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A genom (tanulmányok) szerk.
Hídvégi Egon, B/5, 280 old.,
keménytáblás, 3200 Ft
A legjobb magyar génkutatók
adják közre a tudományterü-
let legfrissebb eredményeit a
laikus érdeklôdô számára is
érthetô megfogalmazásban.
Báger Gusztáv: Idôtáv moll-
ban (új versek) A/5, 80 old., ke-
ménytáblás kötésben, 1600 Ft
A költô hatodik kötete szikár,
modern líraiságával értékes
hozzájárulás  az  új magyar
költészethez.
Bálint Péter: Szentkuthy
álruhában (tanulmánykötet)
A/5, 168 old., kartonkötésben,
1600 Ft 
A kötet szenvedélyes kísérlet
Szentkuthy Miklós sokarcú,
szuggesztív, de magát nehe-
zen megismerni engedô írói
személyiségének, életmûvé-
nek meghódítására. 
Bioetika – Ökumené (tanulmá-
nyok, szerk. Dr. Makó János,
Ulrich Zoltán) A/5, 328 old.,
kartonkötésben, 2000 Ft
Korunk két nagy szellemi
mozgalmát elemzik neves
szakemberek: Gaizler Gyula,
Csányi Vilmos, Deme Tamás,
Venetiáner Pál, Nemeshegyi
Péter, Bábel Balázs, Békés
Gellért, Solt Pál és mások.
Forrai Eszter: A harmadik
(önéletrajzi elbeszélések, váloga-
tott versek), A/5, 68 old., kar-
tonkötésben, 1000 Ft

Az önéletrajzi ihletésû elbe-
széléseket és verseket a szerzô
grafikái illusztrálják.
Jókai Anna: A mérleg nyelve,
II. (esszék, interjúk – életmû so-
rozat) B/5, 320 old., kemény-
táblás, 2990 Ft
A Kossuth-díjas író legendás,
Ima Magyarországért c. ver-
sével induló kötet a tavaly
megjelent esszégyûjtemény
második része, folytatása.
Kiss Benedek: Nyáresti deli-
rium (új versek) A/5, 126 old.
keménytáblás, 1600 Ft
A József Attila-díjas költô új
verseinek alapélménye az át-
élt idô, amely a mulandóság
élményével együtt meghozza
a felszabadult bölcsességet is.
László Ernô: Ropog az égbolt
(válogatott versek) A/5, 160
old., kartonkötésben, 1200 Ft
A klasszikus formák iránt el-
kötelezett, ritkán publikáló
költô verseinek gyûjteménye.
Mezey Katalin: A kidöntött
kerítés (elbeszélések – Oláh Má-
tyás László színes illusztrációi-
val) A/5, 72 old., kartonkötés-
ben, 980 Ft 
A már jól olvasó korosztály-
nak és szüleiknek  szólnak az
író gyermekkorát felidézô
történetek. 
Nagy Gáspár: Ezredváltó, sû-
rû évek (100 új vers), A/5, 198
old., keménytáblás, 1900 Ft
A Kossuth-díjas költô 1998
és 2003 tavasza között kelet-

kezett 100 verse a korszak ka-
taklizmáival szemben a meg-
ôrzés, az emberi szolidaritás
és elkötelezettség könyve.
Pósa Zoltán: Aranykori te-
kercsek (regény), A/5, 815 old.,
kartonkötésben, 2900 Ft
A monumentális szürrealista
regény az író gyermek- és fia-
talkorának, egyetemi évei-
nek, sorsdöntô szerelmeinek
élményvilágából táplálkozik.
A szabadmûvelôdéstôl a kö-
zösségi mûvelôdésig (tanulmá-
nyok, szerkesztette Beke Pál és
Deme Tamás), A/5, 400 old.,
kartonkötésben, 2000 Ft
Az elmúlt 50 év közmûvelô-
dési mozgalmairól szól a kö-
tet, amely ma, a közmûvelô-
dés szerkezeti átalakulása ide-
jén különösen aktuális.      
Szabó Iván: Fagyöngy és jege-
nye (két kisregény és elbeszélé-
sek), A/5, 256 old., kartonkötés-
ben, 1700 Ft
A rendszerváltozás korának
jellegzetes életútjai elevened-
nek meg a második széppró-
zai mûvét publikáló író-poli-
tikus kötetében.
Szepes Erika: Bíborban és fe-
ketében az ezredvégen – Sebôk
Éva mítoszai (ARANYHAL
sorozat – monográfia) F/5, 80
old., kartonkötésben, 1000 Ft 
A József Attila-díjas költônô,
Sebôk Éva életmûvét mutatja
be, elemzi a jeles irodalom-
történész monográfiájában.    

Vasy Géza: Költôi világok
(tanulmányok, esszék) F/5, 440
old., kartonkötésben, 2100 Ft
A József Attila-díjas iroda-
lomtörténész 20. századi köl-
tôk: Sinka István, Kálnoky
László, Csoóri Sándor, Ju-
hász Ferenc, Bertók László,
Tolnai Ottó, Utassy József és
mások mûveit elemezve mu-
tatja be korunk lírájának egy
markáns vonulatát.
Vári Zsolt: Megjöttem (képzô-
mûvészeti album – Hubay Mik-
lós elôszavával) A/5, 48 old.,
kartonkötésben, 1600 Ft
A most induló, nagy tehetsé-
gû festôt, a roma képzômû-
vészet új alkotóját mutatja
be az igényes kivitelû, színes
album.
Várkonyi Dezsô Hilde-
brand: Pascal-értelmezések (fi-
lozófiai  gondolatok) A/5, 375
old., kartonkötésben, 2500 Ft
A feledésre ítélt, jeles teoló-
gus, pszichológus és filozó-
fus Blaise Pascal gondolati
hagyatékával folytat párbe-
szédet. Bolberitz Pál és Ró-
kusfalvy Pál utószavával.

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

A Maecenas Kiadó ajánlja
A 120 legszebb magyar festmény

Hazánk hihetetlenül sokszínû festészete mindenkor együtt lélegzett az egyetemes
mûvészettel, egyszersmind a saját útját járta.

E reprezentatív albumban százhúsz remekmûvet csodálhatunk meg. De nem-
csak magukkal a mûvekkel ismerkedhetünk meg, hanem alkotóikkal, festészetünk
mûfaji gazdagságával, sajátos magyar témáival is. 

Bereczky Loránd köszöntôjét, a képelemzéseket, a festôi életrajzokat és a
kislexikont magyar és angol nyelven is olvashatjuk. Sôt, megtalálhatjuk a kötetben
azon múzeumok adatait is, amelyek a remekmûveknek otthont nyújtanak.

M.S. mester, Mányoki, Barabás Miklós, Benczúr, Zichy, Munkácsy, Csók,
Rippl-Rónai, Csontváry, Gulácsy, Márffy, Czóbel, Vaszary, Anna Margit,
Kondor Béla és a többi világhírû honi festômûvész bibliofil igényességgel gon-

dozott albuma a magyar
muzeológia bicentenári-
umát is köszönti.
Bizonyos, hogy a kötet-
ben szereplô minden
egyes alkotásnak kitünte-
tett helye lenne a földke-
rekség összes rangos galé-
riájában. Így együttesen
pedig a családi könyvtár
díszhelyén.
328 oldal, bôrkötésben,
védôborítóval, 14 900 Ft

Megvásárolható a
Maecenas Kiadóban

(1054 Szemere u. 21.; 
T: 311 28 36) és a Lap-Ics

Könyvkereskedésben
(1134 Váci út 45.;

T: 340-3917).

Címünk:
1068 Bp, Városligeti fasor 38.
Telefon/fax: 351-0593,
iroalap@interware.hu;
www.szephalom-konyvmuhely.hu
Kiadónkban vásárlóinknak

20% engedményt nyújtunk!
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Ny. Ny. Noszov
Az mind semmi

(Zsiráf könyvek)
64 oldal, ford. Balassa Anna és Nikodémusz

Elli, ill. Kalmár István
Vidám és humoros történetek gyerekekrôl
– csínytevéseikrôl, lódításaikról és persze

jóvátételekrôl és tanulságokról.
980 Ft

Janikovszky Éva
Már iskolás vagyok
54 oldal, ill. Réber László
Micsoda boldogság és dicsôség az elsô
iskolatáska! Dani is büszke örömmel
indul iskolába, ahol a lelkesedése
lohad ugyan, de érdeklôdése
nôttön-nô. A felnôttek kérdésére,
hogy jó-e iskolába járni, Dani nem
tud válaszolni. Van amikor jó,

s van, amikor rossz. Janikovszky Éva játékosan megírt könyvét
Réber László elragadó, színes illusztrációival kisiskolásoknak
és szüleiknek ajánljuk.
1590 Ft

Halasi Mária
Az utolsó padban

(Pöttyös könyvek)
224 oldal, ill. Zsoldos Vera

Kati, a vidéki kislány, az iskolaév
kezdete után költözik Pestre,

ismeretlen városba, idegen lakásba, új
iskolába. Mezítláb, bokáig érô

rózsafodros szoknyában, szakadt
háncs-szatyorral a kezében érkezik új
osztályába. A vadócnak, szétszórtnak

és rendetlennek tûnô, sokat csúfolt cigánylányt befogadja-e
az osztály, az iskola? Talál-e barátokat?

980 Ft

Komjáthy István
Mondák könyve
400 oldal, ill. Boromisza Zsolt
A magyar népmesékbôl és a rokon
népek hagyománykincsébôl
kialakított teremtésmondától,
a hunok mondáin át színes
meseszál vezet egészen
a honfoglalásig, majd Árpád
dédunokájának, a késôbbi

Istvánnak megszületéséig: a magyarság kialakulásáról,
ôstörténetérôl és honfoglalás elôtti életérôl.
1890 Ft

AZ EURÓPA KÖNYVKIADÓ
AUGUSZTUSI ÚJDONSÁGAIBÓL

LJUDMILLA ULICKAJA:
KUKOCKIJ ESETEI
kb. 480 oldal, 2300 Ft

Az elmúlt évek egyik legnagyobb
oroszországi könyvsikere. Nagy ívû
családregény, amely a nagy realista ha-
gyományokhoz és elbeszélôi stílushoz
visszanyúlva ad átfogó képet a szovjet
korszakról. Ulickaja szereplôi életét iz-
galmasan, pszichológiailag érzéke-
nyen, s a szovjet társadalom bizarr mû-
ködését szuggesztív jelenetekben áb-
rázolva mutatja be.

SZÉKELY GYÖRGY:
LÁNGÖZÖN
kb. 672 oldal, 2900 Ft

Székely György, a kiváló színháztörténész
nagyszabású vállalkozásával a színháztör-
ténet – I. Erzsébet és I. Jakab uralkodása
idejére esô – egyik fénykorát tekinti át.
Shakespeare mûvészetét olyan eleven
színházi, irodalmi, politikai és történeti fo-
lyamatba ágyazza, amelybôl megismer-
hetjük a nagy drámaíró elôdei, közvetlen
kortársai, utódai (Kyd, Lyly, Daniel, Nash,
Dekker, Middleton, Fletcher, Webster)
mellett a kor jellemzô színházi mûfajait is.

