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Keresse a könyveket és a szerzôket június 7–8–9-én
a Vörösmarty téren a Helikon standnál!

AZ EURÓPA KÖNYVKIADÓ KÖNYVHETI ÚJDONSÁGAI
Paul Auster: Timbuktu
Fordította: Elekes Dóra
Ára: 1600 Ft

Ingmar Bergman:
Hûtlenek
(Három filmnovella)

Fordította: Kúnos
A Leviatán, a Mr. Vertigo és más,
László
nálunk is ismert regények szerzôje
Ára: Kb. 1800 Ft
ma már vitathatatlanul a kortárs
A címadó kisregénybôl,
amerikai próza egyik
a világhírû svéd rendezô
legkiemelkedôbb képviselôje. Új
1997-ben született
regényének emberhôse egy fura
alkotásából Liv Ullmann
alak: önjelölt próféta és bolond
készített nagy sikerû filvilágmegváltó, aki az év nagy
met. A kötet ezen kívül
részét gyalogos vándorlással és
még a Lelki ügy és a
prédikálással tölti. Ezeken az
Szerelem szeretôk nélkül
utakon egyetlen társa a könyv
címû filmnovellákat tartalmazza.
igazi fôhôse, Csonti úr, a kutya, aki ugyan beszélni nem tud,
de az emberi beszédet annál inkább érti…

Slawomir
Mrozek:
A túlvilág titkai
és más történetek
Fordította:
Cservenits Jolán,
Fejér Irén, Mihályi
Zsuzsa, Pálfalvi
Lajos, Reiman Judit
és Szenyán
Erzsébet
Ára: 1800 Ft
A Mrozek-sorozat
hatodik kötete a
groteszk nagy mesterének 1990 és 1995 között született elbeszéléseit tartalmazza. Ugyancsak a Könyvhétre jelenik meg a sorozat
ötödik, A túlvilág titkai és más történetek címû válogatása, melyben
az 1986–1990 között született írások olvashatók.
A világhírû lengyel író a Könyvhét vendége lesz.

Susan Sontag:
Amerikában

Fordította: Komáromy
Rudolf
Ára: 2300 Ft
A nálunk is jól ismert
szerzô legújabb regénye
lenyûgözô mennyiségû
történelmi kutatás alapján
írt nagy igényû munka a
múlt századi Amerika
életérôl. A regény fôhôse
egy „híres” lengyel
színésznô, aki az 1870-es
évek közepén barátaival Amerikába megy, hogy létrehozzanak egy eszményi kommunisztikus farmot.

John Updike:
Majd ha fagy
Fordította: Gy.
Horváth László
Ára: 2300 Ft

Egy laza trilógia
elsô darabja ez
a regény, amely
a vallás és Amerika,
a vallás és a XX.
századi ember
viszonyát boncolgatja. A második
kötet az Így látja
Roger, a harmadik pedig az S. címû. Mindkettô
megjelent már magyarul.

Piotr
Siemion:
Éjszakai
piknik

Fordította: Palkó
Katalin
Ára: Kb. 1700 Ft
Az üstökösként
feltûnt fiatal lengyel
író regénye a forrongó nyolcvanas
évek elején,
a rendszerváltozás
elôtti
Lengyelországban játszódik, ahol fiatalok
próbálnak eligazodni az értékvesztett világban.

Gazdag kínálattal várunk minden olvasót az Ünnepi Könyvhét fô helyszínén, a budapesti Vörösmarty téren!

A

Móra Kiadó

ünnepi könyvheti
kínálatából

Podonyi Hedvig
Zöldföld és Mohónia
(Zsiráf könyvek sorozat)
„Bátorkodom szíves figyelmébe ajánlani, felség, hogy az elmúlt idôben az
összes szóba jöhetô országot meg
méltóztatott hódítani, igába méltóztatott hajtani és ki méltóztatott fosztani, Zöldföld kivételével.” Ez a nagy
harci hercehurca kezdete…

890 Ft

Nanetti, Angela
Nagyapó a cseresznyefán
(Az én könyvtáram sorozat)
Csodálatos cseresznyefa volt, és
csodálatos volt a nagyapa is. Unokája,
Tonino tôle tanult fára mászni, tôle
tudta meg, hogy a növények érzô
lények, és hogy egy Alfonsina nevû
liba családtag lehet.

1280 Ft

Stevenson, Robert Louis
Gyermekkert
Gyermekversek két nyelven
A versek ötletesek, játékosak,
finomak és elegánsak. A 125 éve
megjelent verseskötet magyar
változata tartalmazza az eredeti
szöveganyag felét,
kétnyelvû (angol–magyar)
változatban.

1690 Ft

Finnugor regék és mondák
(Regék és mondák sorozat)
A másfél száz történetbôl megismerjük
a finnugorok életének színterét, természeti, földrajzi környezetüket,
egykori életmódjukat, foglalkozásaikat,
szokásaikat és viszontagságaikat,
melyeket többüknél írásos följegyzések,
krónikák egyáltalán nem rögzítettek.

1650 Ft

Lind, Hera
A szupernô
(Nôk & ôk sorozat)
Dehogy szuper! Csak olyan, mint
minden nô. Otthon nyûglôdik két
kisfiával, miközben férje, a nagyképû
rendezô szappanoperákat forgat a
Karib-tengeren. Minden megváltozik,
amikor Franziska puszta véletlenségbôl
sikerregényt ír elrontott házasságáról…

1790 Ft

A dán királyfi
■ A 73. Ünnepi Könyvhét idén június 6ától 10-éig tart, és központi eseményei hagyományos helyszínén, a budapesti Vörösmarty téren zajlanak. Bátran megjósolhatjuk, lesz ismét hangos zeneszó, sok-sok
újdonság és szerzôik dedikálása, tolongó
tömeg, mondom, mindezt bátran megjósolhatjuk, hiszen mindig így volt, miért
pont most lenne másképp.
Az idei Ünnepi Könyvhét azonban egy
dologban különbözik minden más eddigi
könyvhéttôl, ez a mostani Az Olvasás Éve
eseménysorozatnak egyben a záró rendezvénye, (mint ahogyan a tavalyi abban különbözött, hogy az meg a nyitó rendezvénye volt).
Ilyen még nem volt Magyarországon:
széles körû civil és állami együttmûködéssel sikerült adaptálni, megszervezni és megvalósítani könyvszakmai kezdeményezésre
angliai minta alapján azt, hogy egy egész
évet az olvasás eszméjének szenteljünk.
A Könyvhét a kezdetektôl lelkes híve volt
Az Olvasás Éve gondolatának. s most, hogy
ez véget ér, kicsit szomorkás a hangulatunk
(máma). Mégpedig azért, mert – mutatis
mutandis – igencsak hamleti volt ez a mi
olvasási évünk. A dán királyfi, ha megéri,
nagy király lett volna… Az Olvasás Éve, ha
minden úgy történik, ahogyan kezdeményezôje és egyik szervezôje, a Magyar
Könyvkiadók és Könyvterjesztôk Egyesülése elképzelte, akkor hatása sokkal nagyobb lett volna, eredményessége talán
megközelíti angliai mintájáét is, és most egy
fantasztikus sikersorozat záró rendezvényére készülnénk.
Hát nem így lett, sajnos. Az Olvasás Éve
nem lett a magyar társadalom egészét átható rendezvénysorozattá, ezt férfias
ôszinteséggel megfogalmazhatjuk akkor is,
ha egyébként könyvtárosok és pedagógusok sora mondhatja joggal, hogy személy
szerint ô mindent megtett ezért, akárcsak
az MKKE, amely ebben az idôszakban
minden hagyományos rendezvényét Az
Olvasás Éve jegyében szervezte meg.
Akkor viszont mi hibádzott? Diszkrét eufémizmussal csak annyit mondhatunk,
hogy a jelek szerint a pénzügyi és intézményi feltételrendszer nem volt teljesen adekvát a kitûzött, elérni kívánt célokkal.
Adjunk még egy esélyt magunknak: az
elkövetkezô esztendôk legyenek Az Olvasás Évei.
Támasszuk fel a dán királyfit!…
Kiss József
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vány a Fiatal Irodalomért,
Bulgakov irodalmi kávézó.)
Ez a fárasztó közgazdasági tevékenység minden idômet
fölemészti; remélem, néhány
hónapon belül olajozottan
fog mûködni minden, és akkor lesz idôm írni.
– Idén – jó néhány magyarországi és egy külföldi díj után –
megkaptad a József Attila-díjat,
ezzel beléptél a hivatalosan „regisztrált” írók körébe. Kötelez ez
valamire?
– Tudja a szösz, hogy lehete egy poétát valamire kötelezni. Ettôl én még nem leszek
szelídebb gyerek.
– Mi a helyzet jelenleg a „kolozsvári irodalmi iskolával”,
melynek elsô embere voltál, továbbá a kiadótokkal? Úgy hallom, gondot okoz a könyvek magyarországi terjesztése.
– Az oskola jól mûködik,
rajzanak a tehetségek, és a
Helyôrség-mûhely mindent
megtesz, hogy az új tehetségek bekerüljenek az irodalmi
körforgásba. A kiadó sem áll
rosszul, de, mint fentebb is
említettem, még a gatyába rázás periódusában vagyunk.
Ennek egyik fázisa lenne a
magyarországi
terjesztés
megoldása. Nem is annyira a
terjesztésé, mert az még elintézhetô, hanem inkább a reklámozásé, azt kellene elérnünk, hogy jobban benne lehessünk a magyar kulturális
és közéletben. Mit mondjak?
Reménykedünk, és dolgozunk a problémán. Ami a kolozsvári irodalmi köröket illeti, azért nem kell ennyire
fontosnak tartani a szerepemet. Eddig is, ezután is, nélkülem is volt, van és lesz itt
irodalom. Kolozsvár a legfontosabb erdélyi magyar
egyetemi központ, és az ide
érkezô diákok folytonosan
frissítik és életben tartják a
kulturális életet.
Én egy elég jó szervezô vagyok, és egy jó katalizátor,
de egyedül nem boldogultam volna. Ez egy csoport
munkája, annyi, hogy én vagyok az exponált, az „elôretolt” személy, azért, mert én
vagyok úgymond a „legpiacosabb” és nekem a legnagyobb a pofám.
– Azt mondtad: szerencsére
nem jövök egy ideig Magyaror-

Tovább épül az
„elôretolt helyôrség”
Orbán János Dénes
költészetrôl és a kolozsvári
irodalmi iskoláról
Hat év verstermésének válogatását tette közzé nemrég a Magyar
Könyvklub a fiatal erdélyi fenegyerek-költô, Orbán János Dénes
tollából. A könyv abban különbözik a Kolozsvárott két éve
megjelentetett, szintén az addigi versekbôl válogatást adó Párbaj a Grand Hotelben-tôl, hogy van benne egy plusz vers, a legutolsó, meg utószóként a Vajda Albert csütörtököt mond c. novella, illetve alaposabban van korrektúrázva.A szerzô reméli,
hogy ennek a könyvnek – no meg a Könyvklub terjesztésének –
köszönhetôen a nagyközönségnek is esélye van megismerkedni
„aljas” poézisével. A jó pár díjat és ösztöndíjat bezsebelt költôt
ez idáig inkább csak a szakma (meg esetleg underground diákköre) ismerte.
– Az egyes kötetek anyagán több,
apró javítást tettél, volt vers,
amit elhagytál. Általában jellemzô rád, hogy újragondolod a
megírt anyagokat, vagy ez kivételes alkalom?
– Igen, jellemzô. Korábbi köteteimet kézbe véve idônként
elképzelem, hogy hogyan írnám meg ôket most, és bizony,
volna ötletem a változtatásra.
Amúgy, ha valamit írok, elteszem, majd egy idô után elôveszem, s módosítok rajta, van,
hogy teljesen újraírom.
Elsô kötetem, a Hümériáda
az, amit legszívesebben újraírnék – lehet, egyszer meg is fogom tenni. Ez nem azt jelenti,
hogy nem vállalom, sôt. Annak idején ez kultuszkönyv
volt a középiskolások és az
egyetemi hallgatók körében,
talán azért, mert nagyon kamaszos és nagyon agresszív
volt. Ha ma újraírnám, mívesebb lenne, de visszafogottabb. De akkor pont az kellett,
olyan volt a (kor)hangulat.
– A kötetben szereplô versek
végsô keletkezési dátuma 1999.
Azóta született egy prózakötet,
egy monográfia Méhes Györgyrôl
és készül a doktorid Borgesrôl.
Különbözô ösztöndíjakat kaptál.
Hogy állsz a versírással? Felhagytál vele?

– Nem hagytam föl a versírással, bár azóta csak nyolctíz verset írtam. Most készülök nekiveselkedni Az igazi
Nyugat címû verseskönyvnek; ez után viszont jó pár
évig nem kívánok verset írni.
Körvonalazódik egy regény és
egy drámai költemény. Sajnos
mostanában nemigen van
idôm írni, kollégáimmal
együtt próbálunk néhány
olyan intézményt gatyába
rázni, amely az erdélyi magyar irodalom érvényesülési
problémáit oldaná meg (Erdélyi Híradó Kiadó, Elôretolt
Helyôrség Mûhely, Erdélyi
Magyar Írók Ligája, Alapít-

6

szágra? Ezek szerint nem felhôtlen és végképp nem egyszerû a viszonyod hozzá?
– Erdély minden szempontból más, mint Magyarország,
és ahogy telt-telik az idô, emberként – tehát nem íróként –
egyre kevésbé érzem jól magam odaát. Itt erôsebb a barátság, és forróbb a szerelem.
Nem ítéletként, még csak nem
is kijelentésként mondom ezt,
csak így érzem. Lehet, bennem van a hiba.
– Faludy György, akárhányszor
nyilatkozik, emleget téged. Mit jelent számodra ez a barátság?
– Faludyt a magyar irodalom legnagyobb élô alakjának tartom, bárki bármit is
mond – hiszen tudjuk, hogy
a magát hivatalosnak nevezô
kánon nem adja meg neki a
kellô elismerést. Sebaj, hiszen a rajongás, a hihetetlen
népszerûség sokkal de sokkal
többet ér, mint az akadémiai
elismerés. 1999-ben kaptam
Faludy-díjat, azóta gyakran
találkozunk és levelezünk a
Mesterrel. Mi hoztuk el elôször Erdélybe, és boldog voltam, hogy ô is ugyanazt látja
Erdélyben, mint én, és hogy
azóta is visszajár ide. Annak
is örülök, hogy szereti az írásaimat, és irodalmi örököseként tart számon. Mind a
gondolkodásunk, mind a
költészetünk nagyon sok
szempontból rokon. Büszkén és boldogan vállalom ezt
az örökséget.
Szénási Zsófia
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ártani magam, már csak azért
sem, mert a film direkt megjelenésével, látványhoz kötött
voltával leszûkíti a fantáziát is.
Amit leírt mondatokkal ellebegtethetünk bízván az olvasó
képzelôerejében, az a filmvásznon vagy üdítôen, vagy
bántóan eleve meghatározott.
Azt, ami számomra fontos
volt, a rendezô is megértette,
sôt, támogatta: figyeljem, nehogy valami nagyon az ízlésem ellen való történjék. Amikor meggyôzött arról, hogy
van valamiféle víziója a regényrôl, akkor bevont a dialógusok megfogalmazásába és
együtt írtuk a forgatókönyvet.
– Kedveli a párhuzamos naplókat, mindkét regényének ezek a
pillérei, illetve a Milotában nem
is írott, hanem kazettára mondott
emlékezés áll az egyik oldalon. Mi
vonzza ebben a felépítésben?
– Nem döntöttem el elôre,
hogy így lesz a következô regényben is. Az történt, hogy
amíg azon gondolkodtam, „alkalmazzak-e” egy írói elbeszélôt, vagy pedig más figurát „bízzak” meg ezzel a feladattal, váratlanul egy lendületesen, nagy
mesélôkedvvel beszélô, apám
korabeli férfiember hangján
kezdtem hallani a megírandó
történeteket. Így dôlt el, hogy
neki valamilyen elbeszélô szerepet kell betöltenie. Ez persze
nem zárja ki, hogy narráció is
legyen. Mégis úgy alakult, hogy
a másik mesélô a nôi fôhôs lett,
aki egészen más formában, más
elhatározásból ír, Milotánál
több kétséggel a szavak, mondatok iránt. Nem tudom, talán
nem vagyok elég érett még ahhoz, hogy saját írói narrációt
indítsak el.
– Az elsô regénye viszonylag késôn jelent meg, amikor Ön már a
negyvenes éveiben járt. Nem
bánta meg, hogy nem kezdte korábban?
– Elôzô munkáimat ma már
nem tekintem kerülôútnak.
Diplomázás után négy évig
gyakornokként tanítottam a
pécsi egyetemen, aztán a Szociológiai Intézetbe kerültem,
kutatásokat végeztem, szociográfiával is foglalkoztam. Ezek
mind útkeresések voltak. Fokozatosan vittek közelebb az
irodalomhoz, amelynek követéséhez felnôttség, érettség
szükséges, a prózához pedig az

„Nem határoztam
el, hogy író leszek”
Závada Pál beszél sikerrôl,
filmrôl, önképzésrôl
Ha valakinek átütô sikert arat az elsô regénye, kiváltképp, amikor az illetô középkorú íróként aratta szépirodalmi babérjait,
óhatatlanul fölvetôdik a kérdés, nem nyomasztotta-e a teljesítménykényszer, a kezdésnek megfelelni akarás, amikor újra tollat
fogott a kezébe, hogy hozzálásson második regényéhez. E feltehetô dilemmáról kérdeztem ismerkedésként Závada Pált, a Jadviga párnája, majd a Milota címû könyv szerzôjét.
– Lehetett volna nyomasztó
probléma, hogy nemcsak egyszerûen meg kell írnom a regényt úgy, ahogy szeretném,
hanem arra is gondoltam
volna, hogy ez is váltson ki akkora érdeklôdést, meg fogyjon
legalább annyira, mint az elsô.
De szerencsére eddig nem jutottam el, mert irodalmi természetû gondjaim voltak írás
közben, magával a szöveggel
bajlódtam.
– Milyen gondokra céloz?
– Arra például, hogy amikor
az ember újraolvassa azt, amit
két hónappal elôbb írt, égnek
áll a haja, mert már nem tetszik, elavult, romlik a szöveg.
Ilyenekkel küszködtem. Elég
nehezen találtam ki a regény
formáját is, meg azt, hogy mit
öleljen föl. Eltelt majdnem
egy év, mire ez körvonalazódott. Elég nagy falatnak ígérkezett, tudtam, hogy ezzel sokat fogok bajlódni, s valóban
egészen a legutóbbi idôkig
voltak nagy kétségeim, megtorpanásaim benne. Ezek eltorlaszolták a következô aggodalmat, s ez szerintem nem is
baj. Borzasztó lett volna azzal
foglalkozni, hogy ha meg fog
jelenni a könyv, mit szólnak
hozzá, mit ír a kritika, milyenek lesznek a fogyási adatok.
– Ezek szerint nehezen ír, hiszen
folyton újrafogalmazza a korábbi
szövegét?
– Nem tudom, hogy ezt nehézségnek lehet-e nevezni, nekem természetes munkaformám. Válságos periódusok akkor jelentkeznek, amikor az
ember csak újraolvassa, s ez
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sem tetszik, amaz sem tetszik,
nem halad elôre tartósan.
Ilyenkor belegondol, hogy
egyáltalán jól találta-e ki, azt
kell-e ambicionálni, amit kiötlött, nem kellene-e visszalépni, részeket kidobni. Szerencsésebb esetben ezek a válságok rövidebb ideig, súlyosabb esetben hetekig vagy hónapokig is eltartanak.
– Közremûködött a Jadviga
párnájából forgatott film készítésében?
– Természetesen kíváncsivá
tett a dolog, s amikor a díszlettervezô Molnár József ötlete
nyomán a rendezô, Deák
Kriszta úgy döntött, hogy az
én falumból lett városban,
Tótkomlóson is fognak forgatni, akkor már egyre jobban
érdekelt, mi lesz otthon a
könyvembôl.
Szerencsére
Deák Kriszta igényelte is, hogy
a menet közben fölmerülô
kérdésekben segítséget adjak.
– Ez fontos lehet, hiszen maga,
amint íróként meghallotta, hogyan szólal meg Milota György,
ugyanúgy a környezetet is nyilvánvalóan Ön látta a legautentikusabban írás közben.
– Ebben nem vagyok biztos.
Azt gondolom, hogy a film elsôsorban a rendezôé, saját elgondolásaiban kell autentikusnak lennie. Nem állhatok
mellette ôrködve, hogy milyen lesz a film hangulata vagy
hangütése. Nem kérhetek számon írásban már rögzített élményeket. Másik szakma az
övék, egy csomó ember készíti
a filmet a legjobb tudása szerint. Soha nem merném bele-
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írni tudás magas szintje. Mindig azt gondoltam magamról,
hogy viszonylag könnyen és
hajlékonyan, élvezhetôen tudok fogalmazni, de amikor
elôször prózát kezdtem írni,
rájöttem, ez nem igaz. Ebben
a mûfajban minden a megfogalmazás hogyanján múlik.
Hozzá kellett látni a posztgraduális önképzéshez.
– Fiatalabb korában nem voltak szépirodalmi próbálkozásai?
– Lényegében nem, bár mindig grafomán voltam, de inkább interjúkat írtam, dokumentumokat gyûjtöttem, meg
a levelezés volt jellemzô rám.
Nekem a szépirodalom akkor
nagyon magasan volt, túlságosan tiszteltem a nyomtatott
prózát. Olvastam a legnagyobb írók legremekebb regényeit, és éreztem, nem egyszerû kívülrôl belépni erre a
pályára. Nem is voltam hajlandó ennek a kockázatával
szembenézni. Amikor elôször
próbálkoztam ilyesmit papírra
vetni, gondoltam, jobb esetben el fog sikkadni, rosszabb
esetben azt mondják a jóakaróim, hogy maradjak a szociográfiánál. Nem határoztam
el, hogy mostantól író leszek.
– Milyen szemeszterei voltak a
maga alakította önképzôkörnek?
– A legfôbb metódus az volt,
hogy megírtam, elolvastam,
nem teszett, újraírtam… Hiába beszélhettem meg tollforgatói gondjaimat a Holmi
szerkesztôségbeli munkatársaimmal, köztük atyai jó barátommal, Réz Pállal, valamint
Parti Nagy Lajossal, aki késôbb a könyveim szerkesztésében is sokat segített. Az írói
nehézségekkel kinek-kinek
magának kell megbirkóznia. A
Mielôtt elsötétül minden
címû novelláskötetemen tanultam írni. Jó pár évig eltartott, amíg úgy gondoltam,
hogy meg merem mutatni,
vagy feltételeztem, hogy
méltó a nyomtatásban való
megjelenésre.
– Készül-e újabb könyvvel?
– Regényt akarok írni, de
még nem álltam neki.
Szusszanásnyi idôt kell hagyni
magamnak, s tudom, ilyenkor
az ember pihenés közben is
forgatja a fejében a terveket.
Mátraházi Zsuzsa

Köves József. – A rendszerváltás után nagyon felhígult a piac,
új tôkeerôs kiadók jelentkeztek.
Sokan erôszakosan, ügyeskedve, könyvszakmai felkészültség nélkül robbantak be
közénk. A nagy üzleti sikerek és
bukások idôszaka azóta is tart.
Nem vitatom azon kollégák piaci létjogosultságát, akik remek
üzleti tervekkel, jó érzékkel éveken belül sikerre vitték vállalkozásukat. De sajnos nem hagyhatom szó nélkül: sokan közülük
úgy viselkednek, mintha ôk találták volna fel a könyvnyomtatást. Kemény szavak ezek, persze akinek nem inge, ne vegye
magára. Szerettem volna – ha
vázlatosan is – megörökíteni,
hogyan éltünk mi, könyvkiadással foglalkozók az „átkosban”. Nekem sorsom lett a
könyv. Újságíróként, íróként,
szerkesztôként sok olyan vállalkozásban vettem részt, amely
nem sikerült, mert valamelyik
pártfunkcionárius ott tett keresztbe, ahol tudott. De volt részem, munkatársaimmal közösen, józan gondolkodással is,
nagy sikernek számító vállalkozásokban. És ezeket nem vagyok hajlandó a szônyeg alá söpörni. Ez a könyv, fôként az
elsô rész, az én szubjektív emlékeimet vonultatja fel, mégis írás
közben arra törekedtem, hogy
csupán mellékszereplô maradjak. A változatos stílusú és mûfajú történetek azt a világot idézik fel, melyben az én generációm élt. Azt a múltat, melyrôl
ma divat rosszat mondani és illik fogcsikorgatva átkokat
szórni rá.
– Könyvében leírja, hogy saját cégük megalapítása után, hogyan
alapozták meg piaci helyzetüket
1992-tôl. Mára jól ismertek a sorozataik: többek között az Új Orvosregények, a Magyarul Elôször, az
Unikum Könyvek. A hazai piacon
nevük lassan összeforrott a német
Hans Habéval.
– Hans Habe mostanság az
egyik büszkeségünk. Németül
tudó ismerôsök hívták fel a figyelmünket Ilona címû nagyregényére. A 800 oldalas családregény, egy magyar asszony sorsát
meséli el a Monarchiától az ötvenes évekig. A megjelentetéshez körülbelül egymillió forintra lett volna szükség, leveleztem a multicégek vezéreivel
– hiába. Végül a Népszavának

„Nekem sorsom
lett a könyv”
Köves József
egyik élete
■ Ha jól emlékszem... A Papirusz Book kiadásában jelent
meg Köves József könyve. Az
elsô rész, A gyermekkor tájai, a
szerzô ifjúságának emlékeit és
helyszíneit idézi fel. „Nem én
vagyok fontos ezekben az emlékezéscserepekben, hanem az a
világ, amelyben éltem, éltünk –
írja utószavában. – Hogy tudja
a két unokám majdan, milyen
volt a hajdan – a lassan két generációval korábbi gyerekkor.”
Ezért kalauzol minket például a
negyvenes évek Városligetébe,
az erzsébetvárosi búcsúba, a kis
mozikba, a régi grundokra. A
második rész, A könyvszakma
kis öregje, tükröt tart napjaink
könyvkiadói elé.
Köves József 1959 óta dolgozik a könyvszakmában, volt
propagandista az ÁKV-nál,
szerkesztette a Könyvvilág elôdjét, a Tájékoztatót, a Szép Versek barátainak és a Könyvterjesztô címû kiadványt. Részt
vett a Versbarátok Köre, a TV
Könyvbarátok Köre megszervezésében. A Mûvelt Népnél kezdeményezôje és megszüntetéséig szerkesztôje volt a Könyvjelzônek. A Mûvelt Nép által elindított új típusú könyvhetek
1972–73 évi megszervezésekor
elsôként javasolta, hogy csalogassák oda az érdeklôdôket színes rendezvényekkel. „Az egész
könyvpropaganda – javasolta
1971-ben az ÉS hasábjain – kopott estélyi öltözékben jelenik
meg: fehér inget és nyakkendôt
öltve. A könyvsátrak fölött
tömjénillat lebeg, s még az ünnepi mûsoroknak is gyakorta siralomház-hangulatuk van... Pedig az irodalom Dionüszoszünnep is, nem ellentétes az életkedvvel, a vidámsággal, az emberiességgel. Több harsányságot kívánnék hát a könyvhét
önpropagandájában. Miért ne
lehetne a gyermekkönyvek sátra
mellett folyamatosan bábelô-

adásokat rendezni – könyvheti
kiadványok alapján? Miért ne
lehetne naponta többször tizenöt-húsz perces irodalmi mûsor
a Váci utcában?” Tanított a
könyvszakmai
képzésben,
összeállította A könyvpropaganda alapjai címû jegyzetet. A
könyvhét 50. évfordulójára feldolgozta a könyvnapok történetét. Szakmai publikációi folyamatosan jelentek meg az
Élet és Irodalomban, a Magyar
Ifjúságban, a Jelenkorban, a
Népszavában. 1982-ben munkatársaival megalakította az
Editorg céget, a nem hivatásos
kiadók dolgainak szakszerû intézésre. (Manapság vállalkozásnak hívnánk, akkoriban legfeljebb vállalkozói képzôdmény,
gazdasági munkaközösség lehetett.) 1991-ben feleségével bejegyeztette a saját vállalkozásukat,
a K. u. K. kiadót (Köves és Köves). Íróként több tucat elbeszélése és négy kötete jelent meg.
Köves József nem tudományos
munkát készített, a fejezetekben sokszor nagy hangsúlyt kap
a személyes élmény. Nem akar
tévedhetetlennek látszani. Csupán emlékezni. Jól...
– Némi öngúnnyal úgy fogalmaztam, hogy én vagyok a
szakma kis öregje – mondta el
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adott interjúm nyomán egy vidéki nyomda igazgatója megelôlegezte a szükséges összeget.
Így kezdôdött Hans Habe újrafelfedezése. A hatvanas években megjelent magyarul néhány könyve, aztán a politika
beleszólt, hatvannyolc után a
szovjetellenes Habe magyarul
nem láthatott már napvilágot.
A kilencvenes évek elejére pedig
teljesen elfelejtették. Manapság
ô az egyik legsikeresebb szerzô
a könyvpiacunkon.
– Mi a véleménye a könyvterjesztésben alkalmazott módszerekrôl?
– Le kellett nyelnünk a békát.
Tudomásul vettük, hogy a terjesztô diktál, s mi ezt a kiváltságos helyzetet egyelôre nem tudjuk megváltoztatni. Ez minden
kiadónak elviselhetetlen teher.
Meggyôzôdésem, ha az értékesítésre felkínált kötetek 10–15
százalékát fixesítve vennék át,
sokkal biztonságosabb helyzetbe kerülhetnénk. Erre egyelôre remény sincs.
– Dolgozott újságíróként, íróként,
könyvkiadóként az utóbbi évtizedekben. Elsôsorban melyik foglalkozás képviselôjének tekinti magát?
– Mindhárom pályát szeretem, mindegyikrôl elmondhatom, hogy csupán pénzért lehetetlen ûzni. Legszívesebben azt
mondanám: írónak tekintem
magam. De máris eszembe jut
egy régi sztori. Hadd meséljem
el! Ede bácsi, a Vidám Színpad
portása, ismert volt könyörtelen
beköpéseirôl. Egyszer egy számára ismeretlen úr ellentmondást nem tûrô hangon utasította ôt a bejáratnál: „Na mi
lesz? Engedjen már be végre!
Gommerman vagyok, az író!”
Mire Ede bácsi megjegyezte:
„Író? Író a Karinthy Frigyes...”
Borbély László
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golnunk. Persze itt, ebben a tanulmányban az európaiság ideálképéhez mértem magunkat. És ennek
az ideálképnek a nyugat-európaiak
többsége is csak részben felel meg.
– A nemzeti habitust elemezve igazolni látta-e azt a teóriát, hogy a magyarok páratlanul pesszimisták?
– Nem. Az empirikus vizsgálatok
azt mutatják, hogy a magyarok
nem a legborúlátóbbak Európában. Igaz ugyan, hogy ha találkozunk egymással, akkor elôbb panaszkodunk egy sort, sápítozunk a
világ esendôségén, bajainkat soroljuk, s csak aztán kezdünk dicsekedni gyerekeink sikerével, meg
hogy mi minden jó is van az életünkben. Ez szinte kötelezô rituálé
nálunk. Talán azért, mert annyi
szenvedés volt mifelénk, hogy
szinte udvariatlanság szerencsésnek
lenni vagy örülni. A Kádár-rendszerben ráadásul kifizetôdô volt panaszkodni. Aki sajnáltatta magát,
azon segítettek, kapott, mondjuk,
egy lakást. De ma már, egy versenygazdaságban, az erô, a siker, az önbizalom a kelendô árucikk, nem a
gyengeség és a panasz. Már-már kötelezô a derûlátás.
– Más társadalmakkal is foglalkozik
a kötetben.
– Igen. Elsôsorban az amerikai
társadalommal. „A rombolás szimbólumai” címû tanulmányban például azt elemzem, hogy a szeptember 11-ei robbanás az amerikai és az
európia lélek milyen mélyrétegeit
kavarta föl. Egy másik írás arról
szól, hogy minden civilizáció és
minden társadalom küszködik szorongásokkal és félelmekkel. És az a
mód, ahogy védekeznek e szorongások és félelmek ellen, nagy mértékben meghatározza ôket.
Az amerikaiak például látszólag
rosszabbul tûrik a szorongást és a
félelmet, mint az európaiak. Vagy
talán jobban? Mert mindent megtesznek annak érdekében, hogy
szorongásaikat, félelmeiket azonnal
és diadallal legyôzzék. Vagy legalábbis, hogy ne mutassák ki. Arra a
kérdésre, hogy „Are you O.K.?”,
még akkor is „Yes, I am O.K.”-val
válaszol a filmbeli hôs, ha több sebbôl vérzik, süllyed a hajója, zuhan
a repülôgépe. A szorongások legyôzését szolgálja a mindent meg lehet
és meg kell oldani hitvallása. S amit
nem lehet megoldani, mint például
a halál nagy emberi dilemmáját, arról nem szabad tudomást venni.
Azt ki kell zárni az életbôl. Vagy
szimbolikusan le kell gyôzni. Az
amerikai filmek hôskultusza ezt a

