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■ Könyvszeretô nép a magyar. Mennyi
minden támasztja ezt alá, és mennyi
minden mond ellent ennek. A statiszti-
kák, mint a legtöbb statisztika, készsége-
sen igazolják az állítást és ugyanúgy az
ellenkezôjét is. Egyre nô a könyvforga-
lom, ám egyre csökken a példányszám
és mûszám. Kortárs magyar írók rangos
mûvei szerepelnek sikerlistákon, ám
egyre fokozódik a funkcionális analfa-
bétizmus a népesség körében, és riasztó
adatokról értesülhetünk középiskolások
szövegértését illetôen.

Most akkor mi van? A közismert vic-
cet idézve, a bölcs tanítómester szerepé-
ben tetszelegve mondhatnánk azt is –
itt rekesztvén be a jegyzetet –, hogy
„igazad van, fiam, és neked is igazad
van fiam”, de nem csak a terjedelem
kényszerének engedve nem rekesztem
be ezzel a bölcsességgel e rövidke írást.

Elôzô számunkban az „átpolitizáltság”
keserveirôl ejtettem szót e helyütt, azóta
lezajlott az Ünnepi Könyvhét (kétheti-
ség és lapzárták idôpontja), amelynek
kísérôjelenségei sajnos igazoltak, erre
reflektál lapunkban könyvkiadók és a
könyvszakmai egyesülés nyilatkozata,
Köves József írása. A Vörösmarty téri
„rendetlenkedés” hatására még a „rend-
védelem” igénybevétele is szóba került
a következô Ünnepi Könyvhetek zavar-
talanságának biztosítására.

Könyvszeretô nép a magyar. Aki sze-
reti a könyvet, igazán szereti. A hetvenes
évek végén, nyolcvanas években elôfor-
dult, hogy a rendôrséget kellett felkérni
a rend ôrzésére. Rajongók zajongtak tö-
megesen, hogy kedvenc szerzôjük dedi-
kálásán elfogyott a könyv. Ünnepi
Könyvhéten fordult elô az is, hogy rend-
ôrt kellett hívni, védje meg a rajongók
ostromától a zárni készülô, s így a dedi-
kálást berekesztô könyvesboltot. Több-
ször volt közlekedést bénító dedikáló tö-
meg könyvesboltok környékén, még az
is megesett, hogy ünnepi könyvheti pa-
vilont döntöttek föl a Váci utcában az
izgatottan tolakodó vásárlók, akik attól
féltek, hogy elfogy a slágerkönyv, mie-
lôtt ôk sorra kerülnének.

Könyvheti „rendetlenkedés”. Akkor
és most. 

Hogy egy másik közismert vicc poén-
ját idézzek: „mindkettôt próbáltam,
mecsoda különbség”.

Kiss József
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Nyilatkozat

■ Mi, a magyar könyv sorsáért aggódó köny-
ves szakemberek mélységes felháborodásunk-
nak adunk kifejezést amiatt, hogy a 73. Ünnepi
Könyvhetet szélsôséges csoportok deviáns vi-
selkedésükkel megzavarták.

A könyv békés ünnepéhez méltatlan, kultu-
rálatlan megnyilvánulások ellen tiltakozunk.
Felkérjük az Ünnepi Könyvhét szervezôit, el-
sôsorban a Magyar Könyvkiadók és Könyvter-
jesztôk Egyesülése vezetôit és a közrend védel-

méért felelôs szerveket, tegyenek meg mindent
azért, hogy a jövôbeni könyvünnepek békéjét
a Vörösmarty térihez hasonló atrocitások ne
zavarhassák meg.

Legyen a könyvhét az olvasás, a mûvelôdés és
a kulturált viselkedés ünnepe!

Budapest, 2002. június 10.

Aláírók
Baráz Miklós (HungaLibri), Bodnár János
(Glória Kiadó), Farkasvölgyi Frigyesné (Medi-
cina Kiadó), Gál Katalin (Vince Kiadó), Ke-

mény L. András (Papirusz  Book), Kepets And-
rás (Ulpius Ház), Korodi Idikó (Kossuth
Nyomda Rt. Pallas Stúdió), Kovács Zsuzsanna
(Papirusz Duola), Köves Julianna és Köves Jó-
zsef ( K.u.K. Kiadó), Lantos Kálmánné (Gene-
rálPress), Matyi Dezsô (Alexandra Kiadó), No-
vák György (Novella Kiadó), Révai Gábor
(Magyar Könyvklub), Sík Júlia (Sík Kiadó), Sz.
Kuncze Magdolna (Krónika Nova Kiadó), Sza-
mosi Ivánné (Ciceró Kiadó), Szikói Gábor
(Göncöl Kiadó), Tarcsay Károlyné, Tarcsay
Károly (Zagóra Kft.)

A Magyar Könyvkiadók
és Könyvterjesztôk Egyesülése 
Elnökségének közleménye

■ A könyvheteket alapító Magyar Könyvki-
adók és Könyvterjesztôk Egyesülése az ün-
nepi könyvhetek újkori történetében – Supka

Géza szellemiségének megfelelôen – híven
ôrzi a kortárs magyar irodalom páratlan ha-
gyományú rendezvényének rangját, méltósá-
gát, politikamentességét, az alkotók és az ol-
vasók feltétlen tiszteletét.

A MKKE Elnöksége ezért mélységesen el-
ítéli a Vörösmarty téren, a megnyitó napján
tapasztalt szélsôséges megnyilvánulásokat. Az

Elnökség azt kéri az Egyesülés tagjaitól, min-
den könyvszakmai szereplôtôl, hogy továbbra
is ôrizzék meg a magyar kulturális élet kiemel-
kedô rendezvényének, az Ünnepi Könyvhét-
nek a méltóságát, tisztességét, békéjét!

A Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztôk
Egyesülése Elnöksége

■ Na, ez is lement. Ez a hetven-
harmadik. Amit többen – mert
imádjuk a kerek évfordulókat –
hetvenötödikként ünnepeltek,
merthogy Supka Géza 75 évvel ez-
elôtt, 1927-ben vetette fel a könyv-
napok rendezésének gondolatát.
(Már elôre jelzem: jövôre is kreál-
hatunk egy hetvenötödiket,
ugyanis 1928-ban, pontosan no-
vember 3. és 10. között a kereske-
delmi Magyar Hét keretében már
volt egy „próba-könyvhét”, me-
lyen a könyvkereskedések 10% ár-
engedményt adtak – de akkor meg
mit fogunk ünnepelni a valódi
hetvenötösön, 2004 tavaszán?)

No, szóval lement ez is. Most
majd jönnek a derûs jelentések:
ennyivel meg ennyivel nagyobb
volt a könyvheti forgalom a Vö-
rösmarty téren meg országosan, s
diszkréten elhallgatódik az a tény,
hogy ennyivel meg ennyivel vol-
tak drágábbak a könyvek és
ennyivel meg ennyivel lett keve-
sebb az olvasó. 

S ha nem lehet eufórikus han-
gulatú hurrájelentéseket küldeni a
világba, a gyatrább érdeklôdést
majd rá lehet fogni a könyvhétre
érkezett Medárdra. 

Ott voltam a téren – mint min-
dig – kiadóként, s kivételesen szer-
zôként is. És esküszöm, nem az
esô tette silánnyá a könyv ünnepét.

Valaha, a hetvenes években lel-
kes fiatalok és érdeklôdô idôseb-
bek tömege állta körül a könyv-
sátrakat, igaz, akkor még nem a

Vörösmarty téren, hanem a Váci
utcában  – meg a Blaha Lujza té-
ren, az Oktogonon, Kôbányán,
Óbudán, a Körúton, s ahol csak
föl lehetett állítani egy-két sátrat.
(A vidéki városokról nem is be-
szélve). Ilyenformán aztán a
könyvhét nem egy szûk, amúgy is
érdeklôdô csoport ünnepe volt. 

Mostanság hosszú évekig
egyetlen térre összpontosult az
ünnep, de egy-két éve – hála Is-
tennek – ismét van másutt is, a
fôvárosban például a Ráday ut-
cában és Óbudán.

Csakhogy ez a – központi – tér,
miként az egész ország, az idén
igencsak megosztott volt. A Viga-
dóval szemben a szélsôjobb gyü-
lekezett. Ôk azért jöttek, hogy to-
vább folytassák a választások elôt-
ti és utáni botránysorozatot;
hogy minôsíthetetlen módon sér-
tegessék a magánszemélyként, ér-
deklôdôként megjelent törvényes
miniszterelnököt, a nekik nem
tetszô ott dedikáló politológust,
és persze – másnap – A Viktor
címû könyv szerzôjét.  Soha még,
a könyvnapok 73 esztendeje alatt
nem használták fel a könyv ünne-
pét politikai provokációra. Politi-
kára, politikai gondolatok kifejté-
sére igen, de mocskolódásra, han-
gos ellenszenv-nyilvánításra soha!
Ezek az emberek nem az irodalo-
mért mentek oda, hanem a botrá-
nyért. A szélsôjobb hajdan jó író
vezéréért, akinek esze ágában sem
volt lecsendesíteni a tömeget volt

kollégái iránti maradék tapintata,
jóindulata  jeléül – régen nincsen
benne már jó, legfeljebb  indulat.

Sietek hozzátenni: sem Kende,
sem Kéri nem való a térre.  Orbán
Viktor sem, aki tavaly akkor dedi-
kálta – tapintatlanul – a nem ál-
tala alkotott mûvet, amikor Ná-
das Péter a megnyitó beszédet
mondta volna. Még Debreczeni
sem, a jobboldali-konzervatív, de
a lehetôség határáig objektív Or-
bán-elemzésével. De szerintem a
médiasztárok, mint Gálvölgyi,
Vágó is úgy segíthetnék az olvasás
ünnepét, ha nemcsak a róluk
szóló könyveket ajánlanák-dedi-
kálnák, hanem elôre beharan-
gozva vállalnák egy-egy fiatal író-
költô könyvének bemutatását,
esetleg ajánló sorokat írnának
mûvébe.  Ugyanis miattuk felfor-
dul a világ: a képernyôrôl vissza-
köszönô arcok befolyásolják a tö-
meget, ôértük állnak sorba a ma-
gyar irodalom ünnepén. Így vi-
szont az irodalomért is tehetné-
nek valamit. Mert most a hatal-
mas sorok eltakarják a szegény
magyar írót, aki lemondóan ül
mûanyagszékében, s már nem is
várja az olvasót. És az olvasó – az
az egy, esetleg kettô – meg sem ta-
lálja íróját a zaklatott tömegben.

Volna hát egy szerény javasla-
tom itten: legyen a könyvhét is-
mét a magyar irodalom ünnepe.
Válasszuk le róla a nagyon más-
féle könyveket. Szervezzünk poli-
tikai vagy politológiai, netán –
hogy még a tévés arcok is belefér-
jenek – közéleti könyvnapokat
más idôpontban vagy másutt. Így
nem eshet meg még egyszer az,
hogy pótlólag kell kibôvíteni a

könyvheti listát a volt miniszterel-
nökrôl írt kötet miatt.  Hogy ne az
írók sátrai körül ágáljanak a mûve-
letlen hangadók, a botrányszerve-
zôk. A könyvforgalomra – tehát a
kiadókra – rá is férne még egy ak-
ció, hiszen az idén március óta, a
választási kampány és az új Bok-
ros-csomaggal való rémisztgetések
következtében elképesztô mérték-
ben esett vissza a könyvforgalom.
(Más kereskedelmi ágaké is, t.i.
könyvet, öltönyt, fazekat, szín-
házjegyet nem muszáj venni, ke-
nyeret, gyógyszert azonban igen).

S ha már javasolgatok…
A Vörösmarty téren – ahol ta-

valy még két színpad volt, mos-
tanra csak egy maradt.  A könyv-
négy (mert mostanság csak négy
nap az Ünnepi Könyvhét) elsô
teljes napján, pénteken, a szakadó
esôben érdekes, de mégis érdekte-
lenségbe fulladt beszélgetések zaj-
lottak. Szegény Sári László hiába
kérdezett jókat, érdekeseket, és hi-
ába válaszolt okosakat, megszív-
lelendôket Sándor Iván, Hankiss
Elemér, három-négy ázó ember
volt csak kíváncsi rájuk. Tarján
Tamás interjúinak sem volt sok-
kal nagyobb közönsége vasárnap:
a hosszas, intim értelmiségi beszél-
getések nem a vásári sokadalomba
valók.  Talán egy picit vissza kel-
lene nyúlni Supkához (ahogy Vá-
mos Miklós is visszanyúlt a kilenc-
venes évek elején).  Ugyanis ez a
lezajlott néhány nap fáradt,
szürke, közönybe fúló, érdekte-
len, hangulat nélküli volt. Ezek
nem az én szavaim, Supka írta
1931-ben. Mint ahogy ezt is:
több színt, hangulatot, fantáziát
az eljövô könyvnapokra!
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– Nem, nem, á dehogy, nem
csak személyes indíttatású té-
mákat dolgozok fel, mégis va-
lahogy mindegyik írásomban
egy kicsit benne vagyok én, hi-
szen mint az iparosok, az író is
hozott anyagból dolgozik. A
Perzsa díván(y) persze sokkal
személyesebb volt, hiszen ko-
lozsvári egyetemi éveimrôl és
iráni feleségkoromról írtam,
amolyan írásterápiaként. Ne-
kem jó volt, és a visszajelzések-
bôl ítélve az olvasóknak is. A
Tranzit glória történetében sok-
kal több a tôlem független va-
lóság. Újságíró voltam, a Kurír
címû lap siófoki tudósítója.
Munkám során nem egy köz-
életi svindlivel találkoztam,
sok mindenrôl tudtam, hogy
nem úgy mûködik, ahogy kel-
lene. Szerettem volna tényfel-
táró cikkeket írni a bizonyos
visszaélésekrôl – liberális lévén
hiszek abban, hogy egy társa-
dalomnak teljesen nyitottan
kéne mûködnie, fôleg közpén-
zek vonatkozásában – de a leg-
több ilyen cikk megjelenése
valahol mindig elakadt, a meg-
jelentek miatt pedig teljes pá-
lyás támadások értek. Tollfor-
gatói tehetetlenségemben az is
eszembe jutott, hogy mindazt,
amit tapasztaltam, regényben
megírni lenne érdemes. Egy
ideig ülepedett az ötlet, aztán

egy kora ôszi napon a gimná-
ziumban, ahol óraadó tanár-
ként dolgoztam, egy idôsebb
kolléganôm fehér köpenyében
és festett vörös hajával megállt
a tanáriban az ablak elôtt.
Ahogy a napfény egyszerû fri-
zurájára telepedett, volt benne
valami nem evilági. Ez lett a
történet ötletadója és hálás va-
gyok a kolleginának, mert vé-
gül megbékélt a gondolattal,
hogy regényem ihletôjévé és
címszereplôjévé vált. (Ennél
abszurdabb dolog nem történ-
het egy magyartanárnôvel.) A
kézirat azután nem kellett
több magyar kiadónak – végül
a Tiszatáj jelentette meg. Még
nem volt magyar kiadás, mi-
kor már szerzôdésem volt rá a
német kiadóval. A Bertels-
mann egyik fiók-kiadója, a
Kremayr und Scheriau jelen-
tette meg tavaly, Irren ist gött-
lich címen. (A német fordítót
merô véletlenségbôl szintén
Kunzénak hívják.)

– Miért érdekelte ôket ez a kelet-
európai történet?

– A németek azt mondták,
hogy bárhol megeshetett
volna ez a história: ha valaki-
nek glóriája és ezzel együtt
csodatévô ereje lenne, bizto-
san üzletet csinálnának belôle
a város vezetôi, hogy vagyo-
nukat még jobban megszapo-

rítsák. Hál’ istennek, nagyon
jó kritikákat kaptam kintrôl.

– Érzôdik, hogy belülrôl ismeri
a tanári világot és a városka kap-
csolatrendszerét. Sokan magukra
ismerhetnek a regényben?

– A szereplôk egy része kis
fantáziával megfeleltethetô
egy-egy valós alaknak, ám
mégis azt mondanám, hogy a
valósággal való mindennemû
egyezés a véletlen vagy a rossz
lelkiismeret mûve. Vannak
benne valós tények és tervek,
például a Kurcentrum (sic!)
létrehozása. Sokan olvasták
egyébként a regényt jó váro-
somban, Siófokon, és sokan
magukra is ismertek. Egy idô-
ben a könyvtárból eltûnt az
összes kölcsönözhetô pél-
dány. Akadt egy kicsinyes
gazdag város- és honatya, aki
be szándékozott perelni egy
szövegrész miatt, de talán a
keresetlevél megfogalmazásáig
sem jutott el.

– A könyv fôhôse a szentek le-
gendáiból ismert csodák sorozatát
viszi véghez, ráadásul sokáig nem
is érti, mi tesz.  

– Sokat foglalkoztam teológi-
ával, csupán önszorgalomból.
Tudtam, mit hol kell keresni.
Most olvastam Popper Péter
legújabb könyvét, A tigris és a
majom címût, amiben ô Bert-
rand Russellre hivatkozva em-
líti, hogy szerinte is két dolog-
ról érdemes igazán beszélni:
Istenrôl és a szexrôl. Ebben a
könyvben e két fô témán kívül
talán csak a pénz helyi min-
denhatóságáról esik több szó.

– Mivel rukkol elô legközelebb?
– Van a könyvnek folytatása

is, mondhatnám negatív párja,

amelynek kézirata már a kia-
dóban van és Mi az ábra cím-
mel valószínûleg szeptember-
ben jelenik meg a Könyvklub-
nál. A szüzsé szintén egy vizu-
ális élménybôl ered. 1999 szil-
veszterén kora délután néhány
barátommal a fôtérre nézô ká-
véházi ablaknál ültünk, bá-
multuk, ki jár, mit csinál. Lát-
tuk, hogy városunk polgármes-
tere a téren nyüzsgô árusoktól
szilveszteri kellékeket vesz. A
sok apróságot betették szá-
mára egy kalapba, de a szél ki-
fújta a holmit, úgy kellett a be-
tonról felkapkodni mind. Egy
másik polgárnak támadt az öt-
lete, hogy egy ronda szilvesz-
teri mûanyag ördögpofa álar-
cot tesz a saját papírkalapja te-
tejére, hadd ne szálljanak kon-
fettik, szerpentinek el. Abban
a pillanatban elindult bennem
a regény. Az alaptörténet ab-
ból a hiedelembôl indul, mi-
szerint ha valaki felhúz egy
olyan álarcot, ami a bensô én-
jét fejezi ki, az álarcviselés,
imitatio Dei, vagyis az isten-
utánzás valósággá válik, vagyis
az álarc valódi arc lesz, levet-
hetetlen. A regény azzal foly-
tatódik, miként próbál meg
együtt élni ezzel a polgármes-
ter, ellátni feladatait, felké-
szülni a következô választá-
sokra, és mit tesznek eközben
(mindenre) elszánt famulusai.
Több más ötletem is van, de
nem tudom, melyikbôl lesz
kész írás. Csak regényben tu-
dok gondolkodni, sajnos no-
vellában nem, nekem röviden
írni nem megy, a krónikus nôi
szájmenés miatt.

Szénási Zsófia

Szokatlan szimbolikus eseménnyel indul Bozai Ágota regénye.
Egy nyugdíj elôtt álló, teljesen hétköznapi életet élô gimnáziumi
tanárnônek hirtelen glóriája lesz, mi több, özvegy Lévay Já-
nosné, született Kuncz Anna a szentek módjára csodákat tesz.
A tanárnô azonban ateista. Glóriáját csak az igazak és bûnte-
lenek vehetik észre, ebben a kisvárosban csak egy-két kisgyer-
mek. Ôket azonban senki nem veszi komolyan. Bozai Ágota re-
gényében – a felütés ellenére – nem a vallási motívum áll a kö-
zéppontban, mûve egy balatoni kisváros vérbô politikai szatírá-
ja. Az írónô néhány éve nagy feltûnést keltett Perzsa díván(y)
címû önéletrajzi ihletésû könyvével is. Az 1999-ben a Tiszatáj
gondozásában már egyszer megjelent Tranzit glória azonban
szinte visszhang nélkül maradt. A Könyvhétre a Könyvklub is-
mét megjelentette.

Kurcentrum (sic!)
– tranzit glória
Bozai Ágota szatírája
a magyar valóságról
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■ Az elmúlt évek egyik legna-
gyobb könyvsikere volt a Ma-
gyar Könyvklub kiadásában
megjelent Reggeli beszélgetések
Lin-csi apát kolostorában címû
kötet, melyet a Kelet-kutató
Sári László adott közre. A
szerzô a 9. században élt kí-
nai buddhista mester – szer-
zeteseivel folytatott – beszél-
getéseit idézte az egyik tanít-
vány, Su-la-ce szerzetes elô-
adásában. Meghökkentô kér-
désfelvetések és válaszok kön-
nyed, de hibátlan bölcseleti
rendszert alkotó következte-
tések, állítások jellemzik Lin-
csi beszélgetéseit, melyek
mindig a lényegrôl folytak: a
létezés és a boldogulás nagy
kérdéseirôl. A könyv azóta
már német és cseh nyelven is
olvasható.

Sári László közreadásában
most az apát korábbi életét,
gondolatait idézô szövegeket
közlünk. Su-la-ce szerzetes az
ifjú Lin-csi élményei közül
azokat meséli, amelyek ké-
sôbb híres Hou-to folyó parti
kolostorának megalapításához
vezették.  

A szerzô
elôbeszéde
Én, Su-la-ce szerzetes, a sebe-
sen múló idô sürgetésére, leg-
utóbb elmondtam nektek,
mire tanított egykor minket,
ifjú novíciusokat, tündöklô
szellemû mesterem, Lin-csi
apát, kolostorában a Hou-to
folyó partján. Úgy gondol-
tam, hogy mielôtt mesteremet
követve magam is a végsô
nyugalomba távozom, átnyúj-
tom nektek, méltó és méltat-
lan híveknek és világiaknak
Lin-csi tanítását, hogy végre
meglássátok magatokat és egy-
mást az apát szellemének vilá-
gosságánál.

Miután reggeli beszélgetései-
bôl megismerhettétek a fé-
nyességes lélek tulajdonságait,
hallhattatok a gondolat és az

érzés szavakból varrt öltözete-
irôl, a lepkeszárnyú igazságról,
a helyes és nem-helyes tudás-
ról, a balgák égi útjáról, költé-
szetrôl, túlsó partra vezetô út-
ról, és végsô  csendességrôl
odaát, elmétek talán világo-
sabbá vált, s megtanultatok jó-
ban lenni élettel és halállal
egyaránt. Ezzel én, Su-la-ce
szerzetes, teljesítettem, amit
akkor (a Csien-ning korszak
negyedik esztendejében, mely
Csao-cung császár uralkodásá-
nak ugyancsak negyedik esz-
tendejére esett [897.], amúgy
pedig a kígyó éve volt) ígértem
nektek. Ettôl fogva boldogulá-
sotok ideát és odaát már csak
rajtatok áll.

Ezután Su-la-ce szerzetes bú-
csút vett tôletek, kérges, vén,
zsugorodó testén még egyszer
megigazította könnyû utazó-
ruháját, s várta a halált. Nyu-
godtan várt rá. Ám a sebesen
tûnô idô, mely addig gono-
szul ûzte, hajtotta ôt, most
hirtelen megállt. S várt a halál.
Su-la-ce is vár. Ahogy most is
vár, szépen, gondosan igazí-
tott utazóruhájában. S amíg
hiába várt, ismét felétek for-
dul és szól. Ha nem akartok,
ne figyeljetek rá!

Ismerhetitek már Lin-csi
szellemének minden titkát, de
azt még nem tudjátok, hogyan
jött a titkokra rá. Ki volt Lin-
csi apát, mielôtt a Huo-to fo-
lyó partján felállította kolosto-
rát? Milyen volt az ifjú, aki el-
hagyva szülei házát, bejárta a
Mennyei Birodalom minden
táját? S milyenek voltak azok
a férfiak és azok a nôk, bará-
tok, asszonyok, szeretôk, ha-
talmasságok, papok, katonák,
parasztok, piacok, ivók, bor-
délyok hôsei, elbûvölôek és
rondák, ékesszólók és dado-
gók, akiket hosszú útján Lin-
csi megtalált. 

Amíg Su-la-ce szerzetes várja
a halált, és amíg az szólni en-
gedi ôt, errôl mesél most nek-
tek. Nem miattatok szól. Ró-

latok Su-la-ce már levette a ke-
zét. A reggeli beszélgetésekbôl
megokosodtatok, most már
csak éljétek szépen az életet.
El ne rontsátok, mert bármily
lassan is jár olykor, de mindig
eljön az idô. Mindig eljön az
idô! Számíthattok rá. Ám ad-
dig, ha akarjátok, olvassátok
Su-la-ce írását. Kövessétek
Lin-csi mester utazását a szel-
lem végtelen útján, mely ko-
lostorunkba vezette ôt egykor
a Huo-to folyó partján.

1.
Az ifjú Lin-csi egy nap úgy lé-
pett ki szülei házából, hogy
vissza se nézett. Megszakadt
volna a szíve, ha hátrafordul.
Odakint mély csendben tá-
madt a hajnal, mintha tenger
fenekére süllyedt volna a falu.
Alig tett néhány lépést, a las-
san sugárzó fényben egy fehér
lepke lengett elé, rozsdaszínû
folttal a szárnyán.

– Ilyen lepkét még nem lát-
tam – bámult rá Lin-csi, és
szinte megrémült tôle. A pil-
langó gyorsan, szeszélyesen
repdesett, mint aki kapkodva
keresgél valamit, vagy nem
tudja, merre van dolga. Nan-
hua falu utcáján csak Lin-csi
járt, a lepke körülötte röpdö-
sött. Rajtuk kívül mozdulatlan
volt a világ. De most Lin-csi is
megállt.

Nézte a lepkét, szédült a lát-
ványtól. A nyugtalan pil-

langó közvetlenül a szeme
elôtt táncolt a levegôben.
Meg tudta volna érinteni, ha
felemeli a karját.

– Az sem biztos, hogy lepke.
Az sem biztos, hogy valami
egyáltalán – gondolta Lin-csi.
– Csuang-cével, aki az Úton
járt, történt már ilyen. Azt
hitte, lepkét lát, pedig csak ál-
mot látott. De az is lehet,
hogy a lepke látta álmában ôt.
Én is álmodhatok. Álmodha-
tom mindkettôt, Csuang-cét,
és ezt a lepkét, meg engem is
álmodhat valaki más. Nehéz
eligazodni az elme képzetei
között. Semmi sem az, ami-
nek mutatja magát.