PAPP TIBOR: EGY KISFIÚ
HÁBORÚS MOZAIKJA
288 oldal, 2000 Ft

Papp Tibor (1936-) író, költô, mûfordító,
tipográfus, a párizsi Magyar Mûhely
egyik alapítója elsô ízben jelentkezik
„hagyományos” prózakötettel. Könyvé-
ben egy kisfiú vezeti kézen fogva az ol-
vasót a háború elôtti családi csendbôl a
háború zajába, a gondtalan nappalok-
ból a rettegés éjszakájába, a zempléni
hegyek bejáratánál strázsáló Tokajtól
egészen az ecsedi láp szélén meggyöke-
rezett csendes szatmári faluig, Vállajig…

CLAUDE LÉVI-STRAUSS:
SZOMORÚ TRÓPUSOK
652 oldal, 3000 Ft

Az Amazonas menti ôserdôk vidékérôl írt
kötet nem csupán etnográfikus útleírás,
hanem a szerzô korábbi utazásai során
szerzett tapasztalatait összegzô mû; filo-
zófiai értekezés, melyben körvonalazód-
nak az író strukturalista módszerének
alapelvei; s egyben remek széppróza: a ko-
rábbi évszázadok filozófiai útleírásának
hagyományait követô vallomás a világról.
Az utoljára 1994-ben megjelent, gazda-
gon illusztrált kötetet most a Természet- és
társadalomtudományi sorozatunkban ad-
juk ki újra.

Az Európa Könyvklub tagjaként kedvezményesen vásárolhat az Eu-
rópa Könyvesházban (1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 35. Tele-
fon: 312-8210. E-mail: europakonyvklub@netquick.hu). Kiadványa-
ink széles választékával várja olvasóinkat az Európa Könyvesbolt
(1086 Budapest, József krt. 18. Telefon.: 334-2112). Szeretettel vár-
juk a terjesztôket és viszonteladókat az Európa Raktárházban (1134

A család könyvespolcára

A Móra Kiadó kínálatából



Oxford Könyvesbolt: 1052, Budapest Gerlóczy u. 7. • Telefon: 318 86 33 • Fax: 411 04 04 
oupbooks@axelero.hu

OUP 1113, Budapest Tarcali u. 20. • Telefon: 466 70 80 • Fax: 372 01 68
oxford@mail.datanet.hu  www.oup.hu

A csomag részei:
tankönyv
munkafüzet
hangkazetták
angol–magyar szójegyzék
és nyelvtani összefoglaló

Az Oxford University Press egyik legsikeresebb tankönyvsorozata 
a NEW HEADWAY most akciós 

„Önállóan angolul – Oxford Self Study” 
csomagban jelent meg!
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Írófaggató
Simor Andrást

faggatta Nádra Valéria
14. oldal

Beszélgetés
Majoros Sándorral

9. oldal
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Kántor Zsolt
költôi hitvallása

8. oldal

Beszélgetés
Boldizsár Ildikóval

5. oldal

Az ifjú Lin-csi vándorévei 28. rész
Közreadja: Sári László

Hogy az ember és a mese
egymásra találjon
Beszélgetés Boldizsár Ildikóval
(Csokonai Attila)

Hyppolittól Greenawayig
Könyvek filmekrôl, médiáról
és határátlépôkrôl
(Gervai András)

Beszélgetés Jónás Tamással,
aki vállalja az alanyi költôséget
(Szénási Zsófia)

Csupán egy edénye vagyok Jézusnak
Beszélgetés Kántor Zsolttal
(Karafiáth Orsolya)

Meghalni Vukovárnál
Beszélgetés Majoros Sándorral
(Borbély László)

KÖNYVSZEMELVÉNY
Rudolf Schuster: Ultimátum
(Well-Press Kiadó)

EMBER ÉS GONDOLAT
Mesterházi Mártonnal
beszélget Nádor Tamás

Füst Milán levelezése
(Cs. A.)

Kertész Ákos
Játsszunk esztétikát?

ÍRÓFAGGATÓ
Simor Andrást
kérdezte Nádra Valéria

SZEMMAGASSÁGBAN 
Tarján Tamás
Tandorizzás

SIKERLISTA

A vezérigazgató könyvet írt
Beszélgetés Révai Gáborral
(Mátraházi Zsuzsa)

KÖNYVKILÁTÓ

MEGJELENT KÖNYVEK
2003. JÚLIUS 11. – AUGUSZTUS 7.
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■ Eme rendszeres jegyzetekben – nem esz-
perente nyelven – általában könyvszakmai
kérdésekrôl, a könyvkultúra körébe tartozó
eseményekrôl, jelenségekrôl szoktam volt
elmélkedni, némely hûséges olvasónk nem
kis gyönyörûségére (említett hûségesek sza-
vaikból nyilvánvalóan kihallható élvezettel
és gyönyörûséggel szokták felemlegetni
személyes találkozásainkkor „eme rendsze-
res jegyzetek” gyöngyszemeit: „olvastam
ám…  hogy mennyi hülyeséget sikerült
már megint összehordanod…”)

Na most – mondanom sem kell talán –
nem így lesz. Elmélkedésem tárgya nem
könyvszakmai kérdés: az idegenforgalom.

Hosszú hetek óta szinte másról sem esik
szó a különbözô televíziós csatornák mû-
soraiban, meg a hírlapok oldalain, mint
hogy mennyi német nem jött a sekély Ba-
latonhoz, meg hogy a Forma-1 megtölti-e
a szállodákat úgy, mint tavaly, vagy csak
kevésbé, és hány százalékkal csökkent a
vendégéjszakák száma, túléli-e Zimmer
Feri az idei lerokkant balatoni szezont,
vagy végleg jobblétre szenderül.

Súlyos kérdések ezek, tulajdonképpen
engem is foglalkoztatnak, mert amikor
szeretett fôvárosunkban, vagy éppen a Ba-
laton partján járok-kelek, jövök-megyek,
vérzik az én szívem.

Ha turistának képzelem magam, épp e
két „idegenforgalmi szempontból frek-
ventált helyen”, egyszerûen nem értem,
hogy miért a zajos jajveszékelés, inkább
örülni kellene, annak ellenére, hogy e két
hely olyan, amilyen, mégis jönnek külföl-
di és belföldi turisták.

Lepusztult épületek, feltakarítatlan ut-
cák és terek, a közlekedés lehetetlensége,
és a vendéglátás…

A tömegkommunikáció figyelmes befoga-
dója persze talál némi magyarázatot is
ugyanazon hírmûsorokban és lapokban,
amelyekben az idegenforgalom gondjairól
beszélnek. Ugyanott, ugyanazok számolnak
be a Fogyasztóvédelmi Felügyelôség rend-
szeres ellenôrzéseinek eredményeirôl is:
minden második vendéglátóipari egységben
romlott, lejárt szavatosságú élelmiszert talál-
nak, minden negyedikben (csak?)  átvernek
bennünket, sok a higiéniailag kifogásolható
konyha, és így tovább, és így tovább… 

Lehet, hogy én ide képzelem, de valójá-
ban itt nincs is ok-okozati összefüggés?

Amondó vagyok, nem a Balaton sekély,
és nem a zsömle kicsi…

Kiss József

Balatoni zsömle
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58.

■ Az ifjú Lin-csi egy nap kopár dombokon,
magányos fenyôk közt haladt útján. Élén-
ken nézelôdött, olykor csodálkozva bámult
meg egy-egy fenyôfát. A sziklás, köves táj-
ban ott tûntek föl leginkább, ahol még a fû-
szálnak is kevés a föld. Alig zöldellt itt-ott
néhány fûcsomó. Ám azokban kabócák tíz-
ezrei vertek tanyát, s az erôs napfényben is
szüntelen zenéltek. Olyan elszántan és
hangosan, hogy Lin-csi úgy érezte, hang-
juktól rezeg a levegô. Léptei ropogására a
füves tanyákból olykor sárga, piros és kék
szárnyú szöcskék szálltak föl, aztán kop-
panva hullottak a kövekre odébb. Lin-csi
leült egy nagy fehér, öblös és meleg kôre:
nézte, hogyan tobzódik, zsibong az élet e
kopárság szigetein.

– Épp annyi fûszál, épp annyi boróka nô
itt, amennyi nôhet. Épp annyi bogár lakik
köztük, amennyi lakhat. Madár, s nagyobb
állat szinte egy sem. Ennyit enged meg a
domb. A déli erdôk burjánzása, bár teljesebb
formája a létezésnek, itt ez a teljes. Mindket-
tô egyformán tökéletes – gyönyörködött Lin-
csi a csaknem meztelen domb formáiban,
színeiben. Nem látott a képben semmi hibát,
semmi hiányt. Mióta erôsnek érezte magát, s
az élet egészében felfedezte a szabályt, keve-
sebbet töprengett a látott dolgok okán. Most
is inkább átengedte magát a látványnak, a ka-
bócák zsivajának. A domb ennyit enged
meg, és kész. S a dombnak is ennyit valami
más. Nincs ezen semmi töprengenivaló.

– Egyedül az ember törekszik mindenütt a
többre, a teljességre, feszegeti a létezések ha-
tárát. Csakis ôt jellemzi az erôfeszítés, a
szembefordulás – gondolta mégis késôbb
Lin-csi, amikor lenézett a domb tövében ál-
ló házakra, s a körülöttük zöldellô, öntözött
földekre. Még kevésbé hagyta nyugodni e
gondolat, amikor az óriás város, Csangan is
eszébe jutott, melynek magas házsorai még
inkább ugyanezt példázzák. 

– Az ember úgy képzeli a teljességet, hogy
az magába foglalja az élet minden formáját.
S a formákat is minél nagyobb változatos-
ságban akarja látni, s minél zsúfoltabban.
Ez számára a tökéletesség. S hogy e tökéle-
tességet elérje, megszegi inkább a szabályt.
Ott is arat, ahol nem vetett. Talán nem is te-
het mást. Hiszen hatalmában az erô, mely
minduntalan meg akarja mutatni magát.
Örökké keresi célját, s leghatékonyabb meg-
mutatkozása az átalakítás – gondolta Lin-
csi, tovább haladva a szép ívû domb hátán.

– Így származik a tökéletességre törekvés-
bôl a szembefordulás, az ôt szolgáló erô-
bôl pedig a pusztítás. A tökéletesség az em-
ber világában maga a mértéktelenség. A
túlfokozott vágyakozás a többre, a túlfû-
tött tettvágy az elérésére. S ezt szolgálja a
vak erô. Még szomorúbb, hogy nemcsak
odakint, de szívében is így lakik az ember.
Oda is egyre többet kíván gyûjteni a jóból,
a szépbôl, mert így érzi egyre tökéletesebb-
nek életét. Nem ismeri fel: minden érzés
legkegyetlenebb gyilkosa a teljességre, a tö-
kéletességre törekvés – vezette tovább Lin-
csi a dombtetôn támadt gondolatának fo-
nalát. S akkor eszébe jutott álmainak fáj-
dalmas története, égi asszonyáért lobogó
vágya, melyet ô sem bírt fékezni szívében.
Még több szépségre, örömre, tökéletes be-
teljesülésre vágyott, s hogy megkapja, ô is
megszegte a szabályt. 