Hankiss Elemér
(sors)kérdései – nekünk
Béke vagy a civilizációk háborúja?
Két, esetleg három könyve jelenik meg Hankiss Elemér szociológusnak ebben az esztendôben. Az elsô februárban látott napvilágot Tízparancsolat címen. Ez szerkesztett formában televíziós vita anyagát
adja közre, amelyben a szerzô huszonöt kitûnô tudóst, történészt, papot, filozófust faggatott az ôsi szabályrendszerrôl. Az egy-másfél
órás interjúknak csak töredéke jelent meg a képernyôn, kötetben ôrizték meg az elveszni sajnált jó gondolatokat. A huszonötféleképpen
beszélô huszonöt ember véleményét írott szöveggé formáló Hankiss
Elemért elôször a témaválasztás mozgatóiról faggattam.
– Mindig érdekelt, hogy melyek
azok a külsô és belsô erôk, társadalmi, gazdasági, történeti, lelki,
pszichológiai tényezôk, amelyek
mozgatják az embereket, formálják
személyiségüket, alakítják viselkedésüket. Ezen belül fontos szerepe van
a szabályrendszereknek, a jognak, az
erkölcsnek, a szokásoknak. Érdekelt,
hogy hogyan tudott háromezer
éven át létezni és hatni tíz kôbe vésett, változatlan parancsolat, egy folyamatosan változó világban.
– Úgy érzi, hogy Magyarországon
még mindig érvényesül a hatása?
– A parancsolatok többsége olyan
általános viselkedési szabályokat
fogalmaz meg, amelyek évezredek
óta mindennapi életünk része.
Annyira kézenfekvônek látszanak,
hogy beszélgetéseink során föl is
merült: az emberi együttélés természetes követelményei, vagy volt s
van-e bennük valami olyan transzcendens zsenialitás, amellyel annak
idején azok, akik lejegyezték, önmagukban nem rendelkezhettek.
Arról is sokat vitatkoztunk, hogy
elegendô-e önmagában ez a tíz parancsolat arra, hogy teljeskörûen
szabályozza az életet.
– Ön szerint nem elegendô?
– Nálam sokszorta jobb szakértôi
vannak e kérdésnek. De úgy érzem,
vannak korlátai a Tízparancsolatnak. Például az, hogy annak idején
csak felnôtt, szabad férfiakhoz
szólt, nôkhöz és gyerekekhez nem.
Azt is korhoz kötöttnek érzem,
hogy a tízbôl három vagy négy a
tulajdont védi. És egy sem szól például a szegények védelmérôl.
Nincs köztük a szeretet parancsa
sem (a „Szeresd felebarátodat...”
máshol szerepel az Ótestámentumban). Sem az, hogy segíts a szenvedôkön, óvd meg a védteleneket. Se
az, hogy tisztelj minden embert, és
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tartsd tiszteletben mások igazságát.
A vallási-hitbeli türelmetlenség tízvagy százmilliók halálát okozta az
emberi történelem során. De lehet,
hogy tévedek. Beszélgetôtársaim
meggyôzôen érveltek amellett,
hogy mindez benne rejlik a Tízparancsolatban.
– A Könyvhétre megjelenô kötete
címe: Új diagnózisok. Miféle kórismeretet állított fel ebben a mûvében?
– E könyv elôzménye, a Diagnózisok és a Társadalmi csapdák több
mint húsz éve, a közép-kádárizmus
kórképét próbálta megrajzolni. Azt
vizsgálta, hogy miként torzultak az
emberi kapcsolatok, mennyire szegényedett el magatartáskultúránk,
hogyan zavarodtak össze értékeink,
hogyan bénítja meg a társadalmat
egy rákényszerített bûntudat, milyen csapdák fenyegetik a modernkori társadalmakat. Most megjelent
könyvem több tanulmányában azt
vizsgálom, hogy milyen sajátos magatartáskultúrák alakultak ki a mai
magyar társadalom különbözô csoportjaiban: a politikai elit, az üzletemberek, az újságírók, az értelmiségiek, a gazdagok és szegények, fiatalok és idôsek körében. Elemzem
azt is, hogy mennyire vagyunk már
valóban európai polgárok, mennyiben felelünk meg az európaiság és
a demokrácia normáinak. A szakirodalom alapján összeállítottam
egy kritériumrendszert, és megpróbáltam hozzámérni magunkat. És
arra biztatom az olvasót, hogy ô is
mérje hozzájuk magát. Vagyis,
hogy nézzen bele a tükörbe és állapítsa meg, hogy mennyire európai
az az arc, amely visszanéz rá a tükörbôl.
– Mire jutott, eléggé európaiak vagyunk már?
– Nagy utat tettünk már meg
1990 óta. De még van mit legyalo-
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célt szolgálja. Kitör a vulkán, jön a
szökôár, kigyullad a torony, haldoklik a páciens, eljutunk a pusztulás határáig, de megjelenik a hôs
tûzoltó, rendôr, a nagyszerû orvos,
és az utolsó pillanatban megmenti
az áldozatokat, legyôzi a halált.
-- És szeptember 11-e?
– Többek között épp azért volt
olyan döbbenetes a hatása, mert a
minden megoldhatóság és az amerikai hôs mítoszát rendítette meg.
Szeptember 11-edikét abból a
szempontból is elemeztem egy
másik tanulmányban, hogy vajon
fordulópont volt-e jelenkori történelmünkben. Azt vizsgáltam,
hogy milyen lehetséges és lehetetlen világok felé fordultunk ezen a
napon. Évtizedeken át azt mondták nekünk, hogy a Pax Americana
korszakában élünk. S most hirtelen felmerült annak a rémképe,
hogy a Bellum Americanum korszakába lépünk be. Annak örültünk, hogy a világ egyre szabadabb lesz, s most ez a szabad világ
elkezd bezárkózni. Épül az „Európa-Erôd”, az „Amerika-Erôd”,
amelyet majd körülhömpölyöghet
a zûrzavar és a szegénység. Azt hittük, hogy egyre inkább egy multikulturális világban élünk, ahol a
civilizációk békében élnek egymással. Hirtelen rá kellett döbbennünk, hogy épp ellenkezôleg: sor
kerülhet a civilizációk nagy összeütközésére.
– Kedvenc témáját, a viselkedéskultúrát elemzi az a könyve is, amelyen most
dolgozik?
– A már korábban megjelent
könyvem, Az emberi kaland folytatása lesz ez a könyv. Valami olyasmi lesz a címe, hogy „A világ újravarázsolása”, mert arról szól, hogy
a mai fogyasztói civilizáció hogyan
árasztja el képekkel, színekkel,
szimbólumokkal, élményekkel, mítoszokkal a világot. De lehet, hogy
azt a címet adom majd neki, hogy
„A mindennapok rejtett üzenete”.
Mert az derül ki az elemzésekbôl,
hogy életünk jóval több, mint a
megélhetésért és a túlélésért való
küzdelem. Tudva vagy öntudatlan
életünk minden pillanatában azon
fáradozunk, hogy életünk teljesebb, gazdagabb legyen, hogy érdemes legyen élnünk, hogy ne fusson
bele életünk értelmetlenül a semmibe, s hogy végsô fokon: legyôzzük a halált.
– Mikorra készül el ezzel a könyvvel?
– Ha minden jól megy, Karácsonyra.
Mátraházi Zsuzsa

KÖNYVHETI

ÚJDONSÁGAINK

Körkép 2002
Magvetô Kiadó, Ára – a könyvhéten: 1090 Ft
Szép versek 2002
Magvetô Kiadó, Ára – a könyvhéten: 1090 Ft
Csiki László: Remény
Magvetô Kiadó, Ára: 1990 Ft
Darvasi László: A lojangi kutyavadászok
Magvetô Kiadó, Ára: 1890 Ft
Nádasdy Ádám: A rend, amit csinálok
Magvetô Kiadó, Ára: 1390 Ft
Kertész Imre: Kaddis a meg nem született gyermekért
Magvetô Kiadó, Ára: 1890 Ft
Orbán Ottó: Ostromgyûrûben
Magvetô Kiadó, Ára: 1290 Ft
Rakovszky Zsuzsa: A kígyó árnyéka
Magvetô Kiadó, Ára: 2490 Ft
Szabó T. Anna: Fény
Magvetô Kiadó, Ára: 1390 Ft
Szántó T. Gábor: Keleti pályaudvar, végállomás
Magvetô Kiadó, Ára: 2490 Ft
Szerb Antal: Hétköznapok és csodák
Magvetô Kiadó, Ára: 2890 Ft
Paulo Coelho: Az alkimista
Athenaeum 2000 Kiadó, Ára: 1690 Ft
Paulo Coelho: Az ördög és Prym kisasszony
Athenaeum 2000 Kiadó, Ára: 1790 Ft
Tom Wolfe: Amerikai kapcsolat
Athenaeum 2000 Kiadó, Ára: 2790 Ft
Edwin Black: Az IBM és a holokauszt
Athenaeum 2000 Kiadó, Ára: 2990 Ft

A kiadók a Könyvhéten is árusítanak a budapesti Vörösmarty téren.
A könyvek megrendelhetôek postán is – 1052 Budapest, Szervita tér 5., Telefon: 06-1-235-5020
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Szonettek és esszék
Beszélgetés Szepesi Attilával
Szepesi Attila idén tavasszal töltötte be 60. életévét. A kerek évfordulót igazán széppé tette az a kitüntetés, amelyet március 15én vehetett át. Az Ünnepi Könyvhétre két kötete is napvilágot
látott. Kell-e ennél több ok, jobb alkalom egy kis társalgásra?
– Nem vagyok romantikus lélek, elfogadom ténynek: annyi
vagyok, amennyi, és nem akarok se kevesebbnek, se többnek látszani. A kitüntetésem
pontos neve pedig: a Magyar
Köztársaság Babérkoszorú Díja. Ennek azért is örültem,
mert kaptam mellé egy szép
oklevelet, amelyet Orbán Viktor írt alá. De ebben az évben
még két nagyon fontos dolog
történik, történt illetve fog történni velem: egy kislány után
május elején megszületett az
elsô fiú unokám, és másfél hónap múlva újabb fiú unokám
fog születni. Ami még a mindennapi élethez tartozik: a
Magyar Nemzetnek vagyok a
munkatársa, ott van egy Kopogtató címû sorozatom, amit
hál’ Istennek teljesen szabadon, függetlenül csinálhatok,
ám elég sok munkával jár, mivel minden hétköznapi PestBuda mellékletbe írok egy tárcát, amiben a magyar kultúrának, irodalomnak elfelejtett,
rejtett értékeit, emlékeit, színeit és hangulatait próbálom
felidézni. Októberben indult a
sorozat, azóta majdnem kétszáz ilyen tárcát írtam meg.
Emellett most szüneteltetnem
kell az egyéb, számomra nagyon fontos és kedves, félbeszerbe maradt megírandóimat,
köztük – ha szabad ilyet mondanom – a fômûvemnek
szánt, gyerekkoromról írott
emlékezésemet. Beregszászi
vagyok, nyolc évet töltöttem
Kárpátalján, és többször nekirugaszkodtam már, hogy ezt a
nyolc esztendôt megírjam.
Nem önarcképnek, nem várostörténetnek szánom, úgy hívom ennek a könyvnek a mûfaját, hogy városportré, mert
Beregszász városáról szól. Félig
kész, most ugyan nem haladok
vele, de reményeim szerint
egészen is kész lesz valamikor,
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elképzeltem szép képekkel, fotografikákkal, amik szintén érzékeltetnék, hogy egy valaha
csodálatos és mára bizony leromlott településrôl van szó.
– Ha már szóba került kép, illusztráció: az egyik könyvheti
könyved, a Képmutogató (Arcimboldo-szonettek) Gerzson Pál szép
színes grafikáival látott napvilágot a Kortárs Kiadónál. Mikor és
hogyan született meg ez a kötet?
– Ez a 228 szonett lényegében egy év termése. Egyik kedvenc festôm Arcimboldo olasz
manierista festô, aki lángokból, gyümölcsökbôl, madártollból, csigahéjból rakott
össze emberi fejeket. Egészen
meghökkentô (szürreális? dadaista?), kicsit szimbolikus, kicsit a natúrával is kacérkodó,
kicsit az álom terébe átemelt
portrék ezek. Elsôre annak idején megpróbáltam ilyenféle
szonetteket írni, ahol egy-egy
figurát, tájat, várost, mesterséget hasonlóképpen rakok
össze, ahogy Arcimboldo szárnyakból, szilvákból, szôlôszemekbôl, madártojásokból, fagyökerekbôl a maga portréit.
Ehhez az elképzeléshez nem
maradtam hû végül, mert úgy
gondoltam, ha egy figuráról,
egy korról, egy látképrôl, egy
mesterségrôl írok, akkor értelemszerûen ott kell legyenek
azok a rekvizítumok, amik Arcimboldóvá teszik, tehát nem
kell ezeket durván és direkt
módon hangsúlyozni. Egy
kedves barátom, aki végül
megszerkesztette a kötetet és
„utószót” írt hozzá a hátsó borítóra, állandóan rajta tartotta
a szemét. Benkô Attila rengeteg tanácsot adott, melyiket
hol, hogyan írjam át. Úgy lett
a számuk 228, hogy legalább a
duplája volt, amibôl a szerkesztô sokat kiselejtezett.
Amúgy számmisztikus vagyok, és kezdetben azt gondol-

tam: legyen hatvan vers, majd
tovább kerestem a szép cifra
számokat: a 72, 99, l0l, lll, 222
is szép.(A sok nyüglôdésnek az
lett a vége, hogy egy abszolút
neutrális szám jött ki.) Az,
hogy Gerzson Pál húsz-egynehány rajza került bele a
könyvbe, egy régi munkakapcsolatnak, jobban mondva barátságnak a gyümölcse, hiszen
volt már két közös könyvünk:
a Paliról szóló monográfiát én
szerkesztettem, és írtam is
bele, továbbá megjelent egy,
négysoros verseimbôl álló kötet, amiben társszerzôként
benne van Gerzson Pali is.
– A másik köteted, amely a szegedi Tiszatáj Kiadónál jelenik
meg, s amely fölkerült a könyvheti
listára, prózát tartalmaz.
– Esszék, tárcák, visszaemlékezések olvashatók benne, hasonlóan három korábbi (Szélrózsa, Erdômaszkok és A béka
kertje c.) prózakötetemhez. A
címadó esszémben, a Tündérek és katonákban – amit már
annyiszor, mozaikszerûen, kisebb-nagyobb írásokban elmondtam – összefogottan és
egy mû kapcsán próbálom elmondani a középkorral, a
szakrális tér és idôvel kapcsolatos gondolataimat, hiedelmeimet, durva szóval: mániáimat.
A könyv, aminek kapcsán ezt
teszem, egy orosz földrajztudósnak, Arszenyevnek A Távol-Kelet ôserdeiben címû
mûve, amit (sajnos elég gyatra)
filmen is láthattunk. Egy
szentpétervári orosz térképész
tiszt és a mandzsu vadász
összeismerkednek és jó barátságba kerülnek, évekig járják
együtt az Amur parti, a Szihote Aliny környéki tájat. Arszenyev térképeket készít, Derszu
Uzala pedig tanítja, magyaráz
neki, mivel ismeri ezt a tájat.
Ettôl még szimpla kalandregény vagy útleírás is lehetne,
az az érdekes a dologban,
hogy az orosz térképésztiszt
egyszer csak észre veszi, ez az
animista (tehát európai szemmel és nagyképûséggel szólva:
primitív) lélek mennyire nem
primitív, sokkal jobban ismeri
a természetet, a hegyek világát,
mint ô. Ezután kezdi figyelni a
vélekedését fákról, tájakról,
szellemekrôl,
évszakokról,
napszakokról, tengernyi sok
mindenrôl, ami ôket körülve-
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szi. És Arszenyev (ha nem is
mondja ki, hiszen ô az élményeit írja, nem nagyon bölcselkedik az ott elhangzottakon,
ezt tehát én mondom) maga is
beavatódik a szakrális tér és
idôszemléletbe. Ebben minden azonnal mitikussá válik,
nincs a szakrális tér és idôszemléletnek olyan értelemben linearitása és matematikai
számsorokkal, kilométerekkel,
órákkal mérhetô terjedelme,
mint ahogy nekünk van, hanem az idôben kitüntetett
pontokat és neutrális pontokat, a térben pedig kitüntetett
helyeket lát. Vonzó helyeket,
ahol – úgy mondja – tündérek
vannak, és ártó helyeket, ahol
A gonosz van jelen, és ad abszurdum víve ezt a szemléletet, mivel bizonyos tájaknak
tényleg van rosszindulatú kisugárzásuk, (bárki megfigyelheti magán is, hogy van, ahol
nem szeret lenni), más tájnak
viszont vonzó kisugárzása van,
tehát azok a tündérek és démonok, amikrôl Arszenyev
beszél, nem légbôlkapottak,
hanem valóban létezôek. A
szakrális tér- és idô-szemléletnek egyébként a mi modern és
meglehetôsen egyhangú és
fantáziátlan tér- és idô-szemléletünkben is sok nyoma van.
Ünnepeink vannak, ezek kitüntetett pillanatai az idônek,
vagy: templomaink vannak,
fontos helyek, ahová visszavisszajárunk, ezek mind valamiképpen a szakrális térszemlélet maradványai. A Tündérek és katonák ezt a témát fejti
ki, ráhangolódva elsôsorban
René Guénon, a francia tradicionalizmus atyjának bölcseletére, amibôl Hamvas Béla a
maga szemléletét merítette és
kialakította. Emelett számos
részben családi vonatkozású
(családin értem az elmúlt 2-3
évszázadot) írás foglalkozik a
Kárpát-medencének azokkal a
számomra szakrális helyeivel,
– Zsolnától Brassóig és Eperjestôl Máramarosig – ahol az
ôseim megfordultak. Engem is
foglalkoztat a családom története, elsôsorban azért, mert
meggyôzôdésem, hogy önismeretre csak az tehet szert, aki
tudja, honnan jön, és kiktôl
származik.
Csokonai Attila

RÉSZLET

Borsi-Kálmán Béla:
Polgárosodott nemes, avagy
(meg)nemesedett polgár
Fejtô Ferenc elôszava
■ Már csupán azért is nagy örömmel
vállalkoztam Borsi-Kálmán Béla új
könyve elôszavának megírására, mert
ezt az „ifjú” (mármint hozzám képest)
történész-diplomatát szinte pályája kezdete óta ismerem s mûködését figyelemmel s rokonszenvvel kísértem. Ezt a kötetét annál is inkább ajánlom olvasásra
az egyetemi ifjúságnak és a mûvelt közönségnek, mert eredeti hangon és eredeti módszerrel vizsgálja a magyar identitás-önszemlélet egyik legalapvetôbb
problémáját: a polgáriasodás-városiasodás, a korszerûsítés oly sokat vitatott
tárgykörét. S elôrebocsátom: ahhoz,
hogy erre a kérdésre feleljen – csupán a
kötet hatalmas jegyzetapparátusára,
szerteágazó forrásjegyzékére s terjedelmes bibliográfiájára utalok – úgyszólván maradéktalanul feldolgozta a problematika teljes szak- és publicisztikai
irodalmát. Így eshet, hogy csaknem
minden megállapítását, szinte valamennyi kijelentését szokatlan mennyiségû dokumentummal – az ô szóhasználatában: »evidenciával« – támasztotta
alá. Innét mûvének egyik sajátossága,
amely számomra különösen kihívóvá és
vonzóvá tette munkáját, s ugyanez az –
ismétlem – eredetiség, amely remélhetôleg az olvasók érdeklôdését is felkelti
s tetszését növelni fogja: az, tudniillik,
hogy a jegyzeteket – amelyek nemcsak
affirmatívak, hanem kritikaiak, mi
több: igen sokszor analitikusak – éppolyan elmélyültséggel, sôt izgalommal
lehet (és sokszor kell) tanulmányozni,
mint mûve fôszövegének (textusának)
következtetéseit olvasni!
Másik jellegzetessége a könyvnek a
sokrétûség, sokoldalúság: nagyívû historikusi elemzés, alapos szociológiai
okfejtés váltakozik a kötetben város- és
régiótörténeti tanulmánnyal, aprólékos
összehasonlító családtörténeti kutatással, recenziónak álcázott esszével s
nemegyszer lábjegyzetekbe sûrített önéletrajzzal, amely(ek)nek általánosító
értelmezése-olvasata van. Így például a
Bánság és Temesvár történelmi elemzése – a kötet zöme tehát – segít megvilágosítani bennünk a magyarosítás-ma-

gyarosodás: a magyar nyelvhez s kultúrához valamint politikai szemlélethez
való hasonulás (asszimiláció) általános
mechanizmusát, beleértve e folyamat
rejtett lélektani mozgatórugóit is. Ily
módon Temesvár és a Bánság históriáján keresztül jobban meg lehet érteni
azt a rejtélyes tényt, hogy az igen számos, helyenként már-már túlnyomó német (sváb) eredetû bánsági városi polgárság elitje – a nagynémet kultúrával a
háta megett – a magyarsághoz, a magyar mûvelôdéshez, s a magyar nemzeti
mítoszokhoz asszimilálódott, ami semmilyen más hasonló etnikai környezetben, például Cseh-és Morvaországban,
Sziléziában, illetve Bukovinában nem
történt meg! Úgy, hogy a könyv érdekes
párhuzamot von egyfelôl a német–magyar összeolvadás s ugyanakkor az elôször szintén a nagynémet kultúra bûvkörében élô, kezdetben ahhoz hasonult
magyarországi zsidóság fejlôdése, identitásválasztása között.
Evvel a rejtéllyel magam is sokat bíbelôdtem Magyarság, zsidóság (Budapest,
2000, História Könyvtár-MTA Történettudományi Intézet) címû könyvemben, amelyben – s ezzel a témával Borsi-Kálmán Béla nálam részletesebben s
alaposabban foglalkozik – a XIX. századi s fôleg az 1825–30-as évek elejétôl
tevékenykedô magyar nemzeti s ugyanakkor szabadelvû-reformista államférfiak, költôk teljesítményének, egészen
különleges – példaértékû – vonzóerejének tulajdonítottam azt a jelenséget –
errôl egyébként családom története is
tanúskodik --, hogy miként váltak s válhattak alig néhány évtizeddel korábban
Cseh- és Morvaországból vagy Ausztriából Magyarországra került német
nyelvû és német kultúrájú zsidók pár
esztendô alatt lelkes magyar patriótákká, korabeli szóval honfiakká; egyszersmind – a helyi lakosság mély ellenszenvét kiváltva – a liberális, ám nacionalista magyar köznemesség segítô támaszává a nemzetiségi vidékek megmagyarosításában. Nyilván a szinte páratlan ragyogású és romantikus érzelemmel teli magyar mûvelôdés – s persze az
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Fejtô Ferenc
eszményített virtuális Magyarhon megvalósíthatóságának ábrándja – vonzása
keltette fel tömegesen s ellenállhatatlanul megannyi hazai zsidó polgári értelmiségi figyelmét a magyar történelem,
mítoszvilág s legendárium iránt: Marczali Henrik, a Ballagiak, Acsády Ignác,
Bernstein Béla, Vámbéry Ármin, Goldziher Ignác, Angyal Dávid s jó néhány
nemzedéktársuk nevét lehet idézni egyfelôl, másrészt – német(sváb) részrôl –
Toldi Ferenctôl s Budenz Józseftôl valamint Hunfalvy Páltól Herczeg Ferencen és Rákosi Viktoron át Tilkovszky
Lórántig s Engel Pálig kiváló magyar tudósok, sôt írók százaiét. A német és
zsidó származású historikusok s nyelvészek kiugróan magas száma arra vall,
hogy ezek az „asszimilánsok” nemcsak
a koruk magyarságának legjobbjait vették irányképül, hanem egyszersmind a
magyar hitvilághoz is maradéktalanul
alkalmazkodni kívántak. E törekvésnek
némiképp komikus jelét abban is megragadhatjuk, hogy nem érték be családnevük holmi szimpla honosításával!
Ezt gyakorta „ôsi”, „turáni”, „szittya”
keresztnév–választással is megtetézték,
ami ma már mosolyogni való, ám akkor
szinte magától értetôdô volt! Ha a korabeli kereszt- és házasságleveleket fellapozzuk, nyüzsögni fognak benne az
„elôkelô” törzsi, törzsfôi, valamint méltóságnevek: Attila, Álmos, Árpád, Béla,
Kálmán, Levente, Szabolcs, Zsolt, és
így tovább…
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RÉSZLET
Ehhez még annyit fûzhetnék hozzá,
hogy ez a csaknem ellenállhatatlan,
szinte kényszeres vonzóerô nem csupán
az egészen különleges magyar nyelvnek
volt köszönhetô – jóllehet, megannyi
több nyelven beszélô és író elôdömhöz
s kortársamhoz, valamint a nyelvészek
többségéhez hasonlóan, magam is minden elfogultság nélkül Európa egyik legszebb, legkifejezôbb s leggazdagabb
szókincsû idiómájának vallom –, hanem, legalább annyira, annak, amit magyar elôkelôségnek nevezhetnék: a gesztusokban, testtartásban, modorban s tapintatban megnyilvánuló disztingvált
viselkedést, „fentebb stylt”, ami épp a
reformkor s a dualizmus elsô korszaka
arisztokráciájában s köznemességének
„kimûvelt emberfôiben” öltött – ugyancsak mintaszerûen – testet. (Magam a
honi arisztokrácia modell-alkotó primátusát vélem irányadónak, Borsi-Kálmán
Béla – tömegessége miatt – legalább
olyan fontosnak tekinti a köznemesi
példát, annak dzsentrivé silányodása
elôtt!)
Engedtessék meg nekem, hogy ezzel
kapcsolatban egy személyes emléket is
felidézzek: egy alkalommal, amikor a
Magyar Pen Club egyik vacsoráján
Bethlen Margit grófnôvel „társalkodtam” – aki szintén tagja volt a magas
irodalmár-testületnek – mi tagadás,
megütköztem azon, amit, úgy általánosságban beszélgetésünk egyik „tárgyáról”, az európai népekrôl, mondott:
„Tudja, kedves Uram – mondotta Keyserling után szabadon, ám ellentmondást nem tûrôen, hiszen férjét akár magyar tory-nak is lehetett volna minôsíteni! – a mi Európánkban csupán három úri nemzet vagyon: az angol, a német és a magyar”. „És a franciák”? – kérdeztem meglepetten. Nézze – vetette
oda, enyhe arisztokratikus gôggel a
hangjában – „az éppoly kispolgári népség, akárcsak a cseh”! E kijelentésben
persze nem csekély kevélység, amolyan
– szomszédainkat változatlanul irritáló
– „magyarosch” dölyf is van. Jómagam,
ha igazán vonzó magyari urakról beszélek, akkor inkább a Széchenyiekre, a
Wesselényiekre, a Batthyányakra, a
Dessewffyekre, az Esterházyakra s az
Eötvösökre gondolok, akiknél az elôkelôség szerénységgel, az eszmények iránti alázattal s generozitással (önzetlen
nagylelkûséggel) párosult. Ám ugyanakkor az emberi méltóság iránti kifinomult érzék s született tapintat is jellemezte ôket, amelyet példának okáért
egy Berzsenyi, egy Eötvös s egy Berzeviczy Gergely – akinek politika- és eszmetörténeti jelentôségét Borsi-Kálmán
Béla is valós történelmi súlyának meg-
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felelôen méltatja kötete elsô írásában –
a magyar parasztban is fellelt – akárcsak
a külföldi megfigyelôk (utazók, követek
és hírszerzôk). A (köz)nemesség polgárosodása és a – többségükben „idegen”
eredetû – polgárok nemesedése – BorsiKálmán Béla könyvének egyik központi
témája s kulcsfogalma, mellyel a szerzô
egy fölöttébb kívánatos (magyar) embertípus modelljét alakította ki, s a magyar történelem egyik tragikus jelensége
épp az, hogy ennek a modellnek (s különféle típusainak) a szerves kifejlôdését, akárcsak a nemzeti szabadelvûségét
– amely például Jászi Oszkárban, vagy a
Borsi-Kálmán Béla által érdekesen

elemzett Vajay Szabolcsban öltött testet – a Történelem nem hagyta kibontakozni, még kevésbé megszilárdulni.
Arra, hogy ennek megvalósulására, ha
töredékesen s ellentmondásosan is, s
nyilván elégtelenül, ám mégis volt
esély, azt a zsenge gyermekéveimben s
„boldogult úrfikoromban”, még Nagykanizsán szerzett benyomást – pontosabban: szívet melengetô megelégedést
– hozhatom fel, amit alacsony sorból
vagy kis-zsidó sorsból kievickélni vágyó
hajdani iskolatársaim arcán ragyogó
már-már földöntúli mosoly látványa
váltott ki bennem, valahányszor „tekintetes úrnak” – feleségeiket pedig késôbb
esetleg néha még „nagyságos asszonynak” is – titulálták! Ezt visszataszító feudális csökevényként is lehet értelmezni, de úgy is – s inkább úgy! – mint
a társadalmi ranglétrán s az emberi
egyenlôség garádicsán tett jelentôs –
méltóságteljes – elôrelépést!
A nemzeti és szabadelvû eszmeiség
közötti szakadást-szakadékot a magyar
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politikai és társadalmi élet mindmáig
nem volt képes áthidalni. E szakadás
mentén érthetô meg a magyar–zsidó viszony elmérgesedése is, amelyet BorsiKálmán Béla kiemelkedô anyagismerettel, ritkaságszámba menô tárgyilagossággal és, nem utolsósorban, mély empátiával elemez mind fôszövegében,
mind jegyzeteiben s azok kommentárjaiban. E tekintetben különösen izgalmasnak érzem azokat a megjegyzéseket,
amelyeket Márai Sándornak csak nemrégiben napvilágra került meghökkentô
gondolataival kapcsolatban tesz, s rögvest értelmez is, amelyek inkább Gyurgyák János A zsidókérdés Magyarországon. – Politikai eszmetörténet (Osiris,
2001) címû monumentális mûvének némileg homályosan megfogalmazott –
ám a magyar–zsidó együttélés szemszögébôl nem túl derûlátó – végkövetkeztetéseit támasztják alá, semmint az én
talán valamelyest optimistább gondolatmenetemet – szerintem ugyanis a
magyar történelem (s benne a magyar–
zsidó viszony) nem fejezôdött be: 1989
után (óta) egy olyan útra lépett, amely
persze változatlanul göröngyös s további buktatókat, megpróbáltatásokat
tartogat mindannyiunk számára. Ám ha
végigmegyünk rajta, azok a mindmáig
fennálló súlyos antinómiák, amelyek a
magyar nemzetiség (nemzeti tudat) és a
szabadelvû demokrácia között feszülnek – s ebben a keretben s fogalmi viszonyban tapinthatók ki a magyar–
zsidó szimbiózis neuralgikus pontjai is
– feloldhatókká válnak.
Úgy gondolom tehát, s talán BorsiKálmán Béla egyetért velem ebben,
hogy az „Európához” való, immár intézményesnek ígérkezô kapcsolódás-tartozás, egyszersmind a xenofóbiát tápláló idegen nyomások és kihívások fokozatos megszûnése (amelyekben a magyar identitás zavarait, patologikus tüneteit vélem visszamenôlegesen felfedezhetni) a magyar korszerûsítés-modernizáció eredeti hagyományait, s úttörôi életmûvéhez való visszatérést fogják megerôsíteni. Mély meggyôzôdésem, hogy a nyelvész Révainak ad majd
igazat a Történelem: nyelvében él és
fog élni a sok vérbôl kevert magyar
nemzet!
Borsi-Kálmán Béla könyvének tanulmányozása ezt a véleményemet –
mondhatnám azt is: hitemet – szilárdítja meg, s remélem ezt a hatást fogja
kelteni mûvének magyarországi olvasóiban is.
Fejtô Ferenc
Párizs, 2000. május 12, vasárnap

