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■ Tíz év mérlege: 40 000 pályázat, 25
milliárd forint. A Nemzeti Kulturális
Alapprogram tízéves mûködésérôl tar-
tott sajtótájékoztatón ismerhették meg
ezeket az adatokat a jelenlévôk. Jövôre a
Nemzeti Kulturális Alapprogram 6 mil-
liárd forintot fordíthat a kultúra állami
támogatására, ez csaknem negyede an-
nak az összegnek, amit az elmúlt tíz év-
ben fordítottak erre a célra. (A tervek
szerint, amely a költségvetés országgyû-
lési elfogadásával válik valósággá.) A
kultúra állami finanszírozásának demok-
ratizmusát növeli Görgey Gábor kultu-
rális miniszter döntése, mely szerint   a
korábbi évek gyakorlatától eltérôen,
amikor is a rendelkezésre álló összeg 50
százalékának elosztásáról a mindenkori
miniszter közvetlenül döntött, 25 száza-
lékra csökkenti a „miniszteri keretet”,
így a Nemzeti Kulturális Alapprogram
szakmai kollégiumai dönthetnek az így
felszabaduló forrás sorsáról is.

Az újabb évtized nyitányaként az NKA
szélesíti tevékenységét, célul tûzik ki az
üzleti szféra és a fiatalok elérését. Az üz-
leti szféra számára azt a megállapítást köz-
vetítik, amit Görgey Gábor így foglalt
össze: a kultúra támogatásának erkölcsi,
presztízsnövelô hozama van, elegáns a
kultúrát támogatni.

A fiatalok elérésének szándéka azt a tö-
rekvést fejezi ki, hogy minél többen tar-
tozzanak a „kultúrafogyasztók” táborába
azok közül, akik ma még a „fogyasztói
kultúra” vadhajtásait és kultúranélkülisé-
gét szocializálják felserdülésük, felnôtté
válásuk folyamatában. (Milyen pályázat
milyen nyertes pályamûvével lehetne el-
lensúlyozni annak a televíziós reklámnak
az üzenetét, amelyben a gerincén jól lát-
hatóan az Orosz Klasszikusok feliratot
viselô kötet ifjú olvasóját annyira megvi-
seli az olvasmány veretessége, hogy
azonnali – a reklámozott – csokoládé el-
sôsegélyben kell részesíteni… hogy „job-
ban bírja”.)

A Nemzeti Kulturális Alapprogram el-
nöke, dr. Harsányi László mondta a sajtó-
tájékoztatón: „Az NKA a szükséges jó”.

Ez igaz. (Mint ezen az oldalon, imp-
resszumunkban látható, a Könyvhét meg-
jelenését támogatja a Nemzeti Kulturális
Örökség  Minisztériuma Nemzeti Kultu-
rális Alapprogram.)

Kiss József 
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14.

Az ifjú Lin-csi egy nap felmászott  a Vad-
ludak Kis Pagodájának legfelsô emeletére.
Mindig csodálta az épület karcsúságát,
magasságát, de a városnak ebben a részé-
ben még nem járt.

– Lent a folyvást bolygó létvilág
káprázat csak, tûnô délibáb –

ötlött eszébe Buddha követôinek tanítása
a földi világról, amikor letekintett a pa-
goda tizenötödik emeletérôl. Alatta né-
mán terült el a Hosszú Nyugalom óriás
városa. A folyvást bolygó létvilág zaja
nem ért fel hozzá.

– Amott a tó vizén kicsiny kép
az odafönn tündöklô nagy Ég.

Lent hamis rajzolat a való,
puha ürességbe illanó – 

idézte tovább a Tanítás verseit Lin-csi.
Mintha a város csak azért épült volna és
csak azért élne, hogy szemléltesse az írást.
– Odalent örökös a mozgás, a változás. A
létezés folyamában egyetlen pillanat sem
ismétli magát. Az érzôk családjának min-
den lénye minden pillanatban más és
más. Az a kocsi, az a bivaly, a kertben a
virág. És épp így változnak örökké a nem
érzôk is. A kô, a homok, az érc, a víz, a
levegô. A város, az utca, a ház, a kémény,
a tetô. Amit mutatnak magukból, mire
megérintem ôket, már nem is való. Mi
hát a való? – tûnôdött Lin-csi a várost bá-
mulva a toronyból. 

Ezeket a gondolatokat a vadludak másik
pagodája körül terpeszkedô Jóságos Kegy
kolostorának könyvtárában olvasta. Tet-
szettek neki, igaznak érezte ôket. De mi
hát a való? Ennél a kérdésnél az írások is
mindig elakadtak. Lin-csinek tudnia kel-
lett a választ. Nem akart úgy berendez-
kedni a világban, hogy mire berendezke-
dik, minden szereplô megváltozik. Az ér-
zôk, a nem érzôk, és közben ô maga is.
Tartós, jó viszonyban akart élni önmagá-
val és a világgal. A valósággal. De mi hát
a való? Mi mozgatja a változót? Mi ál-
landó? Hogy azzal találjon kapcsolatot,
örökre szólót.  Kutatott az eléje táruló
változékonyság sûrûjében Lin-csi elméje.
Hátha fölleli a jelenségek mögött az erôt,
fölleli a titkos mozgatót. Borzongott az
izgalomtól, a város fölött rezgett a levegô.

– A látás számára nincs más, mint amit
mutat neki a világ. Ám az épp maga a vál-
tozás. A jelenségek tízezerszer milliárd
változása mögött tehát láthatatlan ok áll.

Láthatatlan és mindent uraló. Csillagok
pályáját igazító és fûszálat nevelô. Te-
remtô és pusztító, mely örökkévaló – töp-
rengett tovább a látástól megfeszített el-
mével Lin-csi. De tudta már, hogy jó
úton jár. Ilyen hatalmat, Nap és Hold fö-
lött trónolót, csak egyet ismert: a min-
denben jelenlévô és változatlanul múló
Idôt. És ott, a toronyban most rátalált. Ô
az egyetlen valóság, Ô a mozdulatlan
mozgató!

– S minden, mi e világon létezô és vál-
tozó, csak jelkép, s arra való, hogy meg-
mutatkozzon benne Ô. Múlásáról jelent-
sen, hatalmáról tanúskodjon. Erre való a
kô, az érc, a víz, a levegô, a bivaly, a vi-
rág. Erre való Lin-csi, a tao-barát, a kolos-
torban szendergô apát, a Menny Fia, a
császár, és mindenki más. Rajta kívül csu-
pán jelképekbôl áll a világ – sóhajtotta
hosszú töprengése végén Lin-csi a torony-
ban, s erôsen megkapaszkodott. Odalent
szédítôvé vált a létfolyó áramlása, ijesz-
tôvé a hullámzás.

15.
Az ifjú Lin-csi szeretett elkószálni a fôvá-
rosból. Amikor Csanganban már túl sok
volt a tûnôdnivaló, nagy sétákat tett a vá-
ros környékén. Lin-csi mindent észrevett
és mindenen sokat törte a fejét. Gyakran
elfáradt a városi élet jelképeinek sûrû er-
dejében.

– Úgy teszek, mint az uralkodók. A Fe-
kete Ló-hegy lábánál pihenem ki fáradsá-
gos munkám – határozta el egy nap. Földi
birodalmának ügyei a fôvárosban való-
ban nagy súllyal nehezedtek rá. A városi
élet figyelmes szemléjén kívül a kolostori
beszélgetések és a könyvtár is rejtélyek
egész sorát tárta elé. Belefáradt töprengé-
seibe. Hegyek bölcs némaságára vágyott,
növényei csendes szépségére.

– Csak ülök a Pompás Tisztaság tavának
partján és lesem, hogyan veti le reggel és ölti
fel este felhôruháját a hegy. Égi társamat, a
Holdat is régen láttam már – tervezgetett
derûsen Lin-csi, miközben a város szélén át-
haladt a Pa folyó ívelt hídján. Asszonyok,
férfiak, szeretôk búcsúztak a hídon, a ketté-
tört fûzfagallyakat a folyóba dobták, hogy
mielôbb viszontlássák egymást.

Lin-csi soha nem sietett. Ha pedig úton
volt, különösen lassan járt. Most is meg-
megállt, elüldögélt egy fánál, bokornál,
sziklánál.

– Hódolattal köszöntelek uram, Sár-
kánykirály! Paripámon bejártam az égi
tájak minden birodalmát. Túl a Nyugati
Szellem-folyam árján, az Égi Kövek Ra-
gyogásának Országán, az Öröklét Bíbor
Királyságán, túl a Fénylô Gyönyörûsé-
gek Tengerén és a Könnyhullató Bánat
Óceánján, a Megszabadított Tavasz He-
gyei közt találtam rá erre a Középsô Bi-
rodalomból származó nemes ifjúra. Ôt
vezetem most eléd, nagy király! – hal-
lotta egyszer csak Lin-csi a Keleti Sár-
kánykirályfi hangját. A jáspisfalú terem-
ben állt, jégfényû kristályablakok, bí-
borfüggönyös vörös ajtók elôtt. Ráis-
mert a Sárkánykirály égi palotájának
termére, ahol legszebb álmában járt.
Ahol megjelent elôtte a három világ
kertjeinek legszebb tündére a király ol-
dalán. 

– Uram! Te mûvelt írástudó vagy, bizo-
nyára tudsz hát költeményeket szerkesz-
teni. Ha versezetet írnál a mi égi váro-
sunkról, nem lenne annak párja az ékkö-
vek között sem – szólt Lin-csihez a király.
Lin-csi szertartásosan hódolt elôtte, majd
engedelmeskedett. Kristályból tuskövet,
selyemszálakból ecsetet, hófehér rizspa-
pírt és orchideaillatú tustintát kapott hoz-
zá. Ezután Lin-csit és a királylányt csil-
logó szôrû paripára ültették a palota ud-
varán, s a lány végigvezette a vendéget a
király égi városán.

A városban nem voltak házak, csak pa-
loták. Kupolája mindegyiknek felhôtek-
nôc héjából készült, a falakat kristálykô-
bôl húzták. Mindenfelôl színes növé-
nyek indái hullottak alá, dús lombú vi-
rágzó fák pompáztak az utcán. A palo-
ták között vizek fakadtak, magasra bu-
zogva törtek elô fehér kövek közül. Lin-
csinek legjobban a Szellemforrás-kút
tetszett a város közepén. A városlakók,
ha elfáradtak, ide jöttek, ittak a vizébôl
és testük-lelkük új erôre kapott. Fürödni
is a Szellemforrásban szoktak, így bôrük
örökké sima és csillogó volt, s még tíz
napra rá is illatozott. Mikor visszatértek
a királyi palotába, Lin-csi azon nyom-
ban ezer jelbôl álló verset írt, s átnyúj-
totta a királynak.

– Uram! Tehetséged nagy fénnyel ra-
gyogja be égi országunkat! – szólt a király,
miután elolvasta. – A lányomnak még
nincs férje, és én sok költeményt olvas-
tam már. A tiédet olvasván, most döntöt-
tem: a királylányt neked szánnám. Ha kí-
vánságom megfelel a te óhajodnak is.

Lin-csi ennél a fordulatnál eszmélt rá,
hogy Álomországban jár. Eddig édes, elé-
gedett mosollyal az arcán hevert az út-
széli erdô pázsitján. De szíve erôs hullám-
verése nem engedte tovább. Egy kicsit
még csodálta álmában a gyönyörû, man-
dulaszemû királylányt, aztán felébredt,
majd felállt. Tántorogva indult el. Az Ég-
ben mindig könnyebben járt.
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– Október hatodikán mutatják be
Orwell Állatfarmjából készült ko-
reográfiáját…

– Én úgy gondolom, hogy ez
inkább már rendezés. Úgy is
van feltüntetve, hogy koreog-
ráfus-rendezô vagyok, ami na-
gyon rosszul hangzik, de igaz. 

– Mi a különbség a kettô között?
– Szerintem nincsen lényegi

különbség. Kérdés persze az,
hogy akkor miért kezdtem el
mégis rendezni. Nem tartom
magam rendezônek, vannak
viszont gondolataim, nyo-
masztó érzéseim, és azokat fo-
galmazom meg – a forma vagy
az elnevezés végül is lényegte-
len. A hosszú évek során meg
kell tanulnunk, hogy mi az,
amiben a legjobban ki tudjuk
fejezni magunkat, de aztán egy
idô után érdekes lesz, hogy egy
másik szemszögbôl miképp
tudunk esetleg ugyanazokhoz
a problémákhoz közelíteni.
Tehát mikor egy kicsit már
kezdem unni azt, hogy meny-
nyit koreografáltam – har-
minchárom koreográfiát készí-
tettem az eddigi harmincnégy
év alatt – ez a harmincnegye-
dik, már egy kicsit sok. Meg-
van az a szándékom, hogy
most valami mást próbáljak ki.
A koreográfus munkája nem
csupán a mozdulatok kitalálá-
sából áll, hanem ez egy szem-
lélet, egy alkotási folyamat és
mint ilyen, nem sok választja
el a rendezéstôl. Bizonyos
szempontból nehezebb is, hi-
szen az embernek koreografá-
lásnál a saját történeteit kell
valahogy színpadon kitalálni,
megjeleníteni. Az Állatfarm
esetében is arról van szó, hogy
nem a regényt vittem egy az
egyben színpadra, hanem vé-

gigkövettem ugyan a mû mon-
danivalóját, de csak azokat a
részeket dolgoztam ki, amik
különösen érdekeltek, nagy
hatással voltak rám. A munka
során mindig egy kicsit maga-
mévá formálom a mûveket.

– Mi mozgatta meg leginkább
az adott regényben?

– Az Állatfarm hihetetlenül
aktuális politikailag, de engem
nem ez indított el. A pszicho-
lógiai rész már jobban érdekel,
nevezetesen az, hogy a hata-
lom az embereket mennyire
változtatja meg, hogyan vál-
nak hatalommal a kezükben
aljas gazemberekké. Mindig is
aktuális dolog volt ez, de én
igyekeztem a mûnek nem ezt
az aspektusát kiemelni. Sok-
szor, mikor megyek az utcán,
vizsgálgatom a szembejövô-
ket: na, ez most milyen állat
lehet. Mindannyiunkban meg-
vannak az állati figurák, egyér-
telmûen kidomborodnak a vo-
násokban. Emellett nagyon
szeretem az állatokat, vannak
kutyáim, macskáim, és elbor-
zaszt az, ahogy az emberek az
állatokat kezelik. Ha kimozdu-
lok itthonról, például elme-
gyek Bécsbe, ott a saját ku-
tyámmal végig tudok sétálni
bármelyik utcán, be tudok
ülni a legkülönfélébb étte-
rembe, kávézóba, mert min-
denhová beengednek vele, sôt,
hozzák neki a vizet. Magyaror-
szágon a lehetô legszakadtabb
helyen sem teszik meg ezt. A
civilizáció azon mérhetô leg-
inkább, hogyan viselkedünk
az állatokkal. Ez persze csak
egy kitérô, ebben a darabban
nem ezt hangsúlyozom, ha-
nem engem igazándiból az ér-
dekel, hogyan látnak minket

az állatok. Az állatokat nem ál-
latiasítom, hanem felemelem,
emberként jelennek meg, és
maga az ember az elnyomó
gazda, aztán persze késôbb a
disznók. Tényleg érdekel,
hogy egy állat például mit lát
és hall belôlünk – hogyan be-
szélünk, miképp gesztikulá-
lunk. Néha észre sem vesszük,
hogy egy-egy mozdulatunk
hogy alázza meg a másikat.
Mindezek kifejezéséhez egy ki-
csit cirkuszi hangulatú világba
ágyaztam a cselekményt,
amely nem mai korban játszó-
dik. Leginkább kortalannak
nevezném a darab idejét, a
múlt század elsô felébôl vett
hangulatokkal dúsítva. Aztán
mikor a malacok kezdenek
emberré válni, bejön a fo-
gyasztói társadalom képe is. 

– Az elsô saját koreográfiája
Kafka-átirat. Miért gondolta,
hogy irodalmi mûhöz kell
nyúlnia? 

– A válasz logikus: szeretem
Kafkát. Irodalom iránti szere-
tetem pedig nagyon régre nyú-
lik vissza. Anyukámnak renge-
teg könyve volt otthon (ô
egyébként újságíró, de szín-
házközelben dolgozott, ját-
szott a szolnoki irodalmi szín-
padon, rengeteget utazott a
Wroclavi Fesztiválra is… Tôle
hallottam elôször Grotowsky-
ról, Kantorról, Halász Péter-
rôl), én pedig ezeket a könyve-
ket levettem a polcról, és elol-
vastam. Nehéz szövegek vol-
tak, de engem hihetetlenül
vonzott a világuk. Egyfajta
súlyt raktak rám, elgondol-
kodtattak. Mindig jó tanuló
voltam, szinte nem is kellett
tanulnom, a megmaradó idô-
ben mindig a könyvekhez for-
dultam. Késôbb kollégista let-
tem, ott is olvasással töltöttem
az idôm nagy részét. Húsztól
harminc éves koromig viszont
kevesebbet olvastam. Úgy
gondoltam, hogy olyan sok
minden áramlott belém, hogy
most már fel tudom építeni a
saját világomat. Harminc fö-
lött viszont megint volt egy
fordulat, megint sokat olva-
sok. Hullámokban tör rám ez
a fajta késztetés. A köztes idô-
szakban a figyelmem inkább a
képzômûvészet és a film felé
fordult. Nemcsak Kafkát sze-
rettem persze, megcsináltam
például Sartre-nak a Zárt tár-

gyalását, ez az Estély, Genet
Cselédekjét a Szegedi Balettnél.
A Most ôsz van, nemsokára jön
a tél Csehov Cseresznyéskertjé-
bôl egy sajátos adaptáció. A
János vitéz is ebbe a vonulatba
sorolható. Épp nemrég kap-
tam levelet egy nézôtôl, mely-
ben felháborodottan kifejti,
hogy én meghamisítottam Pe-
tôfit. Mindent megkérdôjele-
zett – miért van két Iluska, két
János vitéz, miért van a férfi
nôi ruhában. Nemzeti ér-
zelmû lehet e „kritikusom”,
hiszen a fô problémája az
volt, hogy egyáltalán hogy is
mertem Petôfit kifordítani.
Nekem a János vitéz az egyik
kedvenc mesém volt, nem
akartam vele rosszat, de fel-
nôttem és úgy vélem, bele kell
építeni a mai világot, azt, amit
átéltem, így lesz a darab friss
és élô. Aki a múltra kíváncsi,
menjen el múzeumba, vagy
olvassa újra a mûvet. Ha adap-
tációról van szó, akkor már
abban benne van a lehetôség,
hogy ez némelyek ízlését sér-
teni fogja. 

– Egy Bozsik Yvette-feldolgozás-
ban mennyi marad az alapmûbôl?

– Van egy fontos kiinduló-
pont, ami a mû magja lesz.
Aztán a munka szinte magát
alakítja, és a végén mindig
van, aki azt mondja, hogy ez
szentségtörés, vagy éppen azt,
hogy mennyire benne van az
eredeti. Épp ezért sosem írom
például azt, hogy ez a darab
Petôfi Sándor János vitéze,
hanem azt, hogy az adott da-
rab ennek és ennek a mûnek
nyomán készült. Már letet-
tem arról, hogy mindenkinek
megfeleljek. 

– Amikor elkezd egy irodalmi
mûvet feldolgozni, akkor emlékké-
pekre hagyatkozik, vagy mindig
újra és újra elolvassa a szöveget?

„Aki a múltra kíváncsi,
menjen múzeumba”
Beszélgetés Bozsik Yvette-tel

Hamarosan újabb darabbal lep meg minket a kortárs táncmûvé-
szet érzéki dívája, Bozsik Yvette. Legfrissebb munkájában nem ke-
vesebbre vállalkozott, mint hogy Orwell Állatfarmját alkalmazza
színpadra. Yvett – szinte már saját hagyományt követve – ismét
irodalmi mûbôl merített ihletet. Ezek után nem véletlenül keres-
tem meg: beszéljen az ôt ért irodalmi hatásokról, kedves könyvei-
rôl, egyszóval arról, szerinte hogyan lesz a szövegbôl mozdulat.

Folytatás a 12. oldalon
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■ Grád András Ph. D. jogász,
pszichológus, egyetemi tanár.
Egy évtizedet töltött az igaz-
ságszolgáltatásban, döntôen
mint családjogi bíró. Két évet
dolgozott az aszódi nevelôin-
tézetben pszichológusként.
1992-tôl Strassburgban az Em-
beri Jogok Bizottságában szak-
értôként tevékenykedett.

1994 óta az Alkotmánybíró-
ság fôtanácsadója.

Szakmai mûvei, mint például
a Pszichoszomatikus betegsé-
gek elôfordulásának vizsgálata
pszichopata és nem pszi-
chopata elítélteknél, vagy a
Kézikönyv a strasbourgi
emberi jogi ítélkezésrôl után,
idén jelentette meg a „Félrelé-
pôk kézikönyve – hogyan, ho-
gyan ne, miért ne – (elmélet és
gyakorlat)” címû könyvét.

– Nem szokványos dolog, hogy
egy volt bíró komoly szakmai érte-
kezés helyett a félrelépés tárgyában
ír kézikönyvet. Mi indította erre a
lépésre?

– A téma adott. Ahogy a be-
vezetôben írtam, a félrelépések
egyidôsek az emberiséggel. A
Bibliától és Hérodotosztól
Boccacción és Shakespeare-en

át egész Hrabalig vagy Philip
Rothig tele a világirodalom a
témával (is) foglalkozó mûvek-
kel. A jelenség tehát örök. A
stílust illetôen a közérthetô-
ségre törekedtem. Kellô szak-
mai felkészültséggel írt köny-
vet kívántam közreadni, amely
a nagyközönségnek szól. Így
könyvem nélkülözi a tudomá-
nyos mûvek szokott hivatko-
zásait, nem tûzdeltem tele idé-
zetekkel, lábjegyzetekkel.

– Mit szólt a szakma? Miért
nem álnéven írt, ahogy ezt sokan
teszik, ha más területekre kalan-
doznak írásmûveikkel?

– Számos tudományos mû
szerzôje vagyok és magam is
gondoltam arra, hogy álnéven
publikáljak. De szerintem ez a
kézikönyv a saját nevemen
lesz tartalmilag hiteles, hiszen
hosszú jogászi pályafutásom
tapasztalatait összegezi. Meg
kell mondanom, hogy a szak-
mában is kedvezô fogadtatásra
talált, a témát izgalmasnak ítél-
ték, elismerve, hogy kellô szak-
mai alapot tükröz.

– Kinek szólnak intelmei? Azok-
nak, akik nem ismerik a félrelépés
fortélyait, vagy azoknak, akiket

meg akar kímélni a megcsalás vagy
megcsalatás bonyodalmaitól?

– Én nem tettem ilyen kü-
lönbséget. Mindenki számára
hasznosítható információkat
adok közre, amelyek bármi-
lyen szemüvegen át olvasha-
tók. Nem célom, hogy bárkit
is félrelépésre csábítsak, mi-
ként az sem, hogy lebeszéljem.
Vegyünk egy példát. Egy jog-
szabály-gyûjtemény adott eset-
ben mindenki számára alkal-
mazható, a „rossz fiúk” és a jó
emberek számára is. Mindig a
felhasználón múlik, hogy a
meglévô tudást mire használja
fel. Így azokhoz is szólok, akik
el akarják kerülni a lebukás ve-
szélyét, de ugyanúgy mind-
azokhoz, akik a példákon
okulva számolnak a félrelépés
konzekvenciáival.

– A félrelépések, válások okait
sorolva a szerelem „tudatszûkítô
hatásáról” ír, melynek felfokozott
hatása alatt a felek nem mérik fel
helyesen a párkapcsolatok kocká-
zatait. Ez elég illuziómentesen
hangzik. Lehet, hogy a szerelmi
házasság helyett inkább az érdek-
házasság ajánlott?

– Félreértések elkerülése vé-
gett, a szerelmi házasságnak
nem az érdekházasság, hanem
a nem szerelmi házasság az el-
lentéte. Értve ez alatt, hogy a
heveny szerelmi állapot el-
múltával a felek már józanab-
bul képesek mérlegelni, felis-
merve egymás kevésbé ked-
vezô tulajdonságait is. Az így
kötött házasságok bizonyul-
nak a legtartósabbaknak.
Megjegyzendô: az érdek min-
den esetben, még a nagy sze-
relmi fellángolás idején is do-
mináns tényezô, ha ezt nem
is ismerjük fel.

– Most éppen milyen könyv ta-
lálható otthon az íróasztalán?

– Jelenleg Heinrich Böll „És
lôn este és reggel” címû mû-
ve. De ha egy héttel korábban
kérdez, akkor épp Salingert
olvastam. Nagy könyvtáram
van, a szakmai könyvek és
szépirodalmi mûvek gazdag
tárháza. Kisfiam tanítónénije
feladatul adta az osztálynak,
hogy minden gyerek számolja
meg otthon, hány könyv van
a családban. Fiam szorgalma-
san nekilátott, de másnap
szemrehányóan jegyezte meg,
hogy neki több mint ötezer
kötetet kellett megszámolnia,
míg a legtöbb osztálytársa
mindössze 2-300 könyvet ta-
lált csak. Ezt a történetet
azért mondtam el, mert saj-
nálattal tapasztalom, hogy a
ma emberének egyre keve-
sebb ideje marad olvasásra.
Még aggasztóbb, hogy a gye-
rekek érdeklôdése elfordult a
könyvtôl. A sok szappan-
opera a képernyôn és a számí-
tógépes információ alakítja
ízlésüket. Pedig döntéshely-
zetekben rendkívül fontos az
irodalmi mûvekben felhal-
mozott kultúra és viselkedési
repertoár. Írás közben magam
is támaszkodhattam arra a
széles körû emberismeretre,
melyet a könyvek közvetítet-
tek számomra.

– Megmarad egykönyves író-
nak, aki a jogi szakirodalomból
a népszerû mûfaj felé „lépett
félre”?

– Távlati terveimben szerepel
egy újabb pszichológiai mû
megírása, más, de ugyancsak
közérdeklôdésre számot adó
témában. 

