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Nôk egy fedél alatt
– Mai kínai
kisregények
396 oldal, 2000 Ft

A kötet az 1980-as évek kö-
zepén illetve a 90-es évek
elején íródott legjobb kínai
kisregényekbôl válogat, s a
lehetô legváltozatosabban –
különbözô irodalmi áramla-
tokat reprezentálva – mu-

tatja be a jelenleg alkotó kínai írók (köztük Jü
Hua, Szu Tung, Liu Csen-jün, Han Sao-kung)
mûveinek sokszínûségét.

Szergej Dovlatov: Kompromisszum
– Külföldi nô 
384 oldal, 2200 Ft

Az 1990-ben elhunyt szerzô
korábban megjelent Puskin-
land és Ezek vagyunk mi címû
írásokat tartalmazó kötete
után most e – látszólag egy-
szerû prózastílusáról és utá-
nozhatatlan humoráról – hí-
res, népszerû orosz író újabb
két kisregényét adjuk közre.

Fehér Béla:
Fültôl fülig
160 oldal, 1700 Ft

Fehér Béla sajátos, szipor-
kázóan eleven prózastí-
lusban megírt új regényé-
ben ízesen, óriási nyelvi
leleménnyel, varázslatos,
vagy ha úgy tetszik, mági-
kus realizmussal meséli el
Skrabek, a rettegett bér-

gyilkos történetét – bravúrosan elevenítve meg a
XX. század elsô éveinek hangulatát.

Paul Johnson: Isten nyomában
260 oldal, 2200 Ft

Paul Johnson, az Értel-
miségiek, A kereszténység
története és A zsidók tör-
ténete szerzôje, a kitûnô
angol történész ezúttal
Istennel és a katolikus
keresztény hittel kap-
csolatos személyes vizs-
gálódásainak, nyomo-
zásának eredményét
foglalja írásba.

Éjszakai történet
– A boszorkány-
szombat
megfejtése
452 oldal, 2900 Ft

Az elmúlt évtizedek
olasz történetírásának
meghatározó alakja
munkájában új törté-
nelmi magyarázatot
keres arra, hogy mi-
ként került a késô kö-
zépkorban a boszor-
kány figurája a balszerencse-magyarázatok kö-
zéppontjába; továbbá a termékenységvarázs-
lással foglalkozó antik nôi istenalakokból kiin-
dulva az európai néphitben felbukkanó varázs-
lófigurákat és hiedelmeket tekinti át a közép-
kortól napjainkig. Befejezésül a halottak vilá-
gába tett utazás történetérôl, a sántaság mito-
lógiai jelentéseirôl és a Hamupipôke-történet
sok száz változatáról olvashatunk lenyûgözô
elemzéseket.

AZ EURÓPA KÖNYVKIADÓ ÚJDONSÁGAIBÓL

Kiadványaink széles választéka megtalálható az Európa Könyvesházban
(1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 35. Telefon: 312-8210) és az Európa Könyvesboltban (1088 Budapest, József körút 18.

Telefon: 334-2112). A terjesztôket és a viszonteladókat az Európa Raktárházban (1134 Budapest, Váci út 19. Telefon: 3120-9455)
szolgáljuk ki. Könyveinkkel, rendezvényeinkkel kapcsolatos információt a honlapunkon talál: www.europakiado.hu.

A Helikon Kiadó ajánlja

A könyv megrendelhetô a Helikon Kiadónál (1053 Budapest,
Papnövelde utca 8.), telefonon Varga Istvánnál a 317-4987-es
számon, vagy a 317-4967-es faxon, valamint megvásárolható

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

Jókai Anna: Ne féljetek 
(regény, 13. kiadás)
B/5, 344 o., 2500 Ft
A Kossuth-díjas író könyve az örege-
dés és a halál regénye, a négy fôhôs
életének teljes spektrumát öleli fel. 
Év Könyve díj 1998!

Karácsony Sándor: 
Ocsúdó magyarság 
(Szokásrendszer és pedagógia)
B/5, 440 o., 3900 Ft
A sokáig mellôzött, jelentôs gondolko-
dónak a társaslélektan és a társadalom-
nevelés témakörébe tartozik ma is ak-
tuális tanulmánykötete. 

Várkonyi Nándor: Sziriat oszlopai 
(életmûkiadás, 8. kötet
ff. illusztrációkkal) B/5
672 oldal, függelékkel, névmutatóval,
cérnafûzött, keménytáblás, 4900 Ft
A legendás mû elsô szöveghû, cenzú-
rázatlan  kiadása az emberiség történe-
lemelôtti korszakainak titkát kutatja. 

Címünk: 1068 Bp. Városligeti fasor 38. Telefon/fax: 351-0593
iroalap@interware.hu

Kiadónkban vásárlóinknak 20% engedményt nyújtunk!

A SZÉPHALOM KÖNYVMÛHELY AJÁNLATA

Megvásárolható a Libri Kft.,

a Líra és Lant Rt. valamint

a Magyar Könyvklub Rt.

könyvesboltjaiban.

Ára: 8479 Ft
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■ Hatvanezer forint. Szép summa. A ter-
vek szerint – adójóváírás formájában – ek-
kora összeggel támogatja a kormány szá-
mítógép vásárlását az arra jogosultak köré-
ben, vagyis mindazon családoknál, ahol
tanuló gyermek, vagy pedagógus,  egye-
temi, fôiskolai oktató veheti hasznát az
otthoni számítógépnek A bevezetésre
váró rendelkezés végszámlájának majdani
összegét nem lehet megjósolni, hiszen ki
tudná megmondani elôre, hányan élnek
majd a lehetôséggel, de gondolom, nagy
összeg lesz.

A tervezett rendelkezés kormányzatilag
deklarált céljával – a magyarországi számí-
tástechnikai fejlettség általános színvona-
lának emelése – maradéktalanul egyetért-
hetünk, ha nem kerülte el figyelmünket,
hogy a hazai újságokban sok cikk foglal-
kozott ama általános színvonal jellemzé-
sével, és bizony kiderült, hogy büszke-
ségre nincs okunk. Szükséges az egyetér-
téshez továbbá az is, hogy elfogadjuk az
ilyen típusú gondolatmenetek kiinduló
„axiómáját”, vagyis azt, hogy jövônket
meghatározza a hazai számítástechnikai
fejlettség színvonala. E két elôfeltétel
megléte esetén egyetérthetünk.

Más kérdés, hogy – könyves újság lévén
– azért ejtsünk néhány szót, és morzsol-
junk szét néhány könnycseppet szemünk
sarkában a „Gutenberg- galaxis” hanyatló
sorsa miatt. Hiszen a tervezett döntés
végsô soron a számítógépesítést támo-
gatja, márpedig éppen az elektronikus vi-
lágkultúra térhódításának tulajdonítják
sokan a „Gutenberg-galaxis határainak”
visszaszorulását. Az állam persze összessé-
gében valószínûleg többet fordít a papír-
alapú, írásbeli kultúra támogatására (leg-
nagyobb tétel a tankönyvtámogatás), ám
ez mindig konkrét formában történik. 

A tervezett döntés hírének hallatán föl-
ködlött elôttem egy látomás: milyen szép
is lenne, ha úgy általában véve könyvek –
bármely magyar állampolgár által bár-
mely magyar könyvesboltban történô –
megvásárlását is támogatná az állam csalá-
donként 60 000 Ft adójóváírás formájá-
ban. Sajnos azonban, most nem a ma-
gyarországi könyvkultúra általános szín-
vonalának fejlesztése a cél, így ez csupán
az én szép látomásom marad. 

Kiss József

Az én szép látomásom
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32.

Az ifjú Lin-csi egy nap Csangan városá-
nak kapui alá ért. S bár ôszközép teli-
holdjának ünneplésére készülôdött a vá-
ros, még nem volt hûvös idô. Így aztán
Lin-csi nem is lépett be a kapun, elsétált
a falak alatt a Vej-folyó felé. A lapos
napsütés odakint, mint alélt varázs te-
rült a tájra. A falak mögül az óriás város
robajló élete hallatszott tompán. Lin-csi
nem tudott szabadulni korábbi komor
gondolataitól.

– Az élôk életereje, a tevékeny ember
munkájának eredményei, tárgyak, házak,
tornyok, városok, mind csak látszat. Azt
mondjuk rájuk: élet. És a sürgölôdôk,
akik elmerülnek benne, a mindennapi ál-
lapotokat is valóságnak látják. Azt mond-
ják rájuk: siker, bukás, nyereség, veszte-
ség. Tehetség, képesség, ügyesség. Tehe-
tetlenség, életképtelenség, ügyetlenség.
Íme a valóság. Ezt mondják, és e szerint
ítélik meg magukat és egymást a tevéke-
nyek, a földön járók – tûnôdött a falak
mögött iparkodók életén Lin-csi, miköz-
ben a folyó iszapjában heverészô bivalyo-
kat bámulta. 

– Az élet minôsége semmilyen viszony-
ban nincs a tevékenységgel. Az élet szép-
ségei, kellemességei tétlenül is élvezhe-
tôk, sôt így élvezhetôk igazán – nézte to-
vább a mozdulatlan bivalyokat Lin-csi,
aztán lépkedett tovább. Nem akart soha
kitérni a rá váró feladatok elôl, de már
szülei házában úgy gondolta, elég, ha a
legszükségesebbeket elvégzi. Megmaradó
idejét pedig sétákra, nézelôdésre, tûnô-
désre fordítja. Ebben látta az élet minôsé-
gének legmagasabb fokát. Aki mindig
tudja, mirôl mit kell gondolnia és mikor
mit kell tennie, az Lin-csi szemében elve-
szett volt. – Aki nem tûnôdik, akinek nin-
csenek kétségei, halálos kételyei, aki nem
fél magától és a világtól, az vakon, süke-
ten él. Akinek nincsenek kérdései, csak
válaszai, attól nem várható más, mint
rombolás – állapította meg magának a
Vej-folyó partján Lin-csi, s keserûen gon-

dolt rá, hogy hamarosan vissza kell térnie
a városba a nem kérdezô akarnokok közé. 

– „Aki nem kérdezi magától, hogy mit
tegyek, mit tegyek, azzal én sem tudok
mit tenni” – idézte Lin-csi az Ég alatti vi-
lág legpedánsabb mesterét, pedig ebben
sem értett vele egyet. Lin-csi jól tudta és
tette is, amit az ilyen emberrel tenni kell:
messzirôl elkerülte. – Pedig hát a négy
tenger között testvérek vagyunk mind-
ahányan. Csakhogy kevés köztünk az
olyan merész, aki az Égbe ereszti gyöke-
rét – sóhajtotta Lin-csi, de bármilyen
helytállónak érezte is mindkét megállapí-
tását, egyik felismerés sem volt számára
megnyugtató. Különösen nem együtt a
kettô. Hogyan kell élni, egyszerre mind-
kettôt tudván? Mi ilyenkor a teendô? Tíz-
ezer kétség gyötörte, mint mindannyiszor
az emberi világról gondolkodván.

33.
Az ifjú Lin-csi egy nap a hatalmas város
Nyugati Kapujánál találta magát. A Keleti
Kapu a folyóvölgyek felôl érkezô élelem-
mel rakott parasztszekerek ezreit bocsá-
totta be reggeltôl estig, ide hosszú, poros
karavánok érkeztek végeláthatatlan sor-
ban a sivatag felôl. A távoli India és Per-
zsia kincseit hozták. Mérhetetlen gazdag-
ság áramlott Csangan városába. Lin-csi
már napok óta kerülgette a kapukat, nézte
a kereskedôk zajos, tarka forgatagát. 

– Emberek tömegei készítik áruikat
szerte a világon, s a városban boltosok so-
kasága adja tovább. Aki megveszi, örül, s
addig is mindenki jól jár. A tárgyak betöl-
tik a szobákat és a szíveket, formáik meg-
határozzák az emberek életét. Többnyire
egyformán. Olyan lesz a világ, mint
benne a többség, aki a földbe ereszti gyö-
kerét – gondolta Lin-csi. Így tekintve az
emberi világra, nehéz lett volna pontosan
meghatároznia, mi köze is van hozzá. 

– Kedvükben sem akarok járni, ellenük
sem akarok tenni – fogalmazta meg ma-
gának legalább a szándékát. Az egész
hosszú telet a fôvárosban akarta tölteni,

gondolatban már régen készült közös éle-
tükre. Ám ilyenkor is leginkább könyvtári
magányról és csöndes kolostori celláról
álmodott, ahol nem riasztja csúfság, ot-
rombaság. Ahonnan égi útra indulhat
olykor, ahogy parti sziklabástyáiról, hul-
lámzó nyári fûágyából, fûzfa lombja alól.
Mert Lin-csi ismerte már akkor a sorsát.
Tudta, hogy örök utasként kell járnia Ég
és Föld között egész életében, ha nem
akarja, hogy elnyelje ôt a földi sokaság.
Ahogy a város a karavánok sorát. Ez volt
számára az egyetlen szabadulás. 

Az ôszi este korán érkezett a Nyugati
Kapuhoz is, az ôrök a súlyos kapufeleket
behajtották. A kívül maradt karavánok
utasai lassan elcsendesedtek, várták az éj-
szakát. Lin-csi a Holddal visszasétált a
Vej-folyó partjára. 

– Fájdalmak közt az útját egyre járja,
nyugtalan lelke egyre csak hevül,
égi szellemek pompázó mezôin
könnyû álmában kedve felderül –
tekintett Lin-csire odafentrôl a Hold. Is-

merte már jól ifjú földi társát, látta a járá-
sán, amikor ébren is álmot lát. De nem
féltette, sôt büszke volt rá. – Nem téved
el, mint a porba hullt hernyó, aki tétován
keresi az irányt. Lin-csi ismeri útját, az
Égbe, ha akar, visszatalál. De addig még
el kell végeznie odalent minden dolgát.
Szelíden kell fogadnia a földi ember tu-
datlanságát, és föl kell tárnia a Föld és az
Ég kapcsolatát. Hogy bolygó társai is
megtalálják, merre vannak a pompázó égi
mezôk, hallják, miként zengenek az égi
bambuszfuvolák. 

Az i f jú  L in -cs i
vándoréve i  15.
Köz read ja :  Sár i  Lász ló

FIGYELEM! A közeljövôben (február végén) megjelenik
A neveletlen hercegnô naplója szerzôjének (Mag Cabot) világsikert elért új könyve:

Egy igazi amerikai lány címmel. A szerzô Jenny Carroll néven írott új könyvsorozata
(Hívószám: 1-800. Tudom, hol vagy!) márciusban kerül a könyvesboltokba.
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■ – Január elején elküldték az iskoláknak
a következô tanévre javasolt, az OM ál-
tal jóváhagyott tankönyvek jegyzékét.
Vannak-e lényeges változások (új tár-
gyak, a tananyag átcsoportosítása stb.) ?

– Lényeges változás nem történt
sem a kiadvány szerkezetében, sem
a tartalmában. A jegyzékre kerülés
szabályait rögzítô rendelet (5/1998.
MKM rendelet) és törvény (2001. é-
vi XXXVII. tv) változtatására pedig
csak az oktatási törvény módosítá-
sához kapcsolódóan kerülhet sor.

– Az OM jegyzékében csak a kiadók
tankönyvei szerepelnek, a tankönyvek-
hez tartozó munkafüzetek és tanulást
segítô eszközök nem. A pedagógusok-
nak gyakran 3-4 jegyzékbôl kell összeál-
lítaniuk február végére a tankönyvlis-
tát. Kívánnak-e ezen változtatni?

– A tankönyvvé minôsítés nem-
csak a mûfajában tankönyvnek ké-
szített termékekre vonatkozhat. Az
érvényes rendelkezések lehetôvé te-
szik, illetve a kiadók kezdeménye-
zik is olyan kiadványaik tan-
könyvvé minôsítését, amelyek a
mûfajában tankönyvnek nevez-
hetô kiadványok kiegészítôi. En-
nek ellenére igaz, hogy a pedagógu-
soknak ismerniük kell a kiadók
olyan kiadványait is, amelyeket
azok nem kívánnak a tankönyv-
jegyzékben szerepeltetni. A várható
változtatás többirányú lehet. Az in-
formatikai eszközök egyre széle-
sebb körben való elterjedése hama-
rosan minden iskolában lehetôvé
teszi az Internet elérését, így lesz ér-
telme olyan adatbázis mûködteté-
sének, amely minden olyan kiad-
ványt tartalmaz, amelyet a kiadók
az iskolák számára kínálnak. Ter-
mészetesen ebben az adatbázisban
is meg fogja jelöltetni az oktatási
kormányzat azokat a termékeket,
amelyek minôsítését elvégezte. Re-
ményeink szerint ezen adatbázis le-
hetôvé teszi a pedagógusoknak és a
szülôknek is, hogy áttekinthessék
és kiválaszthassák az igényeiknek
legjobban megfelelô kiadványt. 

– A tankönyvvé minôsítés jelenleg
meglehetôsen sokba kerül a kiadóknak.
Terveznek-e változtatást ezen a téren?

– A tankönyvvé minôsítés lénye-
ges része a szakértôi tevékenység,
amely a világon mindenütt a leg-
drágább, mással nehezen kivált-
ható tevékenység. A megalapozott
minôsítések elkerülhetetlenné te-
szik olyan, a kiadóktól független
szakértôk alkalmazását, akiknek vé-

leménye megalapozhatja a minisz-
teri döntést. Vélhetôen felgyorsítja,
illetve olcsóbbá teszi a folyamatot a
Tankönyv és Taneszköz Iroda át-
szervezése is. Az olcsóbbá tétel
egyébként nem feltétlenül jelenti a
kiadói terhek csökkentését, hiszen
a költségeknek csupán harmadát fe-
dezte eddig is a befizetésük. 

– A pedagógusok gyakran panasz-
kodnak, hogy a rendelkezésre álló tan-
könyveknek csak egy töredékét tudják
megismerni ilyen vagy olyan módon. A
többit leginkább önszorgalomból nézik
át. Tervez-e a Minisztérium olyan pro-
jektet, amely megkönnyítené a pedagó-
gusok megismerkedését az egyre bôvülô
tankönyvpiaccal, vagy ezt a kiadókra
bízzák?

– Az ország számos pontján talál-
hatók tankönyvbemutató helyek,
amelyekben az érdeklôdô pedagó-
gusok fizikai valójában is áttekint-
hetik a kiadványokat. Amennyiben
a fent említett adatbázis létrejön,
akkor az utazások egy része is meg-
tekinthetô lesz, hiszen ezen adatbá-
zisban a részletes ismertetés mellett
lehetôvé válik egyes mintafejezetek
és felhasználói értékelések megte-
kintése is. Természetesen mindez
nem jelenti azt, hogy a kiadók mar-
ketingmunkáját kiváltatnánk, de a
felhasználók részletesebb tájékozó-
dását mindenképpen elôsegítjük.

– Elégedett-e a tankönyvellátás jelen-
legi rendszerével? Ha jól tudom, kilenc
nagy területi forgalmazó látja el az isko-
lákat és nem közvetlenül a kiadótól
kapják meg a tankönyveket. Jónak tart-
ja a forgalmazás ilyen módját?

– A kép ennél színesebb. A na-
gyobb kiadók valóban terjesztôkön
keresztül juttatják el kiadványaikat
a megrendelôkhöz, de vannak
olyanok is, akik postán, utánvéttel.
Több olyan településrôl tudunk,
amelyek az elmúlt évben pályáza-
ton vagy más módon kiválasztott
kereskedôkkel oldják meg a tan-
könyvek eljuttatását a diákokhoz.
Természetesen a legtöbb helyen az
iskola oldja meg a tankönyvek be-
szerzését, igaz, ez azt jelenti csu-
pán, hogy megadják a kiadványok
jegyzékét, amit meg kell vásárolni,
továbbá annak a tankönyvet áru-
sító helynek a címét, amivel az el-
látásról megegyeztek. Nehéz lenne
– különösen az idényjellegû keres-
let miatt – egységes megoldást ta-
lálni, amely minden érintettnek
egyaránt megfelel. 

– A tankönyvpiac igen tarka képet
mutat jelenleg. Lesz-e valamilyen válto-
zás a kiadók és a Minisztérium kapcso-
latában (új szabályozás, a piac átlátha-
tósága)? 

– A piac sokszínûségét a kereslet
és a kínálat sokfélesége határozza
meg. A tankönyvpiacra sem cél-
szerû semmiféle közvetlen hatást
gyakorolnia a minisztériumnak, de
a továbbiakban is kezdeménye-
zünk fejlesztéseket azokon a terü-
leteken, amelyekben az ellátást
nem tarjuk kielégítônek. A szabá-
lyozók területén biztosan módosí-
tanunk kell a tankönyvpiac rendjé-
rôl szóló törvényt, hiszen az szoros
kapcsolatban van az oktatási tör-
vénnyel, aminek módosítási javas-
latát már nyilvánosságra hoztuk. A
változások egyik sarkalatos kérdése
éppen az, hogy a miniszter aláírá-
sával a kiadókhoz kerülô minôsítés
– jelenleg ezt hívják tankönyvvé
minôsítésnek – milyen szerepet
töltsön be a késôbbiekben. A kér-
dés részleteirôl most nem beszél-
nék, mivel a folyamat az elôkészí-
tés szakaszában van.

– A tervezett tananyagcsökkentés, va-
lamint közoktatási reform bizonyára
érinti a tankönyvpiacot. 

– Április 30-ig kell elkészítenünk a
kerettantervben azt a tananyagcsök-
kentést, amelyet az óraszámcsök-
kentés is indokol. Ez csupán az elsô
lépés. A közoktatási törvény módo-
sítása az 1–12 évfolyam egészét egy-
ségben áttekinti, szemben az elôzô
rendszerrel, amelyben a tárgyak je-
lentôs részét kétszer tanulták meg a
diákok. Az új közoktatási törvény
felmenô rendszerben lép életbe, az
idôbeli átfutása meglehetôsen
hosszú. A tananyag csökkentését
már szeptembertôl bevezetjük, azaz
az általános iskola ötödik osztályá-
ban és a kilencedik évfolyamban az
óraszám heti 2,5 órával csökken. A
késôbbiekben felmenô rendszerben
csökken az óraszám.

– Milyen tankönyvet használnak a
jövô diákjai?

– A tananyagcsökkentés a tana-
nyag átstrukturálását hozza magá-
val, a tanár bizonyos mértékig
maga dönthet arról, mit tanít meg
a könyvbôl és mit hagy ki. Az elsô
fázisban még nem lesz szükség a
tankönyvek lecserélésére. Más lesz
a helyzet, ha a közoktatási reform
eredményeképpen a problémameg-
oldó gondolkodás, a projektszem-
léletû tanulás, az alapkészségek erô-
sítése kerülnek elôtérbe. Célunk,
hogy egyensúly alakuljon ki a prob-
lémamegoldó gondolkodás és a le-
xikális tudás között. Ez a reform va-
lóban új tankönyveket igényel és
nagy kihívást jelent a tankönyvpiac
számára. A legjelentôsebb változást
azonban a digitális tankönyvprog-
ramunk jelenti majd. A pusztán pa-
pír alapanyagú tankönyveket kibô-
vítjük egy multimédiás oktatási
csomaggal. Az elsô hat évben szük-
ség lenne az elektronikus írásbeli-
ség (például szövegszerkesztés,
honlapkészítés, adatbázis-kezelés)
alapjainak az elsajátítására, majd a
következô hat évfolyamban a digi-

tális kultúra szélesebb spektrumá-
nak megismerésére. 

– Ez azt is jelenti, hogy bizonyos tan-
anyagot a tanulók csak a számítógép se-
gítségével sajátíthatnak el?

– Igen. Jelentôs digitális tananyag-
fejlesztésbe és intenzív adatbázis-
fejlesztésbe kezdünk, különféle pá-
lyázatokat hirdetünk. Elkezdjük a
multimédiás tananyagfejlesztést is,
és ezzel kapcsolatban az iskolákban
multimédiás elôadótermeket ho-
zunk létre. Hosszabb távon min-
den tanteremben kell lennie projek-
toros számítógéppel összekötött
oktatási lehetôségnek. Tudomásul
kell venni, hogy leáldozóban van a
CD-ROM-os tananyagfejlesztés,
ezért  online fejlesztésre törek-
szünk. A technikai átalakulás,
amely szemléletbeli átalakulást is je-
lent, önmagában át fogja alakítani a
teljes tankönyvpiacot. A jövô tan-
könyvpiacán a digitális oktatási esz-
közök mellett csupán kiegészítô-
ként jelenik meg a nyomtatott tan-
könyv és munkafüzet. Át kell gon-
dolnunk azt is, mely anyagokat kel-
lene mindkét formában hozzáfér-
hetôvé tenni. A szülôk részérôl
igénybe vehetô 60000 forintos szá-
mítógépes adójóváírás pályázati fel-
tételeiben már szerepel, hogy a szá-
mítógéphez pendrive-ot lehessen
csatlakoztatni. Egy  32–64 MB táro-
lókapacitású, kulcstartó nagyságú,
hordozható memóriáról van szó,
amelyre az iskolai tankönyvanyag
nagy része ráfér. A diákokat megkí-
méljük a cipekedéstôl. Úgy gondo-
lom, hogy a technikai feltételek
megteremtése és a digitális tananya-
gok elsô hullámának az elkészítése
két év alatt kivitelezhetô. A hagyo-
mányos Internet-kapcsolaton túl,
az iskolákat mûholdon is szeret-
nénk elérni, és jelentôs digitális tar-
talmakat áttölteni nagy kapacitású
iskolai szerverekre. Ezeknek a tartal-
maknak az elôhívása gyorsabb,
mint az állandó Internet-kapcsolat.