Lin-csi leült a fûbe, nem
ment tovább. Várta, hogy
tûnjön el szeme elôl ez a cso-
dás és rémisztô lepketánc,
vagy jöjjenek érte a szülei, vi-
gyék vissza ôt a házba. De
nem jött senki, és a lepke sem
állt tovább. Lin-csi még ku-
porgott egy keveset a fûben,
aztán fölállt. Eszébe villant a
felirat mestere kolostorának
kapuján:

Lótusz szirmába hull a világ,
rizsszembôl nyílik a távolság.
Egyet lépsz: a végtelenben jársz,
százezret lépsz: csak egy helyben
állsz.

Lin-csi elindult. Lassan, nehe-
zen emelgette a lábát. Mö-
götte a ház, elôtte a lepke – a
tág és rejtelmes Ég alatti világ.

Az ifjú Lin-csi
vándorévei
Közreadja: Sári László
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„Az a Haláltánc rányomta
visszamenôleg is billogát az
ôsökre, és hetedíziglen az utó-
dokra is – olvasható a könyv
címével azonos történetben,
amely nem a halálról szól, leg-
feljebb csak annyira, ameny-
nyire minden arról szól ebben
az életben. – Az a Haláltánc
megjelölte négy-öt nemzedék
életét és halálát végérvénye-
sen. Abban a Haláltáncban
minden benne volt. Piás déd-
papák és jámbor öreglányok,
ádáz nagynénik és szelíd
anyák, elfuserált tehetségek,
szétázott életek, benne volt a
lezsidóztatás, a kommunista-
ság, a betegség, a szerelem, hû-
ség és hûtlenség és a mégis hû-
ség, benne volt minden, ami
megtörtént addig, és ami meg-
történik még majd azután.

Haláltánc. Haláltánc. Halál-
tánc. Maga ez a szó oly min-
dennapivá vált a Gold család-
ban, mint a foci, a bor, a ke-
nyér. Haláltánc. Mi sem ter-
mészetesebb. Haláltánc. Azt
játsszák, azt járták, mindvégig
csak azt. Más tánc nem jött
szokásba.”

– Iszunk még egy sört? – kér-
dezi Bächer Iván, aki stíluso-
san a Firkász nevû étterembe
invitált.

– Ihatunk?
– Egyet még igen. Utána sie-

tek a henteshez. Kaptam egy
kis pénzt, veszek borjút, meg-
sütöm roston délután. Van a
közelben egy jó hentes, mie-
lôtt elköltöztünk Verôcére,
mindig ott vásároltam. Hoz-
tam szatyrot is. Ha már itt já-
rok, benézek. Nem csupán a
hús miatt. A múltkor is sor-

ban állok a pénztárnál, amikor
megszólít egy néni. Látásból
ismertük egymást, mindig
ôszintén elmondta, hogy tet-
szett-e neki az írásom a hét-
végi lapszámban, vagy sem.
Kérdezte, hogy mi minden
történt velem, mióta elköltöz-
tem a kerületbôl. Sok minden,
megírom majd, válaszoltam.
Azt mondta, hogy a lakásfel-
újításkor találtak rengeteg régi
levelet, dokumentumot, ké-
peslapot, újságot, ha érdekel.
Persze, hogy érdekelt. A csa-
ládtörténeteim is ezek segítsé-
gével születnek évek óta. Miu-
tán megkaptam az anyagot, ta-
láltam egy-két jó témát, motí-
vumot, de még várok vele.
Majd, ha kifogyok a mostani
témából, hozzálátok.

– Szóval nemcsak a fôzés miatt
érdemes a henteshez járni?

– Ebben biztos vagyok.
– Szeret fôzni?
– Szeretek, ez az egyik ked-

venc kikapcsolódásom, ha
nem dolgozom.

– Kitôl tanult fôzni?
Kezébe veszi legújabb köny-

vét és találomra felüti valahol.
Mintha a sorok közül olvasná
a választ, csak egy szót.

– Ezektôl...
– Sok személyes emléket gyúrt

bele Gold Mihály és családja tör-
ténetébe? 

– Mindent, ami belefért. A
Haláltánctól kezdve szinte
mindent. Zongoramûvész
apám fô száma volt Liszt Ha-
láltánca. Otthon ez szólt
szüntelenül.

– Történeteiben a családfô, Gold
Mihály ellenzi, hogy fia, Jenô ír-
jon az életérôl. Mégis megtörtént.

Mint az utolsó fejezetbôl kiderül,
a  Haláltánc címû családtörténe-
tek szerzôje ô. Csak azért is meg-
írta?  

– Apám nem örült neki,
hogy a családról írok. Az új-
ságírások hallatán dühös lett.
Úgy vélhette, hogy nekem az
élet csak egy téma. Direkt ki-
dobálta a leveleit, a dokumen-
tumait, nehogy felhasználhas-
sam ezeket. Szerencsére
anyám megértôbb volt. Szám-
talan történetet mesélt, és amit
lehetett, megôrzött nekem.

– Mennyi ideig dolgozott a Ha-
láltáncon?

– Tíz éve írom folyamato-
san. Még nincs kész. Talán
nem is készül el soha.

– A család története egymásba
kapaszkodó novellákból áll
össze. Néha nagyokat ugrik az
idôben. De van olyan szereplô,
például Gold Jenô felesége,
Vera, akirôl szinte semmit sem
tudunk meg...

– Sok elvarratlan mellékszálat
hagytam benne, és az idôben is
azért lépek néha elôre a kelleté-
nél jobban, mert késôbb szeret-
ném ezeket a hiányokat pótol-
ni. Most még nem tudtam meg-
tenni, hiába is szerettem volna.
Kicsit darabos a természetem és
ez a munkámon is látszik. A té-
mák és a történetek nagyjából
bennem élnek, de nincs olyan
elôre kidolgozott, nagy ívû szer-
kezetem, mint a klasszikus csa-
ládregények szerzôinek. Én
csak írom a novelláimat, s ezek-
bôl, mint a mozaikkockákból,
egyszer összeáll a kép.

– Rendszeresen publikál. Újság-
írónak tekinti magát, vagy novel-
listának?

– Ezt a kettôt kár külön vá-
lasztani. Régen sem tették. Aki
írt, az szót kért és kapott min-
den mûfajban. Gondoljon csak
a magyar sajtó aranykorának
nagyságaira, Adyra, Juhász
Gyulára, Mikszáthra, vagy
Molnárra. De még sorolhat-
nám a neveket. Ôk az én ked-
venceim. Szerencsére sokat kell
vonaton utaznom. Mindig van
nálam egy publicisztikai kötet
az imént említett szerzôk vala-
melyikétôl.  Én nem tudnám
magamban szétválasztani az új-
ságírót és a szépírót. Szerintem
újságot is szépen kell írni, nem
csak a novellát, vagy a tárcát.
Minden a témától, az élmény-
tôl függ, ami felkelti az ember

figyelmét. Van, ami csak novel-
laként megy el, van, ami más
mûfajt igényel. Nem tudom...
az élet mindig hoz valami
újat... valamit, ami írásra kész-
teti az embert... Ha látok va-
lami érdekeset, akkor megfigye-
lem, megismerem és megírom
a Népszabadságnak. Ennyi...

– Régen a napilapok is szám-
talan szépprózát közöltek.
Mára az irodalom kikopott a
lapok hasábjairól. Errôl mi a
véleménye?

– Igen. Akartam is errôl szól-
ni. Nagyon megvetem – ha
gondolja fogalmazhat ennél ke-
ményebben is – a napilapokat
azért, hogy nem közölnek ele-
gendô tárcát és novellát. Végle-
gesen nem tûnt el az irodalom
a napilapokból, de majdnem.
Csupán a hétvégi mellékletek
engednek teret ezeknek a mûfa-
joknak, holott ennél sokkal
többre lenne szükség. Szégyen,
hogy az írókat kiûzték a szer-
kesztôségekbôl.

A sör elfogyott. Következô
állomás a húsbolt. Mialatt
Bächer rendezi a számlát, az
egyik pincér felhívja a figyel-
mét egy újszerû ételautomatá-
ra. Nem szendvicset ad, me-
leg ételt, ismételgeti a fiatal-
ember. Bächer szeme kíván-
csian villan. Megígéri, hogy
megnézi majd. Nem biztos,
hogy megírja, de lehet, mond-
ja az utcán. Kezével mutatja,
hol a hentes. Éppen a megál-
lónál van, elkísérem. Közben
mesél Verôcérôl, a családról.
Arról, hogy mennyivel nyu-
godtabb az élet Verôcén,
mint a Lipótvárosban, ahol
korábban lakott. Kezet fo-
gunk. A rakpart felé indulok.
A Dunánál eszembe jut, amit
a Haláltánc egyik melléksze-
replôjérôl, Alibáról írt:
„Tudta, amit mindenki tud,
akinek nézett már ablaka Du-
nára: rendszerek, rezsimek
jönnek és mennek e tájon,
ahol az embernek hol van
panziója, hol nincs, ahol hol
lônek, hol nem, hol van
krumpli, hol nincs, de ahol
nyári estéken, amikor a Sváb-
hegy széles válla mögé indul
bukni a nap, ezer éve mindig
ugyanúgy csillog a boldogta-
lan partok között hömpölygô
folyó végtelen vize.”

Borbély László

„Megfigyelem, meg-
ismerem, megírom”
Beszélgetés a Haláltáncról
Bächer Ivánnal
A Göncöl Kiadó adta ki Bächer Iván tizenkettedik könyvét, a
Haláltáncot, amely Gold Mihály és családja történetét meséli el
a harmincas évektôl napjainkig. Ha úgy tetszik, a könyv egy vég-
rendelet megszegése révén született: az elsô fejezetben ugyanis a
fiú, Gold Jenô megígéri apjának: nem ír róla, ha meghal. Ez
Gold Mihály egyik utolsó kívánsága. 
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– Fájó szívvel távozik magyar-
országi állomáshelyérôl?

– Igen, de az élet sodra kicsit
tovább visz, s ha az ember
meg akar kapaszkodni egy bo-
korban, az ág letörik.

– Ezek szerint nem Ön hatá-
rozta el, hogy visszatér Olaszor-
szágba?

– Ez bonyolult szisztéma, de
egyszerûen megfogalmazva le-
járt a megbízatásom. Tudtam,
hogy négy évig tart ez a kikül-
detés, ez most letelt.

– Annak idején temérdek tervvel
érkezett ide, a kulturális intézet
élére. Milyen számvetést tud most
készíteni?

– Talán egy-két dolgot az
eredeti elgondolásokon túl is
meg tudtam valósítani. Olyan
kiállításokat szerveztünk,
olyan színházi elôadásokat,
amelyeket korábban nem ter-
veztem. Nem hittem volna
például, hogy sikerül majd
operát színre vinni itt, az inté-
zetben, bonyolult olasz operá-
kat, vagy balettet, s lám,
Markó Ivánnal bemutattunk
egy nagyon szép elôadást. Na-
gyon sokat tettünk, remélem,
a modern olasz zene megis-
mertetése érdekében. Jó né-
hány koncertet rendeztünk
XX. századi olasz szerzôk mû-
veibôl. Már hagyományossá
váltak újévi koncertjeink,
amelyeken kizárólag olasz
mûvek csendülnek fel. 

– A rengeteg megvalósított el-
képzelés azt mutatja, hogy az
olasz és a magyar kultúra rokon
vonásokat mutat?

– Nem tudom, de hogy ér-
deklôdnek egymás iránt, az bi-
zonyos. S ez nem véletlen: az

UNESCO számításai szerint a
világ mûvészeti kincseinek
hatvanhat százaléka Olaszor-
szágban van.

– Ezeket a kincseket nem lehet
mind ide utaztatni.

– Egyet-egyet igen, festmé-
nyeket például. Arra soha
nem számítottam, hogy nagy
XV–XVI. századi mesterek
mûveit itt ki tudjuk állítani.
Mégis sikerült Peruginót be-
mutatnunk.

– Az olasz–magyar irodalmi
kapcsolatokról, fordításokról mi a
véleménye? Ismerjük mi valójá-
ban az olasz prózát, lírát?

–  Csak egy kis részét, né-
hány nagyon jó szerzôt igen.
Én igyekeztem kicsit széle-
sebb ismertséget teremteni ré-
szint fordításaimmal itt is és
ott is. Tizenkét kötetet adtunk
ki a Noran kiadóval együtt
Magyarországon nem ismert
XX. századi íróktól. Közöttük
a legnagyobbak is ott vannak,
Olaszország leghíresebb írói-
nak egyike például Carle Mili-
ogarde, akitôl addig egy sor
sem jelent meg magyarul.
Visszafelé is közvetítettem, új-
ságban írtam a magyar iroda-
lomról vagy fordítóként hoz-
tam közelebb az itáliai olvasó-
közönséghez. Sok költeményt
ültettem át olasz nyelvre és
most dolgozom az Esterházy-
könyv tolmácsolásán. 

– A közelmúltban jelent meg egy
novelláskötete, amely józsefvárosi
ihletésû. Mi ennek a könyvnek a
története? 

– Ez húszéves könyv. Miu-
tán elhatároztam magam,
hogy mirôl, kirôl fog a köte-
tet szólni, elküldtem a jegyze-

teket az ikertestvéremnek, és
elhatároztuk, hogy együtt ír-
juk meg.

– Hogy lehet valakivel együtt
könyvet írni?

– Mivel elbeszéléskötetrôl
van szó, egyszerûen beosztot-
tuk: a felét ô, a felét én vetet-
tem papírra.

– Azóta a széppróza területén
tettek-e valamit. 

– Az ikertestvéremmel még
egy kisregény írtunk, az sem
jelent meg eddig magyarul.
Azt még 1982-ben publikál-
tuk, mert az olasz kiadók azt
mondták, hogy akik kezdô
írók, azoknak a novelláskötet
elôtt regénnyel kell megjelen-
niük. Gyorsan írtunk egyet, a
Zöld elefántot.

– Ez így ment, hogy elhatároz-
ták, írnak valamit és gyorsan pa-
pírra vetették? Akkor miért nem
ötven könyvet jegyeznek?

– Az ikertestvérem, sajnos,
nem sokkal e regény kiadása
után meghalt. Magam tíz
könyvet írtam eddig, de tudni
kell, hogy mi csak negyvenöt
éves korunkban kezdtünk szép-
irodalommal foglalkozni, s az
elején nyelvet választottunk
mûveinkhez, az olaszt.

– Miként tudja a budapesti
Olasz Intézetben végzett heroikus
szervezômunkával a szépirodal-
mat összeegyeztetni?

– Van hajnal, éjfél, éjjel, s
van néhány délután is, hét-
vége, amikor nyugodtan tu-
dok gondolkodni és írni. 

– Amikor csend van?
– Engem nemigen zavart

soha a zaj, minden helyen, re-
pülôtéren, vonaton, vasútállo-
máson tudtam írni. Ki tudom
kapcsolni a zavaró külsô kö-
rülményeket.

– Hány éve volt távol Magyar-
országtól, amikor az elsô novellák
születtek?

– Huszonöt.
– Élénken éltek az emlékezeté-

ben a budapesti helyszínek, vagy
költött történetek a novellák,
amelyek a valóság néhány ele-
mén alapulnak?

– Élénken éltek és mindmáig
élnek bennem a gyerekkori ta-
pasztalatok, mindenki jobban
emlékszik a fiatalkorára, mint a
közelmúlt eseményeire. Minél
öregebb az ember, annál in-
kább így mûködik a memória.

– Melyik a kedvenc elbeszélése
ezek között?

– Az ikertestvérem elbeszélé-
seibôl a költôi Az árny címû
novella, valamint A templom.
Ez megrendítô írás arról, hogy
mennyit ôriz meg gyerekkori
élénkségébôl és becsületessé-
gébôl az ember életében, a
magam elbeszélései közül pe-
dig a Soma címût említeném,
amely azt firtatja, hogy mi az
igazság a Földön, mi a bosszú,
mi a rosszakarat. Különben
senki sem tudja, melyik elbe-
szélést melyikünk írta, nem is
akarom ezt felfedni.

– Melyik az a kulturális terület,
amelyik a legközelebb áll Önhöz?

– Mindegyiket nagyon sze-
retem, az íráson kívül sokat
foglalkoztam a zenével, a ze-
nés színházzal. Sok zeneszer-
zôvel dolgoztam, most is írok
egy operát egy fiatal híres
olasz komponistával, Giorgio
Battistellivel.

– Könyvvel készül-e még?
– Most fejeztem be egy hó-

napja egy könyvet, ami janu-
árban jelenik meg Olaszor-
szágban. Addig, amíg nem
fordítják le magyarra, nem be-
szélnék róla részletesebben.

– Hány könyvét fordították le
magyarra?

– Négyet.
– Akinek mind az olasz, mind

a magyar fônyelve, kukacosko-
dik-e a fordítóival?

– Még mielôtt belekezdené-
nek a munkába, elmondom,
mire hívnám fel a figyelmüket
és a végén mindent megbeszé-
lünk. De ez akkor is így van,
ha németre, angolra, spa-
nyolra ültetik át a szövegemet,
sôt, még a japán fordítómmal
is egyeztettük az elgondolá-
sunkat, akkor is, ha semmit
nem tudok japánul.

– Ha meg kellene határoznia,
mi a foglalkozása, mit mondana,
mi Ön, író, kultúraközvetítô?

– És rendezô, mert mind-
ezek egyszerre foglalkozásaim. 

– Hogy lehet egy embernek egy-
szerre ennyi hivatása?

– Ezt ki-ki habitusa szerint
maga dönti el. Én valójában
sajnálom az egy ügyû embere-
ket, azokat, akik egyetlen do-
logra koncentrálnak, megma-
radnak a maguk jól kipárná-
zott vackában. Ha bátrabbak
lennének, szabadabban élhet-
nének, alkothatnának. 

(mátraházi)

„Sajnálom az egy ügyû
embereket”
Giorgio Pressburger búcsúzik
Magyarországtól
Tôsgyökeres józsefvárosi Giorgio Pressburger, aki az elmúlt években
a budapesti Olasz Kulturális Intézetet vezette. Lehet róla tudni pél-
dául, hogy a Horánszky utcai Vörösmarty Mihály Gimnáziumba
járt. Aztán Olaszországba távozott a család, ô felsôbb iskoláit már
ott végezte el. Néhány esztendôvel ezelôtt az imént említett megbí-
zatás szólította vissza szülôhazájába. Mire az olvasókhoz e sorok
eljutnak, Pressburger úr budapesti helyét már más tölti be.
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– Politizáljunk nyíltan: a kézirat
végére bizonyára az országgyûlési
választások elôtt tette oda a pon-
tot. Kinek drukkolt, nem magán-
emberként, hanem szerzôként?
Mit gondolt, melyik párt gyô-
zelme válik leginkább hasznára a
kötetnek?

– A könyvnek, bárki gyô-
zelme esetén megvolt az esélye
arra, hogy ne tessen a hata-
lomra jutónak, mert mindkét
potenciális nyertesrôl elég sok
rossz dolog derül ki belôle,
mind vezetôikrôl, mind a
mozgató erôkrôl. Nagy örö-
met nem fog szerezni ez a
dráma se a vezéreknek, se a hí-
vôknek. Nem arról szól, hogy
az egyik vagy másik fél milyen
csodálatosan vezeti vagy ve-
zetné ezt az országot, hanem
éppen arról, hogy a rossz és a
rosszabb között kell választa-
ni. A nagyközönség hívô része
meg lesz sértve, mert megbán-
tottam a vezetôiket, akik iránt
lángoló érzelmeket táplálnak.
De van egy olyan választói ré-
teg, s én azt hiszem, hogy ez
nagyobb, amelynek képviselôi
ugyanúgy gondolkodnak,
mint én. A magyar társadalom
a választások során azért szava-
zott ekkora tömegben, mert
elege volt egyik vagy másik ol-
dalból. Inkább az elégedetlen-
ség vezette a társadalmat, nem
pedig az, hogy a politikusokat
különösebben becsülnék, a
szakmai kvalitásaikat értékel-
nék. Mivel ez Fortinbras-foly-
tatás, nagyon érdekelt, hogy
ezek az emberek mennyit fej-
lôdtek ahhoz képest, amit az
elsô kötetben megpróbáltam
megmutatni.

– Mi a legfontosabb változás a
szereplôk jellemében?

– Az elsô kötet elsôsorban
Fortinbrasra, a királyra össz-
pontosított. A királyság létre-
hozásával, a sajátos kor-
mányzási stílussal foglalko-
zott. Annak a korszaknak az
volt a legérdekesebb része,
hogyan bontakozik ki egy
köztársaságból lassan-lassan
a megjelenô ifjú Cézárokkal
egy császárság. Ezt nem ta-
gadja meg a második kötet,
de  megjelenik benne az el-
lenpólus is, Meggyfa gróf
vagy Amarasco, akinek a mel-
lette álló Vörös szalagosok-
kal együtt legalábbis fontos
ellensúlyi szerepe van. Fölve-
tôdik a kérdés, hogy ha egy-
szer valaki elszánja magát a
törvények túllépésére az
egyik oldalon, akkor azt csak
a törvények túllépésével le-
het-e megfékezni a másik ol-
dalon. Fontos dilemma még,
hogy vajon Cézárt szülte-e a
római nép vagy Cézár a ró-
mai népet manipulálva meg-
teremtette a maga hatalmát.
Ennyiben keserûbb is ez a
könyv, mert bizonyos érte-
lemben mi voltunk azok,
akik a tereken akartunk ordí-
tozni, kiabálni.  S kiderül az
is, hogy az ellenfelek is ha-
sonlatosakká válnak a király-
hoz, az övével rokonságot
mutató eszközökkel próbál-
nak élni, mert nálunk, a tö-
megnél ezek hatásosak, mi
ezekre vágyunk, szeretnénk,
ha elkábítanának minket, ha
ígérgetnének nekünk. A for-
tinbrasi, már-már zsarnok-
ságba forduló túlhatalom el-

ítéltetik a könyvben, mert a
végeredménye majdnem bi-
zonyosan az, hogy Európá-
ból kiszorulunk, a világ bezá-
rul elôttünk, folytatódik a
gyûlölködés. A másik olda-
lon inkább az enerváltságot,
a puhaságot, a korrupciós
ügyekre való érzékenységet
próbáltam bemutatni. Ott
semmi végleges nincs még,
inkább csak a mocsár van,
amelybôl ki is lehet jönni, de
bele is lehet fulladni.

– Legutóbb arra volt büszke,
hogy meg tudott formálni és szó-
laltatni egy nôi szereplôt. Most
melyik figurát érzi telitalálatnak? 

– Most egy másik nôt is meg-
próbáltam megírni, ami tanul-
ságos volt a számomra, de eb-
ben a könyvben Gesdorf
számvevô áll legközelebb hoz-
zám, és sajnos, ez alkalmat ad
arra is, hogy megemlékezzem
Orbán Ottóról, aki a figurának
az alapját adta. A számvevô az
események szemlélôjeként az
elsô kötetben is szerepelt.
Most ô az egyetlen, akit felru-
házok azzal a lehetôséggel,
hogy szemtôl szemben is el-
mondhatja a királynak a véle-
ményét és ebbe bele kell hal-
nia. Azt hiszem, a magyar tár-
sadalom és az elit egyik legfon-
tosabb lelkiismereti kérdése,
hogy megmondtuk-e azoknak
nyíltan a kritikát, akiknek meg
kellett mondanunk az elmúlt
tíz-tizenöt év alatt, nem a háta
mögött, nem írásban…

– Nem királydrámában…
– Nem, hanem amikor ott

állt elôttünk a király, mertük-e
egyenesen a szemébe mon-
dani: nem. Mindenki mond
iseket, vagyokat, esetlegeket,
kérdezi alázattal, hogy meg-
fontolta-e döntését az uralko-
dó. De az igen és a nem ke-
ménységében megszólaltunk-e
akár életünk kockáztatásával is.
A történet a XVI–XVII. század
Angliájában játszódik, s tu-
dom, Magyarországon senki-
nek sem kell meghalnia azért,
mert vállalja a véleményét. De
a drámában sem a király oltja
ki az életet, hanem kitaszítják
Gesdorfot, aki érdekes módon
nem a saját ügyében szól. Nem
azt mondja: nem alázhatsz
meg engem, hanem azt firtatja,
hogy az országgal meg lehet-e
ezt tenni. Mi itt, Magyarorszá-
gon szóltunk az ország ügyé-

ben? A nemzet érdekében
mondtuk-e, hogy elég, nem
lophatsz tovább? 

– Hogy fogadta a politika a
drámát, volt-e türelme dekódolni
az archaikus szöveget, tett-e meg-
jegyzéseket, megbosszulta-e?

– Rögtön azzal kezdôdött,
hogy a könyvbemutatómon
két szereplô jelen volt. Hár-
mat hívtam meg. Kovács
László élete legjobb beszédét
mondta akkor a könyv kap-
csán, mint Szürke Ló. A fôsze-
replô hihetetlenül büszke volt
az ábrázolására. Ott sokszor
tigrisként emlegették, s lám,
legutóbb Szegeden egy tigrist
adtak át neki. A politikusok
megértették a rejtjeleket, lát-
szott a drámán, hogy sok
munka van benne, alaposan
kicsiszoltam. Lehet, hogy ez
fennmarad az utókornak? Ezt
kérdezhették maguktól. Lehet,
hogy ezzel jegyet váltottunk a
jövôbe? Az új kötet jelentôs
részét, ahogy Tolsztoj mon-
daná, diktálta nekem a társa-
ság, sok olyan mondat szere-
pel benne, amelyet az elsô kö-
tet ismeretében nekem szán-
tak. Sokan például archaiku-
san beszéltek velem. 

– Lesz-e drámatrilógia Fortin-
brasból?  

– Valószínûleg nem. Fortin-
bras a választási vereség után
úgy búcsúzik: kimentem a pa-
lotából, de nézlek titeket, ál-
landóan rajtatok a szemem.
Ebbôl a feszültségbôl még le-
hetne folytatni, hiszen min-
den pillanatban visszatérhet, a
dráma megismétlôdhet. De az
izzó központi szereplô kike-
rült ebbôl a naprendszerbôl,
amelyben ô, Fortinbras volt
középen, ô sugárzott. Távozá-
sával új csillagállás jött létre. 

– Nem sajnálja a témát?
– De igen. Úgy gondolom,

hogy tovább kellene ôt értel-
mezni. Magunkat értelmezzük
ezáltal, egy nagy reményt, egy
nagy csalódást. Valamilyen for-
mában a korszakhoz vissza fo-
gok térni, s persze a Fidesz-kor-
mányzást majd meg kell írnom
elemzô módon, de az más mû-
faj. Az hiszem, túl vagyunk a
rendszerváltásnak a gyulladásos
állapotán, valamilyen csillapo-
dást várok, és ez nem kedvez a
dráma mûfajának. 