Tausz Anikó

A félrelépés elmélete
és gyakorlata
Beszélgetés
dr. Grád Andrással,
a „Félrelépôk kézikönyve”
szerzôjével

■ Márai Sándor kassai polgár-
családból származik. Tisztes
apanázsából sokat utazott Eu-
rópában, sokféle kultúrát korán
megismert, már fiatalon néme-
tül publikált külföldi lapok
munkatársaként. Történeteit az
Egy polgár vallomásaiban ismer-
teti. A háború utáni emigráció-
ban írt naplójából kiderül, lel-
kiismeretesen figyelemmel kí-
sérte a kelet-európai eseménye-

ket, feljegyzései erôsen morali-
záló jellemérôl tanúskodnak.
Azt mondta, amíg szovjet meg-
szállás alatt van az ország, sem-
miképpen nem tér vissza. Nem
is tért, de késôbb már nem is
térhetett, megöregedve, ottho-
nától távoli országban, az Egye-
sült Államokban tragikus mó-
don önkezével vetett véget éle-
tének. Csak mûveiben tudott
ezután hazaköltözni.

A gyertyák csonkig égnek világsi-
ker lett, Pozsgai Zsolt drámaíró
készített belôle színpadi mû-
vet. A mai drasztikus irodalmi
világban az érzelmekre és ma-
gas erkölcsi értékekre építkezô
dráma, úgy tûnik, vonzza a kö-
zönséget. Az ismertség a többi
Márai-könyvet is a közérdeklô-
désbe csalogatta. Utóélete
megfejthetetlen sikersorozatot
él meg annak ellenére, hogy
nem minden kötetében lele-
dzik igazi értékes irodalom.
Megnôtt az érdeklôdés a Márai-
életmû iránt. 

Fried könyve ennek a soro-
zatnak egyik darabja lett. Ver-
sek, publicisztikák, regények
beható elemzése, összevetve
szerzôjük életrajzi elemeivel, a
kor irodalmi közegének tanul-
mányozásával. Így próbálja ki-
tapogatni a „politikus és iro-
dalmi író” mûvekben, cikkek-
ben megörökített személyisé-
gét. A könyv elsôsorban azok
érdeklôdésére tart számot, akik
Márai mûveinek a hátterébe
kívánnak betekintést nyerni.
(Argumentum Kiadó)

N. N.

Fried István:
„Ne az író történjen meg, hanem a mûve”
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– Sohasem gondoltam volna, hogy
ekkora hatalma van a nyilvánosság-
nak. A könyv hatástörténetének saj-
nos kitörölhetetlenül eleme, bé-
lyege lett a botrány. Kötetbemuta-
tókon nemegyszer tapasztaltam,
hogy unatkoznak, amíg magáról a
könyvrôl beszélünk, és csak a vára-
kozás izgalma tartja ébren a hallga-
tóságot, miszerint hamarosan a
botrányra terelôdik a szó. A történ-
tek nemcsak a szerzôi hiúságomat
bántják, hanem azt gondolom,
hogy így a könyv minden más eré-
nye háttérbe szorult. Engem a
pletyka természete érdekelt ugyan,
de a könyv kisebb része szól csak
errôl. A botrány egyébként, mint
esemény, már régen lefutott. Persze
ma is haragszanak rám néhányan,
utánam kiabálnak az utcán, fenye-
getik a családomat, de jogi szinten
semmi sem történik. Az egész újra
néhány ember belsô ügyévé vált,
oda került, ahol eredetileg is helye
volt. Ilyen sértôdések szinte min-
den közösségben voltak, vannak és
lesznek, ezzel együtt kell élni. Ott
rontottam én el, hogy nem tudtam
magát a nyilvánosságot megfele-
lôen kezelni. Olyan nyilatkozato-
kat tettek közzé a nevemben, ame-
lyeket nem láttam megjelenés elôtt.
Már az írás közben láttam, hogy
lesznek itt sértôdések, de nem gon-
doltam volna, hogy a média
ennyire eltorzítja a dolgokat. A
szegvári naiv emberek – köztük én
is – bedôltek a médiának, sôt sokan
büszkék voltak arra, hogy képer-
nyôre kerültek. Másik oldalról meg
azzal is megvádoltak, hogy én szer-
veztem az egész botrányt. Sokszor
megkérdezték, hogyan változott
meg az életem. Hát sehogy. Hír-
hedtté vált valaki, nevét, okát nem
tudjuk, aki valami faluban okozott
valamit bajt. Semmi több.  

– Mit szûrtél le magadnak az
egészbôl?

– Ha egyszer el tudom magam szi-
getelni az egész jelenségtôl, ha ér-
zelmileg kihûl, ha nem nyomaszt
többé az édesanyám kálváriája, a
történet a sajtó szerepére kihe-
gyezve finom iróniával jó téma le-
het. De csak akkor, ha nem a
bosszúvágy vezérel. Mostanában
amúgy is azon töröm a fejem, hogy
másfelé is nyitni kéne. A Pletyka-
anyunál a kiadó ragaszkodott ah-
hoz, hogy homogén világa legyen a
könyvnek, ami egyszerre lett elônye
és hátránya. Ettôl az alapállástól
ideje elmozdulni, továbblépni, de
nem teljesen. Nem akarom teljesen
félretenni a lokalitást, csak szeret-
ném még jobban érzékeltetni, hogy
a hangsúlyos részek az emberi vi-
szonyokon és a lelki történéseken
vannak. A szerelmen például. A
szerelemrôl eddig alig beszéltem, a
szerelem eddig kizárólag mint egy
abszurd, végletes szexuális aktus je-
lent meg nálam. Az érzelemig ma-
gáig nem jutottam el. Most egy
Móricz-konferenciára készülök ép-
pen, arra kértek, foglaljam össze,
mit jelent számomra az életmû, így
különösen foglalkoztat, hogy a he-
lyi szín, az akármilyen parasztábrá-
zolás, és a kizárólag a realizmusból
építkezô kanonizációs gesztus men-
nyire agyonnyomja a lényeget. A
díszlet helyet cserél a színésszel. És
fontos lesz, hogy az általa rögzített
társadalmi viszonyok és magatartás-
formák mára nem ebben a köntös-
ben jelennek meg. A fergetegesen
könnyed narráció, például az Isten
háta mögött szenzációs intertextuá-
lis játéka meg alig. Én úgy érzem,
hogy Móricz az én írásaim  emléke-
zete, hagyománya, múltja, centru-
ma. Belülrôl nézve kifelé. És ez még
akkor is így van, mikor nem nekem

fontos, vagy alig tûröm. Mondjuk,
mikor a Fáklyában sokoldalas dialó-
gust olvasok a magyar parasztról. És
akkor becsukom. De az elbeszélé-
seim ilyenkor is emlékeznek rá, akár
akarom, akár nem. Mostanában az
elszakadás–ottmaradás problémája
foglalkoztat, ami hiába lehet általá-
nos érvényû probléma, de szá-
momra megint bejön, hogy milyen
egy falusi otthon, miben különbö-
zik tôle a kisváros lét, vagy az egyet-
len nagyváros élete. Aki számára
kezdettôl létezô dolog a centrum,
az nem úgy szakad ki gyermekkora
eredeti idejébôl, mint aki egy elkép-
zelt központ felé igyekszik. Én csak
ezt az utóbbit ismerem, és ez nyil-
ván összefüggésben van az én kisza-
kadási problémámmal is. A Klein-
naplóban ezzel foglalkozom: a tör-
ténet gimnazista szereplôi kikerül-
nek a falusi környezetbôl, bekerül-
nek egy kisvárosiba, és egyszerre
próbálnak megfelelni mindkettô
követelményeinek. 

– Ez a törekvésed a nyelvezetben ho-
gyan jelenne meg?

– Most bevallom ôszintén, hogy
néha megrémülök, amikor a szöve-
gekben olyan helyen mutatják ki a
tájjellegû nyelvhasználatot, ahol én
direkt vigyáztam, hogy ne legyen.
Úgy látszik, bennem ez igen mé-
lyen él. Úgy ábrázolom a dolgokat,
ahogy „eredetiben” láttam. Az
alapmintáimat rakom oda, aztán
meglepôdöm, mikor azt mondják:
hú de vidéki, mennyire ízes. A
nyelvezetem is árnyaltabb, kifino-
multabb lett talán, legalábbis erre
törekszem. Ebben is az átjárhatósá-
got kívánom érzékeltetni. A nyelv-
használattal kapcsolatban gyakran
emlegették Mikszáthot – ami fel-
adott labda volt –, de kevesen utal-
tak például Hrabalra. A Klein-nap-
lóban pedig, ahogy a világ nyelvi-
leg tükrözôdik, az leginkább Hra-
bal nyelvi szemléletéhez hasonlít-
ható. Szívesen kísérletezem és koc-
káztatok, ami nem divat, általában
az állandó és biztosan fölismerhetô
megszólalás dívik. 

– Hol tart A Klein-napló? Jó pár
részlet megjelent belôle az ÉS-ben.

– Igencsak az elején. Közben
ugyanis – talán éppen annak kö-
szönhetôen, hogy ennyire a kon-
fesszióra épülnek a novelláim – el-
nyertem az Örkény-díjat és drámát
írok. A feladat nem tûnt túlságosan
nehéznek: legtöbbször dialógusok-
kal dolgozom a novellákban is, ál-
landó szövegeléssel épülnek föl a
helyzetek. De aztán a drámaírás
közben kiderült, ez nem így mûkö-

dik. Bizonytalannak éreztem ma-
gam, kicsúszott a kezembôl a tér és
az idô, a dialógusok cipelték a nar-
rációt, a gegek nem mûködtek. A
prózaírói kontroll azonnal bekap-
csolt, amint tisztáztam volna egy
párbeszédet. Több hónapos mun-
kával végül egy felvonást talán
rendbe raktam. A történet egy ma-
kói panelházban játszódik. Egy ma-
gát Hénok prófétának gondoló
munkanélküli a fôszereplôm, aki a
vízözön elôtti utolsó pillanatban
érzi magát, és megerôsítést is nyer a
vízóraszerelôk megérkezésébôl. A
drámát év végére kell befejeznem,
addig áll a regény. Ami nem feltét-
lenül baj.

– Hogyan épül fel a regény?
– Két elbeszélôje van. Néhányan

bizonyára azt fogják mondani,
hogy ez a szerkezet a Milotára ha-
sonlít, ráadásul egyébként is köny-
nyen kifogást találnak rajta, hiszen
ugyanazon a környéken játszódik.
Pedig ez valójában igen jelentékte-
len párhuzam. Számomra nem fon-
tos, hogy az elbeszélôt valóságos
alapra építsem föl, mondjuk nap-
lót, vagy magnófelvételt vigyen az
adott narrátori szólam. Egy idôsebb
és egy fiatalabb férfi beszél, mind-
ketten a Klein Egylet alakjai. A Tal-
mud bölcseihez hasonlóan nem
tesznek mást, mint történeteket ele-
meznek, és igyekeznek valamilyen
viszonyt kialakítani a körülöttük
történtekhez. Közben van ez a
Klein Ede, aki egészen biblikus fi-
gurává nemesül. Azonkívül próbá-
lom benne azt  földolgozni, hogy
ennek az országnak egyetlen magá-
tól is, fantázia nélkül is létezô cent-
ruma van. Ott nem muszáj megte-
remteni egy másik teret és idôt, el-
vileg létrejöhet olyan mû, amely
nem emlékezik egy korábbira. Én
nem tudom hogyan, de ott vala-
hogy másként is lehet. De a fôzelék-
szagú déli pokolban nem lehet csak
az irodalom valósága által létezni.
Van fantázia, itt az a kérdés, vagy
nincs. Csak ez: van fantázia, vagy
nincs. Érdekes, hogy nem egy régi
ismerôsöm, aki egy sort önként
nem olvasott, így él. Olyan alázat
van bennük az élettel szemben, ami
bennem, kimosakodott figurában
sohasem alakulhat ki. Nem akarok
illúziókat kelteni: nem kedvesek és
nem szeretetre méltóak ôk, de nem
is csak kegyetlenek és éhesek. Talán
ettôl van, hogy légszomjam van, ha
hosszú ideig nem jövök Buda-
pestre, és akkor is, ha két napnál to-
vább nem megyek haza.

Szénási Zsófia

Lassan elcsitulnak Grecsó Krisztián elsô elbeszéléskötete, a Pletyka-
anyu körüli viták és viharok. A média hathatós „segítségével” mind
az író, mind a szegváriak szép számmal adtak és kaptak sebeket.
A Grecsó Krisztiánnak most megítélt Bródy-díj talán ellensúlyozza
a Pletykaanyut körülvevô irodalmi botrányt. A vihar utáni csend-
ben új munkák születnek. Az írót, a Bárka folyóirat szerkesztôjét,
az elmúlt idôk nehézségeirôl és a jövôbeni terveirôl kérdeztem.

Hová tûnt Klein Ede
naplója?
Grecsó Krisztián regényekrôl
és a világról
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A könyvek megrendelhetôk a Helikon Kiadónál (1053 Budapest, Pap-
növelde 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.

A Tinta Kiadó ajánlata A  S Z É P H A L O M  K Ö N Y V M Û H E L Y
Ô S Z I  K Ö N Y V A J Á N L A T A

A magyar irodalom évkönyve, 2001
(szerkesztette Baranyai Judit, Hegyi Katalin)
A/5, színes, fóliázott kartonkötésben, 358 o., 1700 Ft
Az évkönyvben mindent megtalálni, ami az elmúlt év irodalmi életében fon-
tos volt. Nélkülözhetetlen kézikönyv, amely közreadja az alkotók  névsorát,
az irodalmi intézmények adatait, címét is.
Várkonyi Nándor: Szíriat oszlopai (életmûkiadás, 8. kötet – ff. illuszt-
rációkkal) B/5-ös formátum, 672 oldal, függelékkel, névmutatóval,
cérnafûzött, keménytáblás, egészvászon kötésben, színes, fóliázott
védôborítóval, 4500 Ft
A legendás mûvelôdéstörténeti mû elsô teljes, cenzúrázatlan, névmutatóval
ellátott kiadása!
Jókai Anna: A mérleg nyelve (esszék, tanulmányok)
B/5, keménytáblás kötésben,
312 o., 2500 Ft
A kötetben a finom tollú publicista és a szépíró erényei adódnak össze: a töb-
bek között Hamvas Béláról, Várkonyi Nándorról, Kodolányi Jánosról,
Sütô Andrásról, Szabó Magdáról, Illyés Gyuláról, Vas Istvánról szóló írá-
sokon túl, a  Kossuth-díjas író rádióban elhangzott jegyzeteibôl olvashatunk
válogatást.
Salamon Pál: A menyegzô (regény) A/5, ragasztott kartonkötés,
224 o., 1800 Ft
A történet egy zsidó fiúnak és egy keresztény lánynak az ismert történelem leg-
sötétebb napjaiban fellobbanó szerelmérôl szól. 

Címünk: 1068 Budapest, Városligeti fasor 38.
Telefon/fax: 351-0593, e-mail: iroalap@interware.hu
honlap: www.szephalom-konyvmuhely.hu
A kiadóban vásárlóinknak 20% árkedvezményt adunk!

A Helikon Kiadó ajánlata

ifj. Korsós Antal
Jogászportrék

1980 Ft

Gerô András
Egy polgár naplója
1998–2002
2480 Ft

Szemeid szép ragyogása
Régi magyar szerelmes versek
Macskássy Izolda grafikáival
Régi magyar költôk és költônôk ihlették
Macskássy Izoldát színes selyemgrafikái
megalkotására. 
A/4, 64 oldal, 2940 Ft

Közgazdasági helyesírási szótár
Szakszavak, kifejezések, szókapcsolatok
és rövidítések gyûjteménye
szerk.: Bárányné Szabadkai Éva,
Mihalik István
A szótár több mint 120 000 kifejezést,
lexikai egységet tartalmaz. A kötetet
közgazdasági jellegû közmondások, szólás-
mondások és szleng kifejezések színesítik. 
B/5, 700 oldal, 7000 Ft

Deborah Tannen: Miért értjük félre egymást?
Kapcsolataink a beszélgetési stíluson állnak
vagy buknak
Miért siklik félre sokszor egy beszélgetésünk?
Miért éppen azokkal értjük minduntalan
félre egymást, akiktôl a legtöbb megértést
várjuk? Mit üzenünk beszélgetéseinkben,
a szavakon túl?
224 oldal 2380 Ft

Tinta Könyvkiadó
1116 Budapest, Kondorosi út 17.
Tel.: 371-05-01, Fax: 371-05-02.
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■ „Hallgattam az anekdotá-
kat, ahogy egykori íróbaráta-
inkról mesélgettek azok, akik
szerették ôket, és sajnáltam,
hogy nem hallgathatják töb-
ben. Aztán észrevettem,
hogy az én kezemben van
egy mikrofon, és már feltalál-
ták a magnószalagot. Körül-
ültük hát a mikrofont, né-
gyen-öten, de ketten-hárman
is. Szóltam ennek-annak, ôk
hoztak másokat, örültünk,
hogy beszélhetünk róla, talál-
kozhatunk vele és egymással,
újraélhetünk feledhetetlen
dolgokat. És ahogy engedtük,
hogy feltámadjanak emléke-
ink, úgy kezdett jelen lenni
az, akirôl beszéltünk.” Albert
Zsuzsa szavai az iméntiek. Ô
volt az, aki évtizedekkel ez-
elôtt megnyitotta az eltávo-
zott írókat, költôket meg-
idézô szeánszot. 

Az irodalmi asztaltáncolta-
tást úgy kezdte, mint a nép-
rajzi gyûjtôk: néha felkereke-
dett, elment a város vagy az
ország másik felébe, felkere-
sett egy rég elfeledett em-
bert, asszonyt és kérte a hoz-
zátartozót, ismerôst, hogy
emlékezzék. Ezekbôl az in-
terjúkból és a stúdióbeszél-
getésekbôl született meg az

Irodalmi legendák címû mû-
sorfolyam a rádióban, amely-
nek darabjai bármilyen re-
mek irodalomóránál többet
adtak hallgatóiknak. Ámde
esetleges, hogy ki mikor
tudja bekapcsolni a készülé-
ket, van-e érkezése a meg-
adott idôben szabaddá tenni
magát. Aki elmulasztotta va-
lamelyik adást, nehezen pó-
tolhatja. Igaz, a felvételeket
teljes terjedelmükben ôrzi a
Rádió Hangarchívuma.
Azért fontos hangsúlyozni a
teljes terjedelmet, mert az
adásba került változatot meg
kellett vágni. Gyakran a szer-
kesztett mûsorba került szö-
veg sokszorosa található az
eredeti felvételen, hiszen a
mûsoridô véges; kell szignál-
nak, konferálásnak, zenének
lennie a blokkok között.

A szó pedig, tudjuk, elszáll.
Albert Zsuzsa tehát örömmel
vette, hogy néhány folyóirat,
például a kecskeméti Forrás,
érdeklôdött a beszélgetések
kiegészített, nyomtatásban
megjelentethetô változata
iránt. Igen ám, de megint itt
van az esetlegesség. Az ér-
deklôdôk közül vajon hány-
nak kerül a kezébe a sajtó-
dömping mai korában éppen

az a folyóirat, amelyben a
szívesen fogadott csevelyt
közzétették? A könyv hosz-
szabb ideig pihenhet a bol-
tok polcain, mint a sajtóor-
gánumok az újságárusnál,
hónapok múltán is arra té-
vedhet, akinek megtetszik a
tartalma, vágyakozott titkon
a Legendás irodalom kiötlôje. 

S jelentkezett egy vállal-
kozó, a Pro Pannonia Kiadói
Alapítvány, amely elhatá-
rozta, hogy az adáséval azo-
nos címen két kötetbe össze-
gyûjtve közreadja a beszélge-
tések szövegét. A beszélgeté-
sekét, amelyekrôl tudjuk,
hogy középiskolai tanárok
magnóra veszik, mert iroda-
lomtörténetben sehol sem
lelhetôk fel ezek a szubjek-
tív, személyes történetek. S
lehet, hogy éppen ezek azok
a különlegességek, amelyek
felkeltik a mûvek vagy szer-
zôjük iránt az érdeklôdést.
Bepillanthatunk a kulissza-
titkok közé. Weöres Sándor
dajkája beszél az egyik emlé-
kezésben, a másikban annak
a bortermelônek a lánya
idézi fel a múltat, akinél né-
hány napra megszállt Szabó
Lôrinc. Rónay Györgyrôl
megtudhatjuk: egyetemes jó-
ság áradt belôle, úgyhogy az
általa alapított társaságról
csak úgy beszéltek, hogy a
Jóisten (értsd: Rónay) aszta-
lánál találkoztak a minap.
Máshelyütt Déry Tibor ku-
kacoskodó természetérôl me-
sél köteteinek egykori szer-
kesztôje, Réz Pál, akit az író
hihetetlen részletességgel
vizsgáztatott önnön mûvei-
bôl, mielôtt beleegyezett
volna, hogy rábízzák a szer-
kesztôi feladatot. A befeje-
zetlen mondatból például
arra kérdezett rá, hogy me-
lyik karját vesztette el Par-
cen-Nagy Lôrinc a spanyol
polgárháborúban.

Intimitásokat olvashatunk
az alkotók életébôl, mert
ugyebár annak számít, hogy
Keresztury Dezsô miniszter-
ként miként viselkedett pá-
lyatársaival vagy hogy mi-
lyen érzelmekrôl tett tanúbi-
zonyságot Pilinszky János,
amikor Rónay György híres,
hírhedt Vigília-beli kritikájá-
val meismerkedett.

– A pletyka bizonyos szint-
jéig elmerészkedünk – vallja
a mûsor szerkesztôje, a köte-
tek szerzôje. – A sikamlós
történeteket azonban soha-
sem szerettem. Mi tehetsé-
ges, kedves, jó emberekrôl
szólunk. Semmi gonoszság
nincs a beszélgetésekben,
amelyek sajátos atmoszférája
tréfás, anekdotázó, tanúság-
tevô hangnemet hívott elô a
résztvevôkbôl. Személyes
portrékat rajzolunk, ember-
közelbe hozzuk s ezzel feltá-
masztjuk az alkotót. Az epi-
zódok ugyanakkor az adott
kor légkörét, kulturális és po-
litikai környezetét is megje-
lenítik. A beszélgetôpartne-
reim pedig kedves emberek,
nemcsak az irodalmat szere-
tik, hanem a magyar nyelvet
is; szépen fogalmaznak.

– Azért születtek ezek a be-
szélgetések – hallom bú-
csúzkodáskor Albert Zsuzsa
szavát –, mert elhagytak
bennünket azok a szentek,
akiknek példamutató életére
és mûvére szükségünk van.
Mi, akik körülüljük a mikro-
font, egyik kezünkkel fogjuk
a szentünk kezét, a másikkal
mindazokét, akik közössé-
get vállalnak velünk. Volta-
képpen irodalomtörténetet
írunk. 

Emberközeli, elméletektôl
mentes, játékos és érzelmek-
ben gazdag történetet, amely
maga is irodalom. 

Mátraházi Zsuzsa

Asztaltáncoltatás
magnetofonnal
Albert Zsuzsa
irodalmi legendái

Szabó Magda október 5-én 85 éves.
Az írónô ebbôl az alkalomból a Für Elise címû új regényével
lepi meg olvasóit. A kötet bemutatóját az Európa Könyves-
házban (Budapest VI., Bajcsy-Zsilinszky út 35.) tartjuk októ-
ber 10-én 16 órakor. A regénybôl Szabó Magda olvas fel rész-
leteket, majd a bemutatót követôen a helyszínen dedikálja is
kötetét. Minden érdeklôdôt sok szeretettel várunk!

Európa Könyvkiadó

Törjük a fejünket évtizedek óta, hogy miként lehetne kedvet éb-
reszteni az olvasás, a költészet, a próza iránt. Erôlködünk ren-
dezvényekkel, próbálkozunk a kiadványok esztétikai színvona-
lának csökkentésével, elébe megyünk a közönség feltételezett igé-
nyeinek. Az eredmény siralmas, ha nem az eladott s könyves-
polcra porosodni került köteteket, hanem a valóban szellemi ha-
szonnal forgatott mûveket vesszük számba. Közben kínálja ma-
gát a költô, kritikus és rádiósként egyaránt ismert Albert Zsuzsa
Irodalmi legendák, legendás irodalom címû könyvének immár a
második kötete is, amely kulcsfontosságú a kedvébresztésben.
Pletykára éhes korunk nehezen oltható kíváncsiságát szolgálják
ki az írói anekdoták, amelyek természetesen nem mennek túl a
jó ízlés határain. Csak egyszerûen olvasmányosak, miközben iro-
dalomtörténetet írnak, játékosan, érzelmekkel telítetten.
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Szeptember 11.
Értelmezések, elméletek, viták
B/5, 212 oldal, 1800 Ft
A kötet neves értelmiségiek – mint
például Umberto Eco, Samuel P.
Huntington, Francis Fukuyama,
vagy Salman Rushdie – írásait tar-
talmazza, melyek a tavalyi terror-
támadás kapcsán jelentek meg a
nemzetközi sajtóban. A válogatás
olyan szövegeket gyûjtött össze,
melyek általánosabb szinten, el-
méleti igénnyel próbálják értel-
mezni a támadást, illetve az arra
történt reakciókat. A cikkek eddig
Jürgen Habermas írása kivételével
nem jelentek meg magyarul.

Kénosi Tôzsér János – Uzoni
Fosztó István – Kozma Mihály:
Unitario-ecclesiastica historia
Transylvanica a Bibliotheca
Unitariorum sorozatban
B/5, kb. 700+500 oldal, kötve,
5000 Ft
Az erdélyi unitárius egyháztörté-
net-írás fô mûve az egyház XVI–
XVII. századi történetét dolgozza
fel. Nélkülözhetetlen forrása az
unitárius egyházra vonatkozó kuta-
tásoknak és a könyv- és mûvelôdés-
történetnek is. A kiadás kritikai ap-

parátussal kiegészítve tartalmazza a
latin nyelvû szöveget, valamint a
fejezetek elején rövid angol nyelvû
összefoglalás kap helyet. A szövege-
ket név-, helységnév-, zsinat-, mû-
mutató és térkép egészíti ki.

