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POLITIKATÖRTÉNETI FÜZETEK

SZEPTEMBERBEN JELENIK MEG!
Petrák Katalin:
Magyarok a Szovjetunióban, 1922–1948
420 p. + 8 p. képmelléklet, 1500 Ft
Az elsô világháború után a Szovjetunióban jelentôs ma-
gyar emigráció alakult ki, melyet részint hadifoglyok, ré-
szint politikai menekültek, részint a vonzó kereseti le-
hetôségek reményében kitelepülô szakemberek alkottak.
A szerzô levéltári kutatások, valamint még élô hadifog-
lyokkal, emigránsokkal, illetve utódaikkal folytatott be-
szélgetések alapján írta meg átfogó igényû mûvét.

Miskolczy Ambrus:
„A Führer olvas”. Tallózás Hitler könyvtárában
180 p., 1150 Ft
E munka tallózás Hitler könyvtárában. Feltûnik benne
annak a szubkultúrának a sötétje, amelybôl a nácizmus a
maga szervezettségével kiemelkedett, ugyanakkor jobban
megismerhetjük a Führer egyéniségét. Könyvek és
szerzôk során eltûnôdve máig ható, olykor keserû tanul-
ságok körvonalazódnak.

Michel Foucher: Európa-köztársaság
Ford.: Gelléri Gábor, 140 p., 1200 Ft
Michel Foucher esszéje Európát egyszerre vizsgálja mint
földrajzi, politikai és fogalmi egységet, fölhasználva a mo-
dern társadalomtudományok széle skörének eredményeit.

A Balkán-háborúk és a nagyhatalmak
Rigómezôtôl Koszovóig
Szerk.: Krausz Tamás, 140 p., 900 Ft
A kötet szerzôi a Balkán-háborúk „hagyományait” bemu-
tatva, a helyi-regionális konfliktust nemzetközi keretek
közé helyezve keresik e háborúk okait és céljait.

Zseliczky Béla: Kárpátalja a cseh és szovjet politika
érdekterében, 1920–1945
160 p., 850 Ft,
A hányatott sorsú Kárpátalja történetének két világhábo-
rú közötti, illetve a második világháború alatti drámai
eseményeit fôként a diplomáciai lépések szemszögébôl
mutatja be.

Tóth Antal: Érdekviszonyok a magyar társadalomban
a rendszerváltás után
92 p., 590 Ft
A szerzô a magyar politikai és jogi alapintézmények, a
gazdasági és társadalmi érdekstruktúrák rendszerváltás
utáni radikális átalakulását, illetve az e folyamatok nyo-
mán a társadalom szerkezetében végbement átalakuláso-
kat vizsgálja.

Pankovits József:
Az olasz politikai pártok válaszútja a 20. század végén
112 p., 790 Ft
A kötet azokat a kísérleteket veszi szemügyre, melyek az
olasz intézményrendszer – a szervezett bûnözés, sûrû
kormányválságok, korrupció következtében kialakult –
válságának megoldását célozzák.

Johancsik János:
A demokratikus pártrendszer Franciaországban
132 p., 790 Ft
A szerzô a francia pártok mûködését elemzi, létrejöt-
tüktôl napjainkig.

Jobboldali radikalizmusok
Szerk.: Feitl István, 276 p., 1100 Ft
A kötet írásai sokoldalúan tárgyalják a jobboldali radika-
lizmus történelmi alakváltozásait Európában, különös fi-
gyelmet szentelve a fasizmusnak.

KÉZIKÖNYVEK, TANULMÁNYKÖTETEK MA-
GYARORSZÁG 20. SZÁZADI TÖRTÉNELMÉHEZ:

A magyar szociáldemokrácia kézikönyve
Fôszerkesztô: Varga Lajos, 664 old., 16 old. képmelléklet, 2800 Ft

Egyedülálló összefoglalás a magyar baloldal legtartósabb
hatást kifejtô eszmei áramlatáról és mozgalmáról: temati-
kus történeti áttekintés, életrajzok, adattár, kronológia és
dokumentumértékû képanyag.

Parlamenti képviselôválasztások, 1920–1998
Szerk.: Földes György – Hubai László, 2. bôv. kiadás, 377 p.,
2100 Ft
Az 1990-ben megjelent, hasonló címû tanulmánykötet –
mely egyszerre kronológia és kézikönyv – második, bôví-
tett, átdolgozott kiadása a magyarországi képviselôválasz-
tások történetét dolgozza fel a 20. század végéig.

Fordulat a világban és Magyarországon 1947–1949
Szerk.: Feitl István – Izsák Lajos – Székely Gábor, 392 p.,
2100 Ft
1945 utáni történelmünk egyik legizgalmasabb és legvita-
tottabb idôszakát többnyire a fordulat éveiként emleget-
jük. Kötetünk tanulmányai e témakör problémáit dolgoz-
zák fel, a hazai belpolitkai élet eseményeit nemzetközi
összefüggéseibe, a kialakuló hidegháborús folyamatba
ágyazva.

MEGJELENÉS ELÔTT

Hubai László: Magyarország 20. századi választási
atlasza, 1920–1998. I–III, + CD-ROM
B/4 formátum, kb. 1500 oldal, 180 térkép, 450 táblázat, tele-
püléssoros adatok
Alapforrásokra visszanyúló történeti-statisztikai feldolgo-
zás valamennyi 20. századi választásról, melyben találko-
zik a kartográfiai ábrázolás, a számszerûség, a választási
törvénykezés és szabályozások ismertetése, valamint a
történeti elemzés.

TÁRSADALOMTUDOMÁNY
MONOGRÁFIÁK

Gyáni Gábor:
Emlékezés, emlékezet és a történelem elbeszélése
200 p., 980 Ft
Mit ér az, amit a történész csinál, és még inkább: mit is
csinál valójában a historikus, amikor tudományos igény-
nyel igyekszik feltárni és ábrázolni a múltat? A kötet írá-
sai erre az alapvetô, a szaktörténész és a laikus számára
egyaránt izgalmas kérdésre keresi a választ.

Norbert Elias: A szociológia lényege
Ford.: Berényi Gábor, 192 p., 980 Ft
A neves német szociológus e kései munkája átfogó képet
ad arról az összefüggésrendszerrôl, melynek keretén belül
a szerzô a társadalmat, a szociológiai vizsgálódás felada-
tait és értelmét elképzeli.

Claude Lévi-Strauss: Faj és történelem
Ford.: Bojtár Péter, 96 p., 750 Ft
A kötet elsôsorban a kultúrák sokféleségérôl, a nyugati ci-
vilizációnak a történelem lefolyásában elfoglalt helyérôl,
a véletlen szerepérôl és a haladás eszményének viszonyla-
gosságáról értekezik.

Neumann Jánostól az internetig
Vámos Tibor, Z. Karvalics László, Komenci Bertalan, Nagy
Péter írásai, 102 p., 660 Ft
A szerzôk a számítógép alig néhány évtized alatt bekövet-
kezett térhódítása nyomán kiformálódott „Neumann-ga-
laxis” természetét kutatják.

Max Weber és a 20. század társadalomtudományi
gondolkodása
Erdélyi Ágnes, Cs. Kiss Lajos, Erényi Tibor, Szigeti Péter, Som-
lai Péter írásai, 112 p., 700 Ft
A kötet bemutatja Max Weber munkásságát, a Weber-re-
cepció alakulását, Weber szellemi hagyatékát, továbbá
foglalkozik azzal is, hogy a társadalom újfajta szemlélete
következtében miben vált túlhaladottá a weberi örökség.

Volker Neuhaus: GRASS Író a felejtés ellen
218 oldal, 1150 Ft
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Every év millions of emberek jön to Las Vegas.
Some jön for the kaland. Some jön to have
marvelous szünidô memories for the egész csa-
lád. Some jön for the szerencsejáték. Some jön
for the sightseeing.

És ha a kaland, a városnézés meg a sze-
rencsejátékok vonzásának engedve csalá-
dunkkal ellátogatunk Las Vegasba, ahova
minden évben emberek milliói mennek,
akkor olyan jól fogjuk érezni magunkat
ott, hogy We akar you to jön, and then jön új-
ra. And then újra, újra and újra.

Fantasztikus látnivalók és szórakozási le-
hetôségek várnak ott ránk. Megtekinthet-
jük például a Porszívó Duzzasztógátat. The
duzzasztógát is egy Nemzeti Historic Határkô
and has been rated by the American Társada-
lom of Civil Engineers as one of America’s Se-
ven Modern Civil Engineering Wonders.
Szinte bármikor mehetünk, hiszen The
Látogató Központ is nyit every nap of the év ki-
véve Hálaadás and Christmas. Vagy inkább
Kozmikus Tours Kirándulás The Nagy Szur-
dok? Kirándul 3000 feet below the kerékab-
roncs and fénykép stops. Részt vehetünk Na-
pi könnyû and egészséges shows kezd at félho-
mály and vég at éjfél.

Idézgethetném még az élvezetesnél élve-
zetesebb nyelvi ficamokat, de ehelyett in-
kább elárulom, hogy a www.lasvegastrave-
log.com honlapon a magyar zászlóra kat-
tintva elôhívható oldalakból csemegéz-
tem. Tudomást pedig az internet-közeli if-
jú generáció egyik kedves képviselôjétôl
szereztem róla, s mint kiderült, köreikben
már híre ment, alkalmanként, ha jókedv-
re akarják hangolni magukat, oda-oda
szörfölnek. Úgy gondoltam, olvasóink-
nak is szerezhetek az idézetekkel néhány
mulatságos percet. Remélem, sikerült. Ta-
nulság nincs. Amúgy pedig a szöveg-
szörny valószínûleg úgy keletkezett, hogy
az angol alapszövegre a honlap készítôi
ráengedtek egy huszonegy nyelvû fordító-
programot (az angolon kívül ennyi nyel-
ven lehet a honlapot olvasni). És hát per-
sze: szövegünk van, fordítóprogramunk
van, miért ne fordítsunk? Hozzám hason-
lóan középkorú, scifi-kedvelô olvasóink-
kal most sokat tudó tekintettel, csendesen
bólogatva nézhetnénk össze: amirôl ifjú-
korunkban olvastunk, lám, hirtelen itt ter-
mett. Szép Új Világ.

Kiss József 
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Szívesen lát to the most kiegészít
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■ A mai magyar film egyik
legizgalmasabb egyénisége. A
hazai kritika és gyakran a kö-
zönség nem kényeztette el,
külföldön viszont értették és
megbecsülték a munkáit, fesz-
tiválok ünnepelt sztárja lett, fe-
minista mozgalmak hivatkoz-
tak rá, s egyre-másra jelentek
meg róla a tanulmányok. Az
biztos, munkássága a maga ne-
mében és területén példaérté-
kû, unikális; filmjeire, meg-
nyilvánulásaira mindig oda
kell figyelni. A mûvésznôvel
az idei Könyvhétre megjelent
Kisvilma (Film és élet) címû
önéletrajzáról, s könyvélmé-
nyeirôl beszélgettünk. 

– Hogyan született a könyv? Mi
az oka, hogy nem érte be a filmek-
kel, a Napló-trilógiával, s írásban
is meg akarta örökíteni szülei tör-
ténetét, a saját gyerek -és ifjúkorát,
élete meghatározó eseményeit?

– Más a film, s más a könyv.
Az ember másképp néz fil-
met, mint ahogy könyvet ol-
vas. Azt akartam, hogy mind-
az, amit átéltem, az élménye-
im, emlékeim –  a szüleim tör-
ténete, tragédiája, s az én éle-
tem, felnôttkorom, a moszk-
vai fôiskolai évek, aztán az itt-
honi hatvanas évek, az a fo-
lyamat, ahogy filmrendezô
lettem – legyenek leírva.
Azért is írtam a könyvet, mert
fontosnak tartottam megörö-
kíteni, dokumentálni mind-
azt, amin a filmek készítése
közben átmentem, ami velem
és körülöttem történt. Meg-
döbbentett, hogy Napló-triló-
giám elsô két darabja kicsit
megelôzte a történelmet, jó
ideig be is voltak tiltva. Aztán
mire elkészültem a harmadik
résszel, a Kisvilmával, egy zse-
niális történelmi fordulatnak
köszönhetôen összeomlott a
rendszer.

– Lesz folytatása a most megje-
lent memoárnak?

– Egészen biztosan, hiszen
még sok mindent el akarok
mesélni. Azt például, amit
több mint két évtizeden ke-
resztül Lengyelországban lát-

tam, tapasztaltam. Magyaror-
szággal ellentétben ott a politi-
kában, közéletben mindig tör-
tént valami: létrejött a Szolida-
ritás, az emberek a szabadságu-
kért harcoltak. Éreztem, re-
cseg-ropog a rendszer. Arról is
írni akarok, ahogy rátaláltam
Nowickira, aki hosszú ideje a
társam.

– Olvasóként kik voltak, marad-
tak a kedvenc szerzôi?

– Amennyire vissza tudok
emlékezni, egészen kiskorom-
ban egyik kedvenc könyvem
Dosztojevszkijtôl a  Nyetocska
Nyezvanova volt. Pontos és
mély író, a világ ma is olyan,
amilyennek ô leírta. Az oro-
szok félnek tôle, mert félnek
önmaguktól. Hosszú idôn át
egyébként tilalmas szerzônek
számított a Szovjetunióban,
nyilván, mert nem felelt meg a
rendszer hivatalos hurrá-opti-
mizmusának. Andrejevet, Bá-
belt, Bulgakovot sem szenved-
hette a hatalom, ôket is, s Lev
Tolsztoj novelláit, Csehovot,
Turgenyevet is nagyon szeret-
tem, szeretem. A  franciák kö-
zül különösen Stendhalért ra-
jongtam, agyonolvastam. Volt
egy George Sand-korszakom is,
faltam szürreális-romantikus
könyveit. Szeretem Balzacot,
Zolát, Maupassant-t is, Yource-
nart és Simon de Beauvoirt,
bár tôle nem mindent. Az
amerikai irodalomból különö-
sen Hemingway-t, az angolból
Virginia Woolfot kedveltem, s
hatott rám Dickens is. 

– A magyar irodalomból kik
érintették meg legjobban?

– Például Petôfi. Egész léte,
figurája, költészete annyira
fantasztikus, mégsem jutott
soha senkinek sem az eszébe,
hogy filmet csináljon róla, s az
eltûnésérôl. Egyébként jellem-
zô a magyar filmre, hogy mos-
tohán bánik a hôseinkkel. Ady
is döbbenetes egyéniség: köl-
tôként, íróként, jelenségként
mindig nagyon érdekelt. Az ô
és Léda kapcsolatából, szerel-
mébôl is csodálatos filmet le-
hetne csinálni. Nagyon szere-

tem József Attilát is. Nagy író-
nônek tartom Szabó Magdát,
a Régimódi történet szerintem
a század alapregénye. 

– Filmjei forgatókönyvei szinte
mindig saját anyagból készültek.
Két kivétel akadt: a Délibábok or-
szága Gogol Revizorának, a Pi-
roska és a farkas pedig az azonos
címû Grimm-mesének az alkotó
feldolgozása. Nem gondolt más
mûvek megfilmesítésére is?

– Dosztojevszkij Nyetocska
Nyezvanoon címû mûvét sze-
rettem volna filmre vinni,
amit 10–12 évvel ezelôtt na-
gyon pártolt Mihalkov. A terv-
bôl azonban nem lett semmi,
a film nagyon sokba került
volna, s idôközben az orosz
filmgyártás is szétesett. Mó-
ricz- korszakomban gondol-
tam a Rokonok illetve az Úri
muri feldolgozására. Ô na-
gyon magyar volt. Egy idôben
foglalkoztatott Füst Milán Fe-
leségem történetének s Krúdy,
Szerb Antal különbözô mûve-
inek megfilmesítése is.

– És például Spiró? Mondjuk az
Imposztorból nem lehetne magyar
–lengyel koprodukcióban filmet
csinálni?

– Nekünk lengyel, a lengye-
leknek viszont magyar könyv.
A Csirkefejbôl viszont nagyon
jó film lenne, nagyon jó a szto-
rija. A szereposztása sem okoz-
na gondot: sok jó színésznônk
van, akinek kihasználatlan a
tehetsége.

– A társadalomtudományi
munkák érdekelték-érdeklik?

–  A filozófia kevésbé, a tör-
ténelem annál inkább. Szere-
tem a kicsit regényes történel-
mi könyveket, életrajzokat.
Minden korszakról szívesen
olvasok, de különösen a fran-
cia történelem, a forradalom,
Napóleon élete, a napoleoni
háborúk története, az 1917-es
orosz forradalom izgat. S per-
sze mindenekelôtt is az, ho-
gyan mûködött a szovjet
rendszer és  milyen volt az
’56-os forradalom, miért és
mit hazudoztak róla.

– Ha kikapcsolódásra vágyik,
milyenfajta könyveket vesz kézbe?

– Például életrajzokat. Leg-
utoljára – nagy élvezettel –
Fellini memoárját forgattam.
Krimit soha nem olvasok –
Agatha Christie is untat – vi-
szont a jó krimit szívesen meg-
nézem a televízióban. Egyéb-

ként szeretek tévézni. A soro-
zatokat, a szórakoztató filme-
ket, a dokumentumfilmeket, a
Spektrum mûsorait szeretem.
Egy ideig élveztem azt is, hogy
van videóm.

– Mostanában miket olvas?
– Esterházy Péter Harmonia

caelestisét – tetszik nekem – s
Maria Dombrowskától az öt-
venes évekrôl szóló naplóját,
lengyelül. Az utóbbi hónapok-
ban egyébként viszonylag ke-
veset tudtam könyvekkel fog-
lalkozni, mert az Egy csodála-
tos mandarin címû új filmem
forgatására készülök. 

–  A lengyelen kívül milyen ide-
gen  nyelven olvas?

– Oroszul, angolul, franciául
és olaszul.

– Oroszul a szovjetunióbeli
emigráció éveiben tanult meg, len-
gyelül az elmúlt két évtizedben
Lengyelországban, angolul és
franciául pedig nyilván – híres és
keresett rendezônôként – a filmcsi-
nálás, a koprodukciós munkák
kedvéért. De mikor sajátította el
az olaszt?

– Amikor a szüleim a har-
mincas években elhagyták Ma-
gyarországot, elôször Olaszor-
szágba mentek, ott éltek egy
ideig. Az olasz volt az elsô ide-
gen nyelv, amit megtanultam. 

– Miket olvas idegen nyelven?
– Elsôsorban újságokat. Én

mindent, minden újságot, ki-
adványt elolvasok, ami  a ke-
zem ügyébe kerül, néha még
portugál lapokat is megveszek.
Rengeteg információ, kép, arc
van a lapokban, sok-sok ötletet
tudok meríteni belôlük.

– Melyik nyelvterületen, kultúrá-
ban érzi magát leginkább otthon?

– Az orosz kultúrát, irodal-
mat, zenét nagyon szeretem.
Bár nagyon soviniszták, sze-
retem a franciákat, izgalmas
emberek.  Szeretem az élet-
stílusukat: szeretnek enni, in-
ni, szeretik a szexet, a szerel-
met, a szélsôségeket. Van
kultúrájuk a hétköznapi lét-
hez. Az olaszok is imádják a
hétköznapokat, az evést,
ivást, a nagy dumálásokat. És
nem gyûlölködnek. A lengye-
lek is nálunk sokkal jobban
szeretik és tisztelik az életet.
És fôleg: büszkébbek a múlt-
jukra és jelenükre, jobban ôr-
zik, ápolják kulturális hagyo-
mányaikat.  

Gervai András

Ôrizni a kulturális
hagyományokat
Beszélgetés Mészáros Mártával
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■ Akárhányszor látogattam
meg Jancsó Miklóst, mindig
könyvek vették körül. A nagy-
szoba legalább felét roskado-
zó könyvespolcok töltik ki, az
asztalon is újdonságok tor-
nyosulnak, s amikor valami-
lyen könyvet keresve  a házi-
gazdával bemegyünk a tágas,
csupa üveg hálószobába, ott is
szinte könyvesbolti választék
fogad.

– Milyen könyvek találhatók a
könyvtárában?

– Mindenféle. Rengeteg nép-
rajzi, történelmi, történelemfi-
lozófiai könyvem van, a heb-
raisztikai anyagom is elég gaz-
dag. A világirodalom elég ve-
gyes, a magyar irodalmat vi-
szont jó ideje elég tudatosan
gyûjtöm. Életemben egyéb-
ként – két feleségemnél, s két
élettársamnál – több könyvtá-
rat is ott hagytam már. Olasz-
országban például többek kö-
zött a nagy western-gyûjtemé-
nyemet.

– Mostanában kiket, miket olvas?
– Fôleg magyar szerzôket:

az új Esterházyt, a Harmonia
caelestist még nem fejeztem
be, viszont elolvastam Tar
Sándortól az új novellaválo-
gatást, a Nóra jönt, s Parti
Nagy Lajostól a Hôsöm terét.
Hazai Attila, Podmaniczky
Szilárd, Garaczi László há-
rom darabja, s Petôcz András
versei is terítéken vannak. A
sok fiatal  annál is inkább ér-
dekel, mert Magyar Narancs-
olvasó vagyok; izgat, hogy
„csinálják” ezt a stílust. Az-
tán itt van az asztalomon a
Szavak és dolgok is, Foucolt
új könyve.

– Marx József  könyvét, a Jancsó
Miklós két és több életét olvasta?

– Csak részletekben, készülé-
se közben. Egyben még nem.
Úgy biztos más. 

– Menyire tartotta revelatívnak
a Marx által leírtakat?

– Számomra már semmi sem
revelatív. Sajnos. Ez egyéb-
ként nem annyira az én port-
rém, mint inkább a koré.

– Sohasem gondolt arra, hogy
megírja kalandos élete és pályája
történetét?

– Nem, az írás más szakma.
– A forgatókönyveit nem akar-

ta megjelentetni?
– A mi – Hernádi Gyulával

közösen készített – filmjeink
alapjául nem a szó hagyomá-
nyos értelmében vett forgató-
könyvek, hanem csak vázla-
tok, kanavászok szolgáltak.
Kétszer Hernádi a kész film-
bôl utólag írta vissza a forga-
tókönyvet.

– Mikor vett elôször filmtárgyú
könyvet a kezébe?

– Azt hiszem, 23 éves korom-
ban, 1944-ben, Pudovkin
egyik mûvét. Akkortájt avattak
egyébként jogászdoktornak.

– Emlékszik arra, hogy gyer-
mekkorában miket olvasott?

– May Károly, Verne Gyula,
s romantikus szerzôk mûveit.
És fôleg rengeteg útleírást. Kü-
lönösen sokat foglalkoztam az
antarktiszi felfedezôutakkal.

– Otthon milyen könyvtáruk volt?
– Polgári könyvtár, minden-

fajta tudatos válogatás nélkül:
megvolt például minden ma-
gyar sorozatunk, s a nagy
Brehm is. A szüleim nem hu-
mán érdeklôdésû emberek
voltak, apám számvevô, apai
nagyapám pedig még paraszt
volt. Intellektuálisan az egyik
nagybátyám hatott rám na-
gyon, aki szülôvárosom, Foga-
ras polgármestere volt.

– A gondolkodását, társada-
lomszemléletét milyen szerzôk, s
mûvek formálták?

– Faltam a népi írókat, akik-
nek a mozgalma szociográfiai
jellegû is volt: Magyarországot
akarták felfedezni. A maguk ko-
rában hihetetlen jelentôségû
könyveikben megrázóan mu-
tatták meg, milyen a magyar vi-
dék. Több szerzôt, Darvas Jó-
zsefet, Erdei Ferencet, Kovács
Imrét személyesen is ismertem.
Móriczot – akit különösen sze-
rettem, s Kelet népe címû lap-
ját nagyon fontosnak tartottam
– egyik erdélyi útján én is elkí-

sértem. A népi írók közé a szo-
lidaritás és az egyenlôség iránti
vágyam vitt el. Az ifjúkori hatá-
sok közül ma már a népieseké-
nél fontosabbnak érzem Baku-
nyinét, aki a filozófiáját szintén
a szolidaritásra építette. Renge-
teg mûvét olvastam franciául.

– A filozófusok közül kik hatot-
tak önre?

– Egyedül kolozsvári jogfilo-
zófus professzoromat, Hor-
váth Barnát említhetem: az ô
jogfilozófiája lényege, hogy jog
csak ott van, ahol szabadság. A
nagy filozófusok közül azon-
ban igazából egyik elemzése
sem nagyon jött át számomra.
A logikájukat nem tudtam kö-
vetni, vagy lehet, hogy én nem
vagyok olyan logikus.

– Az úgynevezett szocializmus
elviselésében, értelmezésében kik
segítették?

– Leszek Kolakowski revelá-
ciónak számított, s persze fon-
tos volt Marcuse is. Minde-
nekelôtt azonban Bakunyin,
talán mert annyira utópikus,
annyira megvalósíthatatlan.

– Ma kiket olvas szívesen a tár-
sadalomtudósok közül? Kinek a
gondolatait, világértelmezését
tudja leginkább elfogadni?

– Kevés ilyen gondolkodót
tudnék említeni: Noel Choms-
kyt, Karl Poppert. De ôk sem
igazán ráznak meg. Ha valakit
meggyôzônek tartok, akkor az
Stephen William Hawking.
Mostanában egyébként inkább
természettudósokat olvasok.

– Ennek valamifajta kiábrán-
dulás az oka?

– Szó sincs róla. A világ léte-
zésének, értelmének kérdései
mindig is izgattak. Hamar rá-
jöttem, a vallásos felfogás, mi-
szerint a világ tudatos alkotás,
s az örökkévaló mindent meg-
teremtett, nem válasz az alap-
kérdésekre. Költôi megközelí-
tés, ami az embernek abból a
félelmébôl fakad, hogy  a vi-
lágban rettenetesen egyedül
van, s szembe kell néznie  a
halállal, a Semmivel. 

– A világirodalomból milyen
fontos emlékeket ôriz?

– Rengeteg írót olvastam.
Nagyon megrázott például
Thomas Mann Tonio Kröge-
re. Kedvenceim közé sorol-
nám többek között Gabriel
García Márquezt, az oroszo-
kat és a XX. századi amerikai-
akat. Legutóbb például egy

Updike-regényt olvastam.
Legjobban Hemingway befo-
lyásolt: fantasztikus egyszerû-
sége, a dialógusai, líraisága.

– A régi magyar auktorok közül
ki érdekelte- érdekli?

– Tulajdonképpen mindenki.
Jókait nagyon nagy írónak tar-
tom. Gyerekkoromban a szto-
rijai izgattak, mostanában az,
hogy tud megírni valamit.
Olyan plasztikusan írja le sza-
vakkal a látványt – mondjuk a
tordai hasadékot –, mintha ka-
merával vagy fényképezôgép-
pel rögzítené azt. Akármikor
szívesen elolvasom Krúdy
anekdotáit is. Azt is fantaszti-
kus élmény tanulmányozni,
hogyan alakult, fejlôdôtt a ma-
gyar irodalom a XVIII. század
vége felé. Ezért is érdekelnek
annyira Bessenyei György, Fa-
zekas Mihály, Csokonai Vitéz
Mihály, s a papköltôk mûvei. 