Örökre a tiltott égi birodalomba akart köl-
tözni, hitvány földlakó létére. De az Ég
nem tûrte telhetetlenségét. Azóta kicsi földi
jelekbôl, barackvirágszem-pillantásból,
bambuszrügy-ujjak lágy mozdulataiból, se-
lyemcipôcskék szökkenésébôl igyekszik
összerakni az égi csodát. Sorsa unt földi sors
lett, pedig vendége volt már az Égnek. 

– A lét mûhelyében láss egészet a részben, ám
magadénak ne hidd soha egészen. Ami odakint
megterem, álljon a szemnek, idebent csapdája
lesz az értelemnek –

értette meg Lin-csi saját példáján is a töké-
letesség kegyetlenségét. – Pedig hát, rende-
sen kellene elvégeznünk minden munkát.
Teljessé formálni minden életet – sóhajtot-
ta, már lefelé haladva a dombtetôrôl az al-
konyi Ég alatt.

59.
Az ifjú Lin-csi egy nap azon tûnôdött a ko-
pár dombok között, van-e az itt lengedezô
árva fûszálak életében erôfeszítés. A kövek
közé hulló magok küzdenek-e életükért,
meg akarnak-e kapaszkodni mindenáron?
Vagy várnak csendben idejükre, gondolatta-
lanul heverve korszakokon át. S aztán, ha
jelt kapnak a születésre, küzdelem lesz-e a
növekedés, a megmaradás?

– Hiszen van bennük erô, képesség, de
van-e akarás? Meg akarják-e mutatni ma-
gukban az erôt? Kinek engedelmeskedik
erejük? Ki sarkallja, amikor életre kel a mag,
ki csillapítja, amikor vár? – tette fel magá-
nak Lin-csi sorban a kérdéseket, de már
nem a szellem kíváncsisága hajtotta, mint

régebben, hanem a gyakorlatiasság. Néma,
érzô társaitól, a növényektôl sok mindent
eltanult már, s most is útmutatást várt tô-
lük. Követhetô példát. Mert Lin-csi bár-
mennyit töprengett is erejének hasznossá-
gáról, nemigen találta meg alkalmazásának
a módját. Leginkább arra várt választ, ma-
gához köti-e, vagy eltaszítja magától az éle-
tet a belôle sarjadó erô? Meddig hatékony,
s honnan lesz pusztító? Megmutatkozzon-
e kifelé egyáltalán az erô? 

– A növények bármit tesznek, születnek,
fejlôdnek, teremnek, halnak, nem látszik
bennük erôfeszítés. Pedig mindehhez nyil-
vánvalóan szükséges az erô. Élni a Nap vi-
lágosságával, de nem perzselôdni, élni a
Hold fényével, de nem bágyadni, élni a
széllel, a vízzel, de nem elszabadulni, velük
szaladni, ez minden pillanatban munkára
kényszeríti a növényeket. Az évszakok for-
gása pedig átváltozások végtelen sorát köve-
teli tôlük, örökös készenlétet, igazodást. S
mindezt mégis oly könnyedén teszik, mint-
ha nem is tennék. Mintha nem is lenne szá-
mukra erôfeszítés. Úgy erôsek, hogy nem
erôlködnek. Küzdenek is meg nem is, mu-
tatják is akarásukat meg nem is. Nincs az
életükben döntés, választás. Nincs más tud-
nivaló, mint a könnyû igazodás. Mert úgy-
is csak a megmaradás fontos, semmi más. S
ez nem döntés kérdése, melyhez aztán köt-
né ôket a ragaszkodás. A ragaszkodás, a cél
emésztené föl aztán az erôt, majd az életet
magát – értette meg Lin-csi végigtekintve a
dombokon a növények életének titkát. S
mivel régen tudta már, hogy az örökké mú-
ló idô folyamában minden létezés káprázat
csupán, megalkotta következtetését.

– Minden létezés valós is meg nem is.
Fontos is meg nem is. Ôrizni is kell meg
nem is. Épp így a sajátunkét. Egyszerre igaz,
és együtt érvényes a két állítás: a létezésé és
a nemlété, a fontosságuké és elvetésüké, a
létért tett erôfeszítésé és a lemondásé. Csak-
is ezt tudván élhet az ember is könnyedén.
Akár a növények a sziklás domb oldalán.
Ha pedig nem csak a létezésére, de minden-
napi döntéseire is alkalmazza ezt a szabályt,
elôbb-utóbb egyformán átlátja az egész vi-
lág egyszerûségét és bonyolultságát. És ak-
kor többé nem okoz gondot neki semmifé-
le választás – fogalmazta meg magának Lin-
csi a növényi élet filozófiáját. Ettôl fogva
nem kutatta az erô célok felé törô útját.

– Olykor elhagyjuk a házat, de nem hagyjuk el
az embert.

Olykor elhagyjuk az embert, de nem hagyjuk el
a házat.

Olykor elhagyjuk az embert is, a házat is.
Olykor nem hagyjuk el sem az embert, sem a

házat.
Ennyiféleképpen él az ember, bármilyen

egyszerûen él is. De ennek az életnek mind-
egyik állapota könnyedén megvalósítható, ha
nem az erô diktálja a célt – foglalta össze gon-
dolatait Lin-csi. Mindig megnyugodott, ami-
kor felismerte a lehetôségek tágasságát.

Az i f jú  L in -cs i
vándoréve i  28.
Köz read ja :  Sár i  Lász ló
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■ – Amikor az ember egyete-
mista, keresi azt a formát, ami-
ben úgymond megtalálja, és
megmutathatja önmagát. Egye-
temista koromban egy alkalom-
mal Balassa Péter szemináriu-
mára kellett dolgozatot írni ar-
ról a mûrôl, amelyik különösen
fontos volt a számunkra. Voltak
jobbnál jobb ötleteim, de a mû-
vek elemzése közben rendre ku-
darcot vallottam. A leadás elôtti
utolsó éjjel bánatomban elkezd-
tem olvasni a Micimackót. Elér-
keztem a 9. fejezethez, amely-
ben Malackát kiönti az árvíz, és
teljesen magamra ismertem eb-
ben a szituációban. Velem is
ugyanez történik, gondoltam,
én is éppen úgy sodródom ki va-
lamibôl, ahogy Malacka a házi-
kójából. Egyszerre ráébredtem,
hogy a mesékrôl ugyanazzal a
komolysággal és figyelemmel le-
het írni, mint bármelyik más re-
mekmûrôl. A dolgozatot megír-
tam, leadtam. Nagyon fontos
pillanat volt az életemben, ami-
kor Balassa Péter megerôsített
abban, hogy nekem ezzel kell
foglalkoznom. Az ô bátorítására
kezdtem el kutatni a meséket.
Elôször a népmesékkel foglal-
koztam, majd a mûmesékkel, és
szép lassan kirajzolódott elôt-
tem egy lehetséges mesetipoló-
gia, meseesztétika körvonala.
Azt gondoltam, a néprajz, az
esztétika és az irodalomtudo-
mány eredményeit, módszereit
alkalmazva tudom igazán meg-
ragadni, hogy mi is valójában a
mese. Ez a 80-as évek közepén
történt, tehát gyakorlatilag las-
san húsz éve próbálok választ ta-
lálni erre a kérdésre.

– Milyen lehetôségei voltak, hogy
mindezt intézményes keretek között
folytassa?

– Úgy vagyok mesekutató,
hogy mindvégig volt valami-
lyen pénzkeresô foglalkozásom.
Elôbb a Pesti Szalon Kiadónál
dolgoztam, majd a Nemzeti
Tankönyvkiadóban, ahol jelen-
leg a társadalomtudományi
szerkesztôség fôszerkesztôje va-
gyok. Magyarországon sajnos
nincs mesekutatói állás, se egye-
temi tanszéken, se valamelyik
kutatóintézetben. Az irodalom-
tudományban sem övezi akkora
érdeklôdés e témát, mint bárhol
másutt Európában. Az sokat se-
gített a munkámban, hogy dok-
toranduszi ösztöndíjat kaptam
az MTA-tól, így lettem 1997-
ben a néprajztudomány kandi-
dátusa. Tanítottam tanár- és ta-
nítóképzôkben egy-egy félévet
óraadóként. És évente kb. 40
elôadást tartok mindenfelé az
országban, olykor külföldi meg-
hívást is kapok. Ôsztôl pedig a
Pázmány Péter Tudományegye-
temen fogok meseelméletet ta-
nítani.

– No de ne feledkezzünk meg az
eddig megjelent köteteirôl sem!

– Írtam két mesekönyvet, az
Amália álmai a Lánchíd Kiadó-
nál jelent meg ’92-ben, és Artis-
jus díjat kapott, ’97-ben látott
napvilágot A Fekete Világkerülô
Ember meséi, ez is megkapta Az
Év Gyermekkönyve díjat. Van
egy elméleti könyvem, a Varázs-
lás és fogyókúra (JAK füzetek),
ez meseelméleti tanulmánygyûj-
temény. Az idei Könyvhétre je-
lent meg a 2., javított kiadása a
Didakt Kiadó jóvoltából.

– A tanítás mellett készül-e a kö-
vetkezô mûve?

– Évek óta tervezek két kis kö-
tetet: Mesék férfiakról nôknek
és Mesék nôkrôl férfiaknak. Né-
pek meséit összehasonlítva föl-
fedeztem, a nemek kapcsolata
milyen finom különbségekkel
fogalmazódik meg az egyes né-
pek meséiben. Minden mese ki-
csit másképp néz a nôre és a fér-
fira, és a közöttük lévô kapcsola-
tokra. Hiába mondjuk, hogy a
mesemotívumok nemzetköziek,
hogy a földkerekség valamennyi
meséje egyforma, ez csak rész-
ben igaz. Ha figyelmesebben ol-
vassuk a szöveget, akkor ezek az
apró, nemcsak kulturális, ha-
nem világszemléleti különbsé-
gek nagyon jól kirajzolódnak.

– A meséikbôl netán meg lehet is-
merni egy népet?

– Igen, a figyelmes olvasó ké-
pes erre. A mi meséinkben pél-
dául az égigérô fa motívuma
markáns különlegesség. Szim-
bolikusan azt fogalmazza meg,
hogy az embernek végig kell jár-
nia magasságokat és mélysége-
ket. Nagyon szép, hogy a ma-
gyar népmesék a hôs és az ellen-
fél viszonyát is tisztán és jól le-
írható módon ragadják meg. Az
ellenfelek tiszteletben tartják
egymást, és nagyon pontosan le
van írva annak a módja, hogyan
kell szemtôl szemben megvívni-
uk egymással. A szicíliai mesék-
ben például nagyon sok szó esik
arról, hogyan lehet becsapni a
másikat, az a nyerô, a díjazott,
aki mindenkinél jobban ki tud-
ja játszani a másikat. A mi me-
séinkben ha valaki ilyen módon
csapja be az ellenfelét (nem a
furfangos mesékrôl van szó,
ahol az ördögöt rá lehet szed-
ni), azért mindig büntetés jár.