Mátraházi Zsuzsa

Mi alkottuk
meg Cézárt?
Új Fortinbras-drámájáról
beszél Lengyel László
A politikai élet mai szereplôit shakespeare-i környezetbe helyezô,
középkori álnevekkel felruházó, moralizáló drámát írt két évvel
ezelôtt Fortinbras címmel Lengyel László. Az idei Ünnepi
Könyvhétre jelent meg a nagysikerû mû folytatása, A Fortinbras-
ügy, amelyrôl a szerzô munkahelyén, az általa vezetett Pénzügy-
kutató Intézetben beszélgettünk.
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– A könyvheti újdonságok között ta-
láltam rá A jólismert ajtó címû kö-
tetre, amely az Ön elsô könyve, ám
nem egy kezdô író mûve. Ki ezeknek a
hiteles, szuggesztív, szívet szorongató
írásoknak a szerzôje? 

– Végzettségemet tekintve böl-
csész vagyok, magyar–könyvtár
szakon végeztem, még az egye-
temi évek alatt a tévéhez kerültem
újságíró tehetségkutató pályázatok
nyerteseként, de mivel ott kide-
rült, hogy szerkesztôi törekvéseim
akadályokba ütköznek, kutató pe-
dagógusként folytattam életpályá-
mat. Úgy alakult az életem, hogy
gyermekemet csecsemôkorától
fogva minden anyagi segítség nél-
kül, egyedül kellett fölnevelnem,
ezért a gyermekgondozási évek le-
töltése után önállósítottam maga-
mat. Élve a vállalkozások adta le-
hetôségekkel, számomra teljesen
idegen területekkel kellett megpró-
bálkoznom, hogy megmaradjunk.
Ezeknek a nagyon kemény évek-
nek is volt hasznuk, mert a hányat-
tatások között valamennyire sike-
rült leküzdenem azt a gyerekkori
túlérzékenységet, amely régóta ke-
serítette az életemet. De ez egy

lassú folyamat volt, és közben a
pénzkereséssel járó stresszek nyo-
mása alatt irodalomra még csak
nem is gondolhattam. Nem volt
sem belsô, sem külsô csendem,
egyszerûen mindent kimostak be-
lôlem a megélhetési zajok.

– Mikor kezdett írni, és mikor pub-
likálni?

– Kezdetben verseket pubikál-
tam, de ezek a versek csak arra vol-
tak jók, hogy eljussak általuk egy
saját prózához, amelyben a szavak
éppen olyan fontosak, éppen
olyan felcserélhetetlenül mély je-
lentôséget hordoznak a maguk
szöveghelyén, mint a versekben. A
hetvenes években kezdtem el pró-
zát írni, a Jelenkorban Szederkényi
Ervin anélkül, hogy személyesen
ismert volna, lehozta két hosszabb
írásomat, majd némi kihagyás után
az Élet és Irodalomban jelentek
meg sorozatban kisnovelláim. Ek-
kor jött az a nagy kihagyás, addigi
életem legküzdelmesebb idôszaka,
ami után sok belsô szorongással je-
lentem meg újra az irodalomban.
Megint ismeretlenül kellett újra-
kezdenem. De szerencsém volt. Az
irodalmi folyóiratok megint közöl-

tek, könyvemet gondozásba vette a
Fekete Sas Kiadó. Megjelent köny-
vem élményanyaga közvetlenül a
mindennapjaimból származik, és
aki  elolvassa az írásaimat, képet
kaphat azokról a nyomasztó erôk-
rôl, amelyeknek a hatalmából máig
sem tudtam teljesen megszabadul-
ni. De hát egyikünk sem él túlságo-
san könnyû életet. Remélem, mos-
tanra már megerôsödtem annyira,
hogy többé nem kell dezertálnom
az irodalomból. Történjen bármi
is az életemben, a fenyegetést meg-
próbálom feldolgozni és iroda-
lommá alakítani.

– Miért éppen ezt a négy elbeszélést
választotta a debütáló kötethez?

– Rengeteg olyan írásom van,
amelyeket csak tartalékanyagként
használok, félrerakom ôket, hogy a
töredékeiket bármikor be tudjam
emelni oda, ahová kellenek. Az
írásaim sokat változnak, és változá-
saik során egyre közelítenek bensô
fomáikhoz, bár kezdetben a képze-
letem becsap, és ezek az elsô írásos
leképzések többnyire még tökélet-
lenek.A legnagyobb hiba nálam az
lehet, ha elsô lelkesedésemben túl
hamar adok be egy írást a szerkesz-
tôségbe, mert lehet, hogy egy hó-
nap múlva ugyanaz az írás már jó-
val pontosabban és tökéletesebben
közelíti meg az ideális formáját.
Az írásaimnak érésre van szüksé-

gük, idônként tesztelnem kell
ôket, és ha hosszabb idô múltán
sem bántják a szememet, akkor ta-
lán készen vannak. A kötet egyet-
len régi írásának, a Komolytalan
embernek a legideálisabb szerke-
zeti felépítésére csak most, a kötet
kiadása idején jöttem rá friss szem-
mel. A novellához évekig nem
nyúltam hozzá. Ez a kivárás na-
gyon fontos. Ami ilyenkor az em-
berben történik, az egy majdnem
észrevétlenül mûködô, rejtélyes fo-
lyamat, és szerencsére akkor sem
áll le, ha az ember nem ír. A hall-
gató író is ír, csak ezt ô maga nem
mindig meri elhinni. Én minden
nap újra megélem a csodát, hogy
még mindig tudok írni.

Csokonai Attila

■ Az elôszóban a szerzô bevallja,
hogy csaknem harminc évig kellett
várnia, míg elég bölcsnek és érett-
nek érezte magát ahhoz, hogy meg
merje írni ezt a könyvet. A hatszáz
oldalas, bonyolult szerkezetû, több
évtized történetét elbeszélô mû ol-
vastán ezen nem is lehet csodál-
kozni – legfeljebb azon, hogy Bar-
bara Kingsolver negyvenhárom
éves volt mindössze, amikor a re-
gényt 1998-ban befejezte.

Nathan Price baptista lelkész csa-
ládjának történetét a felesége és lá-
nyai elbeszélésésbôl ismerjük meg.
Az öt – illetve a legfiatalabb gyer-
mek halála után már csak négy –
narrátor megannyi szemszögbôl, s
eltérô jellemükbôl, egyéniségükbôl

következôen különbözô stílusban
mesél és kommentál, hol aprólékos
részletességgel, hol több év esemé-
nyeit néhány mondatba sûrítve. 

A fiatal amerikai lelkészt Kilangá-
ba, egy kis kongói faluba szólítja az
önszántából vállalt küldetése, ahol
szokatlan és sokszor kegyetlen kö-
rülmények, halálos veszélyek és
testet-lelket megkínzó megpróbál-
tatások várnak rájuk. Orleanna, a
lelkész felesége viseli a legnagyobb
terhet, a felelôsség súlya alatt csak-
nem összeroppan. Legkisebb lá-
nya, a  hatéves Ruth May halála ér-
leli meg benne az elhatározást,
hogy a férjét hátrahagyva hazaviszi
a gyermekeit Amerikába. Végül
azonban csak az egyikük (Adah)

tér vissza a szülôföldjére, a másik
két lány Kongóban telepszik le,
Rachel szállodát nyit, Leah pedig
férjhez megy egy fekete tanítóhoz.
A kishuguk elvesztése miatt érzett
fájdalom és lelkifurdalás mara-
dandó sebet hagyott mindhármuk-
ban, de ugyanakkor az életösztö-
nüket is megerôsítette. 

Ebben a torokszorítóan fájdal-
mas, helyenként humoros, széles
sodrású, izgalmasan pergô törté-
netben a legfontosabb mégiscsak
az emberi lélek, amelyrôl a szerzô
sokat tud és sokat elmond – fôleg
a regény elsô felében. A második-
ban már a lélekrajz háttérbe szorul,
ami – erre John Skow elemzése is
kitér (TIME, 1998. november 16.
72. old.) – nem válik a könyv elô-
nyére. Mert, ahogy egy film kap-
csán Almási Miklós találóan meg-
fogalmazta, „…nem az események
fontosak, hanem az, ami kiváltja
ôket, és aminek a nyomait a lélek
viseli.” (Népszabadság, Kultúra,
2002. május 10. 10. old.)

Ebben a nôi szemmel nézett világ-
ban a férfiak mintha kissé sematiku-
sak lennének: a lelkész egy bizonyí-
tási kényszertôl hajtott, elvakult,
önzô és durva zsarnok, a pilóta egy
gátlástalan kalandor, a fiatal kongói
tanár (akinek az alakja már-már di-
daktikusan idealizált) nemeslelkû,
intelligens és hôsies.

Afrika lakóinak különös gondol-
kodásmódja, értékrendje és életfor-
mája, a földrajzi környezet (az írónô
évekig élt Kongóban) és a törté-
nelmi háttér szerves  alkotóeleme
ennek a sokrétû és sokszólamú tör-
ténetnek, amelynek szuggesztivitása
mindvégig fogva tartja az olvasót. 

A könyv népszerûségét jól mu-
tatja, hogy több éven át szerepelt a
legkeresettebb mûvek listáján (The
New York Times Book Review), s
elsô kiadója, a Harper Collins már
megjelentette az írónô következô,
a Tékozló Nyár (Prodigal Sum-
mer) címû regényét is. 

Deme Mária

Kitáruló ajtók
Beszélgetés Deák Júliával

Barbara Kingsolver:
A szömörcefa biblia
( The Poisonwood Bible – Faber and Faber, London, 2000.)

K I A D Ó R A  V Á R V A
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– Szegénység mindig volt, mindig
lesz – vannak, akik így egyszerûsí-
tik mindazt, aminek itt az elmúlt
évtizedben tanúi kényszerültünk
lenni, s aminek oly sokan szenvedô
alanyai lettek...

– A nyolcvanas évek végéig a
túlnyomó többség viszonyla-
gos megélhetési biztonságban
élt. Vagyis fix állása, jövedelme
volt, amelybôl jutott élelemre,
valamilyen lakásra, rezsire,
gyógyszerre, idôvel netán Tra-
bantra, kis telekre is. Az akkori
hazai ár- és munkapiaci rend-
szer sajátos összhangja tette ezt
lehetôvé. De mondhatjuk így
is: az európai mércével mérve
persze nagyon alacsony élet-
színvonal világában a szûkös-
ség viszonylag egyenletesen
oszlott el. Ám szegénység ak-
kor is volt, csak sokkal kevésbé
látható, mint manapság. Sôt:
még a létét is tagadták. Pedig a
lakosság két-három százaléka
abban az idôben is mély ínség-
ben, nyomorúságban élt. Ke-
ményen nélkülözve, szörnyû
lakáskörülmények közepette.
Fôként a társadalom centrumá-
tól és a helyi központoktól tá-
voli helyeken tengôdtek így
sokgyermekes, egykeresôs, vagy
keresô nélküli családok – általá-
ban egykori cselédek, zsellérek
leszármazottai.

– Napjainkban viszont közhely-
szerûen emlegetik a rendszerváltás
legnagyobb veszteseit, sajnálkozva,
de mintegy a tehetetlenség gesztusá-
val. Csakugyan nincs mit tenni?

– Az európai világ gazdagabb
országaiban a javak mind na-
gyobb bôségével megváltozott
a szegénység jellege. A súlyos,
nélkülözéses szegénység elle-
nében ott olyan segítési, támo-
gatási rendszert dolgoztak ki,
amely lehetôvé teszi, hogy
elemi nehézségekkel senkinek
se kelljen szembesülnie. Nyo-
morúság – fôként a bevándor-
lók, a munkanélküliek, a fiata-
lok körében munkaerôpiaci
változások és nemritkán
egyéni kisiklások következté-
ben – persze ott is van. De az
emberek helyzete nem re-
ménytelen. Nálunk viszont a
rendszerváltozás után néhány
év alatt gyökeresen megválto-
zott a munkaerôpiac mozgása
és az árrendszer. Így a korábbi
ötmillió keresô száma négyre
csökkent. A munkából külön-
bözô okok miatt kiesett egy-
millió ember közel fele lét-
fenntartásának minimumához
sem jut hozzá. Így sokan közü-
lük eladósodnak, utcára kerül-
nek. S kivált a kistelepülése-
ken, a leszakadó térségekben
jutnak mély nyomorúságba az
alacsony iskolázottságú, sok-
gyermekes családok. De a vá-
rosi számkivetettek, hajléktala-
nok sorsa is hasonló. És ez a
talán öt-hatszázezer embert is
érintô új szegénység azért is
iszonyatos, mert e családok
gyermekeinek sorsa is remény-
telen. Hozzá kell fûznöm:
igen sokan vannak – idôs,

egyedülálló kisnyugdíjasok,
alacsony jövedelmûek, bete-
gek – akik, ha talán nem fáz-
nak, éheznek is rendszeresen,
mindig latolgatniuk kell: éle-
lemre, rezsire, gyógyszerre
költsenek-e. És így kénytele-
nek a mély nyomorúság felsô
határán egyensúlyozni, sosem
tudva: holnap nem zuhannak-
e ôk is a legelesettebbek közé.
Sokan vannak tehát reményte-
lennek tetszô helyzetben.

– A „gondoskodó” társadalom il-
lúziója után, úgy tetszik, az elve-
szett illúziók idejét kell megélnünk.
Pedig hihetô volt: az új rendszerben
erôsödik a társadalmi szolidaritás,
amelynek talán mérhetô eredménye
lesz. A kutató is kénytelen átadni
magát kételyeinek, vagy ad esélyt a
honi szegénység mértékének csök-
kentésére?

– A rendszerváltás után nagy
hirtelen az ország nyakába sza-
kadt munkanélküliség az egyéb
nagy terhek mellett oly fenyege-
tônek látszott, hogy már az elsô
kormány intézkedésekre kény-
szerült. Hosszú (már 1985-ben
elindult) elôkészületek után így
1991-ben megszületett az euró-
pai színvonalú foglalkoztatási
törvény, amely egyebek közt a
munkanélküliek ellátására vo-
natkozó fejezetet is tartalma-
zott. Ennek elônyei késôbb hát-
térbe szorultak: az ellátások
romlottak, a feltételek szigorod-
tak. A szociális törvényt 1993-
ben szavazta meg a parlament,
amely eleve kevésbé sikerült.
Túl alacsonyan szabta meg pél-
dául a segélyezési normák hatá-
rát. Fôként a tömeges munka-
helyvesztésnek, de eme fogyaté-
kosságoknak is következménye,
hogy nem sikerült megakadá-
lyozni a nagymértékû, gyors el-
szegényedést. És azt sem, hogy
az átmenet terhei ennyire
egyenlôtlenül oszoljanak el.
Másutt – például Csehország-
ban – meglehetôs sikerrel igye-
keztek elkerülni ezt a traumát.
Ami a szolidaritást illeti: a rend-
szerváltás elôtt egyrészt azt hir-
dették, hogy intézményesen
gondoskodnak mindenkirôl.
Másrészt: a szolidaritás feltéte-
lez bizonyos autonómiát, s ak-
koriban nem kedvelték az auto-
nóm magatartást. A rendszer-
váltás után volt néhány ritka
szolidaritáspillanat: meleg teát

vittek a fagyoskodóknak, sokak-
ból együttérzést váltott ki a ta-
xisblokád. Ám aztán ezt szinte
megszüntette az immáron tör-
vényesített individualizmus. A
legutóbbi négyéves kormányzás
pedig azt sugallta: az emberek
önhibájukból szegények, nem
akarnak dolgozni, stb., tehát
nincs helye a szolidaritásnak.
Jómagam azt gondolom: ne-
mes dolog az altruista jótékony-
kodás, de ez nem helyettesítheti
a közösségi, a társadalmi kötele-
zettségvállalást. Például úgy,
hogy a szolidaritásnak része le-
gyen a tisztességes adó- vagy já-
rulékfizetés, amelynek révén az
intézményes segítés módozatait
is meg lehet teremteni. Az él-
hetô élethez elegendô nyugdí-
jat, szociális juttatást, ellátást
például.

– Ám a szegénység nyilvánva-
lóan globális jelenség. Vajon ennek
mértéke nem járhat-e olyan ka-
tasztrofális hatásokkal, amelyek
derékba törhetik az esetleg mégoly
gyakorlatias szegénységcsökkentô
terveinket is?

– A szegénység forrása, az
egyenlôtlenség természetesen
egyetemes jelenség. Ennek
mértéke koronként, térségen-
ként, országonként más és más
mértékû. S valóban sok helyen
rengetegen vegetálnak a sze-
génység legalsó fokán. Az éh-
halál áldozatai soha meg nem
ismerhették mondjuk a min-
denkinek kijáró emberi méltó-
ságot. A világ állapota tehát e
tekintetben rettenetes. De
ugyanez a világ egyszersmind
roppant gazdag. Az ENSZ
évek óta javasolja, hogy a jobb
helyzetû országok vállaljanak
kötelezettséget a globális sze-
génység enyhítésében, hiszen
egyáltalán nem szükségszerû,
hogy a világon milliók halja-
nak éhen, vagy hogy például
AIDS-nyomorúság végezzen
százezrekkel a szubszaharai
Afrikában. Kis sikerek vannak,
de áttörés nincs. Ha megvolna
a politikai-társadalmi akarat,
sokat lehetne tenni. S nem
pusztán jóakaratból, hanem
annak belátása révén is, hogy a
világ szegénysége óriási ve-
szélyforrás. E globális gondok-
hoz képest a mieink elenyé-
szôek, reményünk, esélyünk is
van még.

E M B E R  É S  G O N D O L A T

Ferge Zsuzsával
beszélget
Nádor Tamás
A szegénység kutatója, ismerôje, elemzôje. Vagyis szelíd, pontos
számvevôje és szakszerû szószólója mindannak, ami az emberek
közti – részben talán elhárítható, csökkenthetô, megelôzhetô –
egyenlôtlenség következménye. A szegénységet nemcsak az általa
okozott fizikai szenvedés miatt tartja elfogadhatatlannak, hanem
azért is, mert általa csorbul a mindenkit megilletô szabadság, au-
tonómia, méltóság. S egy gyakran irracionális korban vallja ezt oly
„régimódi” racionalitással, „maradi” felvilágosodáskereséssel. Me-
rô képtelenség, hogy végül is gazdag glóbuszunkon bárkinek éhez-
nie, fáznia, fizikailag-szellemileg nélkülöznie kelljen. Nemes illú-
zióit hajtogatja tehát fáradhatatlanul, velejéig ésszerû érveléssel.
Mi mást mondhatunk: bár úgy lenne, ahogyan elképzeli...
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zt kérdik, miért ordít
és toporzékol ez a kö-
lyök, hogy a mama ôt

vigye a padlásra?! Azért, mert
a születésétôl a haláláig szün-
telen anyahiánya van. Anya-
és szeretethiánya, és emberhi-
ánya és kapcsolathiánya, egy
kihûlt, kiüresedett, atomjaira
hullott, otthontalan, csupa-
csôsz világban, ahol nincs
már közösség, a proletárok
közössége sincs már, csak a
„fasiszta kommunizmus”
egyenruhás csürhéje és csô-
cseléke maradt, ha közösségre
vágyna az ember. 

„Értem, hogy anyám elte-
mették, / de nincs és nyugta-
lan vagyok. / Ezt nem értem.
Felnôtt lehetnék!” Sosem lett
felnôtt, pedig ô tudta, hogy
„Az meglett embert, akinek /
szívében nincs se anyja, apja.” 

Sosem tudta megbocsátani a
mamának, hogy már két-há-
rom hónaposan elhagyta, tes-
sék elolvasni az Iszonyatot. A
Gát utcai prolilakásból, a pro-
letársorsból, a mosónôk életé-
bôl, akiknek törékeny termetét
a tôke megtörte, és a zsigereibe
égetett gyötrelmekbôl ponto-
san kikövetkeztette, mit élt át
három hónaposan. Öcsödöt
sem tudta megbocsátani. „Pe-
dig hát engemet / sokszor nem
is tudtam, miért / vertek mint
apró gyermeket, / ki ugrott
volna egy jó szóra nyomban. /
Én tudtam, messze anyám, ro-
konom van…” 

„Mint lenge, könnyû lány,
ha odaintik, / kinyújtóztál a
halál oldalán.” A lenge, köny-
nyû lány, az bizony kurva,
még ha ilyen költôien fogal-
mazunk is… „Tôlem elvetted,

kukacoknak adtad / édes em-
lôd s magad…(…) Cigány
vagy! Amit adtál hízelegve /
mind visszaloptad az utolsó
órán!”. És nincs, nem lehet
más következtetés, csak az,
hogy „Kit anya szült, az mind
csalódik végül, / vagy így, vagy
úgy, hogy maga próbál csalni.”
És ez az érzés a halálig tart: 

Megcsaltak, úgy szerettek, 
Csaltál, így nem szerethetsz.
Most hát a töltött fegyvert
Szorítsd üres szívedhez.
Anyát keres a szerelemben is.

Azt tagadta meg, amit ér – írja,
mert a szerelme elvonta elôle,
a menekülô élô elôl, a leg-
utolsó menedéket… Miféle
férfisovinizmus ez? Ennyit ér
egy nô?! Csakhogy ez látszat!
Itt nem férfi sír a nô után, itt
egy kisfiú sír a mama után.
Amikor megírta Nagyon fáj
címû versét, fölhívta éjjel két
órakor (talán) Németh Andort.
– Nagyon szép – mondta a
verstôl elkábulva Németh. –
Nagyon fáj! – kiáltotta bele a
kagylóba majdnem sírva Attila. 

A csecsemô 
is szenvedi, ha szül a nô.
Páros kínt enyhíthet alázat. 

Itt minden a magányról
szól, a kor pestisérôl, ami
elôbb csak a náci csôcselék-
hez sodorta a talajtalan, lég-
szomjjal küzdô tömeget, a na-
cionalizmushoz és a rassziz-
mushoz, késôbb a bolseviz-
mushoz, az alkoholhoz, a
droghoz, a bandaháborúk-
hoz, a szervezett bûnözéshez,

mert nincsen kapaszkodó. Is-
tent fölfalták a papok, a szülô-
ket elvette a hajsza, a verseny,
a fönnmaradásért való élet-
halál küzdelem. 

„Gyermekké tettél. Hiába
növesztett / harminc csi-
korgó télen át a kín.” Ezt a
pszichiáteréhez írta éppúgy
visszacsatolás nélkül, ahogy
magánüggyé torzult Flóra
iránti szerelme is. De nem
igaz. Senki nem tette gyer-
mekké. Mindig magányos kis-
fiú maradt. 

Anyám kivert, a küszöbön
feküdtem –
magamba bújtam volna
– nem lehet –
Alattam kô és üresség
fölöttem. 
Óh, hogy alhatnék!
Nálad zörgetek. 

A századforduló sosem a
…01-ik esztendôre esik. A 19.
század akkor ért véget, amikor
az európai szociáldemokrácia
elárulta az internacionaliz-
must, és a nemzeti burzsoázia
oldalára állt az elsô imperia-
lista, rabló világháborúban. A
lövészárok- és állóháború vé-
res húsdarálója indította el a
20. század poklát, ami máig
tart. Az szabadította el a naci-
onalizmus és a fajgyûlölet sá-
tánizmusát, az ordas eszmékre
épülô szörnyállamokat. A tu-
dományosan megalapozott
totális diktatúrákat, melyek-
hez képest a történelmi zsar-
nokságok fakardos gyermek-
katonásdivá, számháborúkká
törpülnek. Akkor kezdôdött a
közösségek széthullása, a vi-
lágméretû elidegenedés, ami
szociális nyomorékokká vál-
toztatta az embertömegeket. 

A mama a kozmikus szere-
tethiány szimbólumává nôtt.

Nem nyafognék, de most
már késô,
most látom, milyen óriás ô –
szürke haja lebben az égen,
kékítôt old az ég vizében.

■ A Párizsi Magyar Intézettôl
kaptuk a hírt: öt ország egy-egy
irodalmi mûvének bemutatá-
sára, megismertetésére vállalko-
zik az a rendezvénysorozat,
amelynek június 17-én a Párizsi
Magyar Intézet adott helyet. A
tavaly novemberben elkezdô-
dött Palabres Centre-Europé-
ennes, Panorama des livres sur
l’Europe Centrale (Közép-eu-
rópai tanácskozás, Közép-euró-
pai könyv-körkép) több alka-
lomból álló eseményen ma-

gyar, lengyel, osztrák, szlovák,
cseh, jiddis, román, német, bol-
gár, szerb és horvát irodalmi al-
kotásokat mutatnak be.

A kerekasztalnak korábban
már helyet adott a Párizsban
található lengyel, cseh, szlo-
vák és német intézet. A nyár
elôtti utolsó alkalommal a
Magyar Intézetben volt a ren-
dezvény, a sorozat ôsszel foly-
tatódik: újabb közép-európai
kulturális intézetekben zajla-
nak majd a beszélgetések.

A magyar irodalom franciára
fordított remekei közül eddig
Márai Sándor: Eszter hagya-
téka, Hazai Attila: Cukorkék-
ség, Bodor Ádám: Az érsek lá-
togatása, Esterházy Péter: Har-
monia caelestis címû alkotásait,
ezenkívül Jean-Léon Müller
L’expulsion des Allemands de
Hongrie (1944–1948) címen
2001-ben franciául megjelent
mûvét, illetve az Europe címû
folyóiratban 2001. augusztusá-
ban Szentkuthy Miklós életérôl
megjelent fejezetet mutatták be.  

A Párizsi Magyar Intézetben
Bánffy Miklós: Erdélyi törté-

net címû trilógiájának „Meg-
számláltattál” kötetét, bolgár
területrôl Angel Wagenstein
mûvét, lengyel területrôl a
Szláv Tanulmányok Intézeté-
nek „Le verbe et l’Histoire,
Mickievicz, la France et l’Eu-
rope” címû kiadványát, kö-
zép-európai területrôl a „La
Nouvelle Alternative” leg-
utóbbi, a közép- és délkelet-
európai posztkommunista or-
szágoknak szentelt számát, né-
met területrôl pedig Franz
Kafka „Kafka poèmes” címen
megjelent költeményeinek
fordítását mutatták be.  

K e r t é s z  Á k o s

Két század – két kor
Az anya szerepe Petôfi

és József Attila világában II.

A

Közép-európai könyv-körkép
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O L V A S Ó S Z E M Ü V E G

■ Rákosiról, fél évszázaddal
rossz emlékû országlása után,
már mindent el lehet mondani,
ami az utókort érdekelheti. Per-
sze másra és másképp kíváncsi
az, aki nemcsak hírbôl ismeri az
1948 és 1956 közötti éveket, ha-
nem  át is élte azokat, és más-
képp, akinek a Rákosi-kor már
csak  történelem, mely a jelen-
nel semmiféle korrelációban
nincs. Ez persze sajnálatos téve-
dés, mert számos jele van an-
nak, hogy vezéri aspirációk ma
is felbukkanhatnak és igazán
nem árt, ha tudjuk, hogy mi-
lyen jelek láttán, hallatán szólal-
jon meg bennünk a történelmi
vészcsengô. 