– Kikapcsolódásként mit olvas?
– Krimiket. Amikor a Kádár-

rendszerben kezdtek megje-
lenni, faltam ôket. Az Agatha
Christiket legalább egyszer-
kétszer elolvastam, mégis újra
kézbe vehetem ôket anélkül,
hogy emlékeznék a tartalmuk-
ra. Dashell Hammett-tel és Er-
le Stanley Gardner-rel más a
helyzet: ôk nem egyszerûen
krimit írtak, az ô könyveikben
benne van a negyvenes évek
amerikai társadalma.

– Drámákat szokott olvasni?
– Inkább élôben szeretem.
– Versek?
–  Rendszeresen olvasok ver-

seket a Holmiban, s valami vé-
letlen folytán kapom az ama-
tôr költôk kiadványát is. Isme-
rem és szeretem az idôsebb és
fiatalabb kortárs magyar köl-
tôket, Petôcz Andrástól Petri
Györgyig, Orbán Ottóig. (Az
ô, azonos címû versébôl nôtt
ki egyébként A nagy agyhalál
címû rövid játékfilmem.) A
klasszikusokat is – például Jó-
zsef Attilát és Radnóti Miklóst
– gyakran elôveszem.

– Mit gondol, ment  a könyvek
által a világ elébb?

–  Nagy kérdés, nehéz rá vá-
laszolni. Valószínûnek tar-
tom, hogy a könyvek humani-
zálhatják az embert. Ha bele-
temetkezel mások gondolatai-
ba – még ha nem is értesz
egyet velük – elveszíted a fölé-
nyedet, az agresszivitásodat.

Gervai András

„A könyvek
humanizálhatják
az embert...”
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■ Marx József hál’istennek
nem tudományoskodó mo-
nográfiát írt a legismertebb és
legvitatottabb életmûvû ma-
gyar filmrendezôrôl. A szerzô
valóban mindent tud (és tu-
dat) alanyáról, még azt is, ami
a tudásra méltatlan dolgok so-
rába tartozik. Szögezzük le jó
elôre: könyve érdekfeszítô ol-
vasmány, kitûnô stílusban vé-
gigírt, egyhuzamban olvasható
szöveg annak, aki átélte és va-
lamelyest belülrôl ismeri a ma-
gyar film Jancsóval is fémjel-
zett nagy évtizedeit. Mégis
megválaszolhatatlan marad a
kérdés: miért gondolta a ko-
moly szerkesztôi és dramaturgi
múltú, mellesleg mindig szigo-
rú filmkritikus, Marx József,
hogy életrajzi esszéje alanyával
akkor mûveli a legfôbb jót, ha
kizárólag felsôfokon beszél ró-
la. Ebben a könyvben senki
sem állhat meg Jancsó mellett:

szentté avatási per védôiratát
olvassuk.

Marx József mûve a western
dramaturgiájára épül. A köz-
ponti, makulátlan hôs mellett
csakis negatív figurák bukkan-
nak fel. Jó pontot alig-alig kap
valaki. A magyar filmszakmá-
ban Jancsón kívül nincsen élet
– véli a biográfus. Több Lucifer
is akad az író által elfogultan
interpretált Jancsó-dramatizá-
lásban. Itt van mindjárt sze-
gény Kovács András, aki afféle
bûnbak, minden rosszért fele-
lôs Prügelknabe. Lehet vitatni
bárki társadalmi-politikai tevé-
kenységét, de el nem ismerni,
hogy Kovács is forgatott leg-
alább három olyan mûvet,
amelyekkel kitörölhetetlenül
beleírta nevét a magyar filmtör-
ténetbe – dôreség volna. 

Nemeskürty István még
rosszabbul jár: negatív figura-
ként kerül mindig a képbe.

Mások se ússzák meg szellemi
pofonok nélkül, akad, akit
szerzônk simán lehülyéz. 

A társadalmi háttér felvázolá-
sa tökéletes. Marx József köny-
vének a közeg bemutatása a fô
érdeme. Kiváló forrásokhoz
nyúl. Az általa nem sokra be-
csült, de a magyar szellemi élet
utolsó harminc–negyven évét
gazdagon adatoló két emlék-
irat-napló (Fodor Andrásé és
Karinthy Ferencé) szolgál java-
részt a korabeli mûvészvilág
mindennapjainak megidézésé-
re. Mindkét memoár találóan,
s ami fô: becsületesen rögzíti
írójuk álláspontját, amely –
nincs rá jobb szó – blöff–elle-
nes. Marx József pedig igazolni
óhajtja Jancsó minden mûvé-
szinek szánt gesztusát, a Her-
nádival közös blôdliket, a kecs-
keméti színházi kalandot, az
aczéli támogatottságot is. Így
aztán persze Fodort és Karin-
thy Cinit a sarokba állítja. A
korábbi Jancsó-monográfusok
(Szekfû András, Gyertyán Er-

vin) pedig jobb, ha elbújnak, és
hamut hintenek a fejükre.

Hiába keressük ezt az olykor
helyénvaló szigort a szerkesz-
tésben. Homérosz is alszik né-
ha, Marx József olykor plety-
kalapba való híradásba téved.
(Lásd például Kende János csa-
ládi krónikáját, amelynek sem-
mi köze a Jancsó-jelenség meg-
értetéséhez.) Nem kevés ha-
sonló ballaszt terheli a többsé-
gében színvonalas gondolatfu-
tamokat. Lesznek olyan olva-
sói ennek a súlyos elfogultsá-
gai ellenére is érdekes munká-
nak, akik csak ezeket a sztori-
kat fogják szemelgetni, ahe-
lyett, hogy a modern filmmû-
vészet egyik legjelentôsebb
életmûvének csúcsairól és buk-
tatóiról gyûjtenének értékes
információkat. Reméljük, nem
ez az utolsó szó Jancsó Miklós
oeuvre-jének értelmezésében.
(Marx József: Jancsó Miklós két
és több élete. Vince Kiadó, 475 ol-
dal, 2495 Ft)

Kelecsényi László

■ A kötet felét már korábbi
megjelenésébôl ismerhettük.
De lehet-e fokozott érdeklôdés
nélkül (újra) olvasni egy Kos-
suth-díjas, nemzetközileg
megbecsült filmrendezô (Ma-
gyarországon az elsô filmalko-
tó nô, aki nagyjátékfilmet for-
gatott) egyes szám elsô sze-
mélyben elmondott élettörté-
netét, ha tudjuk például, hogy
Mészáros Márta egyik mozijá-
ban a mártír szobrász édes-
apát, Mészáros Lászlót a ren-
dezô szerelme, évtizedek óta
társa, Jan Nowicki játszotta,
egy másikban pedig a fiatalko-
ri énjét, ama Kisvilmát az uno-
káinak egyike, Chloe alakítot-
ta? Csak ez az egyetlen, hosszú
mondat is hét évtizedet metsz
az idôben: lokálisan Ázsia és
Európa térképére kiterjeszked-
ve átfogja Kirgíziát, Lengyel-,
Francia- és Magyarországot:
ott van benne a harmincas
évek Szovjetuniója és a nem
létezett szocializmus országai-
nak jelene.
Mindvégig fordulatos, a sze-
mélyes szál mellett történeti és

esztétikai anyagában is feszí-
tett ez a (most új fejezetekkel
kibôvült) könyv, melynek he-
lyenkénti szeszélyes kihagyá-
sosságát, bizonyos elcsúszása-
it, kisebb sajtóhibáit – név-
és címelírásait – sajnálhatjuk
ugyan, de a személyes történe-
lem ilyen sûrítettsége, a saját
megmutatkozásért folytatott
mûvészi küzdelem következe-
tessége, a beszámoló önisme-
rete és toleranciája nem hagy-
hat érintetlenül. Alkotás és élet
összefonódása és szétválása – a
Jancsó Miklóssal szövetség-
ben, együvétartozásban töltött
hosszú esztendôk, a Modern
Ödipusz címû fejezet váratlan
szerelmi élménye, a Nowicki-
kapcsolat hullámzása – épp-
úgy regényes érdekességû,
mint az Apám, anyám emlékére
ajánlású élet- és munkanapló
Marina Vlady-, Vlagyimir Vi-
szockij-, Csingiz Ajtmatov-,
Giulietta Massina-idézései.
Mindez olyan díszletek elôtt,
mint a hatvanas évek Szovjet-
uniójának kövületszerû el- és
múlttagadó bezártsága, az

1981-es „lengyel év”, az 1989-
es (világ)fordulat: a filmmûvé-
szet (fôleg a lengyel és a ma-
gyar film) módosulásai.
Az Ünnepi Könyvhét kiadvá-
nyainak egyik pikantériája
volt, hogy ezzel a memoárral
egy idôben került az olvasók
elé Marx József nagyszabású
életrajzi esszéje, a Jancsó Miklós
két és több élete. A terjedelmé-
ben, szándékaiban, mûfajában
(és várhatóan fogadtatásában)
eltérô két könyv összefonódik.
Marx bôven citálja Mészáros
textusát, ír róla és munkásságá-
ról. Mészáros – ezúttal is apja
mártíriuma felôl közelítve –
mást emel ki az Oldás és kötés
címû Jancsó-film keletkezésé-
rôl, s a maga gulágából haza-
tért Lengyel József íróval kiala-
kított kapcsolatukról, mint
Marx és így tovább. A két mû
nem követeli meg, de azért föl-
tételezi egymás kölcsönös is-
meretét.
A Kisvilma-emlékezésben a
morál dominál. Az eleve sza-
bályszerûtlen egyéniségû és
különleges sorsú mûvész kö-
vetkezetes (és változóan sike-
res: itthon és külföldön más-
ként eredményes) küzdelme
azért, hogy életeit filmekben
(fôképp az eleinte szinte lefor-

gathatatlannak vélt Napló-fil-
mekben) megörökíthesse. Az
elszántság a megragadó: ahogy
egy korán árvaságra jutott kis-
gyermek haza- és felnôttségre
vergôdik, majd azon a földön
szerez diplomát, ahol majd-
nem az életet is elvették tôle.
Ahonnét elindult, ott lesz éle-
tének és oeuvre-jének egyik ké-
pi forrpontja is. Szülôházába
egykor a halál rontott be –
elôbb a nyomozók, majd a be-
tegség álorcájában –, s ô a má-
sodik évezred végén elviszi az
unokáit okulni, házlátni.
„1999. július 31-én, pontosan
11 órakor, Biskek városában...,
a Csujkov utcában a Mészáros
László-házra fölkerült a(z em-
lék)tábla.” Frunze városából
Biskek lett, Kirgíziából köztár-
saság, a festô Csujkov és a
szobrász Mészáros neve együtt
szerepelhet. Úgy tûnik, ehhez
milliók által látott filmek ereje
is kellett. S leginkább egy hû-
séges, makacs, dinamikus, a sa-
ját helyét és küldetését általá-
ban józanul mérlegelô mû-
vészegyéniség ereje.
Mészáros Márta: Kisvilma –
Film az élet
Sajtó alá rendezte: Pataki Éva
Magyar Könyvklub, 1650 Ft

–más

Jancsó, a westernhôs

Mészáros Márta két
és több élete
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Születésnap

■ Torták, gyertyák, lufi, hepi
börszdéj, meghatottság. Sok
vendég, rengeteg ajándék,
életkornak megfelelô emlé-
kek felelevenítése.

Ebbôl semmi sem stimmel,
csak ez az utolsó. Meg az,
hogy van ünnepelt és van ün-
neplô is. Ettôl kezdve meg-
aláztatás, megtiprás, padlóra
kerülés. Csupa keserû, fájdal-
mas dolog, emlékek, melye-
ket nem lehet az agynak ne-
vezett izének a memóriájából
kitörölni, mert a homlokunk
közepérôl hiányzik az a fan-
tasztikus kis billentyû, amire
a memóriavesztôk kedvéért a
delete szót vésték.

Ilyen tehát nincs. Az ember
emlékezik, direkt vagy indirekt.
Átszínezôdnek dolgok, átérté-
kelôdnek. A fontatlan dolgok
az elôtérbe furakszanak, mások
meg elhalványulnak. 

Így megy ez ebben a film-
ben is, amelynek az a legna-
gyobb kegyetlensége – ve-
lünk, a nézôkkel szemben –,
hogy nem derül ki, mi az
igazság.

A hatvanéves papa összehív-
ja a családot, a nagyfiát, a lá-
nyát, a kisfiát és az egész pe-
reputtyot. Egyvalaki marad
távol, a nagyfiú ikertestvére,
aki megöngyilkolta magát. 

És zajlik a születésnap, ame-
lyen nincs léggömb és nincs
ajándék, de van emlékek fel-
elevenítése, apaverés és más
szokatlan dolog. Felmerül-
nek gyerekkori sérelmek, erô-
szakok, és most jön a megtor-
lás. Az ünnepi sereg eszik,
szemérmesen nem figyel oda,
vagy a slusszkulcsáért kap-
kod, hogy megy haza.

Szabadulni meg a múltban
elkövetett dolgoktól nem le-
het, s arra a filmrendezô sem
tud tippet, hogy kell ezzel
együtt élni. Feldolgozni?
Ugyan, ez nem lehetséges.
Talán jól kell élni a kezdetek-
tôl fogva.

De sikerült ez már valakinek?

Élet, amirôl az
angyalok álmodnak

■ Ez is francia film. Ez sem ha-
bos-babos történet. Pedig le-
hetne, ha mondjuk egy ameri-
kai szuperprodukció lenne. De
ma már az sem.

Van egy lány, aki csavarog.
Nem drogozik, nem lop, ha
tud, dolgozik is ezt-azt, ki is
használja a rendszer rendesen.
Minimálbérért dolgoztatja, tel-
jesíthetetlen normarendszer-
ben. Majd, ha csatlakozunk, ta-
nulhatnak ezek még többet tô-
lünk, mert nem lesz ám olyan,
hogy csak úgy még cigire is fut-
ja ebbôl a pénzbôl, meg dzse-
kire.

Tehát ott ez a szegény, de he-
lyes lány, hátán a zsákjával, a
hálózsákkal és egy kedves lélek-
kel. Összeáll egy másik lány-
nyal, akirôl már az elsô másod-
percben kiderül, hogy ô fog
összeroppanni, ô fog kiugrani
az ablakon, ô nem fogja bírni,
annak ellenére, hogy valamivel
rendezettebb, perspektiviku-
sabb, jövôképesebb az élete.

Mit tesz a dramaturgia, ki is
ugrik, meg is hal. Mert az a jö-
vôkép mégse olyan fényes.
Vagy csak ô nem látja annak.
Mert ugye sínre is kerülhetne
ez a nyomorult élet, hiszen ott
egy behemót fiú, aki szereti,
szemmel láthatóan meg is tud-
ja keresni azt a pénzt, amivel
fenn lehet tartani az életet. De
hát nem szereti ez a lány ezt a
fiút. Ô mást szeret, egy zselé-
zett latint, egy gazdagot, aki-
nek ô egy egzotikus kitérô.
Olyan, akibe azért szeretünk
bele, mert a kiutat látjuk ben-
ne, de akirôl már az elején tud-
juk, hogy csapda, zsákutca.

Banális történet? Lehetne az,
ha nem úgy lenne csomagolva,
ahogy van, ha nem lennének a
szereplôk olyanok, amilyenek.
Zseniálisak. Minden az.

Szeretjük ezt a két lányt, aki
túléli, azért drukkolunk, hogy
menjen csak tovább így az éle-
te, kemény kis darab ô – ennek
veszi a társadalom, az élet, a

rendszer, nevezzük hát mi is
ennek – az ô élete megoldódik. 

És a mienk?

Lottózsonglôrök

■ A brit filmgyártás feltörek-
vôben van. Sôt, már fenn is
van, tündököl, hol igazmon-
dással, hogy fanyar tükörkép-
pel, hol a humorral. 

Ez meg egy ír film. Elolvas-
suk a videó címét, a tartalmat,
esetleg belelesünk a filmbe, és
már tudjuk is, mi fele megy ez
az egész. A szerencse forgan-
dóságáról, a két kisöreg kalan-
dos lépéseirôl. Szerencse van
és lélek, kedves kis történet egy
eldugott faluról, isteni ír zené-
vel körítve. 

Jó ez nekünk, különösen ak-
kor, ha megnéztük a fenti két
filmet. Összevetjük, hogy mi-
ért nem boldogul ez a két sze-
gény francia lány, hogy boldo-
gulnak a maréknyi falu lakói, a
maroknyi gazdasági környe-
zetben tengôdôk. Rendesen
öltözve, étkeztetve. 

De ne gondolkozzunk, me-
rüljünk el ebben a bohóság-
ban, aminek sok köze nincs a
valósághoz. Dupla jó ez, mert
ha az élet megismétli, az jó, ha
nem, az se baj. A mi életünk
így is, úgy is más, nincs tükör,
nincs magunkra döbbenés.
Önfeledtség, szórakozás.

Zsonglôrködés az élettel.
Mennyibe is kerül manapság

egy lottószelvény? És mennyi
az e heti csúcsnyeremény?

Nem kellene lottóznunk?

A második legjobb
dolog

■ Tessék arra gondolni, mi is
az elsô. Errôl nem szól a film,
csak arról a másodikról, amely-
ben Madonna szerepel és Eve-
rett Rupert. Ôk a szépek, ôk az
amerikaiak, akik megoldják az
életüket, csinos ruhákat horda-
nak. Jógáznak, magányosak,
majd egymásra találnak. Rá-
döbbennek, hogy az életet ko-
molyan kell venni, és ezt a leg-
jobb lenne egymással tenni.
Így is lesz, mire kiírják – bár
manapság nem szokás – a The
end-et a filmszalag végére, ez
be is következik.

Ha az elôbb kérdeztünk, kér-
dezzünk most is, nem lehetne
a filmnek csak ezt az utolsó
néhány percét megvásárolni, s
végtelenítve vetítgetni életünk
videóján.

Úgy szeretem a happy endet…
Bagota /ity Edit

M O Z I  –  V I D E O

Könyvek – filmek – videofilmek
Komolyan és könnyedén
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A NYÁR LEGJOBB
KALANDJAI!

Világsiker Angliából
LAWRENCE NORFOLK:
A PÁPA RINOCÉROSZA

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

den egy rinocérosz elejtésében
konkludál…

Világsiker Amerikából
TOM WOLFE:
TALPIG FÉRFI

Atlantai fekete–
fehér konfliktus,
amit egy inter-
netes pletykalap
robbant ki,
hogy hírül adja:
a népszerû feke-
te futballista

megerôszakolta egy fehér ipar-
mágnás lányát…

A KÖTETEK ÁRA: 2990 Ft

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 neki-
lódulnak egy nem minden-
napi végkifejlet felé.

750 Ft
Terjeszti a Sunbooks

www.sunbooks.hu

Minden nap könyv!

Augusztus elején elkezdte hálózati
mûködését a Sunbooks Kft. úttörô
vállalkozása, az elsô magyar elektro-
nikus „B2B” könyv-disztribúciós
rendszer. A rendszerhez csatlakozó
boltok, könyvtárak, iskolák az
Interneten rendelhetnek, s 24 órán
belül megkapják a megrendelt
könyveket. Augusztus 10-ig 204 kiadó
csatlakozott a hálózathoz. A
könyveket több mint 200 önálló
könyvkereskedô – kb. 320 bolttal –,
valamint a nagy hálózatok és
nemzetközi hipermarketek kb. 150
eladóhelye kínálja a vásárlóknak. 

A rendszer minden partner számára úgynevezett „log-in” (belépési) nevet és titkos
kódot generált, amelyet augusztus elején kaptak meg a felhasználók. A kiadóknak e
kódok birtokában kellett betáplálniuk könyveik kereskedelmi adatait és a vevôknek
adott engedményeket. Az adatbevitel a vártnál lassabban ment, és noha a raktárban
már könyvcímek ezrei és példányok százezrei várják a megrendeléseket, ezeket a
kereskedôk addig nem rendelhetik meg, amíg a kiadók nem írtak be minden szük-
séges adatot a rendszerbe.

Az elsô napok természetesen sok más gondot, tapasztalatlanságból fakadó prob-
lémát is hoztak. Ezek elkerülésére néhány hasznos tanács:

● Takarékossági okokból érdemes az esti órákban bekapcsolódni a rendszerbe. Bár
a telefontársaságok helyi tarifát számolnak, de este, vagy hét végén ez a díj is
alacsonyabb. 

● A Matáv hálózatát használóknak érdemes élni a telefontársaság akciós kínálatá-
val: jelenleg havi 4 000 forintért korlátlan telefon-használati lehetôséghez lehet
jutni (a „MINDENKINEK”  csomagról bôvebb felvilágosítást a 1212 ingyenes
számon adnak).

● A hosszabb tanulmányozást igénylô internetes oldalakat ajánlatos elmenteni, az
Internet-csatlakozást megszakítani, majd kényelmesen tanulmányozni az
elmentett oldalt. A szükséges adatok birtokában a rendelés feladása már gyorsan
megy. Ehhez természetesen ismét be kell kapcsolódni a rendszerbe. 

● A rendelést követô 24/48 órán belül a kereskedô megkapja a kért árut egy
speciális, leplombált postai mûanyag dobozban. Nem szükséges az árut tétele-
sen átvenni, csak a mûanyag plomba sértetlenségét kell megvizsgálni: ha az ép,
akkor a Posta teljes felelôsséget vállal a küldemény tartalmáért (a Posta rak-
tárában olyan számítógépes ellenôrzô rendszer mûködik, amely kizárja a
tévedést és minden munkafázist naplóban rögzít). Amennyiben a plomba sérült,
akkor helyszíni jegyzôkönyvet kell felvenni. A postai mûanyag dobozt gondo-
san meg kell ôrizni, és a legközelebbi szállításnál a postásnak vissza kell adni. 

További felvilágosítás kérhetô vevôszolgálatunktól az 1/452-1777-es telefonszá-
mon, a 06-40/200-252-es „kék számon” – amely az ország minden pontjáról
helyi tarifával tárcsázható –, vagy az info@sunbooks.hu e-mail címen.
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– A Medúza különbözô ciklu-
sainak rendezôelve a „valaki más
hangján” való megszólalás, a kü-
lönbözô szerepek eljátszása, a rá-
játszás. Helyet kap a kötetben Or-
lando,  Seymour Glass, az „isme-
retlen perzsa költô”, Berzsenyi,
Petôfi, Kosztolányi és más is. 

– Régi elképzelésem volt,
hogy kötetbe rendezem azo-
kat a kapcsolódásaimat, ame-
lyek valamely szerzôhöz, mû-
höz kötöttek. Az összeállítás
során sokat kellett válogat-
nom: az úgynevezett variációk
túlnyomó többsége – azaz a
magyar, illetve világirodalmi
klasszikusok felidézése – már
más alkalommal, régebbi kö-
teteimben megjelent. Ebben a
könyvemben kevés a régi vari-
áció: újabb versek közzétételé-
re törekedtem. A megidézett
szerzôk listáját kötetem végén
olvashatják. Fontosnak érez-
tem jelezni, kik állnak közel
hozzám. A klasszikusok mel-
lett a kortársakhoz, vagy az
„ismeretlen perzsa költô” sze-
mélyéhez fûzôdô Ekbatana
városában „játszódó” versek
szintén ebbe a sorozatba il-
leszkednek. Az Orlando-cik-
lus a legkorábbi ilyen típusú
munkáim közül. Woolf regé-
nyét alapmûnek tartom, hôsé-
nek személye pedig mindig is
nagyon érdekes volt a szá-
momra. A világirodalom egyik
alapszereplôjének tartom. 

– A ciklusok közül kettô szoro-
san vagy kevésbé szorosan egy
amerikai utazáshoz, valamint Je-

rome David Salinger egyik re-
gényfigurájához, Seymour Glass-
hoz kapcsolódik, akinek még fiktív
életrajzát is megírta. Az amerikai
élmény adja a kötet magvát?

– Számomra az egész kötet-
ben Seymour Glass figurája a
legfontosabb. Régi elképzelé-
sem volt, hogy megírom Sa-
linger hôsének a verseit. Salin-
ger regényeiben jól bontako-
zik ki Seymour jelleme: ô az
az abszolút költô, aki az élet
minden rezdülését költészetté
formálja, aki költészete segít-
ségével mindent képes kifejez-
ni. Mint Salinger regényeibôl
tudjuk, Seymour 148 verset írt
mindösszesen, amelyeket
azonban Buddy, a költô test-
vére még senkinek sem muta-
tott meg. Salinger mindent le-
ír: tudjuk a versek típusát,
mennyiségét, jellegüket, csak
éppen maguk a versek hiá-
nyoznak. Tehát Salinger út-
mutatása nyomán szeretném a
148 verset megírni, ebbôl né-
hány már meg is született, és a
Medúza címû kötet része.
Ahogyan a regényekben az
megfogalmazódik, Seymour
elsôsorban keleti versformák-
ban, haikuban, szedókában ír-
ta verseit, nekem tehát nincs
más dolgom, minthogy ezek-
ben a versformákban valóban
megírjam Salinger hôsének is-
meretlen költeményeit. Ezek a
versek nagyon sokrétûek: játé-
kosak, egyszerre elvontak és
valóságosak. Seymour Glass
figurája olyan, amilyen én sze-

retnék lenni. Részben Salin-
ger, részben viszont már az én
teremtményem, hiszen a ver-
sekben nem csupán a regény-
hôs élete, hanem az én saját
történeteim is jelen vannak.
Seymour alakja mellett a ki-
lenctagú Glass família, mint
családmodell is érdekes a szá-
momra. Mindezen kívül meg-
érintett még transzcendens vi-
lágképük is, amely egyáltalá-
ban nem hasonlít az európai
vallásos ember világlátására.
Seymour sajátos viszonya a
tudathoz, illetve a tudatalatti-
hoz pedig olyan terület, ame-
lyet újból és újból szükséges-
nek látok feltérképezni. Sok
minden van együtt ebben az
alakban: misztikára hajló jelle-
me szintén izgalmas volt a
számomra.   

– Mit szólnak vajon az ameri-
kai irodalmi körök mindehhez,
hiszen tudjuk, hazájában Salin-
ger ma is hihetetlen népszerûség-
nek örvend?

– Természetesen egyelôre
senki nem tud arról, hogy
folytatom, kiegészítem, illetve
újraalkotom Seymour Glass fi-
guráját itt, Budapesten, Ma-
gyarországon. Nem hiszem,
hogy ez annyira fontos lehet-
ne a számukra. Nem tudok er-
re a kérdésre válaszolni. Per-
sze, ha egyszer ez valamikép-
pen érdekes lenne Salinger ha-
zájában, az lenne igazán a jó
értelemben vett „gyôzelem”.   

– A szerepjátszások sorából ki-
lóg a másik amerikai ciklus, mely-
ben ottani élményeit meséli el.

– Ez a ciklus  nemcsak abban
tér el a többitôl, hogy maszk és
variáció nélkül, mintegy a „sa-
ját” hangomon szólalok meg
benne, hanem abban is, hogy
minden, amit ott leírtam, az
utolsó mondatig igaz. A New
Yorkban, Chicagóban, San
Franciscóban játszódó történe-
tek és a szereplôk is valóságo-
sak, „hôseim” élô személyek,
húsvér emberek, nem regény-
hôsök. Ezekbôl a történet-ver-
sekbôl (35 van belôlük) már
összeállt egy önálló kötet is,
melyet szeretnék majd külön
publikálni A napsütötte sávban
címmel.

– Miért Medúza új kötetének a
címe?