Encounters
A Hungarian Quarterly Reader
B/5, 412 oldal, 2500 Ft
Az angol nyelvû kiadványban ma-
gyar és külföldi szerzôk novelláit,
verseit és tanulmányait olvashatjuk
a huszadik századi magyar történe-
lem sorsfordulóinak eseményeirôl
a Habsburg Birodalom közép-eu-
rópai örökségétôl a piacgazdaság
nemrégiben lezajlott változásáig.

Gyöngyösi István:
Rózsakoszorú
A Régi Magyar Könyvtár
Források sorozatban
B/5, kb. 240 oldal, kartonált, 1800 Ft
A „magyar Ovidius” egyetlen val-
lásos verse a rózsafüzér felépítését
követi s mint kiderült, fordítás:
egy F. S. monogramú szerzô III.
Ferdinánd feleségének írt latin
nyelvû verses elmélkedését ültette
át magyarra. A fordítás elé egy
250 strófából álló „készületet” írt.

Stoll Béla: A magyar kéziratos
énekeskönyvek és versgyûjtemé-
nyek bibliográfiája (1542–1840)
A/5, 822 oldal, egészvászon envelop-
pal, 5000 Ft. A könyv CD-formá-
ban is megjelenik – 3000 Ft.
A majd kétszeresére duzzadt
„Stoll” vélhetôleg évtizedekig lesz
az irodalomtudomány alapvetô
kézikönyve.

A magyarországi boszorkányság
forrásai III.
B/5, kb. 500 oldal, 4500 Ft
A XVI–XVIII. századi boszor-
kánypereknek a szövegeit tartal-
mazó sorozat harmadik kötete
Szatmár, Szepes, Szilágy, Szol-
nok-Doboka, Tolna, Torda-Ara-
nyos, Trencsén, Turóc és Udvar-
hely megyébôl közöl dokumen-
tumokat latin és magyar nyelven.

Amor és Psyche
A „Studi Humanitatis”
sorozatban
B/5, kb. 220 oldal, kötve enveloppal,
2200 Ft
A kötet az MTA Irodalomtudo-
mányi Intézetének Reneszánsz-
kutató Osztálya és a wolfenbüt-
teli Herzog August Bibliothek

nemzetközi rene-
szánszkutató cso-
portja kétévenként
megtartott közös
kollokviumának elôadásait tar-
talmazza az égi és a földi szere-
lem irodalmi és mûvészettörté-
neti megjelenítéseirôl.

Vikár László:
Volgán innen, Volgán túl
Egy népdalgyûjtô rendhagyó nap-
lójegyzetei a Volga–Káma vidéké-
rôl, 1958–2000.
B/5. kb. 220 oldal, kartonált, 1800 Ft
A szerzô saját készítésû fényképe-
ivel, térképekkel, kottákkal és egy
részletes bibliográfiával.

A kötetek megvásárolhatók
a kiadó boltjaiban:
Balassi Könyvesbolt: 1023 Margit
utca 1. T/F:212-0214.
Kis Magiszter Könyvesbolt: 1053
Magyar utca 40. T:327-7796.
Kortárs Mûvészeti Könyvesbolt
(Ludwig Múzeum)
1011 Budai Vár A. ép.,
T:375-7533/145. Fax:212-2534.
Terjesztési iroda: 1016 Attila út
20. T:214-9673. Fax:214-4627.

Kölnei Lívia
Jó veled!
Fr/5, 275 oldal, fve, 2200 Ft
A fiatal írónô napjainkban játszódó regénye egy tiszta
szerelem megrendítô története. Az olvasmányos, igé-
nyesen megírt könyv körül nem lesz botrány, és aki el-
olvassa, az jó érzéssel fogja ajánlani másoknak is, hi-
szen olyan világba repíti olvasóját, amilyenre mind-
annyian vágyunk. Csak rajtunk múlik, hogy meg is te-
remthessük ezt a világot.

Tony Judt
Európa – a nagy ábránd?
Fr/5, 148 oldal, kötve, 2200 Ft
A címben szereplô kérdést teszi fel, nem titkolt szkep-
szissel a szerzô. Módszeresen mutatja be Európa ket-
tôsségének történelmi gyökereit, majd felteszi a kér-
dést: milyen jövô vár az Unióra? Több oldalról bemu-
tatja az elônyöket és a nehézségeket, végül arra a kö-
vetkeztetésre jut: Európa több mint földrajzi fogalom,
de az Unió nem csodaszer, amely minden problémára
megoldást jelentene.

Tamási Áron
Szívbéli barátok
B/5, kötve, 128 oldal, 2500 Ft
Tamási Áron, a nagy székely mesélô ifjúsági regényét
utoljára 1946-ban vehette kézbe az olvasó.
A hamisítatlan erdélyi történet sok apró, anekdotasze-
rû elembôl válik mesterien szerkesztett gyöngyfüzérré.
Izgalom és derû, szeretet és szenvedés, kétségbe-
esés és elôre tekintô bizakodás járja át lelkünket olva-
sásakor.
A meseszép történetet azzal ajánljuk fiatal és idôsebb
olvasóinknak, hogy mindnyájan megtalálják benne
emberségünk nélkülözhetetlen értékeit, hogy gazda-
gabbak legyenek általa.

Kahler Frigyes
III/III-as történelmi olvasókönyv 2.
B/5, 280 oldal, kötve, 2500 Ft
A gondolat- és szólásszabadságról a Kádár-rendszer-
ben – az ügynökök miatt most is aktuális a kötet.

Nagymihályi Géza
Az angyalok
Liturgia és ikon a keresztény Keleten
B/5, kötve, 112 oldal, 20 színes képmelléklettel, kb.
2800 Ft
A könyv régi hiányt pótol, amellyel az Angyalok vilá-
gába nyerünk bepillantást. A szerzô görögkatolikus
pap, diplomás mûvészettörténész, aki szakavatott
kézzel és élvezetesen, szépirodalmi elôadásban vezet
bennünket a keleti kereszténység mély, költôi világá-
ba. A zsoltárok verseit, az Ó- és Újtestamentum törté-
néseit, valamint az egyházatyák himnuszait és tanítá-
sait megelevenítô keleti egyházi liturgia és a képzômû-
vészeti alkotások hiteles tartalmi és formai bemutatást
kapnak a kötet lapjain.

Max Picard
A csend birodalma
Fr/5, kb. 220 o. fve, kb. 1800 Ft
A svájci, német anyanyelvû kultúrfilozófus, író, költô,
az orvosi diploma mellett, filozófiai tanulmányokat
folytatott. Szigorú kritikával illette a ma emberét, kaf-
kai életének sivárságát, az emberiség elkorcsosulá-
sát, aminek okát az Istentôl való elfordulásban látta.
A csend birodalma címû mûve aforizma-tömörségû
gondolatok laza füzére, amelyek mély gondolatisá-
gukkal azonnal megragadják az olvasót. Rohanó éle-
tünkben jólesôn keressük mi is a csendet, ez a könyv
jó kalauz lehet ehhez mindenkinek.

Konrad Löw
A kommunista ideológia vörös könyve
Marx és Engels – A terror atyjai
Stéphan Courtois elôszavával
A/5, kötve, 400 oldal
„Mit is mondott Marx? Megvilágította a társadalmi
mechanizmusok egy egészen rejtett szintjét, vagy
az ôscsírája volt a minden késôbbi szörnyûségnek
a Gulagon?” – kérdezte Václav Havel. Löw könyve
elfogultság nélkül, a történelem és a források elem-
zésével keresi a választ ebben a könyvében, amely
Nyugat-Európában legalább olyan sikert aratott,
mint A kommunizmus fekete könyve.

Richard Pipes
Az ismeretlen Lenin
Fr/5, kötve, kb. 300 oldal
Lenin – az ember, a forradalmár és
a nagy történelmi személyiség – még ma is csupa rej-
tély: részben egy mítosz, amely az orosz forradalom
zûrzavarából emelkedett ki, részben pedig egy olyan
bálványkép, amelyre gondosan vigyáztak majdnem
hetven éven keresztül a Szovjetunióban. Ebben a
könyvben egy kegyetlen, ravaszul manipuláló Lenin je-
lenik meg, aki céljai elérése érdekében gátlástalanul al-
kalmazta a tömeggyilkosságot, a felforgatást és az em-
berek terrorizálását.

Kairosz Kiadó 1134 Budapest, Apály utca 2/B
Telefon/fax: 359-9825, telefon: 273-1079, 273-1080
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– Egykoron szinte mindent gazda-
sági okokkal magyaráztak. Most
mintha sûrûn változnának a
hangsúlyok, s a ritkán kellôen
összetett okmagyarázatok logiká-
ját sem könnyû követni...

– Csakugyan tapasztalható
ilyen hangsúlyváltozás. A ma-
gyar gazdaság ugyanis az 1970-
es évektôl olyan eladósodási
pályán haladt, amelynek követ-
kezményeivel a ’80-as években
és a ’90-es évek elején kellett
szembenéznünk. Magyarán:
rendkívül szûk volt a gazdaság
s az adott kormányzatok moz-
gástere, így mindent a szûkös
cselekvésre kényszerült pénz-
politika határolt be. A stabili-
zációs program sikeres végre-
hajtásának, valamint a külföldi
tôke beáramlásának köszönhe-
tôen 1995–96–97 folyamán e
korábbi alaphelyzet megválto-
zott. Ma már nem fenyeget
bennünket a gazdasági össze-
omlás, az adósságátütemezés
réme. A Fidesz-kormányzat
már eme kiváltságos helyzetet
örökölte, s ez adott számára
olyan szabadságot, amilyenrôl
korábban szó nem eshetett. Az
más kérdés, hogy miként éltek,
illetve éltek vissza ezzel a lehe-
tôséggel. És az is külön elem-
zést érdemel, hogy e megválto-
zott dimenziókban, a realitá-
sokkal is számolva mûködik-e
napjaink magyar kormányzata.

– A közelmúltban arról is sok
szó esett, hogy a gazdasági folya-
matokba ismét erôsen beavatkozik
a politika. Egyáltalán: milyen
mértékben elviselhetô ez az átpoli-
tizálódás?

– Illúzió politikamentes gaz-
daságot elképzelni. A gazda-
ságot mindig vezette, irányí-
totta a politika. A szocialistá-
nak nevezett gazdaság például
politikai ukázok jegyében jött
létre, ezek „logikája” szerint
mûködtették, s ennek követ-
keztében vált végül mûködés-
képtelenné is. Nem voltak te-
hát valóságos gazdasági alap-
jai. A politikai és gazdasági
rendszerváltás után a gazda-
ságnak önjáró alapjai kelet-
keztek. A politika csupán ke-
reteket adhatott a gazdasági
rendszerváltáshoz, hiszen a
privát gazdaságba már nem-
igen tud beleszólni. A privati-
záció kereteit adta, s a költség-
vetési folyamatok révén az
adókereteket. Hiszen amikor
gazdaságunk 80 százaléka
(nem kis részt külföldi) ma-
gántulajdon, és a GDP zömét
is már ebben a szférában állít-
ják elô, akkor a politika köz-
vetlenül már nem érvényesül-
het mondjuk a vállalati tevé-
kenységben.

– Ám úgy fest: nemrég mégis
próbálkozott nemcsak például bi-
zonyos árak befagyasztásával, ha-
nem még folyamatokat is igyeke-
zett az általa elképzelt mederben
tartani...

– Annak idején akár egy me-
gyei párbizottság meghatároz-
hatta, hogy a hozzá tartozó
edénygyár hány piros lábast ál-
lítson elô. Manapság effélére
már nincs mód, ám a politika
azért befolyást gyakorolhat a
gazdaságra. Ez egyébként nem
magyar sajátosság, a politiká-

nak – tetszik, nem tetszik – vi-
lágszerte primátusa van a gaz-
daság törvényszerûségeivel
szemben. A kérdés csak az,
hogy a beavatkozás milyen
irányban, s milyen mélység-
ben történik. A stabilizációs
döntés például – noha fölért
egy politikai öngyilkossággal –
életmentô lépés volt a gazda-
ság számára. És, szemben a rö-
vid távra, napi haszonra szá-
mító intézkedésekkel, ez –
minden látszat ellenére –
hosszú távra lehetôvé tette
nem csupán a gazdasági elôre-
jutást, hanem a politikai fejlô-
dést is.

– A politika, értelemszerûen,
ciklusokban mûködik, ami persze
akadozást, zavarokat okozhat.
Hogyan kerülheti el a gazdaság a
politikai váltások okozta vargabe-
tûket?

– Illúziókban nem ringathat-
juk magunkat: ez mindenütt
így megy. Parlamenti választá-
sok közeledtén minden kor-
mányzat, párt elkezd udva-
rolni reménybeli voksolóinak.
Sôt: szinte akkor jut eszükbe,
hogy vannak egyáltalán válasz-
tópolgárok. Akkor jön a lazítá-
sok, az ígérgetések idôszaka.
Költségvetési eszközökkel,
vagy épp valóban mesterséges
árbefagyasztásokkal, ahogyan
ezt a Fidesz vezette kormány
tette. (Amely eleinte ígéretei-
nek egy részét teljesítette, az-
tán ezek zömét visszavette,
lásd például: nyugdíjemelés).
Az 1999-es költségvetésben
600 milliárdos lefaragást végre-
hajtva. 2000-ben, sôt 2001 elsô
felében is megszorítás követke-
zett. Az utóbbi év második fe-
lében, vagyis a választásokhoz
közeledve a fideszesek felol-
dották a gazdasági szabályok
szerinti mértékeket. S a kétéves
költségvetés is áthúzódott
2002-re, lehetetlen helyzetet
teremtve. S ehhez a kormány-
zati fellazító politikához kap-
csolódott aztán a választási
harcban az ígéretlicit. Ha a Fi-
desz százat mondott, akkor az
MSZP százegyet, és így to-
vább. Utóbb kiderült: az elôzô
ciklusban voltaképp mindent
„felfûztek” a jó kormány kép-
zetének keltésére, a választá-
sok stratégiai és taktikai elôké-
szítésére.

– Az elképzelés végül is nem
vált be, holott az ígéretkam-
pányban és a másik fél befeketí-
tésében döntetlennek látszott a
mérkôzés. Sôt: Fidesz-gyôzelem
volt várható. Milyen egzakt ma-
gyarázatot tud erre a pénzügyek
szakembere?

– Leegyszerûsítve: az volt a
kérdés, vajon a magyar vá-
lasztó megvehetô-e. Elnézi-e
azokat a „visszásságokat”,
amelyeket tapasztalt, ha cse-
rében valamicskével több
pénzt kap. És a magyar nép
jól vizsgázott: végül is nem
volt hajlandó eladni magát.
A választások után a nyertes
MSZP kétségtelenül teljesí-
tette száznapos programját.
Más kérdés, hogy az ebbôl
következô jövedelemkiáram-
lás-többlet következményeit
miképp lehet majd korri-
gálni, s a gazdaságot rendes
mederbe terelni.

– A makrogazdasági folyama-
tok kutatójaként-elemzôjeként a
továbbiakban csupán analizáló,
értékelô, vagy esetleg javasoló sze-
repet is kíván játszani?

– A Pénzügykutató Rész-
vénytársaságban 1989 óta ve-
zetem azt a munkát, amely-
nek célja: évenként (sôt, most
már gyakrabban) állapotérté-
kelô jelentést készíteni orszá-
gunk gazdaságáról. E dolgoza-
tok értelemszerûen várható
tendenciákat is felrajzolnak,
tehát elôrejelzést is adunk.
Átfogó normatívák megfogal-
mazására azonban nem vállal-
kozunk. Utoljára a nevezetes
Fordulat és reform címû ja-
vaslat volt ilyen kísérletünk,
ám ennek hatása, mint isme-
retes, idôvel teljesen elhalt.
Mi ugyanis mindig a hosz-
szabb távú gazdasági raciona-
litás szempontjait követjük,
amely persze ütközik a min-
denkori rövid távú politikai
érdekekkel. Ám azért, ha meg-
kérdezik, elmondjuk vélemé-
nyünket. Legutóbb is ezt tet-
tük a túlígérgetés ellenében.
Kevés sikerrel. Kiszálltam hát
a tervezésbôl. Részint egész-
ségügyi panaszok miatt. Ki-
vizsgáltak, és végül megállapí-
tották – komolyan! –, hogy
panaszaim oka: túl egyenes a
gerincem. Ebbe most már
bele kell törôdnöm.

Petschnig Mária Zitával
beszélget
Nádor Tamás
Már-már irracionálisan hisz a racionális elemzésben, értékelés-
ben. Az egyszeregy kompatíbilis a legfelsôbb fokú matematiká-
val az ô olvasatában. Miközben egy elsô áldozós kislány csodál-
kozásával észleli, hogy hivatalos okoskodók nincsenek beszélô vi-
szonyban az értelemmel, mi több: az elemi logikával. Leírásait,
elemzéseit, érveit, föltevéseit ô mégis közreadja. Látszólag pénz-
rôl ír, gazdaságról, s legföljebb – közvetve – politikáról. Valójá-
ban az egész életünkrôl. Ha mindezt nemegyszer jogos értetlen-
séggel szemlélve is, azért asszonyi megértéssel, szelíd szigorúság-
gal. S el ne feledjük: megvesztegethetetlenül.

E M B E R  É S  G O N D O L A T
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ogy emlékeztessek az
elôzményekre: arról ír-
tam, hogy Bitó geneti-

kusként a következô gondola-
tig jutott: elképzelhetetlen,
hogy egy oly mértékben nehe-
zen szaporodó, a kicsinyeit
nyolc–tíz évig anyai fölügye-
let alatt tartó fôemlôs, mint az
ember (vagy közvetlen ôse, az
„elôember”), genetikusan ne
örökölje azt a gátlást, melyet
minden emberszabású ma-
jomnál vagy olyan sikeres
falkaállatnál, mint például a
farkas, megtalálhatunk: hogy
tudniillik a saját faját nem ké-
pes megölni. Ha ez a gátlás hi-
ányzik egy emberszabású fô-
emlôsbôl, a faj kihal. Ezt a gát-
lást magától érthetôen már
csak akkor veszíthette el a Ho-
mo sapiens, miután kellôen
elszaporodott a Földön.

Az embernek ez a förtelmes
tulajdonsága, amely miatt
rosszabb az állatnál, amely
miatt szörnyeteg lett, („Az
emberfaj sárkányfog vete-
mény”), csakis szociális vagy,
ha úgy tetszik, kulturális evo-
lúcióból (pontosabban devo-
lúcióból) származhatott. Ez a
kulturális eltévelyedés pedig
egy hamis, mert gonosz isten-
kép kialakítása volt, aki en-
gesztelésül véres áldozatot,

aszkézist, az életörömök meg-
tagadását követeli, a szenve-
dést erkölcsi tisztító erônek te-
kinti, és örömét leli benne.

De itt álljunk meg. Mert a ré-
gészek, valláskutatók kimutat-
ták, hogy az ember szociális
történelme során több olyan
fontos erkölcsi rendszert alko-

tott, amely lényegileg tagadja,
hogy emberi, társadalmi együtt-
élés lehetséges a biológiai evo-
lúció törvényei alapján. A Dar-
win által megfigyelt törvények:
az erôsebb, életképesebb egyed
a túlélô, általa tökéletesbedik a
fajta, az erôsebbnek kell to-
vábbadni a génjeit, a
STRUGGLE FOR LIFE, és a
HULLJON A FÉRGESE mint
alapigazságok a szocioszférá-
ban alkalmatlanok az emberi
kapcsolatok koordinálására. Az
emberi együttélést csak a Tízpa-
rancsolat vagy ahhoz hasonló
követelményrendszer képes
szabályozni, amelynek sarokté-
tele a felebaráti szeretet, más

szóval az empátia és a szolidari-
tás. És ezen a ponton Isten léte-
zésétôl vagy nem-lététôl, az
egyházak hatalmi szerepétôl és
a bolsevizmus kóros kinövései-
tôl függetlenül találkoznak a
zsidó–antik–keresztény nor-
mák és a szocializmus normái.
A globális tôkepiac halálos

szorításában, a biológiai világ-
katasztrófa árnyékában, a ter-
rorizmus és a globális krimi-
nokrácia fenyegetésében min-
den más törvény érvénytelen,
mert az emberlét küszöbön
álló pusztulásához vezet.

A Biblia elemzésének során
mind a két gondolatmenetet
tetten érhetjük. A szeretet, az
empátia, a gyöngék föleme-
lése, védelme, az emberi szoli-
daritás gondolatát éppúgy,
mint a gonosz, bosszúálló, az
ellene vétôt ezredíziglen bün-
tetô, a szenvedésben és a vérál-
dozatban örömét lelô, végülis
„pogány” istenét, akinek képe
fájdalmasan különbözik a tá-

vol-keleti buddhista vagy kon-
fuciánus istenképtôl.

De itt számomra fölmerül egy
kérdés, amire a tudomány nem
ad egyértelmû választ: létezhet-
e a biológiai mozgásformán kí-
vül, tehát a társadalmi mozgás-
formában is evolúció? Vagyis
olyan változása az emberi lélek-
nek, ami genetikusan öröklô-
dik? Bitó erre határozott igen-
nel felel. Én azt mondanám: ta-
lán… Mert ha például Jung ar-
chetípusaira gondolok, az örök-
lôdô apa-imágóra, anya-imágó-
ra, a szexualitás-imágóra, akkor,
bár Jung errôl nem sokat beszél,
föl kell tételeznem, hogy örö-
kölhetô valamilyen ôskép a Jó-
ságról is. A Becsületrôl is. De az
Önfeláldozásról is. Mert a pozi-
tív, a humánus erkölcsi elveket
az ember csak azután érvénye-
síthette, miután tudását, szürke-
állományát is használni tudta
már, nem csak a nyers erejét,
miután már a logika és a kom-
munikáció birtokában volt. 

A logika és a kommunikáció
biológiai képessége, tehát a be-
szédközpont agysejtjeinek
megfelelô fejlôdése a Homo sa-
piensnél, mint különálló fajnál
ortogenetikusan kimutatható-e
vajon? És változott-e az ember
génállománya a kulturális evo-
lúció ideje alatt? Ez a kérdés.

K e r t é s z  Á k o s
Bitó László másodszor
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– Vannak persze emlékbe-
nyomások, de az újraolvasás el-
engedhetetlen. Most az Állat-
farmot is többször átolvastam
újra. Aztán a munka során át-
kerülök abba fázisba, mikor
már többször nem veszem kéz-
be. Az a fontos, hogy bennem
mi alakul ki olvasás közben,
milyen érzéseket mozgat meg a
szöveg. Ezeket szeretném át-
adni valahogyan a tánc segítsé-
gével. A Dadaistáknál külön iz-
galmasak voltak az elôkészüle-
tek. Rengeteget tanulmányoz-
tam a dadát. Az összes megje-
lent antológiát megnéztem an-
golul és magyarul, igyekeztem
tüzetesen utánaolvasni  a témá-

nak. Nagyon nyers és nagyon
ütôs szövegek voltak ezek, akár
ha ma írták volna. 

– Kortársakat olvas, vagy in-
kább a klasszikusok érdekelik?

– Inkább az utóbbiak, de ez
nem jelenti azt, hogy ne ven-
ném kézbe a legfrissebb alko-
tásokat is szívesen. Most ér-
tem éppen Esterházy Javított
kiadásának végére. A mû ke-
letkezési ideje nem olyan fon-
tos szempont, inkább az érde-
kességek vonzanak. 

– Mik a legutolsó olvasmányél-
ményei?

– Mostanában fôképp olya-
nokat olvastam, amik nem tet-
szettek. Ezeket az úgynevezett
nôi sikerkönyveket, melyeket
singliwoman-irodalomnak ne-

vezek. Úgy érzem, hogy e regé-
nyek a magazin-világot sulykol-
ják a nôkbe. Az persze rendben
van, hogy az ember öntudatos
nôként építi az életét, de mikor
ezt már ki is mondja magáról,
az kevésbé szerencsés. Ez nem
prûdség, a Vaginamonológok
például tetszett, nem véletlenül
rendeztem meg. A gésa-köny-
vek is sokkal közelebb állnak
hozzám a már említett szöve-
geknél. De hogy jót is mond-
jak, nagy örömömre kiadták
újra régi kedvenceimet, a Krisz-
tus utolsó megkísértését, Hux-
ley Szép új világát, vagy Márai
A gyertyák csonkig égnek címû
regényét, melyeket nagy öröm-
mel olvastam el.

– Drámák? Költészet?

– Régi kedvencem Brecht és
Genet. Ez utóbbitól a Négerek,
Brechtôl pedig a Machagóni vá-
rosa ragadott meg leginkább. A
költészet nekem Pilinszky és Jó-
zsef Attila, de most fogom át-
nézni Peer Krisztián új alkotá-
sát, a Falloszmonológokat. Peer
a Vaginamonológok mintájára
dolgozott, most kapom meg a
kéziratot. Nagyon örülök, hogy
megjelenik egy ilyen munka,
mert talán többet megtudok be-
lôle a férfiakról. Mit szeretnek,
mi fontos nekik, hogyan kel-
lene jobban közelíteni feléjük,
bár azt gondolom, hogy ez egy
lehetetlen dolog, nincs átjárás a
férfi és a nô világa között. Jól ki
van találva.

Karafiáth Orsolya

Folytatás az 5. oldaról
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■ 1948 után Magyarországon
igazán nem volt életbiztosítás
„spanyolosnak” lenni. Aki  részt
vett a spanyol polgárháború-
ban, gyanús lett a káderosztá-
lyok szemében, elvégre ott
anarchisták, sôt trockisták is
harcoltak, azok pedig az imperi-
alisták Ötödik Hadoszlopaként
miért is ne szervezték volna be
magyar társukat, hogy amennyi-
ben megússza a háborút, Fran-
cóék megtorlását, a kitoloncol-
tatást Franciaországba, a néme-
tek általi elfogattatást, amit
rendszerint koncentrációs tá-
borba történô deportálás köve-
tett, hazatérése után beépített
ügynökként bomlassza a népi
demokráciát?

1948 után Amerikában igazán
nem volt életbiztosítás „spanyo-
losnak” lenni. Aki részt vett a
spanyol polgárháborúban, gya-
nús lett a McCarthy-bizottsá-
gok szemében, elvégre ott kom-
munisták, anarchisták, trockis-
ták is harcoltak, vagyis
„Moszkva ügynökei”, akik mi-
ért is ne szervezték volna be a
baloldali érzelmû amerikaiakat,
hogy aztán, mint a vörösök
Ötödik Hadoszlopának ügynö-
kei, Amerika-ellenes tevékeny-
séggel bomlasszák az országot?