Élvezze új szemmel eddigi
olvasmányait, gondolja át
olvasmányélményeit!
A Napvilág Kiadó ajánlata
irodalomról, olvasásról!
Bevezetés a fantasztikus
irodalomba
Tzvetan Todorov
172 old., 1600 Ft
(TÁRStudomány)
A világhírû irodalmár szellemes és újszerû megközelítése
a fantasztikum klasszikusairól és mûveirôl
A vámpír röpte
Mûelemzés és mûkritika
a Trisztántól Grassig
Michel Tournier
184 old., 1300 Ft
(TÁRStudomány)
A nagy francia regényíró vallomásos elemzései a világirodalom nagy alkotásairól
Grass
Író a felejtés ellen
Volker Neuhaus
220 old., 1150 Ft
A Günter Grasss pályájának,
teljes életmûvének bemutatása a Nobel-díjas mûvész
eredeti illusztrációival

Olvasmányok,
olvasatok
és világnézet!
Szellem és nemzet
Babits Mihály,
Eckhardt Sándor,
Szekfû Gyula
és Zolnai Béla világáról
Miskolczy Ambrus
250 old., 1900 Ft
Az 1930–1940-es évek magyar szellemi ellenállása és
útkeresése: nagy mûveinek
keletkezés-hatástörténete

SIKLÓSI HORVÁTH
KLÁRA MÛVEI
Gulliver Bolgorogyban

(szatirikus kisregény, Kurcsis László
grafikusmûvész illusztrációival)
108 oldal, 750 Ft (Littera Nova Kiadó)
A halhatatlan hajóorvos legújabb kalandja
Ljugyka szigetén, egyszerre karikatúrája a
„létezett” szocializmusnak, és a mai, sikerorientált, elidegenedett, posztmodern társadalomnak.
!! Angolul is kapható !!

A Führer olvas
Tallózás Hitler
könyvtárában
Miskolczy Ambrus
180 old., 1150 Ft
(Politikatörténeti Füzetek, XV.)
Hátborzongató – mának is
szóló – szembesülés annak a
szubkultúrának a sötétjével,
amelybôl a náci eszmék kiemelkedtek

Gulliver legújabb kalandjai
Pinkwellben

Regény Kurcsis László mûvészi illusztrációival. 142 oldal, 780 Ft (Orpheusz Kiadó)
A kalandos életû hajóorvost balsorsa ezúttal Pinkwellbe, a kétlábú-egyfejûek, a bugyutacsok, a degrevicsek sivár, lélekvesztô
birodalmába veti. A kisregény a századvég
társadalmának „szemsajdító” görbetükre.

Keresse standunkat a Vörösmarty téren,
rendeljen közvetlenül a Napvilág Kiadótól!
Diákoknak, tanároknak külön kedvezmények!
1054 Alkotmány u. 2., Tel.: 311-4866, fax: 353-2019

FUIT, regény két részben

287 oldal, 498 Ft (Navigátor Kiadó)
Egy család nem mindennapi kalandjai
a második világháborúban, és azt követô néhány év története – gyerekkori
álmok, léket kapott hitek, eszmények,
elsüllyedt életek. A soha már, megismételhetetlen VOLT.

A SZAK Kiadó ünnepi
ajánlata a könyvhétre

A széptermetû guberáló

Office XP lépésrôl lépésre
Hét könyv egy kötetben: Word, Excel, Access, PowerPoint,
FrontPage, Publisher, Outlook. 744 oldal CD-vel, 10 800 Ft.

(regény)
202 oldal, 790 Ft
(Kráter Mûhely Egyesület)
A sodró lendületû írás több idôsíkban
játszódik, egy kamaszlány iskolásévei
az ’50-es években, a guberáló jelen
idejû létezése, valamint a hôsnô naplóba foglalt háromszólamú regény-fúgája.

M. J. Young: XML lépésrôl lépésre
Az új világ(háló)nyelv. 464 oldal CD-vel, 7500 Ft.
J. Kelly: Magad uram, ha gondod van… Outlook
(Outlook 2000, Outlook Express) E könyv segítségével kiiktatható a rendszergazda, vésztelefon, unokaöcs.
304 oldal, 5000 Ft.

Megvásárolhatók:

Figyelje folyamatosan weblapunkat, ahol mindig a legfrissebb, legpontosabb és legrészletesebb információkat
kaphatja könyveinkrôl! www.szak.hu

A „Littera Nova Kiadó” standján
az Ünnepi Könyvhéten
( Bp. V. ker., Vörösmarty tér),
ahol a szerzô 2002. június 8-án,
szombaton 11.30 órakor
dedikálja könyveit.

Szak Kiadó Kft.  2060 Bicske, Diófa u. 3.
 06-22-350-209 (fax is)  06-22-565-310  info@szak.hu
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EMBER ÉS GONDOLAT

Horgas Bélával
beszélget

Nádor Tamás
Akár az ókor tökéletes geometriai formációt keresô bölcselôi:
gömb alakzatú költészetet képzel el. Ebbe a mértani testbe persze ezernyi lelki-fizikai lehetôség, irracionális alkalom, ésszerû
képzelet, virtuális és kézzel fogható valóság szûkíthetô és tágítható, de az ô költôi glóbuszában mindez csak velejéig konkrétan
fészkelôdhet el. Reflexióként is csak a maga valójában. Mintegy
önmagát eleve értelmezve. Sétáló líra ez különben, peripatetikus
útja ókori szelíd folyampartról egyenesen a budai Moszkva tér
agresszív, arrogáns kráteréig ível. Idôn-téren át araszoló igazi
vargabetûkkel, az írás tündökletes és rettenetes jeleivel.
– Nem képtelenség – ahogy írásaiban mondja – tárgyszerû nyomát, lenyomatát keresni bárminek
a vers, a festmény, vagy bármiféle
ábrázolás eszközeivel? Vers-e egyáltalán az, aminek lenyomata
van, s nem eleve a való világ?
Másként fogalmazva: mit adhat
a költészethez a reflexió? Milyen
magyarázatot olyasmire, ami épp
attól vers, hogy mindenki másként
reagál rá?
– Számomra mindez a költészet alapkérdése, kivált, mert
az utóbbi idôben egyre inkább
érdekel: mitôl vers a vers. Jó
volna tudni, hogyan készül a
költemény, és ebben a megismerési szándékban, folyamatban már benne van a reflexió
is. Ez az óhajom hozhatta magával, hogy mostanában számos olyan verset írtam, amely
leírni késztetett azt is: miképpen lett. Tehát a körülményeket, a külsô világot. Ám arra
nem mernék vállalkozni, hogy
meghatározzam, mi a különbség alkotás és reflexió között.
Mert a szûz élmény, az ihletett
írás gyakran egybeesik a nyomteremtéssel. Sôt: bennem a
vers, a próza, a jegyzet, festés is
azonosul a reflexióval. Úgy látszik, ilyen az alkatom, ez vonzódásaim természete. S erre
utal a folyóirat is, amelyet készítünk: ezt legszívesebben
gömb alakúra formálnám.
Mert ez a legtökéletesebb formájú test, amelybe életünk,
mûködésünk teljességét elhelyezhetnénk szellemiségében,
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minden mûnemében. Légiesen
és egyszersmind tárgyiasan.
– Köztudomású: már az ókori
görögök a gömböt tartották a legtökéletesebb idomnak. Azóta persze sok képtelen, mi több: irracionális víz lefolyt – illetve elhullámzott – a Jón-, a Trák-, az Égeimeg a Krétai-tengeren, a Dunáról
nem is beszélve. Reméli-e mégis,
hogy legalább létünk s önnön léte
töredékét belefoglalhatja ebbe a
gömbbe?
– Legalábbis jó lenne olyasmit írni, ami (Vajda Mihály filozófusprofesszor
könyvét
idézve) valamiképpen összekötné az Ilisszosz parti bölcselôk beszélgetését, mondjuk a
Moszkva téri „kráter” munkára
váró lézengôinek, hajléktalanainak szavaival, szövegével.
Elképesztô mûvelôdéstörténeti és szociológiai távolságot,
idôt-teret így áthidalva, víziót
és valóságot egybekötve.
Göncz Árpádnak ajánlott
egyik versemben még azt is elképzeltem: Berzsenyi Dániel
átmegy ezen a téren, és találkozik a „gyülevész kavarc”-cal,
amelyet egykoron megjövendölt. S ekképpen jelenik meg a
maga valójában, s talán verseimben is: ábránd, álom, szépség és kavargó tény, eleven
borzalom. Szebben szólva: az
én gömbömben a szent és a
profán. Reménykedem, számunkra végül nem csupán az
utóbbi marad.
– Eszerint nem archaizál, hanem régiség és friss élmény önnek

egyformán, egyidejûleg eleven, jelenvaló. El se válnak ezek a síkok,
rétegek? Költészetében egybeesik
virtuális (elnézést a divatszóért) és
való világ?
– A történelem, a mûvelôdéstörténet mindenesetre építôeleme verseimnek. És nem csupán úgy általában, hanem a
maga konkrétságában s a lehetô
leghitelesebben. Ami persze
merô képtelenség, hiszen a líra
látszólag nem fér össze a dokumentálható tényekkel. Ám elôiskolám mégis ilyen szemlélethez vezetett. Jó úttörô voltam
hajdan, így Rákosi pajtás szólítására villamosipari technikumba
mentem. Ahol kitûnô matematikatanárnôm fölfedezte bennem a stúdiuma iránti készséget,
ezért beavatott (volna) a nem
euklideszi geometria alapjainak
rejtelmeibe. S bár már Bolyait is
óva intette édesapja, hogy ne
próbálkozzék
lehetetlennel
(nem hasonlítva magamat persze a géniuszhoz), valahogy én
is így vagyok: azért csak hiszem,
hogy a párhuzamosok találkoznak a végtelenben.
- Egy szinte szégyentelenül költôi
kérdés: a tárgyias tapasztalat, a
közvetlen élmény, az a valóságos
tér és idô, amelyben élünk, élni
kényszerülünk, valóban szimbiózisba hozható azzal a közvetett,
nem létezô, képzeletbeli, irracionális „valamivel”, amelyet a poéta
megtestesíteni igyekszik?
– Hogy finoman fejezzem ki
magam: naná! Mert ha a költô
csak elvonatkoztat, csupán lebegni óhajt, ha nem tud konkrét lenni, akkor egyszerûen elszáll, eltûnik, semmivé válik
mindaz, amit versnek vél. A
konkrétságnak persze számos
megnyilvánulási módja, alakja,
lehetôsége van, ám ami nem
tud megtapadni, ami nem rugaszkodik el valahonnan, az
nincs is. A vers mûvészi foka,
metafizikai reszketése, álomszerûsége, vagy akár szürrealizmusa egyáltalán nem zárja ki a
konkrétságot. Ami konkrét, az
persze lehet merôben általános is. József Attila például
egy általánosságot fogalmaz
meg, fantasztikusan: „A földgolyón nyomor szivárog,/
mint hülyék orcáján a nyál”.
– Egyik kötetének címe: Játszótér. Milyen esélyt ad ebben a sok-
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szor csak kiszámított hasznosságra törekvô szellemi közegben
olyan haszontalanságoknak, versnek és képnek, színek és szavak játékának, az egész – önt idézve –
„árnyékbábszínháznak”?
– Közvetve felelek erre. Új
könyvem is mutatja játékos
kedvemet. Ez valóban olyan
könyv lesz, amilyen még nem
volt. Ugyanis nem készül belôle két egyforma példány.
Úgy száz darabot jelentetek
meg belôle, és a kötet hátsó
borítójának belsô oldalára
mindenkinek beragasztok egyegy, a többitôl különbözô „tépett” rajzot. Ezzel szórakoztatom egyrészt önmagamat,
másrészt játszom egy kicsit az
olvasóval. A kötet címe viszont arra utal, hogy tartalma
kevéssé játékos. Nyí (így,
hosszú í-vel) írom az elsô borítóra. Ember nemigen szokott
nyíni. Állat nyerít, vonyít,
vinnyog, szûköl és nyí. Sajnos, a huszonegyedik század
emberének is van miért nyínia.
Elnézést, hogy a játékosságtól
idáig jutottam.
– Végezetül: ebben a posztmodern (bár ki tudja, mit is jelent ez)
világban Víg vacsora címû kötetében ön visszatér a „sétáló” versíráshoz. Illetve: peripatetikus verseit lehet ilyen hagyományosan olvasni. Mégsem hagyja el a kommentárt, fontoskodóbban: az önreflexiót. Miért?
– Vegyük úgy, hogy olykor
versnaplót írok „gömbömbe”.
Vers követ verset hasonló kódokkal, szerkezetekben, valóban mintegy sétálva. Miközben olyan helyen élünk, ahol
szerencsére valóban érdemes
sétálni, mert itt még tiszta a levegô. Azt azért elgondolom,
ha valóságos és versbeli sétáimat, sétáinkat az ûrbôl lefényképeznék, milyen ábrákat látnának odaföntrôl. Természetesen betûket, mindennapi életünk betûit. S mert az életünk
meglehetôsen kacskaringós,
hát vargabetûket. Ami pedig a
posztmodernséget illeti: sétálok, sétálnak „ezerlábú” verseim is. Aztán egy ponton
megállnak, kicsit fulladnak
mondataim, mint magam is,
és ilyenkor, jobb híján: reflektálnak. Aztán csak ballagunk
tovább: a vers meg a költô.
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em kell megijedni a
címtôl: csak idézet. A
költô, aki írta, 65 éve
halott. Mint kifejezés pedig
egyszerûen: szép. Ezt akármi
reklámszakember nem bírná
kitalálni – ehhez költô kell.
Tessék vizuálisan elképzelni.
Nem a tôke tátott sárga szája,
ahogy elsô pillanatra gondolnánk, hanem fordítva: a „tátott tôke”. Vagyis a tôke maga
nem egyéb, mint száj. Termelô zabálás. Nekem egy anakonda rémlik föl a tátott szájával, hiszen a kígyó teste nem is
testszerû, valóban szinte csak
egy kitátás. Egy behabzsolás.
Egy tátott száj kiakasztott álkapcsokkal. És persze sárga.
Hát ez volna a líra. Logika,
de nem tudomány.
Mindez pedig azért jutott
eszembe, mert itt van ante portas, de nem Hannibál (most
sem kell megijedni), hanem az
informatikai társadalom. Máris
igen jelentôs lemaradás mutatkozik Magyarország és a nyugat-európai országok között,
holott az informatika világa kimondottan magyar, nekünk
való terület. Nem nyersanyag
kell hozzá, amiben tudvalévôen szûken vagyunk, hanem
szürkeállomány. És nem sunyi
nacionalizmus, ha olyat bátorkodunk állítani, hogy szürkeállománnyal nem állunk rosszul.
Eszünk az van, pontosabban
volna, ha hagynák. Kreatív és
innovatív nép vagyunk, s ez a
tulajdonságunk éppen sze-

génységünk okán alakult ki.
Hogy gazdasági, politikai, kulturális, tudományos, ipari, infrastrukturális, vidékfejlesztési
(de mondhatnám: országépítési) szempontból milyen jelentôsége van az informatiká-

denkinek” csomagot, melynek
kedvezményeire
alapozva
(este 6-tól reggel 5-ig havi
4000 Ft. átalányért használható a telefon) a fogyasztó
számítógépet vásárolt és internetes szolgáltatást bérelt.

Kertész

Ákos

A tátott tôke
sárga szája
nak és a kommunikációnak,
azt talán nem kell ecsetelnem.
Nincs olyan valami, olyan
dolog, olyan valóságeleme a
világnak, ami ma ne az elektronikus hálózaton mozogna,
terjedne, mondhatnám: létezne. Ami nincs a HÁLÓN, az
egyszerûen nincs. Te sem
vagy, ha nem vagy a hálón, ha
nincs elérhetôséged, és te sem
tudsz elérni semmilyen adatot, üzenetet, amire a munkádhoz szükséged van.
Ez a helyzet szinte órákon
belül eléri a kétkezi munkavállalót, a farmert, kisgazdát, vállalkozót is, nem csak a tudóst.
A háló azonban a telefonhálózat nélkül ma még nem mûködik. A magyar telefonhálózat pedig egy tôkés nagyvállalat, a Matáv kezében van. A
Matáv eddig beetette a fogyasztót. Megalkotta a „Min-

Igen ám, de közös lónak túros a háta. Nem mintha ezt
nem tudták volna a tôkés vállalat technikusai, de nem mondták. Vagyis lehetetlen volt a
kedvezményes idôben vonalat
kapni. Ezért a Matáv áruba bocsátott egy új szolgáltatást, az
ISDN pótvonalat, amivel
végre használni is lehetett a
kedvezményes csomagot.
Aztán úgy döntött, hogy
megszünteti a kedvezményt,
viszont nem engedi meg a rászedett fogyasztónak, hogy
visszamondja az ISDN pótvonalat, így a fogyasztó két vonalat fizethet a semmiért.
Ügyes, mi?
Most megmutathatja az új
kormányzat, komolyan gondolja-e a jóléti és a modernizációs fordulatot. Most megmutathatja, hogy „kutya kötelességének” tartja-e „népben-

nemzetben gondolkodni”,
ahogy Horn Gyula mondta az
ATV-ben. Most megmutathatja az MSZP, hogy komolyan gondolta-e, hogy „Magyarország mindannyiunké”.
Most megmutathatja: rágalom-e, hogy semmi közük a
szocializmushoz, hogy ugyanúgy a globális multinacionális
tôke képviselôi, mint a konzervatív jobboldal, vagy sem.
A Matáv 98%-át birtokolja a
piacnak. Amit a Matáv tesz,
kimeríti a „piaci erôfölénnyel
való visszaélés” jogi tényállását, tehát a törvény erejével is
szankcionálható. A nemzeti
közép kormányának elemi hazafias kötelessége megszüntetni azt az állapotot, hogy a
piac 98%-át egyetlen tôkés cég
uralja, s az olyan arcátlanul
zsákmányolhassa ki a magyar
fogyasztót, ahogy neki tetszik.

Könyvheti dedikálások a Líra és Lant cégcsoportnál
2002. június 3. hétfô
11 óra Nyíregyháza – Megyei Könyvtár
Závada Pál dedikálja „Milota” c. regényét
2002. június 5. szerda
15 óra Miskolc – Erzsébet tér
Fecske Csaba dedikálja újonnan megjelent verseskötetét
2002. június 6 csütörtök
16 óra Gyôr – Líra és Lant Könyvesbolt
Závada Pál dedikálja „Milota” címû regényét
17 óra Budapest – Vörösmarty tér
Athenaeum 2000 Kiadó sátor, Noran Kiadó –
Csordás Gábor, Andrassew Iván, Halda Alíz
2002. június 7. péntek
11 óra Budapest – Vörösmarty tér
Fókusz sátor, Szakonyi Károly
és Kárpáti Kamill dedikálnak
12 óra Budapest – Vörösmarty tér
Athenaeum 2000 Kiadó sátor, Paul Lendvai dedikál
14 óra Szombathely – KO Könyvesbolt,
Závada Pál dedikálja „Milota” c. regényét
15 óra Budapest – Vörösmarty tér, Fókusz sátor,
Köves József és Gyárfás Endre dedikálnak
15 óra Budapest – Vörösmarty tér
Athenaeum 2000 Kiadó sátor, Almási Miklós dedikál
16 óra Budapest – Vörösmarty tér
Athenaeum 2000 Kiadó sátor, Bächer Iván dedikál

2002. június 8. szombat
10 óra Budapest – Vörösmarty tér
Athenaeum 2000 Kiadó sátor,
Koós Judit dedikál
10 óra Szombathely – Fô tér
Usztics Mátyás dedikálja új könyvét
13 óra Budapest – Vörösmarty tér
Athenaeum 2000 Kiadó sátor,
Debreczeni József dedikál
14 óra Budapest – Vörösmarty tér
Athenaeum 2000 Kiadó sátor,
Vámos Miklós dedikál
15 óra Budapest – Vörösmarty tér
Fókusz sátor, André Faludy dedikál
15 óra Budapest – Vörösmarty tér
Athenaeum 2000 Kiadó sátor,
Bárdos András dedikál
16 óra Budapest – Vörösmarty tér
Fókusz sátor, Vágó István dedikál
16 óra Szombathely – Fô tér
Slawomir Mrozek dedikálja
2 új könyvét.
17 óra Budapest – Vörösmarty tér
Athenaeum 2000 Kiadó sátor,
Pont Kiadó – Albert Gábor,
Hornyák József, Polcz Alaine,
Szávai Géza
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2002. június 9. vasárnap
11 óra Budapest – Vörösmarty tér
Athenaeum 2000 Kiadó sátor
Nádor Tamás és Vágó István dedikálnak
12 óra Budapest – Vörösmarty tér
Athenaeum 2000 Kiadó sátor, Lázár Ervin dedikál
13 óra Budapest – Vörösmarty tér
Fókusz sátor, Véer András dedikál
14 óra Budapest – Vörösmarty tér
Fókusz sátor, Vámos Miklós dedikál
14 óra Budapest – Vörösmarty tér
Athenaeum 2000 Kiadó sátor, Müller Péter dedikál
15 óra Budapest – Vörösmarty tér
Athenaeum 2000 Kiadó sátor, Lengyel László dedikál
15 óra Budapest – Vörösmarty tér
Fókusz sátor, Moldova György
és Kaján Tibor dedikálnak
16 óra Budapest – Vörösmarty tér
Fókusz sátor, Kányádi Sándor dedikál
17 óra Budapest – Vörösmarty tér
Fókusz sátor, Závada Pál dedikál
2002. június 10. hétfô
11 óra Budapest – Vörösmarty tér
Athenaeum 2000 Kiadó sátor, Janikovszky Éva dedikál

A programok még változhatnak!