– Amikor befejeztem a kötet
összeállítását, kezembe került
Radnóti Sándornak az irodal-

mi hamisításról, vagy variáci-
ókról szóló könyve. Beleolvas-
va rátaláltam a medúza meta-
forájára. A medúza megszívja
magát, táplálkozik az ôt körül-
vevô vízbôl, ahogyan mi ma-
gunk táplálkozunk a mûvé-
szetbôl. A medúza teste víz-
bôl áll, a mi alkotásaink pedig
gyakran a már korábban meg-
született alkotások újragondo-
lásából. Ezzel a címmel erre
utaltam. Vagyis arra, hogy
nem csupán a körülöttünk le-
vô világ, de a világban eddig
létrejött mûvészet is újragon-
dolható, újraértelmezhetô.  

– A versek mellett mostanában
prózával is foglalkozik. Nyári
idôben nógrádi háza hûvösében
írja családja történetét.

– Már hosszabb ideje érdekel
saját, személyes családtörténe-
tem. Szeretem felidézni, ami
velem, vagy „felmenôimmel”
történt. Novellákat írok, ame-
lyekben saját családom bizo-
nyos tagjainak történetét
adom vissza nosztalgikus,
ugyanakkor ironikus formá-
ban. Számomra nagyon fon-
tos, honnan jövök, honnan
származom. Ez természetesen
kutatómunkát igényel. Roko-
naim élettörténetét kutatom.
Tudom, a családtörténetek
írásának mostanában nagy ke-
letje és divatja van  – talán
tényleg ott van a levegôben a
téma – , de ez nem befolyásol.
Az én történetemet csakis én
írhatom meg. A gyerekkorom
tele van olyan fura, groteszk
eseményekkel, melyeket fon-
tosnak érzek megörökíteni. Ki
dicsekedhet például azzal raj-
tam kívül, hogy a szülei festô
barátja, aki óriás méretû május
elsejei vásznat akart festeni,
közel tíz éven keresztül
ugyanazokat a családtagokat
festette a képre más és más
életkorban? Így láthattam ma-
gam viszont egyévesként, há-
romévesként majd kamasz fiú-
ként ugyanazon képen. A csa-
ládtörténeteket megjelenítô
prózaköteten kívül természe-
tesen verssel is foglalkozom, a
próza csupán „kirándulás”.
Többek között egy új gyerek-
verskötetet szeretnék összeállí-
tani még ebben az évben.

Petôcz András: Medúza
Noran Kiadó, 2000., 1200 Ft

Szénási Zsófia

„Seymour Glass figurája
olyan, amilyen én
szeretnék lenni”
Petôcz András Salinger regényhôsének
verseit írja

Petôcz András, a nyolcvanas évek költészeti újhullámának egyko-
ri vezéregyénisége – kilenc kötettel, hanglemezzel, filmmel, irodal-
mi díjakkal a háta mögött – az utóbbi években a szubjektív élmé-
nyeket feldolgozó versbeszéd felé fordult, költészete beérett és elmé-
lyült. Új kötetében Salinger egyik regényfiguráját állítja példakép-
nek maga és mások elé: „Seymour nem egyszerûen az idôsebb test-
vér, akire fel lehet nézni..., hanem mitikus alak, guru, megvilágo-
sodott személy, aki a valóság lényegét látja, képes a dolgok mögé
vagy mélyére tekinteni.”
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Fr/5, 240 oldal, kartonált 1700 Ft
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tizmussal azonosítják, pedig
már elég sokan tudják, hogy ô
végig ellenezte a háborút.
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litikus.
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– Egykoron – ki dicsérôleg, ki
megrovólag – gyakran paposnak
nevezték az Ön beszédmódját.
Mennyiben egyezett–egyezik e
stílus a szemléletével, gondolko-
dásmódjával?

– Ifjúkorom nagy ajándéka
volt, s késôbb is, ötven éven
át, hogy szoros barátságban
lehettem egy római katolikus
pappal. Talán azért, mert a
szegénységbôl jöttem – ezt ta-
lán ma már nem veszik hival-
kodásnak –, és ô a szegények
papja volt. Tisztelettel néz-
tem föl rá, így bizonyára a
mentalitásából akaratlanul is
sok mindent átvettem. Olyan
ember volt, hogy Budapest
legnyomorúságosabb kerüle-
tében, hat évvel a halála után
emlékezetére szobrot állítot-
tak fel a hívek. Jómagam ró-
mai katolikus hitben nevel-
kedtem, de nem vagyok vak-
buzgó templomjáró. Ám az-
zal annak idején is tisztában
voltam, hogy a világminden-
séget nem a szovjet párt terv-
hivatala komponálta, hanem
az egészen másképp, tudatom
számára felfoghatatlanul ke-
letkezett. Így hát alázattal el-
fogadom, amit ez az Ismeret-
len rám rótt.

– Köztudomású: az interjúala-
nyukat lerohanó, túlbeszélô zsur-
naliszták korában Ön – Fortu-
nátus doktor neve mögé rejtôzve,
Lelki levelesláda szerkesztôjeként,
de riporterként is – csöndes meg-

hallgató volt s maradt. Mindmá-
ig hiszi, hogy a hírlapíró nem
gyakorolhatja hitelesen a mester-
ségét, ha nincs benne beleérzô-
készség, mások iránti figyelem?

– Idejekorán rájöttem, hogy
mennyire tudatlan vagyok.
Így, ha a közvetlen szomszé-
domat, egy távoli országbeli
ismeretlent, a barátomat, az
ellenfelemet, egy tizenötödik
századi írót vagy egy huszon-
egyedik századit meghallga-
tok, rémülten és gyönyörû-
séggel konstatálom, hogy
mindegyikükben találok
olyan alaptulajdonságot vagy
jellemszögletet, amely kü-
lönb az enyéimnél, amelybôl
gazdagodhatom, okulhatok.
Most, hogy az alkonyatba ér-
tem, olvasmányaim megvá-
lasztásában is az a felismerés
vezet, hogy a kitalált történe-
tekkel nem sokra megyek.
Nem ezek érdekelnek hát, ha-
nem az vonz, ami a legegy-
szerûbb és a legfenségesebb
emberhez elvezet. Végh
György visszaemlékezéseit ol-
vasom például – akit annak
idején azért találtam különös-
nek, mert nyáridôben is téli-
kabátban járt –, most már azt
is tudom, egy látszólag az
emberiségért lángoló korban
ô miért vacogott. Olvasom
Lengyel József följegyzéseit,
aki – noha kommunistának
vallotta magát – akár az anya-
szentegyház szentje is lehet-

ne. És kezem ügyében van-
nak Lev Tolsztoj följegyzései,
amelyekben nem a géniusz
képzelete szárnyal, hanem
megrendítôen az élet jelensé-
geire reagál.

– Aki ismeri az Ön munkássá-
gát, számon tartja irodalmi ri-
portjait is – mondjuk egy népbü-
férôl, vagy egy érettségi találko-
zóról. Ezek azonban csak annyi-
ban literátus írások, hogy rendes,
szép mondatokból épülnek. Lila
köd nélkül, tényt tény mellé il-
lesztve...

– Egyik gyöngeségem, hogy
nem tudok kitalálni semmit.
S úgy hatnak rám a tények,
hogy számomra esztétikai ér-
tékük van az írásban. Többet
jelentenek nekem, mint a
mégoly fennkölt vagy újszerû
megfogalmazás.

– Megdöbbentô, felvillanyozó,
drasztikus és kaméleoni változá-
sok közepette élünk. Ön azonban
e hiszterizált, gakran gyûlölködô
idôszakban is rendíthetetlen: az
embereket esendôségükben látja.
És harag nélkül a szemükbe néz...

– Tudjuk: a világ változik.
Magam is sokat változtam.
Húszévesen például a „min-
dentudás” energiájával indul-
tam. Azzal, hogy meglátják:
itt ez a fickó, aki majd ezt
meg ezt teszi Magyarorszá-
gért. Aztán gyorsan megjelen-
tek elôttem hatalmas kérdôje-
lek. S ma már nem tudom,
akár egyetlen emberért tet-
tem-e, tehettem-e bármit. Így
abban a befejezô életszakasz-
ban, amelyben járok, szinte
csak abban vagyok bizonyos,
hogy szinte semmit sem tu-
dok. Legföljebb az tölt el
örömmel: úgy élhettem itt
ebben a világban, hogy bárkit
megkérdezhettem, herceget,
akinek tucatnyi palotája van
és koldust, aki a híd alatt hál.
Ugyanakkor ijedelemmel ta-
pasztaltam, hogy lett légyen
beszélgetôtársam agysebész,
vagy utcaseprô, festômûvész,
vagy egész életét tengeren töl-
tô hajós, precízen sosem tud-
tam, hogy voltaképp mit is
mûvel. Úgyhogy minden
buzgalmam summája: csipet-
nyit ismertem meg abból a vi-
lágból, amelyben lennem
adatott. S bár ötvenkét éve

élek a tollam után, nem tu-
dok emlékezni olyan monda-
tomra, amelyben utólag ne
találtam volna valami kivetni-
valót.

– Szelíd emberként élt és él eb-
ben a mind erôszakosabbá dur-
vuló világban. Hiszi, hogy van
még esélyük a szelídeknek?

– Ha szelíd voltam, vagy in-
dulataimat visszafogtam, so-
sem azért tettem, hogy bármi-
re több esélyem maradjon.
Inkább azért, mert meggyô-
zôdésem: nem emberi indu-
latok formálják a világ arcula-
tát. Sem a kevély zsarnokok,
sem a jámbor prédikátorok
nem tudtak alapvetô változá-
sokat elérni. Valójában annak
az Ismeretlennek akarata ér-
vényesül, akirôl oly homályo-
san beszéltem diskurzusunk
elején.

– S ha most, akár Kölcsey, pa-
rainesist készítene ambíciókkal,
világmegváltó tervekkel teli mai
ifjaknak, mit mondana nekik?
Vagy csak megfogná a kezüket és
együtt hallgatnának?

– Úgy éltem, ahogy éltem,
és úgy dolgoztam, ahogy dol-
goztam. És sikerült annyi se-
bet szerezni önmagamnak, s
akarva-akaratlanul bizonyára
másokat is megsebeztem,
hogy nem mernék tanácsokat
adni. Nem vagyok boldogta-
lan, de – abban az értelem-
ben, amilyet a költôk követel-
nek az emberiség számára –
boldog sem vagyok. És nem
tudom, mi a boldogság titka.
Jártam Amerikában, és jártam
Szibériában, s csupán a köz-
helyek közhelyéig jutottam: a
pénz nem boldogít. Ám az is
biztos: a pénzhiány boldogta-
lanít. A minap olyan zarán-
dokkal beszélgettem, aki ha-
talmas utat tett meg Nyugat-
Tibetben, úttalan utakon,
Kôrösi Csoma Sándor nyo-
mában. Ott ô szinte boldog
embereket talált. Nem kíván-
nak sokat az élettôl. A napsu-
gárnak is tudnak örülni.

– És Ön képes-e még a felhôtlen
örömre?

– A gyerekek felhôtlen örö-
mének örülök fenntartás nél-
kül. Mert ôk még kedvesek,
mozgékonyak. Gyanútlanok.
Aztán majd megtanulják.

E M B E R  É S  G O N D O L A T

Bajor Nagy Ernôvel
beszélget
Nádor Tamás
Hírlapíró, a régies lejtésû szó eredeti értelmében. Hírt, vagyis
közfigyelemre érdemes tényeket jegyez. Ma már nemigen kom-
mentál, hisz tudja: a dolgok többnyire önmagukért beszélnek. S
tanult, tapasztalt, megtudott annyit immár, hogy – doyen létére
is – tartással nevezheti magát tudatlannak. Meghallgató fajta
különben, van benne annyi alázat, hogy higgye: a világkormány-
zó Ismeretlen mindannyiunkba oltott valami egyedülvalót. Va-
gyishát van itt egy ember, e mind agresszívabbá dühödô világban
az utolsó szelídek közül való. Valaki, akivel még beszélgetni le-
het, akivel – bárhonnan érkezzünk is – kezet fogni jó.



12

tt mindenki gladiátor. Fog-
lalkozásszerûen gyilkoljuk
egymást a magyar Circus

Maximus porondján uraink és a
profanum vulgus örömére. Ó,
nem csak az irodalmi életben.
Civilben is. Ez általános törvé-
nye Szép Új Világunknak. 

Például óbudai piac. Salátát
keresünk a feleségemmel, késô
van, zárás elôtt, alig találunk
már néhányat. Itt van még ket-
tô, mondom, meg nézd csak:
ott is van egy szép, tömött fej… 

Fogd be a szád! – sziszeg rám
az asszony. Nem értem, miért
fogjam be a szám? És richtig…!
A következô pillanatban oda-
megy a pofa, egy olyan zömök,
széles, korombeli… nem vala-
mi csöves vagy lumpen, nem,
konszolidált óbudai sváb pol-
gárnak látszik; sort, vastag fehér
térdzokni, Adidas edzôcipô, rö-
vidre nyírt ôsz tüskehaj, és oda-
vágódik ahhoz a salátához, ami-
re én hívtam föl a feleségem fi-
gyelmét, és már el is süllyesztet-
te a szatyrába. Csak azután fi-
zet. Nem hiszek a szememnek.
Pedig igaz. 

De nem akarom! Én nem aka-
rok így élni, én nem hiszem el,
hogy így kell élni, nem hiszem
el, hogy csak így lehet élni! 

Pedig csak így lehet. Néhány
nap alatt tizenöt olyan apróság
történik, amibôl kiderül, hogy a
feleségemnek igaza van. Megtu-
dom, véletlenül, hogy volt egy
pályázat; én lekéstem róla, ne-
kem senki nem szólt. De mások
részt vettek a pályázaton, ôk
nem csúsztak ki a határidôbôl,

ôk idejében tudomást szereztek
róla. Kicsodák? Nem mondha-
tom el: ez is a létezés alaptörvé-
nyeihez tartozik. Egy banda.
Egy klikk. Egy irodalmi érdek-
szövetség. Ôk mind tudtak róla,
más senki. Érdekes, nem?

Nincs olyan, hogy nézd, az is
szép, már el is vitték. Sorban ál-
lunk húsért. Te, olyan szép az a
pulykamell, ott jobbra a szélrôl
a harmadik. Az elôttünk álló
már viszi is. A szélrôl a harma-
dik: pont az kell neki. 

Nincs olyan, hogy hallok egy
pályázatról. Hogy X beszélt Y-

nal, beszélj vele te is. Miért ô?!
Én!!! Van egy lehetôség, pénzt
lehet keresni, ösztöndíjat sze-
rezni, külföldre utazni, lefordít-
hatnak, kiadhatják a könyved,
el ne mondd! Más már gyor-
sabb volt nálad, már el is hap-
polták elôled. Meg ne próbálj
segíteni, a saját lehetôségeidet

rontod, és még jól körbe is rö-
högnek. Se ötletet, se gondola-
tot, se munkamódszert, se kap-
csolatot… senkinek semmit ne
adj, ne ajánlj, regénytervedrôl
egy szót sem, ellopják! – a fele-
baráti szeretet törvénye érvény-
telen! 

Valaha voltak mesterek, vol-
tak tanítványok. A mester el-
árult egy-egy titkot, módszert,
fogást… a tanítvány hálája, tisz-
telete, szeretete volt a fizetség…
mikor? Az Özönvíz elôtt… Ha
van egy jóakaród, egy hatalmas-
ság, aki segíthet, nehogy más-

nak kérj segítséget, neked már
soha többé nem segít, fölélted a
kapcsolati tôkédet.

Soha sehol se említs mást ma-
gadon kívül! Te ne mondd,
hogy ô jó író, mondta ô valaha,
hogy te jó író vagy? 

Jé, tényleg, nem mondta. Leg-
utóbb is Z-rôl beszélt egy nagy
fényképes interjúban (kockázat
nélkül – Z. már meghalt), pedig
én hányszor és hány helyen
emlegettem már ôt mint pél-
dát, hogy lám, milyen jó író, és
nem ismerik el tehetsége sze-
rint. Hülye vagyok én? Miért,
engem elismernek? Velem mi-
kor csináltak olyan nagy, fény-
képes interjút?! 

Csak magadról beszélj, rajtad
kívül nem létezik más! Igenis,
értettem! Csak magamról fogok
beszélni, én vagyok a egyetlen,
a legjobb, mindenkinél jobb va-
gyok, nagyobb vagyok, tehetsé-
gesebb vagyok, szebb vagyok,
fiatalabb vagyok, jobb kan va-
gyok, népszerûbb vagyok! (Ha
még nem, akkor majd leszek;
már megtaláltam a módszert, a
piárt …!) Én mindenkit K.O.-
val küldök a padlóra, én vagyok
Muhammed Ali! Én és én és
megint CSAK ÉN!!! 

Jaj, hogy utálom ezt a világot!

K e r t é s z  Á k o s
Gladiátor, ne barátkozz

gladiátorral!

I

A barátaim körében végzett –
nem reprezentatív és hevenyé-
szett – felmérésem eredménye
szerint az emberek két csoport-
ba sorolhatók: egy részük szere-
ti Olaszországot, a többiek még
sosem jártak ott. Pártatlanul, ho-
vatartozásomtól függetlenül
(vö. az itáliai élményeimet fe-
ledve) igyekeztem mérlegelni
Frances Mayes könyvét, s arra a
meggyôzôdésre jutottam, hogy
ez a mûfaját tekintve nehezen
besorolható írás mindkét cso-
port tagjainak tetszene.

A kiadó szerint A toszkán nap
alatt egyaránt illik az útleírások,
a társadalom- és szokásrajzot
nyújtó ismeretterjesztô mûvek
valamint a szakácskönyvek cso-
portjába, engem mégis legin-
kább a regényekre emlékeztet,

amennyiben egy belsô út törté-
netét beszéli el: azt a folyama-
tot, amelynek során egy San
Franciscó-i házaspár második
hazára lel Olaszországban.

Eseményekrôl, hagyományos
értelemben vett cselekményrôl
nem tudok beszámolni, egy ház
megvásárlásán, renoválásán, né-
hány kiránduláson és baráti lá-
togatáson kívül alig történik va-
lami a könyv lapjain. A három-
száznegyven oldalas mû „mind-
össze” arról szól, hogyan sikerül
egy amerikai családnak kemény
munkával, az épület, a tárgyak
és a kert eredeti szépségét meg-
ôrizve, az idegen földrész és az
idegen életforma iránti ôszinte
érdeklôdéssel és nyitottsággal
otthont teremtenie egy Cortona
melletti, régi házban.

Mindent szerettem ebben a
könyvben: a más tollából érdek-
telen apróságok (a takarítás ne-
hézségei, egy hatalmas kôvályú
hasznosítása, piaci bevásárlás
stb.) komótos részletezését, az
irodalmi utalásokat (itt olvastam
elôször arról, mennyire elégedet-
len volt annak idején D. H. Law-
rence az olaszországi viszonyok-
kal), a leírásokat, az epizódokat.
Ez utóbbiak közül egyik kedven-
cem az a jelenet, amelyben az el-
beszélô egy régiségboltban elejt
egy antik tükröt, amelynek az ér-
tékét azonnal meg akarja téríte-
ni, ám a kereskedô hallani sem
akar pénzrôl, sokkal inkább saj-
nálkozik amiatt, hogy az eltört
tükör balszerencsét hozhat az
írónônek. De hogy a kép ne tûn-
jék túlságosan idealizáltnak, azt
is elmesélem, hogy a meseszép
toszkán dombok között is átver-
hetik az építôk a gyanútlan épít-
kezôt: a szerzô férje busás árat fi-
zetett egy vállalkozónak a tör-

melék elszállításáért, amelyet az-
után a bekötôút mentén szét-
szórva láttak viszont másnap
reggel. A hentes pultja, a fôzés
fortélyai, a lassú banki ügyinté-
zés miatti bosszankodás, a po-
hárban megcsillanó bor éppen
olyan fontosságot kap, mint a
történelmi, mûvészettörténeti
kitekintés: a könyv titka – rész-
ben – abban rejlik, hogy az író-
nô az olvasó gondolatait és öt ér-
zékszervét egyszerre képes rabul
ejteni. „A hely, ahol élsz, te ma-
gad vagy”, vallja Frances Mayes,
s miközben naplószerûen köve-
ti a mindennapok krónikáját,
Olaszország egy darabját is elénk
varázsolja.

Megjelenését követôen a mû
több mint két évig folyamato-
san szerepelt a legkelendôbb
„nem szépirodalmi” könyvek
listáján a The New York Times iro-
dalmi mellékletében.

Én már tudom, miért.
Deme Mária

Frances Mayes:
A toszkán nap alatt
(Under the Tuscan Sun – Broadway Books, New York, 1997)

K I A D Ó R A  V Á R V A
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O L V A S Ó S Z E M Ü V E G

■ Hiába vagyok egy év (1966)
erejéig magam is szerzôje a Be-
szélô évek 1957–1968 címû
esszé- és dokumentumgyûjte-
ménynek, azért a többi évrôl
szóló szövegeket csak úgy olva-
som, mint bárki más: indula-
tokkal, a szembesítés vágyával,
hogy egyezik-e és mennyire a
saját emlékeimmel, amit egy bi-
zonyos évrôl másvalaki ír, kí-
váncsian és hálásan minden,
eddig nem tudott információ-
ért. Ezért is merem vállalni,
hogy – épp oly szubjektíven,
ahogy a szerzôk látták az éveket
– beszámolok róla, hogyan lá-
tom a kötetet, mint egészet.
Mert rögtön az elsô benyomás
erre vonatkozik: merôben más
minôség a tizenkét év története
így, együtt, egyszerre, egymás
mellett, mint volt a Beszélô cí-
mû folyóiratban, ahol egy-egy
év históriája közben mindig el-
telt egy hónap s a közben zajló
események néha elfeledtették,
miképp és hol maradt abba leg-
utóbb a sztori. Úgy beszélek a
sorozatról, tudom, mintha foly-
tatásos regényrôl lenne szó – és
megvallom, bizonyos értelem-
ben tényleg így áll a dolog.
Gondolom, az az 1966-os év,
amirôl én írtam, nagyon külön-
bözik bárki más 1966-jától,
mint ahogy én is csak kapkod-
tam a fejem, mennyire mást és
másképp láttam és éltem át a
többi évben, mint akinek az él-
ményeit (vagy néhány esetben,
a szerzô életkorából adódóan:
saját élmények híján távolság-
tartó tényközléseit) olvasom. És
erre a körülményre is jobb rög-
tön kitérni: komoly történész,
publicista is akad azok között,
akik olyan évrôl írnak, amely
számukra már csak és kizárólag
történelem, éppúgy, mint
ahogy a Haynau vagy a Bach-
korszakról sem tudnák saját em-
lékeiket közreadni. Alapjában
véve az ô „évtörténeteik” job-
bak, mert megbízhatóbbak – de
így utólag némi kétségem tá-
madt: nem lett volna-e jobb, ha
homogén szerkesztési elv, vagy-

is a kötet egészében az effajta
objektivitás érvényesül, és mel-
lette, egy másik gyûjteményben
sorakoznak ugyanezekrôl az
esztendôkrôl a szemtanúk,
kortársak, szenvedô alanyok
históriái? Persze, könnyû most,
kezemben az elkészült és mo-
numentális könyvvel, ilyesmin
töprengeni. Hogy a kötet épp
olyan lett, amilyen, azt az élet
(no meg a lehetôségek) menet
közben alakították ki. Révész
Sándor, a gyûjtemény spiritus
rectora így is elképesztôen sokat
dolgozott annak érdekében,
hogy a folyóiratbeli közlések-
hez képest is tömérdek újdonsá-
got kapjunk. Igaztalan volna
nem észrevenni, hogy hasznos
korrekciók történtek bizonyos
átfedések eltüntetése végett, bô-
vült a dokumentáció és értékes
új háttér-szövegek erôsítik az
évekrôl szóló esszéket. Mind-
ezek után végre illenék arról is
szót ejtenem, hogy – túl az ed-
digi, fôleg módszertani kérdése-
ken – mitôl lesz, legalábbis sze-
rintem, nélkülözhetetlen forrá-
sa a Kádár-korszak néven ismert
periódus elsô tizenkét évének a
Beszélô évek. A számtalan említ-
hetô példa közül hadd emeljem
ki azt, ahogyan Litván György
(az 1957-es év kapcsán) distink-
ciókat tesz Révai József és Ká-
dár János felfogása, illetve mód-
szerei között. Apró mivoltában
is jelentôs és fontos észrevétel,
amibôl igen sok más is követke-
zik, Hegedûs B. Andrásé (1958),
aki úgy éri tetten az  álságot,
hogy felfigyel az állítólag merô-
ben új szellemû pártlap évfo-
lyamszámozásának suba alatti
megváltoztatására: elôbb azt
hangsúlyozza a Népszabadság,
hogy vele valami más kezdô-
dött, aztán egyszercsak kezdi
fölvállalni jogfolytonosságát a
Szabad Néppel. Revelációként
hatott rám Eörsi István írása is:
amit „a saját emlékezet megszé-
gyenítése” dolgában mond és
tesz is, ahogyan rögtön neki is
lát „leleplezni” saját, akaratlan
önkorrekcióit s felfedi ennek lé-

lektani hátterét, azzal tulajdon-
képpen mintát is szabott a ké-
sôbb következô szerzôk elé – és
persze nem csak ennek a kötet-
nek a szerzôi elé. Mutogatni vi-
szont csakis magamra merek –
azt hiszem, nem igazán követ-
tem ôt a magammal szembeni
szigor dolgában. A kötet össze-
állítója viszont gyakorlatot csi-
nált ebbôl, szerencsére: aki a
könyvet olvassa, már a folyó-
iratbeli közlések nyomán kirob-
bant vitákkal is találkozik, s így
tovább bôvülnek a kort tükrözô
nézôpontok. Vannak esetek,
amikor (például a Rozsdatemetô
mûvészi értékének teljes tagadá-
sában, a sikerét illetô tökéletes
értetlenség hangoztatásában) a
mából visszafelé érvényesített
elôítéletet sejtek. Hogy a regény
mégsem volt annyira semmi,
szenzációs dokumentumok is
igazolni látszanak: nemcsak a
regényt illetô feljelentés, de Ma-
rosánnak az az elképesztô terve
is, hogy ô „ellen-Rozsdateme-
tôt” akar írni... Némelykor kife-
jezetten azt érzem, hogy a hát-
téranyagok szerzôi, bármilyen
okosak és tájékozottak, életko-
rukból fakadóan nem tudnak,
nem is tudhatnak bizonyos ap-
ró, de néha perdöntô körülmé-
nyekrôl. Adott esetben arról,
hogy Fejes Endrének bûnéül
róttak fel egy Pascal-mottót, s az
egy éven át tartó támadásoknak
is részük volt az elsöprô siker-
ben. Vagy Sánta Ferenc Húsz
órájának brilliáns elemzésébôl
számomra hiányzik az a mo-
mentum, hogy elôbb Húsz órás
riport volt a „mû” címe, no meg
annak a groteszk históriája is
(ezt speciel magam már megír-
tam), hogy miként fújta fel a
kultúrpolitika mûvi sikerré a
könyvet. Ahogy örültem Litván
György esszéjében, hogy a fo-
lyóiratközlés sajtóhibái immár
ki vannak javítva, éppúgy elké-
pedtem a Jancsó Miklós-esszén,
s azt kérdeztem, ha ô maga
nem, hát más vajon miért nem
vette észre, hogy nem „Karak
Luca”, hanem Karall Luca volt
a munkatársa, aki ráadásul ké-
sôbb már nemet is változtat: a
végén „Karak Laci” lesz belôle.
Szôrszálhasogatás? Talán. De
ha egyszer olyan szenzációs ol-
vasmányok is akadnak itt, mint

a Bodor–Bányai vita a Ceauses-
cu-féle Romániáról, vagy Do-
mány Andrásnak a „fajvédô”
lengyel pártvezetésrôl szóló cik-
ke, lehangoló, hogy ezek szom-
szédságában ilyen hibák te-
nyészhetnek. Bravúrnak érté-
keltem az 1965-ös katonai dísz-
szemle forgatókönyvének köz-
lését – mindenestôl benne van
egy kor. A Danyiel-regénybôl
közölt remek részlet (Kiss Ilona
fordításában) meg azt kérdezte-
ti velem: hogyan lehetséges,
hogy ezek az akkor üldözött, s
ugyanakkor íróilag is értékes
könyvek máig sem hozzáférhe-
tôek magyarul? Döbbenetes do-
kumentum ma már Rényi Pé-
ternek Antonioni Nagyításáról
írt „kritikája”, annál is inkább,
mert Rényire lehet sok rosszat
mondani, de sem ostobának,
sem mûveletlennek nem nevez-
hetô, a cikk mégis a korlátoltság
monumentuma. Az viszont
meghökkentett, hogy az egykor
volt Sztálin-díjas Nagy Sándor
történetét amúgy bravúrosan
kinyomozó Mink András
mennyire süket tudott lenni
olyan apró árnyalatra, hogy a le-
tartóztatás hírét közlô MTI-szö-
veg szerint „Nagy Sándor nagy-
baracskai lakost” vették ôrizet-
be: no persze, hiszen Kádár
több írópert nem akart. De
nagybaracskai lakosokkal miért
is ne lehetne akármit csinálni?
Nem szóltam még a képanyag-
ról, holott ez itt nem udvarias-
sági gesztus: egy-egy év jellegze-
tes használati tárgyai, jelenetei,
divatfotói nélkül a szöveg sem
tudna az lenni, ami. Mint
ahogy Révész Sándor utószava is
telitalálat a maga nemében: azt
hiszem, a „gyarapodásra alkal-
mazott legitimáció” olyan ter-
minus technikusa a hatvanas
éveknek, amelyet a korral fog-
lalkozó történészek sem tudnak
majd megkerülni.
Beszélô évek – A Kádár-korszak
története. I. rész 1957–1968
A Beszélô folyóirat kiadása, Bp.
2000., 635 old., 3200 Ft

Kinek mirôl beszélnek
az évek (éveink)?
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– Ha nem Ön volna Koltai Ta-
más, olvasná-e Koltai Tamás
munkáit?