– Szeptemberben úgy nyilatkozott,
hogy a diákok a rászorultság alapján
juthatnak  ingyenes tankönyvhöz. Így a
fogyatékosok, a 3 vagy több gyermekes
családok és a kiegészítô családi pótlék-
ban részesülô ált. isk. alsósok. Tervezik
ennek a körnek a kibôvítését?

– A 2003. évre vonatkozó költség-
vetési törvény elfogadásával a parla-
ment szabályozta a tankönyvek in-
gyenességének bevezetési ütemét
is. Ennek megfelelôen a 2003/
2004-es tanévben az alsó tagozat-
ban ingyenes lesz a tankönyv min-
den arra rászoruló diák számára, a
következô esztendôben pedig fel-
menô rendszerben az általános is-
kola felsô tagozatában, majd a rá-
következôben a középiskolákban.

– Utolsó kérdésem: a Nemzeti Tan-
könyvkiadót privatizálják vagy meg-
marad állami tulajdonban?

– A Nemzeti Tankönyvkiadó az
egyetlen teljesen állami tulajdonban
lévô, a tankönyvpiacon vezetô sze-
repet betöltô kiadó, így jelentôs sze-
repe lehet a tankönyvpiac piaci esz-
közökkel történô befolyásolásában.
Ezt a lehetôséget az állam nem kön-
nyen adja fel. (Sz. Zs.)

Lapozzuk, vagy klikkeljünk rá?
Változik a tananyag, változnak a tankönyvek

Ha megvalósulnak az Oktatási Minisztérium   elképzelései, eltûnhetnek a
nehéz könyvekkel megrakott iskolatáska alatt görnyedô diákok, és helyettük
felegyenesedett, büszke tartású fiatalok vonulnak az utcán, kezükben pehely-
könnyû táskákat lógatva. A minisztérium a Sulinet Expressz  programjá-
ban ugyanis kiemelt helyet foglal el a hagyományos nyomtatott tankönyvek
egy részének digitális, illetve online formájú megjelenítése, ami nemcsak a
korszellemnek felel meg jobban, hanem a diákok egészségét (reméljük, a sze-
müket)  is jobban óvja. Egyelôre még a nyomtatott könyveknek áll a zászló,
és a tervezett digitális fejlesztésre nemcsak az oktatásért felelôsöknek, hanem
a kiadóknak is fel kell készülniük. A közelgô közoktatási reform tankönyve-
ket érintô kérdéseirôl kérdeztem Magyar Bálint oktatási minisztert.



■ – A könyv mondandóját az
teszi hangsúlyossá, hogy írója
Hitler személyi titkárnôje volt,
annak közvetlen holdudvará-
hoz tartozott. Elsô kézbôl tu-
dósít tehát a Führer környeze-
tébôl. Emlékiratait még 1947-
ben vetette papírra. Ezek a so-
rok még azt a lelkesültséget
tükrözik, amely a fiatal titkár-
nôt a vezér bûvkörében tar-
totta, s aki a fônökében apafi-
gurát látott megtestesülni. A
háború után az eszmélés nehéz
korszaka köszöntött rá, a té-
nyek szembesítették az igazság-
gal. Azzal – amint írja –, hogy
egy tömeggyilkos szolgálatá-
ban állt. Feljegyzéseit nem is
kívánta a nyilvánosság elé tár-
ni. A több mint félévszázados
hallgatást 2000 elején Melissa
Müller osztrák írónôvel (Anna
Frank, egy lány élete) való ta-
lálkozás törte meg. Kettôjük
beszélgetései során formáló-
dott kötetté ez a történet. A kö-
zös könyv második része a
„Bûnbánat keserû korszaka” fe-
jezet Traudl Junge háború
utáni sorsát követi nyomon.

– Mutassuk be Traudl Jungét,
miként sodródott a diktátor köz-
vetlen közelébe?

– Eredetileg táncosnô szere-
tett volna lenni. Ám az akko-
riban érvényben lévô „köz-
ponti munkairányítás” min-
denkire kiható kényszere
gyors- és gépírónak szánta. A
véletlen révén jutott Mün-

chenbôl a birodalmi kancellá-
riára, ahol megnyerte a gépíró-
versenyt. Számtalan jelentke-
zôbôl a vezér ôt választotta
negyedik titkárnônek. A fel-
jegyzésekbôl kiderül, hogy az
ottani tisztes szegénységbôl
kicsöppent lányt teljesen el-
kápráztatta a lehetôség, a gaz-
dag és elegáns környezet.
Mindössze 22 esztendôs volt.

– Az ifjú titkárnô, aki 1920-ban
született, már a vezérkultusz von-
záskörében nevelkedett, a náci esz-
mék terjedése alatt szocializálódott.
Egy olyan korban – ahol a nôi hó-
dolók vetekedtek azokért a kavicso-
kért és téglákért a fôhadiszállás kö-
rül, amelyekrôl feltételezték, hogy a
vezér lábával érintkeztek. Feltehe-
tôen ez a misztifikált légkör is szere-
pet játszott abban, hogy így elvará-
zsolta Hitler közelsége.

– Nyilván nagy megtisztelte-
tésnek érezte, hogy itt kapott
állást. Pedig ez a megbízatás
nem csupán a titkárnôi felada-
tok ellátását jelentette. A tit-
kárnôk, Eva Braun, a szárnyse-
gédek Hitler legközelebbi ud-
vartartását képezték. Ez a szûk
kör a diktátor szórakoztatását
szolgálta a nap minden órájá-
ban. Beleértve az éjszakát is,
az álmatlanságban szenvedô
fônököt mindenkor szóval
kellett tartani. Általában vi-
dám csevegéssel múlatták az
idôt, kizárva minden gondteli
témát, háborút, politikát, em-
bermilliók pusztulását.

Traudl számára ez a védett
légkör biztonságot sugárzott,
Hitlerben pedig valamiféle
apapótlékot látott, aki védel-
mezte, óvta, sôt férjet is szer-
zett számára. Saját apja ugyan-
is rég elhagyta a családját és
fôleg az italnak élt.

– Valóban új vonás ebben a
könyvben Hitler portréja, aki itt a
jóságos, gondoskodó fônök álarcá-
ban mutatkozik be. Ezzel együtt
sem válik világossá, mi adhatta
ellenállhatatlan vonzerejét. Még
az 1947-bôl datálódott, ugyan-
csak elfogult írásokból is csak egy
környezetén uralkodó, primitív
akarnok arcképe vetül elénk. Aki
Wagnert isteníti, de csak olcsó slá-
gereket hallgat, aki alig eszik, de
otromba viccekkel igyekszik el-
venni mások étvágyát. S aki végsô
kitartásról és hôsi halálról vizio-
nál, de ahhoz is gyáva, hogy ezt
magára is vonatkoztassa.

– Traudl Junge, de maga Eva
Braun is szegény sorsú lányok
voltak, akik elôtt sikerrel ala-
kíthatta a jótékony, gondos-
kodó atya szerepét. Az sem ki-
zárt, hogy a végsô etapban a
feltétlen lelkesedést már a szá-
nalom váltotta fel. Erre az
idôre a mitizált vezér reszke-
teg, fizikai roncs, orvosa nem
mozdulhat a közelébôl, titkár-
nôi felöltözve alszanak az elô-
szobájában minden váratlan
eseményre felkészülve.

– Ebbe az izolált közegbe,
amelybe korábban alig ért el a
külvilág zaja, hirtelen robbant be
az ostrom. Az orosz csapatok kö-
zeledtével a berlini fôhadiszállás
igazi patkányfogóvá vált; a bent-
lakók számára összefolytak a
nappalok és éjszakák. Az esemé-
nyek drámaian összesûrûsödtek.
A legplasztikusabb – szinte film-
szerû – jelenet Eva Braun halál-
tánca. Ez már a vég kezdete.

– Döbbenetes olvasmány az
utolsó napok krónikája. Sokan
távoznak a bunkerból és van-
nak, akik ide menekülnek.
Mint a Goebbels család, hat
gyermekével. Másutt a gyerme-
kek jelenléte a reményt, az élet
ígéretét hordozza. Itt azonban

a halál vár rájuk – saját szüleik
kezétôl. Hitler még kivégezteti
Eva Braun nôvérének férjét, sa-
ját sógorát. Köztudott, hogy 48
órával a közös öngyilkosság
elôtt még házasságot kötnek a
bunkerban. Hitler Traudl Jun-
gének diktálja le végrendeletét.

– A hûséges titkárnô és vagy fél-
száz társa nem követi a vezért a
halálba. Új fejezet kezdôdik a fia-
tal nô életében.

– Igen kalandos utat járt be a
háború utáni idôkben. Elô-
ször orosz fogságba került, itt
íratták le vele elôször Hitler
öngyilkosságának történetét.
A véletlen is segítette meg-
szökni az angol zónába, majd
innen az amerikaiak felügyelte
Münchenbe. Emlékirataiért
akkoriban hihetetlen magas
összeget, 5 000 dollárt kínál-
nak, de félelembôl visszauta-
sítja az ajánlatot.

S az idô múlásával fokozato-
san ráébred, kiket szolgált va-
lójában, úgy érzi, akaratlanul
is része lett egy bûnös rend-
szer gépezetének. Késôbb ér-
dekesen alakult a pályája, tör-
ténész, újságíró lett, de hosszú
idôn át nem lelt megnyugvás-
ra. Nyomasztó emlékei súlyos
depresszióba kergetik.

– Mondhatjuk azt tehát, hogy a
maga módján Traudl Junge szin-
tén a nácizmus áldozata, hiszen
életét árnyékként követte a múlt?

– Valóban, mintha nem tu-
dott volna meghalni úgy,
hogy nem néz szembe egykori
önmagával. Úgy fogalmazott,
hogy Hitler rémtetteit megis-
merve, a végsô óráig a bûnré-
szesség érzésével kell birkóz-
nia. Talán nem véletlen, hogy
épp a vele készült múltidézô
dokumentumfilm bemutató-
jának éjjelén hunyt el, mint-
egy nyomasztó lelki terhétôl
megszabadulva.

(Traudl Junge–Melissa Müller:
Az utolsó óráig. Hitler titkárnôjé-
nek visszaemlékezései. Képzômû-
vészeti Kiadó, 2002)
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FIGYELEM! Rövidesen (február végén) már a könyvesboltokban kapható
Anne Fine: Apa csak egy van (Madame Doubtfire) címû regénye;

e többszörösen díjazott könyv alapján készült, Robin Williams fôszereplésével
a hasonló címû kitûnô filmvígjáték.

2002-ben új sikerkönyv gazdagította az amúgy is terjedelmes
Hitler-irodalmat. A vezér egykori titkárnôjének emlékiratai, va-
lamint a szerzôvel készült 90 perces dokumentumfilm élénk
visszhangot keltettek Németországban. Traudl Junge és Melissa
Müller „Az utolsó óráig” címû könyve sikerének titkáról kérdez-
tük Dobi Ildikót, a Képzômûvészeti Kiadó gondozásában ma-
gyarul is megjelent könyv fordítóját.

Az utolsó óráig
Hitler titkárnôje



■ – A Koncz Zsuzsa-dalokban min-
dig rendkívül hangsúlyos a szöveg…

– Ez karakter kérdése. Gondol-
kozó ember lévén a dalban, mint
alapvetôen érzelmi közegben is ke-
resem a gondolatot. A zene érzelmi
szövetét próbálom megtölteni gon-
dolatokkal, kérdésekkel, problé-
mákkal, melyek mint civil embert
is érdekelnek. Viszonylag nyitottan
és lazán kezelem a témákat. Egy
dolgot tudok: a mûfaj miatt cél-
szerû a hétköznapi beszélt nyelv-
hez ragaszkodnom. Nem emelke-
dem nagyon el a költészet és a líra
felé, amit egyébként olvasni na-
gyon szeretek. Sokszor érzem azt,
hogy a dalforma  ellenáll az igazi
költôi kifejezésnek. Ennek termé-
szetesen ellentmond az, hogy van-
nak olyan nagyon költôi szövegek,
amelyek nagyjából hétköznapi ma-
gyar nyelven íródtak, szabályos
versformában, éppen ezért eléne-
kelhetôek. Gondolok itt – többek
között – a Rejtelmekre, vagy Nagy
László Adjon az Istenére. Nagyon
szeretem ezt az utóbbi verset, szív-
bôl jövô köszöntô. Nagyon karak-
terisztikusan azokat a szövegeket
választom, melyek a saját belsô lel-
kületemnek leginkább megfelel-
nek, semmi egyéb korlátom nincs.
Bizonyos mértékig konzervatív az
ízlésem, a klasszikusnak nevezhetô
versek hatnak rám. Ambivalens a
viszonyom a szabadvershez mint
mûfajhoz például. Nekem kell a rit-
mus, a rím, ami ezeknek az egy-
szerû daloknak a természetes köze-
ge. Nincsenek kívánt, illetve tabu-
témáim, szerelmes verseket ugyan-
úgy énekeltem már, mint balladá-
kat. Mondjuk az Arany-balladák
nyelvezete nem feltétlenül a leg-
könnyebb, mégis valamitôl, amit
nem tudok megmagyarázni, hoz-
zám közel állónak érzem ôket, mi-
közben belátom, hogy vannak ben-

nük olyan kifejezések, amelyek a
beszélt nyelvben soha nem fordul-
nak elô. Már érteni sem mindig
könnyû ôket, magyarázni kell,
megfejteni. Bródy volt az, aki ráve-
zetett a verséneklésre. Abban töké-
letesen igaza van, hogy valószínû-
leg a versnek a zene természetes kö-
zege. Nem véletlen, hogy a nyom-
tatás elôtti idôben zenével terjedt.
Amikor az emberek nem írták le,
hanem csak mondták a szövegeket,
könnyebb volt megjegyezni, ha ke-
rült mellé valami egyszerû dallam,
és ezzel adták tovább. Ez a Tinódi-
metódus, ami kétségtelenül a vers-
nek, mint mûfajnak a gyökere.
Nyilván a karakterem arra predesz-
tinál, hogy ezeket a hagyományos-
nak tekinthetô, már kialakult
klasszikus versformákat használjam
akkor, amikor a dalokhoz választok
verset. Ez persze nagyon egyéni, és
idôkoordináták között érvényes fo-
lyamat. Megfigyeltem, hogy egy
adott vers bizonyos évben egyálta-
lán nem tetszett, de pár év múlva
mégis örömmel és teljes átéléssel
énekeltem. Volt ilyen a dalok kö-
zött is pár. Például a Mama kérlek
címû Bródy-dalt felvettük egy x év-
ben, majd levettem a készülô le-
mezrôl, hallgatni se bírtam. Há-
rom-négy év múlva, nem tudom
miért, de elôkerült megint. Áthang-
szereltük, elénekeltem, azóta is
éneklem és még mindig szeretem.
Persze lehet racionálisnak tûnô ma-
gyarázatot is találni, de leginkább
misztikus és ösztönös folyamat a
választás kérdése. Mikor és mitôl
érzek valamit maradéktalanul az
enyémnek. 

– Ezen az új lemezen több új alko-
tóval találkozhattunk. Sokáig a
neve összeforrott Bródyéval, aztán
bejött a képbe Cipô, most pedig az
alapvetôen más beállítódású Müller
Péter Sziámi.

– Sziáminak az egész összmûvé-
szeti tevékenységét hallatlanul iz-
galmasnak találom és nagyra becsü-
löm. Most, mikor készültünk erre
az új munkára, elkezdtünk beszél-
getni, aminek az lett a vége, hogy
Müller letett az asztalra három szö-
veget, amibôl kettô rajta is van a le-
mezen, annyira megtetszett és
annyira maradéktalan volt mind-
kettô. Müller szövegeinek kétségte-
lenül van egyfajta nagyon konkrét
tárgyra irányultsága, és használ
olyan szavakat, amelyeket eddig én
nem, de azért szép a nyelv, mert
sokszínû. Eztán már csak Tolcsvay-
nak adódódott az az egyszerûnek
azért nem nevezhetô feladat, hogy
zenét írjon hozzájuk.

– Újabb verslemezt nem tervez?
– Nagyon szeretnék új versalbu-

mot, gyûjtögetem az anyagot, né-
zegetünk mindenféléket, és lehet,
hogy a nem is a nagyon távoli jövô-
ben hozzáfogunk. József Attilánál
még mindig van tartalék, és a
kortárs költészet is érdekel.

– Nemrég múlt Karácsony…
– A karácsonyi vásárlások közben

az ajándékba vett könyvek közé
sok magamnak ajándékozott
könyv is bekerült. Elmentem,
hogy vegyek a barátaimnak vala-
mit, és mindig nekem is lett egy-
két ajándékom. Nem feltétlenül a
top tízbôl. Gyûjtöm a titkos favo-
ritokat a barátoktól, és van egy na-
gyon kedves „könyvesnénim”, aki
mindig ajánl nekem ezt-azt. Az
esetek kilencven százalékában be is
szokott jönni, amit javasol. Való-
színûleg a beszélgetéseinkbôl –
nyilván jó emberismerô, hisz em-
berekkel foglalkozik – be tudja
mérni, hogy mi az, ami érdekelhet.
Új dolog a könyves repertoárom-
ban, hogy nagyon megszerettem
az albumokat. Most utoljára egy
hallatlanul szép album került a ke-
zembe. Egy francia kiadónak a Vi-
lág fölülrôl címû könyve, csupa
légi felvétellel a Föld legkülönfé-
lébb pontjairól. Az életrôl, a tájak-
ról, emberekrôl, egy izgalmas, sok-
színû képdokumentáció. Azelôtt
le sem vettem a polcról a hasonló
könyveket, csak az olvasnivaló ér-
dekelt, a képek szinte soha.

– Voltak olyan olvasmányélményei,
amik aztán dalokban is tükrözôdtek?

– A zenében vagy a dalokban
minden benne van, ami menet
közben történik. Ez lehet próza,
vers, film, lehet akár az utcai közle-
kedés. Nehezen tudnék konkrét
dolgokat említeni, de kétségkívül
vannak kedvenc íróim és azok ép-

pen a kortárs európai és magyar
irodalom nagyságai. Hrabal a ked-
vencem minden kétséget kizáróan.
A Búvópatakokat ahányszor elôve-
szem, annyiszor olvasom el elejétôl
a végéig, és mindannyiszor végig is
nevetem. A városka, ahol megáll az
idô szintén nagy favoritom. Vala-
hová utaztamban talán repülôn ol-
vastam elôször, hangos nevetgélés
közepett. A többi utas csak nézett,
mi bajom lehet. Nagyon szeretek
nevetni, hálás vagyok annak, aki
meg tud nevettetni, és Hrabal ké-
pes erre, ezért is vagyok ennyire
odaadó híve… De egyébként min-
denevô vagyok, nem rettentenek
vissza lesújtó baráti vélemények
sem. Ha másért nem, a beleolvasás
kedvéért nagyon sok mindent elô-
veszek. De tényleg minden belefér,
még Bridget Jones naplója is. A
könyvek vastagsága sem riaszt, Es-
terházy Harmonia caelestisét pél-
dául másfél évig olvasgattam… Ér-
dekes módon a Javított kiadás
gyorsabban ment. Szomorú ta-
pasztalatom az utóbbi idôben,
hogy valamitôl sokkal kevesebb
idôm van olvasni és vannak olyan
olvasmányok, amiket zaklatott lel-
külettel a mindennapi rohanás
közben lehetetlen jól befogadni.
Gondolok most például Kertész re-
gényére is, ami nem hétközna-
pokra méretezett feladat. Ki hinné,
hogy ez a furcsa, távolságtartó, fa-
nyar szöveg ennyire ki tudja borí-
tani az olvasót… Aztán persze van-
nak olyan könyvek, amik aztán ké-
sôbb megszólalnak a dalokban
konkrétan is, ilyen volt Vámos
Miklós Zenga zéneke. Miután elol-
vastam, odaadtam a Bornai Tibor-
nak azzal, hogy mindenképpen ol-
vassa el ô is. Megtette és megírta a
dalt, szöveggel együtt. Nem lehet
tudni, hogy mibôl lesz ennyire egy-
értelmûen leszûrhetô tanulság a
hallgatók számára is, de minden ér-
dekel, mindent begyûjtök.

Karafiáth Orsolya
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A hetekben jelent meg Koncz Zsuzsa rég várt szólólemeze, a Ki
nevet a végén, csupa vadonatúj felvétellel. A dalok szövegét töb-
bek között Bródy János, Cipô és Müller Péter Sziámi jegyzi.
Mindhárom alkotóról elmondható: mintha verseket írnának. Er-
rôl és az irodalomhoz, könyvekhez való viszonyáról kérdeztem a
mûvésznôt, akinek eddig 24 album, ezek között is három versle-
mez áll a háta mögött.

„Hálás vagyok annak,
aki meg tud nevettetni…”
Beszélgetés Koncz Zsuzsával



■ Az 1950-es években, Erdei
Ferenc akkori földmûvelés-
ügyi miniszter ötlete nyo-
mán született a Mezôgazda-
sági Könyvhónap. Az idô
tájt egyetlen állami mono-
pol kiadó létezett, amely az
évtizedeken át sikeres ren-
dezvénynek is szervezôje
volt. Aztán jött a rendszer-
váltás, s megszûnt a Mezô-
gazdasági Könyvkiadó, több
agrár kiadó jelent meg a szí-
nen, s gazdátlanná vált a
februári eseménysorozat.
Lelkes Lajos, a Mezôgazda
Könyvkiadó vezetôje pár
esztendeje nosztalgiából új-
raélesztette az eseménysoro-
zatot. Elôször arról kérdeztem,
egyéni kötôdésbôl táplálkozott-e
a nosztalgia? 

– Erdei Ferenc iránt érzek
egyfajta tiszteletet. Azt
ugyan nem tudom meg-
ítélni, hogy jó vagy rossz
miniszter volt-e, de mégis-
csak agrárértelmiségi ember
volt, aki erôsen kötôdött a
faluhoz, a vidékhez, a népi
írók is támogatták. Jó ötlet-
nek bizonyult, hogy legyen,
ahogy akkor mondták, a pa-
rasztságnak egy ünnepségso-
rozata. A megrendezés feb-
ruári idôpontja, ha úgy tet-
szik, marketing szempont-
ból is telitalálat, mert ez az
idôszak nemcsak a mezôgaz-
daságban, hanem a könyv-
kereskedelemben is holtsze-
zon. A rendezvénysorozat
felújításakor úgy gondol-
tam, a mezôgazdasági
könyv, lap, folyóirat népsze-
rûsítéséhez agrárértelmiségi

találkozót is kapcsolhat-
nánk. Hiszen hol jöhetnek
össze eszmét cserélni ezek
az emberek? Az agrárvásáro-
kon, Bábolnán általában a
gépet, vetômagot vásárlók
jelennek meg. Az értelmiség
könnyebben köthetô a
nyomtatott termékekhez.

– Nem túl hosszú az egy hó-
nap?

– Nem, mert azt is kitalál-
tuk, hogy ezt a eseményt
nem a fôvárosban kell ren-
dezni. Ugyebár nem ott van-
nak a búzatáblák meg az is-
tállók. Vidéken vándoroltat-
juk a kiállítást. A fôvárosban
nyitjuk meg, hiszen oda
koncentrálódik a protokoll,
a központi sajtó, tévé, mert
vízfejû gyerek ez a Magyar-
ország. A megnyitó után pe-
dig az agrárértelmiségi köz-
pontokat, vagyis a szakirá-
nyú felsôoktatást mûködtetô
központokat keressük fel.
Minden évben másik három
vidéki egyetemi városban
ütünk tanyát, az idén pél-
dául Nyíregyházán, ahol
nagy mezôgazdasági fôiskola
és nagy agrártáj van, Sza-
bolcs megye a búzatáblák,
almakertek hazája. A másik
Dél-Magyarország, s ott van
Szarvas, a nagy hagyományú
Tessedik Fôiskola. Tavaly a
hungarikákat mutattuk be,
felhívtuk a figyelmet a sajá-
tos magyar termékekre. Ha
hazai gyümölcsfajtákat akar
venni valaki, egy jó bôr-,
vagy cigányalmát, húsvéti
rozmaringot, akkor meg kell
keresnie a megmaradt fákat,

levenni a szemet, egy faisko-
lának szaporítania, a terme-
lônek elültetnie, s öt év
múlva szüretelhetô az elsô
termés. A szôlô példája ha-
sonló: nem tudok egy gohért
vagy kövidinkát inni, holott
ezek idevaló tájfajták, s ha
eljön a francia vagy a hol-
land, nem valószínû, hogy
Cabernet lesz az, amit itt ke-
res. A mangalicát már úgy
hoztuk vissza Romániából,
pedig régen ott volt minden
magyar háznál.

– S mi lesz az idei fô téma?
– A hagyományôrzés, vi-

dékfejlesztés. Tudjuk, az
EU-ban nem a termelést
fogják támogatni, nem cél-
juk, hogy itt óriási sertéstele-
pek legyenek, amelyek ont-
ják a trágyát, illetve, hogy
több tej legyen, mert vajhe-
gyek vannak náluk. A vidéki
életformát, a vidéki társada-
lom kialakulását pártfogol-
ják, a vidékfejlesztési prog-
ramokra fogunk Brüsszel-
ben pénzt kapni; a levegôre,
a vízre, a talajra, a védett ér-
tékekre, tájházra, hungaricu-
mokra. E szemlélet kialakí-
tása érdekében mind a há-
rom helyen vetélkedôt szer-
vezünk az egyetemistáknak.
Néprajzos és agrármuzeoló-
gus állítja össze a kérdése-
ket. Komoly díjakért folyik
a játék. A földmûvelési mi-
nisztérium azt mondta,
hogy mind a három gyôztes
csapatot és felkészítô tanárát
kiviszi egy hétre Belgiumba;
ott lesz a hallgatói önkor-
mányzatok világtalálkozója.
Szervez nekik egy egyhetes
felkészítést is, bár eleve
nyelvtudással lehetett je-
lentkezni a vetélkedôkre.
Ezek milliós költségek.