– Rendkívül fontos, olvasnak-e, és
mit a gyerekek? Nem kevésbé, hogy
mi található a tankönyvekben?

– Abban a szerencsében volt
részem, hogy – amikor még
nem dolgoztam ott – a Tan-
könyvkiadótól felkérést kaptam
olvasókönyvek írására. (Ezek
meg is jelentek 2., 3. és 4. osztá-
lyosok számára.) Sokféle olvasó-
könyv van a piacon, ezeket
mind végignéztem. Azt tapasz-
taltam, hogy szegény alsó tago-
zatos gyerekek agyon vannak
terhelve olyan szövegekkel,
amelyeket nem értenek. Addig
is az volt a véleményem, hogy a
mesék nyelvén mindent el lehet

mondani, amit a világról gondo-
lunk, és ha valamit el akarok a
gyerekeknek mondani, ahhoz
meg kell találnom a megfelelô
mesét. Úgy láttam, hogy min-
den élethelyzetnek, életkornak
és minden embernek megvan a
saját meséje. S ha már több ezer
mese van a fejemben, akkor az
én dolgom nem más, mint segí-
teni abban, hogy a mese és az
ember egymásra találjanak. Vé-
gül is így álmodtam meg ezeket
a tankönyveket, amelyeket nagy
örömemre maguk a gyerekek
mesetankönyveknek hívnak.
Gyakorlatilag minden évfo-
lyamban, minden témában
csakis a meséket hívtam segítsé-
gül, hogy valami lényegeset el-
mondjak a világról, vagy tanít-
hatóvá tegyek a számukra.

– Ugye a gyerekei a mese-, a gye-
rekirodalom javát kapták odahaza
az anyukájuktól? 

– Ha egy kislány vagy kisfiú
élete elsô nyolc évében a mesék
segítségével megkapja azt az út-
mutatást, amit a régiek is átad-
tak generációról generációra,
akkor nagyon nagy baj azzal a
gyerekkel nem lehet. Régen sem
történt egyébként más, mint
hogy a mesemondó (aki persze
felnôtteknek mesélt, mert a me-
se felnôttmûfaj volt) mondta a
meséket, és mindig voltak ott
gyerekek is, akik így beleneve-
lôdtek abba a tudásba, ami an-
nak a közösségnek fontos volt.
Gyakorlatilag azt tanulták meg
a meséken keresztül, hogyan
kell ebben a világban és önma-
gukban eligazodni, élni. Az én
gyerekeim egyébként a népme-
séket szerették a legjobban, és
nagyon sok népmesét ismernek.

Csokonai Attila

Hogy az ember
és a mese egymásra
találjon
Beszélgetés
Boldizsár Ildikóval
Boldizsár Ildikó író, mesekutató, szerkesztô s mindenekelôtt há-
rom gyermek édesanyja. Személyes benyomásom róla, hogy na-
gyon kedves, mindig mosolygós – ha mindent összeadunk: csalá-
di szerep+ hivatás – igazi modern nô. Nagyjából tudjuk, mikép-
pen lesz valakibôl író, de hogyan lett belôle mesekutató, azt tôle
magától kellett megkérdeznem.



■ Kelecsényi László sajátos
mûfajt talált ki, az egy- vagy
kétperces filmtörténetét. A
tudós szerzô arra vállalko-
zott, hogy a magyar hangos-
film történetének legfonto-
sabb darabjait röviden és tö-
mören bemutatja. Egy filmre
– egy oldal jut. Kelecsényi
könnyeden, elegánsan fogal-
maz, valóságos miniesszéi-
ben sokféle fontos, érdekes,
jellemzô adalékot elmesél a
filmekrôl és rendezôikrôl, az
adott filmet elhelyezi a ma-
gyar és egyetemes filmtörté-
netben, korhangulatot fest,
stiláris jegyeket ismertet. Az
1931 és 2000 közötti idô-
szakból 250 filmet választott
ki, vagyis egy-egy év termé-
sébôl általában öt filmet, né-
ha azonban többet vagy ke-
vesebbet. Választásaival
nagyrészt egyet is érthetünk,
mustrájában a magyar film
aranykorának a legendás da-
rabjai, jeles rendezôink leg-
jelentôsebb, legvitatottabb
alkotásai éppúgy szerepel-
nek, mint a közönségfilm
mûfajának emlékezetes sike-
rei. Játékfilmek mellett do-
kumentum-, és animációs

filmek is, az 1945 elôtt ké-
szült filmek közül pedig jó
néhány kevésbé közismert,
de kvalitásos alkotásra is fel-
hívja figyelmünket. A kézi-
könyvként forgatható szóra-
koztató, kedvcsináló film-
történetet jelenetfotók, fil-
mográfia és névmutató teszi
teljesebbé.

Értékôrzô, értékmentô fel-
adatot tölt be az 50 év 100
dokumentumfilmje címû ki-
advány is, amely a Magyar
Dokumentumfilm Rende-
zôk Egyesülete által 2001
ôszén megrendezett vetítés-
sorozathoz kapcsolódik. A
szép kiállítású könyvben –
sok fotó, fakszimilében kö-
zölt korabeli plakát, kritika,
interjú, rendkívül alapos,
gazdag filmográfia társaságá-
ban – a vetítéssorozaton sze-
repelt filmek adatai, tarta-
lomismertetései találhatók.
És még nyolc filméi, a vetí-
téssorozaton ugyanis két ko-
rai film már nem volt fellel-
hetô, hat pedig vetíthetô ál-
lapotban. A 100 film a törté-
nelmi eseményeknek, krono-
lógiának megfelelôen nagy-
részt az évtizedek cezúráit

követô, külön fejezetekbe
rendezve, amelyeket Bori Er-
zsébet miniesszéi vezetnek
be. A magyar dokumentum-
film hagyományairól, ten-
denciáiról, stiláris eredmé-
nyeirôl és problémáiról, s ar-
ról, hogy a magyar valóság
feltérképezésében olyan je-
lentôs szerepet játszott mû-
faj milyen légüres térbe ke-
rült a rendszerváltás után
Szilágyi Erzsébet, Zalán Vin-
ce, Csala Károly – ôk válo-
gatták a vetítéssorozat film-
jeit – illetve Dárday István
írtak gondolatébresztô ta-
nulmányt. 

A vizuális kultúra iránt ér-
deklôdôk számára úttörô je-
lentôségû a Film- és média-
fogalmak kisszótára is. A ko-
rábban megjelent filmlexiko-
noknak az elméleti, történeti
szócikkei nem voltak erôssé-
gei, médiával foglalkozó szó-
tárt, lexikont pedig még nem
adtak ki nálunk. A karcsú,
nagyon szépen tördelt, il-
lusztrált könyv filmes részé-
ben filmtörténeti iskolákról,
stílusirányzatokról, mûfaji,
dramaturgiai fogalmakról,
filmkészítésrôl, forgalmazás-
ról, filmelméletekrôl, a mé-
dia részben pedig az audiovi-
zuális médiumok történeté-
rôl, médiaelméletekrôl, a
mûsorkészítés-, sugárzás,
mérés elméleti, tartalmi,
technikai összetevôirôl, jel-
legzetességeirôl olvashatunk.
A rövid, alapos és – ami na-
gyon lényeges – közérthetô
szócikkek Hartai László, Mu-
hi Klára, Pápai Zsolt, Varró
Attila és Vidovszky György
munkáját dicsérik.  

Bíró Yvette új könyvében
azt a folyamatot vizsgálja,
ahogy az alkotók idegen te-
rületeket hódítanak meg, le-
rombolják a mûvészeti ágak
közötti falakat, s a másfajta
eszközöket, módszereket sa-
játjukként kezdik használni.
Szerzônket a „változó geog-
ráfia, az új térkép” érdekli,
mégpedig a térhódítás kezdô
pillanatai, ezért is foglalko-
zik részletesen a mûvészek
elsô olyan alkotásával,
amelyben a módszer vegy-
tisztán tanulmányozható. A
filmhatárokat nagymérték-
ben és tudatosan kitágító, ki-
emelkedô jelentôségû „fal-

rombolók” – többek között
Godard, Agnes Varda, Peter
Greenaway, Wim Wenders,
Abbas Kiarostami, Atom
Egoyan, Won Kar-Wai, Er-
dély Miklós és Jancsó Miklós
– egy-egy mûvét vizsgálja, sa-
ját önértelmezésük, kifejtett
ars poeticájuk elveire is tá-
maszkodva. A hangsúlyt a
terjeszkedés mibenlétének,
sajátos formajegyeinek tanul-
mányozására helyezi.

Bíró nemcsak „mûfajtalan-
kodó” filmesekkel, de egyéb
határátlépôkkel is – néhány
híres installátorral, videó-
mûvésszel, digitális fotóssal,
koreográfussal – foglalkozik;
azt vizsgálja, a modern tech-
nológia, az elektronika és a
multimédia csábítása mi újat
hozott a képírás és a vizuális
érzékenység számára. 

Kelecsényi László: A magyar
hangosfilm hét évtizede. Hyppo-
littól Werckmeisterig (1931–
2000), Palatinus, 2003, 314
oldal, 2500 Ft; Rejtôzködô tör-
ténelem – 50 év 100 dokumen-
tumfilmje.Tanulmányok, doku-
mentumok az elmúlt évtizedek
filmjeibôl. Felelôs szerkesztô:
Kisfaludy András, Magyar
Dokumentumfilm Rendezôk
Egyesülete, Budapest, 2003,
191 oldal, ár nélkül; Film-és
médiafogalmak kisszótára. Ko-
rona Kiadó, Budapest, 2002,
389 oldal; Bíró Yvette: Nem
tiltott határátlépések. Képka-
landozások kora, Osiris Kiadó,
Budapest, 2003, 309 oldal

Gervai András
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Hyppolittól
Greenawayig
Könyvek filmekrôl, médiáról
és határátlépôkrôl
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■ – Hány év termésébôl állt össze ez
a kötet?

– A Bentlakáshoz hasonlóan
ismét egy válogatáskötetet készí-
tettem. A legkorábbi verseket 17
éves korom körül írtam, s a ko-
rábbi kötetekbôl is beválogattam
néhányat, ha beleilleszkedtek a
koncepcióba, azaz az én–te–ô
hármasságba. Ennek megfelelô-
en legújabb verseimbôl sem tet-
tem bele mindet. Összességében
a versek 80–90 százaléka mond-
ható frissnek. 

– Két évvel ezelôtti beszélgetésünk-
kor már említetted, hogy az én–te–ô
hármasság viszonyrendszerérôl ké-
szülsz kötetet összeállítani. Azóta
erre koncentrálva írtad a verseket?