w w w. k o n y v 7 . h u

OLVASÓSZEMÜVEG

A magyar mûvész
mint „új valami”
■ Önéletrajzot, életében legalább egyszer, mindenki ír. Van,
aki csak kérvényhez mellékelt,
más korban pedig a káderesnek
szóló „curriculum vitae”-t ír, de
– fôként mûvészek között – gyakori a lírai memoár, a korrajzzá
terebélyesedô önéletírás is. Kincs
rejlik ezekben, jellegzetes tünetei
egy-egy kornak, dokumentumai
az idôk szellemének, egy-egy éppen érvényes mechanizmus mûködésének, de többnnek is: a
mûvészi fantázia titkai is gyakran
épp ezekbôl az írásokból fejthetôk meg. Remek ötlet volt hát
Csiffáry Gabriellától, hogy az
írók, a színészek önéletrajzai
után felkutatta és összegyûjtötte
a festôk, szobrászok, építészek és
iparmûvészek emlékezéseit is.
Van a kötetben számos, csak formálisan ide illô darab: ezekben
nincs más, mint puszta felsorolás
a mûvész tárlatairól, megvalósult
épületeirôl, egyetlen, a személyiséghez kulcsként szolgáló megjegyzés nélkül. Szerencsére jóval
több a felfedezésszámba menô
szöveg, mint az efféle bosszankodnivaló. (Más kérdés a kötet
némi gondozatlansága: Barabás
Miklóst például aligha vitték
bárhová is 1916-ban, de az sem
érthetô, hogy ha a sorozat eddigi
kötetein volt alcím, e mostaniról
miért hiányzik?)
Gondolná az ember, képzômûvészekrôl lévén szó, legtöbbjükre
az lesz jellemzô, amirôl oly megkapóan vall Perlrott-Csaba Vilmos: „Milyen nehéz az embernek önmagáról beszélni!” Aztán
sorra kiderül, hogy több az
olyan képzômûvész, aki írónak
se lenne utolsó. (Ezért is sajnálatos, hogy Bernáth Aurél, aki
nem pár soros önéletrajzot, de
háromkötetes memoárt írt [Így
éltünk Pannóniában], méghozzá
roppant élvezeteset,
egyetlen sorával sem szerepel itt).
Kezdôdik a meglepetések sora
Barabás Miklóssal, aki nemcsak
kora fontos eseményeinek leírásában jeleskedik (a nagy pesti árvízrôl például írhatott Jókai fantáziadúsabb sorokat, de érzékletesebb és hitelesebb képet aligha
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adhatott, mint Barabás), de arról
is tôle kapunk elsô kézbôl származó információt, hogy milyenek lehettek az ezernyolcszázas
évek elsô felének szellemi kondíciói. Egyszer például, fôúri társaságban, a mûvészi képességeit
készséggel elismerték, de sehogysem akarták elhinni, hogy olyan
tehetség, mint ô, magyar is lehet.
Ahogy ô mondja: „A magyar
mûvész ennyire új valami volt”.
Nem tudom, más hogy van
vele, én – bevallom – elôítéletesen láttam neki az olvasásnak.
Arra számítottam, hogy csak
azok önéletírása lesz számomra
érdekes, akiknek a képeit is szeretem. Bennük egyébként tényleg
nem csalódtam: Csontváry például épp olyan revelációszámba
menôen ír a szegedi árvízrôl,
mint Barabás az 1838-as pestirôl.
Nem sejtettem viszont, hogy
Derkovits Gyula ennyire jól tud
írni! Nem várt élmény volt számomra Zichy Mihály csaknem
cinikus keserûsége, ahogy például Lermontov Démonjához
készített rajzait „szentimentális
és költôien torz illusztrációkként” intézi el, és képes egész
munkásságáról kijelenteni: az a
„mindenkinek valamit, egészében semmit” kategóriájába tartozik. Bôszen kerestem ezek után,
találok-e ehhez hasonló kételkedést, akár nyomokban is, Madarász Viktor itt szereplô írásában,
vagy a kötetbôl kimaradt Benczúr Gyulánál – de természetesen rájuk inkább ennek ellenkezôje a jellemzô. És bár szíven üti
az embert Szinyei-Merse Pálnak
(egy lexikon számára, önmagáról
harmadik személyben szóló) panasza, miszerint „Sikereket elérni
nem tudott, mert képei CSAK a
festôknek tetszettek”, idôvel rá
kell döbbennünk, hogy éppen az
a ritka, ami neki ekkora keserûséget okozott.
Boromisza Tibor 1912-ben papírra vetett önéletrajzának egyik
mondata elôre-hátra utaló érvénnyel definiálja a légkört,
melyben a kötet szerzôinek
többsége leélte mûvészi életét:
„Amióta a festôket mint embere-

ket volt hajlamom megismerni,
föltétlenül állítom, hogy az érdekközösségen kívül más közösség elképzelhetetlen közöttük”.
Akad is a kötetben ennek egy bizonyító erejû (ha regényben találkozom vele, azt mondanám,
az írói szerkesztés magasiskoláját
jelentô) példája. Reményi József
iparmûvész meséli az elsô világháború végérôl: „mint rokkant
teljesítek irodai szolgálatot. A
nagy felelôsség miatt csak ritkán
kerül kezembe az ecset vagy a
mintázás anyaga... 1918 december 21-én szereltem le mint fôhadnagy”. Kész: számára ennyi.
Gádor István emlékezéseiben viszont újra felbukkan a mûvésztárs alakja és mint kiderül, akkori találálkozásuk fájó seb maradt: „A Mária Valéria barakkkórházban ismerôs tisztet láttam
átmenni az udvaron. Reményi
József volt. Siettem feléje, hogy
üdvözöljem. Éreztem, hogy zavarja a rangkülönbség, ô fôhadnagy volt, én csak önkéntes...
Mikor visszamentem a helyemre, valaki figyelmeztetett,
hogy a kórház katonai vezetôjével beszéltem. Már késô volt, a
dolgon nem változtathattam...
Reményi egy szigorú osztályra
helyezett, ahonnan csaknem
mindenkit a frontra küldtek.”
Igaz viszont, hogy akad egyetlen
ember, akirôl minden mûvész
úgy beszél, mint egyszemélyes
jótékonysági intézményrôl, egyben pótolhatatlan közvéleményrôl. Ha van közös pozitív hôse
a külön-külön históriáknak, hát
Lyka Károly az. Róla még a nyomor és keserûség bugyraiban
mélyen megmerítkezô Egry József is hálával és szerettel ír. Egry
egyébként azok közé tartozik,
akikrôl számomra most derült
ki, hogy nemcsak a képei ámulatbaejtôk, de a nagyvárosban
töltött gyermekkoráról is úgy
tud írni, hogy az a csalóka érzésünk támad: ô a legelsô, aki
megörökíti „a sípládás szakállas
embert, mellén lötyögô érmekkel”, vagy a „vastag kardú, lószôrös kalpagú rendôröket”.
Ha több szerzô közösen írt regényeként fogom fel a kötetet,
bátran mondhatom, hogy a cselekménynek vannak visszavisszatérô motivumai. Ilyen például a hatalmi arrogancia, amely
folyamatosan jogot formál arra,
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hogy véleményét rátukmálja a
mûvészetre. Egry írja le, hogy
1922-ben az a Pekár Gyula akasztatta le képeit a Nemzeti Szalon
faláról, akirôl viszont az olvasó
tudja: Móricz Zsigmond példát
statuáló büntetését követelte
„hazaárulásért”, máskor Petôfiversek elmondását tiltatta be,
vagy Szerb Antal irodalomtörténetét nevezte botránynak a T.
Házban. Kiderül: nemcsak Rákosinak volt szokása az ötvenes
években tárlatokon megjelenni
és irányzatokat elôtérbe helyezni, mások létjogosultságát meg
kétségbevonni: Egry egyik tárlatán Horthy is megjelent és ezt a
„pekári” nívójú kérdést tette fel:
„Maga találta ki ezeket így festeni?” Lám, mekkora a kontinuitás: Tisza István 1912-ben, amikor megnézte Rippl-Rónai retrospektív kiállítását, ilyen megjegyzést tett: „Sajnálom, hogy talentumos ember ennyire eltévelyedik!” Még leverôbb, ha olyanok képviselik ezt a korántsem
rendszerspecifikus hatalmi arroganciát, akik maguk is mûvésznek indultak. „Zala az Anya és
Lovas c. szobraimat a velencei
kiállításra becsomagolt ládákból
kihajigálta” – panaszolja 1926ban Medgyessy Ferenc. – „Azzal
a megjegyzéssel, hogy én nem
képviselem a magyar szobrászat
szellemét”. Ugyanô még 1944ben is úgy látja: „Ez a szobrászati
mûfaj ma még nálunk elhanyagolt mostohagyerek”. Bokros
Birman Dezsô 1955-ben jegyzi
fel, hogy amennyit a megbízásaival itthon keresni tud, az „az
éhenhaláshoz sok, a megélhetéshez kevés”. Az olvasó végül szomorkás fejcsóválással s azzal az
érzéssel csukja be a könyvet,
hogy hiába telt Barabás emlékirata óta oly tömérdek idô, a magyar mûvész Magyarországon
még mindig „új valami”, s ennek
megfelelôen bánnak is vele.

Születtem – Magyar képzômûvészek önéletrajzai
Új Palatinus Könyvesház, Bp.
2002, 633 old, 4500 Ft.

Írófaggató
Nádra Valéria megkérdezte

Rakovszky Zsuzsát
RAKOVSZKY ZSUIZSA (1950) költô,
író, mûfordító. Sopronban született, az
ELTE Bölcsészettudományi Karán 1975ben szerzett magyar–angol szakos diplomát. Volt könyvtáros, kiadói szerkesztô,
1986 óta szabadfoglalkozású. Angol és
amerikai költôk mûvei mellett fordított
bûnügyi regényeket (Gardner, Chesterton,
Forsyth mûveit), Bertrand Russell A hatalom és az egyén c. könyvét, Bettelheim pedagógiai munkáit, Susan Sontag egyik
esszéjét. Elsô verseskötete 1981-ben jelent
meg Jóslatok és határidôk címmel, ezt további négy verseskönyv követte. Munkásságát Graves-díjjal, Déry Tibor-jutalommal, József Attila-díjjal, Soros életmûdíjjal, Salvatore Quasimodo-díjjal ismerték
el. A Magyar Köztársaság babérkoszorúját kapta 1997-ben, és beválasztották a
Digitális Halhatatlanok közé is.
– Robbanásig feszült, fojtottan sûrû versei, hogy
ezek egyikébôl idézzek, „a csalás, csalódás vagy
család” epikumát hordozzák, vagyis eleve egy
paradoxon jegyében születtek. Rejtôzködve kitárulkozó költô, ami majdnem olyan különös,
mintha egy színész híján van mindenféle exhibicionizmusnak. Kritikusai találgatták is, kik lehetnek a mesterei vagy vállalt elôdei? Talán túl
sok nevet is összehordtak bizonytalanságukban,
a túl sok pedig, mint tudjuk, túl kevés. Ön kit
vállal szellemi, poétikai elôdjének?
– Nehéz kérdés, mert az ember nemigen
szokott saját magáról irodalomtörténeti kategóriákban gondolkodni. Csak verseket olvas, és érik mindenféle hatások, de ezek
csak félig-meddig tudatosak, és néha maga
is meglepôdik rajtuk. Ráadásul ez a folyamat nem zárul le egy bizonyos ponton, hanem jó esetben egész életünkön át folytatódik. Biztosan csak azt tudom, hogy kik
azok, akiknek a mûveit gyerek- vagy legalább kamaszkorom óta újra meg újra elôveszem, de hát ez nem lesz valami eredeti
lista: Arany mindenekelôtt, aztán Babits,
József Attila, Szabó Lôrinc... És azok közül,
akiket még személyesen is ismerhettem, elsôsorban Vas István. Ha föltételezzük,
hogy minden költônek van egy, és csak egy
szellemi ’apja’ az elôzô nemzedékbôl, akkor én ôt érzem annak.
– Köteteiben direkt módon nem politizál, de az
utóbbi másfél évtizednek s ezzel kapcsolatos közérzetünknek talán leghívebb lenyomatát mégis
az Ön verseiben lehet tettenérni. Ki ne érezné,
hogy „a köztes zónában, éppen feleúton” élünk,
hogy „egyenként tiszteljük, ha nem is egyfélekép-

pen állam és logika törvényeit” és közös élmény
az „értékszûkület” is, hogy újra egyik versébôl
idézzek. 1998 óta nem jelent meg újabb verseskötete. Ez annak a jele volna, hogy „minden indulat befullad félúton”?
– Ami azt illeti, korábban is csak 4-5 éves
idôközönként jelentek meg a köteteim,
mert kevés verset írok. Lehet persze, hogy
az egyértelmû helyzetek – mondjuk egy
diktatúra vagy annak végnapjai – jobban
kedveznek a versírásnak. Az utóbbi tíz évben azonban túlságosan sok mindenrôl derült ki, hogy egészen másként van, mint
hittem, vagy reméltem volna. Egy ideig,
igaz, erôs indulataim voltak, aztán az kezdett érdekelni, vajon miért van ez így, miért nem háborodik fel az emberek többsége azokon a dolgokon, amelyeken én
igen. Ha pedig az embert a saját indulatai
helyett a mások indítékai kezdik foglalkoztatni, azt hiszem, megtette az elsô lépést a
prózaírás felé.
– Némelyik ciklusa, pl. a Nôk egy kórteremben címû, azt engedte sejteni, hogy elôbb-utóbb
nyitni fog az epika felé. Mégis meglepetés, hogy
az idei könyvhéten regénnyel jelentkezik, méghozzá nem lírai, önvallomásszerû prózával,
hanem vérbeli elbeszélôre valló terjedelmes, más
korba transzponált alkotással. Nehéz azt hinni,
hogy ez elsô próbálkozása lenne a prózában.
Novellákat például sosem írt?
– Nem. Regénnyel próbálkoztam már korábban is, de olyan 30–40 oldal után úgy
éreztem, hogy nem mûködik, és abbahagytam. Az ember nem határozza el, hogy
most pedig prózát fog írni, hanem az anyag
az, ami inkább prózába kívánkozik. Egyébként rengeteg prózát fordítottam, talán az
tekinthetô némileg ’elôgyakorlatnak’ a regényhez.
– A kígyó árnyéka a Bocskai-felkelés idején, az
ezerhatszázas években játszódik. A történetnek
ugyan csak kulisszája ez a kor, mégis minden
rekvizítuma, hiedelmei, szokásai, vagy egy farsang félelmetesen érzékletes leírása elképesztôen
nagy háttérmunkát és ismeretanyagot érzékeltet.
Az olvasót óhatatlanul izgatja, hogy Ursula
Binder (született Lehmann) teljesen a fantázia
szülötte-e, vagy van a történetének némi valóságmagva is? És ha igen, mi Rakovszky Zsuzsa
személyes kötôdése ehhez a figurához, ehhez a
sorshoz?
– Nem a figurához kötôdöm személyesen, hanem a helyszínhez: Sopronban nôttem fel, ahol a regény második része játszódik. Gyerek- és fiatalkoromban, azt hiszem, itt még létezett az a fajta életforma,
a szokásoknak és hagyományoknak az a
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rendszere, amelyben az emberek még biztosan tudni vélték, mi helyes, mi helytelen,
és kicsodák is ôk maguk. Tulajdonképpen
azt a tapasztalatot szerettem volna megírni, amelyet akkor élünk át, többnyire kamaszkorunkban, amikor ezeket az alapokat ’kigondolkodjuk” vagy ’kikételkedjük’
magunk alól, és az ezt követô identitási
válságot. Egy olyan helyzetet akartam
konstruálni, amelyikben a fôszereplô társadalmi és belsô énje különválik, és ennek a
belsô következményeit akartam megírni.
(Semmilyen más valóságalapja nincs a történetnek). Csak azután, úgy érzem, annak
az apa–leány kapcsolatnak a története,
melynek során ez a bizonyos helyzet létrejön, fölébe nôtt az eredeti ötletnek, és magába olvasztotta: végsô állapotában a
könyv már inkább a szoros személyes kapcsolatok gyötrelmes ambivalenciájáról látszik szólni.
– Orsolya alakját olyan erôs empátiával jeleníti meg, hogy olvasás közben el is felejtjük a tôle
elválasztó több évszázadnyi távolságot.
Könnyebb vagy éppenséggel sokkal bonyolultabb
feladat volt ebbe a korba, ilyen miliôbe helyezett
regényt írni, mint mai történetet?
– Könnyebb talán annyiból, hogy egyfajta
megoldást kínált a narrátor problémájára:
igyekeztem tôlem telhetôleg az elbeszélôt a
korabeli emlékiratok nyelvén beszéltetni.
Ezenfelül azt is szerettem volna, ha a
könyv története nem valamiféle lelki síkon
zajlik, hanem valóságos veszélyhelyzetek
vannak benne, valóságos kiszolgáltatottság
és valóságos bûnök. Úgy éreztem, az anyag
természetének ez felel meg jobban.
– Lesz-e A kígyó árnyékának, mint regénynek,
folytatása életmûvében, vagy ez most csak a
költô egyszeri kirándulása egy másik mûfajba?
– Hát „ember tervez, Isten végez”, de még
legalább három olyan regényötletem van,
amit szeretnék megírni.
– Min dolgozik jelenleg?
– Fordítok, és a következô regényemen
gondolkodom, meg gyûjtöm hozzá az
anyagot.

w w w. k o n y v 7 . h u

A Fekete Sas Kiadó újdonságai
Georg Trakl
A magányos ôsze
A/5, kötött, 288 old., 2464 Ft
Füst Milán összegyûjtött levelei
B/5, kötött, kb. 1200 old., 5600 Ft
Tabán – A lebontott romantika
B/5, kötött, színes mûnyomó,
164 old., 4480 Ft
Fábri Péter: Titkos könyv. 49 nap
/Kisregény/
B/6, kötött, 216 old.,1800 Ft

Köntös-Szabó Zoltán:
Torda felôl hírt hoz a szél
Trianon gyermekei
(Családi) krónika 4
A/5, kartonált, 516 old., 1680 Ft
Neményi Zsolt: Fekete könyv
/Novellák/
A/5, kötött, 120 old., 1500 Ft
Rainer Maria Rilke:
Malte Laurids Brigge
és egyéb szépprózai írások
A/5, kötött, 464 old., 3360 Ft

Deák Júlia: A jólismert ajtó
/Elbeszélések/
A/5, kötött, 168 old., 1400 Ft

Jó nyár vár ránk
jó könyvekkel

A K.u.K. Kiadó
(nem csak könyvheti) ajánlata
Gyárfás Endre: Édes Öcsém! Mikes nénjének levelei
1700 Ft (Ünnepi könyvhét 2002)
A regény fôhôse nyugdíjas, falun élô tanárnô. A magány és unalom óráit elûzendô
elkezd „levelezni” Mikes Kelemennel, mintha ô lenne az a fiktív személy, akihez
Mikes levelei íródtak. Rádöbben, hogy sorsuk hasonlóan alakult.
Bókay János: Bohémek és pillangók
Giaccomo Puccini életregénye 2400 Ft
„Távolról sem használtam ki regényemben – írta Bókay János – a regényíró szabadságát. Az elsô, Puccini gyerekkorára vonatkozó résztôl eltekintve, regényes
életrajzot írtam inkább…” Az 1960-as években rendkívüli siker aratott nagyregény
mégis romantikus, lebilincselô olvasmány..
Philipp Vandenberg: A pompeji jóslatok
( Magyarul Elôször) 1800 Ft
Aphrodisius, a felszabadított rabszolga
útja Poppaea ágyától a Vezúv kitöréséig.
A világhírû német író történelmi kalandregénye.
Heinz G. Konsalik: Dr. Hipnózis
(Új Orvosregények) 1850 Ft
A hipnotizôr-orvos Bergmannt sürgôs
esethez hívják. A baleset helyszínén találja
a sérült bankárt, Thomas C.
Lindnert.
A pénzember DélFranciaországba invitálja. Ördögi terve egy hipnózis-klinika
létrehozása, amelyben a menedzsereket és gyárosokat Bergmann képességeinek segítségével
a megfelelô irányba terelnék…

Fekete Sas Kiadó
1067 Bp., Csengery u. 51. T/F.: 332 8931
1067 Bp., Eötvös u. 10. T./F.: 322 7263
feketesas @mail.pharmanet.hu

A TINTA KÖNYVKIADÓ AJÁNLATA
Macskássy Izolda dedikálja
a könyvet az Ünnepi
Könyvhéten a Vörösmarty téren:
2002. június 6-án 18 órakor
64 oldal, A/4, 2940 Ft és 2002. június 8-án 15 órakor

Szemeid szép ragyogása
Régi magyar szerelmes versek
Macskássy Izolda
grafikái

Marczel Mihály
Neveléstan
A nagy katolikus magyar nevelô 1938ban kiadott mûvének reprint kiadása.
„Nem a rossz letörése, hanem a jónak
a kibontakoztatása a fô törekvés.”
320 oldal, Fr/5, 1960 Ft

Tefner Zoltán
Német–magyar,
magyar–német
mûszaki kisszótár
4500 szópár a klasszikus mûszaki
tudományok és a modern
számítástechnika területérôl.
200 oldal, A/5, 1960 Ft

Tinta Könyvkiadó 1116 Budapest, Kondorosi út 17.
Telefon: 371 05 01: Fax: 371 05 02

K.u.K. Kiadó
1138 Népfürdô u. 15/E
T/F: 239-1189, 359-1634
E-mail: kukiado@ax.hu

A Központi Statisztikai Hivatal kiadványai
MEGJELENT
A MAGYAR STATISZTIKAI
ZSEBKÖNYV, 2001
Ez a kis formátumú, jól használható zsebkönyv
minden évben az elsô átfogó tájékoztatást nyújtja az elôzô év társadalmi
és gazdasági folyamatainak alakulásáról. A tájékozódást számos grafikon teszi szemléletessé.
A kötet végén a Központi Statisztikai Hivatal kidadványainak jegyzéke segítséget nyújt az olvasónak egy-egy részterület mélyebb vizsgálatára. A
kiadvány angol nyelven is megjelenik.
Évkönyvek, zsebkönyvek
Demográfiai évkönyv, 2000
Egészségügyi statisztikai évkönyv, 2000
Idegenforgalmi statisztikai évkönyv, 2000
Ipari és építôipari statisztikai évkönyv, 2000

4500
4400
2500
4400

Ft
Ft
Ft
Ft

A kommunális ellátás fontosabb adatai, 2000
Külkereskedelmi statisztikai évkönyv, 2000
Lakásstatisztikai évkönyv, 2000
Magyar régiók zsebkönyve
500 Ft
Magyar statisztikai
évkönyv, 2000
4200 Ft
Magyar statisztikai évkönyv,
2000 + CD együtt
5600 Ft
Magyar statisztikai
zsebkönyv, 2001
1400 Ft
Mezôgazdasági statisztikai
évkönyv, 2000
4000 Ft
Nemzetközi statisztikai
évkönyv
3900 Ft
Szociális statisztikai
évkönyv, 2000
3200 Ft
Területi statisztikai
évkönyv, 2000
4400 Ft

2970 Ft
3850 Ft
2200 Ft

Kiadványaink megvásárolhatók: Statisztika Szakkönyvesbolt 1024 Budapest II., Keleti Károly u. 10. : 212-4348;
megrendelhetôk: KSH Marketingosztály  1024 Budapest, II., Keleti Károly u. 5–7. : 345-6570, 345-6560, 345-6550,
Fax: 345-6699, valamint KSH Megyei Igazgatóságokon
e-mail: marketing.ksh@office.ksh.hu

A Hamvas Intézet
tavaszi könyvajánlata

Az Aula Kiadó ajánlata

Darabos Pál
HAMVAS BÉLA – EGY ÉLETMÛ
FIZIOGNÓMIÁJA I–III.
I–III. kötet: 6700 Ft

Hamvas Béla a XX. század kiemelkedô
magyar gondolkodója és írója. Darabos
Pál három kötetes monográfiájában nagy
szakmai felkészültséggel mutatja be
Hamvas Béla életének, gondolkodásának
és törekvéseinek állomásait és szellemi
építkezéseit.
ÉGÔ KATEDRA – Visszaemlékezések Szentkuthy Miklósra
200 oldal, 2300 Ft

Páskándi Géza: MÉLTÓ TÚLÉLÉS
206 oldal, 1800 Ft
P. Sebôk Anna: KOLOZSVÁRI PEREK 1956
300 oldal, 2700 Ft
Zinner Tibor: A KÁDÁRI MEGTORLÁS RENDSZERE
450 oldal, 2900 Ft
ANTAL IMRE – A CSÁNGÓ FESTÔ
110 oldal, 3950 Ft
Antal Imre csángó mûvész gyönyörû festményein keresztül tárul elénk a Gyimesek
világa: hegyek, völgyek, házak, emberek,
egy olyan világ, melyet „mi nagyvárosi
emberek elveszítettünk, mégis vágyódunk
utána, mert sokkal emberibb, mint a mi
világunk”.

Károlyi Palota Kulturális Központ
Hamvas Béla Kultúrakutató Intézet
1053 Budapest, Károlyi M. u. 16.
Telefon: 317-3143/ 237 · Fax: 235-0391
E-mail: intezet@karolyipalota.hu

ANDOR LÁSZLÓ
AMERIKA ÉVSZÁZADA
A kötet az Egyesült Államok XX. századi történetének részletes, olvasmányos és egyben didaktikus bemutatása. Célja, hogy tananyagként használható legyen az egyetemek (és fôiskolák) történelem, nemzetközi kapcsolatok vagy amerikanisztika szakos hallgatói számára,
de ismeretterjesztô olvasmányként hasznosíthassák a laikus érdeklôdôk is.
424 oldal, kötött, 3500 Ft
MAGYAR KÖZGAZDASÁGI GONDOLKODÁS
Gazdaságelméleti olvasmányok 2.
Szerkesztette: BEKKER ZSUZSA
Eredeti gazdasági írásokat tartalmazó szöveggyûjtemény, magyarázó tanulmányokkal, a legfontosabb magyar közgazdasági gondolkodók életmûvét bemutató rövid arcélekkel és bibliográfiai kiegészítésekkel. Az olvasó mintegy százötven évet átfogó periódus legfontosabb
szerzôitôl, a legjellegzetesebb irányzatok képviselôitôl talál gazdasági szövegeket, melyek között több muzeális értékû kiadvány része, vagy elsô magyar nyelvû megjelentetése.
A magyarázó tanulmányok, a több mint ötven szerzôi arcél, valamint a részletes bibliográfia lehetôvé teszi, hogy a kiadványt egyaránt felhasználhassák hallgatók és oktatók közgazdasági/történeti oktatásban és kutatásban.
856 oldal, kötött, 5900 Ft
TARAFÁS IMRE
BANKRENDSZER ÉS MONETÁRIS POLITIKA MAGYARORSZÁGON
(1987–2000)
„Hosszú viták után, amelyekre ma már kevesen emlékeznek, és még kevesebbeket érdekelnek, 1985 második felében politikai döntés született a bankreformról, a kétszintû bankrendszer létrehozásáról. A döntéshozók, akárcsak a vitázók, a létrehozandó kétszintû bankrendszert a tervgazdaság, a „szocialista piacgazdaság” körülményei között képzelték el, és
az elsô években a kétszintû bankrendszer és az annak feltételeire épülô monetáris politika
még valóban a tervgazdaság keretei között mûködött. Az 1987 januárjában indult bankreform fokozatosan, de viszonylag gyors ütemben haladt elôre...”
220 oldal, kartonált, 1490 Ft
ROLF BÜCHNER–DOBÁK MIKLÓS–TARI ERNÔ
VÁLLALATCSOPORTOK
KONSZERN SZERVEZETEK, HOLDING STRUKTÚRÁK
A könyv tananyagként szerepel a vezetési-szervezési szakirányú egyetemi közgazdász képzésben, továbbá ismeretanyaga jól illeszthetô a vezetôképzési és -továbbképzési programok
tematikájához, valamint gyakorlatias ajánlásokat, eseti példákat, ill. esettanulmányokat tartalmaz a vállalatok, vállalatcsoportok felsô-vezetôi számára a konszernképzés és konszernirányítás menedzseri feladatainak eredményesebb ellátásához.
364 oldal, kartonált, 3400 Ft

Aula Kiadó: 1093 Budapest, Közraktár u. 2/b. Telefon/fax: 456-0432

Ab Ovo Kiadó
Ünnepi Könyvhét – 2002
Jean-Jacques Schuhl:
Ingrid Caven – regény,
240 oldal, 1900 Ft
Fordította: Szoboszlai Margit
Jean-Jacques Schuhl ezzel a könyvével 2000-ben elnyerte
a legrangosabb francia irodalmi díjat, a Goncourt-t. Az
Ingrid Caven sokkal több mint egy énekesnô életrajzi regénye: a háború utáni Németország, de fôként a hatvanas-nyolcvanas évek mûvészeti krónikája, természetesen
a közelmúlt történelmi eseményeibe ágyazva, s a címszereplôn kívül olyan világhírességeket vonultat fel, mint
Bette Davies, Rainer Fassbinder, Andy Warhol, Yves
Saint Laurent…

Szabó Gábor:
Filmes könyv – Hogyan
kommunikál a film?
160 oldal, 2600 Ft
Ez a könyv leendô és gyakorló filmeseknek készült. Elsôsorban a történetmesélô játékfilmekkel foglalkozik.
Arra keresi a választ, melyek a filmes hatásmechanizmusok elemei, és hogyan építkezik ezekbôl a film.A könyv
szerzôje, Szabó Gábor filmoperatôr, Balázs Béla-díjas,
Érdemes Mûvész, a Színház- és Filmmûvészeti Egyetem
tanára, többek közt a Meteo és a Jób lázadása címû magyar filmek, valamint számos nemzetközi játékfilm és
reklámfilm alkotója.

Szécsi Magda:
Töredéklét
kisregény és novellák
148 oldal, 1680 Ft
A szerzô legújabb munkájában a mai magyar társadalmi
lét peremén vegetáló embertársaink, a hajléktalanok világát mutatja be. Szécsi Magda maga is nagyon bátor
asszony, hogy ezt a nem mindennapian kemény feladatot magára vállalta; a látleletet elkészítette, páratlan
megfigyelô-képességgel, emberi melegséggel.

Vámos Miklós:
Öt Kis Regény –
480 oldal, 2500 Ft
Öt Kis Regény. Engem fölkavar, hogy a legkorosabb
mindjárt betölti a harmincat, s a legfiatalabb is elmúlt tizenöt. Huszonhárom voltam, amikor az elsônek nekiültem, harminchét, amikor az utolsót befejeztem. Most ötvenkettô vagyok, így hát nem tudtam megállni, hogy picit át ne írjam ôket. Égek a kíváncsiságtól, mit szólnak
hozzánk. Öt Kis Regény. Ajánlom magunkat.
V. M.

