ
JJááttéékkbbaann  ffeellnnôônnii.. Pszichodráma a gyakorlatban.

Pszichodráma Int. Európáért M. Egyes. – Ani-
mula Egyes. 
ISBN: 963-408-036-7fûzött: 1200 Ft 

JJeeffffeerriiss,,  DDaavviidd:: Gondolkodó gépek. Lilliput. (A jö-
vô technikája) 
ISBN: 963-9166-08-1kötött: 1098 Ft 

JJeeffffeerriiss,,  DDaavviidd:: Klónozás. A génsebészet új táv-
latai. Lilliput. (A jövô technikája) 
ISBN: 963-9166-09-Xkötött: 1098 Ft 

JJooyyccee,,  JJaammeess::  Dublini emberek. Orpheusz Kv. 
ISBN: 963-9101-81-8fûzött: 1895 Ft 

JJuuhháásszz  GGyyuullaa:: Juhász Gyula összes költemé-
nyei. 1. köt., Unikornis. (A magyar költészet
kincsestára 9. köt.) 
ISBN: 963-8350-01-6kötött: 

JJuuhháásszz  GGyyuullaa:: Juhász Gyula összes költemé-
nyei. 2. köt., Unikornis. (A magyar költészet
kincsestára 10. köt.) 
ISBN: 963-8350-02-4kötött: 

JJuunngg  KKáárroollyy::  Régiek kalendáriuma. Heti jegyze-
tek az esztendô népi hagyományvilágáról. Új-
vidék, Forum. 
ISBN: 86-323-0475-5fûzött: 1800 Ft 

KK
KKaallaappiiss  ZZoollttáánn:: Búza, dohány, selyem. Gazda-

ságtörténet és népéletkutatás a szakmunka és
az áruforgalom körébôl. Újvidék, Forum. 
ISBN: 86-323-0419-4fûzött: 1950 Ft 

KKaallaappiiss  ZZoollttáánn:: "Negyvennyolcnak nagy idejé-
ben". Bácskaiak és bánátiak a szabadságharc-
ban. Újvidék, Forum – Agapé. 
ISBN: 86-320-0443-7 963-458-119-6fûzött: 1800 Ft 

KKaarrááccssoonnyy  AAnnddrrááss:: Jogfilozófia és társadalomel-
mélet. Pallas Stúdió - Attraktor. 
ISBN: 963-9207-27-6kötött: 2350 Ft 

KKaarriinntthhyy  FFrriiggyyeess:: Tanár úr kérem. Képek a kö-
zépiskolából. Talentum. (Millenniumi könyvtár

75.) 
ISBN: 963-645-062-5kötött: 590 Ft 

KKáárroollyyii  AAmmyy:: Látkép visszafele. Orpheusz – Ká-
rolyi A. 
ISBN: 963-9101-78-8fûzött: 1200 Ft 

KKäässttnneerr,,  EErriicchh::  Az emberke. Holnap. 
ISBN: 963-346-149-9kötött: 1200 Ft 

KKaattoonnaa  LLáásszzllóó  ––  RRáácczz  EEnnddrree:: Szabványosítás és
a Magyar élelmiszerkönyv. Mezôgazda. (Minô-
ségügyi ismeretek az élelmiszer-gazdaság-
ban) 
ISBN: 963-9239-53-4kötött: 1350 Ft 

KKeerreekkeess  AAnniikkóó  ––  VVaaddáásszz  IIvváánn  ––  ZZaarraa  LLáásszzllóó::
Számlázási szabályok és számlaminták. Adó-
sztár Kft. 
ISBN: 963-00-2961-8fûzött: 1200 Ft 

KKeesszztthheellyyii  SSáánnddoorr  ––  SSrraaggnneerr  MMáárrttaa::  Napfogyat-
kozás és honfoglalás. Magyar Csillagászati
Egyesület. (Magyar csillagászattörténet) 
ISBN: 963-00-3065-9fûzött: 300 Ft 

KKiisskkôôrrööss.. 2. átd. kiad. Kecskeméti Lapok. 
fûzött: 800 Ft 

KKooddáállyy  ZZoollttáánn:: Kodály-dallamok [CD]. A millenni-
um alkalmából. Kecskeméti Lapok. 
2000 Ft 

KKoolliiggeerr  KKáárroollyy:: Az élet a kalap. Bölcsességek és
okosságok, magasságok és lapályok. Bába.
(Tisza hangja 59.) 
ISBN: 963-9144-83-5fûzött: 498 Ft 

KKoonnccssooll  LLáásszzllóó:: Csontok. Lilium Aurum. 
ISBN: 80-8062-053-9fûzött: 690 Ft 

KKoonnttrraa  FFeerreenncc:: Gyilkosság a joghurt miatt. A bûn
mint próza. Újvidék, Forum. 
ISBN: 86-320-0413-5fûzött: 1600 Ft 