– Erre a kérdésre kétféle vá-
lasz adható: egy önironikus és
egy álszerény. (A kettôt össze-
vonva is meg lehet oldani.) A
tertium datur az ôszinte válasz,
ami így hangzik: ha színházra-
jongó volnék, és a véleményem
egy elôadásról túllépne azon,
hogy „ez jó nagy szar volt”,
vagy „a Törôcsik azért tet-
szett”, vagy „anyukám, a Ma-
dáchban mindig ilyen klassz
zenés hülyeségeket adnak”, rá-
adásul szeretném a nézeteimet
ütköztetni másokéval, függetle-
nül attól, hogy osztom-e azo-
kat vagy sem, s még arra is ad-
nék, hogy ezt az összehasonlí-
tó mûveletet rendszeresen
megtehessem, esetleg heten-
ként ugyanabban a lapban –,
nos, akkor igen.

– Szeret, nem szeret címû idei kö-
tete tulajdonképpen folytatás: 1997
óta évenként megjelennek kritikái-
ból, színházi vitairataiból készült
válogatások. Ez a szerencsés (és
manapság ritka) folyamatosság az
olvasó számára is elôny, hiszen az
Ön segítségével folyamatokat kö-
vethet végig, összefüggéseket fedez-
het fel stb. De vajon kikbôl kerül ki
mostanában egy ilyen könyv
(amelyrôl bátran mondhatom,
hogy olvasmányként is élvezetes)
olvasótábora?

– Nyilván azokból a színház-
rajongókból, akikrôl az elôbb
beszéltem. Hogy ez a tábor
mekkora és fôleg milyen „erôs”,
arról még hozzávetôlegesen
sincs fogalmam. (Tudjuk, egy-
kor a béketáborról is azt hittük,
hogy legyôzhetetlen, aztán mi
lett vele.) Ma nagy divat a szá-
mokkal manipulálni, például
ötmillió nézôt emlegetni, de
hogy ez valójában mennyi, öt-
százezer vagy egymillió – vagy-
is a „kikozmetikázott” évi öt-
millió jegy „mögött” hány
tényleges színházlátogató van
–, azt senki sem tudja. Az biz-
tos, hogy a kötet kevesebb olva-
sóhoz jut el, mint a hetilap-kri-
tika, hiszen már a megjelenésé-
rôl értesülni is kell bizonyos
furfang. Megítélésem szerint

könyveim olvasói részint meg-
veszekedett színházi emberek,
részint megveszekedett szín-
házôrültek. Ha pár százan van-
nak, ezt már jó számnak tar-
tom. (Mindig is elitista voltam.)

– A színikritikusban az irodal-
márok színházi embert látnak, aki
az életét nézôtereken tölti, a színhá-
ziak pedig, mivel a véleményét írás-
ban adja s névvel vállalja, sôt,
mint Ön, idén már a tizenhetedik
könyvét jelenteti meg, irodalmárt.
Elvégre tizenhét könyv írói életmû-
nek sem akármi. Hogyan éli meg
ezt a helyzetet (ha ugyan van ilyen
feszültség), melyik hivatás az, ame-
lyikhez inkább tartozik?

– A kritikus egyfajta író, írta
egyszer Gábor Miklós, és én
úgy gondolom, hogy ezzel
nem tett mást, mint minôség-
igényt jelentett be. Ha valaki jó
kritikus, akkor megfelel az „író-
ság” fogalmának, ugyanis ala-
posan, unalmasan, rossz stílus-
ban megírt kritika nem kritika,
hanem valami más, színház-
rendészeti jelentés vagy akár-
mi. Természetesen nem lehet
mindenki Kosztolányi (és ezzel
megjelöltem kritikusi eszmé-
nyemet), de legalább töreked-
jék stiláris bravúrra. Hogy az
ilyesfajta teljesítményt, ha egy-
általán kimutatható, ki hova
sorolja be, az íróságba vagy a
kritikusságba, az ôszintén szól-
va nem érdekel.

– 2000-ben éppen tíz éve „fôszer-
keszti” a Színház címû folyóiratot.
Mint a többi igényes, szakmai or-
gánumot, ezt is idôrôl idôre a meg-
szûnés réme kerülgeti. Most hogy
áll a lap: két lábon vagy fél lábon?

– Nem szeretném elkiabálni,
de most épp egyenesbe jöttünk.
Voltak nehéz éveink, tavaly
például komoly válságot éltünk
át, korábban pedig szüneteltet-
nünk kellett a drámamellékle-
tet. A nehézségek megedzettek
bennünket, például rászorítot-
tak a rendszeres reklámszerzô
tevékenységre. A Magyar Szín-
házi Társaság szakmai „alaplap-
ként” ismert el bennünket, kép-
viseli érdekeinket az NKA szak-
mai kollégiumában. A Társaság
vezetôi, kevés kivétellel, ebben
a tekintetben felnôtt gondolko-

dásról tesznek tanúbizonysá-
got, ami annál nagyobb szó,
mivel velük szemben sem taka-
rékoskodunk a bírálattal.

– Számos, a magyar kultúra
alapértékének tekinthetô színházi
elôadás köszönheti Önnek, hogy
felvételen megmarad az utókornak.
Egy ideje azonban, ahogy új köny-
vében nevezi, beállt a „képernyô-
zárlat”, nincsenek felvételek, nin-
csenek közvetítések. És az MTV-
nek egyáltalán van még Koltai Ta-
más nevû munkatársa?

– Még van. És amíg ez nem
változik, addig nem adom föl a
reményt, hogy valaha készül-
nek színházi felvételek. Ma-
gam is meglepôdöm, amikor is-
meretlenek, „átlagnézôk” hiá-
nyolják a közvetítéseket, és
nem is kevesen. Az igazi meg-
lepôdés azonban az lesz, ami-
kor öt–tíz év múlva, ha újra di-
vatba jön a kultúra, valaki hát-
radôl majd a fotelban, és azt
mondja: no, akkor lássuk a kö-
zelmúlt jelentôs színészeit. És
nem lesz mit nézni.

– A Ki kicsodában olvasom,
hogy tanít a Színmûvészeti Fôisko-
lán. Az jutott eszembe, valóban,
milyen jó is volna, ha a leendô kri-
tikusok elôbb megtanulnák, megta-
pasztalnák mindazt, amit a színé-
szek és a rendezôk... Ön valami
ilyesfajta oktatásban vesz részt?
Kritikusokat nevel az utókornak?

– Valóban volt néhány év,
amikor a fôiskola drámapeda-
gógia szakán órákat tartottam
„kritikai gyakorlat” tárgykör-
ben. Tavaly ez abbamaradt, és
nincs nagy kedvem folytatni.
Elôször is csak olyanokat érde-
mes tanítani, akik kritikusok
akarnak lenni, nem pedig „vala-
mik”, majd meglátják, hogy
mik. Akkor viszont ennek meg-
felelôen kellene ôket fölvenni.
Erre nincs nagy esély, mert va-
lamilyen oknál fogva némelyek
úgy gondolják, hogy kritikát
mindenki tud írni, minek azt
külön tanulni. Nemrég az egyik
újságíró-iskola meghirdetett egy
több hónapos kurzust, meg is
hívott a vezetésére, de úgy tu-
dom, nem volt elég jelentkezô.
Persze, minek is? Mi vonzást ta-
lálnának egy robotos, rosszul fi-

zetô szakmában, amelyet a je-
lek szerint az alany és az állít-
mány egyeztetése nélkül is le-
het mûvelni?

– Évek óta a Henkel-cég támogat-
ja könyveinek kiadását. A Henkel
nem speciálisan kulturális terméke-
ket gyárt, mégis igazi mecénásként
viselkedik. Tud valamit arról, mi-
ért természetes a számukra az, ami
más cégek számára, mivel nem hoz
profitot, elképzelhetetlen?

– A válasz egyszerû: vannak
még Magyarországon üzletem-
berek, akik mûveltek, kulturál-
tak, és nem az a legfontosabb a
számukra, hogy ha támogatják
a kultúrát, cégük neve lehetôleg
minél többször és minél seké-
lyesebben népszerû mûalkotá-
sok fölött díszelegjen. Õk való-
ban a kultúrát támogatják. Kö-
zéjük tartozik Fekete István, a
Henkel Magyarország Kft. igaz-
gatója.

– Cikkeibôl remélhetôleg jövôre is
megjelenik egy kötetnyi, de mikor
olvashatunk a Major Tamás-
könyvhöz vagy Az ember tragédiá-
ja-rendezések történetét feldolgozó
munkájához hasonló, átfogóbb,
egységes alkotást?

– Az említett könyveket „bol-
dogult ifjúkoromban” írtam. A
nagybeteg Major életében elô-
ször kényszerült szobafogság-
ra, különben nem lett volna
ideje mélyinterjút adni. A Tra-
gédia-kötettel Németh Antal
iránti nagyrabecsülésemet
akartam leróni: ôszintén szól-
va, azt hittem, hogy valaki,
mondjuk, egy fiatal színház-
történész ott fogja majd foly-
tatni, ahol én abbahagytam
(1968-nál). Azóta nincsenek il-
lúzióim: csak szájalunk az érté-
keinkrôl, nagylöttyös nemzeti
pátosszal, de tenni nem sokat
teszünk értük. Miért kellene
egy színikritikusnak elvégeznie
azt, amit a színháztörténészek
elmulasztanak? A lapszerkesz-
tés, a heti kritikai penzum és
az aktuális vitairatok mellett
(az utóbbiak kihívásának nem
tudok ellenállni) különben se
lenne idôm nagyobb lélegzetû
munkára. Talán majd ha nyug-
díjba megyek. De ez, remélem,
még arrébb van.

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 Ko l ta i  Tamást
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Mi fontos
az esszében?

Balázs Attila, mûsorvezetô:
– Az epika Amadornak Fer-
nando Savater spanyol író
esszékötete. A mû magyar ki-
adása, ha minden igaz, küszö-
bön áll. A csillogó esszéíró-
múltnak örvendô spanyol írót
ebbôl az alkalomból Kövesdy
Zsuzsanna kérte mikrofonhoz.
Mégpedig a fesztiváli Kong-
resszusi Központ Bartók termé-
ben rendezett találkozó után,
ahol egyebek mellett elhangzott
egy Ortega-idézet az esszé tudo-
mányosságáról. 

Kövesdy Zsuzsanna: – Sa-
vater úr, Ön az imént Ortega y
Gassetet idézte, aki szerint az
esszé az a tudomány, amely nem
igényel bizonyítást, sôt fejtegetése
során magyarul oda lyukad ki,
hogy az esszé maga a tudatlanság
irodalma. Mivel Ön körülbelül
negyven esszékötet szerzôje, kézen-
fekvô a kérdés, hogy miként lehet
a tudatlanságból negyven kötetet
létrehozni.

F. Savater: – Én valójában
kérdéseket teszek fel magam-
nak. Igazából a kérdések
azok, amelyek a tudatlanság-
ból erednek. A kérdéseim
sokszor ironikusak, humort
rejtenek magukban. A tudat-
lanság ugyanis nagyon termé-
keny dolog, kérdéseket vet
fel, nem pedig lezár. És a vá-
laszadás során sem a precíz
megfejtés a cél.

K. Zs.: – Mit hozott magával
abból a hatalmas esszéírói hagyo-
mányból, amely a spanyol irodal-
mat jellemzi?

F. S.: – Nagy adósa vagyok
Unamunónak, aki ebben az
évszázadban élt, belôle igazán
meríthettem. De a múlt szá-
zadból említhetném Mariano
José de Larrát, aki a kritikai új-
ságírás kezdetét jelenti Spa-
nyolországban, vagy Ameriká-
ból Jorge Luis Borgest. Anél-
kül, hogy igazából a követôik
lennék, erôsen hatottak rám. 

K. Zs.: – Ön beszélt az életigen-
lésrôl, ami ugye a latinokra, ha
egyáltalán ilyesmi létezik, nagyon
jellemzô. Hogy fér ez össze azzal
az alapvetôen ironikus hangnem-
mel, amellyel a világot láttatja?

Így nyilatkozott az imént például
a nôkrôl is.

F. S.: – Én férfiakról és nôk-
rôl egyaránt az irónia hangján
szólok, engem az intelligens
emberek érdekelnek, mindegy,
hogy milyen nemûek. 

K. Zs.: – Önnek alapelve, hogy
az emberek között a hasonlóságot
keresi, a különbségek pedig elha-
nyagolhatók, ez a gondolat
mennyire elfogadható a francói
hagyományokat is ôrzô Spanyol-
országban?

F. S.: – Fogalmam sincs, mi
az általános vélekedés, nem
tudom, mi a közfelfogás ez-
zel kapcsolatban. Csak azt
tudom, hogy én mit gondo-
lok, én pedig azt gondolom,
hogy nagyon hasonlítunk
egymásra.

Az esszé
kettôs arckép
Balázs Attila, mûsorvezetô: –
Kakasfej vagy filozófia? Lator
László esszékötetét az Európa
Kiadó jelentette meg. A könyv
alcíme: Mire való a vers?

Gurubi Ágnes: – Van a kö-
tetben egy ilyen címû fejezet,
hogy Kakasfej vagy filozófia?
Rakovszky Zsuzsával kapcso-
latban, de mért pont ez lett a
címe a kötetnek.

Lator László: – Mert a mo-
dern költészet alapkérdése az,
hogy mi fontosabb egy vers-
ben, a fogalmi anyaga, a gon-
dolati anyaga, a filozófiai
anyaga, vagy az, ami ezt az
anyagot hordozza. Én azt
gondolom, ez az utóbbi a leg-
fontosabb. Ebben a versben,
persze ez egy kicsit kihívó
cím, Rakovszky Zsuzsa egy-
részt kétségtelenül egy filozó-
fiai elképzelését akarja a vers-
be beletenni, de közben olyan
érzékletesen rakja bele a vers-
be a valóság elemeit, részlete-
it, a tárgyi világot, hogy énne-
kem ezzel a verssel, az egész
kötetével kapcsolatban
megint feltámadt ez a gondo-
latom, hogy igazában a vers-
ben az a fontos, ahogy vala-
mit mondunk, az élteti igazá-
ban a verset, ahogy a költô
megcsinálja. Ha versekrôl
írok, mindig megállok a vers-

elemzésnél ott, ahol a vers
úgynevezett tartalmáról kelle-
ne beszélnem. Engem az ér-
dekel igazában, hogy egy vers
hogy van megcsinálva, vagyis
a versnek a technikája. Ha
ezeket meg tudjuk valamikép-
pen magyarázni, ha meg tud-
juk írni, hogy miért ilyen ez a
sora, miért ilyen a szórendje,
akkkor a vers lényegérôl tu-
dunk meg valamit. Sôt a vers
legeslegfontosabb lényegérôl
tudunk meg valamit. 

G. Á.: – Az elemzések mellett
mindig egy-két történet is hozzá-
kapcsolódik a költôkhöz, vagy
személyes élmény, egy kicsit a
sztorizgatás is jellemzô, nem csak
szigorúan a mûelemzés.

L. L.: – Nekem az irodalom
vagy a költészet tele van sze-
mélyes érdekû kapcsolatokkal.
Ezek a kapcsolatok, ezek a tör-
ténetek, akár anekdoták, ezek
nagyon sokszor valami fonto-
sat mondanak el egy-egy vers-
rôl, egy-egy vers fészkérôl, ke-
letkezési körülményeirôl. Itt
valami lényegeset tudunk meg
a versrôl. Nem minden költô-
nél, mert mondjuk éppen
Weöres Sándor, akinek ugyan
az alkata, a természete, a jelle-
me nagyon fontos a vers
szempontjából, de mondjuk
egy olyan költônél, mint Sza-
bó Lôrinc, még inkább szinte
kényszerneurotikusan ragasz-
kodott a valóság részleteinek a
hiteles versbe építéséhez. Na-
gyon szeretem, hogyha az em-
ber visszafele el tud jutni a
vers, mondjuk így, alkotáslé-
lektani problémáihoz, a vers
geneziséhez.

G. Á.: – A saját költészetével, a
saját verseivel fogalkozik-e, nem
jutott-e eszébe, inkább a saját köl-
teményeit jelentesse meg és nem ezt
az esszékötetet?

L. L.: – Eszembe jutott, és
tavaly jelent meg egy köte-
tem. Keveset írok, és ez nem
így van, hogy választanom
kell a vers megjelentetése és
az esszéim kötetbe gyûjtése
közt, mert mind a kettôt szí-
vesen csinálom, mikor éppen
melyiknek a kiadására kínál-
kozik lehetôség. Melyik kiadó
keres meg.

G. Á.: – Érzi, hogy háttérbe
szorult a költô önben?

L. L.: – Nem, az esszéírás
nem jelenti ezt. Az egy telje-
sen más dolog. Nem függ
össze a kettô, vagy legalábbis
nem függ úgy össze, hogy
egyik kiszorítja a másikat.
Amit az ember esszében ír
meg, azt nem lehet versben
megírni, amit versben ír meg,
azt nem lehet tanulmányban
megírni.

G. Á.: – Mért volt fontos Ön-
nek, hogy ezek kötetbe kerüljenek?

L. L.: – Ha folyóiratokban,
vagy lapokban jelennek meg
a kritikák, az esszék, akkor
ezek egyrészt elfelejtôdnek
egy idô múlva, másrészt nem
adják ki azt az összképet,
amit én egy ilyen kötettel
szeretnék sugallni. Nemcsak
egy-egy verskötetrôl beszé-
lek, hanem a magam ízlésé-
rôl, arról beszélek, hogy én
hogy képzelem el a verset ál-
talában vagy a modern ver-
set. Ebbôl a válogatásból ki
kell derülnie, hogy én mit ér-
zek fontosnak, magamhoz
közelállónak a 20. század
magyar költészetébôl, vagy
akár a világirodalomból.
Vagyis tulajdonképpen az
írással is és az írások össze-
rendezésével is a magam ízlé-
sérôl beszélek. Vagyis ez nem
irodalomtörténet, hanem –
ha mondhatom így – a ma-
gam ízlésének a története. 

G. Á.: – Ezeken az elemzéseken
keresztül közelebb juthatunk Ön-
höz, jobban megismerhetjük az íz-
lésvilágát.

L. L.: – Ha én bárkirôl írok,
akkor az egyszersmind a ma-
gam arcképe is. Minden
ilyen elemzés vagy kritika, ha
úgy tetszik, kettôs arckép,
önarckép is, meg arckép is.
Egy olyan felfogást írtam
meg ebben a kötetben, ame-
lyik – mondhatom így – a
költô vagy az író felfogása,
szemben az irodalomtudó-
sok elképzelésével. Vagyis én
azt próbálom meg, hogy be-
viszem az olvasót a zsinór-
padlásra, a díszletek mögé.
Azt próbálom az olvasóknak
megmutatni, amit az iroda-
lomtörténet szükségképpen
elhanyagol.
(Elhangzott Kossuth Rádió Iro-
dalmi Újság címû mûsorában.)

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
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■ A Rózsavölgyi és Társa cég
– a hazai zenekultúra egyik
fellegvára – idén ünnepli
fennállásának 150. évfordu-
lóját. Hutira Albin boltveze-
tôvel és Reviczky Bélával, az
Athenaeum 2000 Kiadó igaz-
gatójával ezt a másfél évszá-
zadot tekintettük át, keresve
az okokat, mi éltette a vállal-
kozást a történelem viharai, a
gazdasági konjunktúrák és
dekonjunktúrák hullámzása
közepette.

Hutira Albin dokumentum-
gyûjteményének segítségével
híven rekonstruálható az az
út, amelyet a kezdetektôl
napjainkig megtettek. A Ró-
zsavölgyi és Társa céget
1850-ben alapították. A két
alapító tulajdonos elôzetesen
utazást tett Európa több fô-
városába: Berlinbe, Bécsbe,
Prágába, Londonba, hogy tá-
jékozódjanak az ügymenet-
rôl, de fôleg, hogy felvásárol-
ják a legnagyobb külföldi
kottakiadók jelentôsebb kiad-
ványait. Ennek birtokában
nyitották meg üzletüket az
eredeti helyszínen, a mai Pe-
tôfi Sándor utcában. Az elsô
két évben nemcsak kottákat,
hanem metszeteket, rajzmin-
tákat, festôszereket, papír-
árut, sôt különbözô tisztító-
szereket is árultak, mígnem a
végsô profil kialakult.

A kiegyezést követôen nagy
megtiszteltetés érte a céget,
elnyerte a „Császári és királyi
mû- és hangjegykereskedés”
címet. Ez idôre már megje-
lentették Erkel Ferenc zongo-
radarabjait, kiadták neves ko-
rabeli magyar zeneszerzôk és
Liszt Ferenc mûveit is. Tevé-
kenységi körük több irányban
bôvült. Beindították a „Zenei
Szemle” – késôbbi nevén – a
„Mûvészeti Lapok” címû fo-
lyóiratot. Saját rendezésû
hangversenyek számára kibé-
relték a Vigadó termeit, ahol
többek között Debussy és
Bartók zongoraestjét hallhat-
ta a zenerajongó közönség.

1912-ben költözött a bolt a
jelenlegi helyére, ahol már
külön gramafon-osztályt is
nyitottak.

Az I. világháborút követôen
idôlegesen megfogyatkoztak a
vásárlók. Ekkor jó üzleti ér-
zékkel inkább a hangverseny-
szervezésre koncentráltak. A
háborús pszichózis elmúltá-
val aztán ismét fellendült az
üzletmenet. Akkori mércével
mérve rekordpéldányszám fo-
gyott Zerkovitz Béla: „Bözsi
ne sírjon...” címû slágerébôl.
Emellett a ’20–’30-as években
a cég kiadói szerzôdést kötött
Bartók Bélával, Kodály Zol-
tánnal, Dohnányi Ernôvel. A
hangversenyszervezô tevé-

kenység sem szûnt meg, 1930-
ban életre hívták a Budapesti
Hangversenyzenekart is.

Arra a kérdésre, hogy mikor
volt a zenemûbolt fénykora,
nem is olyan egyszerû a vá-
lasz. Az elsô komoly fellendü-
lés a már említett „Császári és
királyi mû- és hangjegykeres-
kedés” cím elnyerése volt. De
voltaképp a sikersorozat a
többszöri költözés és tulajdo-
nosváltás ellenére sem sza-
kadt meg az 1940-es évek ele-
jéig. A cég fennmaradásának
zálogát a vezetôk kiváló üzle-
ti érzéke és a zenei közönség
iránti elkötelezettsége adta.
Ügyeltek arra, hogy a vállal-
kozás mindig több lábon áll-
jon, így az esetleges vesztesé-
ges üzletágakat is mindig
egyensúlyban lehetett tartani.

1945-ben új fejezet kezdô-
dött. A bolt már 1945. május
15-én kinyitotta kapuit. Az
államosítást azonban nem
kerülhette el. 1951-tôl a tevé-
kenység jogutóda az Állami
Könyvterjesztô Vállalat lett.
Ezzel a lépéssel gyakorlatilag
összemosták a zenemû- és a
könyvkereskedelem funkció-
it. Ebben a keretben a zenei
specifikum nem tudott kellô-
képp érvényesülni. 

A cég történetének fekete
napját 1961-ben jegyezték:
Elektromos hiba, valamint a
szakszerûtlen tûzoltás követ-
keztében porrá égett az üzlet-
helyiség. Példátlan értékek:
régi relikviák, eredeti kézira-
tok váltak a lángok martalé-
kává, megsemmisült az áru-
készlet jelentôs része is.

Az eredeti állapotban való
felújítás 8 millió forintba ke-
rült volna, erre azonban nem

állt kellô forrás rendelkezésre.
Újjáépítés után 1964 áprilisá-
ban, péntek 13-án nyitották
meg a boltot. A hetvenes
évek második felében további
átalakítások nyomán az önki-
szolgáló rendszerre tértek át.

A rendszerváltás után több-
lépcsôs privatizálást követôen
1994-ben a Rózsavölgyi a Líra
és Lant Rt. keretében a Láng
Holding tulajdonába került.
1998-ban alakult az Athenae-
um 2000 Kiadó. Az új tulaj-
donosok 1999-ben levédették
a Rózsavölgyi márkanevet és a
kiadói mûhely Athenae-
um–Rózsavölgyi néven indult
be. 2000 elején a Líra és Lant
Rt. (Rózsavölgyi Zenemû-
bolt) és a Rózsavölgyi Kiadó
kivált a Láng Holdingból.

Reviczky Béla igazgató a ki-
adó terveirôl szólva hangsú-
lyozta, hogy a figyelem fóku-
szában a népszerû, kultúrtör-
téneti vonatkozású anyagok
állnak, átfogva a kották, köny-
vek, hangzóanyagok széles
skáláját.