– Tudnak könyvet ajánlani a
hagyományôrzô témához?

– Sorozatot indítok Hagyo-
mány és vidék címmel.
Egyik darabja a falusi turiz-
mus hagyományait taglaló

összefoglaló tanulmánykö-
tet arról, hogy a Kárpát-me-
dencében a monarchiában
milyen múlttal rendelkeztek
a fürdôhelyek, például Bala-
tonfüred, Karlovy Vary, s
milyenek az európai tapasz-
talatok a falusi turizmussal
kapcsolatban. Hozzáteszem
a más, nálam készülô folkló-
ros könyveimet, a Népi
konyhát, a Jeles napokat. 

– A minisztériumtól tavaly
kaptak támogatást. Ez az idén
is megmaradt, hiszen most attól
hangos az ország, hogy az ag-
rártárca kevesebb pénzt ad. 

– Ez így nem igaz, a sajtó
nem tudja megfelelôképpen
közvetíteni ezt, a politikával
is átitatott üzenetet. Az a tá-
mogatás, amit a termesz-
tésre, az állattartásra szeret-
tünk volna kapni, valóban
kevesebb. Annál a strukturá-
lis támogatásnál viszont,
amely a vidékfejlesztéshez
kapcsolódik, s fontosságáról
magam is beszéltem, meg-
nyílnak a „zsebek”; lehet
utat vagy faluházat építeni,
kastélyt rendbe hozni, bio-
gazdaságot berendezni. Ked-
vezményezett minden, ami
összefügg a hagyományok-
kal, a természet– és környe-
zetvédelemmel. Az FM ne-
künk jó gazdánk, ezt az is
mutatja, hogy Németh Imre
miniszter elvállalta, meg-
tartja a megnyitót. Az agrár-
tárcánál a könyv a huszadik
kategória. A kulturális tárcá-
nál, azt gondolom, a könyv
a fôágazatok egyike. Még-
sem tudták elérni az elmúlt
években a könyvfesztivál
szervezôi, hogy miniszter
nyissa meg az eseményt. Ná-
lunk az oktatási minisztéri-
umnak a felsôoktatási köny-
vekkel foglalkozó államtit-
kára is jelen lesz. 

– Ki lehet mutatni, hogy emel-
kedik ebben a hónapban a me-
zôgazdasági könyvek for-
galma?
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Vetélkedô
és kirakatverseny
Idén is lesz Mezôgazdasági
Könyvhónap

M E Z Ô G A Z D A S Á G I  K Ö N Y V H Ó N A P

HELYREIGAZÍTÁS: Az Új Ex Libris Könyvkiadó értesíti kedves partnereit, hogy a Klasszikus Ifjúsági Regénytár sorozatában
megjelentetett R. Kipling: A dzsungel könyve címû kiadványából sajnálatos módon kimaradt, hogy rövidített és átdolgozott kiadás. 
Ezúton tájékoztatjuk partnereinket, hogy az említett kiadvány nem azonos az eredeti és teljes R. Kipling mû fordításával, melynek
jogával a Ciceró Könyvstúdió rendelkezik.



– Feltétlenül. A vidéki bol-
tok rájöttek arra, hogy vala-
mit ki kell tenni a kirakatba,
hogy megálljanak az embe-
rek. Egyébként az idén ismét
lesz kirakatverseny mind a
magános, mind a hálózaton
belüli boltok számára. Jön-
nek ilyenkor föltankolni az
üzletvezetôk, korábban nem
is tudtuk, hogy vannak ilyen
árusítóhelyek, vesznek-e ott
agrárkönyvet. Az üzletlán-
cok is ugyanígy „föltankol-
nak”. Nekik is jól jön a mar-
keting, amelyre ráadásul
nem nekik kell költeniük,
mert a reklám ez esetben
bennünket terhel. A kis
gazda-, vetômag-, vadász- és
lovasboltok, borszaküzletek
ugyancsak kihasználják ezt a
lehetôséget és visznek szak-
könyvet. Nálunk karácsony-
kor nincs forgalom, holott a
könyvszakma általában de-
cemberben jut hozzá az éves
árbevétel negyven százaléká-
hoz. A forgalom mostaná-
ban februárra sûrûsödik át a
rendezvény miatt, s van még
egy periódusunk, a szeptem-
ber–október, a könyvszüret. 

– A városi boltok vásárolnak,
kirakatot rendeznek, de egész
biztos, hogy ennek a híre eljut a
búzaföld sarkára is? 

– Vidéken nagyon rossz a
szakkönyvellátás. A városi
könyvesboltba a mi szak-
könyveink, az Állatorvosi
hystopatológia vagy a Takar-
mányozástan, a Vadállo-
mány szabályozása nem fér-
nek be. Ilyen helyen nem
készleteznek annyit, hogy ha
betér egy állatorvos Sorsta-
lanságot venni, ráleljen az
állatorvosi belgyógyászatra
is. Ez a legnagyobb gon-
dunk, ami miatt saját háló-
zatot építünk, kiadjuk a
könyvhónapra a Könyvis-
tálló címû agrárkiadvány-ka-
talógust, elmegyünk az ag-
rárkarokra. Az volna a jó, ha
legalább az egyetemi váro-
sokban volna egy-egy szak-,
tudományos- és egyetemi
könyvesbolt, ahol az Osiris,
a Balassi, a Medicina, a Me-
zôgazda egyaránt árusít-
hatná portékáit. Nyugaton
ez így mûködik, nálunk még
nem sikerült ezt az álmot

megvalósítani. Helyette a
napokban a mezôgazdaságot
érintô szaklapokban, az ál-
latorvosi, erdészeti és egyéb
orgánumokban helyeztük el
a legfrissebb katalógusunkat,
ami százötvenezres példány-
számot s szakközönséget je-
lent. Marad tehát egyelôre
ez a fajta, a direkt marketing.

Mátraházi Zsuzsa

„A Szaktudás
meghozza
gyümölcsét”

■ Tavaly 62 új könyvet
adott ki a Szaktudás Kiadó
Ház Rt. (korábban Mezôgaz-
dasági Szaktudás Kiadó).
Mint Farkas József, a kiadó
vezetôje elmondta, legjelen-
tôsebb részük agrárgazdálko-
dókhoz szóló szakkönyv,
amely a mezôgazdaság min-
den területét lefedi. A nö-
vénytermesztési és állatte-
nyésztési szakkönyvek mel-
lett rendszeresen foglalkoz-
nak gépészeti és az egyre ke-
lendôbb faipari szakkönyvek
gondozásával is. Könyveik
egy része – tavaly például
nyolc – egyetemi tankönyv-
ként is használatos. A felsô-
oktatási tankönyvtámogatás
korábbi megnyírbálásával
nehéz helyzetbe kerültek a
tankönyvkiadás terén, de a
Magyar Bálint által meg-
emelt kerettel újabb tíz tan-
könyvvel elégítik ki a felsô-
oktatás tankönyvigényét. Az
OM-en kívül a FVM-nél is
folyamatosan pályáznak ki-
adványaik támogatására. Évi
8–15 tankönyvvel számol-
nak. Ami a példányszámot
illeti, ôk is inkább kevesebb
példányt jelentetnek meg, és
késôbb utánnyomják, ami
szükséges. Érdekes módon
az elsô-másodévfolyamok
tankönyvei sokkal jobban
fogynak, mint a felsôbbéve-
seké. Könyveik másik felével
a gyakorló gazdákat tájékoz-
tatják a gazdálkodás külön-
féle módjairól és lehetôsége-
irôl. Kifejezetten hobbi-
könyvvel nem foglalkoznak.

– A piac lefedéséhez há-
rom szinten kellene igazá-
ból könyvet nyomni: mér-
nököknek, középfokú vég-
zettségûeknek és szakkép-
zetleneknek. Ezt nem lehet
kivitelezni. A felsôoktatási
tankönyvekkel lefedjük a
mérnöki szintet, de a másik
kettô összemosódik. Nincs
pénz mindhárom szint igé-
nyeinek kivitelezésére – véli
Farkas József. Az ökonómia
területén is több sorozatot
felvállaltak: abban segíte-
nek, hogyan lehet beindí-
tani egy mezôgazdasági vál-
lalkozást. A piacon ezeknek
a könyveknek azonban
nincs nagy keletjük, a tech-
nológiával foglalkozó köny-
vek iránt mindig nagyobb az
érdeklôdés. Az elmúlt esz-
tendôben így is megdupláz-
ták az árbevételüket, tehát
fokozott igény van a szak-
könyvekre. Pedig az értéke-
sítés a mezôgazdasági
könyvkiadás legnehezebb
része. Nincs bolthálózat,
könyvesboltok a kisvárosok-
nál kisebb településeken
nincsenek. A kiadó jelentôs
címlistával rendelkezik vi-
szont, ahová rendszeresen
elküldik kiadványaik ismer-
tetôjét. A Könyvistálló szin-
tén részt vesz a könyvek ér-
tékesítésében. Az internetes
forgalmazásnak egyelôre
nem jött még el az ideje
ezen a területen, ahogyan a
CD-kre és CD-ROM-okra
sincs igény. Még a sertéste-
nyésztésrôl szóló videoka-
zettát sem sikerült nagy-
számban eladniuk. Létezik
egy Mesterkönyv címû soro-
zatuk, mely a Magyarorszá-
gon mestergazda címmel el-
látott mesterségeket – szám
szerint 19-et – tartja szá-
mon. A mestergazda cím az
unióban sokat jelent majd.
Eddig kilenc mesterségrôl
adták ki a mesterkönyvet,
amelyhez munkafüzet is tár-
sul. A februári könyvhó-
napra lovaglókönyvvel, il-
letve a dohánytermesztést, a
dohányökonómiát, vagy
mezôgazdasági termények
szárítását tárgyaló technoló-
giai szakkönyvekkel készül-
nek. Idén újabb 40–60 szak-

könyv publikálását tervezik.
Köztük uniós kiadványokat,
állatorvosi és élelmiszerbiz-
tonsági sorozatot és bioter-
melést bemutató szakmun-
kát terveznek

Sz. Zs.

Kétszer
megnyerték
a Mezôgazdasági
Könyvhónap
kirakatversenyét

■ A Libri Kft. Mezôgazda-
sági Könyvesboltja – koráb-
ban állami tulajdonban –
több mint ötven éve mûkö-
dik mezôgazdasági szak-
könyvek árusítóhelyeként.
Létrejöttét és folyamatos je-
lenlétét a mindenkori FVM
közelségének köszönhette.
Idén a hagyományôrzés és
a vidékfejlesztés a könyv-
hónap kulcsszava. Ennek
szellemében készülnek a
februárra.

Mint Keresztúri László, az
üzlet vezetôje elmondta
könyvesboltjuk megôrizte a
hagyományokat, de profilja
mégis megváltozott az idôk
során. Az új gazdasági hely-
zet és a átalakult környezet,
így a bankok, államigazga-
tási szervek elvárásait nem
lehetett figyelmen kívül
hagyni. A mezôgazdasági
szakkönyvek mellett bô vá-
lasztékuk van a természettu-
dományos könyvekbôl és a
szépirodalomból, kevesebb
a közgazdaságból, szakács-
könyvekbôl, gyerekkönyvek-
bôl, szótárakból illetve ide-
genforgalmi kiadványokból.
Nem tartanak számítástech-
nikát, sportkönyveket és
egyre kevesebb a vallástörté-
neti vagy a filozófiai mun-
kák száma. Összegezve azt
lehet mondani, hogy a szak-
könyvek és az úgynevezett
hobbikönyvek (ló-, macska-,
kutyatartás, horgászat, szo-
banövény) az üzlet készleté-
nek mintegy 35 százalékát
teszik ki, és ennek megfelelô
a forgalom, illetve a fogyás is
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(tavaly a 60 millión felüli
forgalomból 21 milliót hoz-
tak a szakkönyvek). Hobbi-
könyveket 3 millióért adtak
el. Ide tartoznak például a
borászatról szóló könyvek
is, ezek legnagyobb hánya-
dát divatkönyvnek tartják,
mivel fordítások, és nem
erôsségük a magyar sajátos-
ságok leírása. 

A számok azt jelzik, hogy
szépen fogytak a szakköny-
vek. A szakkönyvekbôl ta-
valy az EU-s könyvek, közü-
lük is Halmai: EU agrárrend-
szerébôl fogyott el a legtöbb
példány. A sorban a szôlô-
fajtákról, majd az aszalásról
szóló könyvek következtek.
Úgy tûnik, a kiadók odafi-
gyelnek a kisgazdaságokra,
az új könyvek egy része kife-
jezetten számukra készül és
az ô gondjaikat tartja szem

elôtt. Elképzelhetô, hogy a
küszöbön álló EU-csatlako-
zással a gyümölcstermesztés-
sel, és a biotermesztéssel
foglalkozó szakkönyvek szá-
ma szintén nôni fog. Egy-
elôre sajnálatosan kevés a
környezetvédelemet érdem-
ben tanulmányozó szak-
könyv. Az EU-csatlakozással
valószínûleg megváltozik az
állattenyésztést és tejterme-
lést tárgyaló szakkönyvek
aránya is. Külföldi szak-
könyveket egyre kevésbé tar-
tanak, mert a szakemberek-
nek olcsóbb külföldön meg-
vásárolniuk. Kiadványaik
számát és forgalmát tekintve
náluk is a Mezôgazda Kiadó
a legerôsebb, és tovább erô-
södött a Mezôgazdasági
Szaktudás Kiadó, vagy a
Gazda Kiadó. A Könyvis-
tálló az ô beszerzésüket is se-

gíti. Vevôkörük egyre keve-
sebb részét teszik ki a mi-
nisztériumban ügyes-bajos
dolgaikat intézô gazdák és
vidéki szakemberek. He-
lyette lassan beindul az in-
ternetes, vagy teleházas for-
galmazás. A CD-ROM-os ki-
adványok – noha árulnak
többnyelvû mezôgazdasági

szótárt, gombakalauzt – ke-
véssé fogynak: ezt a szakmát
nem lehet számítógép mel-
lett ülve elsajátítani. Ebben
a szakmában az írott könyv-
nek egyelôre nagyobb becse
van, mint a számítógépes
CD-nek.

(szénási)
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A rendezvény támogatói:
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium

FVM Agrármarketing Centrum
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma

Nemzeti Kulturális Alapprogram

Rendezôk:
Agrárkiadók Szervezô Bizottsága

Budapesti Agrárkamara
Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztôk Egyesülése

A Mezôgazdasági Könyvhónap kiemelt rendezvénysorozata a
„HAGYOMÁNYÔRZÉS-VIDÉKFEJLESZTÉS”

címû vetélkedô az agrár-felsôoktatási intézmények hallgatóinak közremûködésével

2003. február 6. Nyíregyháza
Nyíregyházi Fôiskola Mûszaki és Mezôgazdasági Fôiskolai Kar

2003. február 13. Mosonmagyaróvár
Nyugat-Magyarországi Egyetem Mezôgazdaság-tudományi Kar

2003. február 20. Szarvas
Tessedik Sámuel Fôiskola Mezôgazdasági, Víz- és Környezetgazdálkodási Fôiskolai Kar

A vetélkedô szervezôje a Magyar Mezôgazdaság Kft.

A Mezôgazdasági Könyvhónap partnerrendezvénye
az Országos Mezôgazdasági Könyvtár Szakirodalmi Szolgáltató Ház megnyitása

M E Z Ô G A Z D A S Á G I  K Ö N Y V H Ó N A P

Aschner Lipót-díj Farkas Józsefnek

Hagyománya van annak, hogy kiemelkedô gazdaságszervezôi
és vezetôi munkáért kuratóriumi döntés alapján Aschner
Lipót-díjban részesítik az arra érdemes vezetôket. Az idén a
fôvárosi díjazott Farkas József, a Szaktudás Kiadó Ház Rt.
elnök-vezérigazgatója.

Kollégánk a könyvkiadásban, a lapkiadásban és az ezekhez
kapcsolódó nyomdai tevékenység szervezésében elért ered-
ményéért kapja az elismerést. A díjat január 30-án, lapzártánk
után adják át.

A díjazottal készített interjúnk a 9. oldalon olvasható.
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■ – Kitekintve a mesterség sûrûjé-
bôl, az esetleges elfogultságból, s ha
úgy tetszik, az esztéta távlatából ho-
gyan ítéli meg: volt-e, és van-e még
„magyar film”?

– Úgy tizenöt esztendeje még
könnyed-könnyelmû választ
adtam volna erre. Például: a há-
ború elôtti kommersz magyar
filmeknek nem volt mûvészi ér-
tékük; a háború után ezért meg
azért készült itt kevés film, és
azért meg ezért volt ezek zöme
sematikus; s hogy aztán – a
„szorítsd meg–ereszd el” idô-
szakkal jött csak a magyar film
markánsan megkülönböztet-
hetô fénykora. És hasonlóan
zsurnalisztikus mondatokban
ecseteltem volna a magyar film
sajátosságait taglaló, örökérvé-
nyûnek vélt téziseimet. Ám
most – Jancsó Miklósról és
Szabó Istvánról, a huszadik szá-
zad magyar és egyetemes film-
mûvészetében, sôt kultúrájában
meghatározó szerepet játszó két
alkotóról írt könyvem (Jancsó
Miklós két és több élete; Szabó
István. Filmek és sorsok. Vince
Kiadó) után, egy esztétikainak is
mondható könyv, A kétdimen-
ziós ember. A játékfilm drama-
turgiája megírása közben –
mindezt jóval összetettebben és
árnyaltabban látom. A magyar
film számos rendszer- és kur-
zusváltás, háború, forradalom,
politikai, kulturális, közvetlen
szakmai viaskodások, kötélhú-
zások közepette született, s ho-

zott létre igencsak eltérô minô-
ségû, s nemritkán minôsíthetet-
len alkotásokat. Ám sommásan
ítélkezni még ennek tudatában
sem szabad. Kellôen tágas és ki-
merítô korismerettel, az adott
személyiség és mûve holografi-
kus feldolgozásával már vala-
mire juthatunk. És elegendô
távlatból visszatekintve észlel-
hetjük: amit például annak ide-
jén egyértelmûen gyatrának,
romlékonynak véltünk, abból is
kitetszhet sokféle rejtett érték.
Mondjuk a színész kitûnô já-
téka, az operatôr remeklése, a
kommerszben a mesterségisme-
ret, a kötelezô sematikus elôírá-
sokat kijátszó költôiség stb. Eb-
bôl az következik – lehántva
mindazt, aminek nincs köze a
faktumhoz, vagyis magához az
immár megváltoztathatatlan
filmhez –: elsôrendûen esztéti-
kai elemzést, értékelést érdemes
végezni. Így talán a magyar film
bizonyos sajátosságait is meg le-
het jelölni.

– Nem egyedülálló eset, de nem is
túl gyakran fordul elô, hogy az írjon
a filmrôl, annak nagymestereirôl,
aki sokáig e mûvészek pályájának,
alkotásaik létrejöttének is közvetlen
tanúja, netán ösztönzôje, sôt részese
volt. Mit adott munkájához ez a
személyes érintettség?

– Említett könyvemben az
úgynevezett akadémiai filmtu-
dományt is elemzem, „feldol-
gozom”. A külföldit is, a hazait
is. Kivált ennek francia változa-

tát, hiszen a „filmologie” ott
született. (Lásd például Gilles
Deleuze-nek a képmozgásról, a
képidôrôl írt mûveit.) Kínos ta-
pasztalatom támadt. Nem a te-
kintetben, hogy ez valóban tu-
domány-e, mert a filmtudós te-
szi a dolgát: el kell szakadnia az
adott, konkrét filmtôl, s az ön-
nön szempontrendszere alap-
ján megalkotott corpuson
végzi el vizsgálatát. És hát, köz-
tudomású: a tudománynak
nem feltétlenül szükséglete,
hogy a mindennapokban
visszaigazolást nyerjen. Ám a
magamféle „kétéltû” – gyakorló
filmes és esztéta – nem érheti
be ilyen megközelítéssel, vagy
éppen távolodással. Mert a mû-
velet végzése közben elvész a
lényeg: maga a film, amelyet a
fehér vászonra vetítenek, s a né-
zôk megnéznek. Magyarán: a
nézô be van kalkulálva a mûbe.
És azzal is számolni kell: be-
mutatásakor a film elsôhetes,
aztán másodhetes lesz, és így
tovább. S jönnek az új meg új
filmek. Ekképpen ezen alkotá-
sokba némileg beépítették a
megsemmisülést (nyersanyagá-
ban is). Ez ellen tehet valamit a
filmeket gondozó archívum; a
televíziós filmmúzeum, kivált a
technika tökéletesedése révén,
de azért a film más, mint
mondjuk, az irodalom.
Mindez erôsít meggyôzôdé-
semben: ha a filmet esztétikai
minôségében kívánom bemu-
tatni, a megcsinálás módjáról
és eredményérôl, a film ipar-
mûvészeti jellegérôl, esetleges
anyagi és szellemi mulandósá-
gáról, a nézôi reakciókról sem
feledkezhetem meg. Vagyis ar-
ról, hogy a film sajátos része a
huszadik század kultúrájának.
E felismerés tudatában pedig
legalább közelíteni kellene e
mûvészet igazi meghatározásá-
hoz. Ám mindeközben az ér-
telmiség „elengedte a film ke-
zét”. Antonioni, Bergman, Fel-
lini, Godard, Truffaut, vagy
akár Jancsó, Szabó István film-
jeinek annak idején modern
ifjú közönsége volt. Most, úgy
tetszik, nincs ilyen közönség.

– Élô és alkotó kortársait, Jan-
csót, Szabót említette, akikrôl sajá-
tos portrét készített. Magán- és
közéletrajzzal, elemzéssel, szemé-
lyes emlékezésekkel gazdagított

portrét, nagyesszét, monográfiát
írt, nem mellôzve a szépirodalom
eszköztárát sem...

– Csakugyan erre törekedtem.
S munkáim tartalmazzák az
említett kritikai mozzanatokat
is, mert az akadémiai filmtudo-
mány éppen a személyiséget
„választja le” a filmrôl, szinte
afféle „zavaró tényezôként”.
Jancsó is, Szabó is – noha
mindketten úgy tartják: a film a
kompromisszumok mûvészete
– oly erôs egyéniség, hogy az
óhatatlan kompromisszum-
kényszereket (a nyersanyag álla-
pota, az idôjárás, a színész kö-
zérzete, stb.) is a maguk, vagyis
a film javára fordítják. (Lásd
például: Sirokkó, tízperces va-
dászházjelenet, bemenetkor ra-
gyogó napsütés, kijövetelkor
esik a hó; isteni szerencse társul
a géniuszhoz, s létrejön így a
Deleuze említette „lebegô tér”.)
E „megalkuvások”, konfliktus-
kezelések módja is markánsan
jellemzô az ilyen, egyetemes ér-
téket alkotó rendezôkre. Felte-
véseimet, teóriáimat ezek az
életmûvek igazolják. És e mo-
nográfiák eseménytörténeti
szálán az olvasó nem csupán a
mûvészek alkotással átszôtt
mindennapjait követheti, ha-
nem a köztörténelemmel és sa-
ját magánhistóriája párhuza-
mos történeteivel is egybevet-
heti. Ami talán „olvasmá-
nyossá” is teheti könyveimet.

– Gyakran temetnek mifelénk,
másutt is mûvészeteket, mûfajokat.
Azt mondogatják manapság: meg-
halt a film. Nem az történik-e való-
jában, hogy csupán hajdani válto-
zatának kell búcsút mondanunk?

– Csakugyan: a filmek jönnek-
mennek. E százéves történet-
ben készült alkotások kilenc-
venkilenc százaléka valamilyen
zsánerbe sorolható. Vagyis úgy-
nevezett mûfajfilm, mint pél-
dául a western, a krimi, a sci-fi,
stb. Csupán egyetlen százalé-
kuk autonóm mûvészek auto-
nóm alkotása. A Nyolc és fél,
vagy a Szegénylegények mûfaji-
lag besorolhatatlan. Elavulhat a
feszültségkeltô sikátor, sötét csi-
galépcsô, de a kivételes alkotók
az új meg új megjelenési for-
mák, hordozók, közönségízlés-
változások közepette is kiforrják
magukat. A filmmûvészet túléli
a hullámzásokat.

Marx Józseffel
beszélget
Nádor Tamás
A Budapest Stúdió dramaturgjaként, az Objektív Stúdió vezetôje-
ként, a Mafilm vezérigazgatójaként, a Magyar Filmintézet direkto-
raként nyakig-homlokig elmerülhetett volna a magyar és az egyete-
mes filmvilág történetében, tenyészetében, teljesítményében. Ám ez
a „bent is vagyok, kint is vagyok”, gyakorlatiasan teoretikus ember
igyekezett mindig értékén mérni azt, ami körülvette. Vagyis münch-
hauseni mozdulattal fölülnézetbe emelve, de az azonosulás élményé-
tôl, élvezetétôl meg nem fosztva magát. Így hát nem kellett különö-
sebben elrugaszkodnia attól, amit megélt s amihez máig ragaszko-
dik. Számára például Jancsó Miklós vagy Szabó István magán- és
köztörténete sosem volt celluloidból, ember és mûve még monográfi-
ába rögzítve is eleven kortárs mester és baráti élmény maradt. Ô
maga pedig a huszadik századnak a film révén rajzolta-rajzolja meg
portréját, különös ismertetôjeleit, rögzíti ujjlenyomatát.