– Nem, azért az ilyen kiszámí-
tottság idegen tôlem. Az adott
pillanat dönti el, milyen han-
gulata legyen a versnek,
mennyire legyen komor példá-
ul és ahhoz milyen versforma
illik. Mert ez a kötet megint-
csak eléggé komorra sikeredett.
Zenész barátaimmal (egy bôgôs
és egy ütôs fiú) egy estet állítot-
tunk össze írásaimból, kipró-
báltuk, mennyire mûködik ez a
komor hang, mennyire befo-
gadhatóak a versek -- persze a
zenész fiúk segítették a befoga-
dást hangszereikkel. Azt hi-
szem, sikeres estek voltak. A
komor-fekete foltok szándéko-
san vannak ott és szándékosan
olyan „véresek". Mert ha a ver-
seket nem is terveztem, a köte-
tet szigorúan szerkesztettem, és
szerencsére a Magvetô Kiadó

teljesen szabad kezet adott.
– Az én-tôl indulsz, aztán a te-n és

az ô-n keresztül visszatérsz az én-
hez. A három személy keveredik egy-
mással, számos megfejtés létezhet az
ô-re. Ki/kik lehet/lehetnek az „én, te
ô, szóval mindannyian”?

– Valóban: az én ugyanolyan
súlyú a kötetben, mint az ô. S ta-
lán legkevésbé a te érvényesül. A
megfejtésekre már nem emlék-
szem, körülbelül olyan ártatla-
nul állok elôttük, mint az, aki el-
sôre olvassa. Az bizonyos, hogy
kicsit távolabbról szemlélve
mindenki ô-vé válik. Az ô-ben
mindenképpen valamilyen iste-
ni/transzcendens ô-t látok vagy
azt a harmadik ô-t, aki belezavar
két ember kapcsolatába. Nálam
az istenes versek mindig keve-
rednek, keveredhetnek a szerel-
mes versekkel. Volt valami olyan
sejtésem, hogyha az ember át-
esik ezen az ô-n, akkor képes a
változásra. Ezt jelzi a negyedik
ciklus, visszatérô, de megválto-
zott (formáját tekintve mozaik-
szerû, áradó, más nyelvezetû)
én-je. Az európai ember én-je fo-
lyamatosan lebomlik, változik
(ennyit legalábbis elfogad a kul-
túra), a keleti felfogás szerint
nincs is olyan, hogy „én”, illúzió
csupán. Ezért az ô tûnt legalkal-
masabbnak arra, hogy mindhá-
rom személyt (akik talán egyek)
„bejelentse” az olvasónak, leg-
alább címként. 

– Úgy tûnik, erôs hatással volt rád
a keleti bölcselet. A kötet indító ver-
se (Út és erény könnye) is erre utal.

– Az egész személyiség és nem
személyiség játék ennek a le-
nyomata. Azt hiszem, a gondol-
kodásomat alapvetôen a keleti
gondolkodás határozza meg. A
szenvedésrôl, a célokról, az ér-
zelmekrôl buddhista módon
gondolkozom, persze nem min-
dig aszerint élek. Ez a kötet eu-
rópai, a keleti filozófia legfel-
jebb beszüremkedik rajta.

– Alanyi költônek mondanak. Ez
nemegyszer vádként hangzik.

– Igen, így van, és nem könnyû
ma annak lenni. Bukdácsolok is
rendesen, de kilépni belôle nem
tudok. Szerintem nem is lenne
becsületes dolog. Az én–te–ô já-
tékot bukdácsolásnak is felfog-
hatjuk, az alanyiság egyfajta ku-
darcának, az én vergôdik, kitörni
önmagából nem tud. Csak én
bírok verseimnek hôsei lenni...

– Az egyik kritikusod József Atti-
la-epigonnak tartott, egy másik
ugyanezért a hangütésért dicsért.

– Nem kérdéses, hogy József
Attila elôd, nagy hatású. De mi-
ért probléma, ha az elôd hangja
kihallatszik, felvállalódik egy
költészetben? Lehetne ravasz-
kodni, „elrejteni a nyomokat”,
de ettôl nem lenne hitelesebb a
költészet. Az én–te–ô-ség miatt
a József Attila-i hangütés felvál-
laltabban elôtérbe került, de
azért sok más példaképet is fel-
sorolhatnánk mellette. József
Attila mintha le lenne tiltva,
mintha szégyellni kellene ôt, a
világát, a hangját. Ugyanakkor a
hangütése, ôszintesége nagyon
alkalmas arra, hogy megszólítsa
az embereket. A visszajelzések
(média, internet) azt mutatják,
hogy az emberek értik, amit
írok. Ha érthetô a József Attila-
i hagyomány, miért ne vigyük
tovább? Gyorsan hozzáteszem:
én nem tartom magam József

Attila-epigonnak. Tudjuk: szá-
mos nagy költônk az ô nyom-
dokain indult el, és közülük
számosan elhallgattak, amikor
erre rájöttek. Nem értem, miért.
Az egész, most úgy látom, csak
bátorság és alázat kérdése.

– Visszavet a kritika?
– Remélem, nem. Minden

költônek, írónak nagy bátorság-
ra van szüksége, hogy a nagy
elôdök (versek és regények)
után egyáltalán kézbe vegye a
tollat. Vannak, akik nem is me-
rik megtenni. Szerintem nagy
bátorság ma alanyi költônek
lenni. Lehet, hogy csak egy vers
marad meg az egész életmûbôl
– már az is siker. A rossz kriti-
ka – fôleg ha nem is igazán kri-
tika – tényleg visszavetheti az
embert, a bátorságát kikezdheti
– ezért kár.

– Milyen korosztály keresett meg
pozitív kritikával?

– Az interneten keresztül fiata-
labbak, idôsek vegyesen, de a mé-
diának köszönhetôen már az ut-
cán is leszólítottak néhányszor a
kötet kapcsán. Persze még korai
errôl beszélni, számtalan helyrôl
várok még szakmai visszajelzése-
ket. Eddigi tapasztalataim szerint
az író- és költôtársak közül a fia-
talok inkább húzzák a szájukat,
az idôsebbek, a „nagy öregek”
meg dicsérnek. Szándékosan
nem említek neveket. 

– Mi lesz a következô munkád?
– Készül egy prózakötet és két

forgatókönyv. Utóbbiak a bécsi
idôk eredményeiként. A készülô
prózakötet egyik darabjából
(Senza tempo, Mozgó Világ
2003. február) írom majd remél-
hetôleg az egyik filmforgató-
könyvet. A másikat egy felkérés-
re írott, még nem publikált film-
novellámból. A prózakötetrôl
még: azt hiszem, rokona lesz az
„Ô”-nek. Az elôzô prózakötet-
hez képest kevésbé szociografi-
kus, de természetesen ugyanab-
ban a közegben és ugyanazokkal
a szereplôkkel játszódik. A tör-
ténetek komorak, nehezek. Ter-
vem szerint két hosszabb elbe-
szélésbôl és jó pár novellából áll
majd össze. A nyár azonban, ne-
kem legalábbis nemigen alkal-
mas a próza megkívánta kitartó,
koncentrált munkára. Meg az-
tán a dokk.hu szerkesztése is sok
idôt igényel. Bár csak hobbiból
csinálom.

Szénási Zsófia

„hazudnod kell-e majd ha szólsz:
ez férfimunka volt”

Jónás Tamás
vállalja az alanyi költôséget

„legyek valami ne legyek minden / ne tudjam elképzelni se/hogy
van mód szabadulni innen / az egeket a földeket a gondolatok /
szétesô dimenzióit / ne tudjam magamban tûrni, cipelni szóig /
nem alszik ki soha / fel-felragyog / bennem a teljesség árnyé-
ka….”- írja arspo címû versében. Jónás Tamás kétségtelenül és
visszavonhatatlanul alanyi költô. Nem érdekli, hogy manapság
más szelek járnak. József Attila, Petri György és még sokak nyo-
mában jár. Néhányan bírálják ezért, mások dicsérik. Új, Ô címû
kötete a Könyvhéten meglehetôs sikert aratott, olvasói azóta is
folyamatosan reflektálnak a versekre e-mailben, telefonon, sze-
mélyesen vagy a szerzô weboldalán.



■ – Kis kiadó, nagy dobások.
Hogyan lehetséges ez?

– Jövôre lesz tizenöt éves a
Tevan Kiadó. A történetünk
nem nyúlik nagyon régre:
1989-ben alapította a Mûvelô-
dési Minisztérium és a Megyei
Önkormányzat. Szó szerint a
rendszerváltozás küszöbén,
azért, hogy a debreceni Csoko-
nai Kiadó mellett legyen egy
másik vidéki kiadó is. A név-
adással nem volt gond: Békés-
csabán alapította meg 1910-
ben Tevan Andor a nyomdá-
ját, amit európai színvonalon
mûködtetett, róla nevezték hát
el a kiadót. Hozzátenném
még, hogy apja, Tevan Adolf
Kner Izidorral együtt a magyar-
országi nyomdászat megalapí-
tója, a mai tipográfia nekik kö-
szönheti a legtöbbet. Én szer-
kesztôként kezdtem a Tevan-
ban, az akkori igazgató Dr. Cs.
Tóth János – most a Móra
igazgatója – volt, 1997-ben tô-
le vettem át a stafétabotot. Az-
óta általában szépirodalmat
adunk ki, bár a besorolás sze-
rint vegyes profilú kiadónak
neveznek minket. Azóta nem
is az önkormányzat, hanem a
Hungária Nyomda a tulajdo-
nos. Kis kiadó vagyunk, évente
10–15 könyvet adunk ki. Mi je-
lentettük meg 1996-ban a Hét
évszázad magyar verseit, Határ
Gyôzôt, Somlyó György mû-
fordítás-trilógiáját. Nálunk lá-
tott napvilágot Schéner Mi-
hály albuma, Gergely Ágnes
válogatott versei, Lakatos Ist-
ván versei – hogy a Kossuth-dí-
jasokkal kezdjem. De támogat-
juk a pályakezdôket is, Grecsó
Krisztián, Tatár Sándor, Jász
Attila indulása hozzánk kötô-
dik. Terjesztônk a Magyar
Könyvklub, de a most megje-
lent Ady-kötetet minden ter-
jesztônek felajánlottuk. 

– Ez a novelláskötet, a Muskétás
tanár úr valódi gyöngyszem…

– Harmadik vonulatunk va-
lóban a bibliofil könyvkiadás.
Sôt van egy piaci vonalunk is,
a negyedik hadtest, az úgyne-
vezett 501-sorozat. 501 kony-
hai, kerti, barkács stb. tipp.
Ezek eladhatóak, a bevételt
próbáljuk visszaforgatni a szép-
irodalomba. Bôvülni szeret-
nénk, de ez az anyagiaktól
függ egyelôre.

– Talán a vidéki székhely miatt
van mindez?

– Ennek semmi jelentôsége.
Én személy szerint minimum
hetente két napig Budapesten
vagyok, itt tárgyalok a szer-
zôkkel. Kevés a vidéki szerzô,
a terjesztô is pesti, vidéken ke-
vés könyvet is adunk el. A
hely szelleme inkább a mezô-
gazdasághoz kötôdik, a kultú-
ra most van kibontakozóban,
épp a Bárka folyóirat az egyik
bástyája ennek. 