A kórusok számára szánt
kétkötetes antológia mellett
spirituálék, slágerek (Eise-
mann, Fényes Szabolcs, Hor-
váth Jenô), musicelek, kará-
csonyi énekek kerülnek ki-
adásra. A könyvek kínálatá-
ban az ismeretterjesztô kiad-
ványok dominálnak. Megje-
lenik a „Szórakoztató zene
Mozarttól Madonnáig”, vala-
mint a jazz és a klezmer zene
története. Elôkészületben
egy könyv az alapító Rózsa-
völgyi Márk életérôl. 

A 150 éves boltban jelenleg
közel 150 milliós készlet és
160 ezer-féle zenemû várja az
érdeklôdôket. Ma már számí-
tógépes kottakeresô is mûkö-
dik. Itt található a világ egyik
leggazdagabb kotta-, zenei
könyv- és hangzóanyag-vá-
lasztéka.

Ha a másfél évszázadon át-
ívelô siker titkát kutattuk,
utaljunk itt a cég filozófiájá-
ra, amely összeköti a múltat a
jelennel: „Aki üzletünket lá-
togatásával megtiszteli, an-
nak ôszinte tanáccsal tarto-
zunk. A munkatársaink tudá-
sa és ismerete nem arra szol-
gál, hogy a vevôt rábeszélje,
hanem arra irányul, hogy vá-
lasztását megkönnyítse.”

(Tausz A.)

Rózsavölgyi és Társa

150 év a zenekultúra
szolgálatában
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A legnagyobb választék

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

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

e-mail: info@fokuszonline.hu

kék szám: 06-40-FOKUSZ (365879)

Tartalom:

– Részletes eredménylisták az összes eddigi, nyári és téli
olimpiai játékokról

– A sydneyi  olimpián részt vevô magyar sportolók és
sportvezetôk életrajza

– A sydneyi olimpia részletes programja, a magyar
részvétel megjelölésével

720 oldal, ára: 2000 Ft

Fatima üzenete
Világszerte nagy várakozás elôzte meg az úgynevezett „fatimai titok” nyilvá-
nosságra hozatalát. A Vatikáni Levéltárban ôrzött irat egy 1917-es magánki-
nyilatkoztatás szövege, melyben jövendölés olvasható a világ és az egyház
jövôjérôl. Könyvünk a „titok” szövegét, a kapcsolódó dokumentumokat és
a Hittani Kongregáció értelmezését tartalmazza.
64 oldal, fûzve, ára: 480 Ft

A qumráni szövegek magyarul
Több mint ötven éve, hogy beduin pásztorok a Khirbet Qumrán környékén
lévô barlangokban rátaláltak az azóta holt-tengeri tekercsekként ismertté vált
kéziratokra. A Kr. e. II. és a Kr. u. I. század között keletkezett szövegek hoz-
zásegítenek, hogy jobban megértsük Jézus korát és a kereszténység kialaku-
lása körüli zsidó gondolkodásmódot. Jelen munka a legbôvebb magyar
nyelvû fordítás (fordította és magyarázatokkal ellátta: Fröhlich Ida).
592 oldal, kötve, ára: 3800 Ft

Szent István király intelmei és törvényei
Manapság, amikor egyre többet hallhatunk Magyarország Európához csatla-
kozásáról, nem felejthetjük, hogy ez a folyamat Szent István királlyal vette
kezdetét. Kilenc százados, az idô próbáját kiállt mûvekhez nem szükséges
ajánló sorokat írni, mégis, hadd idézzük fel a nagy francia író és diplomata,
Paul Claudel néhány gondolatát elsô szent királyunkról:
„Az imént kezembe került Szent István király könyve, az ô Intelmei fiához.
A nagyszerû gondolatok olvasása közben éreztem, minô nagy nemzet ez a
magyar nép, amelynek már kilencszáz évvel ezelôtt, a mai európai emberi-
ség hajnalán ilyen halhatatlan eszû királya volt. Én Szent Istvánt a messzi
középkor legnagyobb diplomatájának tartom... S én, a francia diplomata, a
hívô katolikus, erôm fogytáig hirdetem, hogy a Dunamedencében csak a
szentistváni úton lehet keresni a gyógyulást.”
64 oldal, kötve, ára: 560 Ft

A Szent István Társulat újdonságai

Könyveink megvásárolhatók és megrendelhetôk:
1053 Budapest, Kossuth Lajos u. 1.

Tarsoly Kiadó Kft.
Budapest, Kékgolyó u. 2/A.

Telefon: 214-56-40

Olimpiai almanach
Sydney 2000

A SZÉPHALOM KÖNYVMÛHELY AJÁNLATA

SZÉPHALOM KÖNYVMÛHELY
1068 BUDAPEST, VÁROSLIGETI FASOR 38. TEL./FAX: 351-0593

Menekült-rapszódia (Lengyelek Magyarországon 1939–1945) 
ÚJDONSÁG!
632 o., B/5, cérnafûz., keménytábl. mûbôr köt.,
color védôborító, ff. és színes képmelléklettel 3500 Ft
Válogatás a mintegy 65 000 egykori lengyel katonai és polgári menekült
emlékirataiból, akik 1939 és 1945 között Magyarországon kaptak menedéket.

Calabro, Corrado: A feladó ismeretlen ÚJDONSÁG! 1100 Ft 
(versek olasz és magyar nyelven) 112 o., ragasztott kartonkötésben
A neves olasz költô versei Baranyi Ferenc fordításásban olvashatók
a kétnyelvû kötetben.

Jókai Anna-életmûsorozat
Ne féljetek! (regény, 10. változatlan utánnyomás) 1800 Ft
Szegény Sudár Anna (regény, 3. kiadás) 1980 Ft
Három (tudatregény) 1200 Ft

Kiss Benedek – Mezey Katalin – Utassy József: Furcsa világ
(gyermekversek) Rényi Krisztina illusztrációival, 980 Ft

Lakatos Menyhért: Füstös képek (regény, 4. kiadás) 1690 Ft
Mezey Katalin: Kivala Palkó Nemlehet-országban

(meseregény, 2. kiadás) 
Új KÉZirat–Széphalom, Berki Viola színes illusztrációival, 1790 Ft  

Molnár Vilmos: Az olvasó fizetésérôl
(novellák), Széphalom–KRITERION, 880 Ft 

Pomogáts Béla: Változatok az avantgárdra (Esszék, tanulmányok)
(Aranyhal-sorozat) 1200 Ft

Tatay Sándor: Meglepetéseim könyve – Lôdörgések kora
(két önéletrajzi regény) 1690 Ft

Várkonyi Nándor: Varázstudomány I.–II. 3200 Ft + 3500 Ft
1120 o., keménytáblás, cérnafûzött, vászonkötésben, színes fóliával
védôborítóval
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Márai Sándor:
Összegyûjtött versek
Helikon Könyvkiadó, Bp. 2000.,
406 oldal, 1680 Ft

Nem volt az mindig úgy, hogy
a költô-Márait megbocsátó mo-
sollyal emlegették, mintha csu-
pán a nagy prózaíró mellékesen
ûzött kedvtelésérôl volna szó.
Márai költônek indult s nem is
akármilyennek. 1918-ban, a
Pesti Naplóban Kosztolányi
méltatta néhány sorra, de ilyen-
re: „Egy nagyon felkészült fiatal
költô jelentkezik”, akinek (és ez
éppen Kosztolányitól nagy szó)
„meglepôen sok érzéke van a
formához”. Idôvel persze lett
érzéke máshoz is. 1922-ben
Szabó Lôrinc szögezte le: „Ko-
moly irodalmi ígéret és részben
máris kész érték”. Ô se oszto-
gatta az ilyesmit számlálatlanul.
1926-ban Komlós Aladár már
arról is szót ejt, miféle fontos
tartalmakat közvetít ez a (még
mindig) ifjú költô: „Önmagá-
ban is megtalálta a rothadást és
az embertelenséget, ezért az ô
vágyódása a fiatalság és a jóság
után fájóan átélt...” Mintha az
Egy polgár vallomásai elejérôl ír-
ná mindezt. És egy jóval késôb-
bi tanúságtétel: Márai 1945-ben
megjelent, s az 1944-es infernót
megörökítô verseirôl, szerencsé-
re, nem csak Horváth Márton
mocskolódása maradt fent. Mé-
szöly Dezsô már akkor, rögtön
észrevette: „Ezek azok a lapok,
melyeket meg kellett írni valaki-
nek a ma élôk közül. S mindezt
most már nemcsak azért nem
felejtjük el, mert ebben a kor-
ban éltünk, hanem azért sem,
mert Márai Sándor énekelte
meg”. A Halotti beszéd aztán, az
ötvenes években, a legnagyobb
hazafias versek egyike lett: máig
megrendíti olvasóját. És mind-
ez csak néhány pontja egy váz-
latnak. Hozzátartozna az érté-
keléshez (melyre itt nincs hely),
hogy Márai egy idôben (de
elôbb) ugyanazt a fajta hosszú-
verset írta, amilyeneket Karin-
thy. És ugyanazt a tempót, lej-
tést, rímtechnikát tanulta el a
Számadás-szonettek Kosztolá-
nyijától, amit József Attila. És
szólni kellene a 72 darab nyolc-

sorosról, amelyek közül (leg-
alább) egyet hadd iktassak ide:
„Magyarul akarsz szólni magya-
rokhoz Beszélni világról és érte-
lemrôl,/ Könyveket írsz akad
közötte sok rossz,/ /Kürtöd
nincs és Jericho össze nem dôl,/
De hangodra felel néha egy lé-
lek./ Szavad zavaros porfelhô-
ket ver fel/ S amíg kutyáddal sé-
tálsz és öregszel,/ Csivog  s vin-
nyog az irodalmi élet...” Ez az
56-os számot viselô vers az
egyik kedvencem, minden sorá-
ból egy-egy esszé volna kibont-
ható. De csak egy megfigyelé-
semre hívnám fel a figyelmet: a
„magyarokhoz – sok rossz” rím-
nek is jó, de nem rímkényszer
szülötte. Hanem kivételes önis-
mereté és öniróniáé.

Nyerges András

Domokos Mátyás:
Irósors – Németh Lászlóról
Nap Kiadó, Bp., 2000. 222 old.
1250 Ft

Milyen a szerelmes? Elvakult.
Lelkes. Szenvedélyes. Ha imá-
dottja külsô vagy belsô hibáira
próbálnák figyelmeztetni, ab-
ban személyes sértést látna és
vérmérséklete szerint kész volna
ökölre menni, vagy egy életen át
keresni a visszavágás lehetôsé-
gét. Fel sem ötlene benne, hogy
aki netán kedvese termetére tett
megjegyzést, nem a becsületébe
gázolt, csak egy tényt állapított
meg. Ettôl szerelem a szerelem:
akit istenítek, mindenestôl iste-
nítem.

Mi köze mindennek Domo-
kos Mátyás Németh Lászlóval
foglalkozó esszégyûjteményé-
hez? Elárulhatom, sokszor értet-
lenül, sokszor felfortyanva ol-
vastam mostanáig, amit e tárgy-
ban publikált. Most esett le a
tantusz, amikor (saját hibámból,
késve) elolvastam, amit az Irga-
lomról írt annak idején: „A ma-
gyar irodalom történetének
egyik legnagyobb regénye”. Ez
már annyira képtelen, hogy le-
fegyverzôen kedves. Ez már
nem irodalmi értékelés, hanem
olyasmi, mint a szerelmi rajon-
gás. Domokos elvakult, szenve-
délyes, hibákról tudni sem akar,

imádata nem ismer mértéket.
Az Irgalom esete ettôl árulkodó
– annál is inkább, mivel maga
Németh László panaszolta fel (s
ezt éppen Domokostól tudjuk),
hogy szépírói munkájában egye-
bek közt az írás közben érzett
unalom hátráltatja. El kéne gon-
dolkodni azon, hogy nem a
Bûn, nem a Gyász, nem az
Iszony létrehozása közben érzett
ilyesmit, nem is lévén akkor oka
rá – de ha Domokos fejébe ez
szöget ütne, nem az volna, aki.
És be kell vallanom, noha mély-
ségesen nem értek vele egyet –
nemcsak abban, amit errôl a re-
gényrôl ír, de abban sem, hogy
Németh László politikai szerep-
lését illetôen a koncepciójába
nem illô tényeket egyszerûen
nem veszi tudomásul, most
már, hogy tudom, mindez egy
szerelemhez hasonlatos szenve-
dély terméke, megemelem a ka-
lapom és azt mondom: ebben a
blazírt, tudálékoskodó, minden
szót ide-oda kacsintgatva kipor-
ciózó, az írók iránt végül is töké-
letesen közömbös világban,
amelybe csöppentünk, nekem
rokonszenvesebb Domokos
bajvívói indulata, mint azok
mértéktartása, akiknél sokszor
nem lehet érteni, mit beszélnek,
csak azt, kinél akarnak ilyen mó-
don bevágódni.

Ny.A.

Marczali Henrik:
Emlékeim
Múlt és Jövô Kiadó
345 oldal, 1500 Ft

Egy szikár, egyszavas könyvcím
legalább annyira figyelemfelkel-
tô tud lenni, mint a róla írt re-
cenzió. Elsárgult fotográfiákat,
bizonyítványokat, leveleket, an-
zikszkártyákat, fontos emléktár-
gyakat és látszólag értéktelen cse-
csebecséket sejtet. A tartalom-
jegyzék pedig végképp meggyô-
zi a leendô olvasót, hogy nem
valami száraz „professzoros”
emlékiratot tart a kezében, ha-
nem egy kitûnô, szépirodalmi
stílusban megírt memoárt és
korrajzot, amelybôl a tudomány
története is kibontakozik. Né-
hány fejezetcím: Iskolában,

Vándorúton, Füred, Jókai Mór,
Csemegi Károly, Hogyan kerü-
lök a politikába?, Társaságunk,
Barátaim, Háborús világ, Család
(kit nem érdekel, ne olvassa),
Nagy perem.

Marczali Henrik, a 19. század
utolsó harmadának és a 1900-as
évek legjelentôsebb magyar tör-
ténésze 1856-ban született. Ki-
vételes tehetséget örökölt, min-
denekelôtt apjától, a marcali tu-
dós rabbitól. Rendkívüli szelle-
mi képességei korán megmutat-
koztak: négyévesen összefüggô-
en írt és olvasott. „De hogy az
írás mesterségéhez hogy jutot-
tam, azt a mai napig sem tu-
dom”, írja a tôle nem idegen ön-
iróniával.  Tízéves sem volt,
amikor már héberül, németül és
latinul olvasott. Nyelvtudását
gimnáziumi éveiben göröggel,
franciával, angollal gazdagította.
Iskolai tanulmányai elején ma-
gántanulóként évente két osz-
tályt abszolvált és 14 évesen fel-
vették az egyetemre. Szinte min-
den tudományág érdekelte, vé-
gül a történetírást választotta. A
kiegyezés utáni évtizedek kedve-
zô légkörében, nem utolsó sor-
ban Horvát Mihály és Eötvös
József ösztönzésére és támogatá-
sával a magyar történetírás és az
egyetemi oktatás modernizálá-
sának élharcosa lett. A hetvenes
években kezdôdô pályafutása a
századfordulóig szinte egyenle-
tesen felfelé ívelt: egyetemi ka-
tedra, akadémiai tagság, széles
ismeretségi- és baráti köre, ma-
gas állású politikusokkal és ál-
lamférfiakkal (Apponyi Albert-
tel, Andrássy Gyulával, Tisza
Istvánnal, Görgey Artúrral, leve-
lezés útján Kossuth Lajossal)
fenntartott kapcsolata révén be-
szélô viszonyba került a század
történelmével. Barátai közé tar-
tozott, egyebek között Jókai és
Mikszáth. 

A századfordulóval bekövetke-
zett negatív változásokat élete
végéig (1940-ig) nem tudta kihe-
verni. Az új század elsô évtize-
dét a tudományos életben is a
politikai jobboldal, majd a radi-
kális – antiszemita irányzatok
„nyomulása” jellemezte. A ko-
rábbi szakmai viták személyes-
kedéssé, nyílt fajvédô támadá-
sokká fajultak. Megkezdôdött
Marczali kiszorítása az egye-
temrôl és a tudományos élet-

Emlékirat

K Ö N Y V A J Á N L Ó

Magyar irodalom

Irodalomtörténet
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bôl. Mindezt tetézték a legsú-
lyosabb trauma, a háborús ve-
szély kiváltotta elkeseredése és
szorongásai. Félelmetesen jól
látta a várható vereség kataszt-
rofális hatását. A Monarchia
összeomlásával 1918 ôszén po-
litikai szereplése véget ért, de
történészként sem alkotott már
nagyobb lélegzetû mûveket.
„Politikai pályám evvel meg-
szûnt. Gazdag életet éltem, há-
lát adok érte a gondviselésnek.
Következett a kor, melyben »jól
élt, ki jól rejtôzött.« “ Itt végzô-
dik az Emlékeim. Ami utána
következett, arról Gunst Péter
utószavában olvashatunk. Mar-
czalinak ez az utolsó életszaka-
sza megérdemelne egy részlete-
sebb dolgozatot is.

Aczél János

Az MSZMP KB Titkárságá-
nak jegyzôkönyvei VI.
Napvilág Kiadó, Bp. 418 old.,
1800 Ft

Lassanként azért minden kide-
rül az 1989-et megelôzô rend-
szerrôl. Sajnos, nyomatékkal
említendô, hogy lassanként.
1994-ig az Interart Kiadó el-
kezdte kiadni az MSZMP ideig-
lenes vezetô testületeinek jegy-
zôkönyveit – és eljutott egészen
1957. június 24-ig. Azóta: se ki-
adó, se folytatás. A Politikatör-
ténetei Intézet Napvilág Kiadó-
ja ezzel a most megjelent, hato-
dik kötettel már 1957. decem-
ber 31-ig is eljutott: remélhetô-
leg az Intézet költségvetését
idôközben ért támadás nem
akasztja meg ezt a sorozatot is.
Mert amúgy roppant érdekes,
amit a kiadványok elibénk tár-
nak. A Titkárság már valamivel
kevesebbet „elvizett”, mint a
Központi Bizottság – itt fôképp
az ideológiai feladatok gyakor-
lati végrehajtása került terítékre.
Konkrét intézkedések, személyi
ügyek, amelyekben persze
ugyanaz képezôdött le, ami leg-
felsôbb szinten eldôlt. Ki kap-
hat helyet egy delegációban, s ki
nem, kit nevezzenek ki valaho-
vá és miért, hogy kell bánni az
akadékoskodó szakszervezettel,

mi legyen bizonyos feljelenté-
sek sorsa – efféle ügyek garma-
dája képezte az értekezletek
anyagát. Vagyis, a részletek, me-
lyekben tudvalévôleg „az ördög
lakozik”. A jegyzetapparátus
nemcsak filológiailag pontos,
de szerencsére az idôben elôre
is, hátra is utal, ennélfogva re-
mekül használható. Igazából
persze az fogja megemelni e kö-
tetek értékét, ha eljutnak a
„konszolidáció” évéig, és to-
vább, vagyis egyszer, évtizedek
múlva, teljes egészében átte-
kinthetôvé válik számunkra a
döntési mechanizmus és min-
den, apró és nagy ügyrôl meg-
tudhatjuk, hogyan döntött felô-
lünk, és miért éppen úgy, a párt-
állam.

–ee  –aá

Kiss Áron:
Magyar gyermekjáték-gyûjte-
mény
Holnap Kiadó, 533 oldal

A magyar közoktatás Eötvös Jó-
zsef minisztersége idején nagy-
szabású reformon ment át. Eh-
hez az idôszakhoz fûzôdik a
magyar iskolaügy, a népoktatás
elsô modernizációs kísérlete,
amelyben részt vett a magyar
pedagógia egyik legnagyobb
alakja, a maga korában „a taní-
tók tanítójának” nevezett Kiss
Áron is, aki az oktatásban igen
fontosnak tartotta a néphagyo-
mányok, ezen belül is a népi já-
tékkincs szerepét. Ezért is vállal-
ta, hogy koordinálja és megszer-
vezi a hazai játékkultúra írott és
szájhagyományként terjedô –
tájegységek szerinti – kincseinek
összegyûjtését és közreadását. A
pedagógia-irodalom „elhanya-
golt ágaként” emlegette a játé-
kokról szólót, és felhívta peda-
gógus kollégái figyelmét a népi
játékok pedagógiai hasznára.
Talán a ma pedagógusai számá-
ra sem minden tanulság nélkül
való az a megállapítása (különös
tekintettel a magyar oktatás po-
roszos múltjára és hagyománya-
ira), miszerint: „játék alatt értjük
a szabad, önkéntes – torna alatt
a vezényszóval járó, rendszeres

testgyakorlatokat. A torna úgy
tûnik fel énelôttem, mint az ab-
szolút állam elôiskolája... A tor-
na tehát magában hitvány pót-
lék s a játékot sohasem helyette-
sítheti.”

S persze – korát messze meg-
elôzve – tisztában volt a játék
személyiségformáló erejével,
pszichológiai hozadékaival.
Nem véletlenül kérte tanítótár-
sait „Tegyük a játékot köz-
üggyé” címû cikkében: népsze-
rûsítsék a szülôk körében ezt a
gyerekhez legközelebb álló fog-
lalatosságot. 1891-ben, hosszú
gyûjtômunka után aztán végre
megjelenhetett a Magyar játék-
gyûjtemény.

A mai, játékpszichológiában
és a pedagógiában jártasabb ér-
deklôdôk a kötet szerkesztésé-
ben a modern fejlôdéslélektani
alapvetéseket is felfedezhetik,
hiszen a pici gyerekek számára
oly fontos, ritmusérzéket, ér-
zéki megismerést elôsegítô rin-
gatóktól, höcögtetôktôl, tapso-
lóktól, az óvodáskorú gyere-
kek számára fontos, játékra hí-
vó mondókáktól, a mozgásfej-
lesztô játékokon át, a kisiskolá-
sok megnövekedett mozgás-
igényét kiszolgáló csapatjáté-
kokig, a nagyobbak, a kis- és
nagykamaszok szocializációját
elôsegítô társas- és szabály-,
ügyességi, sportjátékokon át,
felnôttek rítusait, párválasztási
szertartásait utánzó szerepjáté-
kokig terjed az összegyûjtött
népi játékok köre. (A modern
pszichológiai ismeretek men-
tén szerkesztôdött kötet más
érdekességekkel is szolgál, pél-
dául azzal, hogy a játékfolklór-
ban vannak úgynevezett fiú- és
lány-, jeles napokhoz és termé-
szeti jelenségekhez kötôdô já-
tékok, vagy hogy van egy
olyan játéktípus, amelyben a
felnôtté válást „próbálják” ki a
kamaszok (lakodalmasok,
lánykérôk stb.).

Miként a kötet egyik szerkesz-
tôje és lektora, dr. Kriston Vizy
József, a Kiss Áron Magyar Játék
Társaság vezetôje, játékkutató
etnográfus idézi a kötet utósza-
vában Mészáros István nevelés-
történész a társaság 1987-es
megalakulásakor mondott be-
szédének egy fontos mondatát,
e kötet – és Kiss Áron munkás-

sága – azért is fontos, mert
„gyermekeinket ma, a 2000. esz-
tendô küszöbén újra vissza kel-
lene vezetni hazájukba, saját
gyermeki világukba!”

Azt hiszem, nemcsak e recen-
zió írójának tûnt fel, hogy az
utóbbi években mintha kimen-
tek volna a divatból az olyan
egyszerû játékok, mint a fo-
gócska, a bújócska, a körjáték,
hogy a célba dobásokról, a ka-
rikázásokról és egyéb egyszerû
és „ártatlan” játékokról ne is
beszéljünk...

A XII. kerületi Önkormányzat
és a Nemzeti Kulturális Örökség
Minisztériuma támogató segít-
ségének és a Holnap Kiadónak
köszönhetôen, az 1891-es ki-
adás után most újra kapható
Kiss Áron magyar játék-gyûjte-
ménye... Remélhetôleg nem-
csak okulásul szolgál minden
gyermeket nevelô felnôttnek,
hanem ötlettárként is, segítve,
hogy gyerekeink – a számítógé-
pek, az elektronikus játékok ko-
rában is – „rátaláljanak” és rá-
érezzenek a boldog fogócska
örömére...

T. Puskás Ildikó

Bereczkei Tamás:
A belénk íródott múlt
Dialóg Campus Kiadó
230 oldal, 1680 Ft

Az Evolúció és emberi viselkedés
alcímû felsôoktatási tankönyv
(hangsúlyozzuk: könyv, és
nem jegyzet!) mindenki szá-
mára hasznos kézikönyv lehet.
Diplomás ember számára
rendszerezô ismétlésként, a
felsôfokú tanulmányokból ki-
maradtaknak jól áttekinthetô
bevezetésként az embertani is-
meretekbe. Fejlôdéstan, gene-
tika, humán etológia, szocio-
biológia, társadalomlélektan,
kulturális antropológia és tör-
ténetfilozófia, valamint az em-
beri természettel és viselkedés-
sel kapcsolatos sokféle ideoló-
giai megközelítésmód kerül a
kötet lapjain történeti megvilá-
gításba, a tudomány-, eszme-
és politikatörténet összefüg-
gésrendszerébe.

Történelem Pedagógia

Biológia
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K Ö N Y V A J Á N L Ó

Tankönyv-szerepén messze
túllendíti e kulcsfogalmak
mentén tagolt, ugyanakkor egy-
séges gondolati ívû összefogla-
lást a benne elemzett nézetek
és magatartásmódok jelenléte
mai világunkban. Biológiai
örökségünk tudományos feltá-
rásával párhuzamosan kezdet-
tôl fogva közkeletû „emberi”
szokássá vált az eredmények le-
egyszerûsítése és hétköznapi
aprópénzre váltása. A szociál-
darwinizmustól a „modern”
rasszizmusig számtalan példá-
ját látjuk ennek. Természetesen
e könyv „genezisükben” ragad-
ja meg, szembesíti koruk társa-
dalmi valóságával és (célirányo-
san értelmezett) tudományos
alapjaikkal a különféle „biolo-
gista” nézeteket. Teszi ezt anél-
kül, hogy a legcsekélyebb mér-
tékben is politikai vitairattá vál-
na. Csak hát a tények makacs
dolgok, és arról a tudomány
nem (vagy nem mindig) tehet,
hogy megállapításait a politika
olykor (sokszor is) kiforgatja,
miközben tôkét (avagy bunkót)
igyekszik belôlük kovácsolni.

Sok szó esik a könyvben –
természetszerûleg – az emberi
agresszióról és a hatalmi harc-
ról. Ennek kapcsán a sok vitát
kiváltó szociobiológiáról is. E
tudományág és a róla folyó vi-
ta ismertetése jellemzônek te-
kinthetô az egész könyv hang-
vételére: „A szociobiológia azt
állítja, hogy az ember evolúci-
ós múltjánál fogva bizonyos
viselkedésbeli késztetésekkel,
hajlamokkal, stratégiákkal ren-
delkezik, semmit nem mond
azonban ezek tudományon kí-
vüli értékérôl. »Elérkezett a pil-
lanat – mondja Wilson (a tu-
dományág neves amerikai kép-
viselôje) –, amikor hangsúlyoz-
ni kell, hogy veszélyes csapdák
vannak a szociobiológiában,
amelyeket csak állandó éber-
séggel lehet elkerülni. Amikor
genetikai hajlamokat muta-
tunk ki, ezt nem lehet arra
használni, hogy igazoljuk vele
a jelenlegi vagy jövôbeli társa-
dalmakban folyó gyakorlatot.
Például az a késztetés, hogy bi-
zonyos körülmények között
háborút viseljünk az ellenséges
csoportok ellen, benne lehet
génjeinkben, minthogy elônyt

adott neolitikumbeli ôseink-
nek, jelenleg azonban globális
öngyilkossághoz vezethet.
Öreg, primitív génjeink ennél-
fogva terhet jelentenek az elkö-
vetkezô kulturális változások
számára. A genetikai hajlamo-
kat persze ki lehet játszani, a
szenvedélyeket meg lehet for-
dítani, az etikát meg lehet vál-
toztatni, és a szövetséget alapí-
tó emberiség egy egészsége-
sebb és szabadabb társadalmat
alkothat. A tudat azonban
nem korlátlanul alakítható.«”

Bereczkei Tamás tankönyve
azért kísérletet tesz ez irányban.

t.i.