E M B E R  É S  G O N D O L A T
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ost, hogy Oroszor-
szág mint gazdasági
partner ismét tervek

és megfontolások tárgya, ta-
nulságos lehet, ha elmondom,
milyen üzleteket bonyolított
le 1969-ben a Szovjetunióval
a nagy magyar üzletember:
Kertész Ákos. 

A küldöttség mindjárt érke-
zése napján tisztázta illetékes
elvtárssal, hogy régebbi üzle-
tekbôl kifolyólag maradt még
néhány rubelje Moszkvában.
A magyarok egyet kértek: ne
az utolsó pillanatban utalja-
nak, mert akkor már nem bír-
nak befektetni. A moszkvai
bürokrácia malmai lassan
ôröltek, és a pénzt az utolsó
pillanatban kapták meg: pén-
tek hajnalban indult a gépük
haza, nekik csütörtök délután
fizettek. Egyetlen befektetési
lehetôség maradt, ama híres
GUM áruház, ami akkoriban
úgy mûködött, hogy minden
osztályon egyféle árut lehetett
kapni. Például a cipôosztá-
lyon csak negyvenhatos férfi-
bakancsot. A szovjet emberek
azt is megvették, ha kellett, ha
nem, azután addig csereberél-
tek, míg a 46-os férfibakancs-
ból öt-hat közvetítôn keresz-
tül nem lett 37-es nôi félcipô.
Így mûködött az ellátás. 

Kertész egyenesen a fényké-
pezôgép-osztályra ment, tud-

ván, hogy az orosz fényképe-
zôgépek jó minôségûek és ol-
csók, mivel jóvátételben elvit-
ték Németországból az egész
Leica gyárat az utolsó szögig.
A GUM-ban akkor éppen Zor-
kij 10 típusú gép volt kapható
100 rubelért. A rubelt abban

az évben 16 forintjával szá-
molták, így Kertész azt gon-
dolta, hogy minimum 1600
forintért el bírja adni itthon,
de az sincs kizárva, hogy eset-
leg két-, talán háromezret is
megkap érte, hátha hiánycikk. 

Az elsô, amit a nagy üzlet-
ember hazaérkezvén meglá-
tott egy OFOTÉRT kirakatá-
ban, a Zorkij 10-es fényképe-
zôgép volt – 1350 forintért,
két évi garanciával. Ha ô a
szovjet szerzeményt kéz alatt
adja el, olyan garancialevéllel,
ami csak Moszkvában érvé-
nyesíthetô, ezer forintnál töb-
bet nem kaphat érte, ami ab
start hatszáz forint tiszta vesz-
teséget jelentett, s ennyi a
fényképezôgép-kereskedelem-

ben már akkor is jelentôs ered-
ménynek számított. Mindegy,
Kertész nem keseredett el,
gondolta, egy kicsit használja
azért a fényképezôgépet, egy-
két tekercs filmet ellô, úgy
passzolja tovább, azt senki
sem fogja észrevenni, hogy

már nem vadonatúj. 
Vett is – ha jól emlékszem –

63 forintért egy tekercs filmet,
betöltötte, kipróbálta az összes
gombot és billentyût, beállí-
totta az exponálási idôt, a blen-
denyílást, a távolságot, szemé-
hez emelte a keresôt s amikor
szépen mutatta a keret az ob-
jektumot, lôtt. A gép kattant,
de valahogy furcsán, aztán úgy
maradt. A gép. Ezt úgy tessék
érteni, hogy attól kezdve soha
többé egyetlen gomb, vagy bil-
lentyû, vagy kallantyú nem
mozdult rajta se elôre, se hátra:
tökéletesen leblokkolt, vagy…
hogy is mondjam… besült az
egész masina. 

Még a Kertész profi fotós ba-
rátja sem volt képes a gépet föl-

támasztani, el kellett vele
menni az OFOTÉRT-ba. Csak-
hogy az kereskedelmi vállalat
volt, tovább kellett vinni tehát
egy optikai mechanikushoz,
aki javítással foglalkozott. A
maszek kisiparos 600 forintot
kért a javításért. Kertész és a ba-
rátja kiszámították, hogy egy
használt, sôt már javított, ga-
rancia nélküli Zorkij 10-esért,
ha az új 1350-be kerül két évi
garanciával a boltban, Kertész
szerencsés esetben 800 forintot
kaphatna (ebbôl 600 lenne,
ugye, a javíttatás), s ezzel sike-
rülne száz rubelt (1600 forint),
kettôszáz forintért beváltania,
föltéve, hogy hónapokig tartó
keresgélés után találna rá vevôt.
A szakember meghallotta a be-
szélgetés foszlányait és fölaján-
lotta, hogy ô adna a gépért így,
ebben az állapotában kettôszáz
forintot, és akkor nincs többé
gondjuk vele az uraknak. 

S lôn. 
Nemrég fönt nevezett Ker-

tész Ákos hírneves kereske-
delmi szakembert meghívták a
Tôke és Profit címû laphoz,
hogy riportot készítsenek vele
A siker titka az orosz–magyar
kereskedelemben címmel. A
fönti eseményt Kertész sze-
mérmesen elhallgatta. Azért
gondoltuk mi, hogy megoszt-
juk információinkat a Könyv-
HÉT olvasóival.

■ Julia Franck 1970-ben szü-
letett Kelet-Berlinben. Az
egyik legtehetségesebb írónôk
egyike, aki a „Literatur Werk-
statt Berlin”, Open Mike” dí-
ját nyerte el 1995-ben, majd
1998-ban az „Alfred Döblin
ösztöndíjat” és Klagenfurtban
a 3-SAT-díjjal tüntették ki.

Julia Franck „Liebediener”
címû regénye 1999-ben jelent
meg. A mû különleges törté-
net szerelemrôl, halálról,
szenvedélyrôl.

Csodálatosnak ígérkezô hús-
vét hétfô Berlinben. Már idôt-
len idôk óta próbál kisorolni
egy autó az útszéli parkoló-
ból. Miért nem veszi észre a
sofôr az asszonyt, aki a hirte-

len kikanyarodó kocsi elôl ré-
mülten ugrik félre, éppen egy
villamos kerekei alá? S miért
tûnik el oly hirtelen?

Beylán, a regény fôszereplô-
jén kívül senki nem látta az
autót. Nem is sejti abban a
pillanatban, milyen mérték-
ben befolyásolja ez az ese-
mény életének további né-
hány hónapját. Beyla valami-
lyen különös oknál fogva
hallgat. Hallgat, amikor felis-
meri, hogy a halott nô a
szomszédja. Hallgat, amikor
Charlotte nagynénje meg-
hívja ôt a temetésre, s fel-
ajánlja, hogy régi pincelakása
helyett lakjon a jövôben
Charlotte emeleti lakásában.
És hallgat még akkor is, ami-

kor a temetésen találkozik
egy férfival, akit mintha már
látott volna valahol. Egy kis
piros autó kormányánál,
amelynek oly sok idôbe ke-
rült kijutni az útszéli parkoló-
ból húsvét hétfôjén.

Beyla fülig szerelmes lesz
ebbe a titokzatos férfiba, aki
újra meg újra kitér az elôl,
hogy bármit is meséljen magá-
ról, s akivel kapcsolatban
azonban folyamatosan meg-
magyarázhatatlan események
történnek.

A regény egy szenvedélyes
szerelem története. Magá-
nyos emberek találnak egy-
másra egy elszemélytelene-
dett nagyvárosban. Beylát
egy dolog vezérli. Szeretni, és
szeretve lenni, s csak a regény
végén derül ki, milyen áron.
Ô még a férfival kapcsolatos

furcsa események ellenére is
élvezi a boldogságot, a hét-
végi kirándulásokat a kis pi-
ros autóval… .

A történet elején talán kicsit
vontatottnak tûnik a fôsze-
replô életének bemutatása, de
az írónônek ragyogó eszközei
vannak arra, hogy emiatt ne
tegyük le a regényt. Késôbb
nem bánjuk meg. Remény-
kedjünk azonban, hogy még-
sem állja helyét egészen, bár-
mennyire igaznak látszik is a
„Süddeutsche Zeitung” egyik
megjegyzése, miszerint „ez a
kilencvenes évek szerelmi tör-
ténete”.

Paksi Margit

239 oldal, megjelent: DuMont
Buchverlag GmbH et CO KG,
Köln, 1999.

K e r t é s z  Á k o s
A nagy üzletember

Moszkvában

M

Julia Franck – Liebediener
K I A D Ó R A  V Á R V A
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■ Volt egy orosz író, aki úgy
érezte, megfullad attól, ami
Oroszországban körülveszi, a
fizikai és szellemi szegénység, a
zsarnokság, s persze a cenzúra,
mely azt sem engedi, hogy leg-
alább elmondja, ami nyo-
masztja. Számûzetése végével
el is ment Franciaországba, ott
élt évtizedekig, s ott vált vérbeli
orosz íróvá. „Munkamódszeré-
rôl faggattam az orosz írót és
csodálkoztam, hogy nem maga
fordítja mûveit, mert szép tisz-
tán beszélt franciául, csak érzé-
keny szelleme miatt egy ici-pi-
cit lassan” – írta róla (aligha-
nem Ivan Turgenyevrôl) Al-
phonse Daudet a Harminc év
Párizsban címû könyvében. Pa-
radox módon a francia fôváros-
ban született meg a Rugyin, a
Nemesi fészek, A küszöbön, az
Apák és fiúk, Turgenyev na-
gyon fontos, nagyon orosz re-
gényei – mégsem ôróla szól a
mese, hanem kortársunkról,
akitôl mellesleg a fenti Daudet-
idézetet mottónak használta
egyik regényében. Az 1957-
ben, Krasznodarban született
Andrei Makine-rôl beszélek,
akinek ugyanabból lett elege,
amibôl a 19. században Turge-
nyevnek. 1987-ben ô is áttette a
székhelyét Párizsba s ô, aki a
franciát is anyanyelvi szinten
beszélte, szintén ott vált vérbeli
orosz íróvá. Olyan íróvá, hogy
1995-ben megjelent, A francia
hagyaték címû regényére egy-
más után Goncourt-, majd Me-
dicis-díjat is kapott. Írói sorsa
látszólag fordítottja Turgenye-
vének, aki Daudet szerint bát-
ran írhatott volna franciául is.
Makine pontosan ezt tette,
mégis csak némi ravaszkodás
után tudta elfogadtatni magát a
franciákkal. Ezt így beszéli el A
francia hagyatékban: „Lermon-
tov és Nabokov közé voltak be-
szorítva elsô könyveim. Ami
részemrôl egyszerû irodalmi
hamisítás volt, a könyveket
ugyanis franciául írtam, a ki-
adók elutasították: „furcsa
orosz pofa” voltam, „aki franci-
ául kezdett írni”. Elkeseredé-
semben kitaláltam magamnak

egy fordítót, úgy küldtem be a
kéziratot, mint oroszból fordí-
tott szöveget. Elfogadták, kiad-
ták, gratuláltak”.

Az Ab Ovo Kiadó valóságos
(és dicsôséges) missziót teljesít
azzal, hogy immár Makine
ötödik regényét adja ki. Nem-
csak (talán véletlen) hasonlósá-
gokat akartam érzékeltetni az-
zal, hogy ez az író Turgenyevet
juttatja eszembe, de Makine te-
hetségét, írói alkatának sajátos-
ságait is. Prózája éppoly varázs-
latos, az évek múlásával éppoly
kevéssé halványuló hatású,
mint a 19. századi nagy oro-
szoké. Mindenekelôtt írásainak
hangulata ragad magával, az a
megfoghatatlan életérzés, mely
csupán egy-egy röpke jelenet
erejéig felbukkanó szereplôi-
bôl is árad, ahogy odavetett fél-
szavakból megsejthetô a sor-
suk, ahogy szempillantásnyi
idô alatt tisztában vagyunk le-
hetôségeikkel. Egy folyóparton
töltött este élményét, a távol-
keleti izbák világát, egy szovjet
tábornoki lakás légkörét, a le-
pusztult vasúti várótermek, vi-
déki mozik hangulatát olyan
emlékezetbe tapadó erôvel
festi, hogy saját élményünk-
ként raktározzuk el.

Makine másfél évtizede él Pá-
rizsban, de azóta is csak Orosz-
ország érdekli, szenvedélyének,
kíváncsiságának egyetlen tárgya
az orosz ember, az orosz közel-
és távoli múlt, s abból ki nem
téphetô jelen. Az egyszerûség
kedvéért inkább idézem azt a
vallomását, amelyben alig pár
szót kellene kicserélni ahhoz,
hogy Turgenyev, vagy akár
Dosztojevszkij vallomásának is
hihessük: „Igen, orosz voltam.
Bár még zavarosan, de tudtam,
mit jelent ez. A lelkünkben
hordozni a fájdalomtól eltor-
zult lényeket, az elszenesedett
falvakat, a mezítelen tetemek-
kel teli, befagyott tavakat. Is-
merni az emberi nyáj beletörô-
dését a zsarnoki erôszakba.
Meg az iszonyt, ha az ember
úgy érzi, részese ennek a bûn-
nek. És a megszállott vágyat,
hogy folyton újrajátssza a régi

történeteket, hátha ki tudja ik-
tatni belôle a szenvedést, az
igazságtalanságot, a halált...
Csapdába csalni a rosszat. Me-
nedéket nyújtani lelkünkben
ezeknek az embereknek s az-
után egy napon a rossztól meg-
szabadított világban szabadon
engedni ôket. Addig azonban
osztozni a fájdalomban, amely
éri ôket. Gyûlölni magunkat
minden kisiklásért. Úgy élni az
örvény szélén, mintha mi sem
volna természetesebb. Igen, ez
Oroszország”.

Ha ez az életérzés csakis ilyen
– Makine mûveiben egyébként
ritka – konfessziókban jelent-
kezne, még nem volna vérbeli
prózaíró, legfeljebb egyike a
botcsinálta prófétáknak, akik
azon a táján feltûnô sûrûséggel
teremnek. Makine-nak azon-
ban fantasztikus történetei
vannak, azokból derül ki, hogy
mindez nem az ô extravaganci-
ája, póza, hanem olyan valami,
amit tömegek gondolnak, érez-
nek, tekintenek létük irányadó
eszméjének. És Makine-nak,
éppen orosz mivoltából faka-
dóan, ebben a történethiány-
ban szenvedô modern világ-
ban oly sok elképesztô törté-
nete van, hogy valósággal ful-
doklik tôlük – még csak ismé-
telgetnie sem kell magát. Mivel
ô már nem a sztálini évek szü-
lötte, amely korszakról sokan
és sokat írtak már, annál döb-
benetesebb, ha a hatvanas-het-
venes évek Oroszországa Ma-
kine hiteles ábrázolásában
olyannyira hasonlít a harmin-
cas-negyvenes-ötvenes évek
Oroszországához. Legutóbbi,
(magyarul nem igazán szeren-
csés ötlettel Sorsszimfónia
címre átkeresztelt) regénye
1978-ban indul, jelképesen ab-
ban az évben, amikor Alexandr
Zinovjev megalkotja revelatív
definícióját, a „homo sovieti-
cus”-t. Makïne „úgy tesz”,
mintha csak ennek létjogosult-
ságát akarná illusztrálni, de
persze esze ágában sincs ezt
tenni. Ehelyett elmeséli Alexej
Berg sorsát, akivel semmi „kü-
lönös” nem történt, a szüleit
egy nap, a belsô ellenségkere-
sés tébolyában elviszik, s ettôl
kezdve ô már nem leendô, te-
hetséges zongoramûvész, ha-
nem egy torz logika szerint

maga is ellenség. A háború, a
Nagy Honvédô idején, amikor
álnéven, más bôrébe bújva
akár „hôs” is lehet, megmenti
például egy tábornok életét,
aki hálából fiává fogadja (leg-
alábbis azt ígéri), látszólag ki-
búvó a neki rendelt sors alól –
de még különösebb kegyetlen-
ség se kell hozzá, csak az, hogy
a dolgok a békével visszazök-
kenjenek „rendes” kerékvágá-
sukba, és Berg máris lágerbe ke-
rül, az élete visszafordíthatatla-
nul kisiklik. 

Makine, aki ritka ökonómiá-
val, egyetlen fölösleges szó nél-
kül építi fel rövidke regényét,
látszólagos pazarlással megket-
tôzi ezt a sorsot, Berg életét
olyan valaki elbeszélésébôl is-
merjük meg, akirôl sejti az ol-
vasó, hogy nyomasztó élmé-
nyei a lényegben aligha külön-
böznek attól, amit Berg élt át.
Ez az írói fogás azonban azt a
benyomást kelti, hogy az ext-
rém történet valójában átlagos,
hogy aki egyetlen orosz élettör-
ténetét hallja, az egész Orosz-
országét megismeri. Mindeh-
hez még Makine író-elôdeiéhez
hasonló érzékletessége járul: az
apró tárgyak, a ruhák, az utcák
málló falai, egy harmadosztá-
lyú vasúti kocsi deszkái kockák
egy mozaikból, melyek az egé-
szet kiadják. Önnön mélyorosz
lelkükbe temetkezô figuráit
Makine idôrôl-idôre iróniába
göngyöli, a kegyetlenség perceit
pedig gyöngéd pillanatokkal
oldja. Regényeit olvasva az em-
ber valahogy nem érzi anakro-
nisztikusnak egyik hôse kijelen-
tését: „Tudod, Oroszországban
az író isten volt. Egyszerre vár-
ták tôle az utolsó ítéletet és a
mennyországot. Az ember
megtehette, hogy nem vesz ci-
pôt télire, és lefagy a lába, de a
könyvet megvette...” Hát igen,
ez alighanem a Makine-féle
írók miatt lehetett így. 

Andrei Makine: Sorsszimfónia
(fordította: Szoboszlai Margit)
Ab Ovo, Bp., 2002. 109 oldal

O L V A S Ó S Z E M Ü V E G

A „homo sovieticus”
krónikása
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■ – Sokmûfajú életmûvében a dráma, úgy tûnik, új-
donság. Drámakötetében azonban egyszerre öt szín-
darabbal lép az olvasó elé, melyeket 1999 és 2001 kö-
zött írt. Ez egy régi vonzalom beteljesítése, vagy két
nagyobb próza között egyszerre, hirtelen tört ki Ön-
bôl a drámaíró?

– Az elmúlt rendszerben nem álmodhattam
arról, hogy színház közelébe engednek, mivel
írásaim a „tûrt” kategóriába tartoztak, és aláír-
tam petíciókat a Kádár-rendszer ellen. Amikor
novelláskötetem (Nem sírunk, nem nevetünk)
megjelent 1984-ben, Csizmadia Tibor, aki ak-
kor a szolnoki színház rendezôje volt, felfigyelt
rá, és színpadra akarta vinni, már próbálták, hi-
ába – ha színpad, akkor az számomra a „til-
tott”-at jelentette. Engem egyébként soha sem
vonzott az a fajta színház – sem a profi, sem az
amatôr, sem az avantgárd, sem a hagyományos
– amelyet Magyarországon megszoktunk. Rit-
kán jártam és járok színházba, és a szünetben,
általában az elsôben, el is szököm. Marha unal-
mas. Viszont mindig motoszkált bennem egy
érzés, hogy tudom, milyen volna az a színház,
amely számomra nem volna unalmas. Végül
megszületett ez az öt – újítás. Hadd tegyem
hozzá, manapság az újítás már gyanús. 

– Kötetének címe: Abreál, óhatatlanul azt a benyo-
mást kelti, mintha a méltán sokat csúfolt „szocreál”
ellentétét akarná létrehozni. Tulajdoképpen mit je-
lent, micsoda ez az „abreál”?

– Ne haragudjon, de bizonyos kifejezéseket
nem vagyok hajlandó kiejteni vagy leírni, még
ellenérzéssel sem, ilyen a szocreál is – ezt most
ejtem ki elôször. Az abreál egy új színpadi stí-
lus. Nem egyszerûen a realitás abszurdja, és
nem az abszurditás reálisa, hanem egybejátsza-
nak. Hadd idézzek az Elôhangból: „Ma nem
úgy létezünk, nem úgy élünk, nem úgy hala-
dunk a halálig, mint eddig. Új játékokat ját-
szunk, darabjaimban is, melyeknek tétje más,

mint régi játékainké. A tét: értjük-e magunkat
még? Az Abreálban [...] benne rejlik az a jelen
pillanat, amikor már nem a halál, hanem az élet
a legfôbb botrány.” Azonban vigyázat, a leg-
fôbb botrány elôadásait jókedvûnek, sôt vicces-
nek, nemkülönben derûsnek képzelem. Ha pél-
dául a színpadon megcsonkítja magát az egyik
szereplô, mint A gödörásó lányban, akkor azt vi-
dáman, nevetve, sôt felszabadultan teszi – és ez
nem ironikus, hanem valódi felszabadultság.
Szerintem, ilyen lett az ember és az élete. Bot-
rányos, de felszabadultan, derûsen botrányos –
ez az új stílusom titka. 

– Drámának nem a könyv az igazi megjelenési for-
mája, de Ön ráadásul az elôszóban azt is az olvasó
lelkére köti, hogy darabjait „másképp” kell olvasni,
mint általában a drámákat. Mit ért ezen?

– Tudtam, hogy darabjaim felfedezésére nem
számíthatok, hiszen merôben ellentétesek a ma-
gyarországi színház várakozásaival. (Lehet, hogy
Moszkvában, mivel megszületett az orosz fordí-
tás, hamarabb adják elô.) Már annak is örültem,
hogy olvasni lehet ôket, ezért írtam az Elôhan-
got, melyben receptet adok az olvasónak, mi-
lyen szemlélettel vértezze fel magát. Azt írom:
„Úgy olvassuk, ahogyan létezünk, ahogyan
élünk, egészen nyugodtan úgy, [...] ahogyan
reggel a napot elkezdjük, ahogyan délelôtt és
délután folytatjuk, ahogyan este befejezzük. Ért-
hetetlen és képtelen napokra ébredünk... Érthe-
tetlen és képtelen tevékenységekre kényszerü-
lünk. Ahogyan életbenmaradásunkhoz képte-
len technikákat alkalmazunk, úgy olvassuk.” 

– Darabjai mögött szinte minden esetben fölfedez-
hetjük a regénybeli (vagy éppenséggel a szociográfia-
beli) elôzményt. Mégis úgy érzem, ami a prózában
még teli volt személyességgel, az élmény közvetlenségé-
vel, az itt a drámákban tovább szublimálódott,
mintha egyenesen azért tette volna át kedves hôseit és
szituációit egy másik mûfajba, hogy végképp csak az
maradjon belôlük, ami általános érvényû, ami az el-
múlt évtizedek jellegzetes magyar sorsait, problémáit
hordozza. Beleérzés ez részemrôl, vagy tényleg errôl
van szó?

– Jól érezte meg, mivel úgymond végsô kér-
désekkel foglalkoznak darabjaim, és az ilyen
kérdések csak akkor kerülhetnek elô, ha már
szublimálódtak az emberben. Az Abreál címû
darabom például nem más, mint egy százéves
táncosnô különös emlékei a huszadik század-
ról, elôadva hajdani és mai divatos tánclépések
groteszk kíséretében. A Gabes és Gy. Bence: a
gyilkos, mint reklámfigura, és az áldozatok,
mint a gyilkos reklámfigura reklámfigurái, ám
sorsuk valódi, hús és vér sors. A Halálkísértô: az
üldözöttség konstrukciójának felépülése félre-
értésekkel, melyekrôl nem tudható, hogy félre-
értések-e vagy sem. Tehát a hívószavak: husza-

dik század, gyilkos, reklámfigura, áldozat, hús
és vér, üldözöttség, önmagát beteljesítô végze-
tes jóslatok, meg az önfeledt önpusztítás A gö-
dörásó lányban, mind-mind a végsô kérdésekre
utalnak. 

– Aki darabokat ír, az óhatatlanul színházi szer-
zôvé válik, vagy szeretne azzá válni. Az Ön darab-
jairól tudnak-e egyáltalán a színházak, olvasták-e
dramaturgok, rendezôk, esetleg színészek, vagy
mindez még a jövô zenéje?

– Hát azért nem óhatatlanul válik színházi
szerzôvé – és fôleg nem az én esetemben. Min-
den színháznak küldtem kötetet, fôvárosinak és
vidékinek, „avantgárdnak” és „hagyományos-
nak” stb. Ennek ellenére nem biztos, hogy tud-
nak róla. Az a tapasztalatom, hogy olvasni nem
szeretnek, szellemileg le vannak épülve, ugyan-
akkor sznobok, a szó legrosszabb értelmében.
Röghöz kötöttek szegények, rég lejárt dramatur-
giákat favorizálnak, nevetséges és talmi színpadi
babonák fogjai, véleményük hülye elôítéletek-
bôl táplálkozik, miközben kisstílû ügyeskedô
kontárok – ha iparosok, az már valami – tiszte-
let a kivételnek. Bizonyos neves rendezôk meg
azt gondolják, hogy a rendezés ugyanolyan esz-
tétikai minôség, mint a darabírás – nagy-nagy té-
vedés. Tévedésük jegyében rendezgetik a sem-
mit, az irodalmi nullát. Ha a színházi rendezôk
hatalmi terrorja tovább folytatódik, akkor az
inspirálni fogja például a képzômûvészeti tárla-
tok rendezôit is – mint ahogy már inspirálja is –
arra, hogy festôknél, szobrászoknál többre tart-
sák magukat, és saját alkotásuknak kiáltsanak ki
mondjuk egy szoborkiállítást.

– Úgy hallottam, most, hogy drámái megjelentek,
ismét egy hosszabb próza foglalkoztatja, ún. nagyre-
gényt készül írni. Igaz-e ez, esetleg máris dolgozik-e
rajta, és (ha nem túl korai a kérdés) lesz-e majd en-
nek is drámai változata?