A spanyol polgárháborúnak
mindmáig kétféle története van:
egy bal- és egy jobboldali. Ki-ki
a saját politikai meggyôzôdése,
érzelmei, hiedelmei alapján
mást és mást takar ki a képbôl.
Így volt ez már annak idején is:
a mostani prekoncepciók ôsfor-
rásai az 1936 és 1939 között szü-
letett tudósítások, melyek vagy a
bal-, vagy a jobboldalt magasz-
talták fel, illetve marasztalták el,
a koncepcióba nem illô tények-
rôl tudomást sem véve. Az an-
gol Antony Beevor most megje-
lent, húsz évvel ezelôtt született
könyve azért meglepetés, mert
szerzôje (túlnyomórészt siker-
rel) megpróbál felülemelkedni
mindkétfajta elfogultságon: ôt,
csodák csodája, az ideológiánál
jobban érdeklik az események.
Nem átall szakmaiságot bele-
vinni a történet elemzésébe: ha-

dászati szempontból teszi mér-
legre egy-egy tábornok döntése-
it. Nem abból indul ki, hogy az
illetô kommunista vagy falan-
gista, nem „drukkol” valamelyik
oldalnak, hanem annak célsze-
rûségét és eredményességét vizs-
gálja: segítette vagy hátráltatta-e
a hadmûveletet a szóban forgó
lépés. A kommunistákat például
nem azért bírálja, mert a köztár-
sasági kormány oldalán harcol-
nak, hanem azért, mert forradal-
már létükre nem képesek elsza-
kadni egyfajta konzervatív felfo-
gástól, másrészt éppen a Moszk-
vától való függésük miatt, „pro-
pagandaszempontok határoz-
zák meg a stratégiát”. Aki tárgyi-
lagossága miatt baloldali részre-
hajlással vádolná meg Beevort,
olvassa el könyvében  El Cam-
pesino, a gyôztes „brihugai
csata” hôsének esetét. Ez a ket-
tôs fedelû sztori elôbb arról
szól, hogy a tábornok mások ér-
demeit próbálta kisajátítani, ami
politikai érdemei miatt elôbb si-
került, de „utóbb maguk a kom-
munisták igyekeztek elmismá-
solni az addig épp általuk ter-
jesztett verziót, mivel hôsük,
kegyvesztetté válva a szovjetuni-
óbeli számûzetésben, Sztálin
egyik munkatáborában kötött
ki”. Épp ily sokatmondó a spa-
nyol nemzeti bank Moszkvában
„biztonságba helyezett” arany-
tartalékának históriája: Beevor
rávilágít, hogy a nagy szovjet se-
gítség, mely miatt a másik oldal
oly hangosan tiltakozott, valójá-
ban megnehezítette a köztársa-
ságiak hadseregének korszerû
felszerelését, hiszen pénz híján
máshonnét sem vásárolhattak
ütôképes fegyverzetet.

Az illúziók ilyen elvesztése fô-
képp a baloldali meggyôzôdésû
olvasó számára nehéz, aki to-
vábbra sem tud vállvonogatva
legyinteni arra, amit József At-
tila, Bálint György, Radnóti
vagy Nagy Lajos (vagy Malraux,
Hemingway, Bernanos, Auden,
Spender és más híres baloldali
értelmiségiek) akkor, 1936 és
1939 között írtak. Szerencsére
Beevor „a jobboldal visszataszí-

tóan képmutató kirohanásait”
sem tekinti készpénznek, ahogy
teszik azok, akik a rendszerváltás
óta a spanyol polgárháború dol-
gában is egyszerûen csak prekon-
cepciót váltottak. Utóbbiak szá-
mára a spanyolokkal szolidáris
írástudók =  Moszkva propagan-
distái, a köztársasági hadsereg
pedig véreskezû gyilkosok tö-
mege, a falangisták viszont a
haza szent és tiszteletre méltó
eszmeiségét képviselték. Szá-
momra megkönnyebbülés volt
Beevornál azt olvasni, hogy a
jobboldali sajtó „a felkelés kez-
detétôl fogva a legvadabb kohol-
mányokkal traktálta olvasóit”.
Aki ezt neki nem hinné el, an-
nak kedvéért álljon itt e kohol-
mányok néhány hazai változata.
1936 szeptemberében az Új Ma-
gyarság azzal traktálta olvasóit,
hogy „A madridi milicista lá-
nyok levágott emberfejekkel ját-
szanak”, októberben pedig a
Magyar Kultúra állt elô azzal,
(madridi menekültek elbeszélé-
sére hivatkozva), hogy „Dolores
Iriburi /!/ a nyílt utcán rohant rá
egy szerzetesre, földre tiporta s a
környezô tömeg ujjongása köze-
pette saját fogával harapta át a
torkát és hagyta elvérezni!” Az
ilyen jobboldali tudósítások te-
szik – számomra legalábbis –,
változatlanul meggyôzôvé, hogy
igenis „a jog s a szabadság ellen”
harcolt  a földmûves, akirôl Jó-
zsef Attila négysorosa szól, s
hogy „dúl a banda Spanyolhon-
ban és fosztogat”, mármint a fa-
langisták bandája. Nem illik elfe-
lejteni ugyanis (és ezt Beevor
sem gyôzi hangsúlyozni!), hogy
Spanyolországban, 1936 febru-
árjában törvényes választásokon
gyôztek a demokratikus pártok,
és a jobboldal volt az, amely hó-
napokon át nem volt képes a
szavazás ereményébe belenyu-
godni, hanem mesterségesen szí-
totta, élesztgette a zûrzavart
(csak tudnám, miért oly ismerôs
ez a történet?), mígnem július-
ban ô robbantotta ki a fegyveres
felkelést és nem fordítva. Nem-
zetközi Brigádok se voltak még
sehol, amikor a falangisták már
külföldi segítségre számíthattak s
ezt hiába is tagadná (persze meg-
próbálja tagadni) a jobboldal, sa-
ját táborukból való tanú kérke-
dik el vele: Goebbels Naplójá-
nak 1936. augusztus 15-ikei be-

jegyzése szerint „Spanyolország-
ban elôretörnek a nacionalisták.
Ez a mi repülôgépeinknek kö-
szönhetô! Spanyolországot nem
az ima, hanem a német légierô
mentette meg!” S hogy a mai
jobboldal miért védi oly vehe-
mensen az egykori spanyol jobb-
oldalt? Íme, a Beevor által is idé-
zett közös platform, Franco
1936. novemberi nyilatkozata:
„A latin népek legnagyobb ellen-
sége a liberális demokrácia!” A
történész, anélkül, hogy bagatel-
lizálná a köztársaságiak által el-
követett atrocitásokat, ezek hát-
terérôl is részletesen beszámol:
arról például, hogy a spanyol
egyház nemcsak az analfabétiz-
must helyeselte, de elítélte még
az alamizsnálkodást is, a gyôze-
lem után pedig vérengzésre biz-
tatta a falangistákat, mondván:
„minden egyes megölt vörösért
egy évvel kevesebbet kell majd a
purgatóriumban tölteniük”. A
könyvbôl egyébként arra is ma-
gyarázatot kapunk, mi állította a
világ vezetô értelmiségét a köz-
társaságiak mellé: legalább
annyira a jobboldal taszítása,
mint a baloldal vonzereje. Nem-
csak Garcia Lorca meggyilkolá-
sáról van szó – legalább ilyen
erôvel hatott Unamuno esete,
aki sokáig a falangistákkal rokon-
szenvezett, még egy nagygyûlé-
sükön is résztvett, ahol (mint Be-
evor leírja), nem bírta elviselni
Astray tábornok halálkultuszt
hirdetô, vérszomjas szónoklatát
és  ott helyben visszautasította.
Ekkor Astray felugrott és azt
kezdte üvöltözni: „Éljen a halál!
Halál az értelmiségre!” A vörös-
nek igazán nem minôsíthetô Sal-
vador de Madariaga pedig a fa-
langisták gyôzelme után, a jobb-
oldali berendezkedés láttán volt
kénytelen kijelenteni, hogy az új
rezsim „soha nem látott mélysé-
gig süllyesztette a nemzet etikai
érzékét”. 

Antony Beevor:
A spanyol polgárháború
Európa Könyvkiadó, Bp., 2002
731 oldal, 3200 Ft

O L V A S Ó S Z E M Ü V E G

Dúl a banda
Spanyolhonban
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– A magyar írók többsége a bölcsészek vagy
a jogászok közül kerül ki. Ehhez képest az
Ön pályája már a kezdettôl rendhagyó: ma-
tematikusként szerzett diplomát és négy évig
dolgozott a Kohó- és Gépipari Miniszté-
rium Számítástechnikai Intézetében, mint
rendszerszervezô. Író akart-e lenni már ti-
zennyolc évesen is és a matematika csak var-
gabetû volt, vagy az írás késôbb kezdte be-
tölteni az életét, megkövetelni a magáét?

– Nem akartam az lenni, mert azt hit-
tem, hogy már az vagyok. A matema-
tika annyiban vargabetû volt, hogy én
sohase voltam rendes matematikus, de
nem volt fölösleges, hogy oda jártam
egyetemre. Nincsen egyenes út, úgy-
hogy akkor vargabetû sincsen. Ez ké-
sôbb még világosabb lesz. Ahogy egy
sok mindent megjárt barátom mondja,
negyven után már minden hasznára vá-
lik az embernek. A Fancsikó idején az
írás még nem követelte meg a magáét,
vagy amit megkövetelt, nem volt min-
den. De ’75-tôl már igen.

– Viszonylag rövid ideig tartó, (a pártál-
lam kultúrpolitikájára jellemzô), nevének és
mûvei újszerûségének egyaránt szóló elutasí-
tás után az irodalmi siker hamar jött: már
legelsô könyve, a Fancsikó és Pinta áttörést
hozott, a Termelési regény pedig akkora vi-
hart kavart, olyan ismertséget hozott, (so-
kan ettôl a mûtôl számítják egy új irodalmi
korszak kezdetét), amekkorára talán Ady
feltûnése óta nem volt példa. Amellett, hogy
ez Önnek nagy és jogos elégtétel lehetett, ho-
gyan érzi: a prózaíró számára nem vált-e
egyszeriben túl simává az út? Nem hiány-
zik-e az, hogy ellenállást kelljen legyôznie?

– Mért lett volna elégtétel, mivel
szemben? Mindenkinek az az út nehéz,
amelyik van neki. Ha sima, azért, ha gö-
röngyös, azért. Meg az igazi ellenállás,
azt hiszem, nem kint van, hanem bent,
vagy bennem, vagy az anyagban. Ebbôl
a szempontból mindegy, hogy sikeres
vagy sikertelen az ember. A kérdés min-
dig az, hogy mit kezdünk a saját ténye-
inkkel.

– Máig emlékezetes a Csokonai Lili-ka-
land, ahogy személye fikció mögé rejtésével
izgalomban tartotta, fejtörésre késztette az
irodalmi közvéleményt. Ez a hajlama
mintha megmaradt volna – nem gyôzi hang-
súlyozni például, hogy a Harmonia caelestis
figurái, szituációi nem azonosíthatók egy az
egyben az Esterházy-család tagjaival s a ve-
lük megesett dolgokkal. Az olvasó mégis erre
érez kísértést, mert hiszen valóságos nevekre

és helyszínekre bukkan a könyvben... Ez a
játék, ez a fajta bújócska az évek múlásával
háttérbe szorul-e mûveiben, vagy éppenség-
gel vigyáz is rá, hogy valamiképp el ne tûn-
jék?

– Az olvasó nagy úr, azt tesz, amit
akar. De hát én is erre törekszem. Az
irodalmi szövegnek talán legfontosabb
tulajdonsága a többértelmûség. A szi-
várványosság. Ez a szigorú szövegekre
is igaz. Ez persze nem egészen azonos a
bújócskával és játékkal. De mindezekre,
fölfogásom szerint, nem lehet töreked-
ni. Az írás se olyasmi, amire törekedni
lehetne. A figyelemre lehet törekedni.
Meg persze még ezer más dologra, ami
az írással mint munkával van kapcsolat-
ban. Ezek az írás szükséges föltételei.
Az elégségest senki sem ismeri.

– Eddigi munkái közül melyiknek a meg-
írásával küszködött a legtöbbet, s vajon a
leggyötrelmesebbik okozta-e a legnagyobb,
legteljesebb alkotói örömöt?

– Azt gyanítom, hogy azt akarja hal-
lani, a Javított kiadás volt a legnehe-
zebb. Annak a neheze más természetû.
Megírni mindegyik könyvemet nehéz
volt, legalábbis így emlékszem. De az-
tán ezt elfelejtem. Nem felejtettem el
még a Harmonia nehezét. Most pakol-
tam el az idevonatkozó füzeteket, és
beléjük lapozva megint átéltem (egy ki-
csit) azt a folyamatosan reménytelen
küzdelmet. Tulajdonképpen szinte
csak a kudarcokra emlékszem. Ami
nem nagyon igazságos. De aztán örülni
jól tudok.

– Munkássága, irodalmi pozíciója még
ma is megosztja az írótársadalmat: van-
nak, akik lelkes hívei, vannak, akik idôvel
„megtértek” Önhöz, (mondjuk újraolvasva
felfedezték maguknak az egykor nem igazán
értett Termelési regényt), vannak, akik a
Harmonia caelestist elfogadják, mint a
„klasszicizálódás” jelét, és persze akadnak,
akiknek szemében változatlanul szálka
minden, amit ír, tesz, vagy mond. Nem is
igen titkolják, hogy irigylik az elismertségét.
Ezt a feszült helyzetet, melyben nemcsak te-
hetségtelen maradiak állnak az ellentétes ol-
dalon, hogyan dolgozza fel magában? Fog-
lalkozik vele egyáltalán?

– Na, látja, akkor azért mégsem olyan
sima az út… Az irigységgel nincs mit
csinálni, azt még érteni is lehet, sôt
megérteni. A ’90 utáni ellenkezések jó
része politikai fogantatású, illetve párt-
politikai, ez iránt kevesebb megértést

tanúsítok, minthogy primitív. A mara-
dékot igyekszem megérteni, de nagy
erôket mindazonáltal nem mozgósítok.
Nem gôgbôl, hanem mert ilyenkor már
nincs mit tenni. És aztán úgy van az,
hogy a komolyan veendô ellenkezés, az
mélyebb, az lényegében arra vonatko-
zik, hogy mért az vagyok, aki, vagy mért
olyan. Persze azt mondja a kolléga,
hogy változtasd meg élted… De ennek
meg már nincs köze az irodalmi pozíci-
ókhoz vagy mikhöz.

– Családja a jelek szerint szinte kimeríthe-
tetlen forrás, már csak azért is, mert sorsuk-
ban feltûnôen sok a trauma, a megrendítô,
felzaklató fordulat. Nem csupán legutóbbi
könyvére, a Javított kiadásra utalok, de pél-
dául A szív segédigéire is. Vajon ezek meg-
írása egyúttal arra is szolgál, hogy Ester-
házy Péter, a magánember számára a túl-
élést segítse?

– Nem így van ez. Ez túl romantikus
elgondolás. Nekem nincsenek erôs el-
képzeléseim az életrôl, az életemrôl,
nincs valami várakozásom, amihez ké-
pest mérem a valódit. Hanem nézem,
hogy s mint van ez. A család nekem va-
lóban terepem, mert jól ismerem, gye-
rekkoromból is, meg mostanról is. Ne-
kem ez a forma jó, megfelel. Jól tudok
benne élni. Szeretem, hogy vannak test-
véreim, szeretem, hogy vannak gyereke-
im. Szüleimrôl, feleségemrôl nem is
szólva. Ettôl nyilván nem független,
hogy a család mint forma a könyveim-
ben is szerepel. De az írásban nem a sa-
ját sorsomat hajszolom, a viszonyom
ezekhez a dolgokhoz sokkal hûvösebb.
Vagy mondjuk esztétikaibb. Így gondo-
lom legalábbis. Nem érzem, hogy túl-
élnem kellene. Élnem kell. Így döntöt-
tem. Ebben áll az én komolyságom. Ez
elég nagy játékteret enged.

Írófaggató
Nádra Valér ia megkérdezte

Esterházy Pétert

Folytatás a 16. oldalon
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■ Valahogy elszalasztottam a
Kortárs augusztusi számát, de elég
a véletlen találkozás, hogy az eb-
ben a lapszámban publikáló jeles
poéta, Szigeti Lajos kezembe
nyomja fénymásolt verseit. „Nem
a bor beszél belôlem. / Ha borban
az igazság, /cégére nem vagyok –
olvassuk a Borpecsétes írás sorai-
ban. – Versem kifakad, mint a
szôlôszem, / ahogy napszúrást ka-
pott. / Hadd forrjon a hegy leve,
/ kicsinye: alma-, füge-, meggy-, /
e minôségben nincs hamis”.

A nyárvég, a koraôsz arra indít
sok olvasót – folyóirat-szerkesztô-
ket is –, hogy a lehetséges számú,
vagyis végtelen irodalmi tárgyak
közül a szüretre jobban koncent-
ráljon (elégséges példa a Napút kö-
zelmúltbeli, 6. száma, mely a „bor-
gyöngyök” tiszteletének szentelte
magát). A hat hete zárult 30. To-
kaji Írótábor pedig az ünnepi alka-
lomból a lehetô legtermészetesebb
mozdulattal (és komoly szellemi és
anyagi tôkebefektetéssel) nyújtotta
át három évtizede hû látogatóinak
és a hazai olvasóközönségnek a To-
kaj a magyar irodalomban címû,
Sturm László által szerkesztett szé-
pirodalmi és tanulmánygyûjte-
ményt (Felsômagyarország Kiadó).
Ezt 2000-ben már igen szép siker-
rel elôzte meg a Tokaj a világiroda-
lomban címû opusz. 

Csillag István, Alexa Károly, Gé-
czi János, Csoma Zsigmond és Ba-
logh F. András tanulmányainak
bemutatása – fôleg Géczi trópus-
vizsgálatának nagyvonalúsága –
külön recenziót kérne, a vers- és
prózaszemelvények bôsége pedig
egyenesen zavarba ejt. A szer-
kesztô nem csupán bizonyos mû-
vek elejtett szavait sorakoztatja,
amelyekben több-kevesebb vélet-
lenszerûséggel a tájegységre és a to-
kajira is esik utalás. A legtöbb mû-
ben és fragmentumban funkcioná-
lis szerep jut a megverselt bornak,
borvidéknek, a bor filozófiájának.
Aligha véletlen, hogy Csokonai Vi-
téz Mihálytól, Szemere Miklóstól,
Krúdy Gyulától és Hegyaljai Kiss
Gézától kerülhetett a legtöbb tex-
tus a könyvbe. Nem egészen
egyenrangú nevek, de együttállá-
sukhoz nem szükséges magyarázat.

(Megtisztelô, hogy a jelenig sza-
ladó, okos és sokszínû válogatás e
sorok írójától is beemelt egy paró-
diaverset – de bizony magam he-
lyett szívesen ajánlottam volna pél-
dául Petrôczi Éva Tokaj, 1981. au-
gusztus címû költeményét, még ha
más is a hangfekvése.)

Buda Attila fáradozásának, a Bíbor
Kiadó segítôkészségének köszönhe-
tôen napvilágot látott A Tokaji Író-
tábor a sajtó tükrében címû adattár is,
az 1972 és 2001 közötti, a tábor
munkájához kötôdô írásmûvek bib-
liográfiája. Ez a kötet források soro-
lásával, dokumentumokkal és bô
fényképanyaggal írja az egyik leghu-
zamosabb magyarországi irodalmi
megmozdulás történetét – a bibli-
ográfia teljes elfogulatlanságából,
tárgyilagosságából következôen a
lehetô legpontosabban, s persze
csak „virtuálisan”, hiszen végre vala-
kinek ezt a 904 tételt (meg ami ide
nem is fért be) „össze kellene olvas-
nia”, hogy – valamely kegyes iroda-
lom- és borbarát jótékonyságából
csurranó ösztöndíj segítségével –
megírja a tokaji „gyülekezet” válto-
zatos, nemritkán kritikával is illet-
hetô, egészében pedig az utóbbi
harminc év magyar irodalmára és
közéletiségére is rávalló történetét.

Fecske Csaba sokszor volt résztve-
vôje – szerencsére az idén is – a to-
kaji írótábornak. Ha az egészsége
nem is szolgál úgy, ahogyan az egy
ötvennégy éves „ifjonc” esetében il-
lene, a közösségnek mindig ô az
egyik mókamestere, legkedvesebb
tagja. Minap publikált Jelölni tûntö-
met címû – az 1975 és 2000 közötti
termés javát betakarító – verses-
könyve (Felsômagyarország Kiadó –
Szépírás Kiadó; tehát míg eddigi
miskolci könyves mûhelyek újdon-
ságairól szóltunk, most egy szol-
noki is társul) is teret enged a derû-
nek (már megint a személyes érin-
tettség…: Fecske költô úr az enyé-
met is beiktatta a Vidám sírversek
ciklusába; de hát így jár az a paro-
dista, aki – Reményi József
Tamással együtt – másoknak ás egy
kötetnyi sírverset), ám – hogy kike-
veredjünk most már ebbôl a sokfelé
futó mondatból – az elégikus tó-
nust érvényesíti a legkitartóbban.
Nem lenne nehéz kinyomozni,

hogy líránk mely ágán helyezked-
nek el Fecske Csaba munkásságá-
nak elôzményei, s ha az ôt ért hatá-
sokat elsôsorban a népi szóval, a
népi irodalom körével és közeles
múltjával-jelenével írnánk le, nem
vétkeznénk nagyot. Csak hát
Fecske Csaba a közvetlen termé-
szetmegfigyelésbôl elvonatkozta-
tott-metaforizált versei, a mesterek
ihletését kamatoztató mûvei általá-
ban nem esnek a túlzottan is ha-
gyományôrzô vagy tisztelgô forma-
követés végül csupán variációkat, s
nem új értékeket hozó hibájába.
Nem pusztán a központozás elha-
gyásával tud megbolondítani költe-
ményeket. Nála észjárás is az a nyel-
vi-szerkezeti polivalencia, amely
szövegeinek kémiájában érvénye-
sül. Más-más módon eléggé meg-
lepô – alakításában pedig újszerû –
a Mint a Rama margarin, a Kará-
csony kész röhej, a Mutáló ôszi nap, A
palimadár éneke, a Fals poetica, Az
idôgondozóban. Az eltérô értékek és
nyelvi vonatkozások összeszikráz-
tatásának készsége varázsolja ele-
venné e  lírát, melyben a Se élô se holt
érzülete diktálja a toll futását vagy
döcögését, az uralkodó élmény pe-
dig alighanem az az aszinkronitás,
mely a vershôs és kora (negyedszá-
zada) közt fennáll, bekebelezve azt
a diszharmóniát, mely a versek be-
szélôje és a költészet nyelvén elbe-
szélt mindennapok között feszül. A
szonett – Vadszonett, a szerelem…
– a Szerelem korcs kiskutya; Anyegin
levele elkallódott, az Egészbe min-
denhol – mintha magát tudhatná
egésznek – benyomul a töredék. Is-
ten megszólítása vagy lényének kö-
rülírása fontos tárgy e versekben.
Ahogy a Jó nekem itt indít és zár: „Ó
Uram jó nekem itt / néha még jó a
rossz is / amirôl azt hittem örökké-
való / íme máris szertefoszlik //
Uram hiszen te jól tudod / mily
gyarló és esendô vagyok / bár törek-
szem nagyon a jóra / a rossz min-
dig legyôzi bennem a jót”; „már
nem vagyok egészen itt / áttûnök
csupán mint fény a résen / ugye
nem volt hiába semmi / nem volt
hasztalan szenvedésem”.

A szerkesztô, Szondi György és a
Masszi Kiadó nagy vállalkozása a
Bronzpillák (Az új bolgár líra 125 éve)
közrebocsátása (az említett Napút-
szám is ôket dicséri). A forma, a
„könyvszüret” kedvéért ennek lapo-
zását is kezdhetjük mondjuk az
1944-ben elhunyt Kirill Hrisztov
Nôt és bort! címû mûvével (hogy a

várt téma helyett az énkeresés haza-
fias színezetû költészetét találjuk!),
vagy az 1943-ban mindössze hu-
szonnégy évesen távozott Alekszan-
der Vutimszki A részegesével, mely-
ben a figura – „Korhely, akinek rég
senkije sincsen” – a 20. századi ma-
gányosság emblematikus megteste-
sítôjeként szinte szakralizálódik.

Csapongva kell olvasni ezt a
nagy mûgonddal és sok arányító
latolgatással szerkesztett antológi-
át. Nem egészen igaz az a közhie-
delem, hogy nálunk nem ismerik a
bolgár lírát. Nagy László vaskos
kötetnyi fordítása, a Kilencek köl-
tôcsoport egyes tagjainak részben
az ô nyomdokain járó magyarítá-
sai, Fodor András és nemzedéke
küldetéstudata, s természetesen
Szondi áldásos munkája nyomán,
azt hiszem, éppenséggel valame-
lyest jobban ismerjük ezt a terrénu-
mot, mint mondjuk a szlovák poé-
zist. De ilyen gyûjteményekbôl
egyre újak és újak kellenének! Hi-
szen az 1900 körüli bolgár szimbo-
lizmus itt szembeszökô felértéke-
lôdéséhez hasonlóan nyilván más
periódusok is intenzívebb felfede-
zésre várnak; a szerkesztô saját köl-
tôi énjét is mintegy képviselô és
megszólaltató bolgár költôk és ver-
sek is azt sejtetik, hogy ez a szép
bujtatott szándék még tágabb teret
is kérhetne; az ezredforduló bolgár
költészetének még nagyobb terje-
delem juthatna; a magyar–bolgár,
bolgár–magyar „verslevelezés” –
mely az 1885 és 1943 között élt
Emanuil Popdimitrov Óda Ma-
gyarországhoz-versének már a címé-
ben is mutatkozik – ugyancsak
gyarapodhatna; és növekedhetne a
száma az olyan, magyar nyelven is
hozzáférhetô kardinális kompozí-
cióknak, mint amilyen a 2001-ben
negyvennégy évesen elhunyt Geor-
gi Rupcsev Tybalt halála címû val-
lomása (Szondi bevallva-bevallat-
lanul részint e mû érdekében is ké-
szítette az antológiát, erre futtatva
ki az anyagot). Igen jó, hogy a kö-
tet gondozója a Tartalomban a köl-
tôk arcképét is elhelyezte: megpró-
bálhatunk karaktereket, sorsokat
képzelni a mûvek mögé.