Pataki György
– Radácsi László:
Alternatív kapitalisták
Új Paradigma, 264 oldal

Voltak már kísérletek a történe-
lem során a kapitalizmus és a
„közjó” szolgálatának filozófiai
összebékítésére, ám napjaink-
ban inkább csak a „profit-maxi-
malizálás” minden egyéb meg-
fontolást elhallgattató törekvé-
sével találkozunk a piacon.
Ezért hat üde színfoltként a Bu-
dapesti Közgazdaságtudomá-
nyi és Államigazgatási Egyetem
két kutatójának összeállítása
olyan – sajnos, nem hazai – tô-
kés vállalkozók vallomásaiból,
akik ellenkezô irányokba húzó
erôk egybefogására törekednek.
E kötetben a hagyományos
mérce szerint is kiemelkedôen
sikeres angolszász üzletembe-
rek vallanak arról, hogy a piaci
gazdaság, a kapitalizmus is ér-
telmezhetô és élhetô „más-
képp” – azaz a szabad piacgaz-
daságon belül is vannak alter-
natívák. Azoknak a vállalkozá-
soknak az üzletfilozófiájába és
üzleti gyakorlatába nyerünk né-
mi bepillantást, amelyeket hol
„alternatív”, hol „progresszív”,
hol pedig „érték-alapú” vállala-
toknak vagy – a magyarban né-
ha pejoratív felhangoktól sem
mentesen – „alternatív kapita-
listáknak” neveznek.

Ezek a vállalkozások, miköz-
ben elfogadják a szabad piac

eszményét, a piacgazdaság logi-
káján belül úgy próbálnak mû-
ködni, hogy tevékenységük –
saját nyereségük mellett – a
közjót is gyarapítsa. Kissé
szkeptikusan úgy is fogalmaz-
hatnánk, hogy nekik a közérdek
számításba vétele a legnagyobb in-
novációjuk és egyben a versenytár-
saktól megkülönböztetô üzleti
imázsuk. Más szóval az üzlet
lényege és legitimációja e vállal-
kozói típus számára a közjóhoz
való hozzájárulásban rejlik. Ez
a filozófia sikeresen simítja egy-
be a morális értékválasztást, az
erkölcsi komfortérzetet és az
üzleti racionalitást.

Valójában nagyon is megvan
maga létjogosultsága az effajta
üzletpolitikának, hiszen valósá-
gos – ha még nem is túlzottan
széles körben tudatosult – piaci
igényekre épít. Egyaránt (bár ter-
mészetesen esetenként változó
hangsúllyal) figyelembe veszi a
környezetvédelem, a fogyasz-
tók, a befektetôk, tulajdonosok,
alkalmazottak, üzleti partnerek,
települési és egyéb közösségek –
azaz a szélesebb társadalom ér-
dekeit. Ennek megfelelôen sok-
rétû kapcsolatot tart fenn a civil
alapítványi, egyesületi és moz-
galmi szférával is. Így szponzo-
rációs tevékenysége – holiszti-
kus filozófiájának megfelelôen –
szerves egységet képez piaci stra-
tégiájával.

Minthogy ez itt nem a reklám
helye, a kötet szerzôit és az álta-
luk megtestesített vállalkozáso-
kat nem soroljuk föl – de a
könyvet melegen ajánljuk mind-
azok figyelmébe, akik a mainál
emberszabásúbb társadalomról
álmodoznak és gondolkodnak.

T.I.

George Mészáros:
Te is lehetsz milliomos
K.u.K. Kiadó, 254 old. 

Az önálló vállalkozásra ingerlô
– zömmel amerikai szerzôktôl
származó – könyvek egyik kö-
zös vonása a kioktatással páro-
suló csinált személyesség. A Ma-
gyarországról az ötvenes évek
elején elôbb Németországba,
majd az USA-ba emigrált Geor-
ge Mészáros is egyéni tapasztala-
tainak tanulságait igyekszik
összefoglalni, hogy a maga pél-

dájával bátorítsa a jövendô si-
kerlovagjait. Csapongó, különö-
sebb sorrendiségre nem ügyelô
karrier-summázatában az a ro-
konszenves, hogy egyszer sem
érezteti: kizárólag az ô módsze-
re vezet célhoz a gazdaggá válás
versenypályáján.

Azok a kísérletek, amelyekrôl
részletesen s néha aprólékosan
beszámol, sohasem látszanak ki-
agyaltnak, bizonygatónak. Ettôl
a gyakorlatias megközlítéstôl vá-
lik hitelessé ez az üzleti önélet-
rajz, annak ellenére, hogy nincs
agyonszerkesztve és didaktikus
fejezetekre osztva. Az áru-érté-
kesítés, valamint a szolgáltatás
körébe tartozó kezdeményezé-
sei pénzügyi spekulációkkal
nem keverednek. Bankügylete-
ket csak annyiban érint, hogy
egy-két esetben rámutat a kedve-
zô hitelfelvételek fontosságára, s
az e téren tanúsított európai fé-
lénkség hátrányos következmé-
nyeire...

Foglalkozásai közül fôként a
még itthoni mûsorszervezô- és
reklámozó tevékenységét,
majd a németeknél végzett kis-
kereskedelmi munkáját, végül
az amerikai fodrász és kozme-
tikai „üzemének” megszerve-
zését és mûködtetését ecseteli
kedvtelve. Közben nemegy-
szer kitér azokra az ötleteire,
kezdeményezéseire, amelyek
valamiért „nem jöttek be”.
Ezeknek a kudarcoknak is le-
vonja a tanulságait s nem mu-
lasztja el, hogy rámutasson
partnerei hibáira, kétbalkezes-
ségére. Igen szemléletes példá-
ul az a fejtegetése, amely a
margitszigeti kristályvíz-árusí-
tás tengerentúli hálózatának
megvalósulatlanságát elemzi.
A karrierépítés útját – ellentét-
ben a tanfolyami szakírókkal –
egy pillanatra sem ábrázolja
könnyûnek. Elárulja, hogy leg-
nagyobb terve, az elit-fodrá-
szat elôkészítése idején majd
belehalt a megfeszített munká-
ba. Hetedik évtizedében sem
gyôzi hangsúlyozni: vagyona
mellett arra a legbüszkébb,
hogy magyar üzletember létére
külföldön tudta bebizonyíta-
ni, mire képes a szorgalommal
párosuló leleményesség: ha
engedik kibontatkozni.

–lai

Gazdaság
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A                AJÁNLATA

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

ERICH KÄSTNER:
Az állatok konferenciája

80 oldal, 4+4 szín,
kötve, 1200 Ft

ERIC KNIGHT:
Lassie hazatér

172 oldal, 1+1 szín
kötve, 1200 Ft

KEZDÔK SVÉD NYELVKÖNYVE

136 oldal, 4+4 szín
1200 Ft

PETHÔ SÁNDOR:
A szabadságharc

eszméi
212 oldal, 1+1 szín

kötve, 1500 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

Megrendelhetô: Jövendô Kiadó és Terjesztô Kft.
1118 Budapest Számadó u.10., Tel: 3756-987

A Jövendô Kiadó Múlt a Jövendôben sorozata az adott,
klasszikus írói életmû ritka, egyedi és különleges

könyvészeti kivitelû reprint köteteit kínálja:

BIHARI PÉTER:
A 19. század története

fiataloknak
208 oldal, 2+2 szín, 

kötve, 1200 Ft
Új tankönyvvel bôvült
a történelemkönyvek

palettája.

Krúdy Gyula: Pest, 1916
Az 1917-es Tevan-kiadás alapján Pólya Tibor
címlapgrafikájával 398 Ft

Kaffka Margit könyve – Régi strófák
Az 1906-os Athenaeum-kiadás alapján, Sassy
Attila pasztelljével és szecessziós illusztrációival 1000 Ft

Szép Ernô: Kucséberkosár
Az 1911-es Nyugat-kiadás alapján 550 Ft

Hegedüs Géza: Szatírák könyve
A Szépirodalmi Kiadó 1957-es kiadása alapján 950 Ft

KLASSZIKUSOK DIÁKOKNAK
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AA
AA  BBüükkkk  ((ddééllii  rréésszz))  ttuurriissttaattéérrkkééppee..

Wanderkarte. Tourist map. Carte
touristique. M. 1: 40 000.
Cartographia. 
550 Ft 

AAddaalléékkttáárr.. Dokumentumok a Sáros-
pataki Református Kollégium adat-
tárában. Sárospataki Ref. Koll.
Tud. Gyûjt. (Acta Patakina 3.) 
ISBN: 963-00-3092-6fûzött: 2800 Ft 

AAddaammss,,  DDoouuggllaass::  Az élet, a világmin-
denség meg minden. Gabo.
ISBN: 963-8009-66-7fûzött: 698 Ft 

ÁÁddáámm  TT..  IIssttvváánn  ––  EEggyyeeddyy  BBaalláázzss  DDéé--
nneess::  Soprontól Munkácsig. M. Ház.
(Magyar Ház könyvek 26.) 
ISBN: 963-07-6670-Xfûzött: 1850 Ft 

AAddlleerr,,  IIrriitt  ––  RRyyaann,,  SStteevvee::  Képrejtvé-
nyes IQ-torna. Aranyhal. 
ISBN: 963-8366-95-8fûzött: 350 Ft 

AAddyy  EEnnddrree::  Ady Endre válogatott
versek. Alexandra. (Klasszikusok
diákoknak) 
ISBN: 963-367-792-0fûzött: 399 Ft 

AAddyy  EEnnddrree.. Általános és középisko-
lások számára. Tóth. (Nagyjaink) 
ISBN: 963-9081-04-3fûzött: 625 Ft 

AA  FFeellssôô--MMááttrraa  ttuurriissttaattéérrkkééppee
MM..  11::  1166  000000..  MMááttrraasszzeennttiimmrree::  Ba-
golyirtás, Fallóskút, Galyatetô,
Mátraszentistván, Mátraszentlász-
ló utcaneves térképével:  túraaján-
latokkal. Budapest, Térképker Ügy-
nökség. 
ISBN: 963-00-3730-0 CM550 Ft 

AAggóóccss  TTaammááss:: Gyémánt áttörés. A
gyémántvágó szútra és magyará-
zatai. A Tan Kapuja Buddhista Fô-
isk. 
ISBN: 963-03-9534-7kötött: 1500 Ft 

AA  mmii  nnyyeellvvüünnkk.. Íróink és költôink a
magyar nyelvrôl. Tinta Kvk. 
ISBN: 963-86013-9-6kötött: 3950 Ft 

AA  NNaaggyy  HHáábboorrúú  eemmlléékkeezzeettee..  Az elsô
világháború a magyar és a világiro-
dalomban. Eötvös J. Kvk. (Eötvös
klasszikusok 37.) 

ISBN: 963-9024-83-Xfûzött: 1624 Ft 
AAnnyyaannyyeellvvüünnkkrrôôll  aannyyaannyyeellvvüünnkkéérrtt..

Válogatás a Nemzeti Kulturális
Örökség Minisztériuma anyanyelvi
pályázataiból. NKÖM. 
ISBN: 963-00-2742-9fûzött: ajándék a
könyvtáraknak 

AA  PPééccsseellyyii--mmeeddeennccee  ééss  kköörrnnyyéékkee..
Balaton-felvidéki Nemzeti Park
Igazgatóság – Bakonyi Termtud.
Múz. (A Balaton-felvidék természe-
ti értékei 1.) 
ISBN: 963-00-3731-9fûzött: 750 Ft 

AArraannyy  JJáánnooss.. Általános és középis-
kolások számára. Tóth. (Nagyja-
ink) 
ISBN: 963-9081-11-6fûzött: 625 Ft 

AArraannyy  JJáánnooss::  Balladák. Alexandra.
(Klasszikusok diákoknak) 
ISBN: 963-367-793-9fûzött: 399 Ft 

ÁÁrrkkoossii  JJóózzsseeff::  A szeretet kutyaisko-
lája. Tanácsok választás elôtt, kö-
lyöknevelés, tanulás, tanítás fájda-
lominger nélkül. Alexandra. (Ked-
venceink) 
ISBN: 963-367-693-2kötött: 1190 Ft 

AA  VVáámmüüggyynnöökkssééggeekk  ééss  VVáámmkköözzrree--
mmûûkkööddôôkk  MMaaggyyaarroorrsszzáággii  SSzzöövveett--
ssééggee  ééss  aa  VVáámmaakkaaddéémmiiaa  sszzeerrvveezzéé--
sséébbeenn  mmeeggrreennddeezzééssrree  kkeerrüüllôô  sszzaakk--
mmaaii  ttoovváábbbbkkééppzzéésshheezz  kkéésszzüülltt  ookkttaa--
ttáássii  sseeggééddaannyyaagg..  Viva Média. 
fûzött: 2000 Ft 

AA  VVéérrtteess  ttuurriissttaattéérrkkééppee..  Wanderkar-
te. Tourist map. Carte touristique.
M. 1: 40 000.Cartographia. 
ISBN: 963-352-120-3 CM550 Ft 

AAzz  eeuurróóppaaii  iinntteeggrráácciióó.. Tények és
adatok. Europa Inst. Budapest –
MTA Törttud. Int.(Begegnungen /
Schriftanreihe des Europa Institu-
tes Budapest Bd. 8.) 
ISBN: 963-565-098-3fûzött: 2100 Ft 

AAzz  óókkoorr  iizzggaallmmaass  vviilláággaa..  Történelmi
olvasókönyv általános iskolások-
nak. Nemz. Tankvk. (Megidézett
múlt) 
ISBN: 963-19-1018-0fûzött: 650 Ft 

AA  ZZsseelliicc  ttuurriissttaattéérrkkééppee..  Wanderkar-
te. Tourist map. Carte touristique.
M. 1: 60 000. Cartographia. 
ISBN: 963-352-117-3 CM550 Ft 

AAzz  üüggyyvveezzeettôôii  ffeelleellôôsssséégg  kkéézziikköönnyy--
vvee..  2000. áprilisi állapot. WEKA.
(WEKA szakkönyv) 
ISBN: 963-86060-1-0fûzött: 10976 Ft 

AAzz  üüggyyvveezzeettôôii  ffeelleellôôsssséégg  kkéézziikköönnyy--
vvee::    [pótlapok]. 2000. júniusi álla-
pot. WEKA. 
fûzetlen: 7840 Ft 

BB
BBaakkttaayy  EErrvviinn::  Kôrösi Csoma Sándor.

4. kiad., Talentum. 
ISBN: 963-8396-18-0kötött: 1490 Ft 

BBaalláázzss  GGéézzaa:: The story of Hungari-
an. A guide to the language. 2. ed.,
Corvina. 
ISBN: 963-13-4940-3fûzött: 1700 Ft 

BBaalloogghh  EErrnnôô  ––  SSttéébbeell  ÉÉvvaa::  Ausztrá-
lia:  tények és élmények. Vince. 
ISBN: 963-9192-74-0kötött: 1995 Ft 

BBáánn  MMóórr:: A hadak ura. Nomádkirály-
ciklus 3. regény. Cherubion. (Osiris
könyvek 71.) 
ISBN: 963-9110-87-6fûzött: 898 Ft 

BBaannooss  JJáánnooss:: Fekete sebek. Hunga-
rovox. 
ISBN: 963-9292-08-7fûzött: 690 Ft 

BBáárráánnyy  ÉÉvvaa:: Babilon és a Biblia. Ôsi
emlékeink nyomában. Uránusz.
(Uránusz könyvek 9.) 
ISBN: 963-9086-98-3fûzött: 1214 Ft 

BBáárrddooss,,  CCaarroollyynn  MMaahheerr::  Earthen
wonders. Hungarian ceramics to-
day. Lake House Book. 
ISBN: 0-9676808-0-8kötött: 3800 Ft 

BBaarrtthheess,,  RRoollaanndd:: Világoskamra.
Jegyzetek a fotográfiáról. Európa.
(Mérleg) 
ISBN: 963-07-6740-6fûzött: 850 Ft 

BBaarrttóócczz  JJóózzsseeff:: A magyarországi ko-
vácscéhekrôl. Jókai Vár. Kvt. 
ISBN: 963-00-2849-2fûzött: 333 Ft 

BBeecckk  JJáánnooss  ––  SSzzééppffaalluussii  JJóózzsseeff  ––
TTuurrii  JJóózzsseeff::  Villanófény. Elbeszélé-

sek, versek, fordítások. Bába. (Ti-
sza hangja 78.) 
ISBN: 963-9144-84-3fûzött: 300 Ft 

BBéékkééssccssaabbaa.. Térkép. Stadtplan.
Map. M. 1: 13 000. Cartographia. 
ISBN: 963-352-391-5 CM330 Ft 

BBeennnneetttt,,  SStteevvee  ––  BBeennnneetttt,,  RRuutthh::
Gyerünk a szabadba!. 365 szabad-
téri játék gyakorló szülôk és gyer-
mekeik számára. Alexandra. 
ISBN: 963-367-385-2fûzött: 698 Ft 

BBeennnneetttt,,  SStteevvee  ––  BBeennnneetttt,,  RRuutthh:: Kap-
csold ki a tévét! 356 játék a gyer-
mekével tévézés helyett: ötletek
gyakorló szülôknek. Alexandra. 
ISBN: 963-367-261-9fûzött: 698 Ft 

BBeennssoonn,,  RRaayymmoonndd:: A világ nem elég.
James Bond, a 007-es számú titko-
sügynök izgalmas kalandjai. Sco-
lar. 
ISBN: 963-9193-18-6fûzött: 1490 Ft a "Dr.
No" és "Voodoo" c. könyvekkel együtt.

BBeennzzoonnii,,  JJuulliieettttee::  A firenzei lány. Ge-
open. 
ISBN: 963-9093-16-5fûzött: 990 Ft 

BBeennzzoonnii,,  JJuulliieettttee:: A vörös liliom. Ge-
open. 
ISBN: 963-9093-17-3fûzött: 990 Ft 

BBíírróó  AAnnddoorr  ––  SSzziinnáákk  JJáánnooss::  Az ezer-
arcú német juhászkutya. Gazda. 
ISBN: 963-7445-32-3kötött: 2200 Ft 

BBllyy,,  RRoobbeerrtt:: Vasjankó. Könyv a férfi-
akról. Európa. 
ISBN: 963-07-6795-3kötött: 1700 Ft 

BBoorrssóóss  KKáárroollyy:: Életem – útjaim. Káz-
mér további kaladjai a nagyvilág-
ban. Magánkiad. 
ISBN: 963-640-741-Xfûzött: 800 Ft 

BBoorruuzzss  JJáánnooss  ––  BBoorruuzzssnnéé  JJaaccssmmeenniikk
EErriikkaa::  Tudod-e, hogy.... Tesztkönyv
diákoknak. Kheiron '97. 
ISBN: 963-85790-3-X [hibás ISBN 963-03-
4750-4]fûzött: 375 Ft 

BBrriittaannnniiccaa  HHuunnggaarriiccaa  vviilláággeenncciikkllooppéé--
ddiiaa.. 16. köt. Saivo – Szalicilsav. M.
Világ. 
ISBN: 963-7815-96-1kötött: 10800 Ft 

BBrrooookkss,,  TTeerrrryy::    Shannara. 1. Az elsô
király. Európa. 

Meg jelent könyvek
2000. július 14–augusztus 10.

Kedves Olvasónk!

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

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

A Könyvhetet megrendelheti
a szerkesztôség címén:

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

vagy faxon a 466-0703 telefonszámon.

ELÔFIZETÉSI FELHÍVÁS

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

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

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

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



24

ISBN: 963-07-6697-3kötött: 1800 Ft 
BBrrooookkss,,  TTeerrrryy::  Shannara. 2. A kard.

Európa.
ISBN: 963-07-6698-1kötött: 1900 Ft 

BBuurrrroouugghhss,,  EEddggaarr  RRiiccee::  Tarzan, a
majomember. Aranyhal. 
ISBN: 963-8366-78-8fûzött: 850 Ft 

BBuurrrroouugghhss,,  EEddggaarr  RRiiccee:: Tarzan
visszatér. Aranyhal. 
ISBN: 963-8366-80-Xfûzött: 850 Ft 

CC
CChhrriissttiiee,,  AAggaatthhaa:: Paddington 16.50.

Európa. (Európa krimi) 
ISBN: 963-07-6876-3fûzött: 980 Ft 

CChhrriissttiiee,,  AAggaatthhaa:: Végtelen éjszaka.
Hunga-print. (Hunga-könyvek) 
ISBN: 963-84-1366-2fûzött: 698 Ft 

CCooggooii,,  GGiiaannccaarrlloo  ––  PPeettee  LLáásszzllóó:: A
szentévek története. Debrecen U.
P. 
ISBN: 963-0036-94-0fûzött: 980 Ft 

CCoonnnneellllyy,,  MMiicchhaaeell::  Üres hold. JLX K. 
ISBN: 963-305-126-6fûzött: 1190 Ft 

CCoorrnnwweellll,,  BBeerrnnaarrdd:: Sharpe lövészei.
Európa. 
ISBN: 963-07-6743-0fûzött: 1200 Ft 

CCoorrnnwweellll,,  BBeerrnnaarrdd::  Sharpe trófeája.
Európa. 
ISBN: 963-07-6744-9fûzött: 1200 Ft 

CCoouurrtthhss--MMaahhlleerr,,  HHeeddwwiigg:: Gonoszok
és tiszták. Bastei Budapest. (Hed-
wig Courths-Mahler regényei) 
ISBN: 963-296-385-7fûzött: 598 Ft 

CCuuvveelliieerr,,  JJeeaann::  Szeretnék egy cicát!.
[Hogyan válaszd ki, neveld és gon-
dozd a cicádat?: Hogyan készít-
hetsz neki játékszereket, cicakosa-
rat, karmincálófát, mászókát?].
Passage. (Kis természetbúvár) 
ISBN: 963-228-047-4fûzött: 390 Ft 

CCss
CCssaabbaa  MMáárrttaa  ––  PPeerrjjééss  MMaaggddoollnnaa  ––

SSzziijjjj  IIllddiikkóó::  Como se diz em portu-
guês? Portugál tankönyv kezdôk-
nek és haladóknak. Utánny. Typo-
tex. 
ISBN: 963-9132-18-7fûzött: 3500 Ft 

CCssáátthh  GGéézzaa:: Zeneszerzô portrék.
Barnaföldi G. Archívum. 
ISBN: 963-85554-9-1fûzött: 500 Ft 

CCsseettrrii  EElleekk:: Együtt Európában. Válo-
gatott tanulmányok.(1. köt.) , DE
Tört. Int. (Történelmi figyelô 7.) 
ISBN: 963-472-450-7fûzött: 1400 Ft 

CCssiippkkaa  RRoozzáálliiaa:: Magyar – szlovák,
szlovák – magyar közgazdasági
szótár. Mikszáth. 
ISBN: 963-9126-07-1kötött: 1750 Ft 

DD
DDäänniikkeenn,,  EErriicchh  vvoonn::  Kukulkan örök-

sége. Merényi. 
ISBN: 963-698-136-1kötött: 1450 Ft 

DDáávviidd  SSáánnddoorr:: Piros ulti. HungaLibri. 
ISBN: 963-9163-26-0fûzött: 1998 Ft 

DDaavviieess,,  HHeelleenn  ––  CCssééppáánnyy  ZZssuuzzssaann--
nnaa::  Kezdôk svéd nyelvkönyve. Hol-
nap. 
ISBN: 963-346-365-3kötött: 1200 Ft 

DDaavviieess,,  RRoobbeerrttssoonn::  Lázadó angya-
lok. Európa. 
ISBN: 963-07-5193-3kötött: 2200 Ft 

DDeebboolliinnii,,  FFrraanncceessaa:: Leonardo. A re-
neszánsz géniusz: Leonardo, a tu-
dós és a mûvész. Alexandra. 
ISBN: 963-367-673-8fûzött: 2790 Ft 

DDeebbrreecceenn.. Várostérkép. City map.
Stadtplan. M. 1: 15 000. Cartogra-
phia. 
ISBN: 963-352-372-9 CM330 Ft 

DDeelleeuuzzee,,  GGiilllleess::  Spinoza és a kifeje-
zés problémája. Osiris. (Horror me-
taphysicae / A Gond folyóirat és az
Osiris Kiadó közös sorozata) 
ISBN: 963-379-758-6fûzött: 1580 Ft 

DDeemmoosstteenneess:: Démoszthenész philip-
pikái. M. Ház. (Magyar Ház köny-

vek 25.) 
ISBN: 963-207-306-1fûzött: 580 Ft 

DDiippppoolldd  PPááll:: A falu, ahol élek. Sas-
könyv. M. Ház. (Magyar Ház köny-
vek 26.) 
ISBN: 963-85593-1-4kötött: 2200 Ft 

DDoommbbii  ZZssuuzzssaa::  Nagymama meséi. 2.
Nem három, nem hét. Magánkiad.
ISBN: 963-550-965-3fûzött: 653 Ft 

DDrrooeessbbeekkee,,  EErrnnaa::  A füstölgôégetés
alapjai. Édesvíz. 
ISBN: 963-528-387-3fûzött: 1250 Ft 

DDuuddlleeyy,,  GGeeooffffrreeyy  AA..:: Duplázd meg a
tanulóerôdet! A rögzítés és a felidé-
zés hatékony technikája. Bioener-
getic. 
ISBN: 963-8120-95-9fûzött: 1400 Ft 

DDuuppuuiiss--PPaanntthheerr,,  FFeerrddiinnaanndd::
Brüsszel. Teljesen aktualizált kiad.
Orbán. (Polyglott útikalauz) 
ISBN: 963-9230-04-9fûzött: 1270 Ft 

EE
EEggyyhháázzkköözzssééggii  ddookkuummeennttuummookk  aa  SSáá--

rroossppaattaakkii  RReeffoorrmmááttuuss  KKoollllééggiiuumm
LLeevvééllttáárráábbaann.. Sárospataki Ref.
Koll. Tud. Gyûjt. (Acta Patakina 2.) 
ISBN: 963-00-2489-6fûzött: 3733 Ft 

EElllliiootttt,,  RRoobbeerrtt  JJ..  ––  KKoopppp,,  PP..  EEkkkkee--
hhaarrdd::  Pénzpiacok matematikája.
Typotex. 
ISBN: 963-9132-76-4fûzött: 2900 Ft 

EEmmbbeerrii  vviisszzoonnyyookk.. Cseh-Szombathy
László emlékére. Andorka Rudolf
Társadalomtudományi Társ. – Szá-
zadvég. 
ISBN: 963-9211-09-5kötött: 2240 Ft 