– A Virágh Hanga legendát ír második részén
– címe: A jelzômûvész – dolgozom. Fogalmam
sincs, hogy lesz-e belôle dráma, de arról sincs
fogalmam, hogy írok-e még valaha színdara-
bot. Aki távol van a jelen színházától – mond-
hatnám, hogy aki nem tagja egyetlenegy érdek-
kijáró csoportnak sem –, mint én, az csak hob-
biból írhat, és nem tudom, hogy lesz-e még
ilyen hobbim. 

Írófaggató
Nádra Valér ia megkérdezte

Berkovits Györgyöt
BERKOVITS GYÖRGY (1940) író Oroshá-
zán született, a ELTE TTK biológia–földrajz
szakára járt 1959 és 1964 között, késôbb szoci-
ológiából is diplomát szerzett a Bölcsészettudo-
mányi Karon (1975). 1973-tól a Valóság, 1975
és 1983 között a betiltott Mozgó Világ munka-
társa.1993-ban a Budapesti Negyed alapító
szerkesztôje, 1997 óta a BUKSZ szerkesztôje.
Elsô könyve 1976-ban a Világváros határában
címû szociográfia, ezt a Terepszemle (1980), il-
letve a – mondta Gábor, magyarázta Gy.Ben-
ce (1984) követi ebben a mûfajban. Regényei:
A barátom regénye (1990), Életvesztesek
(1991), Halálkísértô (1992), Virágh Hanga le-
gendát ír (1998). Munkásságát 1993-ban Bu-
dapestért díjjal ismertek el. A 2002-es könyv-
hétre jelent meg drámáinak kötete.



15w w w. k o n y v 7 . h u

■ „Ha Isten segít, szeretném foly-
tatni életem áttételes történetét” –
írja Rónay László, aki sokrétû és
termékeny irodalomtörténészi,
professzori munkássága mellett
arra is mentett magának idôt, hogy
a széppróza hívásának engedve
közreadja a Hajrá Felhegy! folytatá-
sát, a Felhegyi legendákat. A Szent
István Társulat újdonsága nem
árulja el, ki rajzolta oda a címlapra
– néhány, kedvesen vásott kül-
lemû, hatalmas körzôvel, vonalzó-
val, tollal, ceruzával, könyvvel paj-
zsosan-attribútomosan felfegyver-
kezett kamasz mögé – az iskola-
épületet, melyet egy késôbbi diák-
nemzedék tagjaként magam is bol-
dogítottam. Elsôül természetesen
az ismerôsség jó érzése ébredt fel
bennem a tömören, hangulatosan
szerkesztett fejezeteket (a lenyû-
gözô és esendô Vazul atya temp-
lomemelésének históriáját és a
Pufi nevezetû fôalak gimnáziumi
éveinek krónikáját) olvasva.
Ahogy egyik oktatója a fôhôst za-
varja ki (igazságtalanul!) az óráról,
úgy hajított ki egyszer engem
(igazságtalanul…?) a könyvbeli
Dombi tanár úr. S persze ezernyi
más emlék, élmény, érzület is kö-
zös (ha mégsem, nem nehéz idô-
hidat verni, mert egy ideje az in-
tézmény és az öregdiákok jóvoltá-
ból hozzáférhetô A Budapesti Pia-
rista Általános Gimnázium Év-
könyve 1950–1955 címû kiadvány,
sôt számos más évfolyam regisz-
tere és annalese is, gaz módon te-
hát akár fel is üthetem Rónay ér-
demjegyeit, tanárainak névsorát,
buzgalmának és sikereinek doku-
mentumait. Igazán nincs mit szé-
gyenkeznie. Amit az osztályzato-
kat böngészve nála fizikából és
testnevelésbôl találok, azt ô nálam
matematikából és latinból találná).

A kulcsregényszerû szöveg finom
utalásai az újabb Felhegyet az iroda-
lomban jártas felnôtt olvasók szá-
mára is érdekessé – sokszor mulat-
ságossá – teszik, hiszen Rónay
György fiának alkotásáról, tehát ta-
núságtételrôl van szó. Élvezetes és
merengtetô játék (játék?) Csôtért,
Baádot, a szállongó írókat, költôket
nagyjából azonosítani; az „Egy arc
meredt rá. Kifosztott, lesikált arc”

mondatkettôsében Mándy-hom-
mage-t látni; ciccenteni, ha egy „tö-
pörtyû” termetû tanár „Pogány el-
határozásában” név szerint is ráis-
merünk az (Esterházy Péter által is
megénekelt) különleges – és rette-
gett – pedagógusra.

Az iménti (és már az egyetemi
évek krónikáját ígérô), a hûség-elvû
szép könyvvel együtt érkezett Ró-
nay testáló elvû kötete, az Unokáim
könyve (Új Ember), mely egy-két mo-
tívumban (a szerzô vitézi termete;
bizonyos, számtanpéldákban folyó
csapok elzárásának gondolata stb.)
összcsengést is kondít. Szûcs Édua
rajzai szellemesen-kedvesen képezik
le – a nagyatyával, az unokákkal, a
barátokkal, a lényekkel, a tárgyak-
kal, sôt a láthatatlanokkal együtt –
azt a világot, amelybôl ez a nem pa-
rainesises, mély humorú szössze-
net-gyûjtemény párolódik. Jegyze-
tek, tárcanovellák sora – a burkolt
írói akaratból valamiképp mindig
fohász-közeli tónusban, a gyerek-
szem számára láttatva, hogy a sok-
szor gorombán profánban merre la-
kozik az isteni. Szembesítô séták, Szo-
robán, „Légy vendégünk”, Szülinap,
avagy az örömrôl, Azok a régi szép
idôk: egy-két cím a legsikerültebbek
sorából.

Györffy László is folytat, ô is az
unokáinak mesél. Az Újabb kalan-
dok az incifinci erdôben (Littera
Nova) címével feltárja az elôzmé-
nyét is. Ahhoz képest immár egy
kis örökhagyó borongás is belengi
a példázatokat, de az író erudíciója
– és Gyulai Líviusz színezett rajza-
inak groteszkuma – másfelé sik-
latja a meseregényt. Az incifinci
erdô: pestszentlôrinci erdô; a be-
kószált gyerekbirodalom a Virág-
árok-patak mentén húzódik.
Györffy tolla úgy népesíti be ezt a
– nem épp elônyére – radikálisan
átalakuló világvárosi kistájat, hogy
a könyvbeli nagypapa is „gyermek
lesz újra”, a kicsik pedig a termé-
szet ajándékaival együtt fogadják
el azt a szociológiai valóságot,
amelybe beleszülettek – ahová
például az emberek „gyárat építet-
tek és elnevezték Darugyárnak”. A
létezés összetevôinek el- és megne-
vezésére serkent Györffy nevek-
ben szembetûnôen gazdag mun-

kája (melyben az alliteráló névadás
sulykolását változatlanul mechani-
kusnak vélem): a valószínûleg az
élôbeszéd elôképeit is maga mö-
gött tudó, csiszolt textus a nyelv, a
beszéd felelôsségére (is) int.

Az ember tragédiáját színre vivô
Csiszár Imre rendezésében láttam
húsz esztendeje, hogy a paradicso-
mot – a bûnbeesés elôtti állapotá-
ban – olyan hatalmas, vidám állat-
óvodának is el lehet képzelni,
amelyben Ádám, Éva, valamint a
kisoroszlán, a maci szinte testvérek,
és valószínûleg a kígyó is volt vala-
mikor gyerek. A Mackó Máté és
Luca cica névre keresztelt unokák,
de még a legkisebb, a pici Áron is
olyan közegben gyarapítja szelle-
mének és testének sejtjeit, ahol
Róka Ricsiék utódai (Rudika, Ro-
land, Regina, Ramóna – az erdei
névválasztási statisztikát is érzékel-
tetve és ironizálva szökteti ôket az
író), Ôzbak Bálint, Ôzsuta Sára és
Ôzgida Gedeon rokonmód megta-
lálja a helyét. Györffy értékrendje
úgy teljes, ha lehetôleg valamennyi
teremtményét a párjával mutat-
hatja föl, a „van társa” örömével, s
kitûnôen alkalmazza a világ megis-
mertetésére a hasonlításokat és a ta-
lálgatásokat, melyekkel a gyermeki
elme közelebb kerülhet fogalomal-
kotó céljaihoz és a szíve is „na-
gyobb szív” lesz. (Itt se hagyjam ki
a kedvenc fejezetemet, melybe a
karnevál bonyolult toposza is be-
szövôdik: Farsangi álarcosbál, avagy
zûrzavar az avarban.)

Azt mondta a minap – író–ol-
vasó találkozón – Nógrádi Gábor,
hogy bár az unokája még nincs
egyéves, ô, amióta ír, az unokák-
nak ír. Nemzetközi elismerést is
kivívott, esetleg meg is filmesített
ifjúsági könyveinek regimentjét
nézve a kijelentés önmagát igazol-
ja. Ma már bizonyára sok-sok ezer
gyerek (és felnôtté lett egykori gye-
rek) hordoz magában – akár öntu-
datlanul is – Nógrádi Hecseki, Pe-
tepite és más alakjai körül tarkálló
poéndús, aforisztikus, egyedi
gyúrtságú szavakat, mondatokat.
Az Itt éltünk köztetek sorozat állat-
sírverseit elsôsorban nem gyerme-
keknek írta, de hozzájuk is utat ta-
lál. A kétnyelvû kiadással (Press-
kontakt) még inkább: Tótfalusi Ist-
ván angolításai (We lived among
you all) a magyar szöveg hasábjai-
val párhuzamosan állnak, így ta-
nítva emberséget (meg emberte-
lenséget…) és angol nyelvet is. A

szerzô név – Anna Moll – talánya
mára feloldódott (egyébként vö.:
a-ni-mal). A sajátságos mûfaj ke-
serû, de szókimondó filozófiáját
jelezze Az utolsó bölény hat sora:
„Nincs üzenet. Bámulhattok, hiá-
ba. / A milliónyi holttetem felett /
semmi titok, rejtély nem lengedez.
// Ben God is elhagyott, ki szere-
tett, s azóta gyûlik alattam a trá-
gya. // Hobbiból öltök, s haltok,
emberek”. (Angolul a záró sor:
„It’s a sport for you to kill and die,
oh men”.) A kopár közlés poétiká-
ját fôképp a God (Isten) névválasz-
tás szervezi (a Ben is lehet akár a
bene: jó maradéka). Ha az elmúlás
tragikumára esetleg nem is min-
dig, a nyelvi fantázia mesterfogása-
ira egy kisiskolás is ráhangolódhat.
Ebben sokat segítenek Cakó Ferenc
homokképei is.

A Holnap Kiadó beillesztette nagy-
szabású Mesekönyv-sorozatába a Bru-
mi újabb kalandjait, ismét sokat téve
azért, hogy a szerzô amolyan „nem-
zeti nagypapa” maradjon: Bodó Béla
ugyanis úgy ötven évvel ezelôtt ki-
talált egy ma már „konzervatívnak”
ható, ám a számítógépek világában
is virgoncan, örök-gyereken élô me-
semackót. Nekem a Brumi Mackó-
városban volt a kedvencem, mely
történetesen 1956-ban jelent meg.

A Holnap még karácsony elôtt ki-
hozott szellôs-szép könyvének idén
aktualitást ad (bár erre a gyerekolva-
sók fütyülnek) a szerzô születésé-
nek centenáriuma. Vajon július 15-
én megemlékezik-e valamelyik or-
gánum a századik születésnapról?
Bodó meglehetôsen fordulatos pá-
lyát futott be (1970-ben hunyt el).
Elkélne róla egy kismonográfia,
nem annyira a teljesítménye, in-
kább a sorsa, újságírói ténykedése
miatt (egyes novelláit érdemes újra
elolvasni). A múló évtizedekrôl tu-
domást sem vevô Brumijával tény-
leg „nemzeti nagypapa” lenne? Ha
az Új Magyar Életrajzi Lexikon I.
(A–Cs), 2001-es kötetét kérdezzük
– abban benne sincs (a Magyar Élet-
rajzi Lexikon kiegészítô kötetében –
1981 – még igen). Pedig ha száz
gyerekbôl csak egyetlen is kíváncsi
lesz egyszer, kinek a fejében ötlött
fel Brumi, talán épp ebben a kiad-
ványban keresné.

Ne legyen ilyen mélabús a vége.
Vissza Rónayhoz, ahogy Pufi a ta-
nárait szemlézi: Pál, Fehér, Világi
tanár úr. Vissza Györffyhez, ahogy
újra és újra a fáit sorolja: tölgy,
bükk, hárs, akác…

Mesélô nagypapák

S Z E M M A G A S S Á G B A N

fé lcédu lá i
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Minden könyv egy helyen!
TANKÖNYVCENTRUM
a Kódex Könyváruházban

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

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

Minden könyvet egy helyrôl!

PARNASSZUS ANTIKVÁRIUM
1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 50. Tel./fax: 311-6049 
vásárol régi könyveket, könyvtárakat, mûfaji, tartalmi, 
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Libri sikerlista
2002. január 10–23.

A Libri üzlethálózatban regisztrált vásárlások számítógépes összesítése alapján

SZÉPIRODALOM

1. Kertész Imre:
Sorstalanság

Magvetô Könyvkiadó

2. Rácz Zsuzsa:
Allítsátok meg
Terézanyut!

Bestline Kiadó

3. Harris, Joanne:
Szederbor 

Ulpius-Ház
Könyvkiadó

4. Tolkien, J. R. R.:
A Gyûrûk Ura

Európa Könyvkiadó

5. Fielding, Helen:
Nagy szerelmem

története
Európa Könyvkiadó

6. Sáringer Károly:
Nôt akarok! Válasz

Terézanyunak
Pallas Antikvárium

Kiadó

7. Bushnell, Candace:
Szex és New York
Gabo Könyvkiadó

8. Harris, Joanne:
Csokoládé

Ulpius-Ház
Könyvkiadó

9. Márai Sándor:
Füveskönyv

Helikon Kiadó

10. Kárpáti Andor:
Kurvajó

Dee-Sign Kiadó

ISMERETTERJESZTÔ

1. Illig, Heribert:
Kitalált középkor

All Print Könyvkiadó

2. Víg György:
Ellenségek közt

Magyar Könyvklub

3. Burian, Peter –
Caputo, Robert:

National Geographic
Fotóiskola

Geographia Kiadó

4. Stahl Judit:
Enni jó!

Park Könyvkiadó

5. Keesling, Barbara:
Jó kislányok,

rossz kislányok
Bestline Kiadó

6. Oliver, Jamie:
És egyszerûen csak fôzz!

Park Könyvkiadó

7. Somerville, Neil:
Kínai horoszkóp 2003 
Édesvíz Könyvkiadó

8. Havas Henrik:
Kurvaélet

Alexandra Kiadó

9. Szilágyi János:
Privát

Budapest-Print Kft.

10. Horváth Ilona:
Szakácskönyv
Vince Kiadó

GYERMEK, IFJÚSÁGI

1. Rowling, J. K.:
Harry Potter

és a Tûz Serlege
Animus Kiadó

2. Miler, Zdenek –
Doskocilová, Hana:

A vakond
és a nyuszimama

Móra Könyvkiadó

3. Miler, Zdenek:
Vakond a városban
Móra Könyvkiadó

4. Cabot, Meg.:
A neveletlen hercegnô

naplója II.
Ciceró Könyvkiadó

5. Nickolson,
William:

Lángoló szél
Geopen Könyvkiadó

6. Fekete István:
Vuk album

Móra Könyvkiadó

7. Scarry, Richard:
Sürgés-forgás Tesz-Vesz

Városban
Liliput Könyvkiadó

8. Miler, Zdenek –
Doskocilová, Hana:
A vakond és a sas
Móra Könyvkiadó

9. Marék Veronika:
Boribon születésnapja

Pagony könyvek

10. L’Engle,
Madeleine:
Idôcsavar

Animus Kiadó

Szépirodalom:
1. Kertész Imre: Sorstalanság Magvetô Könyvkiadó
2. Márai Sándor: A gyertyák csonkig égnek Helikon Kiadó
3. Tolkien, J. R. R.: A Gyûrûk Ura I–III. Európa Könyvkiadó
4. Kertész Imre:

Kaddis a meg nem született gyermekért Magvetô Könyvkiadó
5. Janikovszky Éva: Ráadás Móra Könyvkiadó
6. Kertész Imre: A kudarc Magvetô Könyvkiadó
7. Rácz Zsuzsa: Állítsátok meg Terézanyut! Bestline Kiadó
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Isaac Newton válogatott írásai
Principia Philosophiae Naturalis
Sorozatszerkesztô: Ropolyi László és Szegedi Péter
Egy tervezett könyvsorozat elsô kötetét tartja kezében az olvasó. A Principia
Philosophiae Naturalis (A természetfilozófia alapelvei) sorozat a legjelentô-
sebb természettudósok és matematikusok munkáiból válogat, azzal a céllal,
hogy tudománytörténeti jelentôségû eredményeik mellett bemutassa gondol-
kodásmódjuk és világszemléletük jellegzetességeit is. 1650 Ft

Hirdetésfelvétel: 209-1875
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■ ...minthogy egy alapos
megfázás közepette kezdtem
Philippe Boulanger Ezeregy tu-
dós éjszaka címû könyvének
olvasásába. Ilyen állapotban
a hangos nevetés – márpedig
Kepes János remek fordítása
erre ingerel – rendszerint kö-
högésbe fullad. Ezért bátor-
kodtam szerény dolgozatom-
nak a fenti címet adni. A
nyelvi lelemények, sajátos
humorú, briliáns lábjegyze-
tek megannyi fuldoklás for-
rásai...

„Nem mese ez, gyermek” –
idézhetnénk Arany Jánost.
Vagyis az, de csak félig. Se-
herezádé ezeregyéjszakájá-
nak sejtelmes világa és a mo-
dern tudományok e rendkí-
vül mulatságos mûben jól
megférnek egymással, mi
több – mondhatni – „kom-
patibilisek”. A szerzô igazán
szerény, amikor ezt válasz-
totta mottónak: „Csupán
egy átirat, nem egyéb.”

Igaz, a fôszereplôk uralko-
dók, királyfiak és dzsinnek,
de milyenek!? Seherezádé (a
lábjegyzet szerint) a történe-
lemben az elsô példa a Pub-
lish or Perish (Aki nem publi-
kál, elveszett ember!) hírhedt
elvére, mert ha kifogy a me-
sékbôl, kivégzik... Dzsir-
dzsisz, az Énosz szigeti Eu-
thim király fia kipárnázott re-
pülô szônyegén indul a gala-
xis középpontja felé, Koka
Light Dzsinn kíséretében (ne-
hogy a szônyegnek túlsúlyt
kelljen hordoznia), hogy az-
tán egy olyan bolygón lan-
doljanak, amelyen visszafelé
telik az idô. A „hafonló”, de
palindrom nyelven beszélô
bennszülöttek öregen szület-
nek és csecsemôként halnak
meg, az inga visszafelé leng,
és az étel megfô, mielôtt alá-
gyújtanának... 

Irvána, a szamarkandi Sáh-
zamán király szépséges leá-
nya csak Iblisz dzsinn és tit-
kos kódja, a Gordonz dráj se-
gítségével tudja kijátszani az
atyai szigort, hogy szívbéli
szerelmével, a daliás Adzsib
olajkereskedôvel (aki amúgy

a Pisztácia-dinasztia sarja, Iz-
miri királyfi álruhában) talál-
kozhassék. 

S aki végül egy számítógé-
pes lemezzel nyeri el sze-
relme kezét, ami a király 300
termet is kinôtt könyvtárának
összes kötetét tartalmazza.

A kör területének kiszámí-
tása Geométer dzsinn segítsé-
gével az univerzális  szám-
ról szóló mesében – mennyi
arany szükséges egy aranytál-
cához? – világosodik meg, az
idô és a fénysebesség fogal-
mát a suhanc Tizenhármas
Kaliber Koka dzsinn és fia, az
öreg csöves Tizenkettes Kali-
ber története illusztrálja. A
szabad döntés (a determiniz-
mus) képességérôl mesélô Se-
herezádé Leibnizt, Einsteint
és más tudósokat, gondolko-
dókat idéz a határozni képte-
len szultánnak, Iblisz dzsinn
pedig a már említett Irváná-
nak a világ átváltozásairól,
Murphyt: „Egyes varangyos
békák bátor hajadonok ölelé-
sétôl daliás hercegekké vál-
tak. Murphy törvénye szerint
azonban túl sok békát kell
ölelni ahhoz, hogy valame-
lyikbôl királyfi legyen, így az-
tán a hagyomány kiveszett.”

Irvána luxus repülô szô-
nyeggel közlekedik, amit
férje akcióban vásárolt Jata-
gántól, a nô régi szeretôjétôl,
akit „az új modellek iránti
határtalan vonzódása segített
át szerelmi csalódásain, min-
dig neki volt a legújabb és
leggyorsabb repülô szônye-
ge. A régebbi modelleken pe-
dig bagóért túladott.”

A mesékbôl persze nem hi-
ányozhat a szex sem, külö-
nös tekintettel a matriarchá-
tusban élô bonobó maj-
mokra, akik magukévá tették
az 1960-as évek jelszavát:
„Szeretkezz, ne háborúzz!”
Old-Shatter-Mohamed az
amazonok szeretôinek lebi-
lincselô történetével (értsd:
szerelmi háromszög) vará-
zsolja el hallgatóit. A házas-
társi hûtlenségrôl szóló mese
lábjegyzetében pedig ez ol-
vasható: „Az erkölcsi kihágá-

sok egyaránt örömet szerez-
nek annak, aki gyakorolja, és
aki hivatásból üldözi.” 

A továbbiakban Aladdin ki-
szabadítja tejtestvérét, Hold-
világot az „Útseviszoda” kas-
tély urának fogságából
(esélyszámítás), egy gyémánt
csiszolásának „ürügyén”
megismerkedünk a szabály-
talan hatszögekkel, egy paj-
kos fürdôzôjelenet kapcsán
pedig arra kap választ a kí-
váncsi ifjú olvasó, miért hû-
vösebb a levegô a víz közelé-
ben (párolgás, infravörös su-
gárzás), továbbá: miért nem
ég meg a „helyi dialektusban
morajló tömeg” szeme lát-
tára a tûzön járó fakír talpa
(mert a vízbe mártott lábfejé-
rôl elpárolgó gôz megvédi).
Olvashatni a gazdag El Asár
kereskedô ügyeskedéseirôl
(elôbb-utóbb ráfázik: tanul-
ság), szerencsejátékról, osz-
tozkodásról (szigorúan mate-
matikai alapon: algoritmus).

Szindbád a paradoxonról
mesél Sáhzamán palotája né-
pének, Seherezádé pedig
imigyen segíti a fogalom
megértését: „... a kormányok
több pénzt költenek a hadse-
regre, mint az oktatásra, pe-
dig ha népszavazást tartaná-
nak e tárgyban, az eredmény
fordított lenne. Egy válasz-
tást a legnagyobb számú aka-
rat ellenében is rá lehet
kényszeríteni a közösségre.
Hogyan is lehetne másként?
Tetejébe minden választás
járhat csalással, manipuláci-
óval, koalíciók alakításával
pedig a legnagyobb számú
egyén akaratával ellentétes
szabályokat is el lehet fogad-
tatni.” Ugye, ismerôs?

A szabadesés, a tömegvon-
zás, a légüres tér, valamint a
fénysugarak elhajlásának je-
lenségét Abdul udvari fizikus
világítja meg, aki a kutatási
keretek apadása miatt a meg-
élhetés kedvéért tudományos
fantasztikus regényeket ír
lenge öltözetû kéjhölgyekrôl,
akiket bezártak az ötödik di-
menzióba.” Szóba kerül a
meteorológia: „Klíma az,
amit szeretnénk, idôjárás pe-
dig, ami van”, az elektron
(„szemérmetes részecske”),
az Universum kezdetének
megtekintését pedig csak a
tér-idô repülô szônyeg lerob-

banása akadályozza meg. A
nemzetközi repülôszônyeg-
versenybôl megtudható, ho-
gyan találkozhat össze (a gör-
bület miatt) két párhuzamos
pálya, ahogyan ezt a német
Gauss, a magyar Bolyai János
és az orosz Lobacsevszkij
már a 19. század elején kidol-
gozta – fejezi be aznapi me-
séjét Seherezádé (!). 

Az ember származása, az
evolúció meséjébe „Boulan-
ger-Seherezádé” beleszôtte a
mára létfontosságúvá lett
környezet- és állatvédelmet
(éghajlatváltozás, állatfajok
kipusztulása, illetve ember
általi kipusztítása).

A tudásszomjas ifjú végül
kap még „hideget-meleget”,
„jótékony mérget” (endorfi-
nok), jót és rosszat. Beeshet
„a 22-es csapdájába” (nukleá-
ris elrettentés), bepillantást
nyerhet a végtelenbe. Amirôl
Boulangernek ez jut eszébe:
„Egy kiadó arra gondolt,
hogy az utolsó lapokat ki is
lehetne hagyni, hiszen azo-
kat úgysem olvassa senki...”
Nincs igaza: az Ezeregy tu-
dós éjszakában nem csak a
tudományágak sokaságával
ismerkedhetünk meg, hanem
önmagunkkal is.  

Üdítô olvasmány, telitalá-
lat a Typotex Kiadó „Tini
Tudomány” sorozatának
elsô darabja! Elképzelni sem
lehet „étvágygerjesztôbb”
kezdetet a tiniknek a sorozat
következô darabjaihoz, ha
csak hangyányi humorérzék-
kel rendelkeznek is. 