A MAECENAS ünnepi
könyvheti ajánlata
Sveva Casati Modignani:
Gyémántesô
A hatalmas médiabirodalom feje
óriási vagyont hagy örököseire, valamint élete elsô nyomdagépét,
amellyel vállalkozását indította és
ami legkedvesebb unokájára, Maria Charlottára száll. A hatóságok
azonban nyomozni kezdenek. A
médiabirodalom falai repedezni
kezdenek, a sötét titkokról fellebbennek a fátylak...
376 oldal, kartonált, 1250 Ft
Kô András – Nagy J. Lambert:
Levelek Rákosihoz
A kommunista párt elsô emberéhez 1948 és 1956 között százával
érkeztek a levelek ismert és ismeretlen emberek tollából, akiknek a
sorsa közös. Az a végtelenül kiszolgáltatott, példátlanul megalázó és
abszurd helyzet, amely arra késztette a levelek szerzôit, hogy éppen
sérelmeik, tragédiáik egyik legfôbb
okozóját, magát Rákosi Mátyást
tekintsék utolsó reményüknek.
252 oldal, papír kötés, 1650 Ft
Kurt Vonnegut: Virágvasárnap
Az idén 80. születésnapját ünneplô
mester kötete különös önéletrajzi
gyûjtemény. Egy bölcs gondolkodó meghökkentô, önvizsgálatra
késztetô tételeit és kételyeit ismerhetjük meg belôle Istenrôl, családról, az univerzumról, vagy éppen a
pontos vesszô átkairól.
384 oldal, papír kötés, 1650 Ft

Az Új Palatinus–Könyvesház ajánlata
Kôrösi Zoltán:
Télidô
Párhuzamos történetek (novellagyûjtemény)
2200 Ft
Kovács András Bálint:
A film szerint a világ
Filmesztétikai írások, tanulmányok
3200 Ft
Keresztury Tibor:
A vaddisznó rokona
Publicisztikai írások
2500 Ft

Harcos Bálint
Összes Versek
1600 Ft
Eufória.Irodalmi bédekker
Kortárs magyar írók útirajzai Európa fôvárosairól
kb. 3500 Ft
Anyának lenni
Magyar írók novellái
2490 Ft
Derûben derékig
Erdélyi anekdoták
kb. 2400 Ft

Marno János:
A fénytervezô
Versek
1960 Ft

Nyári mulatságok
Magyar írók novellái az üdülésrôl, nyaralásról
kb. 2500 Ft

Németh György:
A Mozgó Világ Története 1971-1983
2800 Ft

Születtem...
Magyar képzômûvészek önéletrajzai
4500

Új Palatinus – Könyvesház 1118 Bp., Rahó u. 16. Tel: 319-3020, 319-3019 Fax: 319-5307 E-mail: palatino@mail.matav.hu

A

KÖNYVHETI KÖNYVEI

A Tiara Kiadó nyári ajánlata

In memoriam Jékely Zoltán
Az én országom. Szerk.: Lator László
Fr/5, színes keménytáblás, 400 old. + 8 oldal ff kép
1950 Ft
Áprily Lajos emlékezete
A kor falára. Szerk.: Pomogáts Béla
Keménytáblás, 312oldal, illusztrált
1950 Ft
Illyés Gyula: A törzs szavai
Írások az anyanyelvrôl. Válogatta Domokos Mátyás
és Szathmári István, az Utószó Szathmári István munkája.
A/5, keménytáblás, 256 oldal
1950 Ft
Luby Margit: A parasztélet rendje Szatmár megyében
és késôbbi tanulmányok
Sajtó alá rendezte Mohay Tamás.
Reprint sorozat, B/5, bôrbe kötve, arannyal fóliázva,
1 ív fényképmelléklettel, 400 oldal
4900 Ft
Sepsiszéki Nagy Balázs: Székelyföld falvai a 20. század végén
II. Csík-, Kászon- és Gyergyószék
Bôrbe kötve, aranyozva, enveloppal, 328 oldal, 6 behajtogatott térkép,
kb. 300 fotó. A nagy sikerû kötet változatlan utánnyomása! 4500 Ft

Elôkészületben – Michael Connelly: Csontváros

Tiara Könyvkiadó
1133 Budapest, Kárpát u. 1./b
Telefon: 349-3790 ● Fax: 320-3412
E-mail: gatip@aranypont.hu

SZEMMAGASSÁGBAN

Véletlen adta ajándékok
félcédulái
■ Noha hosszú évtizedeken át végzett eredményes tanári, irodalomtörténészi és múzeológusi munkát,
Botka Ferenc pályájának betetôzését
kétségtelenül azok a közelmúltbeli
esztendôk hozták meg, amelyekben sor került az általa koncipiált és
gondozott Déry Archívum köteteinek publikálására. Déry Tibor kiadatlan és elfeledett mûveinek sorából már megjelent négy kötetnyi
epikai anyag, levelezésébôl az anyjával, illetve a feleségeivel váltott
küldemények két tomusza, most
pedig – az egész folyam eddigi tervezetéhez képest is gyarapodásként, sôt összességében még két kötetnyi bôvülést ígérve – a Szép elmélet fonákja (Cikkek, mûvek, beszédek,
interjúk – 1945–1957). Talán ez lesz
a legelsô híradás a minap még
„nyomdameleg” újdonságról – köszönhetôen annak a szerencsének,
hogy a sajtó alá rendezô Botka Ferenccel véletlenül összefutottunk
Budapest belvárosában, s „véletlenül” volt nála egy példány. Köszönet érte azért is, mert Déry halálának 25. évfordulós esztendejében, a
decemberi életmû-konferenciára
készülve akkor is jól jön a kiadvány,
ha e sorok írójának választott tárgyához, Déry dramaturgiájához
nem közvetlenül kapcsolódik.
A Petôfi Irodalmi Múzeum hatszáz
oldalnyi dokumentumot nyújt át
az érdeklôdônek. A tárgyi és életrajzi vonatkozásokat feltáró Botka
annak a periódusnak egy szeletét is
feltérképezi – vagy korrajzában
pontosabbá teszi –, amelyben ezek
a szövegek keletkeztek. A szakavatott (és regényesen lebilincselô)
kommentárok és adatközlések helyenkénti tényszerû hiányosságait
az írások specifikus volta – például
nem a nyilvánosságnak szánt fogalmazvány-jellege – és a szorító idô
indokolhatja. Szántó Piroska sajnos
már nincs az élôk sorában (és mint
Déry illusztrátorát, nem szükséges
ôt Vas Istvánnéként megnevezni);
néhány adat „befért” volna még, s
bizony névmutató is. E szépséghibák azonban fel sem tûnnek annak,
aki belefeledkezik a Felelethez kötôdô szemelvényekbe (a Felelet-vita
majd külön könyvben lát napvilágot), a Fehér pillangó-vitába, a for-
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gatókönyvekbe, vagy abba, miért
jegyzett tervkölcsönt Déry...? Az
életmû törzséhez képest mellékágaknak számító textusok – ebben
a megjelenítésben – sokat elmondanak a terebélyrôl.
A minap Lajta Erika hozta ajándékba A törpeóriás (Magyar Napló)
címû regényét. Sok-sok hónappal
ezelôtt a kézirat elolvasásának lehetôségével tisztelt meg az írónô (írásos véleményem kis részlete visszaköszön a hátsó borítón). Valójában
a szerzônek nem volt szüksége konzultációra, inkább csak – úgy tûnt –
az önbizalma szorul megerôsítésre.
A különös testi-lelki alkatú címszereplôrôl írt, fantasztikumba hajló
alakrajza a társadalmi szatíra okos
és virgonc jelenbeli változata az irodalomtörténeti rokonulás (de nem
feltétlenül az írói ihlet!) vonalán arról a tájékról ered, ahol Déry 1926ban alkotott Az óriáscsecsemô címû
avantgard drámája elhelyezkedik.
A kis fejezetek jó struktúrája és a
szerkezet „dallama” érdekes és élvezetes mûvé avatja a történetet,
mely annak ellenére is ügyesen
komponált, mulatságos és eszes
egésznek hat, hogy az alapötlet kiaknázása radikálisabban is történhetett volna.
Véletlenszerûen szereztem tudomást a Tiszatáj Könyvek új darabjáról – s Olasz Sándor fôszerkesztônek köszönhetôen már jegyzetek is
kerülhettek Szigeti Lajos Sándor A
virrasztó költô címû tanulmánygyûjteményének margójára. Az esszék,
tanulmányok, kritikák mind a
szerzô tudósi oeuvre-jének centrális
alakját, József Attilát mutatják be.
(Ha már Déryvel kezdtük: az ô útja
alkalmanként érintkezett József Attiláéval, írt is a költôrôl. 1949-ben
ezt: „Utcát, kollégiumot, emelôdarut neveztek el róla: ami megtiszteltetés költôt halála után érhet, azt
megkapta. Emlékbeszédeket tartunk, szobrot emelünk neki. De olvassák-e elegen...?”)
Szigeti, a szegedi professzor vallomásértékûen, a Poézis és univerzitás (A szegedi egyetemista) címû írással kezdi személyes-önfeltáró motívumokban egyébként sem szûkölködô, szuverénül szakszerû
munkáját. A centenáriumi Illyés-

évben ismételten nyomatékossá
válhat 1991-es publikációja, az
„Ôk híven kihallják...” (1928
és/vagy 1932 Illyés Gyula és József
Attila költôi magatartásformájában).
A legszebb okfejtés alighanem A
költôi teremtés mint kegyelmi állapot
(A tenger motívuma József Attila lírájában), a legprovokatívabb A komor föltámadás titka (Költônk kultusza és megítélése), mely az objektív
és kollegiális opponensi állásfoglalásba a részben elütô saját vélekedéseket is beolvasztja.
Szigeti Lajos Sándor írásai egy tôrôl fakadnak: mindegyikben mellbevág, amint a lélektani ismeretekkel társuló literátus tudás a személyes érintettség és érzékenység húrjain szólaltatja meg a kérdéseket és
az ajánlott válaszokat, az általánosító következtetéseket – mindezt
úgy, hogy minden papírra vetett
betûben a spiritualitás világoljék
(egyben a pedagógiai attitûd domináljon). Hiába könyvtárnyi a József
Attila-szakirodalom ennek a kötetnek helyet kell szorítani!
József Attila és Déry Tibor nem
voltak különösebben nagy sportemberek. Mindkettejük írótársa – a
költônek barátja, az írónak inkább
távolságtartással kezelt és becsült ismerôse –, Nagy Lajos lehetne az,
aki a Magyar sport enciklopédia (A-K)
lapjait sietve felnyithatná kedvenc
sportágának, a birkózásnak az ismertetésénél. A Kossuth Kiadó vaskos könyve megvillanó aranyszín
köntösével nyilván sporttörténelmünk nagy sikereire, a magyar
nemzet „sportnemzet” voltára is
utalni akar. Az elsô kötet betûtartományából látható, hogy a második
kötet majd épp – legyen bármilyen
is a jelen... – a labdarúgás címszó
(fejezet) táján kezdôdik.
Ilyen típusú, átfogó sporttárgyú
mû elég régen került a könyvesboltokba. Ha szemügyre vesszük azokat, amelyek valamiképp mégis
elôdnek tekinthetôk, a sportágak
erôsen eltérô sorával találkozunk
bennük. Igencsak átrendezôdött –
nagy mértékben bôvült, módosult
– a sportágak rendszere, a sportélet,
a sportok világának szerkezete. Új
enciklopédiánk megismertet az asztali-labdarúgás, a bandy, a korfball,
a kutyafogathajtás eredetével, szabályaival is. Leírja a curlinget, és külön a csúszókorongot (tehát az
utóbbi szó valójában nem alkalmas
az elôbbi idegen elnevezés magyarítására, mert egy másik sportágat

23

fed). Olvashatunk a jéglabdáról, s
olyan küzdôsportokról, amelyekben a világversenyeken érmeket
szerzô magyar versenyzôk neve
közreadhatatlan, a szövetségi regiszterek hiányossága, ellentmondásossága vagy egyéb okok miatt.
Az eredménylista-részben csak az
olimpiák, illetve az egyéb nagy
összecsapások arany-, ezüst- és
bronzérmes magyar hôseinek neveit örökítik meg. Ebben az adattári anyagban a hely szûkösségébôl
eredô takarékos közlések gondokat
is okozhatnak. Például nem jelölik,
ha a magyar sportember nem magyar társ oldalán gyôz. Az irdatlan
adat- és számhalmazba elég sok
hiba, névelírás, értelmezhetetlen jel
csúszott. A fényképek sem erôsségei a mûnek. Kicsinyek, és sokszor
az sem derül ki a fekete-fehér felületek apró alakjairól, hogy vajon a
sötét vagy a világos dresszt viselôke a mieink. (A színes fotók szépek.)
Kétségbevonhatatlan értéke viszont a Lévai György fôszerkesztésével készült enciklopédiának,
hogy tömör, világos, eligazító
összegzéseket nyújt a sportágak létrejöttérôl, történetérôl, szabályairól, kellékeirôl és legfontosabb
szakkifejezéseirôl. Nemcsak például a gó és a golf, hanem a nálunk
széles körben ûzött sportágak ismertetése is rengeteg érdekességgel, új ismerettel ajándékoz meg. S
ami különösen örvendetes: a Kossuth kiadványát a jól választott és
írni tudó munkatársak úgy szövegezték, hogy az egyes sportágak,
versenyszámok filozófiája, általában pedig a versenyszerû modern
sporttevékenységek célja és értelme, a kultúrában való, „világalakító” jelenléte is kitûnjön. Egyrészt
az újkori olimpiai játékok 1896-os
megindulása, másrészt a sportszeripar 1960 utáni óriási fejlôdése, valamint a tömegkommunikáció, a
televíziózás a sportéletre, a sportágakra vetített igényei alig száz év
alatt többször is átírták a sporttörténetet. Természetes, hogy e folyamatnak inkább a fényes, mintsem
az árnyékos oldalai jelennek meg
az emberi teljesítôképesség egy
nagy terrénumával, legendás nevekkel és nagyszerû eredményekkel zsongító, de a sport(ok) megítélésében józan mértéket tartó mû
lapjain. Örülök tehát, hogy nemrég, a Budapesti Nemzetközi
Könyvfesztiválon „belebotlottam”
a könyv egy tiszteletpéldányába...

A BALASSI KIADÓ ünnepi könyvheti ajánlata
Dragomán György: A pusztítás könyve
Egy kiforrott tehetségû, fiatal prózaíró elsô regénye a történelemrôl és a bûnrôl, arról, hogy a „mindenható és ôrült hatalom szörnyû nevetségessége
éppolyan félelmetes, mint amennyire megrázóan kisszerû. Arra keres választ,
hogy miként terebélyesedhet az egyéni sorstragédia-csíra valami sokkal hatalmasabb borzalommá, valami olyasmivé, amirôl tulajdonképpen alig is lehet
írni” – írja ajánlásában Závada Pál.
B/5, kb. 300 oldal, kartonált, 1600 Ft

Pályák emlékezete
Szirák Péter beszélgetései irodalomtudósokkal
Szirák Péter 1994 és 1999 között készítette levélinterjúit irodalomtudományunk 13 jeles képviselôjével (Szegedy-Maszák Mihály,
Kulcsár Szabó Ernô, Szabolcsi Miklós, Németh G. Béla, Tamás Attila,
Dávidházi Péter, Veres András, Kenyeres Zoltán, Angyalosi Gergely,
Thomka Beáta, Balassa Péter, Deréky Pál és Poszler György) egy olyan korszakban, amikor nyilvánvalóvá vált az irodalom szerepének gyökeres átalakulása.
B/5, kb. 280 oldal, kartonált, 1800 Ft

Thassy Jenô: Egyetlen otthonom
Az „amerikai Mikes Kelemen” önéletírásának negyedik, befejezô kötetében
1956-tól a rendszerváltásig terjedô idôszakot mutatja be a korábbiakhoz hasonlóan olvasmányosan.
B/5, kb. 260 oldal, kötve, 2000 Ft
Zsille Gábor: Elúszik, beköszön
A Krakkóban élô fiatal költô és mûfordító második verseskötetét áthatja a
választott otthon, a lengyel kultúra szellemisége. A kötött, rímes formák mellett szabadversei is meghatározott szótagszámú sorokra épülnek.
A/5, 88 oldal, kartonált, 800 Ft
Vaskó Péter: Árnyéklovasság
Vang So verseskönyve
Vaskó Péter könyve izgalmas szerepjáték, ahogy Weöres Sándor Psychét, úgy
teremtette meg Vaskó Péter Vang Sót, a kínai költôt a maga zen koanokat idézô
kis verseivel.
A/5, 88 oldal, kartonált, 800 Ft
Pór Péter: Léted felirata
Válogatott tanulmányok
A Franciaországban élô irodalomtörténész világirodalmi ihletésû esszéibôl
válogatott gyûjtemény (Rilke és Pilinszky, Schiller Don Carlosa, Dosztojevszkij, Szent Pál, a szecesszió, Nietzsche, Hofmannsthal és Apollinaire).
Elemzésükhöz egy-egy új, eddig hasonló mélységben senki által ki nem bontott szemponttal járul hozzá.
B/5, kb. 320 oldal, kartonált, 2000 Ft

Az Argumentum Kiadó könyvheti ajánlata
Bitó László:
Názáreti Izsák
Jézus elmélkedése
a poklok tornácán
Ára: 2300 Ft
Bujdosó Alpár:
Csigalassúsággal
Képversek, prózai írások
Ára: 1700 Ft
Fehér Ferenc–Heller Ágnes:
Marx és a modernitás
A Lukács Archívummal
közös kiadás
Ára: 1800 Ft
Fenyô István:
Adolf Fischhot és a
Habsburg Monarchia
Kismonográfia
Ára: 1600 Ft
Jubileumi csokor
Csapodi Csaba tiszteletére
Tanulmányok
Ára: 2500 Ft
Határ Gyôzô:
Drámák
Ára: 4900 Ft

A könyvek megvásárolhatók az Ünnepi Könyvhét idején a Vörösmarty téren
a Balassi Kiadó standjánál, és a Balassi Könyvesboltokban:
Balassi Könyvesbolt: 1023 Bp., Margit u. 1. T/F: 212-0214
Kis Magiszter Könyvesbolt: 1053 Bp., Magyar u. 40. T: 327-7796,
Kortárs Mûvészeti Könyvesbolt (Ludwig Múzeum):
1011 Bp., Budai Vár „A” ép. T: 375-7533 F: 212-2534
Terjesztési Iroda: 1016 Bp., Attila út 20. T: 214-9673, F: 214-4627

A Librotrade Kft. ajánlja

Kodály Zoltán
levelezése
Idegen nyelven
írt levelek
Sajtó alá rendezte
Legány Dezsô
Ára: 3800 Ft

Oxford University Press
Oxford angol–magyar szótár nyelvtanulóknak
Oxford Collocations Dictionary
for Learners of English
Oxford Student’s Dictionary
With Genie CD-ROM

3 554 Ft
4 922 Ft
4 375 Ft

Nagypénteki stációk
Csíksomlyói
passiójátékok
a 18. századból
Sajtó alá rendezte
Demeter Júlia,
Kilián István
és Pintér Márta
Ára: 2400 Ft

Oxford Wordpower Dictionary
With Genie CD-ROM
Octopus Publishing
Miller’s Antiques Price Guide 2002

4 145 Ft
11 659 Ft

Nyerges András:
Voltomiglan
Regény
Ára: 1800 Ft
Tüskés Gábor–Knapp Éva:
Az egyházi irodalom
mûfajai a XVII–XVIII.
században
Tanulmányok
Irodalomtörténeti füzetek
151. sz.
Ára: 1400 Ft

A könyvek megvásárolhatók, ill. megrendelhetôk:
Librotrade Kft. 1173 Budapest, Pesti út 237.
Tel:257-77-77, Fax: 257-74-72, E-mail: books@librotrade.hu
Famulus Könyvesbolt 1137 Budapest, Újpesti rkp. 6.
Tel: 288-07-69 Fax:349-36-56 E-mail: famulus@axelero.hu

Megrendelhetôk az Argumentum Kiadóban
1085 Budapest, Mária u. 46. Tel./fax: 485-1041
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Libri sikerlista

A Fókusz Könyváruház sikerlistája
2002. május 1–13.

2002. május 3–16.
A Libri üzlethálózatban regisztrált vásárlások számítógépes összesítése alapján

SZÉPIRODALOM

ISMERETTERJESZTÔ

GYERMEK, IFJÚSÁGI

1. Hevérné Horváth
Kornélia (szerk.):
Hosszú útra megyek
Magyar Könyvklub

1. Lugosi Lugo László
– Klósz György:
Budapest 1900–2000
Vince Kiadó

1. Rowling, J. K.:
Harry Potter I–IV.
Animus Kiadó

3. Havas Henrik:
Szeretôk
Alexandra Kiadó

3. Nöstlinger,
Christine:
A cseregyerek
Animus Kiadó

4. Dénes Tamás –
Rochy Zoltán:
VB kalauz 2002
Poligráf Kiadó

4. Wilson, Jacqueline:
Tracy Beaker története
Animus Kiadó

5. Bendavid-Val, Leah:
National Geographic –
A világ képekben
Officina '96 Kiadó

5. Szutyejev,
Vlagyimir:
Vidám mesék
Móra Ferenc
Könyvkiadó

6. Tokien, J. R.R.:
A Gyûrûk Ura I–III.
Európa Könyvkiadó

6. Csulák András –
Dési János (szerk.):
Országgyûlési
választások 2002
La Ventana

6. Bálint Ágnes:
Szereburdi család
Móra Ferenc
Könyvkiadó

7. Vavyan Fable:
A pokol is elnyeli
Fabyen Kiadó

7. Pálfy katalin:
Látnivalók
Magyarországon
Well-Press Kiadó

3. Závada Pál:
Milota
Magvetô Könyvkiadó
4. Márai Sándor:
Füveskönyv
Helikon Kiadó
5. Salvatore, R. A.:
Star Wars II. –
A klónok támadása
Aquila Könyvkiadó

8. Köves József
(szerk.):
Félszáz mondat
ballagóknak
K.u.K. Könyvkiadó

8. Nádor Tamás:
Vágó-képek
Hungalibri Könyvkiadó

9. Sasson, Jean:
Ester gyermeke
Gabo Könyvkiadó
10. Eco, Umberto:
A Foucault-inga
Európa Könyvkiadó

1. Závada Pál: Milota

10. Arriens, SabineArriens, Sandra:
Üvegfestés – Szecessziós
motívumok
Cser Könyvkiadó

10. Milne, A.A.:
Micimackó
Móra Ferenc
Könyvkiadó

4. Márai Sándor: Füveskönyv

Helikon Kiadó

5. Márai sándor: A négy évszak

Helikon Kiadó

6. Márai Sándor: Napló 1984–1989

Helikon Kiadó

Völgy a világ végén

Magvetô Könyvkiadó

8. Nagy László versei

Sziget Kiadó

9. Lángh Júlia: Vissza Afrikába

Magvetô Könyvkiadó

10. Dowrick, Stephanie:

General Press Kiadó

A szeretet ajándéka

Ismeretterjesztô:
Föld Napja Alapítvány

1. A világ helyzete 2002
2. Klösz Gy.–Lugosi Lugo L.:

Vince Kiadó

Budapest 1900–2000
3. Bácskai Júlia: Kalap

Magyar Könyvklub

4. Pszichológia plusz ami belefér

Magyar Könyvklub

5. Marx József:

Vince Kiadó

Szabó István – Filmek és sorsok
6. Bayer Zsolt: Hol a pofátlanság határa?

Kairosz Kiadó

7. Carpenter, Humphrey: J. R. R. Tolkien életeCiceró Kiadó
8. Feynman, Richard P.: Tréfál Feynman úr?
9. Dr. Kende Péter: A Viktor
10. Korda, Michael: Egy másik élet

Park Kiadó
Kende-Art Kft.

Európa Könyvkiadó

A digitális világban minden másképp van.
Az információs tér nem szorul a
három dimenzió korlátai közé.

PARNASSZUS ANTIKVÁRIUM

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

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

Nicholas Negroponte
Digitális létezés

„Mindenfélét, de nem mindent”

2500 Ft

Elôzetes telefonos egyeztetés alapján
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Pál apostol szigetei
„Meglesem, meghallgatom,
kihallgatom az embereket.”
■ Az Ünnepi Könyvhét alkalmából, Pál apostol szigetei
címmel jelenik meg Szakonyi Károly új elbeszélés-kötete a Stádium Kiadó gondozásában. A tizennégy írás korábban a Lyukasóra címû folyóiratban volt olvasható.
Szakonyi Károly novelláinak alapja mindig személyes
élmény. „Meglesem, meghallgatom, kihallgatom az
embereket. Fülelek...” – jegyezte meg egyszer, amikor
munkamódszerérôl kérdezték. Csöndesen szemlélôdik,
bárhol is jár a világban, anyagot gyûjt. Néha évekig eltart,
mire az élmény novellává
érik benne.
– A Pál apostol szigeteit két
évvel ezelôtt kezdtem el írni
– emlékezett vissza Szakonyi
Károly. – Korábban szemé-

lyesen jártam be azt a szigetvilágot, amely összekapcsolja
a novellaciklust. Szeretek
utazni, de nem vagyok jó
nyaraló. Bárhol járok, ugyanúgy viselkedem, mint bármelyik más utazó. Sohasem azzal a céllal kelek útra, hogy
élményeket találjak egy-egy
új munkámhoz. Csak nézelôdöm, s igyekszem befogadni
mindent, ami körülvesz. Engedem, hogy minden alakuljon, történjen a maga útján.
Ekkor már nem a valóságot
teremtem, idézem fel, alkotom meg újra, hanem képzeletben átgyúrom az egészet.
Képes vagyok évekig hordozni magamban a témát,
míg végre nekiülök. A novellának írás közben kell kialakulnia, a történet soha sincs
készen elôre a fejben. Én

A lélek színpada
Müller Péter összegyûjtötte
drámáit és zenés játékait
A Magyar Könyvklub és Jonathan Miller közös kiadásában jelenik meg A Lélek Színpada, mely Müller Péter
összegyûjtött drámáit és zenés játékait tartalmazza. A
szerzô nemcsak itthon és külföldön bemutatott darabjait
teszi közkincsé, a gyûjtemény
kiegészül új drámájával, a Dávid királlyal. A két kötet az
Ünnepi Könyvhéten kapható
elôször.
A nyomtatásban megjelenô
drámák kapcsán mindig kérdés, hogy a színpadon bemutatott darabok vajon olvasmányélményként milyen hatást érnek el. Müller Péter
szerint önállóan, csupán olvasva a drámát, sem maradhat el a kívánt hatás, mert a
legcsodálatosabb
színház
mindenkinek a saját fejében
van: „Az igazi színház: lelkünk színpada – írja elôszavá-

ban. – Ott játszódik minden
csoda, ott történnek velünk a
legnagyobb dolgok, azon a
helyen, ahol képzeletünk varázshatalma még forró lávaként tör fel lényünk mélyrétegeibôl, ahol még szabadon álmodunk s a szánalmas „valóság” nem zárja kalodába határtalan imaginációnkat. Az
igazi színházat mindenki a
lelki szemével látja, s a lelki
fülével hallja.”
Olvassunk drámákat és nyissunk színházat lelkünkben –
kéri az olvasótól Müller Péter.
Olyan saját színházra gondol,
melyben olvasóként is képesek vagyunk az összes szerepet eljátszani, az általunk
megálmodott jelmezekben.
Zenés játékaival más a helyzet: a zenét és a táncot betûk
természetesen nem érzékeltethetik. Valójában nem színdarabokról, hanem szöveg-

csak elindítom valamely
irányba, s talán sejtem is a végét, de az is alakulhat a figurák, az események törvénye
szerint. A Pál apostol szigetei
esetében pontosan emlékszem arra, hogyan lépett mûködésbe az alkotó képzelet.
A barátaimtól, Eigel Istvántól és Gyurkovics Tibortól
kapott naptár képeit nézegetve jelenetek és képek peregtek le képzelt vetítôvásznamon. Életre kelt, amit korábban átéltem. Akkor már a
valóság és a fikció összekeveredett. Megszülettek a hôseim, mind hétköznapi emberek, akikkel csodák történnek. Különálló cselekményekrôl van szó, mégis kapcsolatban állnak egymással.
A helyszín az a szigetvilág,
melyet Pál apostol valaha térítô útján érintett.
A kötet elején olvasható J.
L. Borges-idézet sok mindent
elárul az alkotó szándékáról:
„...a képzelet szabadsága
megkívánja, hogy térben és
idôben távoli témákhoz

nyúljunk. Mert ha nem így
cselekszünk, a valóság egy kicsit mindig meg fogja kötni a
kezünket. Az irodalom máris
túlzottan hasonlít az újságíráshoz. Az irodalomban lélektanra és képzeletre van
szükség.” Szakonyi Károly
szuverén alkotóként válaszol
arra, hogyan jelenik meg a
mában a múlt világa. Létezike kölcsönös kapcsolat a régmúlt és napjaink között?
– A szereplôkkel misztikus
dolgok, csodafélék esnek
meg. Mialatt a novellákat írtam, én is „útra keltem”, és
magam mögött hagytam
napjaink nyomasztó valóságát, elrepültem a hétköznapokból. Ennek ellenére senki
se gondolja, hogy a ma hiányzik bármelyik cselekménybôl is. Bárhová megyünk, mindig a magunk életét éljük, ugyanazt, mint
most. A szerelem, az öröm, a
gond, a bánat mindenütt
egyformán utolér.

könyvekrôl van szó, melyek
kizárólag a színpadon válhatnak teljessé. Mint Müller Péter elôszavában megjegyzi:
meggyôzôdése, hogy minden
olyan drámai mû, amely az
ôsi színjátszás gyökereit ôrzi,
nem egyéb, mint szövegkönyv. Ha a színház szeretné
megszólítani a teljes embert,
ezt csakis a tánc, a zene és a
szó egységével tudja elérni.
Mert az ember test, lélek és
szellem egysége. A zenés játék – a szerzô hite szerint –
visszatérés az ôsi gyökerekhez: „Mert van amit a tánc,
van amit a zene, s van amit a
beszéd külön-külön nem tud
kifejezni. Csak együtt. Egyébként is ez a szó, hogy együtt,
a színház alapszava.”
A drámák között megtalálható Müller Péter legújabb,
még bemutatásra váró mûve,
a Dávid király.
– Tizenkilenc éves korom
óta foglalkoztat ez a mû –
mondta el lapunknak a szerzô. – Akkor egy jelenet készült el belôle. A végleges változatot tavaly fejeztem be. A
II. világháború idején zajló