KKöönnyyvvvviizzssggáállóóii  kkéézziikköönnyyvv.. Unió. 
ISBN: 963-388-298-2fûzött: 5712 Ft 

KKooppppeerr  LLáásszzllóó:: A pokol kulcsai. Korona. 
ISBN: 963-9191-65-5fûzött: 990 Ft 

KKoorrnniissss  PPéétteerr:: Hungary in the heart of Europe.
Officina Nova. 
ISBN: 963-548-928-5kötött: 4500 Ft 

KKoorrnniissss  PPéétteerr  ––  LLáázzáárr  IIssttvváánn:: Hungary. Officina
Nova – M. Kvklub. 
ISBN: 963-547-193-9kötött: 2500 Ft 

KKoorrnniissss  PPéétteerr  ––  LLáázzáárr  IIssttvváánn:: La Hongrie. Offici-
na Nova – M. Kvklub. 
ISBN: 963-547-192-0kötött: 2500 Ft 

KKoorrnniissss  PPéétteerr  ––  LLáázzáárr  IIssttvváánn:: Magyarország. Of-
ficina Nova – M. Kvklub. 
ISBN: 963-548-927-7kötött: 2500 Ft 

KKoorrnniissss  PPéétteerr  ––  LLáázzáárr  IIssttvváánn:: Ungarn. Officina
Nova – M. Kvklub. 
ISBN: 963-548-338-4kötött: 2500 Ft 

KKoorrnniissss  PPéétteerr::  Magyarország Európa szívében.
Officina Nova.
ISBN: 963-548-661-8kötött: 4500 Ft 

KKoorrnniissss  PPéétteerr  ––  SSzzeeppeessii  AAttttiillaa:: Balaton. M.
Kvklub. 
ISBN: 963-547-173-4fûzött: 599 Ft 

KKoorrnniissss  PPéétteerr  ––  SSzzeeppeessii  AAttttiillaa:: Balaton. M.
Kvklub. 
ISBN: 963-547-174-2fûzött: 599 Ft 

KKoorrnniissss  PPéétteerr  ––  SSzzeeppeessii  AAttttiillaa:: Balaton. M.
Kvklub. 
ISBN: 963-547-175-0fûzött: 599 Ft 

KKoossuuttáánnyy  IIssttvváánn:: Kézvonalak, embersorsok.
[Kézelemzés mindenkinek]. Szukits. 
ISBN: 963-9278-40-8fûzött: 1290 Ft 

KKrräämmeerr,,  EEvvaa--MMaarriiaa  ––  HHeennnniigg,,  HHaannnnaa::  Boxer.
Elektra. (Kutyatár sorozat) 
ISBN: 963-9205-46-1kötött: 1200 Ft 

KKrrééttaa,,  KKoorrffuu,,  RRhhooddoosszz.. 4. kiad. Welcome. (Berlitz
útikönyvek) 
ISBN: 963-7585-44-3fûzött: 1850 Ft 

KKuurruucczz  GGyyuullaa:: Lukács evangéliuma. 2. kiad. Kor-
társ. 
ISBN: 963-9297-12-7fûzött: 1300 Ft 

LL
LLáámmppááss  aazz  úúttoonn.. Áhitatos könyv az év minden

napjára fiatal lányoknak és fiúknak. Evangéliu-
mi K. 
ISBN: 963-9012-95-5fûzött: 1050 Ft 

LLáásszzllóó  ZZssoolltt:: Vándorfüzér. Versek. Árgus – Vö-
rösmarty Társ. 
ISBN: 963-9201-22-9fûzött: 600 Ft 

LLáázzáárr  BBaalláázzss:: Szárny angyal nélkül. Orpheusz
Kv. 
ISBN: 963-9101-77-Xfûzött: 989 Ft 

LLeeoo,,  AAllaann:: Asztrológia mindenkinek.1. köt. (Meri-
dián zsebkönyvek) 
ISBN: 963-86062-2-5fûzött: 950 Ft 

LLéépphhaafftt  PPááll  ––  KKeesszzéégg  KKáárroollyy:: Végvári panopti-
kum. Kis magyar vajdasági leltár. Újvidék, Fo-
rum. 
ISBN: 86-323-0470-4fûzött: 2370 Ft 

LLiicchhtteerr  PPéétteerr:: Szó-Blues. Alterra. 
ISBN: 963-9032-92-1fûzött: 600 Ft 

LLiisszzkkaa  JJóózzsseeff:: Állíttatott keresztínyi buzgóságbul.
Tanulmányok a szlovákiai Kisalföld szakrális
kisemlékeirôl. Dunaszerdahely, Lilium Aurum. 
ISBN: 80-8062-056-3fûzött: 1150 Ft 

LLoobbssaanngg  RRaammppaa,,  TT..:: Harmadik szem. A tibeti lá-
makolostorok titkai: [egy dalai láma élô meg-
testesülése]. Édesvíz. (Régi korok üzenete 2.) 
ISBN: 963-528-460-8fûzött: 1350 Ft 

LLoorreennzz,,  KKoonnrraadd:: Ember és kutya. Cartafilus. 
ISBN: 963-9303-05-4kötött: 1100 Ft 

LLôôrriinncczzii  AAttttiillaa:: Mindhalálig írás. Magánkiad. 
fûzött: ajándék 

LLoovvaass  IIllddiikkóó:: Meztelenül a történetben. Regény.