– Úgy tudom, elég erôs szálak
kötik össze a lapot és a kiadót…

– A Bárkát 14 évvel ezelôtt a
Tevan Kiadó alapította. Ké-
sôbb szétváltak, most a Békés
Megyei Könyvtár adja ki. Az
idôk folyamán úgy éreztem,
hogy én, mint fôszerkesztô,
azzal csak jót teszek a lapnak,
ha átadom fiataloknak a szé-
kemet. A kiadó mellett csak
marginális helyet kapott a
szerkesztés az életemben, és
ez nem volt rendjén. Örül-
tem, hogy megtaláltam Elek
Tibort és Grecsó Krisztiánt,
akik átvették a helyemet. Én
már csak munkatársként va-
gyok jelen, de a kiadó és a lap
közötti kapocs így is megma-
radt, a kulturális életben
együtt szervezünk minden
rendezvényt. Szaporodnak az
irodalmi rendezvényeink, van
egy irodalmi szakkörünk is.

Grecsó Krisztiánnal vezetjük a
Megyei Könyvtárban, a Körös
Irodalmi Társaság égisze alatt.
Fôképp gimnazisták járnak
oda, meglátjuk, lesz-e közöt-
tük valaki, aki kiemelkedik. 

– A Könyvhétre nem csak egy
újdonsággal jelentkeztek.

– Ady mellett Láng Éva
Nincs kivétel címû válogatott
versgyûjteményét tettük még a
listára. 79 éves a költônô, min-
den verstankönyvben szere-
pelnek a mûvei, otthon van a
versformákban. A Könyvhét
után Imre Flóra verseskötetét
jelentetjük meg, és folytatjuk a
Tevan Könyvtár sorozatot.
Ha meg tudunk egyezni a jog-
utódokkal, Karinthy naplója
lesz soron, majd Kosztolányi,
Csáth, Krúdy következik. En-
nek a párja lesz a Kortárs köl-
tôk sorozat, csak éppen mo-
dernizált borítóval.

– Nem szokványos, hogy egy ki-
adó igazgatója maga is írjon.
Több kötet áll már a háta mögött,
legutóbbit éppen a Tevan adta ki.
Nem ellentmondásos ez így?

– Néha úgy érzem, megcsö-
mörlöttem a könyvektôl és ren-
dezvényektôl, vagy legalábbis
nem tudok úgy lelkesedni ér-
tük, mint fiatal koromban. Las-
sú folyamat minden szerzô be-
érése. Egy könyvkiadó igazgatá-
sa sokat nem használ egy költô-
nek, ám nekem – úgy gondo-
lom – nem is ártott. Egyébként
sem publikálok olyan sûrûn,
ám azt, a magam adagját a leg-
jobb helyeken, a Holmitól
kezdve, a Beszélôn át a 2000-ig
publikáltam. Nem vágytam iga-
zán soha arra, hogy reflektor-
fénybe kerüljek. Mielôtt bárki
arra gondolna, hogy ez a vidé-
kiség miatt van, téved. Grecsó a
legjobb példa rá, hogy bárhon-
nan indulva – minôséggel – el
lehet jutni a legjobb helyekre. 

– Szövegfonatok címû könyvé-
ben a versek mellett prózát is ol-
vashatunk. Jelenleg is dolgozik
prózai mûvön, mûveken?

– Most írom a regényemet,
Szövegszomjúság lesz a címe.
Eddigi élettapasztalataimat dol-
gozom fel benne. 45 éves va-
gyok, a számvetés ideje ez. Van
két gyermekem, a nagyfiam
most érettségizett, a lányom ta-
nul, a feleségem tanár. Család-
centrikus életet élek, és mióta
megtértem a Hit Gyülekezeté-
be, azóta még inkább. Öt éve

gyökeresen megváltozott az
életünk. Együtt tértünk meg,
azóta Pestre járunk a konferen-
ciákra. Én nem egy lepusztult,
helyreállíthatatlan valaminek
látom a kereszténységet, ha-
nem egy ismét erôs egyháznak,
amit Németh Sándor meg tu-
dott újítani. Neki köszönhetô,
hogy ebben a merôben tradici-
onális miliôben ez a karizmati-
kus gyülekezet létre tudott jön-
ni. A média nincs a mi oldalun-
kon, ez tény. De én jól érzem
köztük magam. Békéscsabán
van egy kétszáz fôs gyülekezet,
ahová eljárunk. Az egész lénye-
ge nem a vallás, hanem Jézus
személye. Jézus egy valódi, élô
személy számunkra. 

– Mennyire hatott ez a lírájára?
– Ez egy külön beszélgetés

tárgya lehetne… Több lelki és
szellemi áttételen keresztül je-
lent meg a hit szövegekben.
Más lett – érettebb, teltebb,
több benne a bölcseleti töltés –
mondják róluk. Tandorival le-
velezem, ô is írta, hogy valami-
képpen átüt a verseimen. A
Biblia nem a tiltások, hanem az
élet könyve. Jézuson nem tu-
dott uralkodni a halál – ez a fel-
támadást hozza el. Lehet ma is
Jézus Krisztus által élni, az ô
erejét behozni az életünkbe. Én
ezt valóságként megtapasztal-
tam. Ám ezt az erôt átvinni a
versekbe csak az a szellem tud-
ja, ami Istentôl jön. Csak re-
mélhetem, hogy sikerül. Pi-
linszkyt kivéve jól tudom, mit
értünk vallásos költészet alatt.
Nos, én nem akarok propagan-
dát kifejteni a lírával. Én csu-
pán egy edénye vagyok Jézus-
nak, amibe beletölti az ô böl-
csességét. Amit rajtam átszûr,
azt próbálom közvetíteni. 

Karafiáth Orsolya
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Csupán egy edénye
vagyok Jézusnak
Beszélgetés Kántor Zsolttal
Kántor Zsolt költô és prózaíró. Amellett lapszerkesztô, és a bé-
késcsabai Tevan Kiadó vezetôje. Életének, pályájának mindegyik
vetületérôl beszélgettünk a kiadó két könyvheti újdonságának
kapcsán, illetve apropóján.



■ ,,A háború akkor ér véget,
amikor a túlélôk élete – írja
fülszövegében Mányoki End-
re a regényrôl. – Majoros Sán-
dor magyar prózaíró a bácskai
szülôföldrôl a háború elôl me-
nekült Budapestre. Nem volt
sem katona, sem szökevény a
balkáni pokolban, noha a re-
gény egyik nagy köre éppen
ez: hogyan sodródik el egy
kisvárosi melós egészen addig,
hogy a háború borzalmaiért a
holtak aranyán gyarapodó sze-
relôn áll bosszút.

A másik nagy kör: Budapest,
az elveszettség és az otthonta-
lanság helyszíne. Tele renddel
és alaktalannal, a befogadás és
beilleszkedés bizarr rítusaival.
Ahol rendre-másra föléled a
múlt, és ahol újra meg újra meg
újra meg akar születni a jelen.

A két világ: a menekülés és a
hazatérés ideje, a tudat és az
ösztön dimenziói, az emléke-
zés és a létezés körei nemcsak
összeérnek, s nem is csupán
egymásra vetülnek, hanem
lassan, szívósan egybeolvad-
nak, egylényegûvé válnak.
Minden motívum szétágazó-
dik, az »itt« és az »ott« között
elhal a távolság. S holott a
szöveg mindvégig izgalmas,
minden jelenetében feszes,
energikus és szellemes, az ol-
vasó mégis úgy kerül ki belô-
le, mint akit elkábítottak.

A nagy körök és kis körök
egybepörögnek. Olyan ez,
mint a haláltánc. De talán in-
kább: a kóló. Az élettánc. Egy
furcsa bizarr kóló, melyben az

ôsi körtánc és a városi tangó
keveredik. A szemünk elôtt,
nekünk és értünk.”

– Tekinthetô a vajdasági élmé-
nyek összegzésének az új mû a
korábbi novellákhoz képest?

– Aki végigolvassa a regényt,
többféleképpen értelmezheti.
Lehet, hogy a fôhôs átélte
mindazt, amit elmesél, de az
is elôfordulhat, hogy csak va-
lamiféle virtuális élményben
volt része, amely be nem telje-
sült vágyaiból állt össze életé-
nek utolsó pillanatában.

– Nem várt túl sokat a regény
megírásával? Arra gondolok,
hogy öt-hat évvel ezelôtt egy vaj-
dasági háborús történet sokkal
nagyobb visszhangot kelthetett
volna.

– Ebben a munkámban nem
a történelmi események doku-
mentálásával foglalkoztam,
hanem az emberrel, aki ezeket
a szörnyûségeket elszenvedte,
és ez jócskán túlmutat a napi
politika aktualitásain. Más-
részt pedig lassan és vívódva
írok. Elôfordul, hogy egy no-
vellával fél évig is bajlódom.
Elôbb csak magamban for-
málgatom, s amikor már nem-
csak a kezdetét, hanem a végét
is látom, egy-két nap alatt tel-
jesen kidolgozom.

– A regény fôhôse Budapesten
idegennek érzi magát, igaz, túl
sok idôt nem kap a szerzôtôl a
beilleszkedésre, de valami azt
súgja, hogy magányos Odisszei-
ájának állandó kísérôje a kire-
kesztettség. A Vajdaságban a
háború miatt nem tud élni, a

határon túl nem akar, és még
útközben sem érzi jól magát.

– Ez nem véletlen, mert mint
minden író valamiképpen ön-
magát írja bele a mûveibe, s ez
alól én sem vagyok kivétel. Szó
mi szó, tizenkét év után is ide-
gennek érzem itt magam, min-
den szeretet és figyelmesség el-
lenére. Harmincöt évig éltem a
szülôfalumban Ómoravicán,
majd egyik napról a másikra ki-
szakadtam onnét. Egy szá-
momra teljesen ismeretlen kör-
nyezetbe kerülve egészen más,
az eddigihez semmiben sem
kapcsolódó életet kellett él-
nem. Mintha meghaltam, s
más helyen, más idôben, ám
ugyanabban a testben újjászü-
lettem volna. Bonyolult érzés,
és legalább ennyire izgalmas
irodalmi lehetôség.

– Sok nyomasztó képet, jelene-
tet írt bele a regényébe. Ezek
nyilván nem a képzelet teremt-
ményei, hanem a háborús beszá-
molók írói feldolgozásai.

– Van egy visszatérô motí-
vum, amikor a fôszereplô egy
levágott fejû nôt megerôsza-
kolni készülô katonát lát.
Nem tudja eldönteni, álom
ez, vagy a valóság. Azon tépe-
lôdik, hogy megtörtént-e vele
ez az eset valahol, vagy csak az
önkéntesek hencegésébôl szo-
rult be valami az emlékei kö-
zé. Amennyiben ennek a jele-
netnek a valóságtartalmát fir-
tatja, akkor azt kell monda-
nom: ha apró darabkákra tör-
deljük az álmot, mindegyik ál-
lóképe reális lesz, s csak ha
mozgóképpé fûzzük össze, ak-
kor válik irreálissá. Talán ezzel
a regénnyel is ez a helyzet. 

– Noha mindez a szomszédban
történt, még mindig nem tudunk
eleget a jugoszláviai harcokról és vé-
rengzésekrôl. Lehet egyáltalán kü-
lönbséget tenni, melyik fél volt a ke-
gyetlenebb: a szerb, vagy a horvát?