cselekmény a színház tragédiájáról szól. Mûvészek életük
kockáztatásával eljátsszák szerepüket a fôpróbán, majd egy
kivételével
valamennyien
meghalnak. Kivégzik ôket. A
túlélô, az ifjú Salamont alakító színész emlékszik vissza,
eleveníti fel a tragikus eseményeket. A dráma összegzés és
önvallomás részemrôl. Hôseim bôrét magamra öltve
próbáltam hitet tenni amellett, hogy a mûvésznek mindenkor az alkotás jelent reményt a megmaradásra. Ezeket a jeleneteket nem megírtam, hanem valósággal kikínlódtam magamból. Munka
közben régen elfeledett személyes borzalmakat, mély sebeket téptem fel magamban.
Mire elkészültem, valósággal
belebetegedtem az egészbe.
Képtelen voltam lezárni az
eseményeket. A történet befejezetlen, a fôszereplô sem tud
pontot tenni a végére:
rosszullét környékezi, majd
összeesik és elveszíti az eszméletét a színpadon.
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Látogatóban
az Egmont Kiadónál
Csokonai Attila: — Azzal a szándékkal jöttem ide, hogy új sorozatukról, A balszerencse
áradásáról tájékozódjam. Ám úgy illik, hogy
legelôször is az igazgató asszonyt kérdezzem
a kiadó történetérôl és arról, hogy milyen koncepció alapján mûködik e mûhely.
Tompa Ágnes ügyvezetô igazgató: —
Az Egmont egy 19. század végi dán
nyomdász nevét ôrzi, aki gyerekkönyveket kezdett el kiadni, és alapítványt
létesített hátrányos helyzetû gyerekek
megsegítésére. Az Egmont Magyarországon 1989 óta mûködik. Az elmúlt 13
év nagyon boldog és gazdag korszakunk
volt. Gyermek- és ifjúsági könyveket
adunk ki, mostanára évente mintegy
170 címmel jelentkezünk. Magyarország egyetlen olyan könyvkiadója vagyunk, amelyik gyermekmagazinokat és
gyermekkönyveket egyaránt megjelentet, valamint 3 sikeres könyvklubot is
mûködtet. Elhivatott módon az olvasás
és a gyerekek szórakoztatása, okítása érdekében munkálkodunk. Fontosnak
tartjuk a kicsik vizuális kultúrájának fejlesztését. Úgy gondoljuk, ahhoz, hogy a
gyerekek rákapjanak majdan az olvasásra, elsô ízben az ô nyelvükön kell
megszólítani ôket. A képek kedvet csinálnak ahhoz, hogy felnôvén, egyre
többet olvassanak.
— A 10–12 éveseknek mit ajánlanak?
Takács Viola fôszerkesztô: — Elsôsorban a két reprezentatív szépirodalmi sorozatunkat. Astrid Lindgrennek, a világhírû svéd írónônek közkedvelt figurája
Harisnyás Pippi és Juharfalvi Emil (Harisnyás Pippi hajóra száll; Harisnyás Pippi
a Déltengeren; Juharfalvi Emil; Juharfalvi
Emil még egyszer). Egy harmadik Lindgren-mesehôs színreléptetésével is készülünk: három könyv meséli majd el
Öcsi fantasztikus kalandjait. A balszerencse áradásának szerzôje Lemony Snicket, aki álnéven írja meseregény-sorozatát (eddig 13 kötet készült el). A mû
a címe ellenére egyáltalán nem pesszimista, hanem ôszinte: nem hallgatja el,
hogy az életünknek igenis vannak balszerencsés idôszakai, és bizony a halál
sem kerül el bennünket. A három
Baudelaire gyerek árván marad; egyikük, a kiskamasz Violet, feltaláló,
öccse, Klaus, könyvmoly, Sunny pedig
hiperokos csecsemô. A kölykök gyámja,
Olaf gróf jeleníti meg a gonoszt: mindenáron meg akarja kaparintani az
örökségüket. Kalandos sorsuk bárhová
is vesse az árvákat, ô a nyomukban jár,
és egyre furmányosabb trükkökkel próbálja elérni célját. A gyerekeknek azon-
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ban helyén van az eszük és a szívük, és
kivágják magukat a bajból. Nem segíti
ôket se tündér, se varázsló, se bûverô. A
találékonyságuk, az egymás iránti szeretetük és az összetartásuk az, amiben
bízhatnak. A mese ritmusa nem a mai
akciós pörgés, hanem a klasszikus történetmesélés lüktetése. Mindazonáltal izgalmas, a kalandok és a helyszínek meglehetôsen bizarrak (A baljós kezdet; A
hüllôk terme; A fájdalom tava; A titkok
malma). A békebeli mesemondáshoz
igazodik a kötetek külleme is: kortalanságot sugallnak, a borítók amolyan 19.
századiak, a kötetekben ex libris is van,
az illusztrációk egyszerre morbidak és
maiak, a figurák pedig inkább karakteresek, mintsem bájosak. Ez az a mese,
amit a felnôttek is élvezhetnek, mert átszövi a klasszikus Lewis Carroll- és
Dahl-féle asszociatív, finom angol humor. A régi és az új abban is találkozik,
hogy az egyes részek végén ott a szerzô
és az illusztrátor net- és e-mail-címe is.
Lakatos Ildikó marketingvezetô: — Ez
a honlap azért is jó, mert a gyerekek érzik, hogy egy nemzetközi család tagjai,
akik együtt olvassák a regényt. A balszerencse áradását több mint 30 országban
adták ki; hazájában, Amerikában több
mint négymillió példány kelt el belôle.
A New York Times bestsellerlistáján az
elsô 10-bôl 5 helyet foglal el több mint
egy éve.
T. Á.: — Fölmerülhet a kérdés, hogy ha
a kiadó külföldi és a szerzôink is külföldiek, hol marad a magyar kultúra ápolása. Alapvetô fontosságúnak tartjuk,
hogy a világ idegen nyelvû gyermekirodalmából a lehetô legtöbb jó minôségû
könyv jelenjék meg Magyarországon.
Büszkék vagyunk arra, hogy világméretekben a legszínvonalasabb kínálathoz
jutunk hozzá, és ezeket jelentetjük meg
magyarul. Természetesen fiatal magyar
szerzôket is keresünk; és örülünk annak, hogy tehetséges fiatal fordítóinkat
már megtaláltuk.
Cs. A.: — Úgy tudom, ismeretterjesztô
könyveket is kiadnak.
T. V.: — Két nagy nevû „csatornánk” is
van: a Discovery Channel sorozatunkban a Tudományos újdonságok és Az
óceán jelent meg nemrégiben; a National Geographic szériájából pedig A természet könyvtára sorozat hét kötete,
amelyek feltárják kék bolygónk valamennyi szegletét a tengerek mélyétôl a
kék égig — eredeti National Geographicfotókkal. Sajátos és rendkívül sikeres ismeretterjesztô sorozatunk, a Tudástár
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(Mozimánia; Épületes építészet stb.), a
Rémhíresek (Elvis — A sokkoló rockoló;
Al Capone és bandája; Kleopátra stb.), a
Rettentô tudomány (Haláli nyavalyák;
Bogaras rovarok; Tébolyító természet stb.)
és a Rrrettentô töri (Ádáz aztékok; Vérfagyasztó vikingek stb.) kötetei pedig amellett, hogy tudományos hitelességükhöz
kétség nem fér, szórakoztatva, játékosan, diákhumorral, képi, képregényi poénokkal fûszerezve tanítanak. Olyan
történetek is olvashatók bennük, amelyekre a tankönyvek, mûfajuknál fogva,
nem térnek ki. Az a céljuk, hogy a tananyag mentén megszerettessék a nebulókkal az adott témát vagy történelmi
alakot. A Rrrettentô töri Hajmeresztô
históriák változatában már helyet kapott egy magyar szerzô, Ôsz Gábor történész, tanár könyve is, a Hôsies ôseink,
amely a honfoglalásról szól.
Cs. A.: — Úgy gondolom, nemigen vannak értékesítési gondjaik, a kiadványaik nagyon kapósak. Milyen stratégiát követnek?
L. I.: — Könyvkiadói tevékenységünk
tudatosan elôretervezett, minimum fél
évre. Ez azt jelenti, hogy folyamatosan
adunk ki köteteket, havonta kb. 10 jelenik meg. Ezek sokszor nagyon is aktuálisak, filmbemutatókhoz (például a
Star Wars köteteink) vagy az iskolakezdéshez, a nyárhoz, a karácsonyhoz kapcsolódnak. Igyekszünk ezt a szezonalitást nem pusztán a nagy könyvszakmai
rendezvényekhez igazítani, hanem elegyengetni és befolyásolni az egész év
során.
T. Á.: — Azzal tiszteljük meg az olvasóinkat — és azzal szeretnénk nekik minél több örömet nyújtani —, hogy szüntelenül új meg új, élményekben és ismeretekben gazdag olvasnivalóval látjuk el
ôket.
Cs. A.

BEMUTATKOZIK A HELIO-BIBLOS Kht.
„… akadnak magyarok is, akik nem tudnak
rólam többet, mint a svédek…”
(Németh László: Bemutatkozás)
VALLOMÁSOK
NÉMETH LÁSZLÓRÓL
– Tanulmánykötet
Szerk.: Alföldy Jenô,
112 oldal, 1250 Ft
Többek között
Ádám Ottó,
Borsos Miklós,
Fodor András,
Illyés Gyula,
Nagy Attila
személyes hangú
vallomásai az
íróról, az orvosról,
az emberrôl.

NÉMETH LÁSZLÓ
UNIVERZUMA „ÜZENET
AZ EMBERISÉGHEZ” – CD-ROM
LEKTOR: FÜZI LÁSZLÓ 5544 Ft
400 Mb mozgókép, 100 Mb hangfelvétel,
30 Mb fotóanyag és 1000 oldal szöveg –
mûrészletek, tanulmányok, interjúk, a
családtagok visszaemlékezései, a Sámson
c. dráma operaváltozatának részlete.
A könyvet bemutatja
Tarján Tamás 2002. június 8-án 11 órakor
a Gerbeaud Kávéházban
(Bp. Vörösmarty tér 7).
Szeretettel várjuk az érdeklôdôket.
HELIO-BIBLOS Kht.
1142 Budapest, Csáktornya u. 11/B.
T/F: 251-1148
E-mail: helio.biblos@chello.hu

A PÜSKI KIADÓ AJÁNLATA
Németh László:
Magam helyett
(Tanulmányok az életemrôl) I–II. kötet
Összeállította, a szöveget gondozta:
Németh Ágnes
A/5, 2 x 450 oldal
3360 Ft
„… ha engem elpusztítanak, maradjon veletek ez
a könyv – az ember helyett”
(Németh László)
A Németh László Életmûsorozat Homályból
homályba címû, 1977ben megjelent kötet
rövidített, de ugyanakkor bôvített kiadása.

Életével kapcsolatos és életrajzként írt írásait képek, dokumentumok, valamint a dr.
Lakatos István által összeállított részletes
életrajzi adatok egészítik ki.
A Könyvhéten
Hornyik Miklós mutatja
be a kiadványt
2002. június 8-án 11 órakor
Helyszín: Kis-Gerbeaud,
1051 Budapest,
Vörösmarty tér 7. (Bejárat
a Harmincad utca felôl).
Szeretettel várjuk
az érdeklôdôket.

Püski Kiadó Kft
1013 Budapest,
Krisztina krt. 26.

A Széphalom Könyvmûhely ajánlata a Könyvhétre
1068 Budapest, Városligeti fasor 38. Tel./fax: 351-0593,
e-mail:iroalap@interware. hu; www.szephalom-konyvmuhely.hu
A magyar irodalom évkönyve 2001
(adattár és krónika) 420 o., kb. 1700 Ft
Az irodalmi élet alkotói, mûhelyei és
eseményei a 2001. évben.
Balázsovics Mihály:
Levelek a Hegyoldalból
(önéletrajzi regény) 250 o., 1600 Ft
A korán elhunyt költô posztumusz
írása, ifjabb Balázsovics Mihály illusztrációival.
Idillország kéklô ege
Dán költôk antológiája 262 o., 1600 Ft
Tizenhat 20. századi lírikus versgyûjteménye Sulyok Vince fordításában
és utószavával.
Jámborné Balog Tünde:
Az én kalendáriumom
(a szerzô grafikáival) 268 o., 1600 Ft
Néprajzi ihletettségû, lírai
tárcanovellák a dél-alföldi táj
egykori szokásvilágáról.
JÓKAI ANNA:
A mérleg nyelve I.
(tanulmányok, életmûsorozat
11.kötet) kb. 312 o., 2500 Ft
A Kossuth-díjas író esszéinek,
rádiójegyzeteinek gazdag válogatása.
KOLUMBAN, NICHOLAS:
The Intricate Adventures
of an Alien (a novel) 258 o., 1800 Ft
Az Amerikában élô magyar költô,

mûfordító angol nyelvû önéletrajzi
regénye.
RESTÁR SÁNDOR:
Kölcsönkért alázat
(válogatott versek) 260 o.,1600 Ft
Az 50. születésnapra készült
kötet végigkíséri a költô különleges
életpályáját.
RIGÓ JÓZSEF:
Zárlatában a szívverésnek
(új versek) 198 o., 1400 Ft
A dunántúli tájjal eleven közösségben
élô fiatal roma költô második kötete.
SULYOK VINCE:
Tegnapodban élsz
(új versek) 118 o., 1100 Ft
A lírai szabadversek a távlatok költészetét foglalják magukba.
SZAKÁCS ESZTER: Álombeszéd
(új versek) 74 o., 1100 Ft
A fiatal költô negyedik kötetében
egy távoli utazás képei törik meg a
hétköznapok hullámait.
Tranströmer, Tomas:
Az emlékek látnak (elbeszélések,
ford. Mervel Ferenc) 48 o.,1000 Ft
A kötet írásai a neves svéd lírikus
gyermek- és ifjúkorát elevenítik fel.

A kiadóban vásárlóinknak
20% engedményt nyújtunk
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GYEREKKÖNYV-AJÁNLÓ

Ünnepi könyvcsomag
A Barátaink, az állatok a
Passage Kiadó sorozata minden gyereknek szól, mert az
egyes kötetekben érdekes
történetet olvashatunk állandó hôseirôl, a Hope-családról, de különösen ajánlható az állatbarátoknak,
mert a 6. kötetben éppenséggel az észak-amerikai medvékrôl kapnak izgalmas sztoriba ágyazottan érdekes,
hasznos és néha meglepô információkat.

■ Elsôként egy olyan kötetre
szeretném felhívni a figyelmet, amire talán magától is
könnyen rátalál az olvasó, hiszen az író személye eleve garantálja a minôséget, a könyv
címe egyértelmûen utal a tartalomra, s ha kézközelbe kerül, nem lehet úgy elmenni
mellette, hogy bele ne lapozzunk, és akkor a belsô grafikákban is gyönyörködhetünk. A szerzô, Varga Domokos számos lelôhelyrôl gyûjtötte és kevéssé ismert magyar népmesékbôl válogatta a
Ritkaszép magyar népmesék c.
kötet anyagát. Mint maga
mondja utószavában, úgy
csiszolgatta eredeti szövegüket, hogy ne üssenek el egymástól nagyon, de sajátos
színeik, szépségeik fölragyogjanak. A kereken 30 meséhez
Kurdi István készített kétszer
annyi grafikát.
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„Ne reménykedjetek! –
mondta Kalicskó, a gonosz,
fekete madár – még találkozunk.” Tekintettel arra, hogy
egy kitûnô meseregény zárult így, ez aligha tûnt fenyegetésnek, sokkal inkább hatott biztatásként annak, aki
élvezettel végigolvasta a Pamuhihôke és Sámsemék címû
kötetet. Úgy tudom, sokan
voltak, mert Tarcsai Szabó Tibor vidám történetei és Kalmár István ugyancsak fantáziadús színes grafikái nagy sikert arattak nem is olyan régen. Sokan várták bizonyára
türelmetlenül, hogy folytatódjanak az Össze-Vissza
Erdô lakóinak bohókás kalandjai. És most, miután Balkati, a tündér suhint varázspálcájával és elmondja a belépôkódot, kinyílik Meseország kapuja: és újra beléphetünk Pamuhihôke és Sámsemék csodás világába.
A címszereplô nem mindennapi jelenség: egy biciklijén vidáman kerekezô ki-

csiny, sovány nô, aki mellesleg mûanyag zacskókat gyûjt,
és egyáltalán nem mellékesen jótündérkedik, a Tündérkéknek nevezett bájos ikerlányok segítségével. Márpedig
az ô segítségükre többen rászorulnak, pl. Dávid úr, a hegedûmûvész, aki mindaddig
nem tud hibátlanul játszani,
amíg meg nem szabadul túlbuzgó bejárónôjétôl. Amarilla kisasszony és segítôtársai
megleckéztetik a dölyfös
zongoristát, adományt gyûjenek a zaklatott kísértetek
pihenôotthona számára. A
holland írónô különös ötletekbôl született, különös
hangulatú történet-füzérét
Pál Zsuzsanna fordította magyarra, a rajzokat Kiss Ilona
alkotta. (Az én könyvtáram)
Diana Wynne Jones angol
írónô fantasy gyermekregényei évtizedek óta a sikerlisták élén állnak. Mûveit
számtalan nyelvre lefordították, a Chrestomanci-krónika
címû sorozat négy kötete
magyarul is megjelenik. Már
kézbe vehettük az elsô kötetet, amelynek már a címe is
azt sugallja, itt mágusmesterek és ifjú varázslótanoncok,
elképesztô kalandjain izgulhatunk. A fordulatos regényben mindennapos a varázslat, az ártalmatlan, többnyire
egymás meghökkentésére
vagy bosszantására kitalált
mutatvány, trükk bemutatása. De mi van akkor, ha egy
kamaszkorú kis boszorka
szófogadatlan és ráadásul
elég tehetséges? Az árva
Chant testvérpárból Eric átlagos, mindennapi gyerek,
akit nem érdekel a varázslat,
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a mágia, a nôvére, Gwendolin viszont mindenáron meg
akarja mutatni, micsoda képességek rejtôznek benne,
még akkor is, ha ezzel a feje
tetejére állítja a világot. Az
ötletgazdag, izgalmas mû
Kiss Marianne fordításában
olvasható.
A Felfedezôk Könyvtára sorozat nyolcadik kötetében Az
ókori Egyiptomról tudunk
meg sok-sok érdekes és fontos dolgot. Egyiptom a legendák és a képzelet földje,
de a valóság is van olyan izgalmas, mint a fikció. A re-

mek képekkel illusztrált albumban választ kapunk többek között az alábbi kérdésekre is: Miért hordtak maguknál amuletteket az ókori
egyiptomiak? Melyik egyiptomi isten volt sakálfejû? Miért viseltek az emberek balzsamkúpokat a fejükön? A
mindennapi élet, a kereskedelem, a hadakozás, az építészet teljesítményeinek átfogó
feldolgozása mellett pontos
képet kapunk a vallási képzetekrôl is.
Varga Domokos: Ritkaszép
magyar népmesék. Hét Krajcár
Kiadó. 240 old., 1380 Ft; Tarcsai Szabó Tibor: A jajszárnyú
fecskerigó. Ciceró K., 152 old.,
1800 Ft; Lucy Daniels: Medvék
az istállóban. Passage Kiadó.
146 old., 580 Ft; Kitty Halbertsma: Amarilla Kisasszony.
Móra Könyvkiadó, 94 old.
1280 Ft; Diana Wynne Jones.
Varázslatos
élet.
Geopen
Könyvkiadó. 288 old, 1890 Ft;
Az ókori Egyiptom. Passage Kiadó.64 old. 2840 Ft
(Cs. A.)

BÁBEL
Kiadó
Tel./Fax: 351-0229

1396 Bp. 62. Pf. 482.
E-mail: bbabel@axelero.hu

S. J. Agnon: Valaha régen
A Nobel-díjas író nagyregénye az 1900-as évek Palesztinájában játszódik. Az író 60 év után elôször jelenik meg magyarul. Fordította: Ács Gábor.
640 oldal, kötve, 3600 Ft

Ács Gábor: Zsidó breviárium
A szerzô most publicisztikájával, esszéivel és novellaciklusával (3. fejezet) lép az olvasóközönség elé.
320 oldal, 1600 Ft

A Bábel Kiadó további könyvajánlata:
Amos Kenan: Az út Ein-Harodba
148 old., 638 Ft
Ács Gábor – Turczi István: Vádorló Talmud: – Jer és lásd!
204 old., 1950 Ft
Martin Buber: Góg és Magóg. Haszid krónika
320 old., 1950 Ft
Nathaniel Katzburg: Beszélgetések Scheiber Sándorral
és Fejtô Ferenccel
80 old., 780 Ft
AZ ÚJ MANDÁTUM KÖNYVKIADÓ KÖNYVHETI AJÁNLATA

A Múlt és Jövô Kiadó könyvheti ajánlata

SZOCIOLÓGIA, TÖRTÉNELEM,

Giorgio és Nicola Pressburger:
Nyolcadik kerületi történetek (novellák)
1650 Ft
János apostolnak mennyei jelenésekrôl
való könyve. Ámos Imre illusztrációival.
13 000 Ft
(Ez az album csak a szerkesztôségben rendelhetô meg.
1024 Budapest, Keleti K. u. 27. T: 316-7019)
Jean Améry: Túl bûnön és bûnhôdésen (esszék) 1800 Ft
Henryk Grynberg: Ideológiai élet
Magánélet (két kisregény)
1800 Ft
Ember Mária: El a faluból (monográfia. II. rész) 1200 Ft
Mutatkozás. Zsidó identitástörténetek
2400 Ft

Faragó Tamás: Szerkezetek,
folyamatok, összefüggések
(Szöveggyûjtemény a demográfia
tanulmányozásához) 3000 Ft
Kövér György: A felhalmozás
íve (Társadalom- és gazdaságtörténeti tanulmányok) 3000 Ft
Léderer Pál: A szociológus,
a módszerei meg a szövege
(Válogatott szociológiai
tanulmányok) 2480 Ft
Prónai Csaba (szerk.):
Cigányok Európában II.
Olaszország (Válogatás J. D.
Zatta, L. Piasere, F. Manna, E.
Tauber, P. Trevisan mûveibôl)
3000 Ft
W. I. Thomas és F. Znaniecki:
A lengyel paraszt Európában és
Amerikában I–II. 2800 Ft/kötet

ANTROPOLÓGIA

Somlai Péter: Húsz év (Családi
kapcsolatok változásai a 20. század
végi Magyarországon) 2890 Ft
T. Kiss Tamás: Változások –
folyamatok
(Metszetek és mozaikok a
magyarországi kormányok kultúrpolitikájáról 1867–2000) 3000 Ft
TÁRSADALOM ÉS OKTATÁS SOROZAT
Hrubos Ildikó (szerk.): Az
ismeretlen szakképzés 980 Ft
Kozma Tamás: Határokon
innen, határokon túl
Kelemen Elemér: Hagyomány
és korszerûség
Nagy Péter Tibor:
Hajszálcsövek és nyomáscsoportok (kötetenként 1980 Ft)
PSZICHOLÓGIA
Ehmann Bea: A szöveg mélyén
(A pszichológiai tartalomelemzés)
1800 Ft

Péley Bernadette: Rítus
és történet (Beavatás és
kábítószeres létezésmód) 1980 Ft
Rácz József (szerk.): Drog és
társadalom (Az addikció
mintázatai – válogatott tanulmányok) 2890 Ft
Szondi Lipót: A Kísérleti
ösztöndiagnosztika tankönyve
A SZONDI-TESZT 5000 Ft
MAGYAR PANTEON SZOROZAT
Polányi Mihály (Válogatta,
sajtó alá rendezte és a bevezetést
írta Molnár Attila Károly)
3000 Ft
Hamvas Béla (Válogatta, sajtó
alá rendezte és a bevezetést írta
Miklóssy Endre) 3000 Ft
FOTOGRÁFIA
Gulyás Miklós: 1 másodperc –
Budapesti fényképek
(fotóalbum) 6700 Ft

A Pro Pannónia Kiadó könyvheti ajánlata
Balla D. Károly:
Világvége (novellák)
– dedikálás: jún. 7., 16 óra
Balogh Piroska:
„Szavakban fölfejteni”
(Irodalmi tanulmányok, kritikák)
– dedikálás: jún. 7., 16 óra

Sánta Gábor:
Portéka
(Irodalmi tanulmányok)
– dedikálás: jún. 7., 17 óra
Szirtes Gábor:
„A folyton mardosó titok”
(tanulmányok, kritikák)
– dedikálás: jún. 7., 17 óra

Tüskés Tibor:
Illyés Gyula pályaképe
– dedikálás: jún. 7., 15 óra
Valamennyi szerzônk várja Önt a Liszt Ferenc téren
június 7-én 14 órakor, illetve a fenti idôpontokban a Vörösmarty téren!
(Kiadványrendelés: 7601 Pécs, Pf. 270.)
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Meg jelent könyvek
2002. május 3–16.
2002. évben hatályos társasági adó és
osztalékadó állásfoglalások gyûjteménye. Saldo.
ISBN: 963-638-010-4 fûzött: 1680 Ft

A

Arany süteményeskönyv. A 194 legjobb
recept gyûjteménye. Black & White K.
ISBN: 963-9407-24-0 fûzött: 450 Ft

Arnold, Nick: Dagadt agyak. Utánny. Egmont-Hungary. (Rettentô tudomány)
ISBN: 963-627-435-5 fûzött: 798 Ft

A 100 legjobb görög recept. STB Kv.
ISBN: 963-9266-35-3 fûzött: 250 Ft

A 100 legjobb mézes finomság. STB Kv.
ISBN: 963-0377-24-1 fûzött: 250 Ft

A 100 legjobb pikáns étel. STB Kv.
ISBN: 963-9266-58-2 fûzött: 250 Ft

A 100 legjobb recept tejfélékbôl. STB Kv.
ISBN: 963-9266-07-8 fûzött: 250 Ft

Abraham, Pearl: A rabbi lánya. Ulpius-ház.
ISBN: 963-9348-67-8 fûzött: 1780 Ft

Adler, David A.: Cam Jansen és a csodakutya. Gyöngy-Ház K. (Gyöngy-Ház sorozatok 4.)
ISBN: 963-00-8737-5 fûzött: 590 Ft

A dohányzás hatása a halandóságra
Magyarországon, 1970–1999. KSH.
ISBN: 963-215-463-0 fûzött: 5200 Ft

A fizikatanítás pedagógiája. [Felsôoktatási tankönyv]. Nemz. Tankvk.
ISBN: 963-19-2513-7 fûzött: 2870 Ft

Ágh Attila: Demokratizálás és európaizálás. A korai konszolidáció keservei Magyarországon. Villányi úti Konferenciaközp. és Szabadegy. Alapítvány. (Villányi úti könyvek 25.)

Arriens, Sandra – Arriens, Sabine: Üvegfestés: szecessziós motívumok. Cser K.
(Színes ötletek 2002/44.)
ISBN: 963-9445-07-X fûzött: 598,- Ft

Artell, Mike: Rajzoljunk a gyerekkel. Sensus.
ISBN: 963-937508-X kötött: 1490 Ft

A szövegtani kutatás általános kérdései;
Kép és szöveg; Kommunikáció a médiában. JGYF K. (Szemiotikai szövegtan 14.)

ISBN: 963-9358-54-1 kötött: 3900 Ft

Állattenyésztés. Szarvasmarha, juh, ló. 2.
kiad.
ISBN: 963-9239-46-1 kötött: 4900 Ft

Allston, Aaron: X-szárnyúak: vasököl.
Aquila.
ISBN: 963-679-116-3 fûzött: 1249 Ft

A Magyar Irodalom Gyöngyszemei.
1800-tól 1900-ig. Black & White K.
ISBN: 963-8625-06-6 fûzött: 425 Ft

A Magyar Irodalom Gyöngyszemei. A Halotti beszédtôl 1800-ig. Black & White K.
ISBN: 963-8625-05-8 fûzött: 525 Ft

A Magyar Irodalom Gyöngyszemei. A közelmúlt. Black & White K.
ISBN: 963-8625-07-4 fûzött: 375 Ft

Amit a mérleg mutat. Vállalkozások és
költségvetési szervek részére. Saldo.
ISBN: 963-638-016-3 fûzött: 3500 Ft

Anyának lenni. Magyar írók novellái. Új
Palatinus. (Magyar novella)
ISBN: 963-9380-60-1 kötött: 2490 Ft

ISBN: 963-9117-39-0 fûzött: 498 Ft

Balogh István – Lôrincz András – Boros
Zoltán: Autós bor-út-mutató Magyarországon. Kiskönyv BT.
ISBN: 963-00-7203-3 fûzött: 2600 Ft

Barta Tamás – Tóth Tihamér: Minôség –
menedzsment. Szókratész Külgazd.
Akad.
ISBN: 963-7163-14-X fûzött: 1800 Ft

Baxter, Richard: A megújult lelkipásztor.
Koinonia. (Puritán tanítók 5.)
ISBN: 973-8022-34-7 kötött: 1600 Ft

Beke György: Bartók szülôföldjén. 4. köt.
(Mundus-új irodalom 16.)
ISBN: 963-8033-81-9 kötött: 2900 Ft

ISBN: 963-9167-66-5 fûzött: 1747 Ft

A természetbúvár Fekete István. Tanulmányok egy ismerôs íróról. Lazi K.
ISBN: 963-9416-10-X kötött: 1700 Ft

A világ kincsei. Az emberiség öröksége: a
világörökség részévé nyilvánított kulturális és természeti értékek.
ISBN: 963-547-620-5 kötött: 4980 Ft

Béldy Alajos: Az Ihnetov munkanaplója.
vitéz Béldy Alajos vezérezredes Hadtörténelmi Levéltárban ôrzött irataból,
1941–1943. Petit Real: Hadtört. Lvt.:
"Múlttal a Jövôért" Alapítvány. (Hadtörténelmi levéltári kiadványok)
ISBN: 963-9267-19-8 fûzött: 2000 Ft

A XX. század világirodalmából. Gimnázium negyedik osztálya.
ISBN: 963-9320-80-3 fûzött: 550 Ft

Az intelligencia és az IQ-vita. Akad. K.
(Pszichológiai szemle könyvtár 5.)
ISBN: 963-05-7920-0 fûzött: 2560 Ft

ISBN: 963-7580-32-8 fûzött: 1680 Ft

Állattenyésztés. Baromfi, haszongalamb.
2. kiad.

ISBN: 963-9024-54-6 fûzött: 1960 Ft

Balogh Béni: Vidróczki a nevem! Pallas
Antikvárium.

Benke László: Boldogasszony, Böjtelô és
Böjtmás hava. Január, február és március hónapok ünnepi receptjei. MediaM.
ISBN: 963-202-024-3 kötött: 1990 Ft

Bernauer, Elisabeth: Ujjbábok. Vidám ötletek. Cser K. (Színes ötletek 2002/45.)
ISBN: 963-9445-05-3 fûzött: 598 Ft

B
Bach, Richard: Jonathan, a sirály. Édesvíz.

Biológia világa [Elektronikus dok.]. Interaktív ismeretterjesztô és oktatóanyag.
Interaktív multimédia. Tudás 2000 K.
Mûanyag tokban: 5900 Ft

ISBN: 963-528-514-0 fûzött: 1190 Ft

Badiny Jós Ferenc: A káld-pártus hagyomány és a magyarok Jézus-vallása. 2.
kiad., Ôsi Örökségünk Alapítvány.

Birkner, Friede: Négylevelû lóhere. Bastei
Budapest. (Hedwig Courths-Mahler lányának regényei)
ISBN: 963-296-528-0 fûzött: 850 Ft

ISBN: 963-03-8280-6 kötött: 2500 Ft

Badiny Jós Ferenc: A sorsdöntô államalapítás. Ôsi Örökségünk Alapítvány.

Bischoff, Eric: Számmágia, számmisztika. Hermit.
ISBN: 963-9231-01-0 fûzött: 1700 Ft

ISBN: 963-00-4312-2 fûzött: 1667 Ft

Badiny Jós Ferenc: Igaz történelmünk
vezérfonala Árpádig. 2. kiad., Ôsi Örökségünk Alapítvány.
ISBN: 963-7985-28-X fûzött: 2500 Ft

Badiny Jós Ferenc: Jézus király a Pártus
Herceg. Ôsi Örökségünk Alapítvány.

Black & White nagy szakácskönyv. 1143
recept. Black & White K.
ISBN: 963-9260-65-7 fûzött: 1000 Ft

Blathwayt, Benedict: A városi élet. [Képes szótár kisgyerekeknek]: [magyarangol nyelven]. Passage.

pes szótár kisgyerekeknek]. Passage.
ISBN: 963-228-309-0 kötött: 1495 Ft

Blathwayt, Benedict: A vidéki élet. [Képes szótár kisgyerekeknek]: [magyar–angol nyelven]. Passage.
ISBN: 963-228-322-8 kötött: 1595 Ft

Blathwayt, Benedict: A vidéki élet. [Képes szótár kisgyerekeknek]: [magyar–német nyelven]. Passage.
ISBN: 963-228-325-2 kötött: 1595 Ft

Blathwayt, Benedict: A vidéki élet. [Képes szótár kisgyerekeknek]. Passage.
ISBN: 963-228-308-2 kötött: 1495 Ft

Boldog Gizella: Vigyázz, a Candida fertôz!!!. A legrafináltabb betegség a Földön, avagy A mikrogombák okozta károsodások. 4. bôv. kiad., Zsizell Modell
Kft.
ISBN: 963-00-9917-9 fûzött: 2000 Ft

Boros János – Csetneky László: Börtönpszichológia. Egyetemi és fôiskolai
jegyzet. 2. átd. kiad. Rejtjel.
fûzött: 3200 Ft

Both József: A futball egy nagy játék.
Képzés. Az edzô, a játékos és a mérkôzés. Budapest – Herminamezô.
ISBN: 963-00-7736-1 kötött: 5900 Ft

Bowling, Stella: Cukorbetegek mindennapi szakácskönyve. 2. kiad., M.
Kvklub.
ISBN: 963-547-685-X kötött: 1850 Ft

Brussolo, Serge: Peggy Sue és a szellemek. A kék kutya napja. Passage.
ISBN: 963-228-312-0 fûzött: 1490 Ft

Buda Attila: Könyvtári ismeretek kisszótára. [A-Zs]. Korona.
ISBN: 963-9191-72-8 fûzött: 1990 Ft

Budai Balázs Benjamin: E-government
avagy Kormányzati és önkormányzati
kihívások az on-line demokrácia korában. Aula.
ISBN: 963-9345-75-X kötött: 4800 Ft

Bühner, Rolf – Dobák Miklós – Tari Ernô:
Vállalatcsoportok. Konszern szervezetek, holding-struktúrák. Aula.
ISBN: 963-9345-70-9 fûzött: 3400 Ft

Bunyan, John: Mire tanít a természet.
Versek fiúknak, lányoknak. Koinonia.
ISBN: 973-8022-26-6 kötött: 1900 Ft

ISBN: 963-228-324-4 kötött: 1595 Ft

ISBN: 963-03-5418-7 kötött: 2833 Ft

Badiny Jós Ferenc: Magyar Biblia. Orient
Press.
ISBN: 963-2985-34-4 kötött: 2500 Ft

Bagossi Edit: Olasz nyelv. Nem csak énekeseknek és zenészeknek.