Újvidék, Forum. 
ISBN: 86-323-0496-8fûzött: 1650 Ft 

LLuummppkkiinn,,  SSuussaann:: Veszélyes állatok. Passage.
(Felfedezôk könyvtára) 
ISBN: 963-228-196-9kötött: 2690 Ft 

MM
MMaacckkiinnttoosshh,,  CChhaarrlleess  HHeennrryy:: Elmélkedések Mó-

zes 1. 2. 3. könyvérôl. Jav.kiad. Dillenburg,
GBV. 
kötött: 2250 Ft a Mózes 4. 5. kötettel 

MMaacckkiinnttoosshh,,  CChhaarrlleess  HHeennrryy:: Elmélkedések Mó-
zes 4. 5. könyvérôl. Jav. kiad. Dillenburg, GBV. 
kötött: 2250 Ft Mózes 1.2.3.kötettel 

MMaaddaaggaasszzkkáárr  ==  MMaaddaaggaasskkaarr  ==  MMaaddaaggaassccaarr.. M.
1: 2 000 000. Cartographia. 
ISBN: 963-352-955-7 CM950 Ft 

MMaajjoorr  NNáánnddoorr:: A békecsinálás mestersége. Poli-
tikai esszék Bosznia esetérôl. Újvidék, Fórum. 
ISBN: 86-323-0424-0fûzött: 1700 Ft 

MMaajjoorrooss  IIssttvváánn:: Párizs és Oroszország,
1917–1919. Szekszárd, IPF. (IPF kiskönyvtár /
Illyés Gyula Pedagógiai Fôiskola társadalom-
tudományi monográfiasorozata 2.) 
ISBN: 963-7305-13-0fûzött: 1000 Ft 

MMaarrkklleeyy,,  RRoobbeerrtt:: Rózsák. Gyakorlati tanácsok:
fajok és fajták, felhasználás, társítás, gondo-
zás.M. Kvklub. 
ISBN: 963-547-113-0kötött: 1990 Ft 

MMaatttthheewwss,,  CCaaiittllíínn:: Kelta hagyományok. Édesvíz.
(Régi korok üzenete) 
ISBN: 963-528-467-5fûzött: 1150 Ft 

MMaatttthheewwss,,  LLaarrrryy:: Pszichovízió. Kornétás. 
ISBN: 963-7843-86-8kötött: 1190 Ft 

MMaauugghhaamm,,  WWiilllliiaamm  SSoommeerrsseett:: Fenn a villában.
Fiesta. 
ISBN: 963-8133-97-Xkötött: 1380 Ft 

MMaayy,,  KKaarrll:: A Kordillerákban. Úti elbeszélések.
Unikornis. (Karl May összes mûvei 13. köt.) 
ISBN: 963-427-398-Xkötött: 2600 Ft 

MMiisskkoollcc.. Térkép. Stadtplan. Map. M. 1: 17 000.
Cartographia. 
ISBN: 963-352-370-2 CM330 Ft 

MMoollnnáárr  FFeerreenncc:: Egy haditudósító emlékei. 1914
november – 1915 november. Pallas Stúdió. 
ISBN: 963-9207-26-8kötött: 2220 Ft 

MMoorreettttii,,  MMaarrccoo:: Ausztrália és a Csendes-Óceán
szigetvilága. A Déltengerek mítoszai és csodái.
Alexandra. 
ISBN: 963-367-708-4kötött: 7980 Ft 

MMoorrggaann,,  MMaarrlloo:: Vidd hírét az Igazaknak. M.
Kvklub. 
ISBN: 963-548-288-4kötött: 1390 Ft 

NN
NNaaggyy  JJúúlliiaa:: Református kollégiumi irodalom és

kultúra a XVIII–XIX. században. Útmutató K.
(Változó világ 38.) 
ISBN: 963-9001-57-0fûzött: 390 Ft 

NNeemmeerree  IIlloonnaa:: Szakácskönyv kétbalkezeseknek.
Alexandra. 
ISBN: 963-367-571-5fûzött: 698 Ft 

NNeemmeerree  IIssttvváánn:: A szerelem virága. Puedlo. 
ISBN: 963-86059-1-Xfûzött: 575 Ft 

NNéémmeetthh  AAnnddrrááss:: Mostohafiak. Emberi történetek.
Bába. (Tisza hangja 40.) 
ISBN: 963-9144-54-1fûzött: 670 Ft 

NNéémmeetthh  FFeerreenncc:: Streitmann Antal. Élete és mû-
vészete. Újvidék, Forum. 
ISBN: 86-323-0485-2fûzött: 2600 Ft 

NNiikkoolléénnyyii  IIssttvváánn:: A Szegedi Szabadtéri Játékok
kézikönyve, 1992-1999. Második rész. Bába.
(Tisza hangja 74.) 
ISBN: 963-9144-73-8fûzött: 807 Ft 

OO
OOllaasszzoorrsszzáágg.. Inkvizítor. (Világjáró útikalauz) 

ISBN: 963-9030-12-0fûzött: 850 Ft 
OOrrmmooss  MMáárriiaa:: Civitas fidelissima. Szekszárd, IPF.