ÉÉsszzbboonnttóó::  betûrejtvények 7–9 éve-
seknek. Tessloff és Babilon. 
ISBN: 963-9182-43-5fûzött: 350 Ft 

FF
FFeegghheellmm,,  SS..  ––  RReeiicchhaarrddtt,,  SS..::  Üveg-

festés. Vidám, színes minták. Cser
K. (Színes ötletek) 
ISBN: 963-9003-84-0fûzött: 547 Ft 

FFeeiinneekk  GGyyöörrggyy::  Aranylakodalom. No-
vellák, 1996–1998. Krúdy Irod. Kör. 
ISBN: 963-8082-23-2fûzött: 653 Ft 

FFeejjeess  SSáánnddoorr::  A Magyar Királyi 7.
Honvéd Huszárezred története a
dokumentumok tükrében,
1874–1920. Pápai Huszáregyes. 
ISBN: 963-00-3649-5fûzött: 1333 Ft 

FFeejjlleesszzttôôpprrooggrraammookk  BBéékkééss  mmeeggyyéé--
bbeenn,,  11998866––11999966..  Tanulmány és do-
kumentumgyûjtemény.MMI. (Mûve-
lôdés, mûhely, információ 1/2.) 
ISBN: 963-651-423-2fûzött: 1200 Ft 

FFeellnnôôttttkkééppzzééss  aa  kköözzmmûûvveellôôddééssbbeenn..
MMI. (Közmûvelôdés és felnôttok-
tatás) 
ISBN: 363-651-429-1fûzött: 1550 Ft 

FFéénnyykkéépp  aazz  eezzrreeddffoorrdduullóónn..  Tendenci-
ák a XX. század végi fotográfiában:
fotóelméleti szimpózium a Kossuth
Klubban 1999. április 9–10. M. Fotó-
mûvészek Szövetsége. 
ISBN: 963-00-2956-1fûzött: 1307 Ft 

FFeerrddiinnaannddyy  MMiihháállyy::  III. Ottó, a szent
császár. Balassi. 
ISBN: 963-506-336-9fûzött: 1900 Ft 

FFeessttiinnggeerr,,  LLeeoonn:: A kognitív disszo-
nancia elmélete. Osiris. (Osiris
Könyvtár.) 
ISBN: 963-379-653-9fûzött: 1480 Ft 

FFllaauubbeerrtt,,  GGuussttaavvee:: Bovaryné. Ciceró. 
ISBN: 963-539-084-Xkötött: 1200 Ft 

FFlleemmiinngg,,  IIaann::  Dr. No. James Bond, a
007-es számú titkosügynök izgal-
mas kalandjai. Scolar
ISBN: 963-9193-16-Xfûzött: 1490 Ft a "A vi-
lág nem elég" és a „Voodoo" c. könyvekkel
együtt

FFlleemmiinngg,,  IIaann:: Voodoo. James Bond, a
007-es számú titkosügynök izgal-
mas kalandjai. Scolar. 
ISBN: 963-9193-17-8fûzött: 1490 Ft a "A
világ nem elég" és a „Dr. No" c.

könyvekkel együtt
FFooddoorr  FFeerreenncc::  A szemgyógyászat év-

századai Erdélyben. Mentor. (Er-
dély emlékezete) 
ISBN: 973-8002-41-9fûzött: 1250 Ft 

FFooddoorr  LLáásszzllóó:: Integratív környezetjog
az Európai Unióban és Magyaror-
szágon. Bíbor K. 
ISBN: 963-9103-35-7fûzött: 2800 Ft 

FFoolllleetttt,,  KKeenn::  Alattunk az óceán. Gabo
– M. Kvklub. 
ISBN: 963-547-075-4 963-8009-51-9kötött:
1650 Ft 

FFoolllleetttt,,  KKeenn:: Tû a szénakazalban.
Gabo – M. Kvklub. 
ISBN: 963-547-013-4 963-8009-92-6kötött:
1490 Ft 

FFoorrttyy,,  GGeeoorrggee:: Az Afrika Korps. 1. Az
Alexandriába vezetô út. Hajja. (20.
századi hadtörténet) 
ISBN: 963-9037-98-2kötött: 2800 Ft 

FFoossss,,  MMiicchhaaeell::  Az elsô keresztes
hadjárat. Gold Book. 
ISBN: 963-9248-32-0kötött: 1980 Ft 

GG
GGáárrddoonnyyii  GGéézzaa..  Általános és közép-

iskolások számára. Tóth. (Nagyja-
ink) 
ISBN: 963-9081-08-6fûzött: 625 Ft 

GGáárrddoonnyyii  GGéézzaa::  Láthatatlan em-
ber.(1.) , Talentum. (Millenniumi
könyvtár 73.) 
ISBN: 963-645-063-3kötött: 1180 Ft (1-2.
köt.)

GGáárrddoonnyyii  GGéézzaa:: Láthatatlan em-
ber.(2.) Talentum. (Millenniumi
könyvtár 74.) 
ISBN: 963-645-064-1kötött: 

GGéécczzii  JJáánnooss::  Allah rózsái. Terebess. 
ISBN: 963-9147-36-2kötött: 1695 Ft 

GGeeddggee,,  PPaauulliinnee:: A hajnal gyermeke.
Gabo. 
ISBN: 963-9237-23-Xkötött: 1790 Ft 

GGiippsszz  EElleekk::  Rendôrviccek. Betûva-
rázs Kft. 
ISBN: 963-00-3087-Xfûzött: 398 Ft 

GGiippsszz  EElleekk:: Székely viccek. Betûva-
rázs Kft. 
ISBN: 963-00-3290-2fûzött: 398 Ft 

GGllaatttt,,  JJoohhnn::  A monacói uralkodóház.
Fényûzés, pompa, tragédiák, botrá-
nyok. Gabo. (Királyi házak) 
ISBN: 963-9237-22-1kötött: 1790 Ft 

GGoohhll,,  CChhrriissttiiaannee:: Lovak és pónik.
Holló. 
ISBN: 963-9202-98-3kötött: 2980 Ft 

GGooooddiinngg,,  DDaavviidd  ––  LLeennnnooxx,,  JJoohhnn::  Bib-
lia és etikai nevelés. Evangéliumi K. 
ISBN: 963-9209-40-6fûzött: 900 Ft 

GGoosscciinnnnyy,,  RReennéé  ––  UUddeerrzzoo,,  AAllbbeerrtt::
Asterix és a kondér. Egmont Hun-
gary. (Asterix) 
ISBN: 963-627-495-9fûzött: 697 Ft 

GGuullyyááss  MMiihháállyy:: Határsáv. Felsôma-
gyarország. 
ISBN: 963-9280-10-0fûzött: 1600 Ft 

GGyyôôrrii  JJóózzsseeff:: Szôlôben. Összegyûj-
tött versek. KEPE. (Parakletos ver-
sek) 
ISBN: 963-00-2914-6fûzött: 840 Ft 

HH
HHaaiinneess,,  KKeenn  ––  HHaarrvveeyy,,  GGiillll::  Bábké-

szítés a kesztyûbábtól a pálcabá-
big. Holló. 
ISBN: 963-9305-15-4fûzött: 749 Ft 

HHaammaarr  FFeerreenncc:: Etetôanyagok, eteté-
si technikák. Fish Kvk. (Horgászha-
laink 11.) 
ISBN: 963-86085-0-1fûzött: 648 Ft 

HHaammaarr  PPéétteerr:: ... tavaly Marienbad-
ban.... Kísérlet egy filmtitok megfej-
tésére. Kölcsey Társ. 
ISBN: 963-86069-0-8fûzött: 700 Ft 

HHaannccoocckk,,  GGrraahhaamm:: Istenek kézjegyei.
Kutatás a kezdetek és a vég után.
Alexandra. 
ISBN: 963-367-712-2kötött: 1980 Ft 

HHaannddii  PPéétteerr::  Eukaliptusz és toleran-
cia. Ausztrália 2000-ben. Liget Mû-
hely Alapítvány. (Liget könyvek) 
ISBN: 963-7907-95-5fûzött: 920 Ft 

HHaarrllaanndd,,  SSiimmoonnee:: Kevés zsírral
egészségesen. A low fat program:
hogyan legyünk karcsúak?: recep-
tek, fogyókúrás tervek. M. Kvklub. 
ISBN: 963-547-166-1kötött: 1450 Ft 

HHaarrrriissoonn,,  HHaazzeell::  A mûvészi akrilfes-
tés iskolája. Ciceró. 
ISBN: 963-539-228-1kötött: 4500 Ft 

HHaattáárr  GGyyôôzzôô:: Szélhárfa. Argumen-
tum. 
ISBN: 963-446-143-3fûzött: 1500 Ft 

HHaayynneess,,  CCaarrllyyllee  BB..:: Isten küldött egy
embert. 4. kiad. Advent. 
ISBN: 963-9122-38-6fûzött: 780 Ft 

HHeeggeeddûûss  SSáánnddoorr::  Ott voltam, ahol
lennem kellett. Kádár János. Kádár
János Baráti Kör. 
ISBN: 963-00-2775-5fûzött: 1120 Ft 

HHeennddeerrssoonn,,  SStteevviiee:: Kerti bútorok.
Cser K. (Csináld magad) 
ISBN: 963-9003-96-4fûzött: 1698 Ft 

HHeerrnnááddii  TTiibboorr:: 1956 igaz története.
Szerzô. 
ISBN: 963-640-440-2fûzött: 1500 Ft 

HHooll  hhoorrggáásssszzuunnkk  22000000--bbeenn??  2. Amit
Kelet-Magyarország horgásztavai-
ról tudni lehet és érdemes. Esox
Plusz Kft. 
ISBN: 963-00-3740-8fûzött: 1990 Ft 

HHoolliikk  TTíímmeeaa  ––  SSzzoommoorr  TTaammááss::  A mar-
keting alapjai. Nemz. Tankvk. 
ISBN: 963-19-1016-4fûzött: 461 Ft 

HHoolltt,,  AA..  JJ..::  Vigyázz, jövök! Athenae-
um 2000. 
ISBN: 963-9261-38-6kötött: 1990 Ft 

HHoorrvváátthh  AAttttiillaa::  Turizmus a kultúrá-
ban. Kultúra a turizmusban. MMI.
(Mûvelôdés, mûhely, információ
1/1.) 
ISBN: 963-651-422-4fûzött: 1250 Ft 

HHoorrvváátthh  EElleekk  ––  TTóótthh  EEnnddrree::  Pápa me-
gyei város múltja, jelene és környé-
ke. Pápa ismertetô leírása. Jókai
Vár. Kvt. (Jókai reprint 11.) 
ISBN: 963-03-8945-2fûzött: 833 Ft 

HHuugghheess,,  MMaatttthheeww  ––  MMaannnn,,  CChhrriiss:: A
Párduc harckocsi. Hajja. (20. szá-
zadi hadtörténet.) 
ISBN: 963-9037-97-4kötött: 2499 Ft 

HHuunnyyaaddyy  SSáánnddoorr::  Selyem és bár-
sony. Válogatott novellák. Osiris.
(Millenniumi könyvtár 85.) 
ISBN: 963-379-863-9kötött: 590 Ft 

II
IImmeeccss  LLáásszzllóónnéé:: Mesés gyakorlatok

elsô és második osztályos gyere-
kek számára. Holnap. 
ISBN: 963-346-222-3fûzött: 550 Ft 

JJ
JJaacckkssoonn,,  LLiissaa::  Suttogás. General

Press. 
ISBN: 963-9076-93-7kötött: 999 Ft 

JJaakkaabb  ZZoollttáánn  ––  LLáánngg  LLaajjooss  ––  CCssuurryy
IIssttvváánn:: Kompresszoros hûtés.(1.)
HKVSz – M. Mediprint. 
kötött: 8990 Ft (1–2.)

JJaakkaabb  ZZoollttáánn  ––  LLáánngg  LLaajjooss  ––  CCssuurryy
IIssttvváánn:: Kompresszoros hûtés.(2.)
HKVSz – M. Mediprint. 
kötött: 

JJiinn,,  HHaa::  Várakozás. Ulpius-ház. 
ISBN: 963-85931-6-4fûzött: 1180 Ft 

JJiiyyoouunngg,,  KKiimm:: A nagyhatalmi politika
és az erdélyi kérdés a II. világhábo-
rú alatt és után. Osiris. (Doktori
mestermunkák) 
ISBN: 963-379-817-5fûzött: 1100 Ft 

JJoonnssssoonn,,  CCaarrll  OOllooff:: A 'Pogányok ide-
je' – vajon véget ért?. Tanulmány
Jehova Tanúi végidôszámításról.
[Magánkiad.]. 
ISBN: 963-640-425-9fûzött: 900 Ft 

JJöövveeddéékkii  kkóóddeexx  22000000..  Viva Média. 
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fûzött: 3000 Ft 
JJuunngg,,  CCaarrll  GGuussttaavv:: Bevezetés a tu-

dattalan pszichológiájába. Európa. 
ISBN: 963-07-6792-9kötött: 1200 Ft 

KK
KKáápplláárr  LLáásszzllóó::  Pénz, érme, érem. Be-

vezetés a numizmatikába. Fiesta –
Saxum. (A tudás könyvtára) 
ISBN: 963-8133-77-5 963-9084-24-7]kötött:
1180 Ft 

KKaarrááddyy  VViikkttoorr::  Zsidóság Európában a
modern korban. Társadalomtörté-
neti vázlat. Új Mandátum. (Nagyítás
/ szociológiai könyvek 24.) 
ISBN: 963-9158-08-9fûzött: 2200 Ft 

KKáárrppááttii  SSáánnddoorr::  Ezt akartuk? Társa-
dalmi tükörkép, 1990–2000. Ma-
gánkiad.
ISBN: 963-640-509-3fûzött: 1000 Ft 

KKaarrssaaii  EErrvviinn  ––  RRoossttááss  ––  FFaarrkkaass
GGyyöörrggyy:: Cigány–magyar képes ol-
vasókönyv. 2. jav. kiad., Gondolat –
Cigány Tud. és Mûv. Társ. 
ISBN: 963-282-414-8fûzött: 550 Ft 

KKäässttnneerr,,  EErriicchh:: Fabian. Egy moralista
regénye.Európa. 
ISBN: 963-07-6748-1kötött: 1200 Ft 

KKeeccsskkeemméétt..  ––  VVáárroossttéérrkkéépp..  Stadt-
plan. City map. M. 1: 15 000. A Kis-
kunsági Nemzeti Park turistatérké-
pe. – Wanderkarte. Tourist map. M.
1: 210 000. Cartographia. 
ISBN: 963-352-376-1 CM330 Ft 

KKeellllyy,,  VViivviieenn:: Az átváltozás mûvésze-
te. Trükkök álcázáshoz. Holló. 
ISBN: 963-9305-16-2fûzött: 749 Ft 

KKeemméénnyynnéé  PPáállffffyy  KKaattaalliinn:: Bevezetés
a pszichológiába. [Fôiskolai tan-
könyv]. 9. kiad., Nemz. Tankvk. 
ISBN: 963-19-1152-7fûzött: 866 Ft 

KKiikkllii  TTiivvaaddaarr:: Az éjszaka kohói. Az éj-
szaka kohója regény:  novellák, hu-
moreszkek, paródiák. Bába. (Tisza
hangja 38.) 
ISBN: 963-9144-65-7fûzött: 650 Ft 

KKiinnccsseess  IIllddiikkóó  ––  KKáánnttááss  PPéétteerr:: A sza-
bálysértési jog.2. köt., Közgazd. és
Jogi Kvk. 
ISBN: 963-224-547-4fûzött: 3671 Ft 

KKiinngg,,  BBeerrnnaarrdd:: A rúnák titkai. Édes-
víz. (Régi korok üzenete) 
ISBN: 963-528-388-1fûzött: 1250 Ft 

KKiipplliinngg,,  RRuuddyyaarrdd:: A dzsungel könyve.
Ciceró. (Klasszikusok fiataloknak) 
ISBN: 963-539-299-0kötött: 1390 Ft 

KKiiss  BBaalláázzss:: Windows 2000. Haladó-
könyv haladó szoftverhez:  a ma-
gyar és az angol változathoz is.
Szak K. 
ISBN: 963-9131-25-3fûzött: 4100 Ft 

KKiissss  FFeerreenncc  ––  MMaajjoorr  IIssttvváánn  ––  VVaalleenn--
ttiinnyy  PPááll:: Információgazdaság és pi-
acszabályozás. Akad. K. 
ISBN: 963-05-7728-3fûzött: 3200 Ft 

KKiissss  IIrréénn:: Nietzsche Zarathustrája az
ezredfordulón. Universitas Kult.
Alapítvány. 
ISBN: 963-9104-43-4fûzött: 1344 Ft 

KKiissss  IIrréénn  ––  TTáábboorrii  LLáásszzllóó:: Krisztus és
a nap. Válogatott írások, 1999. Szt.
Grál Mcsop. 
ISBN: 963-6404-29-1fûzött: 1307 Ft 

KKiisszzeellyy  IIssttvváánn:: Meghalt Szibériában.
Egy szomorú magyar szellemi kór-
kép:  a szibériai Petôfi-kutatás ese-
ményei és irodalma idôrendi sor-
rendben. M. Ház. (Magyar Ház
könyvek 28.) 
ISBN: 963-85901-6-5kötött: 3200 Ft 

KKnniigghhtt,,  EErriicc:: Lassie hazatér. Akkord –
Hungarovox. (Talentum diákkönyv-
tár) 
ISBN: 963-645-028-5kötött: 498 Ft 

KKööbbllööss  JJóózzsseeff  ––  SSüüttttôô  SSzziilláárrdd  ––  SSzzeenn--
ddee  KKaattaalliinn::  Magyar békeszerzôdé-
sek, 1000–1526. Jókai Vár. Kvt. 
ISBN: 963-00-3094-2fûzött: 2000 Ft 

KKóókkaayy  GGyyöörrggyy:: Felvilágosodás, ke-

reszténység, nemzeti kultúra. Uni-
versitas. (Historia litteraria / az Uni-
versitas Könyvkiadó sorozata 8.) 
ISBN: 963-9104-42-6kötött: 1200 Ft 

KKoolloozzssvváárr  ==  CClluujj  NNaappooccaa  ==  KKllaauusseenn--
bbuurrgg..  M. 1: 10 000. belváros = cent-
re = Innenstadt = city M. 1: 5 000.
Cartographia. 
ISBN: 963-352-767-8 CM750 Ft 

KKoollttaaii  TTaammááss:: Szeret, nem szeret.
Színházi írások. Osiris. 
ISBN: 963-379-845-0fûzött: 980 Ft 

KKoorrddoovváánn  VViidd:: Sorskérdések a ho-
roszkópban. 5. ház. Szerelem, ka-
landvágy, gyermek. Nodus.
ISBN: 963-441-320-Xfûzött: 560 Ft 

KKoorrttáárrss  mmaaggyyaarr  íírróókk,,  11994455  ––  11999977::
Bibliográfia és fotótár. 2. köt. K – Z.
Enciklopédia K. 
ISBN: 963-8477-38-5fûzött: 4400 Ft 

KKoosszzttoolláánnyyii  DDeezzssôô:: Kosztolányi De-
zsô összes versei. 4. utánny. Osiris.
(Osiris klasszikusok) 
ISBN: 963-379-859-0kötött: 2500 Ft 

KKoottrraa  KKáárroollyy  ––  KKrreemmnniicczzkkyy  BBeeááttaa::
Személygépkocsi-vezetôk kézi-
könyve. 2. kiad., Lap-ics. 
ISBN: 963-434-337-6fûzött: 1298 Ft 

KKöövveess  JJ..  JJuulliiaannnnaa:: Illik tudni. A kultu-
rált viselkedés szabályai. 12. jav. és
bôv. kiad. K.u.K. K. 
ISBN: 963-9173-55-Xkötött: 980 Ft 

KKoozzmmaa  PPááll::  A szôlô és természete. A
szôlôtermesztés történeti, biológiai
és ökológiai alapjai. 2. átd. kiad.,
Akad. K..
ISBN: 963-05-7720-8kötött: 4800 Ft 

KKrraauusszz  TTiivvaaddaarr::  7 mesterlövész. Mé-
ry Ratio. 
ISBN: 80-88837-27-8fûzött: 1350 Ft 

KKrreennttzz,,  JJaayynnee  AAnnnn:: Bízz bennem. Eu-
rópa. 
ISBN: 963-07-6788-0fûzött: 1200 Ft 

KKrrlleezzaa,,  MMiirroossllaavv::  A Glembay család.
M. Kvklub. (Klub klasszikusok.) 
ISBN: 963-547-138-6kötött: 1780 Ft 

KKrroonn,,  FFrriieeddrriicchh  WW..::  Pedagógia. Osi-
ris. (Osiris tankönyvek) 
ISBN: 963-379-269-Xkötött: 2800 Ft 

KKrrúúddyy  GGyyuullaa:: Az ecetfák pirulása.
Szinbád-történetek. Osiris. (Millen-
niumi könyvtár 84.) 
ISBN: 963-379-866-3kötött: 590 Ft 

KKuulliiffffaayy  HHaannnnaa:: Az almatolvaj és más
mesék. [5-7 éves gyerekek számá-
ra]. M. Ház. 
ISBN: 963-657-181-3kötött: 1950 Ft 

KKüürrsscchhnneerr,,  MMiicchhaaeell::  A hörcsög. Elhe-
lyezés, tartás, gondozás, etetés,
szoktatás és magatartásformák.
Elektra. (Állat, kert) 
ISBN: 963-7314-80-6fûzött: 750 Ft 

LL
LLaannssttyyáákk  IIssttvváánn::  A magyar nyelv

Szlovákiában. Osiris – MTA Kisebb-
ségkut. Mûhely – Kalligram. (A ma-
gyar nyelv a Kárpát-medencében a
XX. század végén 3.) 
ISBN: 963-379-827-2fûzött: 920 Ft 

LLáásszzllóó  BBeennccee:: Arc nélkül. M. Ház.
(Magyar Ház könyvek 21.) 
ISBN: 963-282-355-9kötött: 2500 Ft 

LLeehhóócczzkkyy  ÁÁggnneess::  Ikszedik stáció. Vá-
logatott versek. Universitas. 
ISBN: 963-9104-44-2fûzött: 448 Ft 

LLeeuusscchheell,,  RRoollaanndd:: Hegesztés, for-
rasztás, lakatosmunkák. Cser K.
(Csináld magad) 
ISBN: 963-9003-95-6fûzött: 1698 Ft 

LLüüsscchheerr,,  MMaaxx::  A szerelem színei. A
szerelem és a szerelem teljessége:
új színteszt az erotikus élmény érté-
keléséhez. M. Kvklub. 
ISBN: 963-547-154-8kötött: 1750 Ft 

LLuuttzzeerr,,  EErrwwiinn  WW..::  Egy perccel a halál
után. Elôzetes kép végsô úticélun-
król, a Biblia szerint. Evangéliumi K. 
ISBN: 963-9209-37-6fûzött: 600 Ft 

MM
MMaacckksseeyy,,  KKeennnneetthh::  A II. világháború

katonai tévedései. Alexandra. 
ISBN: 963-367-062-4kötött: 1590 Ft 

MMaaddáácchh  IImmrree:: Az ember tragédiája.
Alexandra. (Klasszikusok diákok-
nak) 
ISBN: 963-367-791-2fûzött: 499 Ft 

MMaaggyyaarroorrsszzáágg,,  22000000::  CD-atlasz. 2.
akt. kiad. Cartographia. 
ISBN: 963-352-883-48900 Ft 

MMaaggyyaarr  ZZoollttáánn:: Rákóczi a néphagyo-
mányban. Rákóczi és a kuruc kor
mondavilága. Osiris. (Osiris-Szá-
zadvég könyvtár) 
ISBN: 963-379-858-2fûzött: 1580 Ft 

MMaallaammuudd,,  BBeerrnnaarrdd:: Jozip népe. Cice-
ró. 
ISBN: 963-539-143-9fûzött: 690 Ft 

MMaallaammuudd,,  BBeerrnnaarrdd:: Ördögûzés és
más elbeszélések. Ciceró. 
890 Ft 

MMáánnddyy  IIvváánn:: Fabulya feleségei. Kis-
regény. Osiris. (Millenniumi könyv-
tár 79.) 
ISBN: 963-379-860-4kötött: 590 Ft 

MMaannóóffaallvvaa.. Többnyelvû matematikai
gyakorló CD-rom. Nemz. Tankvk. 
ISBN: 963-18-9149-65500 Ft 

MMaarrqquuaarrddtt,,  HHaannnnee:: Reflexzóna-
masszázs lábon. 2. kiad. Új Gondo-
latok. [Eppenbruhn], Sarkadi
GmbH. 
ISBN: 963-8343-04-4fûzött: 2500 Ft 

MMaarrssddeenn,,  KKaatthhrryynn:: Harmincnapos
egészségkúra. Alexandra. 
ISBN: 963-8086-31-9fûzött: 698 Ft 

MMaasshh,,  RRoobbiinn:: Cyberkommandó. Be-
holder. (Árnyvadász) 
ISBN: 963-9047-62-7fûzött: 898 Ft 

MMaasssseennkkeeiill,,  AA..  ––  PPaanneessaarr,,  PP..:: Gyer-
tyakészítés. Viaszporból és -zselé-
bôl. Cser K. (Színes ötletek) 
ISBN: 963-9003-94-8fûzött: 547 Ft 

MMaayy,,  KKaarrll:: Old Surehand. Úti elbe-
szélések. (1. köt.) Unikornis. (Karl
May összes mûvei 14.) 
ISBN: 963-427-400-5kötött: 2600 Ft 

MMaayy,,  KKaarrll:: Old Surehand. Úti elbe-
szélések.(2. köt.) Unikornis. (Karl
May összes mûvei 15.) 
ISBN: 963-427-401-3kötött: 2600 Ft 

MMeenneeddzzssmmeenntt  ttaannááccssaaddáássii  kkéézzii--
kköönnyyvv..  KJK-KERSZÖV. 
ISBN: 963-224-494-Xfûzött: 5824 Ft 

MMeessss  BBééllaa:: Apróvadra is vadásztam.
TerraPrint. 
ISBN: 963-9186-18-Xfûzött: 1200 Ft 

MMéésszzööllyy  MMiikkllóóss::  Saulus. Alexandra.
(Klasszikusok diákoknak) 
ISBN: 963-367-795-5fûzött: 499 Ft 

MMiikksszzáátthh  KKáállmmáánn..  Általános és kö-
zépiskolások számára. Tóth.
(Nagyjaink) 
ISBN: 963-9081-09-4fûzött: 625 Ft 

MMiikksszzáátthh  KKáállmmáánn:: Beszterce ostro-
ma. Egy különc ember története.
Alexandra. (Klasszikusok diákok-
nak) 
ISBN: 963-367-790-4fûzött: 599 Ft 

MMiilleess,,  RRoossaalliinndd::  Az idô leányai. A nôk
világtörténelme. Balassi. (Feminiz-
mus és történelem) 
ISBN: 963-506-348-2fûzött: 2500 Ft 

MMiitt  mmuuttaatt  aa  tteennyyéérr??  Bevezetés a kiro-
mantiába. Fiesta – Saxum. (A tudás
könyvtára) 
ISBN: 963-8133-75-9 963-9084-25-5kötött:
1180 Ft 

MMiizzsseerr  LLaajjooss::  Tirpák vezetéknevek.
Stúdium. (A Magyar Tudományos
Akadémia Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Tudományos Testü-
letének közleményei) 
ISBN: 963-7988-79-3fûzött: 1008 Ft 

MMoollnnáárr  LLáásszzllóó  ––  MMootteessiikkyy  ÁÁrrppáádd::
Gróf Forgách Károly élete és csa-
ládjának legendája. TerraPrint. 
ISBN: 963-9186-22-8fûzött: 1000 Ft 

NN
NNaaggyy  JJóózzsseeff.. Kijárat. 