Izgalmas és tanulságos volt a
háromrészes Rákosi-életrajz, s
ha erôs kritikával is, de használ-
ható Rákosinak önigazoló, a té-
nyeket és okaikat önkényesen
csoportosító memoárja. Mégis –
számomra legalább – az egész
Rákosi-irodalom leghasznosabb
darabja az a (Kô András és
Nagy. J. Lambert összeállításá-
ban megjelent) kötet, amely Le-
velek Rákosihoz címmel a ve-
zérhez írt folyamodványokból
és tanácsot-segítséget kérô episz-
tolákból ad válogatást. Elké-
pesztô a kép, ami ebbôl elénk
tárul: annak a pár évnek a nyo-
morúságát, de nemcsak a fizi-
kait, a nélkülözések, megalázá-
sok és rettegések szörnyûségét,
hanem a  tömeges lelki defor-
málódás iszonyatát is minden
eddigit felülmúló erôvel mu-
tatja be. Szívszorító olvasmány,
mert ha nem azok szemszögé-
bôl nézzük, akik eleve ellensége-
sen fogadták az 1945-tel bekö-
vetkezô változásokat s ezért ese-
tükben a kiábrándulás, vagy a
becsapottság  szóba se jöhet, tra-
gikus képpel szembesülünk.  A
rendszer úgy mûködött, mint
egy ellenséggyártó gép, mely
nagy elôszeretettel szedi áldoza-
tait hívei körébôl. 

„Vajon mi készteti 1945 után
vagy az ötvenes évek elején a
szegényebb sorsú, sokgyerme-
kes családok némelyikét arra,
hogy keresztapának kérje fel a
Kommunista Párt elsô embe-

rét?” – teszi fel a kérdést a
könyv két gondozója még a
gyûjtemény elején. Ugyanígy
kérdezhetnék azt is, mibôl gon-
dolták a levélírók, hogy bármi-
kor bármi jó kitelhet a gúla csú-
csán álló szörnyetegtôl? Ez a
„vajon mi”-szindróma jellegze-
tes problémája azoknak, akik a
végeredménybôl indulnak ki s
képtelenek empátiára a kortár-
sak motivációi iránt. S ahogy
ma rejtélynek tûnik a Rákosi
iránt kezdetben mrgnyilvánuló
bizalom, 2052 táján az akkori
publicisták fogják épp ily értet-
lenül föltenni a kérdést: vajon
mi késztette arra e mostani Ve-
zér híveit, hogy benne lássák jö-
vôjük zálogát?  Rákosit sem fog-
juk megérteni, amíg föl nem té-
telezzük, hogy tudott meg-
nyerô és közvetlen lenni az em-
berekkel, legalábbis eleinte,
hogy a maga módján tehetséges
és imponáló egyéniség volt,
amellett (a korabeli sajtó a bizo-
nyíték rá), ô maga sem tudta
pontosan, Moszkva mire szán-
ja. „Az angol típusú demokráci-
ától épp úgy tanulnunk kell,
mint a szovjet típusútól” – je-
lentette ki 1945 ôszén, s még-
csak fejmosást sem kapott érte,
hiszen akár ez is lehetett volna
a „vonal”. Nem tudta, hogy egy
nyomorúságos diktatúra túl-
buzgó helytartójának szerepe
vár rá – más kérdés, hogy utób-
bit is fenntartások nélkül, test-
hezálló feladatként vállalta és
alkatilag is tökéletesen hozzá-
idomult.

Attól lesujtó olvasmány ez a
kötet, hogy a Rákosihoz inté-
zett kérésekben semmi extremi-
tás nincsen: szinte valamennyi
csak a minimális emberi létfel-
tételek valamelyikére irányul,
mégis teljesíthetetlenek. Még
dermesztôbbek azonban a vála-
szok. Nem mintha Rákosi, il-
letve titkársága sûrûn fárasz-
totta volna magát azzal, hogy
akár érdemben, akár formálisan
feleljen a hozzá fordulóknak.
Ellenben  rendszeres gyakor-
lattá vált, hogy annak, aki „írni
mer”, utána kell nézetni. Így az-
tán sokan nemhogy kérésük tel-

jesítését várták hiába, de az utá-
nanézés következtében még
rosszabb helyzetbe kerültek.
Hideglelés fogja el az olvasót,
amint észreveszi,  hogy az évek
elôrehaladtával mennyire
megnô a levelekben a gusztus-
talan szervilizmus, a mások be-
mószerolásából származó ha-
szonra spekulálás. Kiépül a Ve-
zért majmoló apparátus, töme-
gesen akadnak, akik ezt a men-
talitást elsajátítják és túllihegik.
A szolidaritás pedig, ezzel egyi-
dejûleg, szinte kipusztul a társa-
dalomból. Mindez felfokozot-
tan kitûnik az értelmiségi- és
mûvészlevelekbôl. Zathurecz-
ky Ede például hiába pana-
szolja, hogy évek óta nem tehet
eleget nagy számú, nyugati
koncert-meghívásainak. Ô, a
Zenekadémia igazgatója, a két-
szeres Kossuth-díjas, kiváló
mûvész továbbra sem léphette
át a határt, ügyében mégsem ez
az, ami a legelképesztôbb, ha-
nem a logika, mellyel a döntést
megindokolták. Azért nem sza-
bad kiengedni ôt, mert idehaza
még csak egy rendes lakása
sincs, akkor pedig ugyan miért
térne haza? Az, hogy netán
(például egy lakás kiutalásával)
jobbá lehetne tenni a közérze-
tét, föl sem ötlik. Hasonló a
helyzet a színész Somló István-
nal: hiába ismeri el a pártköz-
pont illetékese, hogy a mûvész
„emberi-politikai magatartásá-
val szemben kifogás eddig nem
merült fel”, a konklúzió mégis
az: ne kapjon útlevelet, mivel
„ôt sok sérelem érte itthon,
emiatt esetleg kint marad”. 

E példák láttán mondom,
hogy akkor gondolkodtak he-
lyesen a kötet összeállítói, ami-
kor úgy látták: „a szóban forgó
levelezés önmagáért beszél”.
Készséggel megértettem, hogy
„tartózkodtunk mindenféle
kommentártól”, nem is lett
volna szükség semmi effélére.
Aztán csüggedten vettem tudo-
másul, hogy a dokumentumo-
kat mégis megfejelték a bennük
foglalt tényeket fölösen magya-
rázó, enyhén sznob jellegû tol-
dalékokkal. Kár volt több levél
publikálása helyett  Ariosto-,
Illyés Gyula-, Csehov-idézetek-
kel, sportanekdotákkal, iroda-
lomtörténeti citátumokkal, régi
viccek (ráadásul elrontott) vari-

ánsaival, és még sok más, ide
nem tartozó kultúrhistóriai ada-
lékot keresgélni. Látható az
igyekezet, mellyel a puszta té-
nyek  sugallatát megkísérlik tör-
ténetfilozófiai magasságokba
emelni, de a levelek valóságával
mindez nem veheti fel a ver-
senyt, legfeljebb az összeállítók
energiájából köt le egy részt,
esetleg éppen azt,  amellyel a kö-
tet apró, de kínos hibáinak sorát
kiküszöbölhették volna. Hogy
például „Graham Green” nevé-
nek végérôl ne hiányozzék az
„e”betû, tudniillik  „Green”-nek
egy Julien nevû, másik kiváló
írót hívtak. Talán Aczél Tamás
halálának dátumát (1994) is ki
lehetett volna deríteni – a lexi-
konokban például benne van. A
francia egzisztencialista filozófia
egyik híres alakjának nevét sem
írták volna ilyen siralmas mó-
don egybe, s még így is rosszul ,
hiszen nyilván tudják, hogy ô
nem „Merleaponty”, hanem
Merleau-Ponty. Mint ahogy a
gyûlölködés is rossz tanácsadó:
csak ez írathatta le velük, hogy
1955-ben, az akkor még egyete-
mista E. F. P. írta volna a Szabad
Nép nekrológját Szekfû Gyulá-
ról... Furcsa a kötetben két he-
lyen is fakszimilében közölt Ko-
dály-levél 1972-es dátuma: csak
egy kis gondosság hiányzott,
hogy ez valamiféle magyaráza-
tot kapjon.

Az olvasó e szeplôk ellenére
azzal  teszi le a kötetet, hogy
bár jönne a folytatása is. Miért
ne fejleszthetné a Maecenas ki-
adó ezt az ötletet sorozattá? Le-
velek Kádárhoz, sôt, egyszer
majd Levelek Orbán Viktorhoz
– íme néhány javaslat további
gyûjteményekre, melyekbôl,
(és semmibôl sem annyira,
mint ezekbôl) megtudhatnánk,
mi, miért és hogyan történt
meg velünk az utóbbi száz év
Magyarországán?

Kô András – Nagy J. Lambert:
Levelek Rákosihoz
Maecenas Könyvkiadó, Bp. 2002,
252 oldal, 1650 Ft.

Mûködésben
az ellenséggyártó gép
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– Már a legelsô könyve azzal a magyar folyóirattal
foglalkozott, mely elmondhatja magáról, hogy olda-
lain publikálták a Himnuszt, majd a Szózatot is:
Kisfaludy Károly, illetve Bajza Aurorájával. Az
idei könyvhéten megjelent új könyve az 1848-as bé-
csi március „fôhôsérôl” szól. Ritka koherenciája ez
egy tudósi pályának, de azt hiszem, több is, más is:
életre szóló szerelem a reformkor iránt. Vajon az a
fiatalember, aki 1955-ben elkezdett az Aurora kö-
rével foglalkozni, tulajdonképpen mibe szeretett
bele? Mi az az akkori szellemi életben, ami máig bû-
völetében tartja?

– Vonzalmam a reformkorhoz még régebbi
keletû. 1948-ban a forradalom és a szabadság-
harc centenáriumát ünnepeltük. Akkor sok
könyv, tanulmány jelent meg a nagy március-
ról, a jogkiterjesztésrôl, a nemzeti önrendelke-
zésrôl, az emberi és polgári szabadságjogok ki-
vívásáról. A százéves évforduló alkalmával
szerettem bele ebbe a nagyszerû korszakba,
politikai és erkölcsi eszményeibe. Az Aurorá-
hoz pedig külön vonzott az, hogy köréje cso-
portosult a reformkor elsô fiatal írói gárdája, a
22 éves Vörösmarty, a 18 esztendôs Bajza, a
17 éves Toldy Ferenc, az úgyszintén 22 eszten-
dôs Czuczor Gergely. Fiatalságuk vonzott, na-
gyot akarásuk, tehetségük és erejük, amellyel
az újat keresték.

– Munkáit böngészve feltûnik, hogy vannak
vissza-visszatérô csillagképei, akiket kitüntetett ér-
deklôdéssel kutat: Eötvös, Szalay, Bajza és má-
sok. Belemagyarázás-e azt gondolni, hogy miután
demokrácia, alkotmányosság, jogharmonizáció,
kisebbségi kérdés ma is megoldandó problémák,
Ön azért (is) tesz közzé minél többet kedves szerzô-
inek gondolataiból, mert úgy véli, számos kérdés-
ben még mindig újat és megszívlelendôt mondhat-
nak nekünk?

– Valóban vannak állandó csillagképeim,
amelyekhez visszatérni számomra megújulást
jelent. Azok, akiket felsorolt, mind a polgári
parlamentarizmus, a liberális és szociális de-
mokrácia, a jogegyenlôség, az önkormányzati-
ság, a nemzetiségi jogok hazai úttörôi voltak.
Amit ôk errôl írtak, ma is élô, mert napjainkig
megoldatlan kérdés. Ma is minduntalan vissza-
visszatér a múlt, amikor is elôdeinktôl nagyon
sokat tanulhatunk, útmutatást nyerhetünk. Saj-
nos azonban Eötvös, Szalay és társaik élet-
mûve még mindig nincs eléggé szervesen benn
a köztudatban. 

– Régebben több kötetet is össze lehetett állítani az
élô irodalom jelenségeit „figyelô szemmel” követô
jegyzeteibôl (hogy egyik könyve címével éljek), és pél-
dául kismonográfiát szentelt Vas István munkássá-
gának. Évtizednél is hosszabb idô óta azonban fel-
hagyott a kritikusi gyakorlattal. Vajon ez magában
véve is bírálata a kortársi irodalomnak? Vagy pe-
dig csak erôkoncentráció, hogy a kétséges teljesítmé-
nyek helyett minden energiáját a biztos értékeknek
szentelhesse? Nem gondolja-e, hogy az az álláspont
(vagy ízlés), amit képviselt, a mai kritikai élet palet-
tájáról is hiányzik?

– Csakugyan immár több mint nyolc eszten-
deje annak, hogy alig írtam élô író mûvérôl bí-
rálatot. Elôzôleg egész sor nehéz mûtéten es-
tem át, s rá kellett jönnöm arra, hogy erôimet
koncentrálnom kell. Mivel pedig évtizedes vá-
gyam volt az, hogy a centralista író-politiku-
sokról monográfiákat írok – elsô kötete 1997-
ven megjelent –, inkább a múlt kutatását vá-
lasztottam. Ezt megkönnyítette az, hogy a je-
len magyar irodalma, az ellenséges szekértábo-
rok kialakulása az idô tájt nem sok örömet
ígért számomra. 

– A könyvkiadás nehéz helyzetben van, de a tudo-
mányos könyvek kiadása egyenesen ellehetetlenült.
Ön mégis elért számos eredményt: például, ha szüne-
tekkel is, de életben maradt az Irodalomtörténeti Fü-
zetek sorozata, melynek 1992 óta szerkesztôje, vagy
itt a másik példa, el tudta érni, hogy Irinyi János iz-
galmas és hozzáférhetetlen útijegyzetei, melyekbôl
1987-ben, az Új Írásban adott hírt, ha tizenegy év ké-
séssel is, de megjelenjenek. Épp mert az ilyesmi ma ki-
vételszámba megy, árulja el nekünk, minek vagy kik-
nek a segítsége, ügybuzgalma, lelkesedése segíti, hogy
jobb sorsra érdemes terveibôl gyakran legyen valóság?

– Az Irodalomtörténeti Füzetek életben tartá-
sának én csak egyik szereplôje voltam. Sokat
köszönhetünk az MTA Irodalomtudományi
Intézet vezetôinek, akik az ehhez szükséges
anyagi eszközöket ha nehezen is, de mindig
elôteremtették és elôteremtik. Hálásak vagyunk
az Argumentum Kiadónak is, amely nagy szak-
értelemmel és igazán tetszetôs külsôvel állítja
elô a köteteket, elôsegítve ezáltal a közönség ér-

deklôdését. Ezzel kapcsolatos az az élményem,
hogy milyen sok tehetséges, önfeláldozóan dol-
gozó fiatal jelentkezik mûvével a sorozatnál.
Ôket és ifjú társaikat a szakma, sôt a magyar
kulturális élet „aranytartaléká”-nak tekintem,
kik szerintem nagyon is megérdemlik a támo-
gatást. Ha velük beszélgetek, ifjúságom némely
tekintetben hasonló idôszakai térnek vissza. 

– Új, Adolf Fischhofról szóló könyve még a kor is-
merôinek is meglepetés: a bécsi forradalom diákvezé-
rérôl alig tudtunk valamit, s végképp semmit késôbbi
tanulmányairól, azok eszmetörténeti jelentôségérôl,
életének különös fordulatairól. Az Ön könyvében egy-
részt lenyûgözô magának Fischhofnak az alakja,
másrészt az az elképesztôen nagy háttérmunka is,
mellyel – néha egyetlen lábjegyzet kedvéért – a kor leg-
apróbb, leghomályosabb részleteit is földeríti. Érde-
kelne, hogy jött egyáltalán az ötlet, hogy Fischhoffal
foglalkozzon, és hogyan lehet ennyi idô után kinyo-
mozni az akkori történések hátterét?

– Adolf Fischhof életmûvének megtalálása
szinte a véletlen mûve volt. Bécsben dolgoz-
tam, az Egyetemi Könyvtárban, amikor egy új-
ságfóliáns került a kezembe, mely rá hivatko-
zott, mint igen értelmes gondolati szerzôjére.
Utánanéztem, s meglepetéssel látta, hogy a bé-
csi 1848 vezéralakja valójában hazánkfia volt,
aki a magyar reformkor, Széchenyi, Kossuth,
Eötvös eszméit vitte magával a császárvárosba.
Alapvetô ideáját, a föderatív Közép-Európát, il-
letve az unióba tömörülô Európát pedig ma is
megvalósítandó feladatnak érzem.

–  Ha nem titok, szeretnénk tudni, mit kutat jelen-
leg és milyen saját vagy sajtó alá rendezett munkájá-
val találkozunk legközelebb? 

– Mint már jeleztem: szeretném folytatni és
befejezni a centralistákról szóló kutatásaimat.
Jelenleg készülô könyvemben 1848-as tevé-
kenységüket tekintem át – akkor miniszterek,
államtitkárok, nagykövetek lettek belôlük –,
utána pedig Világostól a kiegyezésig terjedô
munkásságukat szeretném kritikailag elemezni.
Az utóbbi azonban már személyes erôim és az
objektív lehetôségek függvénye. 

Írófaggató
Nádra Valér ia megkérdezte

Fenyô Istvánt
FENYÔ ISTVÁN (1929) irodalomtör-
ténész, kritikus, Budapesten született, az
ELTE Bölcsészettudományi Karán
1953-ban szerzett diplomát. Tanított kö-
zépiskolában, évekig volt a Szépirodalmi
Könyvkiadó szerkesztôje, 1966-tól az
Irodalomtudományi Intézet munkatársa.
1984 és 1990 között a KLTE világiro-
dalmi tanszékét vezeti, 1990 és 1996 kö-
zött a JPTE egyetemi tanára. 1976 óta
az irodalomtudományok doktora, eddig
tizenhét önálló kötete jelent meg és szá-
mos ismeretlen reformkori mû sajtó alá
rendezése fûzôdik nevéhez. Munkásságát
1985-ben József Attila-díjjal ismerték el.
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■ Az új évezred elsô évtizede a
sport világában két nagy esemény
alkalmából is a Távol-Keletre
vonzza az érdeklôdôket, koncent-
rálja a figyelmet. Jelenleg is zajlik
a labdarúgó világbajnokság, 2008-
ban pedig Pekingben lesz az olim-
pia. Országok, térségek iránt nö-
vekszik meg a kíváncsiság: akinek
nincs oka vagy módja az esemé-
nyek színhelyére látogatni, szíve-
sen tájékozódik a kor- és szakszerû
útikönyvekbôl. A Medicina
Könyvkiadó Kína-kalauza ilyen ki-
advány. Polonyi Péter, a szerzô
neve és munkássága garancia arra,
hogy adattár, programajánlat, is-
mertetés és tanácsadás mellett ez a
mû (mely Hongkonggal, Makaó-
val, Tajvannal és Tibettel együtt
mutatja be Kínát) egyben enciklo-
pedikus rendszerezése a tudniva-
lóknak, pontosan érzékeltetve azt
a monumentális közeget, hatal-
mas tradíciójú szellemiséget, ame-
lyet az ázsiai ország ma megjele-
nít. Az Elôszó tartózkodóan jelzi,
miféle módosításokra volt szükség
az 1987-es edíció óta. Az olvasó
tapasztalja, hogy változott az át-
írásmód, finomult a szövegezés,
visszafogottabb lett az értékítélet.
Bármily gyorsan terjeszkedik is
Kína autópálya-érhálózata, ez a
késve kiépülô organizmus egy-
elôre még nem indokolta, hogy a
lehetséges utazásokat a gépkocsik
fôcsapásaihoz igazítsák. A
könyvbe bele van kódolva az a jó-
zan tudat, hogy e Panoráma or-
szágkalauz forgatói közül valószí-
nûleg jóval többen nem jutnak el
soha Kínába, mint ahányan eljut-
nak – részben ebbôl is fakad a pre-
cíz ismeretközlés heroizmusa (és
nemegyszer az élmény-átitatta
szövegezés hangvétele).

A Kossuth Kiadó Nyitott szemmel
sorozatának Franciaország és
Olaszország kötete viszont olyan
újdonság, amelyeknek létrehívói
szinte találkozót adnak az útra ke-
rekedôknek, ezer és ezer meeting-
place-t javasolva. Ez a könyvtípus
a szakszerûségben állja a versenyt
az elôbbivel (ha a rendszeresség-
ben és akkurátusságban nem is), s
az természetes, hogy a fotográfiák
színességével – megannyi bélyeg-
nyi plakát! – felülmúlja más célo-
kat kielégítô társait (bár illesse el-
ismerés a Medicina – Panoráma
mûhelyét a fényképek sokaságá-

ért, tarkaságáért, például a pekingi
piac atmoszférájának megidézésé-
ért). A turisták áramlásának ser-
kentése: az idegenforgalmi szem-
pont mégsem „falja fel” ezeket a
munkákat sem. Elôzetes, felkészí-
tô-kedvcsináló – illetve utólagos,
megôrzô-dokumentáló jellegük is
van (és persze, az elegáns nyom-
dai kivitel miatt, tekintélyes sú-
lyuk, amiként a Kína nagyúti-
könyvnek is. Amíg valamely pe-
helyszerû, jövôbeli elektronikus
szerkentyû nem oldja meg gond-
jainkat, állandó küzdelmet foly-
tathat világutazó lelkünkben a
könnyû, ám dísztelenül célszerû,
meg a vaskos, de képeslapok tu-
catjait megtakarító kalauz). A
Kína: professzori könyv, haszná-
lója diáknak iratkozhat be hozzá.
A Nyitott szemmel kötetei cimbo-
rálnak – mintha jókedvûen meg-
hívnának egy-egy ország nemzeti
ételére, s hozzá egy pint sörre, po-
hár borra.

Az Irodalmi bedekker cikkcímet a
JAK – Palatinus Eufória címû
(Erôss Erzsébet által mesterien ti-
pografizált) kiadványának alcí-
métôl oroztam el. A literátus uta-
zásoknak évszázadok óta nagy a
divatja – most (hiszen részint a
József Attila Kör vállalkozásáról
van szó) fôleg fiatalabb, valamint
tényleg fiatal írók, költôk, iroda-
lomtörténészek, színházi embe-
rek vallanak legkedvesebb városa-
ikról, táj- és természetélményeik-
rôl (s hozzájuk fiatalodik az örök-
fiatal Tolnai Ottó). Amszterdam-
tól Varsóig, Isztambultól Rómá-
ig, Athéntól Párizsig vezetnek a
szépírói szöveggé varázsolt kiruc-
canások. Zeke Gyula 1998-as Bécsi
naplója az „Ich bin Ausländer”
alapélményén kívül a különféle
nyelvi intarziák és történelmi be-
rakások összjátékának tere is (a
szív a háttérben feljajduló segéd-
igéje az édesanya-siratás fáj-
dalma). Kôrösi Zoltán Galao címû
Lisszabon-járása azért ragadta
meg e sorok íróját, mert minded-
dig legfrissebb külföldi tapaszta-
latát Kôrösi gyakorlott visszajáró-
ként világította meg – Hamvas
Béla nyomán (és Kierkegaard
nyomán) azt írva: a portugál fô-
városban tanácsos „egyszerre ha-
ladni minden irányban, szétter-
jedni, mint a futótûz”. S nyolc
korábbi prágai út sem volt ele-

gendô ahhoz, hogy a „Prága-tu-
dományba” bevezetô Vörös Ist-
ván sorait ne álmélkodva köves-
sük (Staropramen-szomjtól tikka-
dozva). A könyv valamennyi
szerzôje átszellôzteti magát az
utazás-tematika segítségével; böl-
cseletet és életerôt keres a múlt-
nak valamiképp a jövôbe iktatott
emlékeiben. Még a kiséletrajzok
is a fôszövegekhez simulnak: ki-
ki (vagy valaki) megszépírta ôket.
(Szerkesztô: Nagy Gabriella.)

Ha kiirigykedtük magunkat a ná-
lunk fiatalabbak szabadabb föld-
rajzi és intellektuális térhódítása
láttán, ha felmértük, hogy Kínába
aligha utazunk már (s Olasz- meg
Franciaországba se egyhamar), bi-
zony, jólesik két – már eltávozott
– agg, két próféta Európa-járásába
belelapoznunk. Füst Milán Össze-
gyûjtött levelei a Fekete Sas Kiadónál
jelentek meg, Szilágyi Judit (to-
vábbá Petrányi Ilona és Fazakas Ist-
ván) az életmûvet évek óta folya-
matosan prezentáló fáradozásá-
nak köszönhetôen; Méliusz József-
tôl a Cédulák (Egyszemélyes kávé-
ház) a Pont Kiadó Szávai Géza szá-
mára szívügyet jelentô újdonsága.
Noha egyikben sem az utazásokra
esik a fôhangsúly, ebbôl az al-
kalmi nézôpontból is tanulságo-
san olvashatók a mûvek.

Hetvennégy esztendôval ezelôtt,
1928 júniusában Baden-Baden-
ben idôzött (a negyedik X-hez ér-
kezett) Füst Milán, majd német és
francia földre vitt az útja. Egyszer-
egyszer elkapta ôt is a „Gyönyörû
világfürdô” eufóriája, ám akár a
feleségének, akár Kosztolányi De-
zsônek, akár Hajdú Henriknek írt
levelet, inkább arról értekezett,
hogy a távolság (mint az utazás
egyik lényege) nem feltétlenül
oldja meg azokat a létkérdéseket,
amelyekre helyünkhöz szögezve
nem tudtuk a választ. Az aggoda-
lom és a gond: kéretlen útitársak.
Mainzban Füst dugva eszi a kol-
bászféléket, és a saját flaskájából
iszik, mert „egy üveg víz 55 Pf.
Megint rám feküdt nagy melan-
chóliám, életúntságom. Írtam is
neked [Füst Milánnénak] a hajón
egy hosszú, keserves levelet, de az-
tán azt bedobtam a Rajnába. Kö-
rûl se néztem egész úton, a rajnai
vidék nem érdekelt”. A könyv
1133 oldalnyi egésze segít megér-
teni, miért volt a kedélyhullámzás
Füst egész életének kísérôje és
meghatározója, s hogy ez az érzü-
let miként vált nála a „szerep” ré-
szévé is. A legérdekesebbek talán a
számonkérô, vádló, konfesszioná-
ló levelek; a legizgalmasabb idô-

szak talán a korai, majd az 1950
körüli. A filológiai alaposság di-
cséretes (egy-két további utalással,
a hibák kibogarászásával járhatott
volna még kedvünkben a kiadó).