(IPF kiskönyvtár / Illyés Gyula Pedagógiai Fô-
iskola társadalomtudományi monográfiasoro-
zata 3.) 
ISBN: 963-7305-13-0fûzött: 833 Ft 

OOsshhoo  zzeenn  ttaarroott.. A transzcendens zen játék. Amri-
ta. 
ISBN: 963-9234-02-8fûzött: 4950 Ft kártyacsomaggal
együtt 

ÖÖ
550011  hhíírreess  mmoonnddááss..  Kis emberek nagy, nagy em-

berek kis mondásai: [magyar nyelven megje-
lent bölcsességek gyûjteménye]. Anno. 
ISBN: 963-9199-66-4fûzött: 450 Ft 

ÖÖvveeggeess  JJóózzsseeff:: Klasszikus fizika. Aranyhal. 
ISBN: 963-8366-71-0fûzött: 699 Ft 

PP
PPáállvvööllggyyii  TTaammááss:: Az új évezred környezeti kihí-

vása: az éghajlatváltozás.L'Harmattan. (Kör-
nyezet és társadalom) 
ISBN: 963-00-3135-3fûzött: 1450 Ft 

PPaannnnoonn  eenncciikkllooppééddiiaa.. [2.] [CD-ROM]Magyaror-
szág földje. Kitekintéssel a Kárpát-medence
egészére. Arcanum. 
7292 Ft 

PPaattaakkii  GGyyöörrggyy  ––  RRaaddááccssii  LLáásszzllóó:: Alternatív kapi-
talisták. Gazdálkodás az érintettek jóllétéért. Új
Paradigma. (Az új vállalkozási kultúráért) 



ISBN: 963-86020-1-5kötött: 2200 Ft 
PPáázzmmáánnyy  PPéétteerr:: Hodoegus: igazságra vezérlô

kalauz. [Hasomnás kiad.] Balassi – MTA Irod-
tud. Int.(Bibliotheca Hungarica antiqua 32.) 
ISBN: 963-506-345-8kötött: 5000 Ft 

PPeeaassee,,  AAllllaann  ––  PPeeaassee,,  BBaarrbbaarraa:: Miért nem képe-
sek többfelé figyelni a férfiak, és miért nem tud-
nak eligazodni a térképen a nôk? Fiesta. 
ISBN: 963-8133-98-8fûzött: 1850 Ft 

PPoollggáárrii  jjooggii,,  ccssaallááddjjooggii  ééss  ppoollggáárrii  eelljjáárráássjjooggii  iirraatt--
mmiinnttaattáárr.. 3. átd. kiad. Unió. 
ISBN: 963-388-297-4fûzött: 6496 Ft 

PPóóttllaappookk  aa  HHaattáállyyooss  jjooggsszzaabbáállyyookk  ggyyûûjjtteemméénnyyee
ccíímmûû  kkiiaaddvváánnyyhhoozz,,  110088.... 2000. április 30-i álla-
pot. KJK-KERSZÖV. 
ISBN: 963-222-322-5fûzetlen: 15915 Ft 

RR
RRéévvaaii  úújj  lleexxiikkoonnaa.. 5. köt. Cza – D. Babits K. 

ISBN: 963-9272-16-7kötött: 4200 Ft 
RRootthh,,  GGüünntteerr  DD..:: Meteorológiáról mindenkinek.

Általános idôjárási helyzetek, idôjárás-elôrejel-
zés, idôjárási jelenségek. M. Kvklub. 
ISBN: 963-547-115-7kötött: 1850 Ft 

SS
SSaanndd,,  SSoopphhiiee:: Hogyan éljük túl a szakítást? [Jó

tanácsok csak nôknek!!!]. Lady's K. 
ISBN: 963-86064-0-1fûzött: 698 Ft 

SSáárrkkáánnyy  MMiihháállyy::  Kalandozások a 20. századi kul-
turális antropológiában. L'Harmattan. (Kultúrák
keresztútján) 
ISBN: 963-00-2726-7fûzött: 1400 Ft 

SSáárroossppaattaakk:: térkép = Stadtplan = map. M. 1: 10
000. Cartographia. 
ISBN: 963-352-393-1 CM330 Ft 

SScchhaaeeff,,  AAnnnnee  WWiillssoonn:: Menekülés a meghittség
elôl. Hogyan függünk álkapcsolatoktól?: "sze-
retetfüggôségeink" lélektana: szex, szerelem,
kapcsolatok. Új Paradigma. 
ISBN: 963-86020-2-3kötött: 2200 Ft 

SSeevviillllee  ==SSeevviillllaa  ==  SSeevviillllee.. M. 1: 18 000. city = In-
nenstadt = Centre = belváros M. 1: 10 000.
Cartographia. 
ISBN: 963-352-770-5750 Ft 

SShhaaww,,  IIrrwwiinn:: Oroszlánkölykök.1. köt. M. Könyv-
klub (Híres háborús regények) 
ISBN: 963-547-120-3kötött: 2990, – Ft (1-2. köt.)