ISBN: 963-9136-53-0fûzött: 1980 Ft 
NNeeee,,  WWaattcchhmmaann:: A gyôzedelmes élet.

[A normális keresztyén élet alapja].
Living Stream Ministry. 
ISBN: 0-7363-0716-8fûzött: 700 Ft 

NNeemmeess  IIssttvváánn::  A Hajnal trilógiája. 2.
kiad. Cherubion. (Cherubion fanta-
sy exkluzív 38.) 
ISBN: 963-9110-88-4 [hibás ISBN 9110-88-
4]kötött: 1498 Ft 

NNeemmzzeettkköözzii  vveeggeettaarriiáánnuuss  sszzaakkááccss--
kköönnyyvv..  M. Kvklub. 
ISBN: 963-547-128-9kötött: 1890 Ft 

NNyy
NNyyíírreeggyyhháázzaa::  térkép = Stadtplan =

map. M. 1: 20 000. 2. jav. kiad., Car-
tographia. 
ISBN: 963-352-381-8 CM330 Ft 

OO
OOrraa  eett  llaabboorraa..  Hitélet és az egyházak

tevékenysége a "Csillag börtönben"
a XIX. században és a XX. század
végén:  tanulmányok, dokumentu-
mok, visszaemlékezések.Bába.
("Szegedi Csillag börtön" történeti,
tudományos, módszertani közlemé-
nyek 2.) 
ISBN: 963-9144-85-1fûzött: 807 Ft 

OOrroosszz  IIssttvváánn:: Széchenyi és kortársai.
Válogatott tanulmányok a reform-
korról. Multiplex Media – Debrecen
U. P. 
ISBN: 963-03-7327-0fûzött: 1300 Ft 

OOssvváátt  KKáállmmáánn::  Motívumok. Váloga-
tott írások. Mentor. 
ISBN: 973-8002-40-0fûzött: 1250 Ft 

PP
PPáállffyy  GGyyuullaa:: Fiúnevek. Milyen nevet

válasszunk? Aranyhal. 
ISBN: 963-8366-98-2fûzött: 799 Ft 

PPáállffyy  GGyyuullaa:: Lánynevek. Milyen ne-
vet válasszunk? Aranyhal. 
ISBN: 963-8366-98-2fûzött: 799 Ft 

PPáánnddyy  LLaajjooss:: Kumari, a repülô kisele-
fánt. Ciceró. 
ISBN: 963-539-280-Xkötött: 1190 Ft 

PPaarróócczzaaii  CCssaabbaa:: Háton vitt sarkcsil-
lag. Alma Graf. Stúdió és K. - Hu-
manitas. 
ISBN: 963-00-3556-1fûzött: 880 Ft 

PPáásszzttoohhyy  ZZoollttáánn::  Fogarasi-Havasok.
Turisztikai kalauz. Pallas-Akadémi-
a. (Erdély hegyei 13.) 
fûzött: 1500 Ft 

PPââtt''iiggoorrsskkiijj,,  GGrriiggoorriijj  PPaavvlloovviicc:: Cselló-
val a világ körül. Európa.
ISBN: 963-07-6780-8kötött: 1800 Ft 

PPeecchháánnyy  AAddoollff:: A magyarországi tó-
tok. Felsômagyarország. (Felsôma-
gyarországi Minerva 6.) 
ISBN: 963-9280-06-2fûzött: 1100 Ft 

PPééccssvváárraaddii  GGáábboorr::  Jeruzsálemi uta-
zás. Holnap. 
ISBN: 963-346-383-1kötött: 1690 Ft 

PPeessttii  JJáánnooss::  Balaton. [fotóalbum].
Alexandra. 
ISBN: 963-367-389-5kötött: 3990 Ft 

PPeessttii  JJáánnooss::  Balaton. [Lake Balaton].
Alexandra. 
ISBN: 963-367-744-0kötött: 4990 Ft 

PPeessttii  JJáánnooss::  Balaton. [Le Balaton].
Alexandra. 
ISBN: 963-367-746-7kötött: 4990 Ft 

PPeessttii  JJáánnooss:: Balaton. [Plattensee].
Alexandra. 
ISBN: 963-367-745-9kötött: 4990 Ft 

PPéétteerrffii  AAnnddrrááss:: Szivarfüst és régi me-
sék. Kávé K. 
ISBN: 963-9169-23-4kötött: 1380 Ft 

PPeetthhôô  SSáánnddoorr:: A szabadságharc esz-
méi. Holnap. 
ISBN: 963-346-324-6kötött: 1500 Ft 

PPóóssáánn  LLáásszzllóó:: A Német Lovagrend



26

pénzügypolitikája a kezdetektôl a
14. század közepéig. Multiplex Me-
dia – Debrecen U. P. 
ISBN: 963-00-3330-5fûzött: 1400 Ft 

PPóóttllaappookk  aa  HHaattáállyyooss  jjooggsszzaabbáállyyookk
ggyyûûjjtteemméénnyyee  ccíímmûû  kkiiaaddvváánnyyhhoozz,,
110099.. 2000. május 31-i állapot. KJK-
KERSZÖV. 
fûzetlen: 20684 Ft 

PPóóttllaappookk  aa  HHaattáállyyooss  jjooggsszzaabbáállyyookk
ggyyûûjjtteemméénnyyee  ccíímmûû  kkiiaaddvváánnyyhhoozz,,
111100.. KJK-KERSZÖV. 
fûzetlen: 20260 Ft 

PPrraattcchheetttt,,  TTeerrrryy:: A mágia fénye. Fan-
tasy regény. 2. kiad. Cherubion. 
ISBN: 963-9110-86-8fûzött: 798 Ft 

PPuusskkiinn,,  AAlleekkssaannddrr  SSeerrggeeeevviicc::  Anye-
gin (1823–1831). Alexand-
ra.(Klasszikusok diákoknak) 
ISBN: 963-367-794-7fûzött: 599 Ft 

RR
RRáácczz  LLaajjooss:: Emlékeket égetek. 66

vers. Cigány Tud. és Mûv. Társ. 
ISBN: 963-04-4815-7fûzött: 550 Ft 

RRáácczz  LLaajjooss::  Zsoltárok. Cigány Tud.
és Mûv. Társ. 
fûzött: 500 Ft 

RRáácczz  ZZoollttáánnnnéé:: Szobanövények ott-
honunkban. Kézikönyv:  mindaz,
amit a 150 leggyakoribb szobanö-
vényrôl tudni érdemes. Stúdium.
("Otthonunkban a természet") 
ISBN: 963-7988-75-0fûzött: 2016 Ft 

RRaaddnnóóttii  MMiikkllóóss..  Általános és középis-
kolások számára. Tóth. (Nagyjaink) 
ISBN: 963-9029-95-5fûzött: 625 Ft 

RRaajjnnaa  PPéétteerr  ––  TTaarriisskkaa  PPéétteerr:: Az
idôskor neuropszichiátriája. B+V
Lap- és Kvk. 
ISBN: 963-7746-33-1fûzött: 2290 Ft 

RRaannddaallll,,  GGeeooffffrreeyy::  Márkázás a gya-
korlatban. Geomédia. (Marketing
és kommunikáció) 
ISBN: 963-7910-72-7fûzött: 3800 Ft 

RReeggéécczzii  IIllddiikkóó:: Csehov és a korai eg-
zisztenciabölcselet. Kossuth Egy.
K. (Orbis litterarum / világirodalmi
sorozat 8.) 
ISBN: 963-472-460-4fûzött: 600 Ft 

RReeiissss,,  FFeerrnn::  Egészséges táplálko-
zással a gyermekáldásért. A fogam-
zás elôsegítése és a vetélés elkerü-
lése a reformkonyha eredményei-
nek felhasználásával. Bioenergetic. 
ISBN: 963-8120-86-Xfûzött: 1250 Ft 

RReemméénnyyiikk  SSáánnddoorr::  Reményik Sándor
válogatott versei. Unikornis. (A ma-
gyar költészet kincsestára 90.) 
ISBN: 963-427-407-2kötött: 2900 Ft 

RReeyynnoollddss,,  MMiicchhaaeell:: Az ördög segéd-
tisztje. Jochen Peiper páncélospa-
rancsnok. Hajja. (20. századi had-
történet) 
ISBN: 963-9037-95-8kötött: 1995 Ft 

RRoobbeerrttss,,  JJoohhnn  MMoorrrriiss::  Képes történe-
lem. 8. köt. Az európai birodalmak.
Officina Nova – M. Könyvklub – Sa-
xum. 
ISBN: 963-547-114-9kötött: 3900 Ft 

RRoobbeerrttss,,  NNoorraa:: A tûz leánya. Gabo. 
ISBN: 963-9237-26-4fûzött: 990 Ft 

RRoobbiinnssoonn,,  PPaattrriicckk::  A lopakodó. Ale-
xandra. 
ISBN: 963-367-722-Xfûzött: 1190 Ft 

RRoobbiinnssoonn,,  PPaattrriicckk:: Nimitz anyahajó.
Alexandra. 
ISBN: 963-367-737-8fûzött: 1190 Ft 

RRoobbiinnssoonn,,  PPaattrriicckk:: Tájfun. Alexandra. 
ISBN: 963-367-738-6fûzött: 1190 Ft 

RRooddrriigguueezz,,  KK..  SS..:: A Backstreet
Boys. Alexandra. 
ISBN: 963-367-752-1fûzött: 598 Ft 

RRooggnneerr,,  MMaannffrreedd  ––  PPhhiilliippppeenn,,  HHaannss--
DDiieetteerr:: Az ékszerteknôs. Elektra.
(Állat, kert) 
ISBN: 963-9205-53-2fûzött: 750 Ft 

RRoohhrr,,  WWuullffiinngg  vvoonn:: A harmadik évez-
red asztrológiája. Bioenergetic. 

ISBN: 963-8120-94-0fûzött: 980 Ft 
RRoommhháánnyyii  AAttttiillaa:: A papagájok tartása

és tenyésztése. Falukv.-Ciceró. 
ISBN: 963-539-289-3fûzött: 1190 Ft 

RRoossttááss--FFaarrkkaass  GGyyöörrggyy:: A békesség
zarándokai. Versek. Cigány Tud. és
Mûv. Társ. 
ISBN: 963-04-9025-0fûzött: 550 Ft 

RRoossttááss--FFaarrkkaass  GGyyöörrggyy::  Apám meséi
2. A sündisznó története. Cigány
Tud. és Mûv. Társ. 
ISBN: 963-03-4605-2fûzött: 1100 Ft az
Apám meséi 1.-vel 

RRoossttááss--FFaarrkkaass  GGyyöörrggyy:: Aranyhídon.
Versek. Cigány Tud. és Mûv. Társ. 
ISBN: 963-04-5149-2fûzött: 550 Ft 

RRoossttááss--FFaarrkkaass  GGyyöörrggyy:: Cigánysá-
gom vállalom. Cigány Tud. és Mûv.
Társ. – Kossuth. 
ISBN: 963-04-1764-2fûzött: 550 Ft 

RRoossttááss--FFaarrkkaass  GGyyöörrggyy  ––  KKaarrssaaii  EErr--
vviinn::  Apám meséi. Cigány álmok.(1.)
fûzött: 1100 Ft az Apám meséi 2.-vel 

RRoossttááss--FFaarrkkaass  GGyyöörrggyy:: Maladyipe.
Mûfordítások. Cigány Tud. és Mûv.
Társ. 
ISBN: 963-04-3384-2fûzött: 550 Ft 

RRoossttááss--FFaarrkkaass  GGyyöörrggyy:: Megváltá-
sért. Versek. 2. kiad., Cigány Tud.
és Mûv. Társ. 
ISBN: 963-04-1643-3fûzött: 550 Ft 

RRoossttááss--FFaarrkkaass  GGyyöörrggyy:: Mindenség-
be zárva. Versek. Cigány Tud. és
Mûv. Társ. 
ISBN: 963-03-9665-3fûzött: 550 Ft 

RRoossttááss--FFaarrkkaass  GGyyöörrggyy:: Ôsi cigány
mesterségek és foglalkozások. 2.
bôv. kiad. Cigány Tud. és Mûv.
Társ. 
ISBN: 963-03-9663-7fûzött: 550 Ft 

RRoossttááss--FFaarrkkaass  GGyyöörrggyy:: Tiétek a szí-
vem. [Gyermekversek]. 2. bôv. kiad.
Cigány Tud. és Mûv. Társ. 
ISBN: 963-593-132-8fûzött: 550 Ft 

RRoossttááss--FFaarrkkaass  TTíímmeeaa::  Apám öröksé-
ge. Versek. Cigány Tud. és Mûv.
Társ. 
ISBN: 963-04-4816-5fûzött: 550 Ft 

RRuugglliioonnii,,  GGiiuusseeppppee:: Ki Aikido avagy A
tudat és a test egyesítése. Koichi
Tohei mester útmutatásai szerint.
Lunarimpex. (Mesterek és harci
mûvészetek 16.) 
ISBN: 963-9219-05-3fûzött: 1053 Ft 

RRuuvvaa  FFaarrkkaass  PPááll:: Vasvirágok nyílása
a Gangesztôl a Dunáig. Versek. Ci-
gány Tud. és Mûv. Társ. 
ISBN: 963-04-6514-0fûzött: 550 Ft 

RRyyaann,,  SStteevvee:: Rejtvényes IQ-torna.
Aranyhal. 
ISBN: 963-8366-94-Xfûzött: 350 Ft 

SS
SSaaiinntt--EExxuuppéérryy,,  AAnnttooiinnee  ddee:: A kis her-

ceg. 18. kiad. Móra. 
ISBN: 963-11-7554-5kötött: 1298 Ft 

SSaaiinntt--EExxuuppéérryy,,  AAnnttooiinnee  ddee:: O cino
krajoro. Cigány Tud. és Mûv. Társ. 
ISBN: 963-04-4344-9fûzött: 550 Ft 

SSaajjóó  SSáánnddoorr:: Nem akarok gyáva
csendet.... Ménrót K. 
ISBN: 963-00-3162-0fûzött: 1200 Ft 

SSaalleemmbbiieerr,,  PPhhiilliippppee  ––  CCaarrsstteennss,,  WWiillff--
rriieedd:: Képes állatkönyvem. Hemma. 
ISBN: 2-8006587-9-7kötött: 1680 Ft 

SSaassssoonn,,  JJeeaann:: A fátyol mögött. Igaz
történet egy szaúd-arábiai királyi
család életébôl. Gabo. 
ISBN: 963-9237-24-8fûzött: 990 Ft 

SSeebbaalldd,,  HHaannss:: Boszorkányok hajdan
és ma. Holnap. 
ISBN: 963-346-357-2kötött: 1690 Ft 

SShhaakkeessppeeaarree,,  WWiilllliiaamm::  Hamlet, dán
királyfi. Szalay Kvk. 
ISBN: 963-9178-70-5fûzött: 600 Ft 

SShhaakkeessppeeaarree,,  WWiilllliiaamm:: Kétnyelvû
Shakespeare-breviárium. Európa. 
ISBN: 963-07-6630-2kötött: 1500 Ft 

SSiieennkkiieewwiicczz,,  HHeennrryykk:: Quo vadis?

Történeti regény Nero császár ko-
rából. Repr. kiad. Laude. 
ISBN: 963-7830-66-9fûzött: 975 Ft 

SSiilliioottttii,,  AAllbbeerrttoo:: Királyok Völgye. Thé-
ba templomai és temetôi. Gabo. 
ISBN: 963-9237-12-4kötött: 4990 Ft 

SSiimmoonnffyy  JJóózzsseeff:: Bánatkönyve. Ver-
sek. Mentor. 
ISBN: 973-8002-39-7fûzött: 750 Ft 

SSiinnaappiiuuss  JJáánnooss::  Kis vadászerdô. Fe-
jedelmi mulató erdô, amelyben a
vadászatról is szó lesz. TerraPrint. 
ISBN: 963-9186-17-1fûzött: 1300 Ft 

SSmmiitthh,,  RR..  CC..:: Az indián éjszakája. Pu-
edlo K. 
ISBN: 963-93200-0-5fûzött: 575 Ft 

SSttrraatthheerrnn,,  PPaauull:: Einstein. Elektra.
(Heuréka) 
ISBN: 963-9205-57-5kötött: 780 Ft 

SSttrraatthheerrnn,,  PPaauull:: Hawking. Elektra.
(Heuréka) 
ISBN: 963-9205-54-0kötött: 780 Ft 

SSzz
SSzzaallaayy  KKáárroollyy:: Szókimondó. M. Ház.

(Magyar Ház könyvek 26.) 
ISBN: 963-9137-93-6fûzött: 1550 Ft 

SSzzéékkeellyyfföölldd..  SSzzeekklleerrllaanndd.. M. 1: 250
000. Ábel Térképészeti Kft. – Carto-
graphia – Kárpátia Térképmûhely
Kft. 
ISBN: 963-352-441-5 CM850 Ft 

SSzzeeppeessii  JJóózzsseeff::  Putrik és paloták. Ri-
port-kötet. Cigány Tud. és Mûv.
Társ. 
ISBN: 963-04-7383-6fûzött: 550 Ft 

SSzziirrtteess  GGáábboorr:: A millenniumi Pécs.
Pro Pannonia. (Pannónia könyvek) 
ISBN: 963-9079-57-X kötött: 1300 Ft 

SSzzóólláássookk  ééss  kköözzmmoonnddáássookk.. Óvodás
és kisiskolás gyermekekhez szóló
szólások és közmondások gyûjte-
ménye. [Magánkiad.] 
ISBN: 963-550-327fûzött: 1120 Ft 

SSzzoolliivvaa  JJáánnooss::  Vaktérkép. Versek.
Pannon Tükör Kv. (Pannon tükör
könyvek) 
ISBN: 963-85834-5-2fûzött: 896 Ft 

SSzzôônnyyeeii  GGyyuullaa::  Tanuljunk kártyázni.
Alexandra. 
ISBN: 963-367-694-0fûzött: 598 Ft 

TT
TTaalláálljjuukk  kkii  eeggyyüütttt!! Óvodás és kisisko-

lás gyermekekhez szóló találós kér-
dések gyûjteménye. [Magánkiad.] 
ISBN: 963-550-424-1fûzött: 1493 Ft 

TTaammáássii  ÁÁrroonn:: Ábel a rengetegben.
Regény. Ciceró. 
ISBN: 963-539-264-8fûzött: 690 Ft 

TTaatteellbbaauumm,,  JJuuddyy::  Bátorság a gyász-
hoz. Pont. 
ISBN: 963-8336-45-5fûzött: 980 Ft 

TTeedddd  pprróóbbáárraa  kkééppeessssééggeeiiddeett!!:: IQ.
Egmont Hungary. (Teszt könyvtár
1.) 
ISBN: 963-627-340-5fûzött: 499 Ft 

TTóótthh  IIssttvváánn:: A magyar díszítés alap-
formái. M. Ház. (Magyar Ház köny-
vek 20.) 
ISBN: 963-9022-05-5fûzött: 1450 Ft 

TTóótthh  SSáánnddoorr:: Keresztnevek eredete.
Rendhagyó mûvelôdéstörténet. An-
no. 
ISBN: 963-9066-99-0fûzött: 725 Ft 

TTrreebboorrllaanngg,,  RRoobbeerrtt  ––  KKnniigghhtt,,  MMaarrkk::
Hogyan boldoguljunk Ausztráliá-
ban? Tényleg fejjel lefelé lógnak az
emberek?:  útikalauz az ausztrál vi-
szonyok fehér foltjaihoz. Ciceró.
ISBN: 963-539-316-4fûzött: 798 Ft 

UU
UUjjkkéérryy  CCssaabbaa::  Harangszó a vizek fe-

lett. Szent László és a somogyvári
bencés apátság regénye. 3. kiad.,
Seneca – Kvmûhely 21. (Seneca
könyvek) 
ISBN: 963-9162-09-4fûzött: 1290 Ft 

UUttaazzáássookk  aazz  eellnnöökkkkeell..  Göncz Árpád-

dal a világban. Tevan. 
ISBN: 963-7278-69-9fûzött: 1770 Ft 

VV

VVaajjaayy  SSzzaabboollccss::  Én, Anonymus. Ön-

életrajz. 2. átn. kiad. Argumentum. 
ISBN: 963-446-138-7fûzött: 1600 Ft 

VVáámmjjooggsszzaabbáállyyookk,,  22000000.. 2. A vámtör-

vény végrehajtásának részletes

szabályairól szóló – 27/2000. (VI.

23.) PM rendelettel módosított –

10/1996. (III. 25.) PM rendelet., Vi-

va Média. 
fûzött: 3900 Ft (1-–2.)

VVáámmsszzaabbáállyyookk,,  22000000.. 1. Miskei Lász-

ló – Kovács Csaba – Tüske Péter: A

2000. évi XXXII. törvénnyel módosí-

tott 1995. évi C. törvény a vámjog-

ról, a vámeljárásról, valamint a vám-

igazgatásról, a végrehajtásról szóló

89/2000. (VI.20.) kormányrendelet-

tel módosított 45/1996. (III.25.) kor-

mányrendelet egységes szerkezet-

ben. Viva Média. 
fûzött: 3900 Ft (1–2.)

VVaannooyyeekkee,,  VViioollaaiinnee::  A fáraó titka.

Gold Book. 
ISBN: 963-9248-38-Xkötött: 1398 Ft 

VVaarrggaa  KKaattaalliinn:: Tündérforgó. Mesebe-

li idôutazás a regék birodalmában.

Ciceró. 
ISBN: 963-539-147-1kötött: 2900 Ft 

VVaarrrróó  AAllaaddáárr  BBééllaa::  Magyar fûszeres

növények termelése, gyûjtése, al-

kalmazása.Black & White. 
ISBN: 963-9125-45-8fûzött: 499 Ft 

VVaassss  LLáásszzllóó  ––  MMoollnnáárr  MMaaggddaa:: A

klasszikus férficipô. Vince. 
ISBN: 963-9192-77-5kötött: 4495 Ft 

VVeesszzpprréémm::  térkép = Stadtplan =

map. M. 1: 12 500. Cartographia. 
ISBN: 963-352-367-2 CM330 Ft 

WW

WWeebbsstteerr,,  JJeeaann::  Erre csak Patty ké-

pes! Mágus. (Könyvfalók könyvtára

13.) 
ISBN: 963-8278-41-2fûzött: 594 Ft 

WWeebbsstteerr,,  JJeeaann:: Patty a kollégiumban.

2. kiad. Mágus. (Könyvfalók könyv-

tára 1.) 
ISBN: 963-8278-12-9fûzött: 398 Ft 

ZZ

ZZoollttaaii  DDéénneess:: A zeneesztétika törté-

nete a kezdetektôl Hegelig. Éthosz

és affektus. 3. átd. kiad., Kávé K. 
ISBN: 963-9169-24-2fûzött: 1690 Ft 

Az összeállítás a Könyvtárellátó
Közhasznú Társaság információs
rendszere alapján készült. A felso-
rolt könyveket a Könyvtárellátó már
felajánlotta megvásárlásra a
könyvtáraknak, ill. megrendelhetôk
a társaság home lapján (www.kel-
lo.hu).
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AAZZ  EEUURRÓÓPPAA  KKÖÖNNYYVVKKIIAADDÓÓ  AAUUGGUUSSZZTTUUSSII  KKÍÍNNÁÁLLAATTÁÁBBÓÓLL

Robert Bly:
Vasjankó
(Könyv a férfiakról)
Ára: 1700 Ft

Ballai László:
A mezítelen marketing

Ára: 1800 Ft

AGATHA CHRISTIE: PADDINGTON 16.50 980 Ft

ANTHONY BURGESS: GÉPNARANCS 1500 Ft

ITALO CALVINO: A KERESZTEZETT SORSOK

KASTÉLYA 1500 Ft

ANDRÉ CASTELOT: JOSEPHINE 2500 Ft

F. SCOTT FITZGERALD: AZ ÉJ SZELÍD TRÓNJÁN 1980 Ft

CARLO GOLDONI: A PATIKUS (Négy komédia) 2000 Ft

STEPHEN KING: BORZALMAK VÁROSA 1200 Ft

AMIN MAALOUF: SZAMARKAND 1800 Ft

FRIEDRICH NIETZSCHE: IFJÚKORI GÖRÖG

TÁRGYÚ ÍRÁSOK (Mérleg sorozat) 1100 Ft

P. G. WODEHOUSE: NYÁRI ZIVATAR

(Vidám Könyvek) 980 Ft

Diákkönyvtár sorozat:

TRUMAN CAPOTE: HIDEGVÉRREL 720 Ft

ROBERT MERLE: MESTERSÉGEM A HALÁL 680 Ft

SCHILLER DRÁMÁK 780 Ft

VILLON VERSEI 560 Ft

Komoróczy Géza
Holocaust
A pernye beleég a bôrünkbe
184 oldal, kötött, Fr/5, 1500 Ft

A Holocausthoz még ezer szállal kapcso-
lódnak mai állapotaink, de nincs közmeg-
egyezés arról, hogy mindez a mi történe-
tünk. A Holocaust: zsidók millióinak
meggyilkolása a zsidó nép történelme, de
nemcsak az: szerves része a magyar törté-
nelemnek is.

Kowalczyk, Andrzej Stanislaw
Petljura úr?
Fordította: Körner Gábor
136 oldal, kötött, Fr/5, 1500 Ft

1926-ban Párizsban egy oroszországi zsidó,
Svarcbard, lelôtte Petljurát, az I. világhábo-
rú utáni független ukrán állam emigráns
vezetôjét. A kiváló esszéista a Svarcbard-
per ürügyén az ukrán-zsidó, lengyel-zsidó,
orosz-zsidó viszonyt mérgezô elôítéletek,
félreértések okait kutatja.

Pataki Ferenc
Rendszerváltók és bûnbakok
192 oldal, kötött, Fr/5, 1500 Ft

A rendszerváltás óta az átmenet kutatása a
tudományosság divattémája lett. A társada-
lom-lélektani esszék az átalakulás emberi di-
menziójáról nyújtanak pillanatfelvételeket.

André, Christophe
A félénkség
Fordította: Varga Emese
152 oldal, kötött, Fr/5, 1500 Ft

Baron-Cohen, Simon–Bolton, Patrick
Autizmus
Fordította: Gyôri Miklós
168 oldal, kötött, Fr/5, 1500 Ft

Reboul, Anne–Moeschler, Jacques
A társalgás cselei
Fordította: Gészeg Zsuzsa
256 oldal, kötött, Fr/5, 1500 Ft

Piaget, Jean–Inhelder, Bärbel
Gyermeklélektan
Fordította: Benda Kálmán
158 oldal, kötött, Fr/5, 1100 Ft

Az Osiris Kiadó könyvei megvásárolhatók az Osiris Könyvesházban (1053 Budapet, Veres Pálné u. 4–6.
Telefon: 266-4999) és megrendelhetõk az Osiris Kiadóban (1053 Budapest, Egyetem tér 5., tel.: 266-6560/108)
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