Blathwayt, Benedict: A városi élet. [Képes szótár kisgyerekeknek]: [magyar–
német nyelven]. Passage.
ISBN: 963-228-323-6 kötött: 1595 Ft

Blathwayt, Benedict: A városi élet. [Ké-

ELÔFIZETÉSI FELHÍVÁS

C
Capek, Karel: A repülô ember és más furcsa történetek. Lazi K.
ISBN: 963-9227-30-7 kötött: 990 Ft

Cey-Bert Róbert Gyula: A magyar kony-

Magyar Könyvgyûjtô

Kedves Olvasónk!

A régi könyvek és az antikvitások kedvelôinek.

Azt javasoljuk Önnek: fizessen elô lapunkra! Sokféle terjesztési módszert kipróbáltunk, és meg kellett állapítanunk, hogy
egyik sem vetekszik az elôfizetés módszerével.

Kizárólag elôfizetôknek!
Elôfizetési díj 2002. évre (10 szám) 4400 Ft.

A Könyvhetet megrendelheti
a szerkesztôség címén:
1114 Budapest, Hamzsabégi út 31. levélben vagy az itt
található kitöltött, kivágott megrendelôszelvényen,
vagy faxon a 466-0703 telefonszámon.

Megrendelhetô a szerkesztôségben:
1114 Budapest, Hamzsabégi út 31.
Telefon/fax: 466-0703
MEGRENDELÉS

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

Igen, szeretnék tájékozott lenni a régiségek világában, emiatt megrendelem
a Magyar Könyvgyûjtô c. újságot a 2002. évre (10 lapszám)
4400 Ft elôfizetési díjért.

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

Kérem küldjenek belföldi postautalványt és számlát az elôfizetési díj
befizetéséhez.
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NÉV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

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

w w w. k o n y v 7 . h u

31

Szabad Tér Kiadó
A Nemeskürty István összes mûve
sorozat eddig megjelent kötetei:
I. Bornemisza Péter és kora
II. Requiem és búcsú
III. Magyar Zsoltár
IV. A mozgókép varázsa
2002-ben az Ünnepi Könyvhétre
jelenik meg:
V–VI. Fölforrtak az idôk
A kötetek megrendelhetôk
a Szabad Tér Kiadónál
az 1525 Bp. Pf. 95. címen, illetve
megvásárolhatók az ismert
könyvesboltokban.

Figyelem, címváltozás!
A Könyvhét szerkesztôségének és kiadójának új címe:

1114 Budapest, Hamzsabégi út 31.
Telefon: 209-1875, 209-9140, 209-9141
Telefon/fax: 466-0703

A Kairosz Kiadó Ünnepi Könyvheti ajánlata
SZÉPIRODALOM
Bayer Zsolt
Tündértemetô
A/5, kb. 350 oldal, fûzve, kb. 2600 Ft
Kiszely Gábor
Éltetô
A/5, 392 oldal, fûzve, kb. 2500 Ft
Usztics Mátyás
Isten tenyerén
A/5, 210 oldal, fûzve, 1980 Ft
Sötét fenyô-árny
276 japán haiku
Ford.: Kulcsár F. Imre
88 oldal, Fr/5, kötve, 1600 Ft
MÛVELÔDÉSTÖRTÉNET
Békési Zsolt Csaba
Száz régi magyar ének
A/4, kötve, kottákkal,
248 oldal, kb. 3800 Ft

Könyvheti dedikálások a Kairosz
Kiadó Vörösmarty téri sátránál

TÖRTÉNELEM
Földesi Margit
A Szabadság megszállása –
A megszállók szabadsága
B/5, 480 oldal, kötve, 4000 Ft

június 6. (csütörtök)
11.00
Kormos Valéria
12.00
Tóth Gy. László
14.00
Usztics Mátyás
15.00
Gecse Géza
17.00
Molnár Tamás

Mészáros István
Pannonia Sacra
A/5, 280 oldal, fûzve, 2300 Ft

június 7. (péntek)
10.00
Vasadi Péter
11.00
Kormos Valéria
14.00
Mészáros István
16.00
Balatoni Monika

Szerencsés Károly
Az ítélet: halál
B/5, 408 oldal, kötve, 3800 Ft
SZÍNHÁZ, MÛVÉSZET
Jászai Mari
Tükör-játék
B/5, 280 oldal, kötve,
Szerk. Balatoni Monika
(Magyar Thália 2.)

június 8. (szombat)
11.00
Kiszely Gábor
14.00
Földesi Margit
15.00
Szerencsés Károly
16.00
Bayer Zsolt
17.00
Lovas István
június 9. (vasárnap)
11.00
Bayer Zsolt
14.00
Szerencsés Károly
15.00
Földesi Margit
16.00
Szerdahelyi Szabolcs

Kölnei Lívia – Balázs Éva
In omni hora –
A tizennégy Segítôszent
kultusza Magyarországon
A/5, 180 oldal, fûzve, 1900 Ft

Kairosz Kiadó

FILOZÓFIA
Molnár Tamás
Az autoritás ellenségei
A/5, kötve, 249 oldal, 2500 Ft

1134 Budapest, Apály utca 2/B.
Telefon/fax: 359-9825
Telefon: 273-1079, 273-1080

32

w w w. k o n y v 7 . h u

ha ízei. Paginarum.
ISBN: 963-9392-09-X kötött: 2900 Ft

Chapman, Gary: Egymásra hangolva. Az
öt szeretet-nyelv a házasságban. Harmat.
ISBN: 963-9148-63-6 fûzött: 990 Ft

Christie, Agatha: Macska a galambok között. Európa.
ISBN: 963-07-7157-0 kötött: 980 Ft

Collins, Terry: E. T., a földönkívüli. Szukits.
ISBN: 963-9441-10-4 kötött: 1290 Ft

Cook, Robin: Hatodik kromoszóma. 2. kiad. I.P.C. Kv.
ISBN: 963-635-231-3 fûzött: 1200 Ft

Corso, Philip J. – Birnes, William J.: A
roswelli titok. Focus.
ISBN: 963-8624-90-6 fûzött: 1399 Ft

Courths-Mahler, Hedwig: A kitagadott
lány. Bastei Budapest. (Hedwig Courths-Mahler felejthetetlen szerelmes
regényei)
ISBN: 963-296-535-3 fûzött: 878 Ft

Crace, Jim: Halottnak lenni. Ulpius-ház.
ISBN: 963-9348-76-7 fûzött: 1680 Ft

Cratzius, Barbara – Kratschmer, Marion:
Álomhozó mesék. 1. köt. Egmont-Hungary.
ISBN: 963-627-702-8 kötött: 858 Ft

Cratzius, Barbara – Kratschmer, Marion:
Álomhozó mesék. 2. köt. Egmont-Hungary.
ISBN: 963-627-703-6 kötött: 858 Ft

Czeglédiné Sindler Anna – Horváth Katalin – Rochlitzné Sajben Ágnes:
Számvitel a gyakorlatban, 2002. Alapismereti példatár. Saldo.
ISBN: 963-638-011-2 fûzött: 3360 Ft

Cs
Csátaljai Zsuzsanna – Földi Yvett: 2002.
évben hatályos általános forgalmi adó
állásfoglalások gyûjteménye. Saldo.
ISBN: 963-638-015-5 fûzött: 3000 Ft

Csáth Géza: Lidércálmok. Lazi K.
ISBN: 963-9227-26-9 kötött: 990 Ft

Csató Huba: Érettségi tételek: matematika. Puedlo.
ISBN: 963-9320-83-8 fûzött: 600 Ft

akciók, melyek megváltoztathatták
volna a háború kimenetelét]: [a Jerikó
hadmûvelettôl a Nagy Szökésig]. Vagabund.

ISBN: 963-627-471-1 kötött: 2145 Ft

Duna-Dráva Nemzeti Park. Mezôgazda.
ISBN: 963-9358-51-7 kötött: 4200 Ft

E

ISBN: 963-9409-04-9 fûzött: 625 Ft

Eco, Umberto: A Foucault-inga. Európa.
ISBN: 963-07-7156-X kötött: 2200 Ft

Edwards, Jonathan: Ébredés az egyházban. Koinonia. (Puritán tanítók 6.)
ISBN: 973-8022-41-X kötött: 1600 Ft

Elekes Szentágotai Blanka: A középiskola elsô osztálya számára. Lektûr K.
ISBN: 963-86-2167-2 fûzött: 550 Ft

Elekes Szentágotai Blanka: A középiskola harmadik osztálya számára. Lektûr
K.

ISBN: 963-9451-00-2 fûzött: 550 Ft

Én, a halhatatlan. Science fiction antológia. Cherubion. (Cherubion science fiction 23.)
ISBN: 963-9346-55-1 kötött: 1498 Ft

Ének – Zene [hangdok.]. Zenehallgatási
anyag az általános iskolák 5. 6. 7. 8.
osztálya számára: 4 kazettán. Nikol
Elektronika.
ISBN: 963-9320-81-1 fûzött: 600 Ft

"Este nyolckor születtem ...". Hommage
Márai Sándor. 2. jav. kiad., Bár [Szerk.],
(Bár könyvek)
ISBN: 963-9438-00-6 fûzött: 1800 Ft

Ész, természet, történelem. Filozófiai tanulmányok. Áron.
ISBN: 963-9210-17-X fûzött: 1380 Ft

ISBN: 963-00-9939-X fûzött:

Darabos Pál: Hamvas Béla. Egy életmû
fiziognómiája. 3. köt., Hamvas Int. (Sziget sorozat)
ISBN: 963-00-9940-3 fûzött: 5900 Ft (l – 3. köt.)

Deary, Terry: Rettegett rómaiak. 2. változatlan utánny., Egmont-Hungary. (Rettentô töri)
ISBN: 963-627-230-1 fûzött: 698 Ft

Demeter Szilárd: Tempetôfi naplója. Erdélyi Híradó. (Elôretolt Helyôrség könyvek)
ISBN: 937-8045-27-4 fûzött: 1500 Ft

DeMille, Nelson: A katedrális foglyai. Alexandra.
ISBN: 963-368-212-6 fûzött: 1499 Ft

DeMille, Nelson: Az Oroszlán játszmája.
Alexandra.
ISBN: 963-367-783-1 (hibás ISBN 963-367-945-1)
fûzött: 1690 Ft

DeMille, Nelson: Szilva-sziget. Alexandra.
ISBN: 963-368-094-8 (hibás ISBN 963-368-049-2)
fûzött: 1499 Ft

Devics Józsefné: Várandós kismamák
életmódja, étrendje. Bôv., átd. kiad., Devics J.
ISBN: 963-640-569-7 [hibás ISBN 963-550-008-4]
fûzött: 650 Ft

Dickens, Charles: Twist Olivér. Új Ex Libris. (Klasszikus ifjúsági regénytár)
ISBN: 963-9370-52-5 kötött: 998 Ft

Disney, Walt: Az Oroszlánkirály. 6. kiad.,
Egmont-Hungary. (Klasszikus Walt Disney mesék 15.)
ISBN: 963-627-047-3 kötött: 2145 Ft

Disney, Walt: Susi és Tekergô. Változatlan utánny., Egmont-Hungary. (Klasszikus Walt Disney mesék 4.)
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Graves, Robert: Az aranygyapjú. Európa.
ISBN: 963-07-7121-7 kötött: 2600 Ft

Gregor, Sigrid: Miki az állatkertben. Egmont-Hungary.
ISBN: 963-627-708-7 kötött: 868 Ft

Grimm, Jakob – Grimm, Wilhelm: A
Grimm testvérek legszebb meséi. Gyermekek részére Gisela Fischer átdolgozásában. 2. változatlan utánny. EgmontHungary.
ISBN: 963-627-330-8 kötött: 1799 Ft

Grynberg, Henryk: Ideológiai élet. Múlt és
Jövô K.
ISBN: 963-9171-79-4 fûzött: 1800 Ft

F
ISBN: 963-9210-19-6 fûzött: 1780 Ft

ISBN: 963-446-205-7 fûzött: 1800 Ft

ISBN: 963-7163-59-X fûzött: 2500 Ft

Györgypál Katalin: Érzelmek játéka. Válogatott versek 1992-bôl. Uránusz.
ISBN: 963-9304-48-4 fûzött: 933 Ft

Gyuricza Péter: Van választás. Huszonegy XXI. századi magyar politikus portréja. Gyuricza és Társa Bt.

H
Haich Erzsébet: Beavatás. Óegyiptomi
misztériumok. (Régi korok üzenete 10.)
ISBN: 963-528-335-0 fûzött: 1690 Ft

Haich Erzsébet: Beavatás. Óegyiptomi
misztériumok. (Régi korok üzenete 9.)
ISBN: 963-528-334-2 fûzött: 1690 Ft

Hajdu Péter: Claudius Claudianus eposzai. Argumentum. (Apollo könyvtár 23.)
ISBN: 963-446-191-3 fûzött: 1500 Ft

Halák László: Kis herceg a homokozóban. Szt. Gellért K.
ISBN: 963-696-164-6 fûzött: 750 Ft

Haraszti Éva, H.: Anglia és Magyarország
párhuzamos története, 1945–1951.
Scolar.
ISBN: 963-9193-37-2 fûzött: 1750 Ft

ISBN: 963-7803-35-1 kötött: 2250 Ft

Haraszti Gyula: Tokaji borok. Kossuth.
(Magyar vinotéka)
ISBN: 963-09-4343-3 kötött: 1800 Ft

ISBN: 963-202-027-8 kötött: 4990 Ft

Foster, Robert: Tolkien enciklopédia A-tól
Z-ig. A legteljesebb útmutató a Gyûrûk
Ura világához. Szukits.
ISBN: 963-9393-91-6 kötött: 2290 Ft

Fried István: Irodalomtörténések Transsylvaniában. Töprengések ifjú és legifjabb erdélyi szerzôkrôl. Erdélyi Híradó.
(Elôretolt Helyôrség könyvek)
ISBN: 937-8045-32-0 fûzött: 1583 Ft

Fûszerízelítô. Csíkszereda, Pallas-Akadémia. (Dióhéjban)
ISBN: 973-8079-57-8 fûzött: 883 Ft

Határ Gyôzô: Tururu és Türürü. A testvérpár elsô, szerencse-próbáló világjárása:
mesekönyv Huszonnégy Felvonásban.
Littera Nova. (Sophie könyvek 25.)
ISBN: 963-9212-62-8 kötött: 1200 Ft

Hauck, Paul: Mitôl jó a házasság? 4. kiad.
Park. (Hétköznapi pszichológia)
ISBN: 963-530-614-8 fûzött: 1200 Ft

Hegedûs Anna – Ogonovsky Edit: Salve!
V [Hangdok.]. Olasz nyelvkönyv haladók és érettségire készülôk számára
hanganyaga. Eötvös J. Kvk.
KordaMC 001:

G
Garda Dezsô: A székely közbirtokosság.
2. köt., Státus.
ISBN: 973-8311-13-6 fûzött:

Garda Dezsô: A székely közbirtokosság.
Státus.
ISBN: 973-8311-12-8 fûzött:

Gastrointestinal immunology. Proceedings of the Conference on Gastrointestinal Immunology: organized by the
Pécs and Veszprém Regional Committees of the Hungarian Academy of
Sciences: Pécs, Hungary, November 4,
2000. Akad. K.
ISBN: 963-05-7894-8 kötött: 1250 Ft

Géczi Zoltán: Kémek és hírszerzôk a II.
világháborúban. [Mesterkémek, titkosügynökök, hírszerzôk és beépített emberek elképesztô kalandjai]: [ a Vagdalthús akciótól a Vörös zenekaron át a Bicegô hölgy és a Gestapo magánháborújáig]. Vagabund.

Hegedûs Anna – Ogonovsky Edit: Salve!
V [Hangdok.]. Olasz nyelvkönyv haladók és érettségire készülôk számára
hanganyaga. Eötvös J. Kvk.
KordaMC 001:

Híres írók meséi. Aranyhal.

ISBN: 963-3480-04-3 fûzött: 229 Ft

Hirschi, Gertrud: Mudrák. Az ujjak jógája.
Bioenergetic.
ISBN: 963-9343-53-6 fûzött: 1400 Ft

Hivekovics Ákos: Hét év hét kontinensen.
A természet védelméért. Bioszféra Alapítvány.
ISBN: 963-00-7874-0 kötött: 4900 Ft

Hoffmann Béla: A látóhatár mögött. Olasz
irodalmi tanulmányok. Savaria Univ.
Press.
ISBN: 963-9438-03-0 fûzött: 1480 Ft

Hogy volt? Országgyûlési választások
2002. La Ventana.
ISBN: 963-202-124-X fûzött: 1150 Ft

Holt, Victoria: Láthatatlan bilincs. I.P.C.
Kv. (I.P.C. könyvek)

ISBN: 963-9409-03-0 fûzött: 625 Ft

ISBN: 963-635-230-5 fûzött: 1200 Ft

Géczi Zoltán: Legendás hadmûveletek a
II. világháborúban. [Vakmerô katonai

J
Jackson, Lisa: Emlékek. General Press.
(Romantikus regények)
ISBN: 963-9282-820 kötött: 1300 Ft

Janikovszky Éva: Ha én felnôtt volnék. 6.
kiad., Móra.
ISBN: 963-11-7687-8 kötött: 1250 Ft

Jedi-növendék. 8. köt. A leszámolás napja. Egmont-Hungary.
ISBN: 963-627-730-3 fûzött: 798 Ft

Jedi-növendék. A bizonytalan ösvény.
ISBN: 963-627-728-1 fûzött: 798 Ft

Jedi-növendék. Az ostromlott templom.
ISBN: 963-627-729-X fûzött: 798 Ft

Jong, Erica: Rettegés a repüléstôl. Tercium.
ISBN: 963-8453-57-5 kötött: 2370 Ft

Jordan, Robert: A Káosz ura. 2. köt. (Az
idô kereke sorozat 6.)
ISBN: 963-9399-13-2 fûzött: 1798 Ft

K

ISBN: 963-446-192-1 fûzött: 1600 Ft

Fiumei úti sírkert. Nemz. Kegyeleti Bizottság.

ISBN: 963-9193-63-1 kötött: 2950 Ft

Kállai Lajos – Sztanó Imréné: Adók, illetékek, járulékok és vámok, 2002. Saldo.

ISBN: 963-11-7678-9 kötött: 1150 Ft

Feynman, Richard Phillips: A felfedezés
öröme. Akkord. (Talentum tudományos
könyvtár)

I
Idôjárásunk. Scolar. (Mit? Miért? Hogyan?: szakkönyvsorozat óvodások
számára 4.)

Gyarmati Ildikó: Rendezvényszervezô
kézikönyv. Szókratész Külgazd. Akad.

ISBN: 963-440-751-X kötött: 2000 Ft

Fehér Ferenc – Heller Ágnes: Marx és a
modernitás. Argumentum: Lukács Archívum. (Alternatívák)

ISBN: 963-09-4335-2 fûzött: 7990 Ft

Gy

Farkas Katalin – Kelemen János: Nyelvfilozófia. Áron.

Fenyô István: Adolf Fischhof és a Habsburg Monarchia. Argumentum.

ISBN: 963-00-9938-1 fûzött:

ISBN: 963-9331-03-3 fûzött: 2490 Ft

Érettségi tételek: irodalom. Puedlo.

Daniels, Lucy: Jess, a skót juhász. 3. A
szökés. (A világ legkedvesebb állataisorozat: a kutyák)

Darabos Pál: Hamvas Béla. Egy életmû
fiziognómiája. 2. köt., Hamvas Int. (Sziget sorozat)

ISBN: 963-9182-86-9 kötött: 1860 Ft

Goethe, Johann Wolfgang von: Maximák
és reflexiók. Dekameron Kft. (Dekameron könyvek)

Mûanyag tokban: 3960 Ft

D

ISBN: 963-9418-12-9 fûzött: 550 Ft

ISBN: 963-9163-50-3 kötött: 1698 Ft

Gilsenbach, Hannelore: Fák. Tessloff és
Babilon. (Mi micsoda 70.)

ISBN: 963-86216-9-9 fûzött: 550 Ft

Elekes Szentágotai Blanka: A középiskola negyedik osztálya számára. Lektûr
K.

Fekete István: A koppányi aga testamentuma. 2. kiad., Móra. (Fekete István mûvei)

Darabos Pál: Hamvas Béla. Egy életmû
fiziognómiája. 1. köt., Hamvas Int. (Sziget sorozat)

Geiger, Fritz: Gyógyteák. Bízz a természet gyógyító erejében! HungaLibri.

lesztôk kézikönyve]. Kossuth.

Hunter, Jason: Java szervletek programozása. [A kiszolgálóoldali Java-fej-
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ISBN: 963-638-007-4 fûzött: 4100 Ft

Kállay Géza: Nem puszta kép. Shakespeare és Wittgenstein. Liget Mûhely
Alapítvány. (Liget könyvek)
ISBN: 963-936-311-1 fûzött: 1600 Ft

Kanizsa József: Ôszi izzásban. Válogatott gyermek- és felnôttversek. Krúdy
Irod. Kör.
ISBN: 963-8082-36-4 fûzött: 1600 Ft

Kápolnai András – Nemeslaki András –
Pataki Róbert: E-business stratégia
vállalati felsôvezetôknek. Aula.
ISBN: 963-9345-74-1 kötött: 2950 Ft

Káprály Mihály: Podkarpatskoje Obsestvo Nauki: publikacii, 1941–1944. Nyíregyházi Fôiskola. Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszék. (Studia Ukrainica et Rusinica Nyíregyháziensia 10.)
ISBN: 963-9385-13-1 fûzött: 667 Ft

Karácsonyi Zsolt: Téli hadjárat. Erdélyi
Híradó. (Elôretolt Helyôrség könyvek)
ISBN: 937-8045-45-2 fûzött: 1250 Ft

Katits Etelka: Üzleti ismeretek nemcsak
közgazdászoknak. Cégalapítás, mûködés, megszûnés. 2. átd. kiad., Saldo.
ISBN: 963-638-013-9 fûzött: 4300 Ft

Kedvenc meséim. Válogatás Grimm és
Andersen legszebb meséibôl. Black &
White K.
ISBN: 963-9407-10-0 kötött: 1633 Ft

Kelemen Elemér: Hagyomány és korszerûség. Oktatáspolitika a 19–20. századi
Magyarországon. Oktatáskut. Int.: Új
Mandátum. (Társadalom és oktatás 18.)
ISBN: 963-9336-75-0 fûzött: 1980 Ft

Kenneth, Claire: Holdfény Hawaiban.
[Regény]. Papp-Ker. (Romantikus
klasszikusok)
ISBN: 963-9418-32-3 fûzött: 530 Ft

Kéri András: Gyógyító növények Amerikából. Macskakarom, álomhozó alma,
koka, kakaó, vikunya, láma és a többiek. Anno.
ISBN: 963-375-199-3 fûzött: 550 Ft

Kertész István: Az ókori olümpiai játékok
története. Nemz. Tankvk.
ISBN: 963-19-2427-0 kötött: 2259 Ft

Kikelettôl lombhullásig. Gyermekversek
a természetrôl. Pannon-Literatúra.
ISBN: 963-9355-81-X kötött: 1383 Ft

Királylányos mesék. Aranyhal.
ISBN: 963-3480-09-4 fûzött: 229 Ft

Kondorosi Ferencné: A vezetôi számvitel
és elemzés alapjai. Vázlatok a vezetôi
számvitel és elemzés tanulásához. Régió Oktatási Közp. Kft.
ISBN: 963-00-9971-3 fûzött: 1500 Ft

Konsalik, Heinz Günter: Dr. Hipnózis.
K.u.K. K. (Új orvosregények)
ISBN: 963-9384-19-4 kötött: 1850 Ft

Kosztolányi Dezsô: Esti Kornél. Akkord.
(Talentum diákkönyvtár)
ISBN: 963-645-036-6 fûzött: 498 Ft

Köthe, Rainer: Macskák. 2. átd. kiad.,
Tessloff és Babilon. (Mi micsoda 14.)
ISBN: 963-9182-89-3 kötött: 1860 Ft

Kovács Barbara: A zenei fejlesztô játékokról. A szakszerû óvodai zenei neve-

lés tanulási képességeket meghatározó
pszichikus funkciókat és a különbözô
nevelési területeket is fejlesztô hatásairól. Novum K.
ISBN: 963-9334-28-6 fûzött: 1900 Ft

Kudelász Nóbel: Megy az élet haza. Erdélyi Híradó. (Elôretolt Helyôrség könyvek)
ISBN: 937-8045-47-9 fûzött: 1250 Ft

Kurián Ágnes – Nemes Ilona – Salgó János: Francia leíró nyelvtan gyakorlatokkal. [Felsôoktatási tankönyv]. 5. átd.,
bôv. új kiad. Nemz. Tankvk.
ISBN: 963-19-2286-3 kötött: 4000 Ft

L
Lang, Albert – Lüke, Alfons: Az aláírás
grafológiája. 2. kiad., Animus. (Önsegítô
könyvek)
ISBN: 963-9307-52-1 fûzött: 1290 Ft

Lázár Ervin: A manógyár. 2., új mesékkel
bôv. kiad., Osiris.
ISBN: 963-389-106-X kötött: 1680 Ft

Léderer Pál: A szociológus, a módszerei,
meg a szövege. Rögeszme-félék a
mesterségrôl. Új Mandátum. (Nagyítás:
szociológiai könyvek 42.)
ISBN: 963-9336-59-9 fûzött: 2480 Ft

Lilliné Fecz Ildikó – Dömötörfy Józsefné:
Államháztartási szervezetek számlatükre. Saldo.
ISBN: 963-638-005-8 fûzött: 1300 Ft

Lôcsei Judit: Etikett és a protokoll alapjai.
Szókratész Külgazd. Akad.
ISBN: 963-7163-57-3 fûzött: 2700 Ft

M
Madách Imre: Az ember tragédiája. Black
& White K. (Az irodalom remekei)
ISBN: 963-9260-36-3 fûzött: 599 Ft

Madách Imre: Az ember tragédiája. M.
Kvklub. (Iskola–könyv)
ISBN: 963-547-443-1 fûzött: 580 Ft

Magyarázatos Károli Biblia, azaz Istennek Ó és Új Testamentumában foglaltatott egész Szent Írás. Veritas.
ISBN: 963-85421-2-8 kötött: 9000 Ft

Magyar jövôképek a jövô Európájában.
MTA Jövôkut. Biz.: Miskolci Egyetem.
ISBN: 963-661-532-2 fûzött: 2240 Ft

Magyar–spanyol kisszótár. 2. átd. kiad.,
Akad. K.
ISBN: 963-05-7861-1 kötött: 2500 Ft

Maier, Hans: Túl bûnön és bûnhôdésen.
Esszék: egy letepert ember kísérletei a
felülkerekedésre. Múlt és Jövô K.
ISBN: 963-9171-77-8 fûzött: 1800 Ft

Maison, Syndie: Zûrös apaság. Horizont.
(Rózsa könyvek 4.)
ISBN: 963-9408-05-2 fûzött: 555 Ft

Mankell, Henning: A gyilkosnak nincs arca. M. Kvklub.
ISBN: 963-547-640-X kötött: 1750 Ft

MaŒtre-Allain, Thierry: Nagy akvarista
kézikönyv. Az akvárium elkészítése, berendezése és fenntartása. Alexandra.
ISBN: 963-367-105-1 kötött: 4990 Ft

Marczell Mihály: Neveléstan. 2. kiad.,
Tinta.
ISBN: 963-9372-34-X fûzött: 1960 Ft

Mária Terézia hadvezére. Hadik András
Hadtörténelmi Levéltárban ôrzött iratainak levéltári segédlete. Petit Real: Hadtört. Lvt. (Hadtörténelmi levéltári kiadványok)
ISBN: 963-85827-05-8 kötött: 2500 Ft

Markó Béla: Költôk koszorúja. Pallas-Akadémia.
ISBN: 973-8079-56-X kötött: 1250 Ft

Marx György: Wigner Jenô. Akad. K. (A
múlt magyar tudósai)
ISBN: 963-05-7906-5 kötött: 990 Ft

Második mesekönyvem. Alexandra.
ISBN: 963-367-269-4 kötött: 1999 Ft

Méhes Károly: Forma 1: minden, amit a
2002-es világbajnokságról tudni kell.
Alexandra.
ISBN: 963-368-199-5 fûzött: 1999 Ft

Mesterházy András: Lamber. Magus Design Studio. (Újmagyar)
ISBN: 963-202-081-2 fûzött: 1490 Ft

Metzmacher, Barbara: Kréta. Kultúra,
vallás, történelem. M. Kvklub.

Nyár, nyár, napsugár... nyári versek gyûjteménye. Novum K.

ISBN: 963-547-630-2 kötött: 3900 Ft

ISBN: 963-9334-23-5 fûzött: 690 Ft

Mezôgazdasági zsebkönyv. Termesztési
ismeretek gazdálkodóknak. Gazda.
ISBN: 963-7445-42-0 fûzött: 2200 Ft

Mihály Emôke: Mint csillagok e világon.
Beszélgetések Sebestyén Andornéval.
Koinonia. (Kis tükör füzetek 14.)