– A Balkán különlegesen ál-
dott és átkozott helye az em-
beriségnek. Másféle törvé-
nyek és másféle erkölcs járja
arrafelé, mint amit mi meg-
szokhattunk, de tévedés azt
hinni, hogy az ott élô népek
kevésbé civilizáltak miná-
lunk. A baj talán abból ered,
hogy egyazon területen egy
idôben próbált és próbál
megtelepedni sokféle domi-
náns kultúra. És ez nem tör-
ténhetett meg atrocitások nél-
kül. Közhelyesen azt is
mondhatjuk: a hamu alatt iz-
zik a parázs, s ha megpiszkál-
ják, bármikor fellobban a
gyûlölet lángja. A szerbeket
az albánok szorítják egyre
északabbra, a szerbek meg
minket, magyarokat. Ez is há-
ború, csak éppen nem fegyve-
rekkel, hanem népszaporulat-
tal vívják. Az fogja megnyer-
ni, akinek legmagasabb lesz a
demográfiai mutatója.

– Visszatér a novellaíráshoz,
vagy ismét regényt ír a további-
akban?

– Azt a világot, amit novellá-
imban bemutattam, ezzel a
mûfajjal már nem tudom telje-
sebbé tenni. Most egy regé-
nyen gondolkodom, amelynek
ürügyén szülôfalumat mesél-
ném el az 1945 és 1968 közöt-
ti idôszakban. A cselekményt
azért zárnám le a franciaorszá-
gi diáklázadások évével, mert
ekkor csôdölt be a világ jobbí-
tására tett utolsó radikális kísér-
let, tehát metaforikus értelem-
ben ekkor lett vége a világnak.
Ami azóta történik velünk, az
már csak egy civilizációs végjá-
ték, egy önmagát szétrázó tech-
nológiai ringlispíl, amelynek
pörgésébe, alakulásába még
azok sem tudnak beavatkozni,
akik elindították. 

Borbély László
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Meghalni Vukovárnál
Beszélgetés
Majoros Sándorral
Három novelláskötet után a Könyvhétre jelent meg Majoros

Sándor elsô regénye, amelynek címe Meghalni Vukovárnál. A

történet fôhôse egy fiatal vajdasági magyar író, aki a Jugoszlávia

felbomlását kísérô véres polgárháború idején a harctérre, és ezzel

szinte egyidejûleg Budapestre kerül. E két sors-lehetôség közül az

egyik természetesen hamis, ám ez csak a regény befejezô szaka-

szában derül ki. A mûvet elôször a Magvetô internetes regény-

pályázatán olvashatták az érdeklôdôk, majd a közönségdíj elnye-

rése után a TIMP kiadó gondozásában került kiadásra.



■ Reggel negyed hatkor ébredtem,
megittam egy pohár hideg tejet, és
munkába indultam. Már negyed hétkor
az irodámban ültem, és javítgattam az
ülés forgatókönyvét. Az íróasztal fiókjai
és a kézikönyvtár polcai üresen tátong-
tak. Az iroda készen várta az új elnököt.
A titkárnô fél nyolcra járt munkába, ad-
dig én vettem a telefont. Ezt többen
tudták, és igyekeztek is kihasználni,
hogy beszélhessenek velem, esetleg ki-
csikarni egy találkozót.

1990. március 1-je békésen indult. A
napsugarak csábítóan táncoltak irodám
ablakán, de nem hagytam, hogy eltereljék
a figyelmemet. Úgy fél kilenc tájban nagy
zsongásra lettem figyelmes. Az épület
elôtt emberek gyülekeztek. Anélkül, hogy
kinéztem volna, szóltam a titkárnônek:

– Anka, kérem, legyen szíves, csukja be
az ablakokat. Kint emberek gyülekeznek.
Biztosan Budajt jöttek támogatni. Nem
akarom felizgatni magam, mert az rossz
hatással lenne az ülés vezetésére.

– Jól van, elnök úr – mondta a titkárnô,
és becsukta az ablakokat, amelyeket reg-
gelente rendszerint megnyitottunk, mert
nagyon erôsen fûtöttek, és a fûtôtesteket
nem lehetett szabályozni.

Ismét az íróasztalhoz ültem, és befejez-
tem a munkám. Kilenc elôtt bejött a titkár-
nô, és izgatottan jelentette:

– Elnök úr, ezek az emberek ön miatt van-
nak itt, hallgassa csak, az ön nevét skandál-
ják. Követelik, hogy menjen ki közéjük.

– Ez csak valamilyen tévedés lehet. Miért
jöttek volna énmiattam, hiszen én vagyok
az, aki távozik!

– Elnök úr, hallgassa csak, mit kiáltoz-
nak! Vivat Schuster! Hallgassa csak. Azt
akarják, menjen ki közéjük.

Ebben a pillanatban megjelent Milan C
^
ic^

kormányfô.
– Szervusz, Rudko! Miért nem mégy a

nép közé? Hisz eljöttek támogatni –
mondta mosolyogva.

– Támogatni? Most, amikor távozom?
– Gyere ki, illik megmutatni magad –

mondta C
^
ic^, majd vállon ragadott, és kici-

pelt az épület elé.
Az egész tér teli volt emberekkel. Mihelyt

megjelentem, azonnal skandálni kezdték:
„Vivat Schuster!” Meglepôdve néztem a
tömeget. Beismerem, a látvány könnyeket
csalt a szemembe. Csak észre ne vegyék!
Szóltam a néphez.

– A mai nap történelmi jelentôségû a
szlovák nemzet számára, mert az SZNT
mai ülésén jóváhagyjuk a Szlovák Köztár-
saság szimbólumait: a címert, a zászlót, a

himnuszt és a pecséteket.
Ugyancsak jóváhagyjuk a
CSSZSZK új nevét, ami az
önök javaslata alapján
Cseh-Szlovák Föderáció
lesz. Ha érdekli önöket a
mai ülés, válasszanak ki
maguk közül 5 képviselôt,
mert több helyünk nincs,
akik ott lehetnek az SZNT
plénumán. Köszönöm
önöknek az eddigi együtt-
mûködést és a segítséget.

Ezután a kormányfô is
mondott egy rövid beszé-
det, majd visszatértünk az
irodámba. Visszafelé menet C

^
ic^ megpró-

bált biztatni:
– Látod, Rudko, nem is olyan rossz a

helyzetünk, mint ahogyan azt egyesek
próbálják bemagyarázni. Nem kellene le-
mondanod az elnöki funkcióról, ha ekko-
ra a támogatásod.

– Milan, én igyekszem reálisan nézni az
egész dolgot. Csak idô kérdése, és vala-
mennyiünknek távozni kell. Egyszerûen
nem akarnak minket, kommunistákat,
akármilyen becsületesek és igazságosak is
lennénk. Én már döntöttem.

– Hibát követsz el, ha feladod.
– Meglátjuk – mondtam, és visszatértem

az irodámba.
Az ülés kezdete tizenöt perccel elhúzó-

dott, mert a tegnapi elnökség után a kép-
viselôknek nem maradt idejük tanácskoz-
ni. Ezért néhány klub még a kezdés elôtt
ülésezett.

Végül elkezdôdött az ülés, melyet Majer
alelnök vezetett. Rögtön az elején letették
az esküt az SZNT új képviselôi: Ján Budaj és
František Mikloško a NYEE részérôl és Bo-
ris Zala a Szociáldemokrata Párt képviselô-
jeként. A teremben és kint, az épület elôtt
is nagyon feszült volt a hangulat. A tanács-
terembe és annak erkélyére sikerült bejut-
nia a S

^
túr Társaság és néhány kisebb párt

embereinek „Vivat Schuster” transzparen-
sekkel. Akik az épület elôtt maradtak, a
gyûlés kezdete után átvonultak a másik ol-
dalra, a tárgyalóterem ablakai alá. Bent,
különösen ha pillanatnyi csend volt, halla-
ni lehetett a tömeg hangját. Kiáltások hal-
latszottak Budaj ellen, akit „lemagyaroz-
tak”, és az én nevem skandálták. Olykor a
teremben is felhangzott a nevem. Odasúg-
tam Majernek, hogy figyelmeztesse ôket,
ne zavarják az ülést. Szokatlan volt ez az
atmoszféra, ilyenre még nem volt példa az
SZNT történetében. Engem is idegesített,
aggódtam az ülés kimenetele miatt. Elnéz-

tem Budajt, aki a
második sorban
ült, és azon gon-
dolkoztam, mit
kéne tenni, hogy
minden úgy ala-
kuljon, ahogy
megegyeztünk.
Ha nem sikerül a
dolog, én leszek
a bûnbak. Mivel
érdemeltem ki,
hogy ennyien
vannak itt? Hon-
nan került ide
egyszerre ennyi
ember? Miért tá-
mogatnak, ha
kommunista va-
gyok? Ki küldte
ide ôket? Ki hec-

celte fel ezt a tömeget? Pozsonyiak, vagy
vidékrôl jöttek?

Összenéztünk Budajjal, ám a tekintetünk
nem sugárzott optimizmust. Ellenkezôleg.

Az új képviselôk eskütétele után Budaj
egy kis cédulán üzenetet küldött: „Schuster
úr, tudja, milyen nehéz helyzetbe hozott? A
helyzetre való tekintettel kérem, vegye le a
napirendrôl a jelölésemet. A további lépé-
seket jól gondolja meg. J. Budaj."

A levélke elolvasása után gondolkodóba
estem. Hogyan gondolta ezt Budaj? Nem
tévedett? Mit tettem én? Mire utalgat?
Mindent betartottam, amiben megegyez-
tünk. Csak nem gondolja, hogy én szer-
veztem meg a parlament körüli tüntetést?
Ebben nincs semmi logika. Ezzel csak
megnehezíteném a távozásomat. Ki tudja,
mi mindent meséltek be neki egyesek?
Mit kéne tenni? Nem folytathatjuk az
ülést, míg szót nem váltunk egymással.
Továbbítottam Budaj levelét Majernek, aki
elolvasta.

– Most mit csináljunk? – kérdeztem tôle
súgva.

– Semmit. Folytatjuk a tanácskozást. Bu-
dajnak nincs mitôl tartania – felelte.

– Nem, ez kockázatos! Muszáj megbeszél-
nünk, mert ha nem sikerül, én leszek a hibás.

– Fölöslegesen aggódunk mindketten.
Te beleegyezel, hogy leváltsanak. Ha ezt
megerôsíted a képviselôk elôtt, nem lesz
semmi probléma.

Részlet Rudolf Schuster Ultimátum
címû könyvébôl

360 oldal. A könyv fogyasztói ára: 3990 Ft

Well-Press Kiadó Kft.
3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky u. 15.
Telefon: 46/ 501-669
e-mail: ertekesites@vendegvaro.hu
web-áruház: www.wellpress.hu
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■ – Önnek mindmáig hivatása és
mestersége a hangjátékok drama-
turgiai gondozása. Sokan úgy vé-
lik: a vizuális kultúra világában a
pusztán hangra írt dráma ideje le-
járt, miközben a csupán hangra írt
zene létjogosultságát nem vitatják.
Miként vélekedik errôl?