SShhaaww,,  IIrrwwiinn:: Oroszlánkölykök.2. köt. M. Könyvkk-
lub.(Híres háborús regények) 
ISBN: 963-547-121-1kötött: 2990, – Ft (1–2. köt.)

SSiimmoorr  AAnnddrrááss:: Kérdések Sancho Panzához. Ver-
sek. Szerzô. (Z-füzetek 87.) 
ISBN: 963-640-541-7fûzött: 90 Ft 

SSiinnkkoovviiccss  GGyyöörrggyy:: A házinyúl tartása és betegsé-
gei. Mezôgazda. (Gazdakönyvtár) 
ISBN: 963-9239-60-7fûzött: 1500 Ft 

SSiinnkkuu  PPááll:: A család és a gyermek büntetôjogi vé-
delme. HVG-ORAC. (Mindennapi családjog) 
ISBN: 963-9203-60-2fûzött: 3920 Ft 

SSmmaallll,,  BBeerrttrriiccee:: Miért kellene megnôsülnöm? M.
Kvklub. 
ISBN: 963-547-145-9kötött: 1450 Ft 

SSmmiitthh,,  WWiillbbuurr:: A kard hatalma. Delej. 
ISBN: 963-9124-26-5fûzött: 1498 Ft 

SSttrraatthheerrnn,,  PPaauull:: Arkhimédész. Elektra. (Heuréka) 
ISBN: 963-9205-46-Xkötött: 780 Ft 

SSttrraatthheerrnn,,  PPaauull:: Oppenheimer. Elektra. (Heuré-
ka) 
ISBN: 963-9205-47-8kötött: 780 Ft 

SSzz
SSzzaabbóó  LLôôrriinncc:: Szabó Lôrinc összes versei.1. köt.,

Unikornis. (A magyar költészet kincsestára 72.
köt.) 
ISBN: 963-427-285-1kötött: 

SSzzaabbóó  LLôôrriinncc::  Szabó Lôrinc összes versei.2. köt.,
Unikornis. (A magyar költészet kincsestára 73.
köt.) 
ISBN: 963-427-286-Xkötött: 

SSzzaabbóó  LLôôrriinncc:: Szabó Lôrinc összes versei.3. köt.
Unikornis. (A magyar költészet kincsestára 74.
köt.) 
ISBN: 963-427-287-8kötött: 

SSzzaabbóó  PPéétteerr,,  SS..:: A szacellum rózsája. Prohász-
ka-esszék. Magyarországért, Édes Hazánkért
K. 
ISBN: 963-003-287-2fûzött: 1000 Ft 

SSzzaallaaii  EErrzzsséébbeett:: Szereppróba. Válogatott tanul-
mányok, publicisztikai írások és interjúk,
1982–1993. Századvég. (Tanítani / a Század-
vég Kiadó tankönyvsorozata 1.) 
ISBN: 963-9211-07-9kötött: 1680 Ft 

SSzzáánnttóó  JJuuddiitt,,  MM..:: Dobóné éjszakája. Novellák
nôkrôl. Szerzô. (Z-füzetek 86.) 
ISBN: 963-640-540-9fûzött: 90 Ft 

SSzzeebbeerréénnyyii  ZZoollttáánn:: Magyar irodalom Szlovákiá-
ban, 1945–1999. Portréesszék.1. köt. AB-Art. 
ISBN: 80-88763-90-8kötött: 1600 Ft 

SSzzéékkeellyy  LLáásszzllóó  ––  TThhuurrzzóó  TTiibboorr::  Magyar sajtójog.
Sajtóház K. (Sajtókönyvtár) 
ISBN: 963-9309-01-Xfûzött: 1500 Ft 

SSzzeeppeess  MMáárriiaa:: Az áldozat mágiája. Szakrális be-
avatás. Édesvíz. 
ISBN: 963-528-375-Xfûzött: 1100 Ft 

TT
TTaakkááccss  GGéézzaa::  Iskolapróza. Az Alternatív Közgaz-

dasági Gimnázium kalandja a szabadsággal.
Ökonet Kft. (Mestersége tanár / Soros oktatási
könyvek) 
ISBN: 963-00-3225-2fûzött: 1680 Ft 

TTaammáássii  ÁÁrroonn:: Gondolat és árvaság. Esszék, cik-
kek, útirajzok, riportok, 1923–1935. Palatinus. 
ISBN: 963-9259-19-5kötött: 2400 Ft 