Hegedûs Eszter

Röhögtem
és köhögtem
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Isten és elektromosság ördöge

■ Technokratizmus és vallásosság. Ebben
a két fogalomban összegezhetnénk Han-
nu Raittila regényének lényegét. Mindkét
megközelítés újdonságot, eddig felfede-
zetlen területet hoz a magyar olvasóknak.
A Semmiben meg nem fogyatkozom cím – a
23. zsoltár egyik igéje – karakteresen rá-
mutat a regény vallási vonulatára, mely
egy finn ébredési mozgalom, a lestadiánu-
sok történetét kíséri nyomon. A lestadiá-
nus mozgalom a 18–19. századi evangéli-
kus egyházon belül létrejött ébredési
mozgalmak egyike. Céljuk a mélyebb, át-
éltebb vallásosság, melyet sajátos bûntu-
datfelfogásuk, kiválasztottságtudatuk, és
szinte az extázisig fokozódó közös áhítataik révén érek el. A finn iro-
dalomban nemegyszer megörökítették és elemezték már ezen mozgal-
mak jellegzetességeit, ellentmondásosságait és híveinek esetleges lelki
torzulásait. Hannu Raittila – akinek több hangjáték és novella után ez
az elsô nagyobb terjedelmû prózája – azt mutatja meg, miként fér meg
egymás mellett a vallási buzgóság és az evilági érvényesülés. A mint-
egy nyolcvanezer fôs nyári lestadiánus találkozó és ünnep megszerve-
zésének és lebonyolításának körülményeit és nehézségeit hat elbeszélô
szemüvegén át láttatja a szerzô. Persze a regény nem csupán egyetlen
nap históriája: benne foglaltatik a Leinonen család története és magá-
nak a lestadiánus mozgalomnak a kronológiája is. Mégpedig nem a
szokványos, a történetmondásra koncentráló módszerrel, hanem a
technika fejlôdésén és a mindenkori technikai problémák részletes
ecsetelésén keresztül. Így idônként úgy érzi az ember, hogy minimum
technikusi, de inkább mérnöki képzettség szükségeltetik az események
követéséhez. Mert a vallási mozgalom elterjedésével párhuzamosan a
szerzô tudósít a finn vidék egyik vízierômûvének megépítésérôl és az
elektromosság bevezetésérôl. A regény fôszálát jelentô 20. század végi
vallási fesztivál lebonyolításának megörökítésnél pedig a technikai ap-
parátus mûködését szépirodalomban szokatlan aprólékossággal részle-
tezi. Bölcsészeknek nem könnyû olvasmány. A decemberben hazánk-
ban járt Raittila elôdei a vallási mozgalom tagjai voltak, ôt magát ki-
fejezetten érdekli a technika. Szopori Nagy Lajos, a kötet fordítója sze-
rint komoly mûszaki-technikai jártasságra, és vallási tájékozódásra
kényszerült a regény magyarra ültetésénél. Egyetemi szakértôk segítet-
ték a mû tolmácsolásban. Raittila egyéni hangját a finn kritika külön-
bözô irodalmi díjakkal jutalmazta.

(szénási)

Hannu Raittila: Semmiben meg nem fogyatkozom. Polar Kiadó

Szánk szegletében a mosoly
■ Tevje, amikor a magyar olvasó megismerte, vagyis 1958-ban, még
Tóbiás volt, alighanem azért, mert a pártállami kultúrpolitika álszemér-
messége – miközben már engedélyezte a 20. század talán legnagyobb
zsidó prózaírójának megjelentetését – azért titkolni is szerette volna,
hogy a szerzô is, hôsei is: zsidók. (Mint ahogy elképesztô ma már az
ebbôl a mûbôl készült, Hegedûs a háztetôn címû musical hazai históri-
ája is: bemutatják, leveszik a mûsorról, megint bemutatják, frenetikus
a siker, de a sajtó utasításba kapja, hogy ne nagyon foglalkozzon vele...)
Száz szónak is egy a vége: a tejesember immár eredeti nevével, Tevje-
ként is megérkezett hozzánk, méghozzá szép és igényes külalakban. És
nyilván most is elbûvöl mindenkit, éppúgy, ahogy a másik mû, az Éne-

kek éneke is. Sólem Áléchem ugyanis tudott
valamit, amit még a nálánál nagyobbak is
csak ritkán: figuráit úgy szeretteti meg,
hogy nem idealizálja, hanem gyöngéd iró-
niával mutatja be ôket, kapzsiságuk, ra-
vaszkodásaik, gyávaságuk sem titok, csak-
hogy az író azt mondja: ezzel együtt sze-
retetre méltóak, és nem rosszabbak, de
nem is jobbak, mint bárki más a földön. A
cári Oroszország elesettjei, akik még pog-
romokat, vérvád-pert is átélnek a század
elsô évtizedében, mégis teli vannak belsô
sugárzással, életkedvvel, földhözragadt
mivoltukból is fel-felragyogó poézissal.
Sólem Áléchem nem sajnáltatja ôket, csak bárki számára átélhetôvé te-
szi a sorsukat: ábrázolóereje szinte rákényszerít az empátiára, amire bi-
zony még manapság is nagy szükségük van az „anatovkaiaknak”. A mo-
soly meg (ennyi küszködés meg szenvedés láttán is) olvasás közben va-
lahogy állandósul a szánk szegletében.

-es -ás

Sólem Áléchem: Tevje, a tejesember. 210 oldal, 1570 Ft. Énekek éneke.
107 oldal, 1370 Ft. Tericum Kiadó

Otthon Olaszországban
■ Egy amerikai házaspár – nem akárkik:
egyetemi tanár férj is, feleség is – nem la-
kást, vagy házat, hanem egyenesen birto-
kot vásárol Olaszországban, annak is ta-
lán legcsodálatosabb vidékén: Toszkáná-
ban. Korábban már sokszor töltötték a
nyarat Itáliában, és valósággal beleszeret-
tek a tájba, az itt élô emberekbe, az itteni
ételekbe, az egész (az amerikaitól gyöke-
resen elütô) mediterrán mentalitásba. Túl
mindezen: a hagyományokba és a törté-
nelembe is.

Tehetik – tehát megvásárolnak egy hatalmas birtokot kétemeletes,
terraszos házzal, amelyben négy hálószobás, fürdô- és dolgozószobás
lakosztályokat tudnak kialakíttatni – persze, a közös helyiségeken ki-
vül. Központi fûtést vezettetnek az ódon falak közé, saját ízlésük sze-
rint szabják át a melléképületeket, s a végén még egy valódi bormú-
zeumot is kialakítanak a házban. Ettôl kezdve bármikor, ha kedvük
szottyan, átruccannak az óceánon s eltöltenek itt egy hosszú hétvé-
gét. Kertészkednek, itt karácsonyoznak, vendégeket fogadnak, régisé-
geket vásárolnak a környéken, de egy-egy lakoma kedvéért arra is haj-
landók, hogy sok-sok kilométer távolságra elautózzanak. Valódi ál-
lampolgárságukat kora nyártól késô ôszig szinte el is felejtik. A könyv
alcíme: „Otthon Olaszországban” – így nyeri el teljes értelmét.

Saját olívaolaj-, szôlô-, gyümölcs- és zöldségtermésük évrôl évre
gazdagabb. Eközben azért a római, az etruszk és az olasz kultúráról
való tudásuk is elmélyül, gyarapszik. A könyv, amit most kezünk-
ben tartunk, az olaszországi „honfoglalás” naplójából született s
olyannyira népszerûvé vált, hogy az angolszász világban egyre töb-
ben követik hôseink példáját. Aki pedig – anyagiak híján – követni
(a gyakorlatban) nem tudja, az is haszonnal forgathatja, mert a Nap-
sütötte Toszkána egyben ínyenceknek való szakácskönyv is, szósze-
dettel és a felhasználandó fûszerek magyarázatával. Vagyis: ha leg-
alább ezt gyôzzük, saját konyhánkban teremthetünk magunknak
egy-egy lakoma erejéig amolyan mini-Toszkánát.

N. V.

Frances Mayes: Napsütötte Toszkána. Tericum Kiadó, 331 old., 2170 Ft

K Ö N Y V K I L Á T Ó

Külföldi irodalom
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Meddig feszíthetô a húr?
■ Az ember fizikai megmérettetése, a
természet erôinek legyôzése mindig is
hatalmas erôpróbák elé állították a
megszállottakat. Meddig feszíthetô a
húr? Hol a szellemi és fizikai állóké-
pesség határa? Guiness Rekordok
Könyve lenyûgözô adatai számolnak
be a fizikai teljesítôképesség kimagasló
eredményeirôl, az emberi természet al-
kalmazkodóképességérôl, az akaraterô
diadaláról.

Elôször 1952-ben érte el ember a
Mount Everest hegycsúcsát, s azóta so-
kan nekivágtak az ember fizikai erejét, akaratát próbáló magaslat-
nak. Tragédiák sora árulkodik arról a lét fontosságát elsöprô szen-
vedélyrôl, mely csak a teljesítményt, a végsô célt ismeri – meghódí-
tani a világ legmagasabb csúcsát. 

1996-ban is nekivágott egy expedíció a nagy kalandnak, mely
az évek során kamatozó üzletté vált. Sokszor olyanok is jelent-
keztek a veszélyekkel teli útra, akik nem voltak erre kellôen fel-
készítve. 

Az amerikai Fischer szervezte expedíció vezetôjének Anatolij Buk-
rejevet sikerült megnyernie, aki a világ egyik legkitûnôbb hegymá-
szója, és huszonegy alkalommal állt a világ legmagasabb hegycsú-
csain. A csúcstámadás napján sokan tolongtak a hegyen, nehezen
haladtak fölfelé a délkeleti gerincen. Nem vették észre a készülô vi-
har vészjósló elsô jeleit, mikor visszaindultak a felsô tábor biztos
menedékhelyére.

A huszonhárom fôs, férfiakból és nôkbôl álló csoport gyakorlati-
lag vaktában botorkált az ôrjöngô, vadul csapkodó orkánban, mely
olyan erôvel rontott rájuk, hogy még egy pótkocsis teherautót is fel-
borított volna – az életükért küzdöttek.

A 8000 méter fölött húzódó Halálzónában, a kegyetlen mínuszok
és a súlyos oxigénhiány lép egymással szövetségre és gyilkolni kezd
ôrült sebességgel. Oxigénpalackok nyomásmérô mutatója már a
nullán állt. Az oxigénhiány okozta kábulat a produktív gondolato-
kat elûzve zsongítóan átvette rémuralmát a józan ész felett, nem be-
szélve a fagysérülések pusztításáról.

Anatolij Nyikolajevics Bukrejev végül döntött. Elhatározta, hogy
egymaga megkísérli a mentést – nekivág a vak sötétnek, a tomboló,
ôrjítô hóviharnak. Ez a döntés egy öngyilkossággal is felérhetett vol-
na. Ô megmenekült.

A hegymászás történetének legmegdöbbentôbb mentôakcióját is-
merhetjük meg olvasmányos, érdekfeszítô stílusban, s a kitûnô
hegymászó vizsgázott emberségbôl, áldozatkészségbôl.

Helytállásáért az Amerikai Alpinisták Klubja neki ítélte a Dávid A.
Sowles Emlékérmet.

A sors kegyetlen „játéka”, hogy egy évvel késôbb 1997. december
25-én Nepálban, az Annapurnán egy lavina örökre elsodorta. Em-
lékét megôrizzük!

Jankovich Valéria
Jon Krakauer: Hegyi ôrület. Park Könyvkiadó

Ha lezuhansz, nehogy megfulladj…
■ „Ezt a szerkezetet egy tó fölött próbáld ki, öv gyanánt pedig
viselj egy hosszú csövet, hogy ha lezuhansz, nehogy megfulladj.”
Ezt a használati utasítást mellékelte Leonardo a madarak mozgá-
sát utánzó repülésre kifejlesztett gépe terveihez.  A reneszánsz
legkiemelkedôbb alakja volt ô, akár azt is mondhatnánk, hogy a

megtestesítôje. Hitvallásszerûen kije-
lenti: „az én tanításaim az igazi tanító-
mestertôl, az egyszerû, tiszta tapaszta-
lattól származnak”. Egész életét átadta
az elôítéletektôl mentes tapasztalatszer-
zésnek. 

A dogmák bigott légkörében merészelt
a saját zsenialitására hagyatkozni, a saját
feje után menni, a szemével látott dolgo-
kat elhinni, önálló elméleteket kidolgoz-
ni. Földhözragadtságában közelebb ke-
rült az égiekhez, mint hitte volna. A po-
lihisztor óriási hagyatékában a tudomá-
nyok minden ágából szerepelnek írások.
Ez az ízelítô megpróbálkozik azzal,
hogy érthetô fordításban, magyarázó jegyzetekkel ellátva átfogó
képet adjon a mûvészóriás munkásságáról, és bemutassa a rene-
szánsz természetszemléletet.

Közel negyven témakör alatt olvashatóak a szemelvények, köz-
tük a filozófiai, anatómiai, egyéb tudományos leírások mellett
aforizmák, mûvészeti tanulmányok, sôt rövid elbeszélések, me-
sék, és levelek is találhatók. Ajánlott olvasmány mindazoknak,
akik közelebbrôl ismerni szeretnék a sok legendával körülvett
Leonardótól fennmaradt írásokat, illetve ezeken keresztül magát
a mestert.

Sz. D.

Leonardo Da Vinci válogatott írásai. Ízelítô a polihisztor életmûvébôl.
Typotex kiadó, 231 oldal, 1650 Ft

Élete költemény volt
■ Nietzsche minden bizonnyal a XIX.
század egyik legnagyobb hatású gon-
dolkodója volt, akinek életmûvérôl
számos interpretáció született már.
Rüdiger Safranski most megjelent szel-
lemi életrajza mégis tud újat és szemé-
lyeset mondani e tragikus sorsú filozó-
fusról, új megvilágításba helyezve mû
és élet vonatkozásait. Safranski szel-
lemi életrajzában a tôle megszokott
könnyedséggel és közérthetôséggel vi-
lágítja meg a filozófus világnézetének
összefüggéseit. A szerzô – akinek ma-
gyar nyelven ez idáig a schopenhaueri és a heideggeri filozófiáról
jelent meg monográfiája – ezúttal a nietzschei gondolatvilág ki-
épülését s az egyes gondolatok átalakulását, formálódását követi
nyomon – a teljesség igényével. Életrajza nemcsak a szakfilozó-
fusokhoz szól, de a filozófia iránt érdeklôdô, mûvelt nagyközön-
séghez is. 

Nietzsche azokat az embereket becsülte, akik összetéveszthe-
tetlen mûalkotássá tudták formálni személyes életüket, azokat,
akik saját életük költôjévé váltak. Nietzsche élete maga is ilyen
költeménnyé lett: – mint ahogy Safranski mûve kiválóan érzé-
kelteti – a filozófus életében gondolat és személyes sors szétvá-
laszthatatlanul összefonódott. Ezért a szerzô a szellemi fejlôdés
menetét az életrajzi adatok hátterében, és egy-egy központi
probléma köré építve mutatja be. Ilyen tájékozódási pontul szol-
gál például a filozófus zene- és tragédiaelmélete, a wagneri és
schopenhaueri hatás, majd a tôlük való eltávolodás, a meg nem
értettség és a zarathustrai gondolatok megérlelôdése.

K Ö N Y V K I L Á T Ó

Mûvészettörténet

Filozófia
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Safranski szemléletesen érzékelteti, hogy a filozófus magányá-
nak, tragédiájának elmélyülése miként vonta maga után gondo-
latainak radikalizálódását. Nietzsche tisztában volt saját forra-
dalmiságával, azzal, hogy egykor majd valami irdatlan fog a ne-
véhez fûzôdni, „olyan válságé, amilyen még nem volt a Földön,
a legmélyebb összeütközésé, egy olyan döntés emléke, amely
mindazzal szemben érlelôdött meg, amit addig hittek és szent-
nek tartottak.” A nietzschei gondolatok valóban szinte felmérhe-
tetlen hatást fejtettek ki, mind a tudományok, mind a mûvésze-
tek területén. Safranski mûve utolsó fejezetét a nietzschei gon-
dolatok utóéletének szenteli, Thomas Manntól Bergsonig és
Heideggerig. A szerzô azonban a nietzschei eszméknek nem csu-
pán pozitív aspektusait ábrázolja, de teljesen objektívan szól
azokról a tévutakról is, melyek valamilyen formában szintén a
német filozófus gondolataiból táplálkoztak.

Maczkay Zsaklin

Rüdiger Safranski: Nietzsche – Szellemi életrajz

Szexrabszolgaságtól
a klónozásig
■ Ruediger Dahlke könyve tavaly-
elôtt jelent meg Münchenben és di-
cséretes gyorasasággal jutott el hoz-
zánk. Megjósolható, hogy a „civil-
ben” orvos és terapeuta szerzô
munkája divatos, sôt agyonidézett
könyv lesz – valahogy úgy, mint an-
nak idején Fritz Baade Versenyfutás
a 2000. esztendôig címû munkája.
Az is fölvetett jószerivel minden, a
világban újonnan keletkezett prob-
lémát, körbejárta ôket, s ha csoda-
szert nem is kínált, felvillantotta a
megoldás esélyét. (Más kérdés, hogy 2000-ben senkinek sem ju-
tott eszébe Baade egykori trendjeit összevetni a világban végbe-
ment folyamatokkal s erre Dahlke is bátran számíthat). Az ô lá-
tószögébôl sem esik ki sem a közgazdaság, sem a környezetvé-
delem, a fogyasztói társadalom minden kínját végigveszi a szex-
rabszolgaságtól a klónozásig. Rég ismert jelenségekre új (vagy
legalábbis számunkra új) terminus technikusokat talál ki: „win-
win” (azaz duplán nyertes) és lose-lose (azaz duplán vesztes) szi-
tuációkról beszél, sorra veszi a modern tévképzeteket, a föl-
dünkre és az emberiségre leselkedô veszélyeket és a bulvár-tájé-
kozottságnál egy fokkal mélyebbre hatolóan érvel amellett,
hogy a mai ember helyzete kilátástalan és nyomorúságos.
Könyve végén aztán, mikor már jól elkeseredtünk, egész fejeze-
tet szentel annak, hogy mibôl meríthetnénk mégis reményt. Pél-
dául: „Más emberek, akácsak én, hajlamosak arra, hogy ne ért-
sék meg az elvont problémákat, dacára ennek a gyakorlati kér-
désekkel meglepôen jól elboldogulnak. Nem az intellektuális
meggyôzés tehát a tét, hanem az, hogy tevékenységünkkel »fer-
tôzzünk«, ragadjuk magunkkal az embereket, vagy régebbi szó-
használattal: járjunk elöl jó példával”. Aki pedig erre a nagy
igazságra magától nem jön rá, annak számára biztosan reveláció
lesz Dahlke könyve.

-a -a

Ruediger Dahlke: Mitôl beteg a világ?
Magyar Könyvklub, 374 old.

Film a hetvenes években
■ Lassanként megíródik a magyar han-
gosfilm története. Nem egyetlen em-
ber, nem is egy szerzôpáros végzi a
munkát. Georges Sadoul és Gregor–
Patalasék ideje lejárt. Nemhogy a világ,
de egy kis ország filmgyártásának egé-
szét sem lehet egy személyben feltérké-
pezni. Korszak-szakértôink vannak. A
megkerülhetetlen Nemeskürty a há-
ború elôtti idôket, a nemrég elhunyt
Szilágyi Gábor az 1945 utáni bô évti-
zedet tárta föl komoly alapossággal.
Születtek utánuk évtized-mustrák: Ko-
vács András Bálint a nyolcvanas éveket, Györffy Miklós a kilenc-
venes évtizedet mutatta be az elmúlt években.

Gelencsér Gábor találó címû, vaskos könyve a hetvenes évekkel fog-
lalkozik. Nem a filmmûvészet történetét írja, szinte minden egyes ak-
kor készült darabot számba vesz, megemlít. Ez mégis egy teoretikus
filmtörténet. Gelencsér, mint egy kiváló kirakó-játékos, minden alkotást
kézbe vesz, hogy megkeresse a helyét az évtized filmes panorámájában.
Nem mûközpontú (illetve csak egészen kivételes remekmûvek esetében
az), mûfajokra, irányzatokra figyel, az alkotásokat az uralkodó áramla-
tok sodrába helyezi el. Korszakolása, stílustörténeti fejtegetései hibátla-
nok – munkáján nem lehet fogást találni. Talán meg lehetett volna írni
másképp is ezt a korszakot, de a szerzô, mint filmtudós, ezt a módszert
és nyelvezetet választotta, s következetesen kitartott mellette.

A hatvanas-hetvenes évek fordulóján született két kivételes alkotás
(Szerelem, Szindbád) elemzésével indul, majd az évtized újabb emble-
matikus mûvével, A kis Valentinóval zárul a korszak elemzô feltárása.
Külön öröm, hogy a szerzô rehabilitál, illetve méltó helyre állít méltány-
talanul mellôzött vagy csak az avantgárd ismeretlenségébe bezárt súlyos
filmes személyiségeket. Hiszen Tóth János nemcsak operatôrként hagy-
ta rajta keze nyomát a korszak filmtörténetén, s Bódy Gábornak és Er-
dély Miklósnak is többet köszönhet a honi mozgókép, mint a zsurnál-
kritika vagy az eddigi kézikönyvek nyomán az átlagnézô hihetné.

A szerzô számol (sôt, majdhogynem leszámol) a hatvanas évek nagy
örökségével, amikor a szerzôi film hagyományának hozadékával indítja
a korszak bemutatását. Aztán a parabolikus beszédmód utóvédharcá-
nak áttekintése után rátér a dekád nagy eredményére, az általa pejorá-
ló értelemben „illúziórealizmusnak” nevezett alkotásmódot végképp
leváltó dokumentarizmus térnyerésére. Itt már nincsenek világító erejû
remekmûvek. A filmek olyanok, amilyeneket az elvtelen kompro-
misszumokba fúló puha diktatúra kiérdemel. Az évtized végén jön
majd Jeles, hogy roncsolt beszédmódú, sztorit tagadó alkotásával egy
nagy elégtelent írjon be a filmélet, s persze az egész korabeli magyar vi-
lág osztálykönyvébe.

Gelencsér viszont ötöst érdemel. Koncepciója lényeglátó, elemzései
helytállóak, olvasottsága imponáló. Legföljebb egy apróságot vethe-
tünk a szemére. A gonoszkodó nyelvezetû filmtörténeti krónikák ide-
jén – talán ellentételezésül – annyira jólelkûen viszonyul még a rossz
filmek szerzôihez is, hogy a gyanútlan olvasó azt hihetné, csupa remek
ember forgatott itt, s még a bûnrossz filmeknek is megvolt a létjogo-
sultságuk. A nagy megbocsátás nézôpontja a filmtörténetben nem
mindig helyénvaló, nem kell mindenki buksiját megsimogatni. Nem
leszünk kisebbek, ha nemcsak a jókat dicsérjük, de megmondjuk – fel-
téve, ha tudjuk – mi esik a mûvészeten kívüli tartományba.

Kelecsényi László

Gelencsér Gábor: A Titanic zenekara. Stílusok és irányzatok a hetvenes
évek magyar filmmûvészetében. Osiris Kiadó, 436 oldal, 2480 Ft

Szociológia

Film
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■ Reich Károly bûbájos,
színes rajzaival ismét meg-
jelent az Arany ABC,
amelynek csengô-bongó
verseit az óvodás korosztá-
lyokat számtalan kedves,
könnyen megtanulható és
könnyen mondható mûvel
megajándékozó Donászy
Magda írta.

Fekete István a Tüskevár, A
koppányi aga testamentuma és
állatregényei révén lett a
gyerekolvasók kedvence, de
népszerûsége a ’60-as évek-
tôl kezdve Jókaiéval, Mik-
száthéval, Gárdonyiéval,
Móriczéval vetekedett a fel-
nôttek körében. (Kortársai
közül nem sokan múlták
felül könyveik kiadásainak
számával és a példányszám-
mal. S jó ha tudjuk, nemzet-
közileg is ismert írónk ô.)

Állatregényei közül a Bo-
gáncs és a Vuk népszerûségét
csak fokozta, hogy megfil-
mesítették ôket, utóbbihoz
slágerzenét írtak, és mesele-
mez is készült belôle. A Vuk
legújabb kiadásának az adja
a vonzerejét, hogy a kisróka
kalandjait megörökítô (ani-
mációs)film jeleneteit és fi-
guráit követik benne Szalma
Edit színes rajzai, miáltal
egy szép album kerül a gye-
rekek kezébe, amit nagyobb
kedvvel olvasnak, lapoznak,
nézegetnek. (Móra Arany-
könyvek)

Cairo Jim, tudjuk, világhírû
régész, nem csoda: nemrég
Egyiptomban megtalálta
Martenarten fáraó megtalál-

hatatlannak hitt síremlékét.
Továbbá: kiváló költô, kár,
hogy még egyetlen sorát
sem adták ki. Most Peruban
egy olyan város után kutat,
amely, ha valóban létezik,
akkor régészeti szempotból
a világ egyik legjelentôsebb
felfedezése is lehet. ChaCha
Muchos az, a Táncosok El-
veszett Városa, amelyet az
elmúlt ötszáz évben nem lá-
tott senki. Abban bízik,
hogy majd Dolores del
Tempo, aki egyelôre Lima
egyik klubjában énekesnô,
meg tudja mutatni, merre
induljon a dzsungel fölé
magasodó hegyekben.
Sajna, erre spekulál a nagy-
darab, állandóan szivarozó
Neptun Bone kapitány is,

aki Cairo Jim elszánt vetély-
társa, és most filmrendezô-
nek álcázza magát. Asszisz-
tense a zsémbes varjú, Des-
demona... Császár László
fordításában ezúttal is nagy-
szerûen érvényesülnek a
szóviccek. A valószínûtlen
kalandokkal és furcsaságok-
kal teli kötet elôzménye:
Cairo Jim és Doris Marte-
maerten után nyomoz.  