Hol és hogyan lehet a legkorlát-
talanabbul utazni? Bizonyára egy
kávéház – vagy „Kávéház” – zson-
gásában, a szeszélyes jegyzetelés
szabadjegyével, el sem mozdulva
onnan, ahonnan a gyengülô test
már nem is igen enged mozdulni.
Az öregedô Méliusz könyvcímei-
ben is kulcsszóvá tette a kávéház
szót. A Cédulák papírhajója – vagy
„repcsije” – amolyan halál utáni
„talált” (inkább: „küldött”) tárgy-
ként kerül elénk, s Szávai Gézánál
jobb fedélzetmestert nem is kí-
vánhatott volna: valószínûleg a
feljegyzéstömegben csak ô lát-
hatta tisztán, mi mennyi, és hány
éves a kapitány. A Horace Cockery
költôjétôl (vagy magától H. C.-
tól) stílszerû meglepetés ez a pa-
lackposta, hiszen e lapokon szere-
pel is néhány dogshaveni keletke-
zésû-keltezésû vers, márpedig
Dogshavenbe egyetlen bedekker
képes elkalauzolni: Mélius/Co-
ckery lírikusi fantáziájának útmu-
tatása. A Cédulák – micsoda papír-
tömkeleg lehet a valóságban! – be-
tûvetôje (fia lesújtó betegségének,
romló állapotának tudásától is
megtöretve) az utazás egyetlen irá-
nyát nyitotta csak meg maga elôtt:
azét, amelyre Khárón ladikja visz.
Az „Itt ülök hát a tegnapban…”
félmondata nem elsôsorban arra
utal, hogy reggel is fölparázslik az
este félretett pipa. Arra jobban,
hogy a vég nélküli cédulázás erdé-
lyi naplózót csinált a Márai Sán-
dor-i mintát (s mögötte Krúdyt, a
Szindbádot, a „szindbádolást”)
bevallottan nagyra tartó íróból.
Ennek a rendszeretô öregember-
nek London – Krenner Évi levele.
A román esszében olvasott oceanul
timp („idô óceán”, „óceán idô”):
Whitman-költemény, két szóban.
Párizs: ha „Son ami Brassai” dedi-
kált ajándékkönyvet postáz.

Az öregkori minden mindegy fele-
lôtlensége vagy zabolázatlansága
sosem lesz úrrá ezen az elementári-
san keserû aggastyánon. Be- és fel-
jegyzései nem egyenrangúak. Igaz-
talan az egyik, meglepô a másik,
velôs a harmadik, epigrammatikus
a negyedik, tanúságtétel az ötödik.
Darabokra tört és összerakni pró-
bált, magasságos tudás, ott, ahol
már egyértelmû (114. oldal), hogy
jóvátevô és lóvátevô között men-
nyi a különbség. 

Irodalmi bedekker
S Z E M M A G A S S Á G B A N

fé lcédu lá i
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A könyvek megrendelhetôk a Helikon Kiadónál (1053 Budapest, Papnövelde utca 8.),
telefonon Varga Istvánnál a 317-4987-es számon, vagy a 317-4967-es faxon, valamint megvásárolhatók

a Helikon Könyvesházban: Budapest, VI., Bajcsy-Zsilinszky út 37.

Nyáron végre van idô „vastagabb„
könyveket is olvasni

Egy nyitott, fogékony asszony mozgalmas élete
a 19. század közepétôl a 20.század közepéig
„Zsüli néni igazi nô volt, volt benne valami
elpusztíthatatlan, valami elemien sugárzó...„
(Márai írta nagy-nagynénjérôl)

Hogyan lett a szociáldemokrata ifibôl
ismert Kelet-Európa-szakértô és politikai

kommentátor? Nagy találkozások, titkosrendôrségi
iratok – ôszinte emlékezés humorral és öniróniával

közelmúltunkra

Két korszak – Két memoár

A  He l i kon  K iadó  a j án la ta

K a i r o s z  K i a d ó
ü n n e p i  k ö n y v h e t i  s i k e r e i n k

Kairosz Kiadó
1134 Budapest, Apály utca 2/B.

Telefon/fax: 359-9825
telefon: 273-1079, 273-1080

Kiszely Gábor
Éltetô
2900 Ft

Sötét fenyô-árny
276 japán haiku
Kulcsár F. Imre fordításai
1700 Ft

Lovas István
Visszajöttek
Írások a Horn-kurzus idejébôl
1980 Ft

Alkyone Papadaki
A Hold színe
1680 Ft

Bayer Zsolt
Tündértemetô
és egyéb novellák
2600 Ft

Usztics Mátyás
Isten tenyerén
1980 Ft
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Minden könyv egy helyen!
TANKÖNYVCENTRUM
a Kódex Könyváruházban

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

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

Minden könyvet egy helyrôl!

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

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

„Mindenfélét, de nem mindent”

Elôzetes telefonos egyeztetés alapján 
díjtalan kiszállás, szállítás.

Libri sikerlista
2002. május 31. – június 13.

A Libri üzlethálózatban regisztrált vásárlások számítógépes összesítése alapján

SZÉPIRODALOM

1. Leslie L. Lawrence:
Csöd

(Két sápadt szerzetes)
Gesta Könyvkiadó

2. Esterházy Péter:
Javított kiadás

Magvetô Könyvkiadó

3. Vámos Miklós:
Öt kis regény

Ab Ovo Kiadó

4. Rácz Zsuzsa:
Állítsátok meg
Terézanyut!

Bestline Kiadó

5. Körkép 2002
Magvetô Könyvkiadó

6. Márai Sándor:
Füveskönyv

Helikon Kiadó

7. Závada Pál:
Milota

Magvetô Könyvkiadó

8. Márai Sándor:
Bébi vagy az elsô

szerelem – A nôvér
Helikon Kiadó

9. Márai Sándor:
A gyertyák csonkig

égnek
Helikon Kiadó

10. Updike, John:
Majd ha fagy

Európa Könyvkiadó

ISMERETTERJESZTÔ

1. Debreczeni József:
Orbán Viktor
Osiris Kiadó

2. Furdy Mária:
Hofi – Pusszantás

mindenkinek
B.U.S. Press

3. Bóta Gábor (szerk.)
Hofi

HungaLibri Könyvkiadó

4. Hankiss Elemér:
Új diagnózisok
Osiris Kiadó

5. Rátonyi Róbert —
Bóta Gábor:

Gálvölgyi
HungaLibri Könyvkiadó

6. Romsics Ignác
(szerk.):

Mítoszok, legendák,
tévhitek a 20. századi
magyar történelemrôl

Osiris Kiadó

7. Lengyel László:
Fortinbras-ügy
Helikon Kiadó

8. Dercsényi Balázs:
Budapest – angol nyelvû

Merhávia Kiadó

9. Horvátország
Cartographia

10. Bukrejev, Anatolij –
Dewalt, G. Weston:

Hegyi ôrület
Park Könyvkiadó

GYERMEK, IFJÚSÁGI

1. Sachar, Louis:
David nem hagyja

magát
Animus Kiadó

2. Lázár Ervin:
A manógyár
Osiris Kiadó

3. Paterson,
Katherine:

A nagy Gilly Hopkins
Animus Kiadó

4. Fekete István:
Tüskevár

Móra Ferenc
Könyvkiadó

5. Sachar, Louis:
Laura titkos társasága

Animus Kiadó

6. Manson, Jane –
Hines-Stephens,

Sarah:
Star Wars II. rész –
A klónok támadása

Egmont Kiadó

7. Rowling, J. K.:
Harry Potter I–IV.

Animus Kiadó

8. Miler, Zdenek –
Doskocilova, Hana:

A vakond
és a nyuszimama
Helikon Kiadó

9. Micimackó
játszani megy

Tóth
Könyvkereskedés

10. Curtis,
Christopher Paul:
Bud vagyok, uram!

Animus Kiadó

Bölcsész- és PR-diplomával,
sokéves gyakorlattal vállalok
korrektúrázást, szerkesztést

esetleg PR-feladatokat.
Rabi Éva Telefon: 06/209-236795

Szépirodalom:
1. Esterházy Péter: Javított kiadás Magvetô Kiadó
2. Esterházy Péter: Harmonia caelestis Magvetô Kiadó
3. Lawrence, Leslie L.: Csöd Gesta Könyvkiadó
4. Márai Sándor: A gyertyák csonkig égnek Helikon Kiadó
5. Závada Pál: Milota Magvetô Kiadó
6. Coelho, Paulo: Az alkimista Athenaeum Kiadó
7. Moldova György: Történelemóra Urbis Kiadó
8. Lebrecht, Norman:

A komolyzene anekdotakincse Európa Könyvkiadó
9. Rácz Zsuzsa: Állítsátok meg Terézanyut! Bestline Kiadó

10. Körkép 2002 Magvetô Kiadó

Ismeretterjesztô:
1. Sacerdoti, Annie: Csodálatos Itália Gabo Könyvkiadó
2. Szarka Sándor: A horvát tengerpart Panoráma Kiadó
3. Corso-Brines: A roswelli titok Focus Kiadó
4. Balogh – Bóta: Hofi Hungalibri Kiadó
5. Dr. Kende Péter: A Viktor KendeArt Kft.
6. Debreczeni József: Orbán Viktor Osiris Kiadó
7. Klösz-Lugosi Lugo: Budapest 1900–2000 Vince Kiadó
8. Horváth–Papp (szerk.):

Könyvtárosok kézikönyve 4. Osiris Kiadó
9. Hankiss Elemér: Új diagnózisok Osiris Kiadó

10. A világ helyzete 2002 Föld Napja A.

Ifjúsági:
1. A nyúl meg a teknôs és más mesék Juventus Kiadó
2. Salvatore, R. A.:

Star Wars – A klónok támadása Lap-Ics Kiadó
3. Miler – Doskocilova:

A vakond és a nyuszimama Helikon Kiadó
4. Szabó Magda: Abigél Móra Ferenc Könyvkiadó
5. Saint-Exupéry: A kis herceg Móra Ferenc Könyvkiadó
6. Rowling, J. K.:

Harry Potter és a Bölcsek Köve Animus Kiadó
7. Rowling, J. K.:

Harry Potter és a Titkok Kamrája Animus Kiadó
8. Rowling, J. K.:

Harry Potter és az azkabani fogoly Animus Kiadó
9. Rowling, J. K.:

Harry Potter és a Tûz Serlege Animus Kiadó
10. Tóthné Pánya Marianna: Tente baba, tente... Tóth Kiadó

A Fókusz Könyváruház sikerlistája

2002. június 10.

Állást keres

Kiadónk könyvei 2002. július 1–31.
között a Libri Könyvesbolthálózat

boltjaiban 30% árengedménnyel
vásárolhatók meg.

1024 Budapest, Retek u. 33-35.
Tel./fax: 316-3759, www.typotex.hu
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Fábri Péter:
Titkos könyv
Fekete Sas Kiadó
214 oldal, 1800 Ft

Tragikus végû szerelmek mindig
voltak és talán mindig lesznek is.
A hetvenes évek vége, a nyolcva-
nasok eleje azonban még ebben
dologban is egy kicsit különbö-
zött minden elôzménytôl. Volt
valami a levegôben, ami fogé-
konnyá tette a lelket az effajta
tragédiákra. A régi értékrend kez-
dett felbomlani, már bontako-
zott a szexuális forradalom, már
benne volt a világban a jelszó,
hogy „Szeretkezz, ne hábo-
rúzz!”, de új erkölcs még körvo-
nalazódni se látszott. Ebben a
világban, amikor már a kis „szo-
cialista” rendünk sem volt a régi,
kezdôdött az 1953-as születésû
író férfikora. Egy házasságon és
egy gyereken túl, egy másik há-
zasságon és másik gyereken még
innen jött egy kápráztatóan nagy
szerelem, amely de facto csak
negyvenkilenc napig tartott, az
ötvenediken viszont megtörtént
a tragédia: az imádott fiatal nô
százhúsz kilométeres sebességgel
robogó kocsijával – nem tudni
hogyan és miért – átkerült az el-
lenkezô sávba, ott egy fának üt-
között és meghalt.

Feldolgozhatatlan fájdalom,
gyász, önmardosás, különös
megérzések, horoszkópok, aszt-
rológia – de mindez hiába. Ta-
lán most válik majd könnyebbé
a történtek elviselése, hogy har-
minc év elteltével mindez –
mûvé vált. A titkos könyv tulaj-
donképpen nemcsak Piri kötetbe
zárt sírköve, de emlékmûve a
szerelemnek, az ifjúságnak, an-
nak a pillanatnak is, amikor még
úgy tûnt: bármi megtörténhet.
Az olvasó úgy érzi, ez a könyv
csak kezdete valaminek, a benne
foglalt ’titok’ csak az elsô a sor-
ban s követni fogják a többiek.
Fábri Péter érdekes, felkavaró re-
génye azonban nem csupán egy
tragikus szerelem története. Kor-
rajz is a hetvenes-nyolcvanas
évek fiatal értelmiségérôl, amely
idôben közelinek tûnik, mégis
mintha már fényévek távolában
volna tôlünk.

N.V.

Mácsai Pál – Bereményi Géza:
Azt meséld el, Pista
Palatinus Kiadó
93 oldal, 1600 Ft

Vannak írók, akiknek monda-
tait már akkor unjuk, amikor
elôször találkozunk velük, és
vannak, akikbôl sose lehet ele-
günk. Utóbbiakból lesznek
azok a klasszikusok, akiket nem
holmi  kánonok minôsítenek
maradandóvá, hanem az olva-
sói élvezet, amit mûvei bármely
idôben képesek kiváltani. Ör-
kény István, ez ma már aligha
kétséges, éppen  ilyen író. Bizo-
nyíték erre az a szép kis kötet is,
amely Mácsai Pál  (Bereményi
Géza közremûködésével össze-
állított) önálló estjének anyagát
tartalmazza. Örkény mindazt,
amit a vele történtekbôl elmon-
dandónak tartott, számos válto-
zatban tudatta a világgal: adott
interjúkat, élete egyes motívu-
mait megírta egypercesnek, egy-
perceseit néha beleépítette
hosszabb mûveibe, ezekbôl to-
vábbi adaptációk készültek,
most pedig e mûvek részletei
álltak össze egy új, másféle mû-
egésszé. Alig van tehát olyan
mondata a könyvnek, amit az
olvasó – akár azért, mert Mácsai
estjén találkozott vele – ne
fújna kívülrôl. És mégis revelá-
cióként hat, mert így sem fakul,
így sem kopik, erejét, érvényét
sem veszti ez a történelemmel,
irodalommal sokszorosan telí-
tett szöveg. Inkább folyamato-
san új meg új árnyalatait fedez-
zük fel, s alig tudjuk elhinni,
hogy ez vagy az a mondat ko-
rábban is benne volt. Olya-
nokká válunk, mint az operara-
jongók, akik partitúrából köve-
tik az elôadást, s épp annak
örülnek, hogy tudják, mi csen-
dül fel a következô pillanatban,
amikor pedig meghallják, kéjes
elégtételt éreznek. Ez a válogatás
azonban nem csupán magasiz-
zású irói teljesítményt állít eli-
bénk. Bár látszólag csak egy em-
beri élet néha mosolyogtató,
néha részvétet keltô epizódjai-
ból áll össze, szinte észre sem
vesszük, de valami más is ki-
bomlik elôttünk: egy példának
tekinthetô tartás históriája,
melynek szigorú etikája van.
Hogyan  bírjunk ki 67 évet tör-
ténelem sújtotta tájon úgy,

hogy közben még egy reprodu-
kálhatatlanul eredeti életmûvet
is létrehozzunk  –  íme, Örkény
életének üzenete, vagy receptje
számunkra – csak aztán legyen
is, aki élni tud vele.

Ny. A.

Eve Ensler:
A Vagina-monológok
Dee-Sign, 2002
139 oldal, 1968 Ft

Tetszik, mert Eve Ensler bátor
nô, mer olyasmirôl beszélni,
amit évszázados tabuk, hiedel-
mek, tévképzetek, önsorsrontó
beidegzôdések bénítanak, s
tesznek örömre, felszabadult-
ságra képtelenné: nevezetesen a
nôi vagináról van szó.

Nem tetszik, mert amerikaia-
san nagyzol, mozgalmat indít,
híres színésznôk véleményével
és szereplésével díszíti misszió-
ját, és majd’ megvész, hogy mi-
nél többet lehessen a reflektor-
fényben.

Tetszik a könyv, mert kétszáz
interjú legjavát válogatja, sok-
féle asszony és lány élményeit
osztja meg errôl a testtájékunk-
ról, s szörnyû és szépséges moz-
zanatokat egyaránt felidéztet. 

Nem tetszik, mert nem gyôzi
hangsúlyozni, hogy több mint
kétszáz interjút készített e tárgy-
ban, s ha így van, ezek lennének
valóban a legátütôbbek? Hol a
többi? Miért csak a  – nálunk is
már két helyen játszott – szín-
padi verzió szûkre szabott szö-
vegkönyvét nyújtja?

Tetszik, mert vakmerôn feltárja
és tolmácsolja, hányféle gyanak-
vás, tiltás, gyermekkori megszé-
gyenülés és félelem tapad ehhez
a kitüntetett nôi szervhez, hány-
féle borzalmas emléket idéznek
fel megbecstelenített kislányok,
havi vérzésük miatt kigúnyolt
kiskamaszok, vagy éppen a meg-
becstelenített bosnyák fiatal-
asszony. Nem tetszik, hogy ide-
gesítôen szenveleg, ruhát és ne-
vet képzeltet e testrészre, abszo-
lutizálja a részt az egészbôl.

Tetszik, hogy belátja önnön
határait, tudja, hogy még a meg-
nevezéssel is rosszul állunk, ne-
hezen törünk utat az édelgés és

a trágárság között, holott Ensler
anyanyelve erre mégis hajléko-
nyabb. Nem tetszik, hogy négy
magyar fordító sem volt képes a
vaginát hüvelynek – azaz való-
ban a nevén nevezni. Igaz, ak-
kor az egész mítoszteremtô
szándék kicsorbult volna, hi-
szen az „egész lenti cuccról”
kell beszélnünk, ahol nem kizá-
rólag a vagina a „sztár”, sôt. 

Eleve nyelvileg igen szegé-
nyes, amit olvashatunk, egy
megtalált képet az unalomig is-
mételgetnek.

Mindenki, akinek fontos a saját
(és szeretett társa) lénye mibenlé-
tének megfogalmazása, olvassa
el a könyvet – ettôl függetlenül
ne hagyja, hogy énjét kizárólago-
san felszippantsa egy mégoly
fontos, bôrbôl készült csô sem.

B. K.

Liza Dalby:
A cseresznyevirágok hölgye
(A titokzatos gésák)
Magyar Könyvklub, 357 oldal

A szerzô a hetvenes években
kezdett fiatal antropológusként
a japán kultúrtörténettel, s
ezen belül a gésákkal foglalkoz-
ni. Jó oka volt erre: egykor az
édesanyja is gésa volt. A nyu-
gati világ átlagembere leegysze-
rûsítve azt képzeli, hogy a gé-
sák tulajdonképpen mûvelt
japán prostituáltak. Van ebben
némi igazság, de a helyzet en-
nél sokkal összetettebb. Liza
Dalby elment Japánba, és nem-
csak sorra látogatta a híres tea-
házakat, a leghíresebb gésákat,
majd maga is beállt gésa-ta-
noncnak, azaz ’maiko’-nak,
mert tudta: hogy amit meg aka-
runk ismerni, azt legjobban a
gyakorlatban lehet megtapasz-
talni. Hallatlanul érdekes
könyve egyszerre tanulmány-
kötet és élménybeszámoló. Ol-
vasóját rádöbbenti, hogy az eu-
rópai erkölcsök, szokások és ér-
tékrendek Japánban más helyi
értéket kapnak. A szerzô való-
színûleg az elsô nem japán gésa
volt, aki egy teljes évet tudott
eltölteni egy gésaközösségben
–  de nemcsak azt írja meg,
amit átélt, hanem kultúrtörté-
neti keresztmetszet is ad, felvet
társadalmi, etikai, szociológiai
kérdéseket is. Szó esik benne az
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étkezéstôl az öltözködésig, szé-
pítkezéstôl a lakberendezésig, a
mûvészetektôl a vendéglátásig
mindenrôl, ami a gésák életé-
hez hozzátartozik. Eközben
hajmeresztôen érdekes infor-
mációkkal szolgál: ki gondolta
volna, hogy az elsô gésák fér-
fiak voltak s a nôk csak jóval
késôbb törhettek be a nagy
becsben tartott, hagyomány-
ôrzô mesterségbe? A szerzô úgy
látja, a gésaközösség élete legin-
kább a apácákéhoz hasonlatos:
a nôvérek élén itt is az Anya áll,
aki felügyeli és vigyázza a többi-
eket. Gésa csak az lehet, aki a
’maiko’-ként eltöltött évek so-
rán mindent megtanult, és elsa-
játította legalább a mûvészet
egyik ágát. A cseresznyevirágok
hölgye azoknak tanulságos, akik
nem ismerik a japán kultúrát,
azoknak pedig, akik ismerni vé-
lik, izgalmas meglepetésekkel
szolgál.

N. V.

Marx József:
Szabó István
Filmek és sorsok
Vince Kiadó, 434 oldal, 3495 Ft

Elcsépelt közhelyként szokták
lelkesült könyvajánlók leírni,
ám néha, mint most is, igaz: le-
tehetetlenül érdekes olvasmány
az Oscar-díjas magyar filmal-
kotó teljességre törô pályaképe.
Az ifjabb olvasóknak kortörté-
neti adalékokkal bôségesen tûz-
delt filmtörténetírás, a korosab-
baknak pedig, valamint azok-
nak, akik – mint jelen sorok
írója is – a filmgyáron belül fi-
gyelhették a magyar filmmûvé-
szet felívelésének, majd hanyat-
lásának mindennapjait, adaton-
ként ellenôrizhetô krónika, jó
értelemben vett szakmai plety-
kakönyv. Marx József nagyon
tud írni, ezt már két évvel ko-
rábban az ugyanennél a kiadó-
nál megjelentetett Jancsó-élet-
rajza bizonyította.

Kár, nagy kár, hogy ô sem
tudja elkerülni a monográfia-
szerzôk tipikus hibáját. Alanya
középpontba állításával egyúttal
minden kor- és pályatárs jelen-
téktelenné válik. Ez még bocsá-

natos, mert megérthetô szerzôi
vétek volna. Ám Marx azt a fô-
benjáró hibát is elköveti, hogy
Szabó mellett mindenkit feke-
tére fest. Korábbi életrajzi köte-
tének fôbb negatív figuráit (Ko-
vács András, Nemeskürty Ist-
ván) átmasíroztatja ebbe a
könyvbe, s ellenszenvét újabb
közszereplôkre terjeszti ki (e sor-
ban talán szegény B. Nagy
László jár a legrosszabbul). A
kritikusok különben is egyetem-
legesen megkapják a magukét. A
szerzô Szabó életmûvének im-
ponálóan gazdag visszhangját
tárja elénk, mindent ismer, amit
a rendezôrôl valaha írtak vagy
csak mondtak. Marx – egyetlen
kivétellel – minden kritikusnak
rossz bizonyítványt oszt, Szabó
Istvánból jeles osztályzatot fur-
csa módon csak Geszti Pál kap,
a többiek mind megbuknak.
Hogy az életmû mégis szemléle-
tesen áll elénk, az a szerzô gaz-
dag tudásának köszönhetô, ám
a teljes értéshez nem árt némi
megelôzô olvasói tudás sem.
Még elgondolni is rossz, mi
lenne, ha Marx József egyszer
olyasvalakirôl írna portrét, akit
nem kedvel.

A kötet egyébként gyönyörû.
A jegyzetelést ügyesen megoldó
tördelés, gondos szerkesztôi
munka (hiba vagy tévedés szinte
csak elvétve akad), a tárgyhoz
illô gazdag irodalomjegyzék és
pontos filmográfia emeli a film-
történetírói munka színvonalát.
Szabó István szép ajándékot ka-
pott (legföljebb a könyv további
fölemlítettjei szívhatják kicsit a
fogukat).

Kelecsényi László

Bácskai Júlia: Kalap
Pszichológia+ami belefér
Magyar Könyvklub 2002, 334.o

Még soha nem volt 2 egyforma
nap az életemben – írja Bácskai
Júlia pszichológus, aki színé-
szeket, újságírókat, közmûvelô-
dési szakembereket, leendô
szociálpedagógusokat tanít. Az
elsô magyar pszichoszínház
megalakítója, melyben színé-
szekkel mutatja be a minden-
napok élethelyzeteit. Új, hete-

dik könyvében a hétköznapok
pszichológiájával foglalkozik.
Mitôl mûködik egy párkapcso-
lat, egy házasság, egy család?
Mit tehetünk a mûködésképte-
len kapcsolatok túléléséért, a
mûködôk karbantartásáért?
Hogyan viszonyuljunk külön-
bözô életkorú gyermekeinkhez
és problémáikhoz? Könyvei-
ben olyan helyzeteket rögzít,
melyek mindenkivel megtör-
ténnek. Szeret típusokat felállí-
tani, a problémákat általános
szinten megfogalmazni, hogy
aztán válaszait is általános ér-
vényûen fogalmazza meg. Pszi-
chológiai praxisából kiragadott
példákkal segíti – elsôsorban a

szülôket és a felnôtt párkapcso-
latban élôket – hogy gondja-
ikra gyógyírt találjanak. Egy-
szerûen, közérthetô nyelven ír,
alkalmanként provokáló cím-
adásaival igyekszik az olvasó
érdeklôdését ébren tartani kö-
zel háromszáz oldalon át. Min-
dig és mindenkit tegez. Magát
egyszerûnek, természetesnek és
ôszintének tartja. Kétségtele-
nül közvetlen stílusa van. Imád
rögtönözni. Úgy véli, minden-
kinek szüksége van az önisme-
retre, s ebben ô, mint az egész-
ség pszichológusa közremû-
ködhet. Szabadszómûvesnek
nevezi magát.

Sz.Zs.
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■ Csak most tudatosult ben-
nem, amikor végiglapoztam
Pintér Lajos Békarokka címû
kötetét, milyen ritkán is kerül
a kezembe gyerekeknek szóló
verseskönyv. Forgatván a kis
kötet lapjait, gyönyörködtem
Schéner Mihály szép, színes il-
lusztrációiban, és ízlelgettem
a költô verseinek sokféleségét,
szinte dúdoltam a szabályos
formájú, rímes dalokat, mon-
dogattam elôbb a gyógynövé-
nyek, aztán madarak nevébôl,
majd családnevekbôl szerkesz-
tett szabadverseket. Feltûnik
itt versben történelmi rég-
múlt, zselici pince a közel-
múltból, vasbeton lakótelep a
jelenbôl. Versekbe költözik
gyerekkori élmény és termé-
szeti szépség. A kortárs mo-
dern líra képviselôje szól e kö-
tetben (kötettel) a gyerekek-
hez, remélem, a „címzettek” is
örömüket lelik a versekben.