Kissé keresett címû és szövegezésû
Szondi Utószava, a Dalol, dadog – de
a lényeget summázza. A dalolásról
sokszor csak dadogunk, a dadogás is
lehet dalolás – alakilag is összeját-
szik a két véglet, s ennek nem a szü-
retben, a borban kell keresni a ma-
gyarázatát…

Könyvszüret
S Z E M M A G A S S Á G B A N

fé lcédu lá i
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– A Termelési regény az 1945 és 1989
közti korszak nagy összefoglalása volt – ha
másból nem, ebbôl „unokáink is tudni fog-
ják”, hogyan éltünk, mitôl lettünk olyanok,
amilyenek, mivel kellett szakítanunk. Gon-
dol-e arra, hogy egyszer az 1989 utáni idôk
hasonló összefoglalását is megírja, a rend-
szerváltás utáni Magyarország „Termelési
regény”-ét?

– Én nem gondolok ilyesmiket. Lesz, ami
lesz, aztán vagy összefoglal, vagy nem.

– Még akik szépírói alkotásait fenntartá-
sokkal fogadták, azok is várták, figyelték,
szerették politikai publicisztikáit. Egy ideje

azonban semmi ilyesmit nem publikál. Tor-
kig lett a politikai csatározások színvonalá-
val, az ostoba támadásokkal, s ezért hagyott
fel ezzel a mûfajjal, vagy olyan mûbe fogott
bele, amely mellett energiapazarlás lenne
bármi egyebet írni?

– Ezt nem hiszem, hogy jól mondja.
Éppen fordítva, a publicisztika terem-
tette a fenntartások jó részét Az igaz,
hogy felhagytam a rendszeres, mondjuk
így, félpolitikai publicisztikával. Nyil-
ván szerepet játszott ebben a Harmonia
caelestis is, a sok munka, de az is, ahogy
megváltozott az értelmiségi helyzete.
Azért nem érdemes írni, hogy kitessék,
milyen derék („derék”) ember vagyok.

Azt gondolom, hogy nem ez a forma az
adekvát. Nem az efféle írói jegyzetek ír-
ják le jól a helyzetet. Fontosabbak a
tárgyszerû újságírói mûfajok. Ezért írok
inkább 1-1 könyvrôl, ha egyáltalán. De
azt nem gondolom, hogy általában igaz
volna, hogy vissza kéne egy írónak vo-
nulnia a közprózától. És persze minden
elvi megfontolástól függetlenül, egysze-
rûen lelki higiénés citoyen-gyakorlatból
idônként rá kell kaffogni a mindenkori
hatalomgyakorlókra.

– Min dolgozik most? Mit olvashatunk
Öntôl a legközelebb?

– Semmin. De nem ez az, amit legkö-
zelebb tôlem olvashatnak.

■ „Látta Simon, Jichák apja,
mit mûvel a fia, s roppant el-
keseredett, sajnálta és aggódott
érte” – olvassuk a Valaha régen
címû regény (kétségtelenül, és
a szó minden értelmében:
nagyregény) elején. Akad-e be-
tûértô, aki ezekbôl a szavakból
ne hallaná ki az ószövetségi
hangütést? A mû mindvégig
prófétáló méltósággal, az írói
mindentudás magaslatáról kö-
veti a fôhôs mind drámaibb
sorsának alakulását, de a jelleg-
zetesen 20. századi történet-
mondás folklorikus elemekkel
színezett, a humorral nem fu-
karkodó, összességében rop-
pant olvasmányos elôadás-
módja sem hiányzik.

Vajon tudunk-e eleget az
íróról, Shmuel Josef Agnonról
(más íráskép szerint: Sömuél
Joszéf Ágnonról – aki Samuel
Josef Czaczkes néven szüle-
tett 1888-ban Buczaczban)?
A Bábel Kiadó nagy odaadás-
sal kivitelezett könyve a bôsé-
ges fülszöveggel és a kritikai
szemelvényekkel mindent
megtesz azért, hogy a szerzô
a minimális literátori ismere-
tek szintjén is (újra) megér-
kezzék a hazai olvasóhoz (bár
azt elhallgatja, hogy Agnon
az 1966-os irodalmi Nobel-
díjat Nelly Sachsszal meg-
osztva kapta, négy évvel a ha-
lála elôtt). Az 1907-ben ki-
vándorló és Jaffában letele-
pedô (majd az 1910-es évek
közepétôl az 1920-as évek kö-
zepéig Németországban élô
és a német irodalmat is tanul-

mányozó) mester egyfelôl a
Thomas Mann-i típusú na-
gyepika párhuzamos, egyben
specifikus útvonalain halad,
másfelôl némiképp megelôle-
gezi azt a pazar prózai kong-
lomerátumot, amelyet sokszí-
nûsége ellenére is egységessé
olvasztva a legutóbbi félszá-
zad „latin-amerikai epikájá-
nak” szokás nevezni. Vagyis a
vérbeli fabuláló tradíció, a
kommentáló-bölcselgô elem-
zés és a „mágikus realizmus”
találkozik. Legalábbis az
1945-ben megjelentetett Va-
laha régen (Temol Shilshom –
Only Yesterday) 630 oldalán
(ezt a munkát a kiadó, vala-
mint számos irodalomtörté-
net az életmû csúcsának te-
kinti, más összegzések és lexi-
konok viszont érdekes mó-
don teljesen megfeledkeznek
róla, és inkább a galíciai zsi-
dóságot ábrázoló novellákra,
meg egy 1938-as regényre te-
szik a hangsúlyt).

A Pintér László által igen szép
köntösbe öltöztetett kötet –
mely minden felnyitásakor azt
az itt el nem hanyagolható ér-
zetet kelti, hogy könyv, erôs és
vaskos könyvtárgy van a ke-
zünkben – négy nagy részre és
sok kis fejezetre osztott törté-
netet rögzít. Történetmondó-
jának aspektusa izgalmasan bi-
zonytalan. Már a legelsô mon-
datban az én-elbeszélô család-
tagnak sejteti a Második Alija
híveként Erec Jiszráélbe in-
duló Jichák Kummert, ezt az
attitûdöt azonban sokszor el-

elhagyogatja, illetve például a
hûvös A szerzô elhagyja a kutyát
és visszatér Jichákra fejezetcím-
mel lep meg.

Jichák sajátos figura: örökös
távlatban, idealizált-illuzionált
jövô idôben élô ember – aki
valamiképp mindig kiesik sa-
ját, alakítani próbált sorsából
és eszményeinek hintájából.
Nem rajongó-álmodozó-köd-
evô típus, nem is akaratlan
vagy eltökélt önsorsrontó –
mégis mindkét megközelítés
segíthet megérteni az alakot. A
roppant finoman adagolt, kri-
tikai böködésû humor egyéb-
ként is újabb és újabb termé-
keny kételyeket támaszt a tör-
ténetmondó és hôse viszonyá-
nak dolgában. A szinte vélet-
lenszerûen odavetett ironikus
mozzanatok tartják egyensúly-
ban a regény tragikumát, mely
a befejezéskor egy görög
dráma végzetével zendül meg,
az egyes ember végtelen esen-
dôségét meglehetôs tárgyila-
gossággal feltárva. 

A humor morzsányi példája,
hogy az ezernyi egzisztenciális
kalandba, továbbá egy súlyos
(magyar vonatkozást is tartal-
mazó) érzelmi kelepcébe ke-
rülô Jichák egyik lakhelye, egy
szellôs és korszerû település-
rész meg sem épült volna, ha
arra a tudósra hallgatnak, aki
szerint nem szabad fákat ül-
tetni, mert a fák vizet követel-
nek, a víz szúnyogokat vonz, a
szúnyogok maláriát terjeszte-
nek… Ennek az észjárásnak is
megvan a maga megokoltsága,
de inkább a komikuma. Sze-
rencsére a fákat elültetik, tör-
zsükön anyák mérik gyerme-
keik növekedését – Jichák meg

egy zsémbes anyós miatt áten-
gedi a hajlékát…

A drámaiság mesteri megje-
lenítésének uralkodó eleme a
regény kutya-motívuma. En-
nek hétköznapi, természetes
jelenléte egyre inkább kulti-
kus és végzetszerû szimboli-
zációt von magába. Jichák vé-
gül kutyaharapást szenved el,
és a marás, a bénulás miatt
közössége – noha sem ápolá-
sáról, sem kényszergyógyítá-
sának kísérletérôl nem feled-
keznek el – éppen úgy kiveti
magából, mint a démonikus-
nak látott állatot.

Ács Gábor a szöveg tónusát
mindvégig elônyös regiszter-
ben tartva, az egyszerre pon-
tos és áttûnô kifejezéseket pre-
ferálva fordította magyarra a
szöveget, melynek sodrását a
sajnálatosan sok vesszôhiba –
írásjel-hiány – sem tudja meg-
akasztani. Élvezet elmerülni a
„modern mesében”, mely va-
lóban mesésnek mondható
fragmentumai ellenére a histó-
ria-elemzô ráció és racionali-
tás nyílt szavú és következetes
ítéletû nagy mûve, egyben an-
nak tanúságtétele, hogy az
ilyen karakterû textus univer-
zalitása mindig leválaszthatat-
lan a metafizikai és morális
tartalmakról – azaz, hogy az
ember talán nem tudja „meg-
teremteni” legjobbnak vélt
önmagát, de még ezen esen-
dôségében is, mindenestül Te-
remtett Lény.

T. T.

S. J. Agnon: Valaha régen
Fordította: Ács Gábor
Bábel Kiadó

Egy (el)veszett ember

Folytatás az 14. oldaról
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Móra Ferenc
Könyvkiadó

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

Animus Kiadó

Szépirodalom:
1. Millet, Catherine:

Catherine M. szexuális élete Ulpius-Ház Könyvkiadó
2. Rácz Zsuzsa: Állítsátok meg Terézanyut! Bestline Kiadó
3. Márai Sándor: A gyertyák csonkig égnek Helikon Kiadó
4. Márai Sándor: Füveskönyv Helikon Kiadó
5. Eszter hagyatéka és három kisregény Helikon Kiadó
6. Rakovszky Zsuzsa: A kígyó árnyéka Magvetô Kiadó
7. Esterházy Péter: Javított kiadás Magvetô Kiadó
8. Mikszáth Kálmánné:

Mikszáth Kálmánné visszaemlékezései Mikszáth Kiadó
9. Follett, Ken: Könyörtelenül Gabo Könyvkiadó

10. Vonnegut, Kurt: Virágvasárnap Maecenas Könyvkiadó

Ismeretterjesztô:
1. Balogh Béla: A végsô valóság Bioenergetic Kiadó
2. Iskolaválasztás elôtt… 2003 Panem Kiadó
3. Vergne, Blanche: Nekem fél óra elég… Magyar KK.
4. Debreczeni József: Orbán Viktor Osiris Kiadó
5. Gróf Edelsheim Gyulai Ilona:

Becsület és kötelesség I. Európa Könyvkiadó
6. Pályaválasztás, továbbtanulás 2003 Okker Kiadó
7. A jármûvezetôi vizsga tesztkérdéseinek

gyûjteménye Transport-Média
8. Berta Tibor: Az idôkód AAS-H
9. Történelmi világatlasz Cartographia

10. Grósz Zoltán: Arany focikönyv Athenaeum Kiadó

Ifjúsági:
1. Stevenson, R. L.: A kincses sziget Holnap Kiadó
2. Lázár Ervin: A hétfejû tündér Osiris Kiadó
3. London, Jack: A vadon szava Pán Kiadó
4. Szabó Magda: Abigél Móra Ferenc Könyvkiadó
5. A három kismalac Juventus Kiadó
6. Mérei Ferenc – V. Binét Ágnes:

Ablak–Zsiráf Móra Ferenc Könyvkiadó
7. Ende, Michael: Momo Móra Ferenc Könyvkiadó
8. Szutyejev, Vlagyimir: Vidám mesék Móra Ferenc Könyvkiadó
9. Ifj. Fekete István: Ítéletidô Lazi Kiadó

10. Paterson, Katherine: A nagy Gilly Hopkins Animus Kiadó
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Fodor Géza: A Mozart-opera világképe

„A zene esztétikai lényegébôl következôen Mozart egy rövid és e
tekintetben szerencsés történelmi pillanatban képes volt a termé-
szetet, az élô jelent, illetve az eszméket operái formájában érzéki
igazságként szintetizálni. Az emberi lényeg és lehetôség, illetve a
létezés és valóság problémája minden operájában tisztán, zeneileg
s történelmileg hitelesen szólal meg.” 4600 Ft



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

■ A kötet alcíme – Egy grafi-
kus és karikaturista emlékei
Ausztriáról, Magyarországról
és Izraelrôl – sok mindenrôl
beszél. Mindenekelôtt egy
közép-európai zsidó fiatal-
ember kalandos sorsáról, egy
érzékeny, békeszeretô íróról
és képzômûvészrôl, aki ezzel
az írott, rajzolt és festett regé-
nyes memoár-kötetével járul
hozzá a Bécs, Budapest, Jeru-
zsálem történelmi tragédiái-
nak feloldására tett közös
erôfeszítésekhez.

1926-ban született Bécsben.
Magyar szülôk gyermeke. Bu-
dapesten élte át a második vi-
lágháborút. Majd egy zsidó
ifjúsági csoporttal Paleszti-
nába indul, de elfogják és a
ciprusi angol internáló-tá-
borba kerül. Szabadulás után
célba ér és onnan kezdve ak-
tív részese a zsidó állam meg-
teremtéséért küzdô mozgal-

maknak. Késôbb karikatúrái-
val kommentálja Izrael poli-
tikai eseményeit a liberális
Maariv hasábjain.

Katz riporteri habitusa Egon
Erwin Kisch-ével rokonítható.
Kisch díszítô jelzôje a „szá-
guldó riporter” volt, elve: „je-
len lenni”. Katz könyvében „a
rajzoló riporter”-nek nevezi
magát, elve pedig „mindig a
hadszíntéren”, ami nem kizá-
rólag a különféle hadjáratok-
ban, hanem a békemegbeszé-
léseken, az izraeli–arab béke-
kötést sürgetô megmozdulá-
sokban való részvételét is je-
lenti. Utóbbiaknak köszön-
heti találkozását politikusok-
kal, államférfiakkal. Többek
között Szadat egyiptomi el-
nökkel és – akciófilmbe illô
kalandos körülmények között
– Abu Ijaddal, a PFSZ máso-
dik emberével 1983-ban, még-
hozzá Budapesten, ahová egy

izraeli békedelegációval érke-
zett. Itt valami ürüggyel el-
csalták ôket Abu Ijad szállásá-
ra. Katz így számol be errôl:
„Beléptünk a terembe,
mintha filmben lettünk volna
hirtelen: csupa arany, kristály,
ezüst étkészlet, egyenruhás
gorillák, pincérek hada. Leül-
tünk, szemközt ott ült Abu
Ijad és kísérete… Míg a töb-
biek békehitvallásokat tettek,
s közeledni próbáltak egymás-
hoz, én tényleges munkát vé-
geztem: rajzoltam. Egyébként
tyúkleves volt galuskával, erre
még emlékszem. A végén Abu
Ijadtól autogramot kértem a
képe alá. Nagyon tetszett rajta
magának.”

Ismerjük persze az arab–izra-
eli háborúk, az intifáda borzal-
mait is. Katz képei, szövegei
(Tandori Dezsô remek fordítá-
sában) valahogy mégis inkább
Renoir klasszikus filmjének, A
nagy ábrándnak alapgondola-
tát sugallják: ha már elkerülhe-
tetlen a háború, legalább vív-
nák meg lovagiasan. Nagy áb-
ránd, Katz mégis hisz benne.
Kaján Tibor így jellemezte az

izraeli pályatárs munkásságát:
„A tejjel–mézzel folyó Kána-
ánban ma sajnos sok vér is fo-
lyik. Katz Sámuel rajzai a szel-
lem erejével kísérlik meg felol-
dani, csillapítani a feszültsége-
ket és az együttélés reményét
megteremteni”.

C. E. T. Belvárosi Könyvkiadó
180 oldal, 3000 Ft

(aczél)

Shemuel (Alexander) Katz:
Sorsom volt a kivétel

Tûzszünet Jeruzsálemben
(A hatvanas évek)
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Fenákel Judit:
A fénykép hátoldala
Novella Könyvkiadó
303 oldal, 1890 Ft

■ Vannak mûfajok, melyek-
rôl hajlamosak vagyunk azt
hinni, hogy végképp eltûn-
tek az irodalom palettájáról.
Közébük tartozik a nagy ter-
jedelmû, korszakokat fel-
ölelô családregény is, mely-
ben több nemzedék egy-
másba fonódó sorsát követ-
hetjük nyomon. Aztán egy-
szer csak – mint most, ami-
kor Fenákel Judit mûvét tart-
juk a kezünkben – kiderül,
hogy bizony, ma is életképes
az olyasfajta regény, mint
például a Forsyte Saga és ha
olyan író szánja el magát
ilyen monumentális fel-
adatra, mint Fenákel, akkor
az eredmény se marad el a ré-
gieké mögött. Zsidó családok
nem éppen sétagaloppnak
beillô sorsa a téma egy olyan
Magyarországon, amely idô-
rôl idôre állami politikává
avatja az antiszemitizmust,
ha pedig éppen nem teszi, a
polgárainak tudatában
visszamaradt, idegeikbe ivó-
dott elôítéletek végzik el,
szinte automatikusan, az elô-
ítéletek dolgát...Ismerôs a
sztori, de egyéni az a válto-
zat, amely itt a Feldmann
(meg a vele egybegabalyodó
Szeletzky) család generációi-
nak életét oly érdekessé s az
olvasó számára félbehagyha-
tatlanná teszi. Fenákel Judit,
aki egykor úttörô szerepet
játszott abban, hogy doku-
mentum és fikció összeötvö-
zésébôl valami egészen új, iz-
galmas elegye szülessék a va-
lóságábrázolásnak, ezúttal
nemcsak  (szerencsére fel
nem adott)  írói módszerét
ôrzi meg, hanem – sajnos,
csak a regény második felétôl
– fantasztikum és groteszk
különös egyvelegét is hozzá-
keveri regénye spektrumá-
hoz. A fizikailag is egyre zsu-
gorodó, emberileg meg már
eleve törpe káderek motívu-
ma telitalálat – kár, hogy ez a
látásmód nem a regény tel-

jességét uralja. Életmûve is-
meretében azonban magától
értetôdônek tûnik, hogy nem
a fényképnek (értelemsze-
rûen: a látszatnak) szenteli
írói figyelmét, hanem a fény-
kép hátoldalának. Ott talál-
hatók a titkok s az igazi író
egyebek közt arról ismerszik
meg, hogy tudja ezt. 

Ny. A.

Péter László:
Szegedi számadás
Bába Kiadó, 336 oldal

■ Péter László Szeged iro-
dalmi krónikása. Munkássá-
gát jól ismerjük a szegedi és
az országos lapokból. Cikke-
iben önálló kutatásait ismer-
teti. Ezek a kutatások fontos,
új eredményekhez vezettek.
Az értékes, sikeres munkát
bizonyítják és összegezik vá-
logatott kötetei is.

Ebben a könyvben is válo-
gatott írásait gyûjtötte össze.
Olyan irodalmi újdonságo-
kat és intimitásokat fedezett
fel, amelyek frissítôen hat-
nak a hagyományos mûvelô-
déstörténetre. Egy-egy alko-
tót a korábbi ismereteinktôl
eltérôen mutat be, egy-egy
jelenséget új szellemiséggel
elemez.

Krónikája nem egysíkú.
Váltakozó mûfajokat alkal-
maz. Nemcsak a téma válto-
zik, de a feldolgozás mód-
szere, minôsége is. Hol mo-
nográfiát teremt, hol pedig
írói arcképek sorát tárja
elénk, és éppen a változtatá-
sokkal, a stílusok és a megkö-
zelítések sokoldalúságával
nyújt lenyûgözô élményt az
olvasónak. Írásaival az eljö-
vendô nemzedék szellemi el-
szürkülése ellen küzd. Célja
az igazi értékrend megôrzé-
se. Szeged irodalmi kincseit
gyarapítja és értékeli, bízik a
helyi adottságok fontosságá-
ban, megtartó erejükben és
erkölcsi rangjukban.

Rajnai Andárs

Kurt Vonnegut:
Virágvasárnap
Maecenas Könyvkiadó
383 oldal

■ A hazai könyvkiadás sa-
nyarú körülményei között
ritka gesztus, hogy egy jelen-
tôs író külföldi jubileumait
erre az alkalomra kiadott (rá-
adásul szép kiállítású) kötet-
tel  ünnepelje egy kiadói
mûhely. A Maecenas éppen
ezt teszi, amikor kiadja az
idén 80-ik évét betöltô (s ép-
pen ötven éve publikáló)
Kurt Vonnegut „önéletrajzi
jegyzeteit”. Akik e senkire
sem hasonlító amerikai író
regényeit (a Macskabölcsôt,
az Ötös számú vágóhidat, a
Börleszket vagy az Éj anyán-
kat) olvasták, örömmel lát-
hatják, hogy a magas életkor
(de  a más mûfaj sem) vál-
toztatta meg Vonnegut arcu-
latát: ugyanaz a szarkaszti-
kus, önironikus, a végsôkig
játékos, de a játékot a ke-
gyetlenségig komolyan
vevô, szókimondó alkotó
maradt, mint aki volt. Ami-
kor az életérôl, a családjáról,
amerikai írótársairól, saját
küzdelmeirôl beszél, gúnyo-
rosan ôszinte és szellemes,
de sosem öncélúan az és leg-
fôképpen mindig önmagá-
val könyörtelen. „Mindenki
ír pocsék könyveket, mért
volnék én kivétel?” – kérdi
egy helyütt s vajon lehet-e
bármit rossz néven venni at-
tól, aki önmagáról ilyet
mond? Mond persze mást
is:  sok  prózaírónknak jót
tenne, ha megfogadná Von-
negut tanácsát: „Az író
dolga az események lejegy-
zése, semmi több”, meg
amit hozzátesz: „pöffesz-
kedô szemtelenség” elma-
gyarázni az olvasónak, mi
miért történt. Tucatjával
idézhetnék ilyen passzuso-
kat, vagy olyasféléket, mint
amelyekbôl kiderül, nem-
csak bigott iskolák  égették
el Vonnegut mûveit:  Ken-
tucky államban élô nagy-
nénje pedig kitiltotta  köny-
vesboltjából unokaöccse írá-

sait. Nem árt, ha az amerikai
mentalitásról, melyet ma-
napság hajlamosak vagyunk
felmagasztalni, ezt is tudjuk.
Pazarul gazdag könyv ez,
amelyet gyakran forgat
majd, aki egyszer végigpász-
tázta – de éppen mert nemes
vállalkozás, nem hagyható
szó nélkül a könyv gondo-
zatlansága. Nem is csak arról
van szó, hogy Thomas Wol-
fe magyar fordítóját Pálóczi
Horváth Lajosnak és nem
Lászlónak hívták, de többrôl
is: e kiadvány két fordítójá-
nál egyazon Vonnegut-kötet
kétféle címmel is szerepel,
/130. és  252. old/, a Robert
Penn Warrennel kapcsolatos
anekdota duplán fordul elô,
noha egyszer is bôven elég
lenne belôle és így tovább.
Két (kitûnô) fordító szöveg-
változatait egyeztetni, az át-
fedéseket kiküszöbölni, a hi-
vatkozásokat ellenôrizni: az
ember kénytelen azt gon-
dolni, hogy egyesek, akik
könyvek kolofonjában szer-
kesztôként vannak feltün-
tetve, azt sem tudják, hogy
például ilyesmibôl állna a
szerkesztôi munka.

Nyerges András

Andor László:
Amerika évszázada
Aula, 426 oldal, 3500 Ft
Ezredvégi évtizedek

■ Az Egyesült Államok (ame-
lyet bizonyos alternatívák Tek-
nôsbéka Szigetnek szeretné-
nek elnevezni!) az utóbbi száz
évben lett a világpolitika legsú-
lyosabb tényezôje. A huszadik
századi történetét feldolgozó
áttekintés a szerzô lényeglátta-
tó fogalmazásmódján túl, an-
nak köszönheti tömörségét,
hogy vannak vonatkozó
könyv-elôzményei. Az egyik
mû az USA politikai alakulása-
ival, a másik pénzügyeivel fog-
lalkozott az adott idôszak ke-
retei között, még 1998-ban.

E mostani, tárgyilagos hang-
vételû munka címét a Life

Magyar irodalom

K Ö N Y V A J Á N L Ó

Irodalomtörténet

Történelem

Külföldi irodalom
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magazin egykori kiadójának
1941-es keletû meghatározá-
sából vette Andor László. Pub-
licisztikus utószavában mind-
azonáltal megjegyzi: a gazda-
ságilag legpotensebb állam vi-
láguralmi szerepvállalásáról
számos politikus (fôleg de-
mokrata-párti) hangoztatott
nyomós fenntartásokat. Köz-
ben a valóságos históriai fej-
lemények 1900-tól 2001 szep-
temberéig a gyakorlatban a
kétféle – befelé tekintô és kül-
világra nyitó – irányzat straté-
giai célok szerinti érvényesí-
tését, néha hektikás váltako-
zását igazolja.

Az elsô világháborús beavat-
kozás elôzményeitôl kezdve a
koncepciózus összefoglalás
nyolc fejezetre porciózva tár-
gyalja témáit. A fejlôdés csúcs-
pontját az Eisenhower–Ken-
nedy korszak vívmányaiban
jelöli ki. Nixon és Ford elnök
(1968-tól számítható) periódu-
sát már a hanyatlás árnyékolja
be. Ezt annak ellenére hangsú-
lyozza szerzônk, hogy Reagan
új jobboldalát a hidegháború
lezárása miatt megfelelôen ér-
tékeli. Ami utánuk Clintonnal
és végül a „jelenlegi” Bush-sal
következett, kevesebb biza-
lommal tölti el, s óvatos felté-
telezésekre készteti…

A monográfia elemzéseiben
dominálnak a gazdasági ter-
mészetû eszmefuttatások,
amelyeket a legjobb amerikai
tudósoktól származó idézetek
hitelesítenek. Figyelemre mél-
tók a politikusok minipályaké-
pei, mert rendszerint fontos
intézkedéseik magyarázatául
szolgálnak. Aki kulturális ese-
ményekre kíváncsi, a fejezetek
végén irodalmi, mûvészeti és
civilizációs körképekkel talál-
kozhat. 