Jessica tizenhat éves walesi
lány, és még nem volt egyet-
len komoly udvarlója sem.
Nem csoda, hiszen az isten
háta mögötti helyen lakik, ô

legalábbis így érzi. Szülei-
nek nagyon sokat kell dol-
gozniuk, édesanyja vendég-
fogadót alakított ki a ház
egy részébôl, és érdekes mó-
don, sokan kíváncsiak a vi-
dékre. Ôszerintük talán nem
is olyan unalmas, mint
ahogy Jessica véli. Édesapja
gazdálkodik, ami pillanat-
nyilag sok gonddal jár. Be-
than, a barátnôje már na-
gyon szívesen összehozná
egy klassz sráccal, de úgy tû-
nik, kár erôltetni a dolgot. A
lány most mindenesetre
Bécsbe utazik, ahol egy ifjú-
sági hangversenyen szólót
énekel. A repülôtéren vélet-
lenül megismerkedik egy
Mark nevû fiúval... Rosie
Rushton finom írói eszkö-
zökkel kelt életre egy sok-
rétû és mélyértelmû (Szabó
Mária fordította) történetet.
(A Tök jó könyvek sorozat-
ban korábban megjelent há-
rom Rushton-kötet: Poppy,
Olivia, Sophie. Következik
a: Melissa.)

Rónay László mindenek-
elôtt irodalomtörténészként

ismert, de immár két ifjú-
sági regény is gazdagítja te-
kintélyes életmûvét. 1984-
ben megjelent Hajrá Fel-
hegy! c. kötetének folytatása
nemrég látott napvilágot,
Felhegyi legendák címmel. Az
író által elismerten önélet-
rajzi ihletésû kötet, amely-
nek cselekménye súlyos
idôkben (az ún. szocialista
munkaversenyek, a kleriká-
lis reakció elleni fellépések
idején) játszódik, hitelesen
és finom iróniával idézi fel
az egykori piarista gimná-
zium diákjait és tisztelt, sze-
retett tanárait. Felismerhetô
a regényben a szerzô gye-
rekmása, valamint édesapja,
a sokoldalú irodalmár
(költô, író, irodalomtörté-
nész, mûfordító) Rónay
György alakja is. Felejthe-
tetlen tanórákról, iskolai
csínyekrôl, intôkrôl és di-
cséretekrôl, és nem utolsó-
sorban diákszerelemrôl is
olvashatunk ebben a nem-
dokumentarista módon rea-
lista, nem-nosztalgiázó, sok-
kal inkább bölcs átéltséggel
és derûs empátiával megfor-
mált alkotásban. 

Rosie Rushton: Jessica. Ciceró
Könyvstúdió. 149 old., 1590
Ft; Rónay László: Felhegyi le-
gendák. Szent István Társulat,
189 old. 1800 Ft;  Geoffrey
McSkimming: Cairo Jim Cha-
Cha Muchos ösvényein. Gold
Book Kft. 255 old. 999 Ft; Fe-
kete István: Vuk. Móra Kvk.
110 old., 1890 Ft; Donászy
Magda: Arany ABC. Holnap
Kiadó, 1200 Ft.

(Cs. A.)

Vuk, Jim, Jessica
és a felhegyi srácok

G Y E R E K K Ö N Y V - K I L Á T Ó



„A mesék az örök emberi gyarlóságról
szólnak, melyek minden társadalom-
ban újra megmutatják magukat.
Egyébként az emberek ugyanolyanok.
Talán a mi korunk kicsit jobban a
pénzrôl szól. Kérkedünk a gazdagsá-
gunkkal, okosabbnak hisszük magun-
kat másoknál, olyannyira, hogy már
saját magunkkal sem állunk szóba.
Önkifejezés helyett az önmutogatás-
ban hiszünk. Mindezt tükrözni sokkal
érdekesebb.” (Ördögh Ottó)

1. A molnár, a fia és a szamár 
Korán ébredt a molnár és így szólt a
fiához: „Vezesd elô a szamarat!” 
A fiú kelletlenül kimászott az ágyból,

az istállóba ment, és
kivezette a jószágot
az udvarra. Nemso-
kára a molnár is oda-
ért és így szólt: „Tud-
játok, hogy mi vár
ma ránk?” 

„Tudjuk” – válaszolt
a fia és a szamár. 

És nem mentek se-
hová. 

TTaannuullssáágg::  iiáábbaa,,  aa  ttuuddááss  hhaattaalloomm..

2. A majmok és az isten 
Két szomjas majom iszogatott egy
kocsmában, amikor az egyik így szólt:
„Allah!”, mire a másik azt mondta:
„Jehova!” Erre az egyik felemelte a
hangját: „Allah!”, mire a másik az asz-
tal sarkára csapott: „Jehova!” Az egyik
vérben forgó szemekkel üvöltötte:
„Allah!!”, mire a másik az öklét rázta:
„Jehova!!” Ekkor lépett hozzájuk a
kocsmárosmajom, teletöltötte a poha-
rukat és így szólt: „Erre igyunk!” 

A két majom összekoccintotta poha-
rát: „Isten-isten.” 

TTaannuullssáágg::  MMiinndd  eeggyy..

3. A capitoliumi lúd 
Ugyanabban az idôben udvarolt a capi-
toliumi lúdnak egy tarentumi tôkés
réce, aki alaposan megtollasodott, és
egy gall kakas, akit ugyan már megko-
pasztottak, de nem volt párja. Az ének-
lésben. A capitoliumi lúd nem volt egy
buta liba: egyiket sem választotta, ha-
nem mindkettôt megtartotta. Ettôl
kezdve a tôkés réce adta neki a kenye-
ret, a gall kakas meg a cirkuszt. 

TTaannuullssáágg::  ÍÍggyy  nneemm  vveesszztt--aa--sszzûûzz..

4. Az oposszum
és az élet
Halottnak tettette magát az
oposszum. Így sikerült megúsz-
nia az egész életet.

TTaannuullssáágg::  HHaa  nneemm  vvaaggyy  ooppoosszz--
sszzuumm,,  lleeggaalláábbbb  ttaannuulljj  mmeegg--
úússzznnii!!

5. A magányos farkas
Nagyon magányosnak érezte
magát a magányos farkas, és
magányos is volt. „Hú, de na-
gyon egyedül vagyok!”.
mondta saját magának a ma-

gát nagyon magányosnak érzô magá-
nyos farkas, és arra kérte az istent,
hogy adjon neki társat. És mit tesz is-
ten, nemsokára találkozott is egy nôs-
tény farkassal. „Ez okos és jólelkû, de
nem szép” – mondta a magányos
farkas.

Kicsivel késôbb újabb nôstény farkast
hozott elé a sors. „Ez szép és jólelkû, de
nem okos” – mondta a nagyon magá-
nyos farkas.

Aztán újabb nôstény farkas jött. „Ez
szép és okos, de nem jólelkû” – mond-
ta a túlontúl magányos farkas és ismét
istenhez fordult.

Nem telt bele néhány nap és ott állt
elôtte a tökéletes nôstény farkas.

A magányos farkas végigmérte és azt
mondta: „Ez szép, okos és jólelkû, de én
kevés vagyok hozzá”. És továbbment
egyedül.

TTaannuullssáágg::  HHaa  mmeeggttaalláálloodd  aa  rroonnddaa,,  bbuuttaa,,
rroosssszziinndduullaattúú,,  ttöökkéélleetteess  ((nnôôssttéénnyy  ffaarr--
kkaasstt)),,  kkeerreessdd  ttoovváábbbb  aa  ttöökkéélleettlleenntt,,  aazz
mmaajjdd  kkiihhúúzz  ttééggeedd  aa  jjóóbbóóll..
MMeegglláássdd,,  jjóóbbóóll  iiss  mmeeggáárrtt  aa  kkeevvééss!!

ÖRDÖGH Ottó
Tisztelet Ezópusnak: 99 állati mese
rajzokkal ill. Kertész N. László
128 oldal, fûzve, 1490 Ft
Móra Kiadó
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K Ö N Y V S Z E M E L V É N Y

Ördögh Ottó

Tisztelet Ezópusnak:
99 állati mese

Ördögh Ottó tanár, író, elôadó-
mûvész. Szegeden végzett ma-
gyar–történelem szakon. Számos
tévé- és rádiómûsorban szerepelt,
írásai folyamatosan jelennek meg
a hazai lapokban.
Önálló kötetei: Por-No (1990), Ör-
dögi triászok (1992), Az ördög
történelemkönyve (1996), Ener-
giagombóc és Agyszálka (1996),
Lengôhere (1998), Ernyôvilág
(2001).



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, Hamzsabégi út 31. levélben vagy az itt
található kitöltött, kivágott megrendelôszelvényen,

vagy faxon a 466-0703 telefonszámon.

Magyar Könyvgyûjtô
A régi könyvek és az antikvitások kedvelôinek.

Megvásárolható könyvesboltokban
és újságárusoknál 660 forintért.

Kedvezményes elôfizetési díj
2003. évre (10 szám) 4400 Ft.

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

MEGRENDELÉS

Igen, szeretnék tájékozott lenni a régiségek világában, emiatt megrendelem
a Magyar Könyvgyûjtô c. újságot a 2003. évre (10 lapszám)
4400 Ft elôfizetési díjért.

Kérem küldjenek belföldi postautalványt és számlát az elôfizetési díj
befizetéséhez.

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

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

111 vers Kolozsvárról. Kriterion. 
ISBN: 973-26-0713-0 kötött: 1800 Ft 

2500 quiz. 2500 quiz kérdés és
válasz: mûveltségi teszt. Vaga-
bund. 
ISBN: 963-86082-5-0 fûzött: 700 Ft 

A
A 2002. évi XLII. törvénnyel mó-

dosított 1995. évi C. törvény a
vámjogról, a vámeljárásról, va-
lamint a vámigazgatásról, a
végrehajtásról szóló 265/2002.
(XII.20.) Kormányrendelettel
módosított 45/1996. (III.25.)
Kormányrendelet egységes
szerkezetben. (1.) , [2003]. 
ISBN: 963-7619-24-0 kötött: 5000 Ft 

Ady-értelmezések. Iskolakultúra
[Szerk.] (Iskolakultúra-könyvek
15.) 
ISBN: 963-641-921-3 fûzött: 1500 Ft 

Állatmesék. Válogatás Benedek
Elek, La Fontaine és a Grimm fi-
vérek legismertebb meséibôl.
Puedlo. 
ISBN: 963-9320-05-6 fûzött: 475 Ft 

A magyarokhoz. Magyarság- és
istenes versek az Ómagyar Má-
ria-siralomtól Trianonig és napja-
inkig. Felsômagyarország K. 
ISBN: 963-9280-84-4 fûzött: 4500 Ft 

Amit a kemoterápiáról tudni kell.
SpringMed K. (SpringMed beteg-
tájékoztató füzetek: onkológia) 
ISBN: 963-9456-08-X fûzött: 650 Ft 

Amit a sugárterápiáról tudni kell.
SpringMed K. (SpringMed beteg-
tájékoztató füzetek: onkológia) 
ISBN: 963-9456-09-8 fûzött: 650 Ft 

Andersen, Hans Christian: A kis
hableány. Válogatott Andersen
mesék. Puedlo. 
ISBN: 963-9320-14-5 fûzött: 475 Ft 

Antalfy István: Boldog mesevilág.
Mesék, gyermekversek és fordí-

tások. Planéta Ny. 
ISBN: 963-206-087-3 fûzött: 750 Ft 

Apának lenni. Magyar írók novel-
lái. Palatinus. (Magyar novella) 
ISBN: 963-9380-94-6 kötött: 2600 Ft 

Arriens, Sandra – Arriens, Sabi-
ne: Új Tiffany-minták. [mintaívek-
kel]. Cser K. (Színes ötletek
2003/62.) 
ISBN: 963-9445-48-7 fûzött: 598 Ft 

A zárba illô kulcs. Gyermektörténe-
tek evangéliumi tanulságai. 3. köt.
ISBN: 963-9434-28-0 fûzött: 900 Ft 

Az európai magánjog fejlôdése. A
modern magánjogi rendszerek
kialakulása a római jogi hagyo-
mányok alapján. 
ISBN: 963-1903-36-2

Az Ezeregyéjszaka legszebb me-
séi. Puedlo. 
ISBN: 963-86059-3-6 fûzött: 500 Ft 

B
Bagossi Edit – Pusztai Gyula:

Olasz társalgási kézikönyv. Pu-
edlo. 
ISBN: 963-9320-42-0 fûzött: 500 Ft 

Bajcsa-vár = Weitschawar. Egy
stájer erôdítmény Magyarorszá-
gon a 16. század második felé-
ben: kiállítás a zalaegerszegi
Göcseji Múzeumban 2002. má-
jus 31. – 2002. október 31: kiállí-
tás a budapesti Hadtörténeti Mú-
zeumban 2002. november 21. –
2004. január 31. Zala M. Múz. Ig. 
ISBN: 963-204-621-8 fûzött: 4980 Ft 

Bakacsi Ernô: De miért?! Fekete
Ferenc életregénye. Felsôma-
gyarország K. 
ISBN: 963-9280-78-X fûzött: 1600 Ft 

Bakonyi István: Az igazmondás
igénye. Interjúk, olvasónapló, kri-
tikák. Felsômagyarország K.:
Kodolányi Fôisk. Felsômagyaror-
szág K.: Kodolányi Fôisk. 

ISBN: 963-9280-78-X fûzött: 1500 Ft 
Bán István: Szarvasbôgés. X-trém

sportjaim III.. TerraPrint. 
ISBN: 963-9186-45-7 kötött: 2000 Ft 

Bendefy László: Kummagyaria. A
kaukázusi magyarság története.
Repr. kiad. Magánkiad. 
ISBN: 963-430-133-9 fûzött: 1833 Ft 

Benedek Elek: Benedek Elek iro-
dalmi levelezése, 1921–1929. (4.
pótköt.) 
ISBN: 973-26-0711-4 fûzött: 1700 Ft 

Benedek Elek: Szélike királykis-
asszony. Válogatott mesék. Pu-
edlo. 
ISBN: 963-9320-67-6 fûzött: 500 Ft 

Benedek Elek: Világszép nádszál-
kisasszony. Válogatott mesék.
Puedlo. 
ISBN: 963-86052-7-8 fûzött: 475 Ft 

Benkô Samu: Bolyai János vallo-
másai. Elôszóval és függelékkel
kieg. 4. k Mundus. (Mundus – új
irodalom) 
ISBN: 963-8033-94-0 kötött: 2576 Ft 

Bethlen Farkas: A váradi békekö-
téstôl János Zsigmond haláláig,
1538–1571. II–V. könyv. 2. 
ISBN: 963-8477-60-1 kötött: 2500 Ft 

Biernaczky János: Frobenius-
kommentárok. Megjegyzések
Leo Frobenius 1933-ban megje-
lent Kulturgeschichte Afrikas
címû mûve magyar fordításához.
Mundus. (Traditional cultures in
modern Africa) 
ISBN: 963-8033-95-9 fûzött: 1792 Ft 

Birkett, Caroline: Modern kereszt-
szemes hímzések. M. Kvklub. 
ISBN: 963-547-735-X kötött: 2290 Ft 

Bisztray Ádám: Ameddig lélegzet.
Felsômagyarország K. 
ISBN: 963-9280-83-6 fûzött: 1500 Ft 

Blatner, David: QuarkXPress 5. ki-
adványszerkesztés felsôfokon.
1. köt. 

ISBN: 963-9301-44-2 fûzött: 
Blatner, David: QuarkXPress 5. kiad-

ványszerkesztés felsôfokon. 2. köt. 
ISBN: 963-9301-45-4 fûzött: 

Bockemühl, Jochen: Életössze-
függések megismerése, átélése,
alakítása. Ita Wegman Alapít-
vány. 
ISBN: 963-04-5615-X fûzött: 2000 Ft 

Bócz Péter – Szász Péter: A világ-
háló lehetôségei. interaktív Web-
lapok készítése: [JavaScript1.2,
HTML 4]. Jav. kiad. 6. utánny.
ComputerBooks. 
ISBN: 963-618-188-8 fûzött: 2990 Ft 

Bôgel György: Nyereségközpont,
üzletág, divízió. Kossuth. (VIP:
very important publications) 
ISBN: 963-09-4087-6 kötött: 

Bohár András: Aktuális avantgárd:
M. M. Hermeneutikai elemzések.
Ráció K. (Aktuális avantgárd 1.) 
ISBN: 963-8627-21-2 fûzött: 1700 Ft 

Boronkay Iván: Római regék és
mondák. 12. kiad. Móra. 
ISBN: 963-11-7745-9 kötött: 1190 Ft 

Borsos Béla: Ökológia és rend-
szerelmélet. 1. (Környezet és tár-
sadalom XXI. századi forgató-
könyvek) 
ISBN: 963-9457-31-0 fûzött: 2500 Ft 

Bowen, Robert M.: Vijjogó sasok
között. a 101. légideszant-had-
osztállyal Normandiától Basto-
gne-ig. Hajja. (20. századi had-
történet) 
ISBN: 963-9329-61-4 kötött: 2499 Ft 

Bruce, Betsy: Tanuljuk meg a Mac-
romedia Dreamweaver MX hasz-
nálatát 24 óra alatt. Kiskapu. 
ISBN: 963-9301-48-5 fûzött: 4200 Ft 

C
Cassuto, Jill-Patrice – Reboulot,

Brigitte: A hepatitiszek. Kossuth.
(Mindennapi egészségünk) 

Meg jelent könyvek
2003. január 10–23.
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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.
Telefon/fax: 46/348-496
7621 Pécs, Jókai u. 25.
Telefon: 72/312-835, fax: 72/314-988
6720 Szeged, Tisza L. krt. 34.
Telefon/fax: 62/420-624

SZAKKÖNYVÁRUHÁZAK
Infotéka Könyvesbolt
1088 Budapest, Rákóczi út 27/b
Telefon: 338-2739, fax: 484-0842
Iskolacentrum
1051 Budapest, Október 6. u. 9.
Telefon: 332-5595, fax: 311-1876
Mediprint Orvosi Könyvesbolt
1053 Budapest, Múzeum krt. 17.
Telefon: 317-4948, fax: 484-0023
Mûszaki Könyváruház
1061 Budapest, Liszt Ferenc tér 9.
Telefon: 342-0353, fax: 342-1317
Technika Könyvesbolt
1114 Budapest, Bartók Béla út 15.
Telefon/fax: 466-7008

KÖNYVESBOLTOK
Apáczai Könyvesbolt
1085 Budapest, József krt. 63.
Telefon: 328-0754, fax: 328-0755
Korona Könyvesbolt
1111 Budapest, Bartók B. út 50.
Telefon/fax: 466-5169, 386-0201
Univerzál Áruház
Kódex Könyvesbolt
5600 Békéscsaba, Andrássy u. 3-5.
Telefon/fax: 66-450-550/221 mellék
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

A legnagyobb választék
A LÍRA ÉS LANT RT. BOLTJAIBAN

Internet: www.lira.hu, E-mail: lira@lira.hu

FokuszOnline könyváruház – WWW.FO.HU

Megvásárolható
a Libri Kft. és

a Líra és Lant Rt.
könyvesboltjaiban.

Ára: 5900 Ft

Magyar Könyvgyûjtô
bibliofilia, könyvrégiség, kultúrhistória

III. évfolyam 1. szám

● Könyvek között Grétsy tanár úr
● Ex Libris – Csapodi Csaba

● Könyvekbôl a régi Pest-Budai farsangokról
● A 100 000 Ft-os bibliofil kiadvány bemutatása

● Több mint antikvárium – Lónyai utcai életbölcseletek
● Tallózás a karácsony elôtti antikvár aukciók kínálatában

● Korabeli album a magyar részvételrôl
az 1900-as párizsi világkiállításon

● Pogány György: A könyvgyûjtô segédkönyvei IV. rész
● Ladik Katalin: Szentkuthy Miklós PRAE

● Borbély László díjnyertes tárcanovellája: Az antikvárius

Megvásárolható az újságárusoknál és könyvesboltokban,
ára 660 Ft, a 2003. évi 10 szám kedvezményes,

4400 Ft-os áron elôfizethetô a szerkesztôségben: 
1114 Budapest, Hamzsabégi út 31.

Telefon/fax: 466-0703

A Magyar Könyvgyûjtô példányonként is megvásárolható
660 Ft-os áron a Magyar Lapterjesztô Rt. újságárusainál, a
Libri Kft. és a Líra és Lant Rt. nagyobb könyvesboltjaiban,

valamint a Szent Imre Antikváriumban (Budapest XI.,
Bartók Béla út 25.), a Honterus Antikváriumban (Budapest
V., Múzeum krt. 35.), a Nyugat Antikváriumban (Budapest

V., Bajcsy-Zsilinszky út 34.) és a Parnasszus
Antikváriumban (Budapest V., Bajcsy-Zsilinszky út 50.).
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ISBN: 963-09-4181-3 fûzött: 
Chopra, Deepak – Simon, David:

Fiatalodj és élj tovább! Az örök fi-
atalság és a hosszú élet titka: [a
megújulás kézikönyve]. Édesvíz. 
ISBN: 963-528-617-1 fûzött: 1990 Ft 

Cook, Robin: Halálfélelem. 3. ki-
ad. I.P.C. Kv. (I.P.C. könyvek) 
ISBN: 963-635-245-3 fûzött: 1200 Ft 

Courths-Mahler, Hedwig: Távol,
mégis oly közel. EX-BB K. (Hed-
wig Courths-Mahler felejthetetlen
szerelmes regényei) 
ISBN: 963-9480-18-5 fûzött: 878 Ft 

Czachesz Erzsébet, Cs. – Csirik
János: 10–16 éves tanulók írás-
beli szókincsének gyakorisági
szótára. BIP. 
ISBN: 963-9450-24-3 fûzött: 1680 Ft 

Cs
Csak idegenben érti meg az em-

ber... [hangdok.]. Hangdoku-
mentumok Márai Sándor életé-
bôl. PIM KIK. 
KordaCD 001: 1715 Ft 

Csepeli György – Örkény Antal –
Székelyi Mária: Nemzetek egy-
más tükrében. Interetnikus viszo-
nyok a Kárpát-medencében. Ba-
lassi. 
ISBN: 963-506-497-7 fûzött: 1800 Ft 

Csernusné Tóth Annamária: 1000
francia tesztkérdés. Maxim K. 
ISBN: 963-86130-9-2 fûzött: 1280 Ft 

Csokonai Vitéz Mihály: A muzsi-
káló szépség. Kriterion. (Kriteri-
on kincses könyvtár) 
ISBN: 973-26-0712-2 kötött: 1800 Ft 

Csomós Róbert: Tûzparancs Je-
ruzsálemben és más elbeszélé-
sek. Árgus. 
ISBN: 963-9102-58-3 kötött: 2000 Ft 

D
Daniels, Lucy: Ki különbözteti

meg ezeket a kölyköket? Papp-
Ker. (A világ legkedvesebb álla-
tai: kiskutya-kirakó 1.) 
ISBN: 963-9418-50-1 fûzött: 550 Ft 

Dárdai Árpád: Mobil távközlés,
mobil internet. 3. bôv. kiad. Mobil
Ismeret. 
ISBN: 963-440-996-2 fûzött: 3920 Ft 

Demeter Zayzon Mária: Kisebb-
ségek-közösségek határon in-
nen és túl. Válogatott írások a ki-
sebbségkutatás körébôl,
1988–2002. BIP. 
ISBN: 963-9450-21-9 (hibás ISBN 963-
9450-31-6) fûzött: 2200 Ft 

Dinoszauruszok képeskönyve.
Puedlo. 
ISBN: 963-9477-095 kötött: 933 Ft 

Donkó László: Farsangi maszka-
bál. Farsangi mûsorok, jelmezek.
Magánkiad. (Családi zsebkönyv-
tár 12.) 
fûzött: 1167 Ft 

Dudith András: Epistulae 1577–
1580. (Ps. 6.) (Bibliotheca scrip-
torum medii recentisque aevo-
rum 13/6.) 
ISBN: 963-446-240-5 kötött: 4200 Ft 

Dusa Lajos: Pentaton. Versek.
Felsômagyarország K. 
ISBN: 963-9280-81-X fûzött: 1400 Ft 

E
Enessei György: A tzigán nemzet-

nek igazi eredete. Komárom,
1798. Hasonmás és mai átirat.
M. Mercurius. (Magyar roma tör-
téneti könyvtár 1.) 