Különös, mondhatni, bizarr
kis képeskönyvre akadtam a
Trivium Kiadó kínálatában.
Egyáltalán nem biztos, hogy a
kiadó csak a gyerekeknek
szánta ezt a kiadványát, hi-
szen a saját szememmel lát-
tam, hogy felnôttek is fel-fel-
nevetve nézték végig a képe-
ket. A mesét, amelynek fel-
dolgozását adja a kötet, min-
denki ismeri, hiszen az a Pi-
roska és a farkas. A könyv nem
a szövegtôl, hanem a benne
látható fotóktól  különös. A
szerzô, aki ismert és elismert

fotómûvész, kutyákkal (szere-
tett weimári vizsláival) „ját-
szatja el” a klasszikus történe-
tet. Az ötlet persze azoknál
számíthat tetszésre, akik már
ismerik az eredeti Grimm-me-
sét, és nem idegenkednek a
hagyománytól eltérô, szokat-
lan mûvészi megoldásoktól.
(Tündéri kutyamesék)

Az elôzôekben bemutatott
mesekönyvnek éppen az el-
lentéte Bálint Ágnesnek a Lab-
darózsa lámpája címû kötete,
amely az elôzô számunkban
ismertetett Labdarózsának a
folytatása. E kedves és hagyo-
mányosnak mondható törté-
netsor szereplôi gyerekek és
valóságos állatok, akik egy me-
sebeli kertben játszanak, azaz
szórakoznak és ismerkednek a
világgal. Békés, harmonikus
miliôben sorjáznak az esemé-
nyek, miközben egymást vált-
ják az évszakok. Bálint Ágnes
meséi és Reich Károly jellegze-
tes, színes rajzai meghitt nyu-
galmat, derût árasztanak,  el-
sôsorban érzelmileg nevelik a
kis olvasókat.

Nagyobbaknak, azaz a tíz év
körülieknek ajánlom (minde-
nekelôtt) Angela Nanetti olasz
írónônek Az én könyvtáram so-
rozatban megjelent gyerekregé-
nyét. A mû fôszereplôje, s egy-
ben narrátora (vagyis mesé-
lôje) egy tízéves fiú, Tonino.
Ôróla, szüleirôl, nagyszüleirôl,
az iskoláról, de elsôsorban az
anyai nagyapjáról szól ez a hol
vidám, hol szomorú, végsôso-
ron mélységesen ôszinte és el-
gondolkodtató történet. Otta-
viano, „a vidéki nagyapa” egy
cseresznyefát ültetett el a vete-
ményeskertben, még akkor,
amikor Tonino édesanyja
megszületett. A cseresznyefa
és a kislány együtt nôttek, és
ugyanazt a nevet viselték: Feli-
ce, vagyis Boldogság. Csodála-
tos volt a cseresznyefa és nem
mindennapi ember volt a
nagyapó. A kisfiú tôle tanult
meg fára mászni, tôle tudta
meg, hogy a növények érzô lé-
nyek, és hogy egy Alfonsina

nevû liba családtag lehet. Sok
minden történik ebben a ki-
tûnô regényben, a cselekmény
minden szálát itt nem tudom
kibogozni, csupán annyit áru-
lok el: Felice, a cseresznyefa
nagy veszélybe kerül, a nagy-
papa persze megpróbálja meg-
menteni. Azután, hogy az öreg
meghal, a feladat Toninóra
marad… (A fordítás Székely
Éva munkája. Az illusztráció-
kat Lipták György rajzolta.)

Kár, hogy nem elôbb olvas-
tam Louis Sachar újonnan
megjelent regényét, melynek
címe David nem hagyja magát,
mert megjósoltam volna,
hogy sikereslistás lesz. Igaz, a
szerzô ismeretében ilyen jóslá-
sokba bocsátkozni nem nagy
kunszt, a többi magyarul nap-
világot látott regénye is kivétel
nélkül bestseller lett: a Stan-
ley, a szerencse fia, a Bradley,
az osztály réme és a Laura tit-
kos társasága. David is vagány
szeretne lenni, mint az osztály
menô srácai, ezért velük tart,
amikor elrabolják egy különös
idôs hölgy kígyófejes botját.

Jóllehet csupán passzív sze-
replôje a korántsem jópofa
heccnek, ôt éri a haverja által
boszorkánynak nevezett Mr.
Bayfield átka: „A doppelgän-
gered kérôddzön a lelkeden!”
Ezt követôen szegény David-
nek semmi sem sikerül, foly-
ton kínos helyzetekbe kerül.
Úgy érzi, az átok megfogant
(különösen, hogy fogalma
sincs arról, mi az a doppelgän-
ger). Céltáblájává válik a ma-
gukat nagymenôknek tartó fi-
úknak, s ráadásul abban sem
bízik, hogy összejön egy ran-
devú az osztály legcsinosabb
lányával. Szerencsére új (ren-
des) barátokra tesz szert, akik
segítenek neki, hogy kievickél-
jen ebbôl a helyzetbôl.  

Öt jó könyv után jöjjön a
ráadás, hatodiknak a Szerelmes
kamaszok, azért ebben a ro-
vatban, mert meggyôzôdé-
sem, hogy a Tök jó könyvek so-
rozatot a nagyobb kamaszok
is olvassák, mint ahogy kifeje-
zetten „felnôtt irodalmat” is
fogyasztanak a mindent ol-
vasó gyerekek. (Ugyan miért
ne?!) A napjainkban (2001-
ben) játszódó történet Balog
Ágiról szól, aki már leérettsé-
gizett és túl van a fôiskolai
felvételi vizsgán is, ami re-
mek, de éppen most (a regény
elején) jelenti be neki a sze-
relme, Balázs, hogy a szülei-
vel öt évre Mexikóba megy.
Regénykezdetnek (de csakis
annak!) nem rossz. Bátran ál-
lítom a folytatás sem rossz,
sôt. Babay Bernadett újabb
könyve hasonlóan kellemes
olvasmány, remekül megfor-
mált ifjú és idôsebb szerep-
lôkkel, mint amilyen a Ra-
vasz kamaszok volt.

Pintér Lajos: Békarokka. Holnap
Kiadó. 67 old., 1000 Ft; Wil-
liam Wegman: Piroska és a
farkas. Trivium Kiadó.; Bálint
Ágnes: Labdarózsa lámpája.
Holnap Kiadó. 110 old., 1590
Ft; Angela Nanetti: Nagyapó a
cseresznyefán. Móra Kiadó, 120
old.,  1280 Ft;  Louis Sachar:
David nem hagyja magát. Ani-
mus Kiadó. 212 old., 1390 Ft;
Babay Bernadett: Szerelmes ka-
maszok. Ciceró Könyvstúdió.
124 old., 980 Ft

(Csokonai)

G Y E R E K K Ö N Y V - A J Á N L Ó

Öt jó könyv,
meg egy a ráadás
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ajánlatából:

Nagy Olga–Vöô Gabriella
Havasok mesemondója
Jakab István meséi
3500 Ft

Feuer Mária
A firka lélektana
1850 Ft

Herczeg Gyula
Olasz leíró nyelvtan 
Változatlan lenyomat
3700 Ft

Cicero
Az állam
1680 Ft

Juhász József
Hidrogeológia
6900 Ft

AKADÉMIAI KIADÓ
www.akkrt.hu

E-mail: custservice@akkrt.hu

Jogi és Üzleti Kiadó Kft.
www.complex.hu

E-mail: complex@kjk-kerszov.hu

CD EU Jogtár 
Új Complex CD Jogtár kiegészítés

17 920 Ft 

Iratmintatár 2002
Munkajog

Kiegészítô CD-vel
Iratmintatár sorozat

3920 Ft 

Philip Kotler
Marketing menedzsment

4905 Ft

Kincses Ildikó – Kántás Péter
A szabálysértési jog

4704 Ft

Barinkai Zsuzsanna – Herczog Mária
– Lovas Zsuzsanna – Neményi Eszter – Rónaszéki Katalin

Együtt vagy külön
Maradjunk együtt vagy váljunk el?

3920 Ft

Önkormányzatok által kezelt adók iratmintatára
Iratmintatár sorozat

5040 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.

Látogasson el webáruházunkba: www.szakkonyv.hu

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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600 idézet a szeretetrôl. Kheiron '97. 
ISBN: 963-85949-7-7 fûzött: 525 Ft 

A
A csodálatos kutyák! Különös kutyatör-

ténetek. Saxum. 
ISBN: 963-9308-41-2 kötött: 1800 Ft 

A diszciplínák mûvelése. 9. Mûvészetek.
MTA. (Magyarország az ezredfordulón.
XIV., Tudománypolitika) 
ISBN: 963-508-345-9 fûzött: 100 Ft 

A diszciplínák mûvelése. 12. Agrártudo-
mány. MTA. (Magyarország az ezred-
fordulón. XIV., Tudománypolitika) 
ISBN: 963-508-347-5 fûzött: 100 Ft 

A diszciplínák mûvelése. 14. Földtudo-
mány. MTA. (Magyarország az ezred-
fordulón. XIV., Tudománypolitika) 
ISBN: 963-508-349-1 fûzött: 100 Ft 

A diszciplínák mûvelése. 16. Informati-
ka. MTA. (Magyarország az ezredfor-
dulón. XIV., Tudománypolitika) 
ISBN: 963-508-351-3 fûzött: 100 Ft 

Agrippa von Nettesheim, Henricus Cor-
nelius – Erasmus, Desiderius: Kétarcú
orvostudomány. Kalligram. 
ISBN: 80-7149-463-1 fûzött: 1200 Ft 

Agyafúrt számrejtvények: 7–9 évesek-
nek. Tessloff és Babilon. 
ISBN: 963-9182-69-9 fûzött: 350 Ft 

Agyafúrt számrejtvények: 9–11 évesek-
nek. Tessloff és Babilon. 
ISBN: 963-9182-70-2 fûzött: 350 Ft 

A honfoglalástól Mohácsig. Millenniumi
visszapillantás a délvidéki magyar kul-
túra elsô félezredére. Novi Sad, Jugo-
szláviai Magyar Mûvelôdési Társaság.
(A Jugoszláviai Magyar Mûvelôdési
Társaság kiskönyvtára. Mûvelôdés- és
helytörténet 9.) 
ISBN: 86-82043-71-8 fûzött: 1450 Ft 

Ajtony Árpád: Miért ilyen késôn? 1969–
1972. Orpheusz. 
ISBN: 963-9377-15-5 fûzött: 1500 Ft 

A kilenc intés. Régi kínai históriás elbe-
szélés. Szerzôi kiad. 
ISBN: 963-440-861-3 fûzött: 1167 Ft 

Akitôl ellopták az idôt. Szerb Antal em-
lékezete. 2. bôv. kiad., Kairosz. 
ISBN: 963-9406-71-6 fûzött: 3800 Ft 

A Magyar Királyi Állami Felsô Építô
Ipariskola szünidei felvételei, 1912–
1942. Repr. kiad. Terc. 
ISBN: 963-00-9480-0 kötött: 8900 Ft 

A magyarországi Duna-völgy területfej-
lesztési kérdései. (1. köt.) MTA. (Ma-

gyarország az ezredfordulón: stratégiai
kutatások a Magyar Tudományos Aka-
démián. IV. A területfejlesztési program
tudományos alapozása) 
ISBN: 963-508-338-6 fûzött: 

A magyarországi Duna-völgy területfej-
lesztési kérdései. (2. köt.) MTA. (Ma-
gyarország az ezredfordulón: stratégiai
kutatások a Magyar Tudományos Aka-
démián. IV. A területfejlesztési program
tudományos alapozása) 
ISBN: 963-508-339-4 fûzött: 

A második nyilvánosság. XX. századi
magyar mûvészet. Enciklopédia. (Mû-
vészeti világ) 
ISBN: 963-8477-62-8 fûzött: 2900 Ft 

Ambrose, Stephen E.: D nap, 1994. jú-
nius 6. A partraszállás története. Gabo. 
ISBN: 963-9421-19-7 kötött: 3500 Ft 

A perverzió méltósága. Kalligram. 
ISBN: 80-7149-475-5 fûzött: 1300 Ft 

Aristophanèsz: Arisztophanész vígjáté-
kai. Osiris. (Osiris klasszikusok) 
ISBN: 963-389-196-5 kötött: 4200 Ft 

Arthus-Bertrand, Yann – Trotereau, Ja-
nine: Görögország madártávlatból.
Glória. 
ISBN: 963-9283-42-8 kötött: 7980 Ft 

Asimov, Isaac: Teljes Alapítvány, Biroda-
lom, Robot univerzuma. 1. köt. Szukits. 
ISBN: 963-9393-40-1 kötött: 3500 Ft 

Asimov, Isaac: Teljes Alapítvány, Biroda-
lom, Robot univerzuma. 2. köt. Szukits
ISBN: 963-9441-03-1 kötött: 3700 Ft 

B
Baán Tibor: Szentély. Versek. Orpheusz.

(Orpheusz könyvek) 
ISBN: 963-9377-23-6 fûzött: 1000 Ft 

Bächer Iván: Haláltánc. Családtörténe-
tek. Göncöl. 
ISBN: 963-9183-35-0 kötött: 1890 Ft 

Balázs Béla Stúdió, 1961–2001. BBS-E
K.: Orpheusz. 
ISBN: 963-9377-20-1 fûzött: 2100 Ft 

Balázsovics Mihály: Levelek a Hegyol-
dalból. Regény. Új Kézirat: Széphalom
Kvmûhely. 
ISBN: 963-9373-22-2 fûzött: 1600 Ft 

Bánosi György – Veresegyházi Béla:
Külföldi uralkodók. [476–1900]. Anno. 
ISBN: 963-375-143-8 kötött: 525 Ft 

Barankovics István: Demokrácia, egy-
ház, szabadság. Szt. István Társ. 
ISBN: 963-361-351-5 fûzött: 980 Ft 

Bárdos András: Mit szól hozzánk? Kép-

zômûv. K. 
ISBN: 963-336-882-0 fûzött: 1990 Ft 

Bärnkopf Zsolt: A kommunikáció köny-
ve. Flaccus. 
ISBN: 963-9412-10-4 fûzött: 1490 Ft 

Bastian, Hans-Werner: Halogénvilágítás
a lakásban. Cser K. (Csináld magad) 
ISBN: 963-9327-95-6 fûzött: 1698 Ft 

Bauman, Zygmunt: Globalizáció. A tár-
sadalmi következmények. Szukits Kv.
(A XXI. század kérdései) 
ISBN: 963-9393-68-1 fûzött: 1490 Ft 

Bayer Zsolt: Tündértemetô és egyéb no-
vellák. Kairosz. 
ISBN: 963-9406-64-3 fûzött: 2600 Ft 

Beke Albert: Márai Sándor a magyarság-
ról és a zsidóságról. Szenci Molnár
Társ. 
ISBN: 963-250-062-8 fûzött: 1900 Ft 

Békési Zsolt Csaba: Száz régi magyar
ének. Kairosz. 
ISBN: 963-9406-57-0 kötött: 3800 Ft 

Beniczky Péter: Gyémánt hasad vértûl.
Válogatott magyar és szlovák versek.
Lilium Aurum. 
ISBN: 80-8062-109-8 fûzött: 920 Ft 

Benkô Levente: Bûn volt a szó. Doku-
mentumriport erdélyi pokoljárásról,
Moyses Márton egyszemélyes forradal-
máról. Sepsiszentgyörgy, Charta. 
ISBN: 973-8326-05-2 fûzött: 1800 Ft 

Bihari Péter: A németek. 2000 év Európa
küszöbén. Mûszaki Kvk. 
ISBN: 963-16-2762-4 fûzött: 2540 Ft 

Bihon Tibor: A halálontúli király. Fantasz-
tikus játékkönyv. Cherubion. (Harcos
képzelet 44.) 
ISBN: 963-9346-53-5 fûzött: 798 Ft 

Biri Magdolna: Lélekveszélyben. Szerzôi
kiad. 
ISBN: 963-44-0843-5 kötött: 2987 Ft 

Bocsák Miklós – Imre Mátyás: Kivég-
zés. [Simon Tibor élete és halála].
Szerzôk. 
ISBN: 963-440-896-6 kötött: 2480 Ft 

Bódi Zsuzsanna: Magyarországi cigány
mesterségek. Cigány Népmûvészek
Orsz. Egyes. 
ISBN: 963-03-5119-6 fûzött: 933 Ft 

Bodonyi László – Walter Béla: Gól volt,
gól nem volt... Mesés beszélgetések a
fociról. Media Nox. 
ISBN: 963-86214-4-3 fûzött: 1690 Ft 

Bodor Béla: Ragtime a Vérnôszô Barom-
mal. Versek a huszadik századból. Or-
pheusz. 
ISBN: 963-9377-24-4 fûzött: 1300 Ft 

Bognár Cecil. OPKM: XII. Ker. Ped.
Szolg. Közp. (Tudós tanárok, tanár tu-
dósok) 
ISBN: 963-9315-37-0 fûzött: 500 Ft 

Börcsök Mária – Kopátsy Sándor: Sze-
rencsés ember. Börcsök Mária kérdezi
Kopátsy Sándort. CET Belvárosi Kvk. 
ISBN: 963-9114-59-6 fûzött: 1500 Ft 

Boros Géza: Statuenpark. Oberbürger-
meisteramt der Stadt Budapest. (A mi
Budapestünk) 
ISBN: 963-9170-45-3 fûzött: 600 Ft 

Boros Géza: Statue park. Municipality of
Budapest, Office of the Mayor, (A mi
Budapestünk) 
ISBN: 963-9170-44-5 fûzött: 600 Ft 

Boros Géza: Szoborpark. Városháza. (A
mi Budapestünk) 
ISBN: 963-9170-43-7 fûzött: 400 Ft 

Boros György. Interart Stúdió. (Fénykép-
tár 22.) 
ISBN: 963-8035-91-9 fûzött: 2000 Ft 

Bozai Ágota: Tranzit glória. M. Kvklub. 
ISBN: 963-547-633-7 fûzött: 1870 Ft 

Bozsik Péter: Csantavéri Orlandó. Re-
gény. Pufi Pressz (Abakusz könyvek) 
ISBN: 963-202-220-3 fûzött: 2000 Ft 

Brown, Maria: A hitszegô. W. Stoker: Lí-
cium-art. 
ISBN: 963-86125-4-1 fûzött: 848 Ft 

Brüssing, Marianne: Krepp-papír állat-
kák és díszek. Cser K. (Színes ötletek
2002/46.) 
ISBN: 963-9445-06-1 fûzött: 598 Ft 

Budai Zoltán – Budai Ákos: Horvátor-
szág és a szlovén tengerpart. 4. átd. és
bôv. kiad., Ketzal Kft. (Magyar szemmel
[1.]) 
ISBN: 963-202-296-3 fûzött: 1980 Ft 

Bukrejev, Anatolij – DeWalt, Gary We-
ston: Hegyi ôrület. Az 1996-os Mont
Everest-i tragédia más szemszögbôl.
Park. (Veszélyes övezet) 
ISBN: 963-530-543-5 kötött: 2980 Ft 

Buza Péter: Túlparti látomás. Séta az
idôben, a budai Duna-soron. Város-
háza. 
ISBN: 963-9170-46-1 kötött: 2500 Ft 

C
Carter, Mildred – Weber, Tammy: Ön-

gyógyítás testmasszázzsal. Átd., bôv.
kiad. Gold Book. 
ISBN: 963-9248-72-X fûzött: 1690 Ft 

Celko, Joe: SQL felsôfokon. Kiskapu. 
ISBN: 963-9301-20-5 fûzött: 4900 Ft 

Meg jelent könyvek
2002. május 31. – június 13.

ELÔFIZETÉSI FELHÍVÁS

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

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

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

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

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

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.

Magyar Könyvgyûjtô
A régi könyvek és az antikvitások kedvelôinek.

Kizárólag elôfizetôknek!

Elôfizetési díj 2002. évre (10 szám) 4400 Ft.

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

MEGRENDELÉS

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

Kérem küldjenek belföldi postautalványt és számlát az elôfizetési díj
befizetéséhez.

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

CÍM  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Chopra, Deepak: Határtalan életerô. Tel-
jes testi-lelki program, a krónikus fárad-
ság leküzdése. Édesvíz. (A tökéletes
egészség könyvtára) 
ISBN: 963-528-296-6 fûzött: 1350 Ft 

Constant, Alphonse Louis: A magas má-
gia dogmája. Hermit.
ISBN: 963-9231-23-1 fûzött: 1990 Ft 

Cotterell, Maurice M.: Viracocha elve-
szett sírja. A perui piramisok titka. Gold
Book. 
ISBN: 963-9437-14-X kötött: 1980 Ft 

Curtis, Christopher Paul: Bud vagyok,
uram! Animus. 
ISBN: 963-9307-56-4 kötött: 1390 Ft 

Czanik Csaba Árpád: Test, lélek, szel-
lem és a környezô világunk egyensúlya
[videodok.]. Genezis 2001 Bt. 
1600 Ft 

Czanik Csaba: Túl életen és halálon. Ka-
raván. 
ISBN: 963-00-9686-2 fûzött: 1600 Ft 

Czigány Lóránt: Talpalatnyi senkiföldjén.
Kortárs K. (Phoenix könyvek)
ISBN 963-9297-56-9 fûzött: 2100 Ft

Cs
Csángómagyar népballadák. Kriterion. 

ISBN: 973-26-0688-6 kötött: 3500 Ft 

Csató László: Porfelhôben. 3BT. 
ISBN: 963-202-367-6 fûzött: 940 Ft 

Csicsery-Rónay István – Horváth János
– Török Bálint: A demokrácia fellegvá-
rának építôi. Századvég. 
ISBN: 963-9211-35-4 fûzött: 1680 Ft 

Csipan, Tibor: Kalliopé. M. Kvklub. 
ISBN: 963-547-689-2 kötött: 1650 Ft 

D
Dános Béla: Farmakobotanika. A gyógy-

növénytan alapjai: kemotaxonómia:
[egyetemi tankönyv]. 2. jav. kiad., Argu-
mentum. 
ISBN: 963-446-204-9 kötött: 3200 Ft 

Darnel Christian: Mit (t)akar a nô? Meg-
oldások könyve férfiaknak. Százszor-
szép. 
ISBN: 963-7673-41-5 fûzött: 998 Ft 

Darvasi László: A lojangi kutyavadászok.
Kínai novellák. Magvetô. 
ISBN: 963-14-2293-3 kötött: 1890 Ft 

Dávid János: Out and about Lake Bala-
ton. Well-PRess. (Your exploration
handbook) 
ISBN: 963-86251-2-0 fûzött: 1950 Ft 

Dávid János: Vendégváró Balaton. Well-
PRess. (Kirándulások könyve) 
ISBN: 963-86251-1-2 fûzött: 1950 Ft 

Dávid János: Zu Gast am Balaton. Well-
PRess. (Buch der Entdecker) 
ISBN: 963-86251-3-9 fûzött: 1950 Ft 

David, Peter: Pókember. Szukits. 
ISBN: 963-9441-21-X fûzött: 1390 Ft 

Deák Júlia: A jólismert ajtó. Novellák. Fe-
kete Sas Kiadó.
ISBN 963-9352-33-0 kötött: 1400 Ft

Deleuze, Gilles: Proust. Atlantisz. (Ve-
szedelmes viszonyok) 
ISBN: 963-9165-60-3 kötött: 1995 Ft 

Dertouzos, Michael L.: Félkész forrada-
lom. Útban a megszelídített számítógé-
pek felé. Typotex. (Információs társa-
dalom A-tól Z-ig) 
ISBN: 963-9326-40-2 kötött: 2400 Ft 

Déry Tibor. Alexandra. (Kossuth-díjas
írók 2.) 
ISBN: 963-368-205-3 kötött: 1699 Ft 

Dhammapada. 2. jav. kiad., Farkas L. I.,
Gaia Multimédia Stúdió. 
ISBN: 963-202-273-4 fûzött: 2350 Ft 

Dorry, Thomas: Kígyótojás. Anno. 
ISBN: 963-375-140-3 fûzött: 625 Ft 

Drog és társadalom. Az addikció mintá-
zatai. Új Mandátum. (Addiktológia
könyvek 1.) 
ISBN: 963-9336-85-8 fûzött: 2890 Ft 

Durrell, Gerald: Madarak, vadak, roko-
nok. Európa.
ISBN: 963-07-7166-7 fûzött: 1300 Ft 

Durst. Eine zweisprachige Anthologie
ungarischer Liebesgedichte. Corvina. 
ISBN: 963-13-5202-1 fûzött: 2200 Ft 

E
Éder Mária: Aki cigányútra ment. Szub-

jektív vallomás a cigánykérdésrôl. Sa-
xum. (Az élet dolgai) 
ISBN: 963-9308-46-3 fûzött: 980 Ft 

Éder Mária: Gubancok és tettesek. A
családi zavaroktól a bûnelkövetésig.

Saxum. (Az élet dolgai) 
ISBN: 963-9084-98 

Ehmann Bea: A szöveg mélyén. A pszi-
chológiai tartalomelmezés. Új Mandá-
tum. (Szöveg és lélek 2.) 
ISBN: 963-9336-73-4 fûzött: 1800 Ft 

Ember Mária: El a faluból. Múlt és Jövô
K. 
ISBN: 963-9171-81-6 fûzött: 1200 Ft 

Erdélyi Margit: Angol nyelvkönyv. Úton a
nyelvvizsgához. Anno. 
ISBN: 963-375-039-3 fûzött: 625 Ft 

Erdélyi Margit: A szerelem erejével. An-
no. 
ISBN: 963-375-241-8 fûzött: 625 Ft 

Erdélyi Margit: Kis angol nyelvtan. Lau-
de. 
ISBN: 963-7830-50-2 fûzött: 425 Ft 

Erdélyi Margit: Mindig van remény. [Sze-
relmes regény]. 2. kiad. Anno. 
ISBN: 963-375-102-0 [hibás ISBN 963-9199-77-X] fûzött:
700 Ft 

Eros in folklore. Akad. K.: European
Folklore Institute. (Bibliotheca traditio-
nis Europeae 3.) 
ISBN: 963-05-7814-X fûzött: 2900 Ft 

Értelmezések az elmúlt századból. Je-
lenkor. (Sensus füzetek) 
ISBN: 963-676-295-3 fûzött: 990 Ft 

Európai politikai rendszerek. Osiris.
(Osiris kézikönyvek) 
ISBN: 963-389-226-0 kötött: 4980 Ft 

F
Faludy, Andrew: Apámat nem láttátok?