Mintaszerûek a népesedési,
életmódot tükrözô, iskolázott-
ságot feltüntetô táblázatok. Up
to date az angol és magyar
nyelvû irodalomjegyzék. Nél-
külözhetetlen a közel egy ívnyi
idôrendi s a hasonló terjedelmû
életrajzi átnézet. A XX. Század
sorozat nyolcadik, kiemelkedô
kötetét érdemes a polcokon a
gyakran konzultálandó kézi-
könyvek mellé sorolni.

Iszlai Zoltán

Szilágyi Gyula:
Júlia és Júlia
Magyar Könyvklub

■ A nôk homoszexualitását
mindig is jobban tolerálta a
társadalom, mint a férfiakét,
mégsem mondható, hogy
Szilágyi Gyula könyve nyi-
tott kapukat dönget. A szoci-
ológus szerzô elôzô könyvei-
ben a heteroszexuális, majd
a férfi homoszexuális kap-
csolatokkal foglalkozott. Eb-
ben a munkájában a szakiro-
dalom ismertetése mellett
kutatásai eredményeit ösz-
szegzi, valamint különbözô
típusú leszbikusokkal készült
interjúk sorát közli. A meg-
kérdezettek között szegény
és hátrányos helyzetûek épp-
úgy vannak, mint diplomás
értelmiségiek vagy üzle-
tasszonnyok.

Mint mondja, a nôk  a
„szex és lélek” típusú talál-
kozásokat keresik, és ezek-
nek minden fázisát leírja és
példákkal illusztrálja a meg-
ismerkedéstôl fogva a szexu-
ális technikákig és az orgaz-
musig. „Bármennyire is
egyetértünk azzal az állás-
ponttal, mely szerint egy
embert – vagy emberek egy
csoportját – kizárólag a sze-
xuális preferenciák függvé-
nyében definiálni megbo-
csáthatatlan szimplifiká-
ció… mégis el kell fogad-
nunk, hogy a nôk e csoport-
ját saját nemük iránti szexu-
ális érdeklôdésük okán te-
kintjük specifikusnak. Ez a
csoport semmilyen egyéb
szempontból nem egységes,
tehát kerülni kell azt, hogy a
„leszbikusokra” vonatko-
zóan általános érvényû meg-
állapításokat tegyünk” – írja
a szerzô az elôszóban.
Annyit mégis megállapít,
hogy a szexuális magatartás-
ban mutatkozó jellegzetessé-
gek alapján négy csoportra
(férfias, nôies, kiiratkozó, ki-
ránduló nôk) osztható a
leszbikus társadalom. 

Társadalomkutatóként ér-
dekli a leszbikusok és a femi-
nizmus közötti viszony, ami

megítélése szerint a nyugat-
európaitól, vagy amerikaitól
erôsen eltér. „Kétségtelen,
hogy a leszbikus mozgalmak
és közösségek számára jelen-
tôs részben a feminista gon-
dolatkör biztosítja az ideoló-
giai muníciót.”  A hazai lesz-
bikus társadalom azonban
híján van mindenféle harcos
feminizmusnak, és militáns
szellemnek. A Labrisz Lesz-
bikus Egyesület célkitûzései
kifejezetten békések: közös-
ségszervezésre és a leszbikus
és biszexuális nôk láthatósá-
gának növelésére töreked-
nek. A Könyvklub nôkkel és
nôtársadalommal foglalkozó
könyveinek sorában megje-
lenô könyvnek is csupán
ennyi a célja: bemutatni és
megismertetni, bármiféle íté-
let nélkül.

Sz. Zs.

Monika Mertl:
Szívvel gondolkodva...
Mágus Könyvkiadó
275 oldal

■ Monika Mertl egy világ-
hírû osztrák csellista és kar-
mester: Nikolaus Harnonco-
urt életútját mutatja be a tel-
jesség igényével. Felkeresi a
vitathatlanul zseniális,  de
sok rokon- és ellenszenvet is
kiváltó mûvész családtagjait,
hogy kifaggassa ôket, felku-
tatja a múltját, családjának a
messzi múltba nyúló történe-
tét, hiszen ôsei közt még egy
János nevû fôherceg is akad a
19. századból, aki Ausztriá-
ban ma már középiskolai tan-

anyag. A karmester családi
élete is kiteríttetik: 1953-ban
veszi feleségül Alice Hoffel-
ner hegedûmûvésznôt, aki
azóta is társa, sôt, akivel ket-
ten mintha új, más minôsé-
get alkotnának. Pályakezdé-
sük – a háborút követô
évekre – tehát nehéz idôkre
esett, egzisztenciájuk azon-
ban az évek során elôbb csak
megszilárdult, ám késôbb,
ahogy jött a világhír, egyre
magasabb nívóra emelkedett.
Fesztiválok, hanglemezfelvé-
telek, külföldi turnék követ-
keztek. Nikolaus Harnon-
court valósággal „átírta” a
klasszikusok addigi értelme-
zését, s ezzel számos vitát is
kiváltott: Herbert von Kara-
jan például segítette, de oly-
kor gáncsolta is pályáján.

A könyvbôl a mûvész–pol-
gár ellentétet szinte tanítani
lehetne. Alice tanfolyamot
végez, hogy valódi házi-
asszonyként is helytálljon,
férje azonban épp ennek
nem örül. Ô – mint mondja
– egy mûvészt vett feleségül.
Gyermekeik nevelésében is
fura kettôsség érhetô tetten:
még kicsik, amikor mindket-
ten elutaznak, hogy „kipi-
henjék” saját csemetéiket, és
késôbb is távol tartják ôket
maguktól (mármint érzelmi-
leg), mondván, úgyis kire-
pülnek a családi fészekbôl.
Ez mégsem holmi érzelmi si-
várság jele – amikor egyik
fiuk, immár felnôttként,
meghal, ennek tragédiáját jó-
formán képtelenek maguk-
ban feldolgozni. Olyan csa-
ládként ismerjük meg Har-
noncourtékat, akik mindig
mással vannak elfoglalva:
mindig a zenével.

-a -a

K Ö N Y V A J Á N L Ó

Történelem

Történelem
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■ Folytatódnak Marci kaland-
jai a Laudec – Cauvin szerzôpá-
ros „képregény”-sorozatának 3.
kötetében. A hosszabb-rövi-
debb, csattanós képtörténetek a
hétköznapi élet humoros olda-
lát villantják fel kifogyhatatlan
ötletekkel, elsôsorban bizonyos
emberi gyöngeségeket, rossz
szokásokat kifigurázva. A félre-
értés és a figyelemelterelés,
vagy figyelmetlenség a humor
kimeríthetetlen forrása. Persze
szerepet játszik a gyermeki ra-
vaszság is, gondoljunk csak arra
az epizódra, amelyben Marci
tisztára akarja mosatni nem ép-
pen fényes bizonyítványát.
Van mit tanulni az öregektôl –
mondhatjuk az egyik történet
kapcsán –, éppen csak jól kell
kiválasztanunk a helyet, az idôt
és a módszert, amikor segíteni
akarunk a családunkon, külön-
ben jókora zûr keletkezik. A
Meglepetés tortát Marci készíti,
kérdés, hogy anyu, apu és papó
kér-e belôle. (A fordítás Marczi-
sovszky Márton munkája.)

A hétéves Zsoli, azaz Kovács
Zsolt II. oszt. tan. a Balatonon
nyaral, de rettentôen unatko-
zik. A nôvérei, a tízéves ikerlá-
nyok, Jutka és Kati nem akar-
nak vele játszani, amikor küldik
Miklóskához, Zsoli duzzog:
Miklóska még csak ötéves, mit

kezdjen egy ilyen kis butával. A
legszívesebben haza menne
Budapestre. Ennél az undok,
vacak nyárnál szebbnek tûnik
az iskola, már most, augusztus-
ban legszívesebben beülne az
iskolapadba. Ô sose kap leve-
let, bezzeg anyunak és Katinak
is hoz a postás. Ekkor jön az öt-
let: saját magának fog írni egy
igazi levelet. Amikor hazaér
Pestre, ott lesz a levélládában a
neki címzett levél. Mindent
megír benne, és milyen jó lesz
majd télen olvasni egy levelet a
nyárról. A szép balatoni beszá-
molót meg is írja, a levelet fel is
adja, de csak a nevét írja a borí-
tékra és azt, hogy: Budapest.
Fehér Klára hol szomorkás, hol
vidám, bensôségesen ôszinte
gyerekregénye a levél megszü-
letésérôl és különös sorsáról
szól: valódi gondokról és igazi
örömökrôl. Vágyakról és meg-
lepetésekrôl. (A kötetet Demjén
Zsuzsa illusztrálta.) 

A Barátaink az állatok sorozat-
ból tudjuk, hogy Mandy Hope
szüleinek egy yorkshire-i kisvá-
rosban, Welfordban van a ren-
delôjük – Állatfarmnak neve-

zik –, itt szakszerûen és rop-
pant lelkiismeretesen segítenek
a beteg jószágokon, de Mrs.
Hope járt már Kínában, ahol
pandákkal foglalkozott, most
pedig Indiában dolgozik egy
nemzetközi állatvédô szerve-
zetnél. Amikor Mandy és a ba-
rátja, James megérkezik a Sir
Kán Nemzeti Parkba, elôször
elámulnak a számukra egzoti-
kus ország nyújtotta látnivaló-
kon, majd belevetik magukat
egy nem veszélytelen akcióba.
Pontosabban kettôbe, hiszen a
tigrisekkel nagyon óvatosan
kell bánni, még akkor is, ha se-

gíteni akarnak rajtuk, meg akar-
nak vizsgálni, gyógyítani egy
bajba jutott példányt, másrészt
pedig ott vannak az orvvadá-
szok, akik változatos, sokszor
kíméletlen módszerekkel ejtik
tôrbe, vagy pusztítják el a ne-
mes vadat. A tigrismentési ak-
ció, illetve a bûnösök leleple-
zése különös körülmények kö-
zött zajlik a színvonalas soro-
zatnak ebben a szokásosnál is
érdekesebb darabjában. (Fordí-
totta Tiry Katalin.) 

A jerkek földönkívüli parazi-
ták: apró, gonosz meztelen csi-
gák, amelyek más fajok testében

élnek, és rabszolgáikká teszik
ôket. Ún. kontroller minden
ember, akinek a fejében egy jerk
van, amely irányítja a gazdates-
tet. Öt gyerek megtudta, hogy
egy iszonytató földönkívüli ha-
talom kezdi leigázni szerte a vi-
lágon az embereket. Környeze-
tükben többekrôl megtudták,
hogy kontrollerek. Tobias, Jake,
Rachel, Marco és Cassie a titok
birtokában megkapja az alak-
változtatás képességét is: ani-
morfok, ugyanis bármilyen állat
alakját fel tudják ölteni. De so-
hasem maradhatnak az állat
alakjában két óránál tovább.
Tobias túl sokáig maradt átvál-
tozva, ô most már örökké ölyv
marad, emberi tudattal, aki
gondolatbeszéddel kommuni-
kál társaival. Az összecsapás
címû kötet, amelyben Tobias, a
vörösfarkú ölyv a narrátor, azaz
a mesélô, az Animorfok sorozat
harmadik darabja, ugyanolyan
izgalmas, fordulatos regény,
mint az elôzô kettô: Az invázió
és A látogató. A sztori jellegébôl
adódóan elsôsorban azoknak
ajánlom e köteteket, akik kedve-
lik a tudományos-fantasztikus
irodalmat. (A fordítás Kaszás
Attila munkája.)

Kertész István az ókori világ
kutatója, aki számos könyvet
írt a görög-római ókorról gye-
rekeknek és a történelem iránt
érdeklôdô fiataloknak. Az
ókori hôsök, ókori csaták c. kö-
tetében a görög–perzsa hábo-
rúk, a hellenizmus kibontako-
zása és a második pun háború
hadvezéreit (Miltiadész, Leó-
nidász, Themisztoklész, Ale-
xandrosz, Pürrhosz, Hanni-
bal, Scipio Africanus Maior)
és híres csatáit mutatta be. E
munkájának folytatása az An-
tik harcmezôkön, amely szin-
tén a görög és római történe-
lembôl meríti témáját. A szí-
nes leírásokban az ókor neve-
zetes eseményeirôl olvasha-
tunk, betekintést kapunk hô-
seinek (pl. Xenophón, II. Phi-
lipposz, Caius Julius Caesar)
fordulatos, kalandos életébe.
A szerzô elsôsorban a hadmû-
vészet eredetiségét érzékelteti,
de életrajzokba ágyazza az iz-
galmas csataleírásokat. Külön
felhívom a figyelmet a gazdag
képanyagra, egykorú szobrok,
dombormûvek, falfestmé-
nyek hozzák életközelbe a
régmúltat, térképek segítik a
tájékozódást, reprodukciós
rajzokon tanulmányozhatjuk
a hajdani (görög, perzsa,
thrák, makedón, római, ger-
mán és gall) harcosok felsze-
relését.

Laudec – Cauvin: Meglepetés
torta. Passage Kiadó, 48 old.,
1490 Ft; Fehér Klára: Én sose
kapok levelet. Ciceró Könyvstú-
dió, 98 old., 1200 Ft; Lucy Da-
niels: Tigris az ösvényen, Passage
Kiadó, 158 old., 690 Ft; K. A.
Applegate: Az összecsapás. Pas-
sage Kiadó, 158 old., 790 Ft;
Kertész István: Ókori hôsök,
ókori csaták. Korona Kiadó, 208
old., 1890 Ft.

( Cs. A.)

G Y E R E K K Ö N Y V - A J Á N L Ó

Gyerekek, ûrlények és ókori hadvezérek
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ajánlatából:

Bakos Ferenc
Idegen szavak és kifejezések szótára
Új, átdolgozott kiadás
5500 Ft

Halász Elôd  – Földes Csaba – Uzonyi Pál
Magyar–német kéziszótár
Második kiadás (kartonált)
4500 Ft

Halász Elôd – Földes Csaba – Uzonyi Pál
Német–magyar kéziszótár
Második kiadás (kartonált)
4500 Ft

Barta Éva – Loch Ágnes
Angol írásbeli feladatok
Középfok és felsôfok
(Gazdasági szakmai nyelvvizsgák)
1750 Ft

Szelényi Zoltán
Donhoffer Szilárd
(A múlt magyar tudósai)
990 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

Székely György 
Pénzügyek és banküzletek

Pénzügyi menedzserek kézikönyve 
The Essence of Money and Banking
A Handbook for Financial Managers

5600 Ft

Werner Vogelauer
Coaching a gyakorlatban 

Vezetôk szakszerû tanácsadása és támogatása
4480 Ft  

Werner Vogelauer
A coaching módszertani ABC-je

A sikeres tanácsadó gyakorlati kézikönyve
4480 Ft

Vígvári András
Közpénzügyek, önkormányzati pénzügyek

3920 Ft 

Bándi Gyula 
Környezetvédelmi kézikönyv

Környezetvédelmi kiskönyvtár 1.
4816 Ft

Kereskedelmi partnereink mellett egyéni vásárlókat is várunk!

Az Akadémiai Kiadó és a KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft. teljes választékán túl még számos 

más kiadó kiadványai is megvásárolhatók nálunk.

1033 Budapest, Szentendrei út 89–93. Nyitva tartás: hétfô–csütörtök: 8–16 óráig, péntek: 8–13 óráig.

Telefon: 388-7558, 437-2407, 437-2443. Fax: 437-2442. E-mail: wknagyker@kjk-kerszov.hu



23w w w. k o n y v 7 . h u

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, Kanizsai utca 41. levélben vagy az itt
található kitöltött, kivágott megrendelôszelvényen,

vagy faxon a 466-0703 telefonszámon.

Magyar Könyvgyûjtô
A régi könyvek és az antikvitások kedvelôinek.
Megjelent az 1. szám

Kizárólag elôfizetôknek!

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

Megrendelhetô a szerkesztôségben: 
1114 Budapest, Kanizsai utca 41.
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  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1111 találós kérdés. 8. bôv. kiad., An-
no. 
ISBN: 963-9066-77-X kötött: 900 Ft 

A
A Biblia és története. 1. Az Ószövet-

ség. Agapé. 
ISBN: 963-458-252-4 kötött: 7950 Ft 

A csillagászat magyarországi történe-
tébôl. A klasszikus századok asztro-
nómusai. Mati. (Magyar tudománytör-
téneti szemle könyvtára 12.) 
ISBN: 963-9276-25-1 fûzött: 1600 Ft 

Ady Endre: Válogatott versek. Akkord:
Talentum. (Talentum diákkönyvtár) 
ISBN: 963-9429-03-1 fûzött: 498 Ft 

Állategészség-védelem. Mezôgazda. 
ISBN: 963-9358-49-5 fûzött: 2900 Ft 

A magyarországi boszorkányság for-
rásai. 3. 
ISBN: 963-506-431-4 fûzött: 3200 Ft 

A magyar orvostörténeti irodalom,
1715–1944. Mati/ M. Orvostört. Társ.
(Magyar tudománytörténeti szemle
könyvtára 29.) 
ISBN: 963-9276-21-9 kötött: 2500 Ft 

A múlt magyar orvostörténészei. Mati/
Semmelweis Orvostört. Múz., Kvt. és
Lvt. (Magyar tudománytörténeti
szemle könyvtára 19.) 
ISBN: 963-9276-23-5 fûzött: 1500 Ft 

Andorka Rudolf: Bevezetés a szocioló-
giába. Osiris. (Osiris tankönyvek) 
ISBN: 963-379-278-9 kötött: 3980 Ft 

A négy evangélium. Máté, Márk, Lu-
kács, János: cigány mûvészek illuszt-
rációival. Kálvin. 
ISBN: 963-300-918-9 kötött: 1900 Ft 

Antal Imre. Pallas-Akadémia. (Mûte-
rem) 
ISBN: 973-8079-73-X fûzött: 2333 Ft 

Arday Lajos: Magyarok a Délvidéken,
Jugoszláviában. BIP. 
ISBN: 963-86244-3-4 fûzött: 2200 Ft 

Arthus-Bertrand, Yann – Tauranac,
John: New York madártávlatból. Gló-
ria. 
ISBN: 963-9283-46-0 kötött: 7980 Ft 

A tizenötök Európái: közösségi politi-
kák – nemzeti politikák. Osiris. (Ma-

gyarország az Európai Unióban: kézi-
könyvtár) 
ISBN: 963-379-723-3 kötött: 4480 Ft 

A történész szerszámosládája. A je-
lenkori történeti gondolkodás néhány
aspektusa: a "Történelem – társada-
lomtudományok" konferencia anya-
gai. L' Harmattan: Atelier. (Atelier fü-
zetek 3.) 
ISBN: 963-9457-10-8 fûzött: 1850 Ft 

A tudományok nagykönyve. Kossuth. 
ISBN: 963-09-4371-9 kötött: 9900 Ft 

A világ hét csodája. Anno. 
ISBN: 963-375-107-7 kötött: 833 Ft 

B
Babits Mihály összegyûjtött versei. 3.

jav. kiad. vált. utánny. Osiris. (Osiris
klasszikusok) 
ISBN: 963-389-274-0 kötött: 3600 Ft 

Bajor Andor: A kastélyunk. Mesék.
Mentor. 
ISBN: 973-599-040-7 fûzött: 1260 Ft 

Baker, Fiona – Baker, Keith: A 20. szá-
zad bútorai. Glória. 
ISBN: 963-9283-48-7 kötött: 5980 Ft 

Bakonyi Gábor – Kiss István: A talaj
élôvilága. Szalay Kvk.: Pannon-Lite-
ratúra. (Pillantás a természetre: isme-
retterjesztô könyvsorozat) 
ISBN: 963-9450-12-X kötött: 967 Ft 

Bakos Ferenc: Idegen szavak és kifeje-
zések kéziszótára. 2. átd. kiad. Akad.
K. 
ISBN: 963-05-7875-1 kötött: 5500 Ft 

Bakó Tihamér: Verem mélyén. Könyv a
krízisrôl. 2. jav. kiad. Psycho Art. 
ISBN: 963-2020-03-0 fûzött: 1350 Ft 

Balázs Péter – Balázs László: A szikla-
kert építése. Kheiron '97.
ISBN: 963-85949-6-9 fûzött: 600 Ft 

Bándi Gyula: Környezetvédelmi kézi-
könyv. 4. kiad. KJK-Kerszöv. (Környe-
zetvédelmi kiskönyvtár 1.) 
ISBN: 963-224-663-2 fûzött: 4816 Ft 

Bárány Éva: Kelták, szkíták, magyarok.
Uránusz. (Uránusz könyvek 13.) 
ISBN: 963-9304-56-5 fûzött: 1417 Ft 

Bárány Tamás: Lázadók. Három re-
gény. Összmagyar Test. 

ISBN: 963-202-592-X fûzött: 1800 Ft 
Belaosch, Jean – Kervasdoué, Anne

de: Férfiak egészségkönyve. Kos-
suth. 
ISBN: 963-09-3958-4 kötött: 4980 Ft 

Benedek Attila: Tudod-e? Szalay Kvk.:
Pannon-Literatúra. (Tudod-e?: érde-
kes kérdések és válaszok gyerekek-
nek 12.) 
ISBN: 963-9450-23-5 kötött: 1720 Ft 

Bernátné Vámosi Judit – Farkas Ti-
borné – Ogonovsky Edit: Tanári kézi-
könyv. Salve! Olasz nyelvi tankönyv-
sorozat tanításához. Eötvös J. Kvk. 
ISBN: 963-9316-49-0 fûzött: 3024 Ft 

Bernátné Vámosi Judit: Salve 2. Gya-
korlati olasz alapfokon hanganyaga
[hangdok.]. 
KordaMC 001: 1786 Ft 

Bernátné Vámosi Judit: Salve – Salva-
gente! [hangdok.]. 50 szöveg olasz
nyelvbôl érettségizôknek hanganya-
ga. Eötvös J. Kvk. 
KordaMC 001: 1786 Ft 

Birkner, Friede: Teher alatt nô a pálma.
EX-BB K. (Hedwig Courths-Mahler lá-
nyának regényei) 
ISBN: 963-9480-04-5 fûzött: 749 Ft 

Birtalan Gyôzô: Klasszikusok az orvos-
lásról. Orvostörténelmi brevárium.
Mati. (Magyar tudománytörténeti
szemle könyvtára 34.) 
ISBN: 963-9276-22-7 fûzött: 490 Ft 

Blank-Edelman, David N.: Perl rend-
szergazdáknak. Kossuth. 
ISBN: 963-09-4385-9 fûzött: 6500 Ft 

Bogen, Christa – Leutwiler, Anita:
Patchwork. szendvicstechnika: [min-
taívekkel]. Cser K. (Színes ötletek 5.
különszám) 
ISBN: 963-9445-29-0 fûzött: 998 Ft 

Bohrmann, Peter: Nagy koktélkönyv.
1444 alkoholos és alkoholmentes ital.
5. kiad., Geopen. 
ISBN: 963-9093-62-9 kötött: 5490 Ft 

Böô István: Gazdasági állataink védel-
mében. Szaktudás K. 
ISBN: 963-9422-36-3 kötött: 3480 Ft 

Bôsze Éva: Életutak. 2 kisregény – 1 el-
beszélés. Uránusz. 

ISBN: 963-9304-58-1 fûzött: 1667 Ft 
Britton, Pamela: Csókjaidtól elbûvölve.