TTaassii  IIssttvváánn:: Darazsakkal barátkozom! Gyermek-
versek. Újvidék, Forum. 
ISBN: 86-323-0465-8kötött: 1650 Ft 

TTiimmoonn  BBééllaa  ––  BBeerrnnáátthh  KKáállmmáánn  ––  SSzzaabbóó  ZZoollttáánn::
Ôszibarack. 4., átd. kiad. Mezôgazda. (Gazda-
könyvtár) 
ISBN: 963-9239-56-9fûzött: 1900 Ft 

TTôôkkéécczzkkii  LLáásszzllóó:: A múltból örökölt ország. Szá-
zadvég. (Tollforgó / a Századvég Kiadó publi-
cisztikai sorozata 3.) 
ISBN: 963-9211-02-8fûzött: 952 Ft 

TToorróó  EEllzzaa::  A 100 legjobb zöldséges finomság.
Mindennapi és különleges receptek nemcsak
ínyenceknek. STB Kv. 
ISBN: 963-9266-36-1fûzött: 150 Ft 

TTöörrttéénneettii  kkeerrtteekk.. Kertmûvészet és mûemlékvéde-
lem. MTA Mûvtört. Kut. Int. – Mágus. (Források
és tanulmányok a magyarországi kertmûvé-
szet történetéhez 2.) 
ISBN: 963-8278-78-1fûzött: 2350 Ft 

TTóótthh  ÁÁrrppáádd:: Tóth Árpád költeményei és versfor-
dításai. Unikornis. (A magyar költészet kin-
csestára 8. köt.) 
ISBN: 963-7519-96-3kötött: 2500 Ft 

TTóótthh  BB..  JJuuddiitt:: Éden. Belvárosi Kvk. 
ISBN: 963-9114-21-9fûzött: 800 Ft 

TToovváábbbb,,  ttoovváábbbb........ Versek ballagóknak. Szeged,
IT Stúdió. 
ISBN: 963-00-2886-7fûzött: 327 Ft 

TTrreevvaann,,  TTiimm:: Saddam titkai. Irak titkos fegyverei.
CAHS. 
ISBN: 963-00-3352-6kötött: 1990 Ft 

TTuuddoodd--ee  aa  vváállaasszztt??:: klasszikus zene. 180 kérdés
és felelet. Tessloff és Babilon. Mi micsoda) 
ISBN: 963-9182-10-9fûzött: 690 Ft 

TTuurrii  TTíímmeeaa::  Kiskamaszkönyv. Bába. (Tisza hang-
ja 75.) 
ISBN: 963-9144-68-1fûzött: 300 Ft 

TTwwaaiinn,,  MMaarrkk:: Koldus és királyfi. Holnap. 
ISBN: 963-346-266-5kötött: 1200 Ft 

UU
UUttaassii  CCssaabbaa:: Csak emberek. Ötven vers, ötven

kommentár. Újvidék, Forum. 
ISBN: 86-323-0460-7fûzött: 1750 Ft 

VV
VVaannddeewwiieellee,,  AAggnneess  ––  CCoonnddéé,,  SSttéépphhaanniiee:: Játékos

világismeret. [Játsszunk és tanuljunk!]. Passa-
ge. 
ISBN: 963-228-199-3kötött: 2390 Ft 

VVáárraaddyy  ZZoollttáánn:: Gótikus minuscula feliratok a Du-
nántúlon. Szekszárd, IPF. (IPF kiskönyvtár /
Illyés Gyula Pedagógiai Fôiskola társadalom-
tudományi monográfiasorozata 4.) 
ISBN: 963-7305-13-0fûzött: 833 Ft 

VVaarrggaa  GGéézzaa:: Mítoszok ôre, Velemér. [Barangolás
az Ôrség mûvészeti és történelmi emlékei kö-
zött]. 2. bôv. kiad. Írástört. Kut. Int. (Írástörténe-
ti tanulmányok / az Írástörténeti Kutató Intézet
sorozata) 
ISBN: 963-00-2929-4fûzött: 1120 Ft 

VVaassáárrnnaappii  ffööllddrreennggééss.. Öt bolgár költô versei. Or-
pheusz Kv. 
ISBN: 963-9101-74-5fûzött: 1200 Ft 

VVééggeell  LLáásszzllóó:: Peremvidéki élet. Esszék. Újvidék,
Forum. 
ISBN: 86-323-0445-3fûzött: 1800 Ft 

VVeerrnnee,,  JJuulleess:: Várkastély a Kárpátokban. Unikor-
nis. (Jules Verne összes mûvei 37.) 
ISBN: 963-427-375-0kötött: 2900 Ft 

VViirráágg  TTeerréézz:: Emlékezés egy szederfára. Animula
Egyes. – KÚT Alapítvány.
ISBN: 963-408-09-1fûzött: 1500 Ft 