Glória. 
ISBN: 963-9283-67-3 kötött: 1790 Ft 

Farkasházy Tivadar: Fülig Jimmy kiadott
és kiadatlan levelei. 2. változó kiad.,
Glória. 
ISBN: 963-9283-68-1 fûzött: 1999 Ft 

Feist, Raymond Elias: Árulás. 
ISBN: 963-9399-16-7 fûzött: 1498 Ft 

Fekete Judit: Politika, kríziskezelés, vál-
lalkozás. Központi-gazdaságirányítás
válságkezelôi magatartása, 1978–
1987: adalékok a jelenkor magyar gaz-
daság-, társadalom- és politikatörténet-
hez. Kairosz. 
ISBN: 963-9406-53-8 kötött: 3800 Ft 

Fenákel Judit: A fénykép hátoldala. No-
vella. 
ISBN: 963-7953-98-1 kötött: 1890 Ft 

Fénelon, Francois Salignac de La
Motte: Értekezés Isten létérôl és tulaj-
donságairól. Szt. István Társ. (Fides et
ratio: a vallásbölcselet kiskönyvtára 2.) 
ISBN: 963-361-343-4 fûzött: 1780 Ft 

Fenyves Marcell: Petôfi. Verselemzések
és olvasókönyv. Puedlo. 
ISBN: 963-932-013-7 fûzött: 525 Ft 

Ferdinandy György: Vadnyugati tárcatár.
Orpheusz. (Orpheusz könyvek) 
ISBN: 963-9377-27-9 fûzött: 1500 Ft 

Feuer Mária: A firka lélektana. Akad. K. 
ISBN: 963-05-7892-1 kötött: 1850 Ft 

Ficsku Pál: Szakbarbárok. Magyar RAP-
szódia. Pufi Pressz (Abakusz könyvek) 
ISBN: 963-202-218-1 fûzött: 1800 Ft 

Ficsor Zoltán: Papírrepülôk. 15 db nagy-
teljesítményû papírrepülô-modell. 2. ki-
ad. Lazi K. 
ISBN: 963-9416-13-4 fûzött: 390 Ft 

Fodor Helga: Esti galéria. M. Téka: Te-
van. 
ISBN: 963-7278-77-X fûzött: 700 Ft 

Földi Pál: A Gestapo története. Anno. 
ISBN: 963-375-057-1 fûzött: 625 Ft 

Földi Pál: Hitler, a hadvezér. Anno. 
ISBN: 963-9199-26-5 fûzött: 600 Ft 

Földi Pál: Tankkönyv. A Mark 1-tôl a Ki-
rálytigrisig. Anno. 
ISBN: 963-375-040-7 fûzött: 625 Ft 

Franzl, Johann: I. Rudolf. Az elsô Habs-
burg a német trónon. Corvina. 
ISBN: 963-13-5138-6 fûzött: 2600 Ft 

Furkó Zoltán: Háború és béke rádióban
és televízióban. Ajtósi Dürer K. (A ma-
gyar rádiózás hôskora) 
ISBN: 963-8314-26-5 fûzött: 1200 Ft 

Furtwängler, Wilhelm: Zene és szó. Ze-
nei és esztétikai írások: diszkográfia.
Q.E.D. K. 
ISBN: 963-00-8229-2 kötött: 2950 Ft 

Füst Milán összegyûjtött levelei. Fekete
Sas Kiadó.
ISBN 963-9352-37-3 kötött: 5600 Ft

Fûszerek könyve. Pallas Antikvárium. 
ISBN: 963-85581-2-1 [hibás ISBN 963-8581-2-1] fûzött:
398 Ft 

Füzesi Zsuzsa: Mondókáskönyv. Mondo-

gatók, kiszámolók, játékok. (3.) 4. kiad.
Urbis. 
ISBN: 963-9291-27-7 kötött: 1598 Ft 

Füzesi Zsuzsa: Mondókáskönyv. Mondo-
gatók, kiszámolók, játékok. (4.) 2. kiad.
Urbis. 
ISBN: 963-9291-28-5 kötött: 1598 Ft

Füzesi Zsuzsa: Mondókáskönyv. Mondo-
gatók, kiszámolók, játékok. (5.) 2. kiad.
Urbis. 
ISBN: 963-9291-29-3 kötött: 1598 Ft 

G
Gabnai Katalin: A mindenlátó. Három

színpadi játék. Neoprológus. 
ISBN: 963-7932-41-0 fûzött: 1200 Ft 

Gábor Marianne: Hommage … Rónai
Mihály András. Glória. 
ISBN: 963-9283-83-5 [hibás ISBN 983-9283-83-1] kötött:
2500 Ft 

Gazda Árpád: Mikor kicsi voltam, magyar
voltam. Riportok. Kriterion. 
ISBN: 973-26-0683-5 fûzött: 1680 Ft 

Gazda József: Az istennel még magyarul
beszélgetünk. Magyar szórványok a
Kárpát-medencében. Püski. 
ISBN: 963-9337-68-4 kötött: 3360 Ft 

Gellérthegyi István: Környezetvédelmi
döntvénytár, 1995–2001. A Környezet-
és Természetvédelmi Fôfelügyelôség
jogerôsen befejezett közigazgatási pe-
reinek gyakorlatából. HVG-ORAC. 
ISBN: 963-9404-26-8 fûzött: 6160 Ft 

Globális marketing. 2. kiad. Mûszaki
Kvk. 
ISBN: 963-16-3030-7 kötött: 4804 Ft 

Grant, Laurie: Holló és hattyú. Harlequin.
(Romana széphistória) 
ISBN: 963-536-837-2 fûzött: 995 Ft 

Grendel Lajos: A tények mágiája. Mé-
szöly Miklós idôskori prózája. Kalli-
gram. 
ISBN: 80-7149-474-7 kötött: 1400 Ft 

Gröndahl, Jens Christian: Virginia. QLT
Mûfordító BT. (Polar könyvek) 
ISBN: 963-00-8538-0 kötött: 1200 Ft 

Grósz Zoltán: Arany focikönyv, 1863–
2002. Athenaeum 2000. 
ISBN: 963-9261-92-0 fûzött: 1690 Ft 

Gy
Györffy László: Pásztázó, magányerô-

bôl: európai magyarságunk csapda-
helyzeteirôl. Esszék, közéleti írások.
Hét Krajcár K.
ISBN 963-8250-79-8 fûzött: 760 Ft 

György Attila: Harminchárom. M. Kvklub. 
ISBN: 963-547-684-1 kötött: 1590 Ft 

Gyôry Attila: Kerékkutya. Kalligram –
Ister. 
ISBN: 80-7149-468-2 kötött: 1600 Ft 

H
Hamvas Béla. Új Mandátum. (Magyar

panteon 15.) 
ISBN: 963-9336-81-5 kötött: 3000 Ft 

Hargitai György: Édességek és torták.
Média Nova. 
ISBN: 963-00-9889-X kötött: 1680 Ft 

Hargitai György: Házi tészták & sütemé-
nyek. Média Nova. 
ISBN: 963-00-5113-3 kötött: 1680 Ft 

Hargitai György: Pecsenyék & sültek.
Média Nova. 
ISBN: 963-00-6193-7 kötött: 1680 Ft 

Hargitai György: Vadételek a javából.
Média Nova. 
ISBN: 963-00-8487-2 kötött: 1680 Ft 

Hauszmann Alajos. Holnap. (Az építé-
szet mesterei) 
ISBN: 963-346-526-5 kötött: 5900 Ft 

Herke Rózsa: Hová, merre? [s.n.] 
fûzött: 1333 Ft 

Hofi. HungaLibri. 
ISBN: 963-9163-57-0 kötött: 2998 Ft 

Horváth Elemér: Talajvíz. Válogatott ver-
sek, 1992–1997. Orpheusz. (Orpheusz
könyvek) 
ISBN: 963-9377-22-8 fûzött: 1500 Ft 

Horváth Mária – Almási Jonatan Csaba:
Feng shui enciklopédia. A test és a lé-
lek kényeztetése feng shuival:[a termé-
szet és az ember összhangja]. Édes-
víz. 
ISBN: 963-528-579-5 kötött: 3990 Ft 

Horváth Tibor: Horvátország. Cartogra-
phia. (Cartographia útikönyvek) 
ISBN: 963-353-179-9 CM fûzött: 1400 Ft 

Hrabal, Bohumil: Macska-maszkabál,
avagy Gyónás feloldozás nélkül. Euró-

pa. 
ISBN: 963-07-7115-2 kötött: 1500 Ft 

Hugo, Victor: A párizsi Notre-Dame.
1482. Európa. (Európa diákkönyvtár) 
ISBN: 963-07-7161-6 fûzött: 850 Ft 

Hunyady Sándor: A hajó királynôje.
Amerikai novellák, naplók, jegyzetek és
emlékezések. Noran. (Századok le-
gendái) 
ISBN: 963-9356-53-0 kötött: 2000 Ft 

I
Icinke-picinke. Népmesék óvodások-

nak. 10. kiad. Móra K. 
ISBN: 963-11-7695-9 kötött: 1390 Ft 

Idillország kéklô ege. 16 dán költô a 20.
századból. Széphalom Kvmûhely. 
ISBN: 963-9373-23-0 fûzött: 1600 Ft 

Illyés Gyula: A törzs szavai. Írások az
anyanyelvrôl. Nap K. 
ISBN: 963-9402-05-2 kötött: 1950 Ft 

J
Jakab István: Havasok mesemondója.

Jakab István meséi. Akad. K. (Új ma-
gyar népköltési gyûjtemény 26.) 
ISBN: 963-05-7871-9 kötött: 3500 Ft 

Jakupcsek Gabriella – Vajay Zsófia: He-
pehupa. Jakupcsek Gabriella tévé-
könyve. Korona. 
ISBN: 963-9376-54-X kötött: 2650 Ft 

Jámborné Balog Tünde: Az én kalendá-
riumom. Széphalom Kvmûhely. 
ISBN: 963-9373-20-6 kötött: 1600 Ft 

Jelbeszéd az életünk. (2. köt.) Osiris. 
ISBN: 963-389-249-X fûzött: 2980 Ft 

Józsa László: Marketingstratégia. 2. ki-
ad. Mûszaki Kvk. 
ISBN: 963-16-3077-3 kötött: 3897 Ft 

Juhász Miklós: A balek. AB-Art. 
ISBN: 80-89006-41-8 fûzött: 1000 Ft 

K
Kácsor László: Bogrács és nyárs a víz-

parton. [Cserkészek, horgászok és ter-
mészetkedvelôk részére]. 2. jav., bôv.
kiad., Antológia. 
ISBN: 963-9354-09-0 fûzött: 1500 Ft 

Kaczér Illés: Ne félj szolgám, Jákob.
Göncöl. 
ISBN: 963-9183-34-2 kötött: 2990 Ft 

Kálmán C. György: Mû- és valódi élveze-
tek. Jelenkor. (Élô irodalom sorozat) 
ISBN: 963-676-304-6 fûzött: 1500 Ft 

Karátson Gábor: Szent Lukács írása
szerint való evangélium. Q.E.D. K. (Ka-
rátson Gábor bibliai akvarelljei 1.) 
ISBN: 963-00-8230-6 kötött: 2950 Ft 

Karinthy Frigyes: Elbeszélések. 2. Gyil-
kosok; Harun al Rasid. Akkord. (Karin-
thy Frigyes összegyûjtött mûvei 7.) 
ISBN: 963-7803-38-6 kötött: 1800 Ft 

Karinthy Frigyes: Esszék, kritikák. 1. Írá-
sok írókrók; Írók és könyvek. Akkord.
(Karinthy Frigyes összegyûjtött mûvei
9.) 
ISBN: 963-7803-47-5 kötött: 1800 Ft 

Karinthy Frigyes: Esszék, kritikák. 2. Írók
és könyvek; Elôszók könyvekhez;
Színház. Akkord. (Karinthy Frigyes
összegyûjtött mûvei 10.) 
ISBN: 963-7803-72-6 kötött: 1800 Ft 

Karinthy Frigyes: Humoreszkek. 3. Be-
széljünk másról; Ó nyájas olvasó; Ta-
nár úr kérem; Aki utoljára nevet. Ak-
kord. (Karinthy Frigyes összegyûjtött
mûvei 8.) 
ISBN: 963-7803-39-4 kötött: 1800 Ft 

Katona József: Bánk bán. Puedlo. 
ISBN: 963-9320-358 fûzött: 425 Ft 

Kendrey Gábor: Az orvosi hivatás ha-
zánkban az ezredfordulón. Golden
Book. 
ISBN: 963-9275-25-5 fûzött: 2800 Ft 

Kérdezz! Felelek!: 300 kérdés – 300 vá-
lasz: földrajz. Diáktéka. 
ISBN: 963-9198-59-5 fûzött: 317 Ft 

Kérdezz! Felelek!: 300 kérdés – 300 vá-
lasz: irodalom. Diáktéka. 
ISBN: 963-9198-60-9 fûzött: 317 Ft 

Kertész Imre: Kaddis a meg nem szüle-
tett gyermekért. 3. kiad. Magvetô. 
ISBN: 963-14-2281-X kötött: 1890 Ft 

Kertész István – Pál Lajos – Radnay Jó-
zsef: Munkajogi kézikönyv. HVG-O-
RAC. 
ISBN: 963-9404-25-X fûzött: 5712 Ft 

Kertész Péter: A Komlós. Ulpius-ház. 
ISBN: 963-9348-82-1 fûzött: 1980 Ft 
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Kibédi Varga Áron: És felébred, aminek
neve van. Kalligram. 
ISBN: 80-7149-462-3 kötött: 2000 Ft 

Király Lajos: “Híres betyár vagyok...”. A
betyár alakja a somogyi népköltészet-
ben. Somogy M. Honismereti Egyes. 
ISBN: 963-00-9768-0 fûzött: 2240 Ft 

Knoll Imre: Logisztika-gazdaság-társa-
dalom. Kovásznai. 
ISBN: 963-86194-3-0 fûzött: 2500 Ft 

Kô András – Nagy J. Lambert: Levelek
Rákosi Mátyáshoz. Maecenas Kvk. 
ISBN: 963-203-063-X kötött: 1650 Ft 

Kocsis István: Széchenyi. A magyarság-
tudat regénye. Püski. 
ISBN: 963-9337-62-5 kötött: 1960 Ft 

Kodolányi János: A vas fiai. (1. köt.) Szt.
István Társ. (Kodolányi János mûvei) 
bôr: 

Kodolányi János: A vas fiai. (2. köt.) Szt.
István Társ. (Kodolányi János mûvei) 
bôr: 

Kodolányi János: Én vagyok. (1. köt.)
Szt. István Társ. (Kodolányi János mû-
vei) 
kötött: 

Kodolányi János: Én vagyok. (2. köt.)
Szt. István Társ. (Kodolányi János mû-
vei) 
kötött: 5200 Ft

Kölcsey Ferenc – Agostini, Paolo: Him-
nusz. Serdián Kvk. (Editio plurilingua
2002/21.) 
ISBN: 963-9431-07-9 fûzött: 700 Ft 

Kölnei Lívia – Balázs Erzsébet: In omni
hora: minden órában. A Tizennégy Se-
gítôszent kultusza Magyarországon.
Kairosz. 
ISBN: 963-9406-43-0 fûzött: 1900 Ft 

Koncsol László: Vallató. Interjúk, cikkek,
1968–2001. AB-Art.
ISBN: 80-89006-30-2 kötött: 1900 Ft 

Köntös-Szabó Zoltán: Trianon gyerme-
kei. (Családi) krónika. 4. Torda felôl hírt
hoz a szél. Fekete Sas Kiadó.
ISBN 963-9352-35-7 fûzött: 1680 Ft

Kontra Ferenc: Gimnazisták. Magyaror-
szág, elejétôl fogva. M. Kvklub.
ISBN: 963-547-623-X kötött: 1750 

Kopátsy Sándor: Az Orbán-jelenség.
Belvárosi Kvk. 
ISBN: 963-9114-62-6 fûzött: 1000 Ft 

Kor/szak/határok. Kalligram. 
ISBN: 80-7149-479-8 fûzött: 1100 Ft 

Kósa Judit, N. – Szablyár Péter: Föld
alatti Pest. Városháza. (A mi Budapes-
tünk) 
ISBN: 963-9170-47-X fûzött: 400 Ft 

Kostolany, André: Kedvenc történeteim
a pénzrôl. Hasznos ötletek befektetôk-
nek és spekulánsoknak. Perfekt. 
ISBN: 963-394-475-9 kötött: 2490 Ft 

Kovács András Bálint: A film szerint a vi-
lág. Tanulmányok. Új Palatinus – Séd
Ny. Nyomdaip. K. 
ISBN: 963-9380-69-5 kötött: 3200 Ft 

Kovács Éva – Vajda Júlia: Mutatkozás.
Zsidó identitástörténetek. Múlt és
Jövô K. 
ISBN: 963-9171-80-8 fûzött: 2500 Ft 

Kraske, Eva-Maria: Candida. Természe-
tes segítség a bélgombák ellen: az
élesztôgomba-fertôzés eredményes
kezelése: öndiagnózis-teszt: gombael-
lenes diéta: hatékony megelôzés. Hol-
ló. (Egészséges életmód) 
ISBN: 963-9388-69-6 kötött: 1790 Ft 

Krizsán László: A korona árnyékában.
Kísérletek a Horthy-dinasztia megala-
pítására. BIP. 
ISBN: 963-9450-06-5 fûzött: 1490 Ft 

Kryon égi csatornáiból érkezett tanítá-
sa. 4. köt. Az ember Isten társaként. Út-
mutató egy új emberré váláshoz. Man-
dala Véda. 
ISBN: 963-86202-2-6 fûzött: 1690 Ft 

Kudelich Lajos: A hely szelleme. Felsôe-
rek 1995–1997. Interart Stúdió. 
ISBN: 963-8035-92-7 fûzött: 1500 Ft 

Kvíz: mûveltségi kérdések és válaszok
minden korosztály számára. Könyvmí-
ves Kvk. 
ISBN: 963-9262-60-9 fûzött: 850 Ft 

L
Lábass Endre: A madárfészekárus. Brit

olvasónapló. Orpheusz. 
ISBN: 963-9377-18-X fûzött: 2500 Ft 

Lakatos Mihály: Vizit a gömb túloldalán.
Kriterion. 

ISBN: 973-26-0642-8 fûzött: 1792 Ft 

Lant és kard: a tatárdúlástól Mátyás ki-
rály haláláig. Lilium Aurum. (Verses
magyar történelem 3.) 
ISBN: 80-8062-106-3 kötött: 2300 Ft 

Lengyel Balázs: Origo. Korai írások,
1938-1948. CET Belvárosi Kvk. 
ISBN: 963-9114-61-8 fûzött: 1000 Ft 

Lukácsy Sándor: Zengedezô sípszó.
Száz szemelvény a régi magyar egy-
házi irodalomból. Jelenkor. (Sion-hegyi
könyvtár) 
kötött: 

M
Macskássy Izolda: Szemeid szép ragyo-

gása. Régi magyar szerelmes versek.
Tinta. 
ISBN: 963-9372-35-8 kötött: 2940 Ft 

Macsovszky Péter: Hamis csapdák
könyve. Kalligram. 
ISBN: 80-7149-457-7 fûzött: 900 Ft 

Malhotra, Naresh K.: Marketingkutatás.
Mûszaki Kvk. 
ISBN: 963-16-3084-6 kötött: 7985 Ft 

Mandl Péter: Mákonypersely. Ulpius-
ház. 
ISBN: 963-9348-783 kötött: 1480 Ft 

Márai Sándor: Bébi. vagy az elsô szere-
lem. Helikon. 
ISBN: 963-208-761-5 kötött: 1800 Ft 

Marosán György (ifj.): Istennel, isten nél-
kül vagy istentelenül. Tûnôdések a hit-
rôl, a tudományról és az élet más kér-
déseirôl. Villányi úti Konferenciaközp.
és Szabadegy. Alapítvány. (Villányi úti
könyvek 26.) 
ISBN: 963-7580-34-4 fûzött: 1300 Ft 

Marsall László: Szélketrec. Megjelent és
meg nem jelent versek. Orpheusz. 
ISBN: 963-9377-17-1 fûzött: 2500 Ft 

Martin, George R. R.: Lázálom. Valhalla
Páholy. (A fantasy nagymesterei) 
ISBN: 963-9238-44-9 fûzött: 1490 Ft 

Márton Gyöngyvér: Távol. Elsô könyv.
Antológia. 
ISBN: 963-9354-11-2 fûzött: 1800 Ft 

Márton László: Testvériség. 2 r. A
mennyország három csepp vére. Je-
lenkor. 
ISBN: 963-676-296-1 kötött: 2100 Ft 

Massenkeil, Angelika – Panesar, Pam-
mi: Szappanöntés. Cser K. (Színes öt-
letek 2002/47.) 
ISBN: 963-9445-12-6 fûzött: 598 Ft 

Méhes Károly: Lassan minden titok. Ale-
xandra. 
ISBN: 963-368-217-7 kötött: 1999 Ft 

Menyhért Anna: Egy olvasó alibije. Ta-
nulmányok, kritikák. Kijárat K.
ISBN 963-9136-83-2 fûzött: 1200 Ft

Mészáros István: “Devictus vincit”. Ta-
nulmányok a magyar katolikus egyház
1945–2000 közötti történetérôl. Szt. Ist-
ván Társ. 
ISBN: 963-361-344-2 fûzött: 1800 Ft 

Mészáros Ottó: Poemateria. AB-Art, M.
Mûhely. 
ISBN: 80-89006-42-6 963-7596-18-6 kötött: 1800 Ft 

Mezey Katalin: Párbeszéd. Új versek.
Felsômagyarország K. 
ISBN: 963-9280-73-9 kötött: 1200 Ft 

Michaux, Henri: Fészkelôdik az éj. Or-
pheusz. 
ISBN: 963-9377-26-0 fûzött: 1500 Ft 

Mihancsik Zsófia – Popper Péter: A tig-
ris és a majom. Mihancsik Zsófia be-
szélget Popper Péterrel. M. Kvklub. 
ISBN: 963-547-689-2 kötött: 1650 Ft 

Miklya Zsolt: Ezüstszín fonál. KEPE. 
ISBN: 963-00-8266-7 kötött: 1450 Ft 

Mikszáth Kálmán: Elbeszélések. (l3.)
1888. Akadémiai K. (Mikszáth Kálmán
összes mûvei 39.)
ISBN: 963-446-166-2 kötött: 2300 Ft 

Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyô-
je. Puedlo. 
ISBN: 963-9320-19-6 fûzött: 450 Ft 

Molière összes drámái. (1. köt.) Osiris. 
ISBN: 963-389-195-7 kötött: 6500 Ft

Molière összes drámái. (2. köt.) Osiris. 
ISBN: 963-389-248-1 kötött: 6500 Ft

Mont Blanc [videodok.]. Genezis 2001 Bt. 
1600 Ft 

Móricz Zsigmond: Pillangó. Osiris. (Mil-
lenniumi könyvtár 158.) 
ISBN: 963-389-179-5 kötött: 980 Ft 

Morrison, Alain: Perzselô szavannák.
Regény. Dekameron Kft. 
ISBN: 963-9331-17-1 fûzött: 1850 Ft 

Mortom, Frederic: A Rothschildok. Egy
család története. Corvina.
ISBN: 963-13-5195-5 fûzött: 2600 Ft 

Müller Péter: A lélek színpada. 1. köt.
Drámák. Magyar Könyvklub. 
ISBN: 963-0097-52-4 kötött: 

Müller Péter: A lélek színpada. 2. köt. Ze-
nés játékok. Magyar Könyvklub. 
ISBN: 963-0097-53-2 kötött: 

Munkás, paraszt, értelmiség munkaver-
seny lázában ég! Agitatív antológiaköl-
tészet Magyarországon, 1945–1956.
Korona. 
ISBN: 963-9376-55-8 fûzött: 2500 Ft 

N
Nádasdy Ádám: A rend, amit csinálok.

Versek, 1998–2001. Magvetô.
ISBN: 963-14-2289-5 kötött: 1390 Ft 

Nagy Attila Kristóf: A fájdalom felszíne.
Válogatott és hátrahagyott írások. Pufi
Pressz (Abakusz könyvek) 
ISBN: 963-202-219-X fûzött: 1800 Ft 

Nagy László János: Öröm utak. Fábián
Nyip. BT. 
ISBN: 963-86105-4-9 fûzött: 1600 Ft 

Neményi Zsolt: Fekete könyv. Novellák.
Fekete Sas Kiadó.
ISBN 963-9352-36-5 kötött: 1640 Ft

Nemere István: Az ördög velünk van. Pu-
edlo. 
ISBN: 963-9320-41-2 fûzött: 625 Ft 

Nemere István: Gyere a pokolba. Pued-
lo. 
ISBN: 963-9320-47-1 fûzött: 625 Ft 

Nemere István: Selyemszoba. Szerel-
mesregény. Anno. 
ISBN: 963-375-128-4 fûzött: 625 Ft 

Nemere István: Szomjas föld. Szerelmes
regény. Anno. 
ISBN: 963-375-175-6 fûzött: 625 Ft 

Nemere István: VIII. Henrik magánélete.
Anno. 
ISBN: 963-375-138-1 fûzött: 600 Ft 

Németh Zoltán: Németh Zoltán vírusszö-
vegei, idiótameséi és egyéb mutáns
történetei. AB-Art. 
ISBN: 80-89006-29-9 kötött: 1200 Ft 

Nietzsche, Friedrich: A hatalom akarása.
Minden érték átértékelésének kísérle-
te. Cartaphilus. 
ISBN: 963-9303-57-7 kötött: 3700 Ft 

Nordqvist, Sven: Tûzijáték a rókának.
General Press. 
ISBN: 963-9282-95-2 kötött: 1500 Ft 

Ny
Nyelvpedagógia az ezredfordulón. Hát-

térkönyv a nyelvpedagógia oktatásá-
hoz. Veszprémi Humán Tudományo-
kért Alapítvány. 
ISBN: 963-00-9706-0 fûzött: 2000 Ft 

O
Oravecz Imre: A megfelelô nap. Jelen-

kor. 
ISBN: 963-676-305-4 kötött: 1500 Ft 

P
Pákozdi Judit: Mikrohullámmal. Média

Nova. 
ISBN: 963-00-4247-9 kötött: 1680 Ft 

Pappné Tarányi Zita: Gyümölcsök ter-
mesztése a kiskertben. Kheiron '97. 
ISBN: 963-9246-25-5 fûzött: 525 Ft 

Pappné Tarányi Zita: Szobanövények
ápolása. Kheiron '97. 
ISBN: 963-9246-29-8 fûzött: 525 Ft 

Pauler Ákos: Mûvészetfilozófiai írások.
Kairosz. 
ISBN: 963-9406-68-6 fûzött: 2500 Ft 

Péley Bernadette: Rítus és történet. Be-
avatás és kábítószeres létezésmód. Új
Mandátum. (Szöveg és lélek 3.) 
ISBN: 963-9336-72-6 fûzött: 1980 Ft 

Pelle Józsefné: Édes ízek cukor nélkül.
[Pelle Jószefné válogatott receptjei].
Anno – Szalay Kvk. 
ISBN: 963-9199-06-0 [hibás ISBN 963-9199-06-6] fûzött:
425 Ft 

Péter Jánosné: Házi tartósítás. 5. átd.,
bôv. kiad. Papp-Ker. 
ISBN: 963-00-7336-6 fûzött: 448 Ft 

Péter László: Szegedi számadás. Válo-
gatott írások. Bába K. 
ISBN: 963-9347-77-9 fûzött: 1450 Ft 

Petôcz András: Egykor volt házibaráta-
ink. Fejezetek egy családregénybôl. M.
Kvklub. 