Alexandra. 
ISBN: 963-368-296-7 fûzött: 499 Ft 

Büki András: UNIX/Linux héjprogramo-
zás. Kiskapu. 
ISBN: 963-9301-10-8 fûzött: 2660 Ft 

Bushnell, Candace: Szex és New York.
Gabo. 
ISBN: 963-9421-36-7 fûzött: 1490 Ft 

Byatt, Andrew – Fothergill, Alastair –
Holmes, Martha: A kék bolygó. Az
óceánok természetrajza. Alexandra. 
ISBN: 963-368-227-4 kötött: 7990 Ft 

C
Callen, Gayle Kloecker: Esküdt ellen-

ségek. Alexandra. 
ISBN: 963-368-297-5 fûzött: 499 Ft 

Cavalli-Sforza, Luigi Luca: Genetikai
átjáró. Különbözôségünk története.
HVG K. (HVG könyvek) 
ISBN: 963-752-524-6 kötött: 2300 Ft 

Cey-Bert Róbert Gyula: Magyar hal-
gasztronómia. Az újjászületô magyar
halkonyha receptjei. Paginarum. 
ISBN: 963-9392-12-X kötött: 3500 Ft 

Cobb, James H.: Pokoli sztráda. Joke-
rex. 
ISBN: 963-305-168-1 kötött: 1980 Ft 

Cooper, James Fenimore: Nagy indi-
ánkönyv. Alexandra. 
ISBN: 963-367-136-1 kötött: 1999,- Ft 

Crummenerl, Rainer: Természeti ka-
tasztrófák. Tessloff és Babilon. (Mi mi-
csoda 5.) 
ISBN: 963-9182-98-2 kötött: 1860 Ft 

Cs
Csíky-Strauss Etelka: Táncoló üveg-

csengôk. Fábián Nyip. BT. 
ISBN: 963-86105-5-7 fûzött: 896 Ft 

Csoma Zsigmond: A borkóstolás törté-
nete, mûvészete és gyakorlata. Agro-
inform. 
ISBN: 963-502-765-6 kötött: 9800 Ft 

Csorba Gábor: Barlangok élôvilága.
Szalay Kvk.: Pannon-Literatúra. (Pil-
lantás a természetre: ismeretterjesztô
könyvsorozat) 

Meg jelent könyvek
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ISBN: 963-9450-13-8 kötött: 967 Ft 

D
Dalby, Liza Crihfield: Muraszaki mesé-

je. M. Kvklub. 
ISBN: 963-547-739-2 kötött: 2390 Ft 

Daniels, Lucy: Tigris az ösvényen. Pas-
sage. (Barátaink az állatok 7.) 
ISBN: 963-228-334-1 fûzött: 690 Ft 

Deákné B. Katalin: Kíváncsiak könyve.
Intelligencia- és szókincsfejlesztô já-
tékos feladatlapok 6–12 éves korú
gyermekek számára. Deák. 
ISBN: 963-9420-07-7 kötött: 2500 Ft 

Demeter Tamás: Nyitott szemmel...: a
Demko siker titkai. Demko Feder.
ISBN: 963-202-926-7 kötött: 2880 Ft 

Demjén István. OPKM. (Tudós tanárok,
tanár tudósok) 
ISBN: 963-93-15-42-7 fûzött: 500 Ft 

Dinoszaurusz-enciklopédia. A történe-
lem elôtti hüllôk és dinoszauruszok A-
tól Z-ig. M. Kvklub. 
ISBN: 963-547-704-X kötött: 2990 Ft 

Doyle, Arthur Conan, Sir: A sátán ku-
tyája. Teuro Kvk. (Irodalmi szalon) 
ISBN: 963-86284-2-1 kötött: 1400 Ft 

Doyle, Debra – MacDonald, James D.:
Varázskör. 3. A mágikus szobor. Ale-
xandra. 
ISBN: 963-368-268-1 kötött: 1299 Ft 

Draaisma, Douwe: A metaforamasina.
Az emlékezet egyik lehetséges törté-
nete. Typotex. (Test és lélek) 
ISBN: 963-9326-33-X fûzött: 2800 Ft 

E
Elméletek az európai egységrôl. Válo-

gatás az Európa-gondolat történeté-
bôl. L’ Harmattan. 
ISBN: 963-9457-09-4 fûzött: 1850 Ft 

Erdélyi lexikon. 1928. 2. kiad. Mentor. 
ISBN: 973-599-023-7 kötött: 1820 Ft 

Erdélyi Margit: A szerelem szárnyán.
Anno. 
ISBN: 963-375-252-3 fûzött: 700 Ft 

Everett, Felicity – Reid, Struan: Felfe-
dezôk. [Kolumbusztól Armstrongig].
Elektra. (Elektra könyvek) 
ISBN: 963-9205-60-5 kötött: 817 Ft 

F
Fehér Katalin: Hatvani István és tanít-

ványai. OPKM. (Mesterek és tanítvá-
nyok) 
ISBN: 963-9315-35-4 fûzött: 600 Ft 

Fenyvesi Csaba: A védôügyvéd. A
védô büntetôeljárási szerepérôl és
jogállásáról. Dialóg Campus. (Institu-
tiones juris) 
ISBN: 963-9123-76-5 kötött: 5480 Ft 

Feynman, Richard Phillips: "Tréfál Fe-
ynman úr?". Egy mindenre kiváncsi
pasas kalandjai. 2. kiad. Park. 
ISBN: 963-530-659-8 fûzött: 2500,- Ft 

Fiebag, Peter – Fiebag, Johannes: A
Bölcsek Köve és a Grál. Artusz, Ava-
lon és a Kerekasztal lovagjai. Képzô-
mûv. K. (Rejtélyes jelenségek) 
ISBN: 963-336-885-5 fûzött: 1190 Ft 

Filétechnika. M. Kvklub. (Ügyes kezek) 
ISBN: 963-547-681-7 fûzött: 2200 Ft 

Földi Pál: A Magyar Királyi Honvédség
a második világháborúban. 1. köt. An-
no. 
ISBN: 963-375-221-3 fûzött: 775 Ft 

Földi Pál: Konvoj csata az Északi-ten-
geren. A II. világháború híres tengeri
csatái. Anno. 
ISBN: 963-375-233-7 fûzött: 675 Ft 

Földvári József: Magyar büntetôjog: ál-
talános rész. 6. átd. kiad. Osiris. (Osi-
ris tankönyvek) 
ISBN: 963-389-297-X kötött: 2980 Ft 

Francesco d'Assisi: Imádkozzunk As-
sisi Ferenccel. Agapé. 
ISBN: 963-458-262-1 fûzött: 700 Ft 

Francia. Dubicko: INFOA. (Nyelvtani
összefoglaló) 
ISBN: 80-7240-163-7 fûzött: 650 Ft 

Freud, Sigmund – Ferenczi Sándor:

Levelezés. 2/1. köt. 1914–1916. Tha-
lassa Alapítvány: Pólya K. 
ISBN: 963-86276-1-1 kötött: 4200 Ft 

Fuller, Millard: A kalapács teológiája.
Kálvin. 
ISBN: 963-300-912-X fûzött: 950 Ft 

G
Gál Mózes: Hóvirág. Bohony Kvk. 

ISBN: 963-202-194-0 fûzött: 1520 Ft 
Gárdonyi Géza: Nagyapó tréfái. Unat-

kozó gyermekeknek mulatságul, ta-
nulságul. TKK. 
ISBN: 963-9371-40-8 fûzött: 380 Ft 

Gibran, Kahlil: A próféta. M. Teozófiai
Társ. 
ISBN: 963-85942-6-8 fûzött: 2167 Ft 

Gibson, O. J.: A keresztyén hit alapjai-
nak tanulmányozása. 2. Evangélium
K. 
ISBN: 963-9434-15-9 fûzött: 750 Ft 

Giddens, Anthony: Szociológia. Osiris.
(Osiris tankönyvek) 
ISBN: 963-379-314-9 kötött: 4200 Ft 

Gömbös József: Közéletünk demokrá-
ciája. Gömbös Kft. (Fehéren feketén) 
ISBN: 963-202-663-2 fûzött: 600 Ft 

Gránicz István: A nyelvészeti poétika
útjai és lehetôségei. Balassi. (Opus:
irodalomelméleti tanulmányok: új so-
rozat 4.) 
ISBN: 963-506-468-3 fûzött: 1200 Ft 

Gray, John: Mars akarja, Vénusz sze-
retné. Hogyan szerezzünk meg vala-
mit, és miként örüljünk annak, ami
van. Trivium. 
ISBN: 963-936-7-18-4 fûzött: 1890 Ft 

Grimm, Jakob – Grimm, Wilhelm: Ked-
ves Grimm meséim. Pallas Antikvári-
um. 
ISBN: 963-9117-32-3 fûzött: 398 Ft 

Gy
Gyôri Zoltán – Gyôriné Mile Irma: A ku-

korica minôsége és feldolgozása.
Szaktudás K. 
ISBN: 963-9422-38-X fûzött: 850 Ft 

Gyorstalpaló. 2. Világirodalom. Pan-
non-Literatúra. 
ISBN: 963-9450-18-9 fûzött: 900 Ft 

H
Habeck, Reinhard: Ókori csúcstechno-

lógia. Megmagyarázhatatlan régé-
szeti leletek. Képzômûv. K. (Rejtélyes
jelenségek) 
ISBN: 963-336-884-7 fûzött: 1190 Ft 

Hagyomány, közösség, mûvelôdés.
Tanulmányok a hatvanéves Kósa
László születésnapjára. BIP. 
ISBN: 963-9450-11-1 fûzött: 2680 Ft 

Hahn, Angelika: Papírfüzérek. [minta-
ívekkel]. Cser K. (Színes ötletek
2002/52.) 
ISBN: 963-9445-33-9 fûzött: 598 Ft 

Halkuló sámándobok: Diószegi Vilmos
szibériai naplói, levelei. 1.
1957–1958. L’ Harmattan. (Documen-
tatio ethnographica 18.) 
ISBN: 963-86169-7-0 fûzött: 3500 Ft 

Hankiss János: Mit vársz a néma csil-
lagoktól? A szerelem útvesztôi: re-
gény 3 részben. Bába. 
ISBN: 963-9347-55-8 fûzött: 970 Ft 

Hansard, Christopher: A tibeti élet mû-
vészete. Ép test, ép lélek, teljes élet.
Trivium. 
ISBN: 963-9367-21-4 kötött: 1990 Ft 

Heaton, John: Wittgenstein és a pszi-
choanalízis. Alexandra. (Posztmo-
dern találkozások) 
ISBN: 963-367-957-5 fûzött: 299 Ft 

Hegedüs Géza. OPKM: XII. Ker. Ped.
Szolg. Közp. (Tudós tanárok, tanár tu-
dósok) 
ISBN: 963-9315-40-0 fûzött: 500,- Ft 

Herke Csongor: A letartóztatás. Dialóg
Campus. (Institutiones juris) 
ISBN: 963-9310-54-9 kötött: 3980 Ft 

Hernádi Sándor: Helyesírási (ver-
seny)edzés. Kairosz. 

ISBN: 963-9406-76-7 fûzött: 1800 Ft 
Herriot, James: A repülô állatorvos.

Könyvfakasztó K. 
ISBN: 963-202-599-7 fûzött: 2790 Ft 

Hiatt, Marta: Elmekontroll. Vigyázz, mi
jár az eszedben, mert megvalósul!
Édesvíz. 
ISBN: 963-528-595-7 fûzött: 1890 Ft 

Hoffmann, Ernst Theodor Amadeus:
Az arany virágcserép. M. Kvklub. (Is-
kola – könyv) 
ISBN: 963-547-750-3 fûzött: 690 Ft 

Holzner, Steven: Visual Basic.NET. Fe-
kete Könyv. 1. köt., Perfact-Pro.
ISBN: 963-202-843-0 fûzött: 9240 Ft

Holzner, Steven: Visual Basic.NET. Fe-
kete Könyv. 2. köt., Perfact-Pro.
ISBN: 963-202-844-9 fûzött: 

Hornby, Nick: Fociláz. Európa. 
ISBN: 963-07-7137-3 kötött: 1800 Ft 

Hornyák Lajos: Labdarúgó játékveze-
tôk kézikönyve. Oktatási segéd-
anyag. Hot-Five. 
ISBN: 963-202-807-4 kötött: 9900 Ft 

Hoyt, Nicole: Danielle Steel. [A varázs,
a mítosz, a nô]. Alexandra. 
ISBN: 963-8086-72-6 fûzött: 499,- Ft 

Hronszky Imre: Kockázat és innováció.
A technika fejlôdése társadalmi kon-
textusban. Arisztotelész K. 
ISBN: 963-202-476-1 fûzött: 2000 Ft 

Hughes, Matthew – Mann, Chris: A né-
met páncélgránátos. [1941–1945].
Hajja. (20. századi hadtörténet. Ha-
dászat és harcászat) 
ISBN: 963-9329-51-7 kötött: 2996 Ft 

I
Id. Szinnyei József emlékezete. Mûve-

lôdéstörténeti és sajtótörténeti írásai.
Mati. (Magyar tudománytörténeti
szemle könyvtára 26.) 
ISBN: 963-9276-24-3 fûzött: 1400 Ft 

Illyés Gyula: Hûtlen jövô. Válogatott
versek. Nap. 
ISBN: 963-9402-19-2 kötött: 2800 Ft 

Informatika kezdô felhasználóknak
[elektronikus dok.]. start: [360 inter-
aktív képsor]. Interaktív multimédia.
Krea. 
Mûanyag tokban: 6990 Ft 

Inrig, Gary: A Bírák könyvének magya-
rázata. Isten karja messzebb ér....
Evangéliumi K. 
ISBN: 963-9209-17-5 fûzött: 1200 Ft 

Irány a középiskola: matematika 2002.
2002. évi középiskolai matematika
felvételi feladatok gyûjteménye és
megoldásaik. K.u.K. K. 
ISBN: 963-9384-30-5 fûzött: 1200 Ft 

Irinyi Károly: A politikai közgondolko-
dás és mentalitás változatai Debre-
cenben 1867–1918. DE Tört. Int. 
ISBN: 963-202-580-6 fûzött: 1600 Ft 

Iskolába készülök. Foglalkoztató 5-6
éves óvodásoknak. TKK. 
ISBN: 963-9371-74-2 kötött: 2000 Ft 

J
Jakab Zsolt: Adobe Acrobat. Win-

dows/Macintosh. ComputerBooks.
ISBN: 963-618-285-X fûzött: 2900 Ft 

Jenei Szilveszter: Mennybôl az an-
gyal... [hangdok.]. Versek és dalok
'56-ról. Sylvester Records. 
KordaCD 001: 2500 Ft 

Jenei Szilveszter: Mennybôl az an-
gyal... [hangdok.]. Versek és dalok
'56-ról. Sylvester Records. 
KordaMC 001: 1500 Ft 

Jókai Mór: Az arany ember. Puedlo. 
ISBN: 963-9320-95-1 fûzött: 875 Ft 

Jókai Mór: Kertészgazdászati jegyze-
tek. [Hasonmás kiad.] Budapest XII.
ker. Önkorm.: Nap. 
ISBN: 963-9402-21-4 kötött: 1700 Ft 

Jung, Emma – Franz, Marie-Louise
von: A Grál-legenda lélektani nézô-
pontból. Európa. 
ISBN: 963-07-7219-1 kötött: 2700 Ft 

K
Kabai Gábor: Féletmû. Válogatott ver-

sek, 1991-2002. Uránusz. 
ISBN: 963-9304-55-7 fûzött: 833 Ft 

Kabai István: A mi hitünk. ... Ahogyan
én megéltem. Kálvin. 
ISBN: 963-300-909-X fûzött: 390 Ft 

Kabay Lizett: Júlia szép leány halála.
Mentor. 
ISBN: 973-599-026-1 fûzött: 1260 Ft 

Kádár Zsombor – Pál-Antal Sándor: A
székelyföldi erdészet és faipar. Törté-
neti kronológia. Mentor. 
ISBN: 973-599-039-3 fûzött: 1680 Ft 

Kautilja: Indiai bölcsességek könyve.
Mandala Véda. (Az igazság látnokai) 
ISBN: 963-86202-34 fûzött: 1690 Ft 

Kengyel Miklós: Magyar polgári eljá-
rásjog. 4. átd. kiad. Osiris. (Osiris tan-
könyvek) 
ISBN: 963-389-302-X kötött: 3980 Ft 

Kenyeres Ilona: Sztárok tükörben. Pal-
las Antikvárium/ Lícium-art. 
ISBN: 963-9117-61-7 fûzött: 550 Ft 

Képes gyermekenciklopédia. 4. jav. ki-
ad., Park. (Szemtanú) 
ISBN: 963-530-541-9 kötött: 7800 Ft 

Kereszténység az interneten. Tanul-
mányok a világháló közösségteremtô,
egyházszervezô szerepérôl. IGEN
Katolikus Kult. Egyes. (IGEN újságíró
mûhely 3.) 
ISBN: 963-202-906-2 fûzött: 1000 Ft 

Keresztes Mária: Új magyar – német
napszótár. Szavak, kifejezések a ven-
déglátásban és az idegenforgalom-
ban: 10 szó naponta: 365 nap = 3650
szó. Kolor Optika. 
ISBN: 963-202-883-X fûzött: 1200 Ft 

Keyes, Marian: Lucy Sullivan férjhez
megy. Ulpius-ház. (Nôk Lapja regé-
nyek) 
ISBN: 963-9348-89-9 fûzött: 1980 Ft 

Khashoggi, Soheir: Nadja éneke. M.
Kvklub. 
ISBN: 963-547-712-0 kötött: 2290 Ft 

Ki kicsoda a filozófiában. Függelék-
ben: fogalomtár. Anno. 
ISBN: 963-375-244-2 fûzött: 575 Ft 

Ki kicsoda a klasszikus zenében. An-
no. 
ISBN: 963-375-237-X fûzött: 575 Ft 

Kis aforizmagyûjtemény. Sprinter. (Hí-
res emberek nagy mondásai) 
ISBN: 963-9394-83-1 kötött: 1290 Ft 

Köbölkúti K. Szilárd: Balamber hun fô-
király. Történelmi regény a népván-
dorlás kezdeti idôszakából. AB-Art. 
ISBN: 80-89006-24-8 kötött: 2200 Ft 

Kohl Attila: Kacor király. [Magyar nép-
mese]. Anno. 
ISBN: 963-375-137-3 kötött: 600 Ft 

Körpöly Kálmán: Amint vagyok ... Fo-
gadj el Jézusom! Kálvin. 
ISBN: 963-300-908-1 fûzött: 390 Ft 

Kováts Zoltán: Hargita és Csongrád
megye népmozgalmi adatai és ará-
nyai 1966-1992. JGYF K. 
ISBN: 963-9167-68-1 fûzött: 2278 Ft 

Krämer, Eva-Maria – Lenz, Werner: A
német juhászkutya. Minden tudnivaló
a német juhászkutya származásáról,
vásárlásáról, felnevelésérôl, tartásá-
ról, táplálásáról, ápolásáról, kiképzé-
sérôl, kiállításáról és tenyésztésérôl.
Elektra. (Kutyakönyvtár) 
ISBN: 963-9205-37-0 fûzött: 850 Ft 

Kristóf Attila: A pokol pillangói. Nem-
zet. 
ISBN: 963-202-783-3 kötött: 1960 Ft 

Kürti László: Történelem és emlékezet.
Lajosmizsei fényképek, 1896–1946.
Lajosmizsei Helytört. és Kulturális
Egyes. 
ISBN: 963-202-404-4 kötött: 5000 Ft 

Küster, Silke von: Olasz konyha. Ale-
xandra. (Zsírszegény ételek) 
ISBN: 963-368-145-6 fûzött: 899 Ft 

Kvízözön. 2. [Mintegy 1000 kérdés és
válasz mindenkinek]. Pannon-Litera-
túra. 
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ISBN: 963-9450-25-1 fûzött: 533 Ft 

L
Lengyel László – Tóth Bálint: Progra-

mozás, algoritmusok. Typotex. (Tini-
informatika sorozat) 
ISBN: 963-9326-48-8 fûzött: 890 Ft 

Leonardo da Vinci: Ízelítô a polihisztor
életmûvébôl. Válogatott írások. Typo-
tex. 
ISBN: 963-9326-43-7 1650 Ft 

Létay Lajos: Búcsú a lányoktól. Versek.
Pallas-Akadémia. 
ISBN: 973-8079-70-5 fûzött: 1167 Ft 

Liégeois, Jean-Pierre: Romák, cigá-
nyok, utazók. 2. kiad., Pont. (Interface
sorozat) 
ISBN: 963-9312-43-6 fûzött: 2860 Ft 

London, Oscar: Hogyan tegyük el a le-
hetô legkevesebb beteget láb alól?
És további 56 tanulmány arról, ho-
gyan lehet valaki a Legjobb Orvos a
Világon (LOV): csak intelligens Olva-
sóknak, orvosi diploma nem követel-
mény.... Golden Book. 
ISBN: 963-9275-30-1 fûzött: 1960 Ft 

Lôrincz Zoltán: "Tedd templomoddá is-
tenem". Válogatás Árpád- és közép-
kori eredetû református templomok-
ból. Kálvin. 

ISBN: 963-300-900-6 kötött: 5200 Ft 
Lotz, Jürgen – Veser, Thomas: Közép-

és Dél-Afrika. (Az Unesco világörök-
sége) 
ISBN: 963-368-116-2 kötött: 7980 Ft 

M
Magyar alkotmánytörténet. 4. átd. ki-

ad. Osiris. (Osiris tankönyvek) 
ISBN: 963-389-314-3 kötött: 3780 Ft 

Magyar festôk és grafikusok életrajzi
lexikona. A – K. NBA K. 
ISBN: 963-202-532-6 kötött: 12000 Ft

Magyar festôk és grafikusok életrajzi
lexikona. L – Zs. NBA K. 
ISBN: 963-202-533-4 kötött: 

Magyar közigazgatási jog: általános
rész. 4. átd. kiad. Osiris. (Osiris tan-
könyvek) 
ISBN: 963-389-280-5 kötött: 3980,- Ft 

Magyar mûvelôdéstörténet. 2. jav. ki-
ad. Osiris. (Osiris tankönyvek) 
ISBN: 963-379-742-X kötött: 3800 Ft 

Málovics Éva: Vezetési ismeretek.
JGYF K. 
fûzött: 1383 Ft 

Marcsa néni erdélyi szakácskönyve.
Pallas-Akadémia. 
ISBN: 973-8079-71-3 kötött: 2500 Ft 

Marcus Aurelius: Elmélkedések. Kos-

suth. 
ISBN: 963-09-4191-0 fûzött: 1200 Ft 

Márkus Béla: Külön sors – külön iroda-
lom. Nap K. 
ISBN: 963-9402-13-3 kötött: 2200 Ft 

Marton László – Fehérvári Arnold: Algo-
ritmusok és adatstruktúrák. Novadat. 
ISBN: 963-9056-33-2 kötött: 2800 Ft 

Matanle, Ivor: A második világháború.
Merhávia. 
ISBN: 963-7587-90-X kötött: 6000 Ft 

Méhes Károly: Forma-1-es kalandok. A
leggyorsabbak világa, a leghihetetle-
nebb történetek. Alexandra. 
ISBN: 963-368-384-3 fûzött: 1499 Ft 

Meszlényi Róbert Imre: A vallásalapító
ôsmagyarok kéklilioma. Az úgyneve-
zett palmetta és keresztény ornamen-
tikák ikonográfiai tanulmánya. Szer-
zô. 
ISBN: 963-440-962-8 fûzött: 1900 Ft 

Mikszáth Kálmán: A gavallérok. M.
Kvklub. (Iskola – könyv) 
ISBN: 963-547-755-4 fûzött: 690 Ft 

Mikszáth Kálmán: Szent Péter eser-
nyôje. M. Kvklub. (Iskola – könyv) 
ISBN: 963-547-756-2 fûzött: 590 Ft 

Mit kell tudni a vulkánokról? TKK. 
ISBN: 963-5960-11-5 kötött: 667 Ft 

Mit kell tudni az emlôsökrôl? TKK. 
ISBN: 963-5960-10-7 kötött: 635 Ft 

Molnár Hajnalka: Linux. Az operációs
rendszer alapjai. Kossuth. 
ISBN: 963-09-4330-1 fûzött: 1300 Ft 

Molnár Mária: Képek természetes
anyagokból. Cser K. (Színes ötletek
2002/53.) 
ISBN: 963-9445-22-3 fûzött: 598 Ft 

Moore, Robert J.: Idôtlen csodák. Le-
nyûgözô utazás a világ természeti
szépségei között.Alexandra. 
ISBN: 963-367-747-5 kötött: 9980 Ft 

Moran, Victoria: Varázslatos élet. "A
mindennapi boldogság mûvészete".
Trivium. 
ISBN: 963-9367-20-6 fûzött: 1890 Ft 

Móricz Virág: Apám regénye. Osiris.
(Osiris monográfiák) 
ISBN: 963-389-278-3 kötött: 3480 Ft 

Müller Ferenc: Design-informatológia.
A korszerû tervezési ismeretbázisok
felépítése és tartalma. Dialóg Cam-
pus. (Dialóg Campus tankönyvek) 
ISBN: 963-9310-03-4 fûzött: 2680 Ft 

N
Nagy magyar helyesírási szótár. Sza-

lay Kvk.: Pannon-Literatúra. 
ISBN: 963-9450-20-0 kötött: 3800 Ft 

Nagy süteményeskönyv. Szalay Kvk.:
Pannon-Literatúra. 
ISBN: 963-9450-31-6 kötött: 2290 Ft 

Nemere István: A CIA története. Pued-
lo. 
ISBN: 963-9320-25-0 fûzött: 675 Ft 

Nemere István: Erzsébet királyné ma-
gánélete. Anno. 
ISBN: 963-375-251-5 fûzött: 675 Ft 

Nemere István: Könyörtelenül...: a
KGB története. Puedlo. 
ISBN: 963-9320-30-7 fûzött: 675 Ft 

Nemere István: Terrorista akciók. 2.
Puedlo. 
ISBN: 963-9320-69-2 fûzött: 525,- Ft 

Nemes István: A negyedik gyarmat.
Science fiction regény. Cherubion.
(Cherubion science fiction 24.) 
ISBN: 963-9346-64-0 kötött: 1498 Ft 

Németh Amadé: A magyar opera törté-
nete, 1785-2000. Anno. 
ISBN: 963-375-095-4 fûzött: 900 Ft 

Némethy Bertalan: Díjugratás a Néme-
thy-módszerrel. Ugrólovak és lovasok
edzésének korszerû módszere. Me-
zôgazda. (Lovasakadémia 11.) 
ISBN: 963-9239-72-0 kötött: 2500 Ft 

Német – magyar kéziszótár. Az új né-
met helyesírási szabályokkal. Fortu-
na-Szótár 2000 K. 
ISBN: 963-202-836-8 kötött: 3690 Ft 

Néptánc kislexikon. 2. átd. kiad. Plané-
tás. (Jelenlévô múlt) 

ISBN: 963-9014-93-1 kötött: 2500 Ft 
Néret, Gilles: Gustav Klimt, 1862-1918.