ISBN: 963-85528-7-5 kötött: 960 Ft 
Erdélyi Margit: Angol társalgási

kézikönyv. Puedlo. 
ISBN: 963-86052-1-9 fûzött: 500 Ft 

Erdélyi Margit: A szív hangjai.
[Szerelmes regény]. Anno. 
ISBN: 963-375-262-0 fûzött: 700 Ft 

Erdélyi Margit: Német társalgási
kézikönyv. Puedlo. 
ISBN: 963-9320-06-4 fûzött: 500 Ft 

É
Éder Zoltán: Régi napok illata. Ba-

bits-tanulmányok. Mundus.
(Mundus – új irodalom 22.) 
ISBN: 963-8033-96-7 (hibás ISBN 963-
8033-94-0) kötött: 2688 Ft 

F
Fenomén és mû. Fenomenológia

és esztétika. Kijárat. 
ISBN: 963-9136-88-3 fûzött: 2100 Ft 

Ferdinandy Mihály: Karnevál lo-
vagjai. Universitas. 
ISBN: 963-9104-69-8 fûzött: 1568 Ft 

Ferwagner P. Ákos – Komár
Krisztián Márk: Arafat. Maxim
Kvk. 
ISBN: 963-86211-4-1 kötött: 2480 Ft 

Findrik Mária – Szilárd Imre:
Nemzetközi versenyképesség –
képességek versenye. Kossuth.
(VIP: very important publicati-
ons) 
ISBN: 963-09-4128-7 kötött: 

Földényi F. László: Légy az árnyé-
kom! Sophie Calle. Enciklopédia.
(Láthatár sorozat Kortárs képzô-
mûvészek) 
ISBN: 963-8477-71-7 kötött: 2500 Ft 

Forrásvidékek. Társadalomtudo-
mányi tanulmányok Némedi Dé-
nes 60. születésnapjára. Új Man-
dátum. (Nagyítás: szociológiai
könyvek 45.) 
ISBN: 963-9336-92-0 fûzött: 3000 Ft 

G
Gaál Katalin B.: Ez egy másik be-

tû.... 1. köt. 3. kiad. 
ISBN: 963-9372-44-7 fûzött: 1260 Ft 

Gaál Katalin B.: Ez is egy másik
betû.... 2. köt. 3. kiad. 
ISBN: 963-9372-45-5 fûzött: 1260 Ft 

Gács Anna: Miért nem elég ne-
künk a könyv. A szerzô az értel-
mezésben, szerzôség-koncep-
ciók a kortárs magyar irodalom-
ban. Kijárat. 
ISBN: 963-9136-92-1 fûzött: 1200 Ft 

Gastroblues, 1993–2002. Tíz
fesztivál története. Lézer Kft. 
ISBN: 963-204-753-2 fûzött: 3360 Ft 

Gazdaságpszichológia. Osiris.
(Osiris tankönyvek) 
ISBN: 963-389-310-0 kötött: 4980 Ft 

Géczi Zoltán: A legyôzhetetlen
Messerschmitt. [Mítosz, legenda
és valóság]. Vagabund. 
ISBN: 963-9409-14-6 fûzött: 700 Ft 

Gera Pál: Állatkerti történetek. Egy
állatápoló emlékei. 2. kiad. Hun-
garovox. 
ISBN: 963-9292-54-0 fûzött: 1500 Ft 

Gerô Zsuzsa: A gyermekrajzok
esztétikuma és más írások.
Flaccus. 
ISBN: 963-9412-13-9 kötött: 2200 Ft 

Gondos Gyula: Megszakadt ösvé-
nyen, 1957–1965: 1997–2002
Válogatott és újabb versek. Gon-
dos Gyula. 
ISBN: 963-430-072-3 fûzött: 1667 Ft 

Görög Mihály – Ternyik László:

Informatikai projektek vezetése.
Kossuth. (VIP: very important
publications) 
ISBN: 963-09-4227-5 kötött: 

Grafton, Sue: C mint célpont. Ga-
bo. (ABC krimik) 
ISBN: 963-9421-53-7 fûzött: 1590 Ft 

Grimm, Jakob – Grimm, Wilhelm:
Hófehérke és a hét törpe. Válo-
gatott Grimm mesék. Puedlo. 
ISBN: 963-86059-2-8 fûzött: 475 Ft 

Grisham, John: A festett ház. M.
Kvklub. 
ISBN: 963-547-805-4 kötött: 2120 Ft 

Gy
Gyermek – nevelés – pedagógus-

képzés 2002. Trezor. (ELTE
TÓFK Tudományos Közlemé-
nyei 22.) 
ISBN: 963-9088-77-3 fûzött: 1750 Ft 

Gyöngyös koszorú Kossuth szíve
fölé. Antológia 2002. Divius Lux
MM. 
ISBN: 963-202-625-X fûzött: 2000 Ft 

György Oszkár: György Oszkár
összegyûjtött versei. 1. Árgus. 
ISBN: 963-9102-55-5 fûzött: 1500 Ft 

Gyulai Líviusz. Idôutazás álló- és
mozgóképeken. Te-Art-Rum. 
ISBN: 963-204-663-3 kötött: 11200 Ft 

H
Hauck, Paul: Így szeress, hogy

szeressenek!. 5., átdol. kiad.
Park. (Hétköznapi pszichológia) 
ISBN: 963-530-666-0 fûzött: 1500 Ft 

Hegedûs Ferencné: Szóbúvár.
Apáczai K. 
ISBN: 963-464-660-3 kötött: 890 Ft 

Higgins, Tom: Viadal. Gabo. 
ISBN: 963-9421-51-0 fûzött: 1490 Ft 

Holt, Victoria: A fekete hattyú.
I.P.C. Kv. (I.P.C. könyvek) 
ISBN: 963-635-243-7 fûzött: 1200 Ft 

Horváth Lajos: Utazás a Don-ka-
nyarba. Árgus/ Felsômagyaror-
szág K. 
ISBN: 963-9102-62-8 fûzött: 1500 Ft 

J
Jacobs, Otto H. – Oestreicher,

Andreas: Mérlegelemzés. Az
éves beszámoló elemzése mint
a tervezés és döntés-elôkészítés
eszköze. Kossuth. (VIP: very im-
portant publications) 
ISBN: 963-09-4161-9 kötött: 

Jakab Zsolt: Adobe Photoshop 6.
Adobe Photoshop 6.0 és Image-
Ready 3.0: Windows/Macintosh.
ComputerBooks. 
ISBN: 963-618-281-7 fûzött: 2900 Ft 

Jarry, Alfred: A szuperhím. Lazi. 
ISBN: 963-9416-41-X fûzött: 890 Ft 

Jefferis, David: Gondolkodó gé-
pek. A robotok és a mesterséges
értelem. Lilliput. (A jövô techni-
kája) 
ISBN: 963-9166-08-1 kötött: 1100 Ft 

Jefferis, David: Klónozás. A gén-
sebészet új távlatai. Lilliput. (A
jövô technikája) 
ISBN: 963-9166-09-X kötött: 1100 Ft 

K
Kabdebó Tamás: A hal(l)ottakról

jót vagy semmit. Tizenkét iro-
dalmi esszé. Árgus. 
ISBN: 963-9102-59-8 fûzött: 1600 Ft 

Kálnoki Izidor: Újságíró-iskola.
Maxim Kvk. (Gradus klassziku-
sok) 
ISBN: 963-86211-5-X kötött: 1380 Ft 

Kämpfer, Dieter: Pálmák a lakás-
ban. M. Kvklub. 
ISBN: 963-547-787-2 kötött: 1590 Ft 

Karasszon István: Az Ószövetség
fényei. Veterotestamentika. Mun-
dus. (Protestáns mûvelôdés Ma-
gyarországon 10.) 
ISBN: 963-8033-98-3 fûzött: 2240 Ft 

Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem.
Jav. kiad. Akkord: Talentum. (Ta-
lentum diákkönyvtár) 
ISBN: 963-645-045-5 fûzött: 498 Ft 

Kästner, Erich: A két Lotti. 21. ki-
ad. Móra. 
ISBN: 963-11-7744-0 kötött: 1190 Ft 

Kékessy László: A magyar vadász
kézikönyve. A magyar vadász-
nyelv szótára: [40 szövegképpel
és táblázattal]. Hasonmás kiad.
Tinta. (Mestermûvek 5.) 
ISBN: 963-9372-40-4 fûzött: 2380 Ft 

Kelecsényi László: A magyar han-
gosfilm hét évtizede, 1931–2000.
Hyppolittól Werckmeisterig. Pa-
latinus. 
ISBN: 963-9380-91-1 kötött: 2500 Ft 

Kelemen Gábor, L.: Körutazás. A
világ 21 legvonzóbb turistapara-
dicsoma: térképekkel, hasznos
tanácsokkal. LKG. (LKG útiköny-
vek) 
ISBN: 963-85663-5-3 fûzött: 1600 Ft 

Képes cicalexikon. Anno. 
ISBN: 963-9199-73-7 kötött: 800 Ft 

Képes pacilexikon. Lófajták kézi-
könyve. Anno. 
ISBN: 963-9199-36-1 kötött: 800 Ft 

Kéri András: Indiánok világa. Az
azték naptár: az Antillák népe:
két könyv egy kötetben. Anno. 
ISBN: 963-375-257-4 fûzött: 675 Ft 

Kéri Katalin: Nevelésügy a közép-
kori iszlámban. Iskolakultúra
[Szerk.]. (Iskolakultúra-könyvek
16.) 
ISBN: 963-641-922-1 fûzött: 1500 Ft 

Kettôezer-kettô éjszaka meséli.
Válogatás a Szárnyaló Képzelet
Mûvészeti Lap Pályázati kiírá-
sára érkezett alkotásokból: [an-
tológia 2002]. Divius Lux MM. 
ISBN: 963-00-9573-4 fûzött: 1200 Ft 

Ki legyen a mi könyvvizsgálónk?
Könyvvizsgálat és könyvvizsgá-
lók Magyarországon. Számvitel-
kut. és Fejlesztési Rt. (Ügyfelek
könyve) 
ISBN: 963-202-002-2 kötött: 2800 Ft 

Ki legyen a mi ügyvédünk? Ügy-
védek és ügyvédség Magyaror-
szágon. Számvitelkut. és Fej-
lesztési Rt. (Ügyfelek könyve) 
ISBN: 963-204-032-5 kötött: 2800 Ft 

Király Farkas: Higanymadár. Krite-
rion. 
ISBN: 973-26-0714-9 kötött: 1100 Ft 

Király Ildikó: Az emlékezet fejlô-
dése kisgyermekkorban. Után-
zás és eseményemlékezet. Gon-
dolat Kiadói Kör: BIP. (Kognitív
szeminárium) 
ISBN: 963-9500-00-3 fûzött: 2400 Ft 

Kiss J. László: Globalizálódás és
külpolitika. Nemzetközi rendszer
és elmélet az ezredfordulón. Te-
leki L. Alapítvány. 
ISBN: 963-8629-16-9 kötött: 2850 Ft 

Kodolányi János helye és sze-
repe a magyar irodalomban. A
Magyar Írószövetség és a Mun-
dus Magyar Egyetemi Kiadó
szervezésében 1999. március
24–25-én, az író születésének
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100. évfordulóján megrendezett
konferencia elôadásai. Mundus.
(Mundus – új irodalom) 
ISBN: 963-9501-00-1 fûzött: 1588 Ft 

Koszorú [hangdok.]. Versek a
magyar nyelvrôl. Anyanyelvápo-
lók Szövets.: Hungaroton. 
HCD 14299: 2857 Ft 

Králik Éva: Keressük meg a Na-
pot. Káldor. 
ISBN: 963-204-692-7 kötött: 1850 Ft 

L
Lakatos Mihály: Etimo apó csodá-

latos meséi. Kriterion. 
ISBN: 973-26-0643-6 fûzött: 1800 Ft 

Levendel Júlia – Horgas Béla: A
sérült tintahal. Liget. (Liget köny-
vek) 
ISBN: 963-9363-18-9 fûzött: 1500 Ft 

Lindgren, Astrid: Háztetey Károly
még egyszer. Egmont-Hungary. 
ISBN: 963-627-797-4 kötött: 1399 Ft 

Liscsinszky Béla: Fôzzünk ma-
gyarul. M. Kvklub. 
ISBN: 963-547-821-6 kötött: 6790 Ft 

Lockyer, Keith – Gordon, James:
Projektmenedzsment és hálós
tervezési technikák. Kossuth. 
ISBN: 963-09-4124-4 kötött: 

Lowry, Lois: Az emlékek ôre. Ani-
mus. 
ISBN: 963-9307-72-6 kötött: 1490 Ft 

Lusztig Tamás – Csigó László: Kí-
nai konyha. Anno. 
ISBN: 963-375-127-6 kötött: 1267 Ft 

Lusztig Tamás – Csigó László:
Sütemények. Anno. 
ISBN: 963-9199-39-7 kötött: 1267 Ft 

Lusztig Tamás – Csigó László:
Ünnepi ételek. Anno. 
ISBN: 963-375-097-0 kötött: 1270 Ft 

M
Madarász Imre: „Örök megújhó-

dások". Születés, újjászületés,
feltámadás az olasz irodalom-
ban. Hungarovox. 
ISBN: 963-9292-53-2 fûzött: 1500 Ft 

Makkai Ádám: Úristen! Engedj
meghalni! Petôfi Sándor pokoljá-
rása és megidvezülése. Árgus:
CET Belvárosi Kvk. 
ISBN: 963-9102-60-1 fûzött: 2400 Ft 

Mann Miklós: Budapest oktatás-
ügye. 1873–2000. Önkonet.
(Mestersége tanár: Soros okta-
tási könyvek) 
ISBN: 963-202-803-1 fûzött: 2000 Ft 

Marber, Ian – Edgson, Vicki: Az
ételünk a gyógyszerünk. Helyes
táplálkozással a szexuális élet és
az alvás minôségének javításá-
ért. Totem Plusz. 
ISBN: 963-590-193-3 fûzött: 2780 Ft 
„Mit jelent a suttogásod?". Ro-
mantika: eszmék, világkép, poé-
tika: tanulmányok. Pro Panno-
nia. (Pannónia könyvek) 
ISBN: 963-9079-98-7 fûzött: 2890 Ft 

Modern sorsok és késô modern
poétikák. Tanulmányok Sylvia
Plathról és Ted Hughesról. Ja-
nus/ Gondolat. (Janus/Gondolat
British studies Irodalomtudo-
mány) 
ISBN: 963-9450-17-0 fûzött: 1890 Ft 

Molnár Gábor Lajos: Bevezetés
az angol társasági jogba. BIP. 
ISBN: 963-9450-18-9 fûzött: 1890 Ft 

N
Nagy István, M.: Útonlét. Gondo-

latsûrítmény az élhetô filozófia
témakörébôl. Viva Média. 
ISBN: 963-7619-48-8 fûzött: 2000 Ft 

Nándori Ernô: Emeltszintû érett-
ségire = egyetemre elôkészítô fi-
zikából. Dr. Galambosi. 
fûzött: 2427 Ft 

Nemere István: Ne szeress en-
gem! Regény. Pallas Antikvári-
um. 
ISBN: 963-9117-37-4 fûzött: 798 Ft 

Nemere István: Vissza a XX. szá-
zadba. Anno. 
ISBN: 963-9066-06-0 fûzött: 700 Ft 

Nemzet és nacionalizmus. [Ázsia,
Afrika, Latin-Amerika]. Korona. 
ISBN: 963-9376-64-7 fûzött: 4500 Ft 

O
Oláh András: Egy filmszalag vége.

Versek. Felsômagyarország K. 
ISBN: 963-9280-82-8 fûzött: 1000 Ft 

P
Paksi Borbála – Demetrovics

Zsolt: A drogprevenciós gyakor-
lat megismerése. Budapesti is-
kolai drogprevenciós programok
felmérése és értékelése. L' Har-
mattan. (Szakmai forrás sorozat.
Kutatások 2.) 
ISBN: 963-9457-32-9 fûzött: 2700 Ft 

Para-Kovács Imre: Én-teriôr. [Az
évszázad könyve]. Alexandra. 
ISBN: 963-368-407-2 fûzött: 1699 Ft 

Parker, Steve: Kommunikáció. Lil-
liput. (A jövô technikája) 
ISBN: 963-9166-03-0 kötött: 1100 Ft 

Pere László: Adatkezelés, abc
használata, az awk, POst-
greSQL, MySQL. 2.
ISBN: 963-9301-47-7 fûzött: 2660 Ft 

Petelei István: Ôszi éjszaka. Pete-
lei István válogatott mûvei.
Anonymus. 
ISBN: 963-7966-87-0 kötött: 2240 Ft 

Piarista iskoladrámák. Argumen-
tum K. (Régi magyar drámai em-
lékek, XVIII. század 5/1.) 
ISBN: 963-446-223-5 kötött: 4200 Ft 

Pillanatkép a hazai irodalomtu-
dományról. Anonymus. 
ISBN: 963-7966-86-2 kötött: 3080 Ft 

Poszler György: Az angyal és a
kard. Liget Mûhely Alapítvány.
(Liget könyvek) 
ISBN: 963-936-305-7 fûzött: 1600 Ft 

R
Renn Oszkár: Ellenôrzötten. Fel-

sômagyarország K. 
ISBN: 963-9280-79-8 fûzött: 1600 Ft 

Roberts, Nora: A hold árnyéka. 1.
Harlequin. (A New York Times si-
kerszerzôje) 
ISBN: 963-537-171-3 fûzött: 995 Ft 

Romániai magyar irodalmi lexi-
kon. 4. N–R. 
ISBN: 973-26-0698-3 973-8231-12-4 kötött:
3900 Ft 

S
Sachar, Louis: David nem hagyja

magát. Animus. 
ISBN: 963-9307-55-6 kötött: 1390 Ft 

Salamonné Huszty Anna: Jövô-
kép- és stratégiaalkotás. Kos-
suth. (VIP: very important publi-
cations) 
ISBN: 963-09-4194-5 kötött: 

Sándor Iván: A regény jövôje. Kró-
nika Nova. 
ISBN: 963-9423-203 fûzött: 1200 Ft 

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

Sasson, Jean: Ester gyermeke.
Gabo. 
ISBN: 963-9421-14-6 fûzött: 1590 Ft 

Schmidt-Eller, Berta: Hannelore
útja folytatódik. Evangéliumi K. 
ISBN: 963-9434-19-1 fûzött: 750 Ft 

Sophokles: Antigoné. Akkord. (Ta-
lentum diákkönyvtár) 
ISBN: 963-645-019-6 fûzött: 398 Ft 

Spurgeon, Charles Haddon: Elvé-
geztetett! Krisztusnak hét szava
a kereszten. Átd. kiad. Evangéli-
umi K. 
ISBN: 963-9434-20-5 fûzött: 750 Ft 

Steel, Danielle: Az esküvô. Mae-
cenas. 
ISBN: 963-203-023-0 fûzött: 725 Ft 

Steel, Danielle: Az Udvarház.
Maecenas. 
ISBN: 963-203-076-1 fûzött: 1299 Ft 

Steel, Danielle: Ház a Remény ut-
cában. Maecenas Könyvkiadó. 
ISBN: 963-203-031-1 fûzött: 775 Ft 

Steel, Danielle: Utazás. Maecenas. 
ISBN: 963-203-038-9 fûzött: 775 Ft 

Steiner, Rudolf: Makrokozmosz és
mikrokozmosz. Nagyvilág – kis-
világ: a lélek, az élet és a szellem
kérdései. M. Antropozófiai Társ. 
ISBN: 963-206-074-1 fûzött: 2483 Ft 

Suteev, Vladimir Grigor'evic: Vi-
dám mesék. 10. kiad. Móra. 
ISBN: 963-11-7743-2 kötött: 1590 Ft 

Sz
Szvetelszky Zsuzsanna: A plety-

ka. Gondolat Kiadói Kör: BIP.
(Kognitív szeminárium) 
ISBN: 963-9450-31-6 fûzött: 2400 Ft 

T
Takács Erika: Farsangi mulatsá-

gok. Könyvmíves Kvk. 
ISBN: 963-9497-07-X fûzött: 448 Ft 

Tatford, Frederick Albert: Jákób
fiai. Az Izráel törzseinek adott ál-
dások. Evangéliumi K. 
ISBN: 963-9434-11-6 fûzött: 600 Ft 

Temesi László: Sors és sorstalan-
ság. Kertész Imre Nobel-díja.
[S.l.] Szerzôi kiad. 
ISBN: 963-430-1843 fûzött: 1180 Ft 

Tóbiás Mária, K.: Radetzky Jenô,
1909–1991. Emlékkönyv az orni-
tológus és pedagógus tiszteleté-
re. Árgus: Vörösmarty Társ. 
ISBN: 963-9102-43-1 fûzött: 2000 Ft 

Torma András: Az információ je-
lentôsége a (köz)igazgatásban.

Virtuóz. 
fûzött: 1900 Ft 

Tótfalusi István: Idegen szavaink
etimológiai szótára. Anno. 
ISBN: 963-375-179-0 kötött: 1650 Ft 

Tótfalusi István: Magyar szótörté-
neti szótár. Anno. 
ISBN: 963-375-178-0 kötött: 1650 Ft 

Tóth Olivér: Fekete tûzben. Felsô-
magyarország K. 
ISBN: 963-9280-80-1 fûzött: 1000 Ft 

Ú
Újra csillog az ezüst. Sakkolimpia

Bled, Szlovénia 2002. Terasz.hu. 
ISBN: 963-206-132-2 fûzött: 2500 Ft 

Ü
Ügynökök és akták. Nemzetközi

konferencia az átvilágításról és
az állambiztonsági iratok sorsá-
ról. Soros Alapítvány. 
ISBN: 963-9049-36-0 fûzött: 1980 Ft 

Ünnepel az ország. A magyar mil-
lennium emlékkönyve, 2000–
2001. Kossuth. 
ISBN: 963-09-4279-8 kötött: 

V
Voit Pál: Hét nemzedék szilvafák

nélkül. A soproni toronyzenésztôl
Bartók Béláig: családi krónika.
Argumentum. 
ISBN: 963-446-238-3 (hibás ISBN 963-446-
048) kötött: 2500 Ft 

Vosseberg, Thomas: Hacker kézi-
könyv. Feltörés kontra védelem.
Computer Panoráma: Franzis. 
ISBN: 963-7639-225 kötött: 4990 Ft 

W
Wallace, Lewis: Ben-Hur. Regény

Krisztus Urunk korából. Anno. 
ISBN: 963-375-047-4 fûzött: 1025 Ft 

Wolfanger-von Kleist, Nicole –
Schlitt, E.: Arcfestés. Cser K.
(Színes ötletek 2003/61.) 
ISBN: 963-9445-49-5 fûzött: 598 Ft 

Z
Zimmermann, Harald: A középkori

pápaság. A középkori pápák tör-
ténete a historiográfia tükrében.
Gondolat/ Janus. (Gondolat/Ja-
nus orbis universitatis Történet-
tudomány) 
ISBN: 963-9450-14-6 fûzött: 1680 Ft 

Zs
Zsolnai László: A döntéshozatal

etikája. Kossuth. (VIP: very im-
portant publications) 
ISBN: 963-09-4195-3 kötött: 

Az összeállítás a Könyvtárellátó
Közhasznú Társaság informáci-
ós rendszere alapján készült. A
felsorolt könyveket a Könyvtár-
ellátó már felajánlotta megvá-
sárlásra a könyvtáraknak, ill.
megrendelhetôk a társaság ho-
me lapján (www.kello.hu).



6.  KIRAKATVERSENY
A 2003.  ÉVI MEZÔGAZDASÁGI KÖNYVHÓNAPON

VERSENYEZHETNEK
1. KATEGÓRIA: Könyvesbolt-láncok

2. KATEGÓRIA: Egyéni könyvesboltok, gazdaboltok, vadászboltok, vetômagboltok,
egyetemi-fôiskolai árusítóhelyek

DÍJAK KATEGÓRIÁNKÉNT
1. díj: 250 000 Ft értékû szakkönyv
2. díj: 150 000 Ft értékû szakkönyv
3. díj: 100 000 Ft értékû szakkönyv
a KÖNYVISTÁLLÓ választékából

NEVEZÉS
Három darab színes fotóval, 2003. február 15-ig
A Mezôgazda Kiadó KÖNYVISTÁLLÓ címén:

1165 Budapest, Koronafürt u. 44.
Telefon/fax: 407-1020

EREDMÉNYHIRDETÉS – DÍJÁTADÁS
2003. február 27-én a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumban

a Mezôgazdasági Könyvhónap záró rendezvényén.



ÚJDONSÁG
Károlyi Mihály levelezése V. kötet
1945–1949
Szerkesztette Hajdu Tibor
3800 Ft

Károlyi Mihály levelezése egy hosszú, változatos, nagy ívû életpálya mélyre világító politikai és
emberi dokumentuma. Levélhagyatéka kerek fél évszázadot (1905–1955) ölelt át. A most meg-
jelent V. kötet Károlyi élete egyik legváltozatosabb idôszakának levelezését közli 1945-tôl 1949
júniusáig. Eddig ismeretlen iratok mutatják be a magyar külpolitika útkeresését a „békekonferen-
cia” és a hidegháború kibontakozása között, Károlyi vívódását táborok között, a Mindszenty- és
más ügyek útvesztôjében, míg végül Rajk László letartóztatása után a második emigrációt vá-
lasztotta. 

A Napv i lág  K iadó a ján l ja

Balogh Sándor (fôszerk)
A magyar állam
és a nemzetiségek
A magyarországi nemzetiségi
kérdés történetének jogforrásai
1848–1993
4800 Ft

Erich Fromm
Menekülés
a szabadság elôl
Fordította Bíró Dávid
1700 Ft

Szovjet nagyköveti iratok
Magyarországról, 1953–1956
Kiszeljov és Andropov titkos
jelentése. Összeállította
és a bevezetô tanulmányt
írta Baráth Magdolna
1900 Ft

Ságvári Ágnes
Tanulmányok
a magyarországi
holokauszt történetébôl
1100 Ft

Pierre Bourdieu
A gyakorlati észjárás
– a társadalmi
cselekvés elméletérôl
Fordította Berkovits Balázs
1700 Ft

Tzvetan Todorov
Bevezetés
a fantasztikus
irodalomba
1600 Ft

Újra kapható!

Csáki György
A nemzetközi
gazdaságtan
alapjai
3100 Ft

Napvilág Kiadó
1054 Budapest,

Alkotmány utca 2.
Telefon: 311-4866

fax: 353-2019
E-mail: napvilagki-

ado@axelero.hu