ISBN: 963-547-632-9 kötött: 1690 Ft 

Petôfi Sándor: Az apostol. Puedlo. 
ISBN: 963-9320-17-X fûzött: 325 Ft 

Petô Zsuzsa: Emberek vagyunk. Interart
Stúdió. (Fényképtár 17.)
ISBN: 963-8035-93-5 fûzött: 1200 Ft 

Petronius Arbiter, Titus: Satyricon. Gló-
ria. (Faludy tárlata) 
ISBN: 963-9283-66-5 kötött: 4500 Ft 

Pf, 2002. Fiatal prózaírók antológiája.
AB-Art. 
ISBN: 80-89006-31-0 fûzött: 1200 Ft 

Piackutatás. 2. kiad. Mûszaki Kvk. 
ISBN: 963-16-3064-1 kötött: 4289 Ft 

Pietsch Miklós: Börtönnapló. Kráter Mû-
hely Egyes. 
ISBN: 963-9195-51-0 fûzött: 800 Ft 

Pillangók. Cser K. (Színes ötletek: minta-
ívek 3.) 
ISBN: 963-9445-118 fûzött: 298 Ft 

Pintér Miklós: AutoCad: tankönyv és pél-
datár. 1. köt. Síkbeli rajzolás. AutoCAD
2002, AutoCAD LT 2002, angol és ma-
gyar nyelvû verzió. Computerbooks. 
ISBN: 963-618-282-5 fûzött: 3900 Ft 

Pitigrilli: Szôke végzet. Fixprint Kft. 
ISBN: 963-8626-10-0 fûzött: 878 Ft 

Pléh Csaba – Palotás Gábor – Lôrik Jó-
zsef: Nyelvfejlôdési szûrôvizsgálat.
PPL. Akad. K. 
ISBN: 963-05-7869-7 fûzött: 1650 Ft 

Polányi Mihály. Új Mandátum. (Magyar
panteon 14.) 
ISBN: 963-9336-68-8 kötött: 3000 Ft 

Potok, Chaim: Asher Lev öröksége. Ulpi-
us-ház. 
ISBN: 963-9348-81-3 fûzött: 1980 Ft 

Pozsgai Zsolt: Makacs alkony. Neoproló-
gus. 
ISBN: 963-7932-44-5 fûzött: 1400 Ft 

Prihoda László: Eitemperas, Aquarelle,
Graphiken, Holzschnitte. [S.l.], [s.n.] 
kötött: 125000 Ft 

Przybylski, Ryszard: Téli rege. Esszé az
öregségrôl. Orpheusz. (Orpheusz
lengyel könyvek) 
ISBN: 963-9377-19-8 fûzött: 1500 Ft 

R
Rákos Sándor: Féljelen. Rákos Sándor

hátrahagyott jegyzôfüzeteibôl. Littera
Nova. 
ISBN 963-921-263-6 kötött: 1490 Ft

Ranschburg Jenô: Jellem és jellemtelen-
ség. Saxum. (Az élet dolgai) 
ISBN: 963-9308-40-4 fûzött: 980 Ft 

Rátonyi Róbert – Bóta Gábor – Gálvöl-
gyi János: Gálvölgyi. HungaLibri. 
ISBN: 963-9163-53-8 kötött: 2998 Ft 

Réger Zita: Cigány gyermekvilág. Olva-
sókönyv a cigány gyermekfolklórból. L'
Harmattan. (Szöveg és emlékezet) 
ISBN: 963-86187-8-7 fûzött: 2190 Ft 

Rekettye Gábor: Az ár a marketingben.
Mûszaki Kvk.
ISBN: 963-16-3046-3 kötött: 3897 Ft 

Répászky Tivadar. OPKM: XII. Ker. Ped.
Szolg. Közp. (Tudós tanárok, tanár tu-
dósok) 
ISBN: 963-9315-39-7 fûzött: 500 Ft 

Respublika. A Magyar Köztársaság, A
Kossuth Lajos Lapja, a Kossuth Zászló
és a Dósa Népe c. lapokban publikált
versek gyûjteménye (1911–1919):
[versantológia Kossuth Lajos születé-
sének 200. évfordulója alkalmából]. M.
Téka. 
ISBN: 963-00-9512-2 fûzött: 1848 Ft 

Restár Sándor: Kölcsönkért alázat. Válo-
gatott versek, 1968–1999. Széphalom
Kvmûhely. 
ISBN: 963-9373-19-2 fûzött: 1600 Ft 

Révai új lexikona. 9. köt. Gym – Hol. Ba-
bits K. 
ISBN: 963-9272-68-X kötött: 4960 Ft 

Riemann, Fritz: Útmutató asztrológia.
Egy pszichoanalitikus gondolatai és ta-
pasztalatai. Könyvfakasztó K. 
ISBN: 963-00-9533-5 kötött: 1990 Ft 

Rigó József: Zárlatába a szívverésnek.
Versek. Széphalom Kvmûhely. 
ISBN: 963-9373-21-4 fûzött: 1400 Ft 

Rilke, Rainer Maria: Malte Laurids Brig-
ge feljegyzései és egyéb szépprózai
írások. Fekete Sas Kiadó.
ISBN 963-9352-31-4 kötött: 3360 Ft

Rómaiak i. e. 27-tôl. [Római kor Magyar-
országon]: [ereklyék, harci eszközök,
írások, feljegyzések]. Interaktív multi-
média, Tudás 2000 K. 
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Mûanyag tokban: 5900 Ft 

Rónay László: Isten nem halt meg. A hu-
szadik századi magyar spiritualista líra.
Szt. István Társ. 
ISBN: 963-361-3507 kötött: 1900 Ft 

Rózsa György: Bûvös hatos. Csöndes-
Társ. 
ISBN: 963-86197-0-8 fûzött: 2200 Ft 

S
Safarevic Igor' R. – Babus Antal: A szo-

cializmus mint világtörténelmi jelenség.
Kairosz. 
ISBN: 963-9406-72-4 fûzött: 3500 Ft 

Salamon Pál: Sorsolvasó. Ulpius-ház. 
ISBN: 963-9348-84-8 fûzött: 1980 Ft 

Salvatore, R. A.: Ezüst erek. [A Kristály-
szilánk-trilógia második kötete]. Szu-
kits. 
ISBN: 963-9393-60-6 fûzött: 1290 Ft 

Sándor Iván: Drága Liv. Kalligram. 
ISBN: 80-7149-469-0 kötött: 2400 Ft 

Sántha Ferenc: A jogi személy büntetô-
jogi felelôsségérôl. KJK-Kerszöv. 
ISBN: 963-224-578-4 fûzött: 4816 Ft 

Sántha Ferenc: A jogi személyek bünte-
tôjogi felelôssége. Bíbor K. 
fûzött: 875 Ft 

Sarusi Mihály: Petôfi: más. Szépírás K. 
ISBN: 963-0089-93-9 fûzött: 1300 Ft 

Schein Gábor: Mordecháj könyve. Kisre-
gény. Jelenkor. (Élô irodalom sorozat) 
ISBN: 963-676-300-3 kötött: 1000 Ft 

Schleip, Thilo – Hoffbauer, Gabi: A bél-
érzékenység és ami valójában mögötte
rejlik. Hasfájás, hasmenés, székreke-
dés: étrendi okok, nehéz ételek: speci-
ális receptek a jó közérzetért. Holló.
(Egészséges életmód) 
ISBN: 963-9388-71-8 kötött: 1790 Ft 

Schmidt Egon: Vízivilág. Anno. 
ISBN: 963-9066-028 fûzött: 600 Ft 

Schneeberg túra [videodok.]. Genezis
2001 Bt. 
Mûanyag tokban: 1600 Ft 

Schreiber László: Sírhacc Béla, Vani-
csák bácsi és Búvady. Cartaphilus. 
ISBN: 963-9303-55-0 kötött: 1600 Ft 

Schuhl, Jean-Jacques: Ingrid Caven. Ab
Ovo. 
ISBN: 963-9378-100 kötött: 1900 Ft 

Serfôzô Simon: Gyerekidô. A kis vadóc;
nyulak a hurokban; nincs maradás.
Püski. 
ISBN: 963-9337-57-2 kötött: 1680 Ft 

Shakespeare, William: Hamlet. Puedlo. 
ISBN: 963-9320-52-8 fûzött: 425 Ft 

Shakespeare, William: Romeo és Júlia.
Puedlo. 
ISBN: 963-9320-53-6 fûzött: 450 Ft 

Smith, Wilbur: A folyó istene. Delej. 
ISBN: 963-9124-31-1 fûzött: 1698 Ft 

Smith, Wilbur: A tigris szeme. Delej. 
ISBN: 963-9124-37-0 fûzött: 1598 Ft 

Smith, Wilbur: Gyémántvadászok. Delej. 
ISBN: 963-9124-362 fûzött: 1498 Ft 

Soós János: Ingatlangazdaságtan. CD
melléklettel. KJK-Kerszöv. 
ISBN: 963-224-625-X kötött: 6944 Ft 

Spéder Zsolt: A szegénység változó ar-
cai. Tények és értelmezések. Andorka
R. Társtud. Társ.: Századvég. 
ISBN: 963-9211-44-3 fûzött: 3080 Ft 

Spinoza, Benedictus de: Teológiai-politi-
kai tanulmány. Osiris. (Sapientia huma-
na) 
ISBN: 963-379-875-2 kötött: 3800 Ft 

Steel, Danielle: A csók. Maecenas Kvk. 
ISBN: 963-203-061-3 fûzött: 1198 Ft 

Steinbeck, John: Lángolás. Merényi. 
ISBN: 963-698-073-X fûzött: 850 Ft 

Steiner, Rudolf: A szellemi erôk mûkö-
dése az idôs és a fiatal nemzedékben.
Pedagógiai tanfolyam fiataloknak: 13
elôadás: Stuttgart, 1922. október 3–15.
Genius: M. Antropozófiai Társ. (Waldorf
sorozat) 
ISBN: 963-202-224-6 fûzött: 1833 Ft 

Steiner, Rudolf: Az emberi test szellemtu-
dományos megközelítésben. (1. köt.),
ISBN: 963-20-2216-5 kötött: 1690 Ft 

Sulyok Vince: Tegnapodban élsz. Ver-
sek, 1997–2001. Széphalom Kvmû-
hely. 
ISBN: 963-9373-24-9 fûzött: 1100 Ft 

Sümegi István: Ontológiai töredékek.
Savaria Univ. Press. (Bár könyvek) 
ISBN: 963-9438-06-5 fûzött: 1001 Ft 

Sütô András: Sütô András. Alexandra.
(Kossuth-díjas írók 6.) 
ISBN: 963-368-255-X kötött: 1699 Ft 

Sz
Szabó Ferenc: Szavak alkímiája. Fran-

cia, olasz és német költôk: válogatott
mûfordítások. Szt. István Társ. 
ISBN: 963-361-348-5 fûzött: 1990 Ft 

Szabó Gábor: Filmeskönyv. Hogyan
kommunikál a film? Ab Ovo. 
ISBN: 963-9378-07-0 kötött: 2600 Ft 

Szabó T. Anna: Fény. Magvetô. 
ISBN: 963-14-2284-4 kötött: 1390 Ft 

Szabó Zoltán: A magyarság Európában,
Európa a magyarságban. TTFK: Kor-
társ. (Magyar nézô) 
ISBN: 963-9297-57-7 fûzött: 1600 Ft 

Szakács Eszter: Álombeszéd. Versek.
Széphalom Kvmûhely. 
ISBN: 963-9373-28-1 fûzött: 1000 Ft 

Szakály Dezsô: Innováció és technoló-
giamenedzsment. (1. köt.) Bíbor K. 
ISBN: 963-9103-89-6 fûzött: 1792 Ft 

Szalontay Zoltán: Ízek, tájak, disznósá-
gok. Jókai Vár. Kvt. 
ISBN: 963-00-9934-9 fûzött: 1333 Ft 

Szántó T. Gábor: Keleti pályaudvar, vég-
állomás. Magvetô. 
ISBN: 963-14-2290-9 kötött: 2490 Ft 

Szávai János: Írástudók és próféták. Ma-
gyar írók a világirodalomban. Krónika
Nova. (Esszék – irodalomról) 
ISBN: 963-9423-09-2 fûzött: 1200 Ft 

Széchenyi István: Napló. Osiris. (Millen-
niumi magyar történelem. Források) 
ISBN: 963-389-224-9 kötött: 4800 Ft 

Szeles Annamária: Anima. AB-Art. 
ISBN: 80-89006-32-9 fûzött: 990 Ft 

Szepesi Attila: Képmutogató. Arcimbol-
do-szonettek. Kortárs. 
ISBN: 963-9297-55-0 fûzött: 2500 Ft 

Szepesi Attila: Tündérek és katonák. Ti-
szatáj Alapítvány. (Tiszatáj könyvek) 
ISBN: 963-8496-20-7 kötött: 1800 Ft 

Szerelmes gondolatok. A szerelem
könyve. Kassák. 
ISBN: 963-9100-71-4 kötött: 990 Ft 

Szerencsés Károly: “Az ítélet: halál”. Ma-
gyar miniszterelnökök a bíróság elôtt:
Battyány Lajos, Bárdossy László, Imré-
dy Béla, Szálasi Ferenc, Sztójay
Döme, Nagy Imre. Kairosz. 
ISBN: 963-6406-65-1 kötött: 3800 Ft 

Szilágyi Ágnes Judit – Sáringer János:
Ifj. Horthy Miklós, a kormányzó kisebbik
fia. Tanulmányok, dokumentumok. Hol-
nap. 
ISBN: 963-346-520-6 kötött: 2500 Ft 

Szilágyi Gyula: Júlia és Júlia. M. Kvklub. 
ISBN: 963-547-686-8 kötött: 1590 Ft 

Szilágyi Miklós: Halászó parasztok – ha-
lászati vállalkozók. Történeti források
és elemzések. L' Harmattan: MTA Nép-
rajzi Kut.int. (Documentatio Ethnogra-
phica 17.) 
ISBN: 963-9457-00-0 fûzött: 1750 Ft 

Szily Kálmán emlékezete, 1838–1924.
Tudományos munkásságának kronoló-
giája. Akad. K. (Magyar tudománytörté-
neti szemle könyvtára 33.) 
ISBN: 963-05-7916-2 fûzött: 1980 Ft 

T
Tahin Gyula. Interart Stúdió. (Fényképtár

21.) 
ISBN: 963-8035-90-0 fûzött: 1200 Ft 

Tandori Dezsô: Az Oceánban. Versek.
Tiszatáj Alapítvány. (Tiszatáj könyvek) 
ISBN: 963-8496-19-3 kötött: 1800 Ft 

Tanulmányok a kétnyelvûségrôl. Kalli-
gram. (Mercurius könyvek) 
ISBN: 80-7149-476-3 fûzött: 1200 Ft 

Tanulmányok Sütô Andrásról. Kossuth
Egy. K. 
ISBN: 963-472-632-1 fûzött: 1200 Ft 

Tapp, Alan: Direkt & adatbázis-marke-
ting. Mûszaki Kvk. 
ISBN: 963-16-3051-X kötött: 4390 Ft 

Tatár Tímea: Nem én romboltam. Az új
évszázad árvize. [s.n.]. 
ISBN: 963-440-838-9 kötött: 2800 Ft 

Tauler, Johannes: A hazatérés útjelzôi.
Beszédek a misztikus útról. Paulus
Hungarus: Kairosz. 
ISBN: 963-9406-54-6 kötött: 3500 Ft 

Tefner Zoltán: Magyar – német mûszaki
kisszótár. Tinta. 
ISBN: 963-9372-32-3 fûzött: 1960 Ft 

Teitelbaum, Michael: Pókember. A Pók-
ember kalandjai. Intern. Publishing Ho-
use Kft. (Filmcsillag könyvek) 
ISBN: 963-202-425-7 fûzött: 999 Ft 

Tér és terep. Tanulmányok az etnicitás
és az identitás kérdéskörébôl. Akad. K.
(MTA Kisebbségkutató Intézetének év-
könyve 1.) 
ISBN: 963-05-7932-4 kötött: 2590 Ft 

The concept of shamanism: uses and
abuses. Akad. K. (Bibliotheca shamani-
stica 10.) 
ISBN: 963-05-7866-2 kötött: 9000 Ft 

Thomas, William Isaac – Znaniecki, Flo-
rian: A lengyel paraszt Európában és
Amerikában. (1. köt.) (A Szociálpolitikai
értesítô könyvtára. Társadalom & törté-
net 6.) 
ISBN: 963-9336-77-7 fûzött: 2800 Ft 

Tolcsvai Nagy Gábor: Pilinszky János.
Kalligram. (Tegnap és ma: kortárs ma-
gyar írók) 
ISBN: 80-7149-477-1 fûzött: 1400 Ft 

Tolkien, John Ronald Reuel: A szilmari-
lok. Európa. 
ISBN: 963-07-7276-0 kötött: 1800 Ft 

Tordon Ákos: Korkóstoló. Szt. István
Társ. 
ISBN: 963-361-330-2 fûzött: 1800 Ft 

Tótfalusi István: Idegen idézetek szótá-
ra. Szállóigék, mottók, aforizmák, köz-
mondások görög, latin, angol, francia,
német, olasz, spanyol és néhány más
nyelven. Anno. 
ISBN: 963-9066-81-8 fûzött: 825 Ft 

Tótfalusi István: Ki kicsoda Shakespeare
világában. 2. kiad. Laude: Anno,
ISBN: 963-9120-49-9 fûzött: 600 Ft 

Tóth Imre – Surányi László: Bécstôl Te-
mesvárig. Bolyai János útja a nemeuk-
lideszi forradalom felé. Typotex. 
ISBN: 963-9326-44-5 fûzött: 1200 Ft 

Tranströmer, Tomas: Az emlékek látnak.
Széphalom Kvmûhely.
ISBN: 963-9373-25-7 fûzött: 1000 Ft 

Treichel, Hans-Ulrich: Az elveszett fiú.
Európa. 
ISBN: 963-07-7159-4 kötött: 1400 Ft 

Trenka Csaba Gábor: Galaktikus por-
nográfia. Birodalmi és aulikus novellák.
Filum: Sheliak. 
ISBN: 963-9351-19-9 fûzött: 1750 Ft 

Turczel Lajos: Visszatekintések a szlová-
kiai magyar kisebbségi lét elsô szaka-
szára. 2., bôv. kiad. Lilium Aurum. 
ISBN: 80-8062-123-3 fûzött: 1700 Ft 

Turczi István: Sms 66 kortárs költônek.
Orpheusz. 
ISBN: 963-9377-25-2 kötött: 1500 Ft 

Tyldesley, Joyce A.: A fáraó ítélete. Bûn
és bûnhôdés az ókori Egyiptomban.
Gold Book. 
ISBN: 963-9437-08-5 kötött: 1980 Ft 

V
Vámos Miklós: Öt Kis Regény. Ab Ovo. 

ISBN: 963-9378-097 kötött: 2500 Ft 

Vandenberg, Philipp: A pompeji jóslatok.
K.u.K. K. (Magyarul elôször 7.) 
ISBN: 963-9384-23-2 kötött: 1800 Ft 

Várak, kastélyok, legendák. [Elektroni-
kus dok.] 2. r. Erdély és az Alföld. Inter-
aktív multimédia. 
Papírtokban: 5800 Ft 

Varázslatos üvegek. Síküvegek festése.
Lazi K. 
ISBN: 963-9227-92-7 fûzött: 390 Ft 

Varga László: Fények a ködben. [Egy
életút a nemzet szolgálatában]. Média-
mix K. 
ISBN: 963-85202-2-1 kötött: 2950 Ft 

Varga S. József: A kisember. Babits K. 
ISBN: 963-9272-63-9 kötött: 1800 Ft 

Varnus Xaver: “Mert álom az ébredés, és
ébredés a halál”. [Apa és fia sétái a
Nemzeti Panteonban]. Alexandra. 
ISBN: 963-368-239-8 kötött: 3990 Ft 

Vasadi Péter: Nem ragyogtak hiába. Pró-
zai írások. Kairosz. 
ISBN: 963-9406-70-8 fûzött: 2200 Ft 

Végh Antal: Vadrózsa. Válogatott novel-
lák, elbeszélések. Nyik-ki BT. 
ISBN: 963-202-238-6 kötött: 1980 Ft 

Vekerdy Tamás: Kérdezz! Felelek....
Gyerekekrôl felnôtteknek. (3. köt.)
(Szülôk házi könyvtára) 
ISBN: 963-530-604-0 fûzött: 1950 Ft 

Veres László – Simkó György – Urbán
István: Kiegészítôk és mikroprocesszo-
rok. (1.) ,
ISBN: 963-86262-1-6 fûzött: 1890 Ft 

Veres Zoltán: Szolgáltatásmarketing. 2.
jav. kiad., Mûszaki Kvk. 
ISBN: 963-16-3011-0 kötött: 3897 Ft 

Vilimné Gyöngyösi Ilona: Versek a lélek
hangján. [S.l.], [Szerzô] 
ISBN: 963-440-852-4 fûzött: 1000 Ft 

Vincze Attila Tamás: Netközelben. Ri-
portok híres emberekkel egy internetes
fórum kapcsán. Gabo. 
ISBN: 963-9421-24-3 kötött: 1495 Ft 

Vízi Béla: Kémia és teremtés. Püski. 
ISBN: 963-9337-67-6 kötött: 2800 Ft 

Vörös István: A svejki lélek. Milan Kunde-
ra, Bohumil Hrabal és Ludovik Vaculík
munkásságáról. Holnap. 
ISBN: 963-346-522-2 fûzött: 1900 Ft 

Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde.
Puedlo. 
ISBN: 963-9320-18-8 fûzött: 450 Ft 

W
Wallis, Richard Tyrrell: Az újplatónizmus.

Osiris. (Historia philosophiae) 
ISBN: 963-389-217-1 kötött: 2980 Ft 

Ware, Kallistos: Az ortodox út. Paulus
Hungarus: Kairosz. 
ISBN: 963-9406-66-X fûzött: 2300 Ft 

Wass Albert: Tavak és erdôk könyve.
Mesék. Kráter. (Wass Albert életmûve
22.) 
ISBN: 963-9195-78-2 fûzött: 1280 Ft 

Wass Albert: Vérben és viharban. Kráter.
(Wass Albert életmûve 21.) 
ISBN: 963-9195-83-9 kötött: 1780 Ft 

Weinrich, Harald: Léthé. A felejtés mûvé-
szete és kritikája. Atlantisz. 
ISBN: 963-9165-57-3 kötött: 2695 Ft 

Went, Robert: Globalizáció. Neoliberális
feladatok, radikális válaszok. Perfekt. 
ISBN: 963-394-465-1 fûzött: 1490 Ft 

Wilson, Robert Anton: Kvantum pszi-
chológia. Hogyan tudjuk, amit tudunk,
ha bármit tudunk? Mandala Véda. 
ISBN: 963-86122-9-0 fûzött: 1590 Ft 

Z
Zalán Magda: Négykezes. Arcok közel-

bôl és távolról. Tertia. 
ISBN: 963-93870-5-3 fûzött: 1650 Ft 

Zebroff, Kareen: Jóga mindenkinek.
[Test- és légzôgyakorlatok lépésrôl lé-
pésre]. 4. kiad. M. Kvklub. 
ISBN: 963-547-682-5 kötött: 1590 Ft 

Az összeállítás a Könyvtárellátó Köz-
hasznú Társaság információs rendsze-
re alapján készült. A felsorolt könyve-
ket a Könyvtárellátó már felajánlotta
megvásárlásra a könyvtáraknak, ill.
megrendelhetôk a társaság home lap-
ján (www.kello.hu).



Címváltozás!

A kiadványok megrendelhetôek
A KORONA KÖNYVESHÁZtól
1139 Budapest, Petneházy u. 34-36., tel./fax: 340-2974, 340-3679
E-mail: konyveshaz@koronakiado.hu
Vagy a KORONA KÖNYVKIADÓtól
1136 Budapest, Balzac u. 39. I/3.,
tel./fax: 239-4367, 239-1046, 239-1458

A PARK KÖNYVKIADÓ AJÁNLATA NYÁRRA
Nyaralni megy? Kikapcsolódásra vágyik? 
Vigye magával a Veszélyes övezet sorozat köteteit!

A Könyvfakasztó Kiadó ajánlata

Könyveinket megtalálja a jobb könyvesboltokban és a kiadó hon-
lapján: www.konyvfakaszto.rt.hu, vagy megrendelhetôk a kiadótól. 

KÖNYVFAKASZTÓ KIADÓ
1592 Budapest, Pf. 584., tel: 06/20 315 9440, fax: 273 10 60

e-mail: konyvfakaszto@axelero.hu

A MAECENAS ajánlata

Kurt Vonnegut:
Virágvasárnap
384 oldal, 1650 Ft

Sveva Casati Modignani:
Gyémántesô
376 oldal, kartonált, 1250 Ft

James Herriot:
A repülô állatorvos

fûzve 2490 Ft

Az önéletrajzi trilógia befejezô
kötete, amelyben Herriot

doktor magyarul eddig még
kiadatlan katonatörténeteit

olvashatjuk.

James Herriot:
Az állatorvos is nôs ember
fûzve 2490 Ft

Ebben a könyvében Herriot
doktor a farmokon dolgozó
állatorvos életébôl mesél el
küzdelmes és mulatságos
epizódokat.

Anker-Roberts
Mallory nyomában
1950 Ft 

Krakauer:
Ég és jég

2500 Ft

Telefon: 06-1-346-05-72
Honlap: www.parkkiado.hu

E-mail: ker.park&axelero.hu 

Bukrejev – DeWalt
Hegyi ôrület

2980 Ft

Kô András – Nagy J. Lambert:
Levelek Rákosihoz

252 oldal, 1650 Ft