Nyeregbe! Kiállítás a Néprajzi Múzeumban, 2002. március 22. – szeptember
10.: katalógus. Népr. Múz. (A Néprajzi
Múzeum tárgykatalógusai)
ISBN: 963-7106-85-5 fûzött: 2500 Ft

O

ISBN: 973-8022-35-5 fûzött: 400 Ft

Mihály Ferenc: "Kiáltónak szava". Bibliába temetett magyar ôstörténet. Ôsi
Örökségünk Alapítvány.
ISBN: 963-00-4313-0 fûzött: 1667 Ft

Mikó András: A meg nem írt regény. Erdélyi Híradó. (Elôretolt Helyôrség könyvek)
ISBN: 937-8045-28-2 fûzött: 1500 Ft

Mikszáth Kálmán: A tót atyafiak. Black &
White K. (Az irodalom remekei)
ISBN: 963-9260-37-1 fûzött: 600 Ft

Mikszáth Kálmán: Beszterce ostroma.
Black & White K. (Az irodalom remekei)
ISBN: 963-9260-34-7 fûzött: 600 Ft

Oberbeil, Klaus – Lentz, Christiane: Növényi gyógyszerek. M. Kvklub.
ISBN: 963-547-456-3 kötött: 2360 Ft

Óhídy Petra: Pesti szerelem. [S.l.], Sz. S.
Kft.
ISBN: 963-00-9635-8 fûzött: 790 Ft

Okányi Kiss Ferenc: El kell égnem, hogy
szeressenek. Filozófiai-morális versek.
Uránusz.
ISBN: 963-9304-50-6 fûzött: 1176 Ft

Olaszország. Kossuth. (Nyitott szemmel)
ISBN: 963-09-4315-8 fûzött: 5990 Ft

Óvó néni meséi. Aranyhal.

ISBN: 963-3480-07-8 fûzött: 229 Ft

Moliére: A fösvény; Képzelt beteg;
Tartuffe. M. Kvklub. (Iskola – könyv)
ISBN: 963-547-448-2 fûzött: 650 Ft

Molnár István: A társasági jog és a cégeljárás. Változatlan utánny. Szókratész
Külgazd. Akad.
ISBN: 963-7163-32-8 fûzött: 1980 Ft

Molnár István: Magánjog. Tulajdonjogikötelmijogi alapismeretek. Változatlan
utánny. Szókratész Külgazd. Akad.
ISBN: 963-7163-34-4 fûzött: 1980 Ft

Molnár István: Munkajog, társadalombiztosítás és egyéb szociális ellátások joga. Változatlan utánny. Szókratész Külgazd. Akad.
ISBN: 963-7163-36-0 fûzött: 1980 Ft

Molnár Máténé – Tóth Mártonné: Általános statisztika példatár. [Fôiskolai tankönyv]. 2. kiad.
ISBN: 963-19-3312-1 fûzött: 1747 Ft

Mrozek, Slawomir: A perverz és más történetek. Európa.
ISBN: 963-07-7147-0 kötött: 1800 Ft

Mrozek, Slawomir: A túlvilág titkai és más
történetek. Európa.

P
Pados Gyula – Audikovszky Mária – Kötelesné Nagy Gabriella: A "halálos
négyes". [Orvosok fogyókúrás és diétás
receptjei]. Minerva.
ISBN: 963-86237-0-5 kötött: 2480 Ft

Paris. Párizs. M. 1:13 500. city. – Innenstadt. – Centre. – Belváros M. 1:7500.
(1:13 500–1:7500) Cartographia.
890 Ft

Párkapcsolatok dinamikája. Interakciódinamikai vizsgálatok a Közös Rorschach
teszttel. Animula.
ISBN: 963-9410-05-5 fûzött: 3200 Ft

Parlamenti választások 2002. A 2002.
április 7-én és 21-én megválasztott 386
országgyûlési képviselô életrajza. Poligráf K.
ISBN: 963-85855-6-0 kötött: 1250 Ft

Pesti Gábor: Új Testamentum. Magyar
nyelven: Bécs, 1536. Hasonmás kiad.
Balassi: MTA Irodtud. Int.: OSZK. (Bibliotheca Hungarica antiqua 34.)
ISBN: 963-506-460-8 (Fakszimile) 963-506-459-4
(Tanulm.) kötött: 4000 Ft

ISBN: 963-07-7146-2 kötött: 1800 Ft

Murphy, Joseph: Válogatott esszék.
ISBN: 963-9072-27-3 fûzött: 998 Ft

Murray, Michael T. – Pizzorno, Joseph
E.: Az egészség négy sarokköve. Temészetgyógyász gyógymódok: pozitív gondolkodás, egészséges életmód, egészségvédô étrend, testedzés. Jószöveg
Mûhely. (Családi zsebkönyvtár)
ISBN: 963-9134-64-3 kötött: 1250 Ft

Pesti Sándor: Az újkori magyar parlament. Osiris. (Osiris tankönyvek)
ISBN: 963-389-228-7 kötött: 3200 Ft

Péter Jánosné: Salátáskönyv. 5. átd.,
bôv. kiad., Papp-Ker.
ISBN: 963-00-7337-4 fûzött: 498 Ft

Peters, Elisabeth: Cameloti kóklerek
Avagy egy királyi blöff. Édesvíz.
ISBN: 963-528-572-8 fûzött: 1790 Ft

Petôfi Sándor: A hóhér kötele. Regény:
ráadás. Seneca. (Seneca könyvtár)

N
Nádor Tamás: Vágó-képek. HungaLibri.

ISBN: 963-9331-03-1 kötött: 2490 Ft

ISBN: 963-9163-52-X fûzött: 2498 Ft

Nagy Emil: Az adózás gyakorlati kérdései,
2002. Saldo.
ISBN: 963-638-0090 fûzött: 1600 Ft

Nagy Olga: Paraszt dekameron. Válogatás széki tréfákból és elbeszélésekbôl.
Hasonmás kiad., Auktor.
ISBN: 963-7780-83-1 kötött: 2500 Ft

Petô László: Dömsöd. CEBA. (A XXI.
század küszöbén)
ISBN: 963-9089-49-4 kötött: 2500 Ft

Petz Dénes: Lineáris analízis. Akad. K.
ISBN: 963-05-7822-0 fûzött: 2143 Ft

Poskitt, Kjartan: Szédítô számtan. Egmont-Hungary. (Tudástár)
ISBN: 963-627-707-9 fûzött: 798 Ft

National competitiveness in global economy. Akad. K. (Transition, competitiveness and economic growth 4.)
ISBN: 963-05-7867-0 kötött: 6500 Ft

Pressburger, Giorgio – Pressburger, Nicola: Nyolcadik kerületi történetek. Múlt
és Jövô K.
ISBN: 963-9171-75-1 fûzött: 1650 Ft

Nemere István: A brit titkosszolgálat története. Puedlo.
ISBN: 963-9320-86-2 fûzött: 625 Ft

Nemere István: Mátyás király magánélete. Anno.

Pucsek József: Cash flow-ról. A kimutatás összeállítása, cash flow elemzése.
Saldo. (Röviden szólva...)
ISBN: 963-638-017-1 fûzött: 700 Ft

R

ISBN: 963-375-228-0 fûzött: 625 Ft

Nemes Károly: Lehetséges-e klasszikus
filmalkotás? Uránusz. (Uránusz könyvek 13.)
ISBN: 963-9304-51-4 fûzött: 1587 Ft

Nemverbális kommunikáció. Ahol a természet és a kultúra találkozik. Typotex.
(Test és lélek)
ISBN: 963-9326-32-1 fûzött: 3500 Ft

Népek meséi. Aranyhal.

ISBN: 963-3480-06-X fûzött: 229 Ft

Ny

Rathbone, Andy: Windows XP. Kossuth.
(Dummies könyvek)
ISBN: 963-09-4328-X fûzött: 3600 Ft

Ravasz István: Erdély ismét hadszíntér,
1944. Szovjet–német és román–magyar
párhuzamos háború Magyarországon.
2. bôv., jav. kiad. Petit Real. (Petit military könyvek)
ISBN: 963-9267-18-X fûzött: 2380 Ft

Rejtô Jenô: Vanek úr Párizsban és más
történetek.
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ISBN: 963-368-200-2 kötött: 1999 Ft

Renck, Jean-Luc: A macska. Vince.
ISBN: 963-9323-49-7 kötött: 3595 Ft

Ridley, Matt: Génjeink. Egy faj önéletrajza 23 fejezetben. Akkord. (Talentum
tudományos könyvtár)
ISBN: 963-7803-36-X kötött: 2500 Ft

Robinson, Patrick: Lázadás a Shark fedélzetén. Alexandra.
ISBN: 963-368-107-3 fûzött: 1399 Ft

Rohwer, Jens G.: A trópusok növényei. M.
Kvklub. (Természetkalauz)
ISBN: 963-547-622-1 kötött: 1990 Ft

Rozványi Dávid: Reklám és társai. BBSE K. (Hétköznapi marketing)
ISBN: 963-86232-7-6 fûzött: 870 Ft

S
Saint-Exupéry, Antoine de: A kis herceg.
20. kiad., Móra.
ISBN: 963-11-7692-4 kötött: 1490 Ft

Saláták. Black & White K. (B & W olcsó
szakácskönyvek)
ISBN: 963-9330-35-3 fûzött: 450 Ft

Sánchez, Víctor: Don Carlos tanítása.
Carlos Castaneda munkáinak gyakorlati
alkalmazása. Édesvíz.
ISBN: 963-528-571-X fûzött: 1890 Ft

Sasson, Jean: A fátyol mögött. Igaz történet egy szaúd-arábiai királyi család életébôl. Gabo.
ISBN: 963-9237-24-8 fûzött: 1190 Ft

Scarry, Richard: Balfogások, nyafogások
Tesz-Vesz városban. Lilliput.
ISBN: 963-9166-24-3 kötött: 1490 Ft

Schuré, Édouard: A nagy beavatottak.
Hermit.
ISBN: 963-9231-27-4 fûzött: 2400 Ft

Shelley, Duncan: A félelem fogságában.
Egy topmodell naplója. Media Nox.
ISBN: 963-86-171-8-7 kötött: 1700 Ft

Sipos János: Bartók nyomában Anatóliában. Hasonló magyar és török dallamok. Balassi.
ISBN: 963-506-436-5 fûzött: 2000 Ft

Snicket, Lemony: A balszerencse áradása. 4. A titkok malma. Egmont-Hungary.
ISBN: 963-627-723-3 kötött: 1299 Ft

Somlai Péter: Húsz év. Családi kapcsolatok változásai a 20. század végi Magyarországon. Új Mandátum. (Nagyítás:
szociológiai könyvek 41.)
ISBN: 963-9336-69-6 fûzött: 2890 Ft

Somogyváry Gyula: És Mihály harcolt....
Auktor.
ISBN: 963-7780-83-3 kötött: 2500 Ft

Somogyváry Gyula: Ne sárgulj, fûzfa! 2.
kiad., Auktor.
ISBN: 963-7780-81-5 kötött: 2500 Ft

Somogyváry Gyula: Virágzik a mandula
2. kiad., Auktor.
ISBN: 963-7780-80-7 kötött: 2500 Ft

Soós Judit: Bibliai mesék. Aranyhal.
ISBN: 963-3480-03-5 fûzött: 229 Ft

Star wars: a klónok támadása. EgmontHungary.
ISBN: 963-627-735-4 kötött: 1599 Ft

Steiner, Rudolf: A bibliai teremtéstörténet
titkai. 11 elôadás: München, 1910. augusztus 16–26.. Genius [M. Antropozófiai Társ.]: Magyar Antropozófiai Társaság.
ISBN: 963-005-823-5 fûzött: 1833 Ft

Steiner, Rudolf: A János-evangélium. 12
elôadás: Hamburg, 1908. május 18–31..
Genius [M. Antropozófiai Társ.]: M. Antropozófiai Társ.
ISBN: 963-00-9730-3 fûzött: 1833 Ft

Steiner, Rudolf: A kereszténység mint
misztikus tény és az ókor misztériumai.
2. kiad. Genius [M. Antropozófiai Társ.]:
M. Antropozófiai Társ.
ISBN: 963-00-7187-8 fûzött: 2167 Ft

Steiner, Rudolf: A nevelés mûvészetének
szellemi-lelki alapjai. Az Oxfordban
1922. augusztus 16. és 21. között tartott
9 elôadás. Genius [M. Antropozófiai
Társ.]: M. Antropozófiai Társ. (Waldorf
sorozat)
ISBN: 963-00-6721-8 fûzött: 1833 Ft

Steiner, Rudolf: Az ember mint a teremtô,
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alakító és alkotó kozmikus szó harmóniája. Rudolf Steiner tizenkét elôadása,
melyeket 1923. október 19. – 1923.november 11. között tartott Dornachban.
Genius [M. Antropozófiai Társ.]: Magyar
Antropozófiai Társaság.
ISBN: 963-00-7420-6 fûzött: 1833 Ft

Stevenson, Robert Louis: A kincses sziget. Ex Libris. (Klasszikus ifjúsági regénytár)
ISBN: 963-9370-54-1 kötött: 998 Ft

Stott, John: Egy az Úr, egy a hit. Az evangéliumi mozgalom hitvallása. Harmat.

és másegyéb furcsalmak. Hungarovox.
ISBN: 963-9292-43-5 fûzött: 990 Ft

Szociálpszichológia. Szöveggyûjtemény.
Osiris. (Osiris tankönyvek)
ISBN: 963-379-183-9 kötött: 3500 Ft

Szociolingvisztikai szöveggyûjtemény.
Tinta. (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 12.)
ISBN: 963-9372-28-5 fûzött: 2380 Ft

Szunyogh Szabolcs: Kordnadrágban Tel
Avivban. Aura.
ISBN: 963-7913-29-7 fûzött: 1200 Ft

ISBN: 963-9330-36-1 fûzött: 450 Ft

Suzuki, Syunryu: A zen szellem az örök
kezdôk szelleme. Farkas L. I.
ISBN: 963-7310-04-5 [hibás ISBN 963-963-7310-045] fûzött: 1680 Ft

Sz
Szabó Péter: Erdély képes története. M.
Kvklub. (Új képes történelem)
ISBN: 963-547-678-7 kötött: 2490 Ft

Szalay Tamás Lajos: Magyar lányok a háremben. Konzumnôk a világban. B.U.S.
Press.
ISBN: 963-86231-1-X fûzött: 1590 Ft

Széchenyi István: Vezércsillagok. Szukits. (Szabad szellemeknek)
ISBN: 963-9393-97-5 kötött: 1290 Ft

Szécsi Ari: Gondolattól a szülésig. Felkészülés testben és lélekben a szülôi feladatra a hagyományos kínai orvoslás
alapján: táplálkozási és életmód tanácsok a fogamzás elôtti, az áldott állapot
alatti és a szülés utáni idôszakokra.
ISBN: 963-440-763-3 fûzött: 1920 Ft

Szegélyek. Cser K. (Színes ötletek: mintaívek 2.)
ISBN: 963-9445-09-6 fûzött: 298 Ft

Szentágotai Blanka: A középiskola második osztálya számára. Lektür K.
ISBN: 963-86-2168-0 fûzött: 550 Ft

Szerb–magyar kisszótár. Jav. kiad.,
Akad. K.
ISBN: 963-05-7379-2 kötött: 2500 Ft

Szervác József: Végnapjaim története. ...

ISBN: 963-9355-97-6 kötött: 1383 Ft

U
Udvari István: Kirilicni ubbiçniky mukacovs'kogo spiskopa Andric Bacins'kogo.
(1. köt.) (Studia Ukrainica et Rusinica
Nyíregyháziensia 12.)

T

ISBN: 963-9148-60-1 fûzött: 990 Ft

Sütemények. Black & White K. (B & W olcsó szakácskönyvek)

ISBN: 963-539-373-3 kötött: 1600 Ft

Tudod-e? [A legelsôk, a legnagyobbak, a
leggyorsabbak]: [érdekes kérdések és
válaszok gyerekeknek]. Pannon-Literatúra.

ISBN: 963-9385-17-4 fûzött: 1667 Ft

Találkozásaim a költôvel. Visszaemlékezések Szergej Jeszenyinre. Pallas-Akadémia.
ISBN: 973-8079-50-0 fûzött: 1167 Ft

Tapontsang, Adhe – Blakeslee, Joy: Az
emlékezet hangja. 27 év a kínaiak börtönében. M. Kvklub.
ISBN: 963-547-667-1 kötött: 1990 Ft

Tátrai Tibor: MS Project 2000. Ms Project
Central. ComputerBooks.
ISBN: 963-618-254-X fûzött: 4500 Ft

Thiering, Barbara: Jézus, az ember. A
Holt-tengeri tekercsek új értelmezése.
Gold Book.
ISBN: 963-9437-07-7 kötött: 2298 Ft

Tilley, Robert: Telefonálás. Cser K. (Fit for
Business English)
ISBN: 963-9445-01-0 fûzött: 1494 Ft

Tilley, Robert: Üzleti levelezés. Cser K.
(Fit for Business English)
ISBN: 963-9445-13-4 fûzött: 1494 Ft

Tolkien, John Ronald Reuel: A woottoni
kovácsmester. Szukits.
ISBN: 963-9441-13-9 kötött: 1290 Ft

Töreky Ferenc: Vizuális kommunikáció.
Látáskultúra, rajzkultúra, képi látás.
Nemz. Tankvk.
ISBN: 963-19-2500-5 fûzött: 3939 Ft

Torták könyve. Black & White K.
ISBN: 963-9407-03-8 fûzött: 425 Ft

Transylvania anno domini MMI. [Photos
by Budai Enikô fényképei]. Koinonia.
ISBN: 973-8022-33-9 fûzött: 2450 Ft

Travers, Pamela Lyndon: A csudálatos
Mary kinyitja az ajtót. Ciceró. (Klasszikusok fiataloknak)

rekekrôl felnôtteknek. (Szülôk házi
könyvtára)
ISBN: 963-530-610-5 fûzött: 1950 Ft

Victor, Metta Victoria: Egy komisz kölök
naplója. Kávé K. (Cappuccino-könyvek)
ISBN: 963-9169-40-4 fûzött: 1480 Ft

Viszolygás a várostól. A szerb társadalomtudomány Milosevic Szerbiájáról.
Teleki L. Alapítvány. (Regio könyvek)
ISBN: 963-85774-5-2 fûzött: 1490 Ft

Vogel, A.: Kis háziorvos. Hasznos és változatos tanácsok gyûjteménye a svájci
háziorvoslás körébôl. Black & White K.
ISBN: 963-9260-39-8 fûzött: 999 Ft

V

W

Vallomások Németh Lászlóról. Mezôszilas 1986. Helio-Biblos.

Wass Albert: Elvásik a veres csillag. Regény. Kráter Mûhely Egyes. (Wass Albert életmûve 20.)

ISBN: 963-00-9893-8 fûzött: 1250 Ft

Varázslatos üvegek. Domború felületek
és hengeres üvegek festése. Lazi K.
ISBN: 963-9416-12-6 fûzött: 390,- Ft

Varga József: Tavaszi ébredés. Gyermekversek. Krúdy Irod. Kör.
ISBN: 963-8082-33-X fûzött: 900 Ft

Varga Judit: Éjfél után.... S. László
("Amszterdami" Lacika) önvallomása.
Kolor Optika Bt.
ISBN: 963-00-9759-1 fûzött: 1000 Ft

Várnay Ernô – Papp Mónika: Az Európai
Unió joga. KJK-Kerszöv.
ISBN: 963-224-622-5 fûzött: 5824 Ft

Vaszary Gábor: Monpti. M. Kvklub.
ISBN: 963-547-642-6 kötött: 1790 Ft

VB kalauz 2002. a XVII. Labdarugó Világbajnokság könyve. Poligráf K.

ISBN: 963-9195-80-4 fûzött: 1380 Ft

Wass Albert: Elvásik a veres csillag. Regény. Kráter Mûhely Egyes. (Wass Albert életmûve 20.)
ISBN: 963-9195-81-2 kötött: 1880 Ft

Wells, Herbert George: The stolen body.
Three stories. Corvina. (Kétnyelvû olvasmányok)
ISBN: 963-13-4936-5 fûzött: 1050 Ft

Wickham, Madeleine: Titkok, hazugságok. [Két család egyetlen nyaralóban: ki
kivel hál?] Lektûr K.
ISBN: 963-9451-01-0 fûzött: 1380 Ft

Wilder, Laura Ingalls: Erdei kunyhó. Mágus. (Könyvfalók könyvtára 9.)
ISBN: 963-9433-00-4 fûzött: 568 Ft

ISBN: 963-85855-5-2 fûzött: 1700 Ft

Veczkó József: Gyermek- és ifjúságvédelem. Család- és gyermekérdekek. APCStúdió.
ISBN: 963-9135-54-2 fûzött: 3360 Ft

Veér András: Kenya – Tanzánia. Kalandozások Kelet-Afrikában: útikönyv. HungaLibri.
ISBN: 963-9163-49-X fûzött: 2498 Ft

Vékás Lajos: Magyar polgári jog: öröklési
jog. [Oktatási segédanyag]. 4. jav. kiad.,
Eötvös J. Kvk.
ISBN: 963-9316-45-8 fûzött: 1699 Ft

Vekerdy Tamás: Kérdezz! Felelek.... Gye-

Y
Young, Michael J.: XML lépésrôl lépésre.
Szak K.
ISBN: 963-9131-43-1 fûzött: 7500 Ft

Az összeállítás a Könyvtárellátó Közhasznú
Társaság információs rendszere alapján
készült. A felsorolt könyveket a Könyvtárellátó már felajánlotta megvásárlásra a
könyvtáraknak, ill. megrendelhetôk a társaság home lapján (www.kello.hu).

Közhasznúsági jelentés
a Hatágú Síp Alapítvány 1998., 1999. és 2000. évi tevékenységérôl
A Fôvárosi Bíróság a Hatágú Síp Alapítvány 1998. május 29-én elôterjesztett kérelme alapján az alapítványt
2000. január 4. napján kelt végzésében 1998. január 1. napjától kiemelkedôen közhasznú alapítvánnyá minôsítette. A bíróság a becsatolt alapító okirat módosítása és egyéb iratok alapján megállapította, hogy az
alapítvány az 1997. évi CLVI. tv.
(Khtv.) 26.§ c/ pontjának 4. alpontjában foglalt nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés közhasznú tevékenységet folytat, az alapítvány a Gutenberg János Könyvkereskedelmi Szakközépiskola (1133
Budapest, Váci út 100.) fenntartásával a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. tv. 2.§ (3) bekezdése alapján
önkormányzati közfeladatot lát el,
mûködési szabályai pedig mindenben megfelelnek a Khtv. elôírásainak,
ezért a Khtv. 22.” (3) bek. alapján –
az 5.§-ra figyelemmel – a rendelkezô
rész szerint határozott. A közhasznú
jogállás megszerzésének idôpontját a
bíróság a Khtv. 27.§ (1) bek.-re figyelemmel állapította meg.
Az alapítvány fô tevékenysége az
1992-ben alapított Gutenberg János
Könyvkereskedelmi Szakközépiskola (adószáma: 18092510-1-41,
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KSH száma: 18092510-8022-50901, OM azonosítója: 035501) mûködtetése és fenntartása állami normatív támogatásból.

Vállalkozási formában az Országos
Képzési Jegyzékben szereplô könyvszakmai képzések szervezése, térítéses tanfolyami formában, szakmai

elôadássorozatok és egyéb könyvszakmai rendezvények szervezése és
lebonyolítása. Az Alapítványnak saját tulajdonú ingatlana nincs.

Az egyszeres könyvvitelt vezetô alapítványok közhasznú beszámolójának mérlege 2001.
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

A tétel megnevezése
A. Befektetett eszközök (2.–4. sorok)
I. IMMATERIÁLIS JAVAK
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
B. Forgóeszközök (6.–9. sorok)
I. KÉSZLETEK
II. KÖVETELÉSEK
III. ÉRTÉKPAPÍROK
IV. PÉNZESZKÖZÖK
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+ 5. SOR)
C. Saját tôke (12.–14. sorok)
I. INDULÓ TÔKE
II. TÔKEVÁLTOZÁS
III. TÁRGYÉVI EREDMÉNY
D. Tartalék
E. Céltartalék
F. KÖTELEZETTSÉGEK (18.–19. sorok)
I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (11.+15.+16.+17. sor)

adatok eFt-ban
2000.
280
280
10.911
433
10
6.000
4.468
11.191
10.980
100
10.880

211
211
11.191

Budapest, 2002. május 17.
HATÁGÚ SÍP ALAPÍTVÁNY
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ajánlatából:
Halász Elôd – Földes Csaba – Uzonyi Pál
Német–magyar szótár
Új, átdolgozott kiadás
7600 Ft
Halász Elôd – Földes Csaba – Uzonyi Pál
Magyar–német szótár
Új, átdolgozott kiadás
7600 Ft

AKADÉMIAI KIADÓ
www.akkrt.hu
E-mail: custservice@akkrt.hu

Gáldi László
Spanyol–magyar kisszótár
Utánnyomás
1950 Ft
Az intelligencia és az IQ-vita
Szerkesztô: Vajda Zsuzsanna
Pszichológiai Szemle Könyvtár 5.
2560 Ft
Csokonai Vitéz Mihály összes mûvei
Költemények 1800–1805
Sajtó alá rendezte: Szilágyi Ferenc
2980 Ft
Várnay Ernô – Papp Mónika
Az Európai Unió joga
EU sorozat
5824 Ft
Jogi és Üzleti Kiadó Kft.
www.complex.hu
E-mail: complex@kjk-kerszov.hu

Kincses Ildikó – Kántás Péter
A szabálysértési jog
Kiskommentár sorozat
4704 Ft
Az európai integráció alapszerzôdése
Szerkesztô: Fazekas Judit
EU sorozat
Második, átdolgozott kiadás
4032 Ft
Soós János és szerzôi kollektívája
Ingatlangazdaságtan
CD melléklettel
6944 Ft
Barinkai Zsuzsanna – Herczog Mária – Lovas Zsuzsanna –
Neményi Eszter – Rónaszéki Katalin
Együtt vagy külön
Maradjunk együtt vagy váljunk el?
3920 Ft

Kereskedelmi partnereink mellett egyéni vásárlókat is várunk!
Az Akadémiai Kiadó és a KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft. teljes választékán túl még számos
más kiadó kiadványai is megvásárolhatók nálunk.
1033 Budapest, Szentendrei út 89–93. Nyitva tartás: hétfô–csütörtök: 8–16 óráig, péntek: 8–13 óráig.
Telefon: 388-7558, 437-2407, 437-2443. Fax: 437-2442. E-mail: wknagyker@kjk-kerszov.hu
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A Saxum Kiadó ajánlata
Popper Péter:
666 – A sátán
a XXI. században

Arany János balladái

1480 Ft

A Sziget verseskönyvek
kötete 31 közkedvelt és népszerû Arany-balladát tartalmaz a történelmi balladáktól
kezdve a népballadákig.

1480 Ft

Az égre nézô ember sorozat
új kötetében a szerzô bemutatja a különbözô kultúrák
ördögfiguráit és felteszi
a kérdést: megidézhetô-e
a sátán és elûzhetô-e?

Dr. Éder Mária:
Aki cigányútra ment
980 Ft

Ranschburg Jenô:
Gyerekségek
1280 Ft

Az élet dolgai sorozat
új kötete a cigányokat
érintô diszkriminációt
elemzi: nem elég úgy
élni, mint a többség,
ha a többség hetedíziglen
azt firtatja, ki honnan
származik –
vallja a szerzô.

Egy gyereknek is vannak nehéz percei, igazi konfliktusai. Ne csodálkozzunk azon, ha ô bizony másképp
látja a világot. A neves gyerekpszichológus verseiben egy óvódáskorú
kisfiú beszél álmairól és titkos gondolatairól.

Orosz költôk
1750 Ft
A Sziget
verseskönyvek
legújabb kötete az
orosz líra l9. és 20.
századi klasszikusait
mutatja be.

1134 Budapest, Szabolcs u. 4. Telefon: 349-0773, 329-0801. Fax: 329-0801/105m.

Az Animus Kiadó új ifjúsági könyvei
David nem hagyja magát
1390 Ft

A CICERÓ KÖNYVSTÚDIÓ ajánlja
S. Cuno
Száz új ötlet, száz új játék

Játékos barkácskönyv óvodásoknak, iskolásoknak
kötve, kb. 2900 Ft

Ebben a sok színes képpel tarkított
könyvben – amely tele van remek
ötletekkel, vidám, szórakoztató
játékokkal – minden gyerek, kisebb
és nagyobb egyaránt, talál magának
barkácsolnivalót az ôszi hónapokra, karácsonyra, a húsvéti ünnepekre és a nyári vakációra. Találhatók benne pompás ötletek olcsón elôállítható, kedves ajándékok elkészítéséhez is.

Tóth Imre:
Mesél a palóckirály
Ill.: Rényi Krisztina
kötve, kb. 2300 Ft

Bud vagyok, uram!
1390 Ft

A nagy Gilly Hopkins
1390 Ft
AZ ENCIKLOPÉDIA KIADÓ KÖNYVHETI AJÁNLATA
A MÁSODIK NYILVÁNOSSÁG –
XX. SZÁZADI MAGYAR
MÛVÉSZET
tanulmánykötet a XX. századi magyar
képzômûvészetrôl
440 oldal, 2900 Ft
PETNEKI ÁRON:
KRAKKÓ
A Magyarok nyomában
külföldön címû sorozat
elsô kötete
236 oldal színes képmelléklettel, 1800 Ft

KICSI SÁNDOR ANDRÁS –
MAGYAR LÁSZLÓ ANDRÁS:
HETES LEXIKON
A hét fogalommal kapcsolatos kifejezések, szólások, érdekességek
ismertetése
184 oldal, 2800 Ft
Könyveink 20% kedvezménnyel megrendelhetôk!
Enciklopédia Kiadó
H-1114 Budapest, Fadrusz u. 12.
Tel.: 466–9553, Fax: 385–2120 www.c3.hu/~encipubl
e-mail: enciklopedia.kiado@chello.hu

E kötetben sok ôsi, a mesekönyvkiadásból eddig joggal hiányolt meseszöveg okoz gyönyörûséget olvasóinak, amely igen sok motívumot
megôrzött a régi magyarok világszemléletébôl. Az átdolgozó irodalomtörténész a meséket a mai olvasó
számára közérthetôvé és élvezetessé
varázsolta.
1133 Bp. Pozsonyi út 61. T/F: 239-0180
E-mail: cicero@axelero.hu