VVooggeell,,  WWoollffggaanngg:: Sör házi készítése. 24 színes
fényképpel és 22 rajzzal. Hogyf.
ISBN: 963-8484-13-6kötött: 1800 Ft 

VVuujjiiccssiiccss  DD..  SSzzttoojjáánn:: Magyarok és szerbek. Ta-
nulmányok. Újvidék, Forum. 
ISBN: 86-323-0492-3fûzött: 1350 Ft 

WW
WWaallddrriicchh,,  HHaannss--PPeetteerr:: Ezoterika. Bevezetés a

rejtett tudományokba. Édesvíz. (Titkos tanok
sorozat) 
ISBN: 963-528-462-4fûzött: 1150 Ft 

WWaassss  AAllbbeerrtt:: Ember az országút szélén. Kráter
Mûhely Egyes. 
ISBN: 963-9195-25-1fûzött: 1180 Ft 

WWaassss  AAllbbeerrtt:: Valaki tévedett. Elbeszélések,
1945–1950. Kráter Mûhely Egyes. 
ISBN: 963-9195-24-3fûzött: 1180 Ft 

WWeeiimmeerr--LLaannggeerr,,  BBrriittttaa:: Fülig szerelmesen. De il-
lünk-e egymáshoz?: Pszichoteszt és partner-
kvíz. Fiesta – Saxum. 
ISBN: 963-9084-78-6fûzött: 980 Ft 

WWeeiinnrraauucchh  KKaattaalliinn:: Hegyek tánca. Versek, me-
sék. Bába. (Tisza hangja 47.) 
ISBN: 963-9144-61-4fûzött: 498 Ft 

WWiillssoonn,,  HHiillaarryy::  A hieroglifák rejtélye. Gold Book. 
ISBN: 963-9248-33-9kötött: 1980 Ft 

WWooddeehhoouussee,,  PPeellhhaamm  GGrreennvviillllee::  Tüzes víz. Euró-

pa. (Vidám könyvek) 

ISBN: 963-07-6746-5fûzött: 980 Ft 

ZZ

ZZááddoorr  IImmrree:: Lélekgyógyítás tengereken túl. Egy

pszichiáter visszaemlékzései. AduPrint. 

ISBN: 963-85647-9-2kötött: 1650 Ft 

ZZeeiilleerr  JJúúlliiaa::  Hollandia. Útmutató K. (Változó világ

32.) 

ISBN: 963-9001-48-1fûzött: 390 Ft 
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Az összeállítás a Könyvtár-
ellátó Közhasznú Társaság
információs rendszere
alapján készült. A felso-
rolt könyveket a Könyv-
tárellátó már felajánlotta
megvásárlásra a könyvtá-
raknak, ill. megrendelhe-
tôk a társaság home lap-
ján (www.kello.hu).

A klasszikus sci-fi kedvelôinek

Laslie Sillage: METAMORFÓZIS
Egy fiatal etológus – a nem távoli jövôben –
farkasokat figyelve észreveszi, hogy a
viselkedésük váratlanul megváltozik. Az
okokat kutatva az események nekilódulnak
egy nem mindennapi végkifejlet felé.

750 Ft. Terjeszti a Sunbooks.

wwwwww..ffookkuusszzoonnlliinnee..hhuu

HHÔÔSSÉÉGGAAKKCCIIÓÓ
aa  FFóókkuusszz  KKöönnyyvváárruuhháázzaakkbbaann

jjúúlliiuuss  11..  ééss  3311..  kköözzöötttt

1072 Budapest, Rákóczi út 14.
4026 Debrecen, Hunyadi u. 8–10.
3530 Miskolc, Széchenyi u. 7.
7621 Pécs, Jókai u. 25.
6720 Szeged, Tisza L. krt. 34.

AAhhooll  ÖÖnn  mmeeggttaalláálljjaa
HHôôssééggaakkcciióónnkkaatt::

Hatalmas áren-
gedménnyel kíná-
lunk könyveket
minden Fókusz
Könyváruházban,
hogy szabadsága
elôtt, közben,
esetleg után is le-
gyen mit olvasnia.

Böngésszen
boltjaink
akciós
kínálatából!



Bernard Cornwell:
Sharpe lövészei 1200 Ft
Sharpe kincse 2900 Ft

Kedves Olvasók, hölgyek és urak
(mert a hölgyek is érintve vannak
itt), ismerkedjenek meg Richard
Sharpe-pal, új történelmi-háborús
regénysorozatunk fôhôsével. Szár-
mazása, neveltetése és modora bi-
zony hagy némi kívánnivalót: egy
szajha törvénytelen gyermeke, a bör-
tön elôl menekült az angol hadse-
regbe, nem a szavak embere, ám ti-
zenöt leszolgált év után közlegény-
bôl immár hadnagy lett, és ezt keve-
sen érték el az 1800-as évek elején.