Taschen/ Vince. 
ISBN: 3-8228-6484-6 963-9323-03-9* fû-
zött: 2795 Ft 

Newbury, Tim: 20 ötletes kertterv. M.
Kvklub. 
ISBN: 963-547-705-8 kötött: 3990 Ft 

Nguyen, Duy: Origamifantáziák. Lilli-
put. 
ISBN: 963-9166-26-X fûzött: 1490 Ft 

Növényházi dísznövények termeszté-
se. Mezôgazd. K. 
ISBN: 963-9358-63-0 kötött: 6500 Ft 

Növényvédelem a zöldséghajtatás-
ban. Mezôgazda. 
ISBN: 963-9358-62-2 kötött: 2900 Ft 

O
Oettinger, Barbara – Oettinger, Tho-

mas: Funkcionális gimnasztika. Mit?
Hogyan? Miért? Dialóg Campus.
(Testnevelés és sport) 
ISBN: 963-9310-20-4 fûzött: 2380 Ft 

Olvasási gyakorlatok elsô osztályo-
soknak. Szalay Kvk.: Pannon-Litera-
túra. 
ISBN: 963-9450-04-9 fûzött: 1283 Ft 

Ortega y Gasset, José válogatott mû-
vei. 1. Elmélkedések a Don Quijoté-
ról: korai esztétikai írások. Nagyvilág.
(Nagyvilág könyvek) 
ISBN: 963-9175-23-4 fûzött: 1900 Ft 

Oxford világtörténet a 20. században.
Napvilág. 
ISBN: 963-9350-07-9 fûzött: 2950 Ft 

P
Pákolitz Mihály – Ternovszky Béla:

Joe, Mario, Ferrario. Nosztalgikusan
mosolyogtató és megkönnyeztetô pil-
lanatképek 50 év távlatából:
2000–2001-ben a Magyar Millenium
évében. Bonté. 
ISBN: 963-00-7008-X fûzött: 2000 Ft 

Pál-Antal Sándor: Székely önkormány-
zat-történet. Mentor. 
ISBN: 973-599-038-5 kötött: 2520 Ft 

Pálfy Gyula: Utónévkönyv. Milyen ne-
vet válasszunk? Aranyhal. 
ISBN: 963-3480-11-6 kötött: 2500 Ft 

Paquet, Marcel: René Magritte, 1898–
1967. A láthatóvá tett gondolat. Tas-
chen/ Vince. 
ISBN: 3-8228-1750-3 fûzött: 2795 Ft 

Parrot, Hanna: Kézkontroll. Reflexoló-
gia mindenkinek. Merlin Book Agency. 
ISBN: 963-9085-56-1 fûzött: 298 Ft 

Pelzer, Dave J.: A névtelen kisfiú. [Egy
kisfiú harca a túlélésért]. Trivium. 
ISBN: 963-9367-07-9 fûzött: 1390 Ft 

Pelzer, Dave J.: Az árva fiú. [Egy kisfiú
vágya a szeretet után]. Trivium. 
ISBN: 963-9367-17-6 fûzött: 1690 Ft 

Pereira, Yvonne do Amaral: Egy ön-
gyilkos emlékei. Associacao Mundo
Espírita. 
ISBN: 85-86993-04-2 fûzött: 3500 Ft 

Péteri Pál: Róma régi és új templomai.
Szerzô. 
ISBN: 963-440-621-1 fûzött: 2486 Ft 

Petz György: Kérdések és válaszok a
görög mitológiáról. M. Kvklub. (Iskola
– könyv) 
ISBN: 963-547-741-4 fûzött: 590 Ft 

Phillips, Graham: Isten akarata. Tutan-
hamon, Mózes és az Atlantisz míto-
sza: [a történelem 3000 éves rejté-
lye]. Trivium. 
ISBN: 963-9367-14-1 kötött: 1990 Ft 

Pintér Zoltán: Képes civilizációtörténeti
kronológia. Szalay Kvk.: Pannon-Lite-
ratúra. (History of the world) 
ISBN: 963-9450-29-4 kötött: 2667 Ft 

Pivárcsi István: Szent László városa.
Váradi legendárium. Noran. (Száza-
dok legendái) 
ISBN: 963-9356-54-9 kötött: 2000 Ft 

Plath, Sylvia: Az üvegbura. Európa. 
ISBN: 963-07-7234-5 kötött: 2200 Ft 

Porter, Margaret Evans: Tisztességte-
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FÓKUSZ KÖNYVÁRUHÁZAK
1072 Budapest, Rákóczi út 14.
Telefon: 268-1103, fax: 267-9789
4026 Debrecen, Hunyadi u. 8-10.
Telefon: 52/ 322-237, fax: 52/416-091
3530 Miskolc, Széchenyi u. 7.
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7621 Pécs, Jókai u. 25.
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Infotéka Könyvesbolt
1088 Budapest, Rákóczi út 27/b
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1051 Budapest, Október 6. u. 9.
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1085 Budapest, József krt. 63.
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Korona Könyvesbolt
1111 Budapest, Bartók B. út 50.
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Kódex Könyvesbolt
5600 Békéscsaba, Andrássy u. 3-5.
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Littera Könyvesbolt
5600 Békéscsaba, Andrássy u. 6.
Telefon/fax: 66-445-433
CCoorrvviinnaa  KKöönnyyvveessbboolltt
4026 Debrecen, Kálvin tér 2/c
Telefon/fax: 52-419-428
3300 Eger, Bajcsy-Zs. u. 2.
Telefon: 36-517-758, fax: 36-517-757
Fodor András Könyvesbolt
8640 Fonyód, Béke u. 3.
Telefon: 85-560-320, fax: 85-560-321
9021 Gyôr, Arany János u. 3.
Telefon/fax: 96-319-760
Múzsák Könyvesbolt
6800 Hódmezôvásárhely, Szegfû u. 8.

Telefon: 62-239-336
Arany Bábel Könyvesbolt
6000 Kecskemét, Arany J. u. 10.
Telefon/fax: 76-417-517, 76-505-233
Kódex Könyvesbolt
7300 Komló, Városház tér 7.
Telefon/fax: 72-482-859
KO Könyvesbolt
9730 Kôszeg, Városház u. 1.
Telefon/fax: 94-364-047
Szinvapark Bevásárlóközpont
3530 Miskolc, Bajcsy-Zs. u. 2–4.
Telefon/fax: 46-509-513, 46-509-514
Tanáruda Könyvcentrum
4400 Nyíregyháza, Bercsényi u. 1.
Telefon: 42-506-253, fax: 42-506-254
5900 Orosháza, Gyôry Vilmos tér 1.
Telefon: 68-473-315, fax: 68-418-112
2300 Ráckeve, Kossuth L. u. 12.
Telefon/fax: 24-424-855
5540 Szarvas, Kossuth u. 21/2.
Telefon: 66-214-937
Garay Könyvesbolt
7100 Szekszárd, Garay tér 14.
Telefon/fax: 74-413-469
2000 Szentendre, Fô tér 5.
Telefon/fax: 26-311-245
Babilon Könyvesház
6600 Szentes, Kossuth u. 11.
Telefon/fax: 63-318-673
2310 Szigetszentmiklós,
Kossuth L. u. 10.
Telefon: 24-517-670, fax: 24-517-671
KO Könyvesbolt
9700 Szombathely, Foghíj 3.
Telefon: 94-505-855, fax: 94-505-854
Corvina Könyvház
2800 Tatabánya, Kodály tér 9. 
Telefon/fax: 34-321-688
Deák Könyvesbolt
2600 Vác, Széchenyi u. 31. 
Telefon/fax: 27-306-543
KO Könyvesbolt
9800 Vasvár, Március 15. tér 3. 
Telefon/fax: 94-370-178

RÓZSAVÖLGYI ÉS TÁRSA
Kodály Zoltán Zenemûbolt,
Antikvárium és Hangszerbolt
1053 Budapest, Múzeum krt. 21.
Telefon: 317-3347, fax: 317-4932
Rózsavölgyi és Társa Zenemûbolt
1052 Budapest, Szervita tér 5.
Telefon: 318-3312, fax: 318-3500
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len ajánlat. Alexandra. 
ISBN: 963-368-293-2 fûzött: 499 Ft 

Puskin, Aleksandr Sergeevic: Anye-
gin. M. Kvklub. (Iskola – könyv) 
ISBN: 963-547-719-8 fûzött: 590 Ft 

R
Rácz Zoltánné: Szobanövények ottho-

nunkban. Kézikönyv: mindaz, amit a
150 leggyakoribb szobanövényrôl
tudni érdemes. 3. kiad. Növényvarázs
Bt. ("Otthonunkban a természet") 
ISBN: 963-7988-75-0 fûzött: 2333 Ft 

Ranzini, Gianluca: Az Univerzum
atlasza. Naprendszer, galaxisok, csil-
lagképek. Kossuth. 
ISBN: 963-09-4373-5 kötött: 6990 Ft 

Restany, Pierre: A mûvészet hatalma:
Hundertwasser a festôkirály és az öt
bôr. Taschen/ Vince. 
ISBN: 3-8228-2161-6 fûzött: 2795 Ft 

Rice, Luanne: Naptánc. JLX K. 
ISBN: 963-305-165-7 kötött: 1980 Ft 

Romány Pál: Kortársunk az agrárpoliti-
ka. Agrárpolitikai, agrárszociológiai
tanulmányok az ezredforduló idejé-
bôl. Szaktudás K. 
ISBN: 963-9422-34-7 kötött: 3480 Ft 

Romsics Ignác: Magyarország törté-
nete a XX. században. 3. jav. és bôv.
kiad. Osiris. (Osiris tankönyvek) 
ISBN: 963-389-146-9 kötött: 3880 Ft 

Rostás-Farkas György – Karsai Ervin:
Cigány – magyar, magyar – cigány
szótár. 2. kiad., Kossuth. 
ISBN: 963-09-4271-2 kötött: 1980 Ft 

Roy, Arundhati: Az apró dolgok istene.
Európa. 
ISBN: 963-07-7244-2 kötött: 1900 Ft 

Royová, Kristina: Napországban. Átd.
kiad. Evangéliumi K. 
ISBN: 963-9434-16-4 fûzött: 900 Ft 

Rutkai Bori: Málna ünnep. Bohony Kvk. 
ISBN: 963-202-364-1 kötött: 1840 Ft 

S
Ságvári Ágnes: Tanulmányok a ma-

gyarországi holokauszt történetébôl.
Napvilág. 
ISBN: 963-9350-01-X fûzött: 1100 Ft 

Saint-Exupéry, Antoine de: Citadella.
Lazi K. 
ISBN: 963-9416-20-7 kötött: 2800 Ft 

Sälzer, Sabine – Dickhaut, Sebastian:
A fôzés alapkönyve. Minden, amire
egy kezdônek szüksége van, hogy
megtanuljon jól fôzni. M. Kvklub. 
ISBN: 963-547-716-3 fûzött: 3490 Ft 

Sándor Endre: Debóra éneke. Az
Ószövetség hívô asszonyainak pél-
dája. Kálvin. 
ISBN: 963-300-915-4 fûzött: 240 Ft 

Schmidt, Norman: Papírrepülôk. Lilli-
put. 
ISBN: 963-9166-24-3 fûzött: 1490 Ft 

Schneider, Regine: Amikor a királyfiból
újra béka lesz. Trivium. 
ISBN: 963-9367-16-8 fûzött: 1590 Ft 

Schonberg, Harold C.: A nagy zene-
szerzôk élete. Európa. 
ISBN: 963-07-7225-6 kötött: 3600 Ft 

Sebôk Zsolt: Lakásdíszítés papírhajto-
gatással. Szalay Kvk.: Pannon-Litera-
túra. (Kreatív origami) 
ISBN: 963-9450-21-9 fûzött: 750 Ft 

Sembach, Klaus-Jürgen: Szecesszió.
A megbékélés utópiája. Taschen/ Vin-
ce. 
ISBN: 3-8228-2023-7 fûzött: 5995 Ft 

Seneca, Lucius Annaeus: Vigasztalá-
sok. Kossuth. 

ISBN: 963-09-4379-4 fûzött: 1200 Ft 
Shakespeare, William – Szász Károly:

Shakespeare-drámák. Szalay Kvk.:
Pannon-Literatúra. 
ISBN: 963-9450-24-3 kötött: 1910 Ft 

Shiller, Robert J.: Tôzsdemámor. Alinea. 
ISBN: 963-202-606-3 kötött: 3950 Ft 

Simonfy József: Égdarab. Versek.
Mentor. 
ISBN: 973-599-037-7 fûzött: 896 Ft 

Sim, Stuart: Derrida és a történelem
vége. Alexandra. (Posztmodern talál-
kozások) 
ISBN: 963-367-989-3 fûzött: 299 Ft 

Slovensko – madarsky. Príruãny slov-
ník. Talentum Slovakia. (Talentum
szótárak) 
ISBN: 80-967-693-6-7 kötött: 3800 Ft 

Smith, Penelope: Az állatok beszéde.
Hogyan kommunikáljunk háziállata-
inkkal? BestLine: Édesvíz. 
ISBN: 963-528-588-4 fûzött: 1890 Ft 

Solti Gábor – Bodnár György: Bioter-
mények aszalása. Sárközy P. Alapít-
vány a Biokultúráért. (Biogazda füze-
tek 1.) 
ISBN: 963-202-668-3 fûzött: 750 Ft 

Statt, David A.: Pszichológiai kisencik-
lopédia. 3. bôv. kiad., Kossuth. 
ISBN: 963-09-4123-6 kötött: 2490 Ft 

Stilwell, Alexander: Túlélési enciklopé-
dia. Hajja. 
ISBN: 963-9329-50-9 kötött: 2499 Ft 

Sulitzer, Paul-Loup: A gyanú árnyéka.
General Press. (Világsikerek) 
ISBN: 963-9382-70-7 kötött: 1300 Ft 

Sz
Szendrei László: Neves kifejezések,

szállóigék, mondások. TKK. (Thot: tu-
domány és mûveltség) 
ISBN: 963-9371-43-2 kötött: 990 Ft 

Szeptember 11. Értelmezések, elméle-
tek, viták. Balassi. 
ISBN: 963-506-483-7 fûzött: 1800 Ft 

Szilágyi-Bartus Ferenc: Saul király.
Bibliai regény. Kálvin. 
ISBN: 963-300-907-3 fûzött: 590 Ft 

Szlovákiai magyar szervezetek adat-
tára. Lilium Aurum/ Inform. Közp. 
ISBN: 80-8062-112-8 fûzött: 4500 Ft 

Szûcs István – Nábrádi András –
Stündl László: A halászati ágazat
gazdasági, szervezési és piaci kérdé-
sei. Szaktudás K. 
ISBN: 963-9422-41-X kötött: 1980 Ft 

T
Takács Erika: Villám angol. Egyperces

angol tesztek kezdôknek és haladók-
nak: [300 könnyen, bárhol (buszon,
villamoson, metrón) megoldható tesz-
tek]. Vált. utánny. Könyvmíves Kvk. 
ISBN: 963-9262-90-0 fûzött: 850 Ft 

Tatai Erzsébet: Mûvészettörténeti is-
meretek. Enciklopédia. 
ISBN: 963-8477-65-2 kötött: 3400 Ft 

Téglás-Hajós Éva: Útközben. Váloga-
tott versek és prózai írások. Uránusz. 
ISBN: 963-9304-54-9 fûzött: 2000 Ft 

Teleki József: Kötelezô olvasmányok
röviden: 1–2. osztály. Pannon-Litera-
túra. 
ISBN: 963-9450-27-8 fûzött: 500 Ft 

Teleki József: Kötelezô olvasmányok
röviden: 3–4. osztály. Pannon-Litera-
túra. 
ISBN: 963-9450-28-6 fûzött: 500 Ft 

Temesi Mihály: Az Ormánság nyelvjá-
rása 1939 és 1949 között. Leíró
nyelvtani és szülôföldrajzi monográ-

fia. Dialóg Campus: Nordex Kft. (Stu-
dia linguistica) 
ISBN: 963-9310-82-4 kötött: 3980 Ft 

Temesiné Schmöltz Margit: Varázsla-
tos tudod-e? Szalay Kvk.: Pannon-Li-
teratúra. (Tudod-e?: érdekes kérdé-
sek és válaszok gyerekeknek 13.) 
ISBN: 963-9450-26-X kötött: 1400 Ft 

Temesiné Schmöltz Margit: Varázsla-
tos tudod-e? Szalay Kvk.: Pannon-Li-
teratúra. (Tudod-e?: érdekes kérdé-
sek és válaszok gyerekeknek 13.) 
ISBN: 963-9450-26-X kötött: 1720 Ft 

Teresa (calcuttai): Imádkozzunk Teréz
anyával. Agapé. 
ISBN: 963-458-261-3 fûzött: 700 Ft 

The Istanbul Antiphonal about 1360.
2. kiad. Akad. K. (Musicalia Danubia-
na) 
ISBN: 963-05-7858-1 (facs. ed.) 963-05-
7856-5 (tanulm.) fûzött: 7490 Ft 

Tornay Judit: A szép lány álma. Arisz-
totelész K. 
ISBN: 963-202-477-X fûzött: 1033 Ft 

Török Sándor: Borászok zsebkönyve.
4. kiad., Mezôgazda. (Falugazdász
könyvek) 
ISBN: 963-9358-61-4 kötött: 3000 Ft 

Törzsök Éva: Ausztria agrárgazdasága
az Európai Unióban. Egy integráció
pillanatképei. 2. jav. kiad. Mezôgazda:
Budapesti Agrárkamara. 
ISBN: 963-9358-56-8 fûzött: 2300 Ft 

Tóth Sándor: A színkanári tartása és
tenyésztése. Magánkiad. 
ISBN: 963-440-984-9 fûzött: 1870 Ft 

Trunkos András: 20 év Bikiniben. Teu-
ro Kvk. 
ISBN: 963-86284-4-8 fûzött: 1900 Ft 

Tubb, Jonathan N.: Bibliai tájakon. [A
Szentföld történelme, népeinek ôsi ci-
vilizációi és mindennapi élete]. Park.
(Szemtanú) 
ISBN: 963-530-622-9 kötött: 2500 Ft 

Tudod-e?: [Érdekes kérdések és vála-
szok gyerekeknek]. Pannon-Litera-
túra: Szalay Kvk. 
ISBN: 963-9355-31-3 kötött: 1580 Ft 

Tudod-e? Szalay Kvk.: Pannon-Litera-
túra. (Tudod-e?: érdekes kérdések és
válaszok gyerekeknek 14.) 
ISBN: 963-9450-15-4 kötött: 1400 Ft 

Tugya Gábor: U.S. Waffen-SS. [Egy tit-
kos kísérlet története]. Totem Plusz. 
ISBN: 963-590-184-4 kötött: 1498 Ft 

U
Ungváry Rudolf – Vajda Erik: Könyvtári

információkeresés. 2. jav. kiad., Typo-
tex. 
ISBN: 963-9326-51-8 fûzött: 2200 Ft 

Ü
Übelacker, Erich: A Hold. Tessloff és

Babilon. (Mi micsoda 72.) 
ISBN: 963-9446-00-9 kötött: 1860 Ft 

V
Válogatott fejezetek a technika törté-

netébôl. SZIF-Universitas. 
ISBN: 963-00-9411-8 kötött: 2240 Ft 

Varga Lajos: Önmagunk körül. Gondo-
latok, levelek, naplórészletek, reflexi-
ók. Nagyvilág. (Nagyvilág esszék) 
ISBN: 963-9175-22-6 fûzött: 1500 Ft 

Várhelyi Sándor: A Makrancos hölgy
meséje. Shakespeare szerelme és
élete. Szenci Molnár Társ. 
ISBN: 963-250-054-7 fûzött: 9800 Ft 

Végh László: Természettudomány és
vallás. Kálvin. 

ISBN: 963-300-916-2 fûzött: 1200 Ft 
Veiczi Irma: Féltem a fülemüle dalát.

Válogatott versek. Uránusz. 
ISBN: 963-9304-57-3 fûzött: 1167 Ft 

Vékony Gábor: Magyar ôstörténet –
magyar honfoglalás. Nap K. 
ISBN: 963-9402-16-8 kötött: 2600 Ft 

Verne, Jules: A majmok birodalma.
Teuro Kvk. (Irodalmi szalon) 
ISBN: 963-86284-3-X kötött: 1400 Ft 

Világok és ellenvilágok az orosz iroda-
lomban. Kossuth Egy. K. (Az orosz
posztmodern 2.) 
ISBN: 963-472-667-4 fûzött: 650 Ft 

Villányi Attila: Kémiai album. Kemavill
Bt. 
ISBN: 963-202-558-X fûzött: 2500 Ft 

Visegrády Antal: Jog- és állambölcse-
let. Dialóg Campus. (Dialóg Campus
tankönyvek) 
ISBN: 963-9123-46-8 kötött: 2980 Ft 

Vôfélykönyv. Oskar. 
ISBN: 963-8122-46-3 fûzött: 1456 Ft 

Vojnits András: Rétek, legelôk élôvilá-
ga. Szalay Kvk.: Pannon-Literatúra.
(Pillantás a természetre: ismeretter-
jesztô könyvsorozat) 
ISBN: 963-9450-14-6 kötött: 967 Ft 

W
Wallner Ernô. OPKM: XII. Ker. Ped.

Szolg. Közp. (Tudós tanárok, tanár tu-
dósok) 
ISBN: 963-9315-41-9 fûzött: 500 Ft 

Walther, Ingo F. – Metzger, Rainer:
Marc Chagall, 1887-1985. A megfes-
tett költészet. Taschen/ Vince. 
ISBN: 3-8228-0991-8 963-9323-28-4* fû-
zött: 2795 Ft 

Who's who: ezeréves Magyarország.
Ki kicsoda a történelemben?: Aba
Amadétól Zsigmond királyig: 800 hí-
res ember a magyar történelembôl.
Bôv. kiad., Anno.
ISBN: 963-9199-13-3 fûzött: 750 Ft 

Z
Zavaczki Gabriella: Végén csattan az

ostor. Közmondás- és eredetmagya-
rázatok. TKK. (Thot: tudomány és
mûveltség) 
ISBN: 963-9371-25-4 kötött: 990 Ft 

Zerbst, Rainer: Gaudí, 1852–1926. An-
toni Gaudí i Cornet – az építészetnek
szentelt élet: [a teljes életmû]. Tas-
chen/ Vince. 
ISBN: 3-8228-2172-1 fûzött: 5995 Ft 

Zilai János: Bor és mítosz. A bor szel-
lemi képének forrásai. Mezôgazda. 
ISBN: 963-9358-67-3 kötött: 2200 Ft 

Zintgraff, Denisa – Vukovic, Emina
Cevro: Az ezeregy éjszaka asszonya.
Életem egy háremben. Trivium. 
ISBN: 963-9367-24-9 kötött: 1790 Ft 

Zöllner, Frank: Leonardo da Vinci,
1452–1519. Taschen/ Vince. 
ISBN: 3-8228-2162-4 fûzött: 2795 Ft 

Az összeállítás a Könyvtárellátó Köz-
hasznú Társaság információs rend-
szere alapján készült. A felsorolt
könyveket a Könyvtárellátó már fel-
ajánlotta megvásárlásra a könyvtá-
raknak, ill. megrendelhetôk a társa-
ság home lapján (www.kello.hu).



A Tessloff és Babilon Kiadó újdonságai
Négy új kötettel bôvült a 4–10 éves korosztálynak szóló, sok
színes rajzot tartalmazó, népszerû Tudakoló sorozatunk.
Fogy.ár: 1540 Ft

A csillagászat iránt érdeklôdô olvasóink már megvásárolhatják a
Mi Micsoda sorozatból A Hold címû, sok érdekes információt és
képanyagot tartalmazó kötetünket. Fogy. ár: 1860 Ft

A kínálatunkban szereplô könyvek megrendelhetôk
a Tessloff és Babilon Kiadó címén:

1075 Budapest, Károly krt. 3/A. IV. em.
Telefon: 413-0970 fax: 322-6023

E-mail: kiado@tessloff-babilon.hu
Honlap: http://www.tessloff-babilon.hu

Aaron T. Beck:
A gyûlölet fogságában

1600 Ft

Daniel Goleman:
Érzelmi intelligencia

1300 Ft

Eric Berne:
Emberi játszmák

1200 Ft

Jones-Nissenson:
Anyák és lányaik

1600 Ft

Eric Berne:
Sorskönyv
1400 Ft

Fritz Riemann:
A szorongás alapformái

1200 Ft

Susan Forward:
Mérgezô szülôk

1350 Ft

Fritz Riemann:
Az öregedés mûvészete

698 Ft

Erich Fromm:
A rombolás anatómiája

2498 Ft

Vallejo-Nagera:
Szemtôl szemben
a depresszióval

998 Ft

Erich Fromm:
A szeretet mûvészete

898 Ft

ÚJDONSÁG:

Judith Viorst:
Szükséges veszteségeink

kb. 2000 Ft
megjelenés

2002. IV. negyedév

A könyvek megrendelhetôk
közvetlenül a kiadónál is.

HÁTTÉR Kiadó
1134 Bp., Váci út 19.

Levélcím: 1525 Bp., Pf. 97.
Telefon/fax: 320-8230, 329-7293,

üzenetrögzítô: 221-6239
E-mail: hatterkiado@axelero.hu

Elôtérben a HÁTTÉR!

A HÁTTÉR Kiadó ajánlja a LÉLEK-KONTROLL sorozatot



A  C S A L Á D  K Ö N Y V E S P O L C Á R A
a  M ó r a  K i a d ó  k í n á l a t á b ó l

Móra Ferenc
Csilicsali Csalavári Csalavér
(Az én könyvtáram)
184 oldal, kötött, Reich Károly
illusztrációival
Eredetileg egyszerûen rókának
hívták ôkelmét. Ám róka korá-
ban annyi rossz fát tett a tûzre,
hogy ismerte már mindenki,
mint a rossz pénzt. Megváltoztat-
ta hát a nevét: Csilicsali Csalavári
Csalavér lett. Az úrias új név
mögött persze ugyanaz a furfan-
gos, minden hájjal megkent
csínytevô rejtôzik…
1350 Ft

G. Szabó Judit
A macskát visszafelé simogatják
(Móra X Könyvek)
248 oldal, kötött + védôborító
Milyen kár, hogy nem Judit néni
lánya vagyok! – sóhajt néha néme-
lyik olvasóm. Sóhajtok én is – hja
fiam, más mamájával mindenki
kijön. Soha senki nem szeret majd
úgy, mint a saját anyukád. Hogy
néha azt mondd neki, amit
valóban gondolsz, érzel, hogy ne
szégyelld bevallani, hogy te is
szereted… Ebben próbál segíteni
ez a könyv.
1390 Ft

Janikovszky Éva
Aranyesô
232 oldal, kötött
A múlt század hatvanas éveiben
játszódik a népszerû leányre-
gény cselekménye. A mai olvasó
számára ez már szinte történel-
mi távlat. A legfontosabb azon-
ban nem változott: minden
generáció átéli azt a fájó ütkö-
zést, amellyel az illúziók és a
valóság szembesülése jár.
1390 Ft

Ördögh Ottó
Tisztelet Ezópusnak
128 oldal, kartonált + védôborító,
illusztrálta Kertész N. László
A kötetben szerepelnek eredeti
Ezópus-mesék eredeti feldolgozás-
ban, s eredeti Ördögh-mesék átdol-
gozás nélkül. „…a nevetés, mely e
meséket kíséri, leheletfinom, ben-
sônkhöz szóló és azzal összekacsin-
tó irónia, gúny, bensô mosoly” –
bármikor, bárkinek és bárhol…
1490 Ft

www.morakiado.hu