Most itt áll, a jószerint végzetes
vereséget szenvedett angol haderô
utóvédjeként, két szakasz lövésszel,
spanyol földön – szemben vele pe-
dig Napóleon dicsô, gyôztes serege.
Ha elkísérik, Önök is végigharcol-
hatják Sir Arthur Wellesley, azaz
Wellington herceg összes csatáit,
egészen Waterlooig.

Kalandra fel!

Paul Auster: Leviathan
Ára: 1700 Ft
Italo Calvino: A keresztezett sorsok
kastélya
Ára: 950 Ft
Edwidge Danticat: Vér és cukornád
Ára: 1500 Ft
Robertson Davies: A lázadó angyalok
Ára: 1900 Ft
Gerald Durrell: A bafuti kopók
(Vidám Könyvek) Ára: 980 Ft
C. G. Jung:  Bevezetés a tudattalan
pszichológiájába
Ára: 980 Ft
Erich Kästner: Fabian
Ára: 950 Ft
Stephen King: Halálos árnyék
Ára: 1200 Ft
Jerzy Kosinski: Flipper
Ára: 1800 Ft
Jayne Ann Krentz: Bízz bennem
Ára: 980 Ft
Gregor Pjatigorszkij: Csellóval a világ körül
Ára: 1700 Ft
Salman Rushdie: Harun és a mesék tengere
Ára: 1300 Ft
J. D. Salinger: Zabhegyezô
(Diákkönyvtár sorozat) Ára: 500 Ft

ÚÚjjddoonnssáággaaiinnkk  mmeeggttaalláállhhaattóókk  aazz  EEuurróóppaa  kköönnyyvveessbboollttbbaann  ((11008811  BBuuddaappeesstt,,  JJóózzsseeff  kkrrtt..  1188..  TTeelleeffoonn::  333344––2211––1122)),,
aa  tteerrjjeesszzttôôkkeett,,  vviisszzoonntteellaaddóókkaatt  aazz  EEuurróóppaa  rraakkttáárrhháázz  ((11113344  BBuuddaappeesstt,,  VVááccii  úútt  1199..  TTeelleeffoonn//ffaaxx::  332200––9944––5555))  sszzoollggáálljjaa  kkii..

AAZZ  EEUURRÓÓPPAA  KKÖÖNNYYVVKKIIAADDÓÓ  JJÚÚLLIIUUSSII  AAJJÁÁNNLLAATTAA

A Balassi, Európa, Jelenkor, Magvetô,
Osiris, Püski és Talentum könyvkiadók
ünnepi vállalkozása a

Millenniumi Könyvtár sorozat.
2001. augusztusáig 156 kötetben a klasszi-
kus magyar irodalom gyöngyszemeit adjuk
közre elegáns borítóval, kemény táblába
kötve, mégis alacsony áron.

A Millenniumi Könyvtár kötetei egy jó
házi könyvtár alapjául szolgálhatnak. A
könyvek tartalmazzák a szerzô rövid életraj-
zát, irodalomjegyzéket, szómagyarázatokat
és jegyzeteket is.

Kiknek ajánljuk a sorozatot?
Mindenkinek, aki
● meg akarja ismerni a magyar irodalmat
● újra akarja olvasni klasszikusainkat
● új felfedezésekre vágyik.

Megjelenés:
1999-ben 36 kötet, 500 Ft-os áron,
2000-ben 80 kötet, 590 Ft-os áron,
2001-ben 40 kötet, 680 Ft-os áron.

Kedvezményes elôfizetés
az Osiris Könyvklubban

Sorozatonként 25% kedvezménnyel fi-
zethet elô, ha személyesen veszi át a
könyveket.

● A, B vagy C sorozat 6000 Ft helyett
4500 Ft (A sorozat: 1–12, B sorozat:
13–24. C sorozat: 25–36.) ● D vagy
E sorozat 11 800 Ft helyett 8850 Ft
(D sorozat: 37–56. E sorozat: 57–76.)

Sorozatonként 15% kedvezménnyel fi-
zethet elô postai szállítással.
● A, B vagy C sorozat 6000 Ft helyett
5100 Ft ● D vagy E sorozat 11 800 Ft
helyett 10 000 Ft.

● Teljes sorozat ●

A Millenniumi Könyvtár teljes soro-
zata 30% kedvezménnyel fizethetô elô.
● T sorozat (1–156. kötet) 92 400 Ft
helyett 54 000 Ft.
A postaköltséget a kiadó átvállalja.

OOssiirriiss  KKöönnyyvvkklluubb  11005533  BBuuddaappeesstt,,  VVeerreess  PPáállnnéé  uu..  44––66..  NNyyiittvvaa  hhééttffôôttôôll  ppéénntteekkiigg  1100––1188  óórrááiigg..
TTeelleeffoonn  ééss  ffaaxx::  226677--66224411,,  331188--22551166,,  ee--mmaaiill::  oossiirriiss33@@mmaaiill..ddaattaanneett..hhuu

Millenniumi Könyvtár
„egy könyvtár épp elég királyság”