– Manapság talán a csupán
hangra írt zene bizonyos mû-
nemeinek létjogosultságát is vi-
tatják, legföljebb halkabban.
Természetesen éppúgy nincs
igazuk, mint azoknak, akik a
hangjáték életképességét kétség-
be vonják. Ez utóbbi mûvészet
boldogulása – s nemcsak ná-
lunk, de világszerte – jórészt
gyakorlatias megfontolások
függvénye. A közrádiók irányí-
tói – úgymond – figyelembe ve-
szik a rádiójátékok hallgatottsá-
gát. Gyakran akként, hogy kellô
vizsgálódás nélkül kimondják:
ezeket szinte senki sem hallgat-
ja. Ezért aztán olyan program-
ba, idôsávba helyezik a mûfajt,
amely valóban minimálisra
csökkenti a hallgatottságot. S
nem elegendô, hogy e kivételes
hangmûvészet „gettóba” kerül,
még pénz is alig jut rá. A rádió-
játék hazai fénykorához képest
így most nálunk csak töredék-
nyi a lehetôség.

– Volt idô, amikor antológiákat
is kiadtak e mûfaj színe-javából.
Idôálló alkotások ezek a nyomtatás
kontrollján is átszûrve? S remélhe-
tô-e a rádiójáték hangzó és írott
változatainak újraéledése, netán re-
neszánsza?

– 1969-ben jelent meg A sötét
torony, 1979-ben a Csataszim-
fónia címû, külföldi szerzôket
tartalmazó antológia. Jegyezzük
ide – fejet hajtva e mûhely kitû-
nô szakmai munkája elôtt –: az
Európa kiadásában. S néhány
más kötet is napvilágot látott: a
Ki beszél?, a Budapesti látomás,
a Visszajátszás magyarok mûve-
it tartalmazta, a Láthatatlan
színpad németekét. S csak né-
hány briliáns név az e kötetek-
ben, illetve a rádiónk mûsorá-
ban szereplô írók sorából: Fried-
rich Dürrenmatt, Heinrich Böll,
Albert Camus, Giles Cooper,
Samuel Beckett, MacNeice,
Tom Stoppard, Ingmar Berg-
man, MacLeish, Wolfgang Bor-
chert, Dylan Thomas, John Ar-
den, Harold Pinter. S a magyar
szerzôk hiányos névsora: Békés
Pál, Gyárfás Miklós, Hegedüs
Géza, Hubay Miklós, Karinthy
Ferenc, Lázár Ervin, Mándy
Iván, Maróti Lajos, Spiró
György, Szabó Magda, Szako-
nyi Károly, Tandori Dezsô,
Thurzó Gábor, Vámos Miklós,
Vészi Endre. Számos maradan-
dó érték között e mûfajban hét-
csillagos remekmûvek is szület-
tek – találomra csak négyet ki-
emelve –: például Beckett El-
esettek, Pinter Egy kis fájdalom,
Borchert Az ajtón kívül, vagy
éppen Dylan Thomas A mi er-
dônk alján címû alkotása. Saj-
nos újabb tíz év múltán már
nem jött létre olyan antológia,
amely ezen évtized remekeit

egybefoglalta volna. Ami a kér-
dés másik részét illeti: a hangre-
mekmûnek a „kottája” sem avul
el. Szophoklész eredetileg csu-
pán hangzó szövegét szintén
följegyezték, s azóta is – akár a
zenei klasszikusokat – számta-
lan interpretációban adták elô.
A maradandó rádiójátékokat is
idônként újra lehetne fogalmaz-
ni. Rádiószínházunk „csúcside-
jében” egyébként az említett
külföldi és hazai alkotók bizo-
nyos mûveinek hangravitelé-
ben, örömömre, lehetett némi
szerény és szerénytelen szere-
pem. Talán abban is például,
hogy észrevették: Mándy Iván,
a mûfaj lényegét felismerve,
mindig novellákat írt meg hang-
játéknak. Mert – tévhitekkel el-
lentétben – drámából inkább
csak színházi közvetítést lehet
produkálni.

– Az ön tevékenységében jeles he-
lyet foglal el a modern drámairoda-
lom számos mûvének fordítása. Ki-
ket honosított nálunk, s milyen
megfontolásból éppen ôket?

– Arnold Joseph Toynbee Vá-
logatott tanulmányainak fordítá-
sával kezdtem; ez magyarul
1971-ben jelent meg. Az angol
történész-történetfilozófus-filo-
zófus „tolmácsolásához” egy
méltatlanul elfeledett magyar
író, költô és nem utolsósorban
kitûnô hangjátékszerzô, Maróti
Lajos – a Gondolat Kiadó akko-
ri irodalmi vezetôje – révén ju-
tottam. Így már kezdet kezdetén
alaposan föl kellett kötnöm a
kincstári fehérnemût. Legjobb
írónk közül számosan éltek ak-
kor nyelvtudásukból, ekképpen
a magas minôségû munka szá-
momra – ekkor is, akkor is, ami-
kor a Nagyvilág címû folyóirat-
nak dolgoztam, s nem kevésbé
legkedvesebb mûfajomban, a
drámafordításban – alapkövetel-
mény volt. Mondhatnám így is:
szándékom szerint a maximum
volt számomra a minimum. Vá-
lasztásaimban választékosságra
törekedtem: mindig igyekeztem
ízlésemre és – nem túlzás – ihle-
temre hagyatkozni. Akár olyan
áron is, hogy az eredmény végül
a fiókban maradt. Az angol
hangjáték-irodalom javának for-
dítását gyakoroltam, és – rádió-
dramaturgként – más mûfordí-
tókat is igyekeztem erre meg-
nyerni. McEwan Idegenben cí-

mû kisregényétôl Brian Friel
Helynevek címû darabjáig ível
lefordított kedvenceim sora. Az
utóbbinak a szerzô által készí-
tett, Indulatmondat címû paró-
diáját is nagy élvezettel magyarí-
tottam. Élvezeti alanyom-tár-
gyam volt tehát mindig az erede-
ti szöveg, nem kevésbé annak ál-
talam készített magyar változata.
Egyébként igazi örömmel azt
fordítottam, amiben emberek él-
tek, amiben karaktereket talál-
tam. Abban a meggyôzôdésben,
hogy az új nyelven a drámának,
rádiójátéknak elsô rendezôje a
mûfordító. S hogy lesz-e hangjá-
ték-reneszánsz? Nem tudom.

– Írott publikációinak, „dolgoza-
tainak” centrumában az ír Sean
O'Casey áll – az ír groteszkkel pár-
huzamosan. Mi vonzza olyan ki-
vételes erôvel ehhez a világhoz?

– Valóban: két könyvet is írtam
O'Caseyrôl; a Nagyvilágban, a
Ligetben ír drámatörténeti port-
rékat publikáltam; egyetemi sze-
mináriumot is vezettem e tárgy-
ban angol szakos hallgatóknak –
a tizennyolcadik századtól,
mondjuk, Yeatsig, Joyce-ig, Be-
ckettig. O'Casey pedig – akirôl
elôször sajnos, éretlenségeket is
jegyeztem – meggyôzôdésem
szerint éppolyan külön fejezetet
érdemel az egyetemes drámatör-
ténetben, mint például John
Millington Synge. Az ír iroda-
lom olvasása, kutatása, fordítása
közben rádöbbentem: mennyire
erôs rokonság van a mi történel-
münk, irodalmunk s az íreké kö-
zött. A ránk nehezedô „nagy
testvérek”, s ellenükben a nemes
önmegtartó túlélési technikák,
illetve a fölhorgadó stupid sovi-
nizmusok tekintetében. S nem
utolsósorban abban, hogy a
gúny és önirónia miként segíthe-
tett ott is, itt is az önmegôrzés-
ben és a felülemelkedésben. Az
írek teljesítménye különben el-
képesztô: a tizenkilencedik szá-
zad elején elvesztették a nyelvü-
ket, de kulturális azonosságukat
mindmáig megtartották. Ezért se
féltem a hatalmas tartalékokat
ôrzô, masszív magyart, amelyet
nem fenyeget semmiféle nyelvi
expanzió. Bizonyos vagyok ben-
ne: amíg az ember tagoltan be-
szél a földkerekségen, anyanyel-
vünk és kultúránk megmarad.
Még ebben a valóban oly gyak-
ran groteszk világban is.

Mesterházi Mártonnal
beszélget
Nádor Tamás
Hivatása, mestersége a képtelenségek képesítése. Az utóbbi kife-
jezés mindkét értelmében: képet alkotott olyasmirôl, amirôl ha-
zai képünk, elképzelésünk még nem volt; illetve képesített ben-
nünket arra, hogy a máshonnan érkezô értéket befogadjuk, hono-
sítsuk. Magyarán: mûfordító. Fôként angoloké, íreké. Másfelôl:
segített abban, hogy hangja legyen a hangtalannak. Vagyis: re-
mekmívû rádiójátékok dramaturgja, egy kivételes mûfajé, ame-
lyet a kultúra gazdag és árnyalt megjelenésére süketek – elhall-
gattatnának. Mindennek mûveléséhez és elviseléséhez volt s ma-
radt benne elegendô ön- és közirónia. Tette és teszi tehát a dol-
gát egy groteszk világban. Érdemben, bár szinte névtelenül.

E M B E R  É S  G O N D O L A T
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■ „Írói életem absorbeálta egész
életemet, életem nem is volt, csakis
írói életem, s ezért nincs is életraj-
zom” – mondta egy rádióbe-
szélgetésben Somlyó György-
nek (aki sokat tett atyai barátja
megismertetéséért). Egyetlen
ismeretes önéletrajzában Füst
Milán megismétli e gondola-
tot: „...élettörténetem alig is van.
Az én életem csupa munka volt.”
Tegyük hozzá, hogy majdnem
pátriárkai kort élt meg, 79 éves
volt, amikor 1967-ben elhunyt.
Nagy nemzedéktársait és bará-
tait pl. Babitsot, Kosztolányit,
Osvátot, Karinthyt évtizedek-
kel élte túl. A hatéves korától
félárva Fürst Milán Konstan-
tinnak hál’ istennek bôvebben
mérték az idôt a párkák, s ô jól
sáfárkodott a sors adta lehetô-
séggel: életmûve nemcsak ha-
talmas, de jelentôs is. (Csak,
sajnos, még nincs pontosan
fölmérve.) Életmûvének súlyá-
ról igazán mostanában bizo-
nyosodhattunk meg, amikor a
nevét viselô Alapítvány és a Fe-
kete Sas Kiadó együttmûködé-
sének eredményeként megje-
lennek életmûsorozatának
újabb és újabb darabjai.

A Teljes Napló (2001) ikerköte-
teinek mása levelezésének gyûj-
teménye (2002). A több mint
1100 oldalas kiadvány közel
1500 levelet tartalmaz. A mû-
vek mellett elégséges életrajzi
ismeretek birtokában is élve-
zettel lehet olvasni e dokumen-
tumokat. Persze másképpen ol-
vassa az irodalomtörténész, és
az „egyszerû olvasó”, aki szere-
ti Füst Milán verseit, prózáját
és drámáit, ezért aztán kíváncsi
e mûfajbeli megnyilatkozásaira
is. Rokonsága a Naplóval ab-
ban is megmutatkozik, hogy
onnan több levél került át ide,
néhány (pl. Babitsnak, Lukács
Györgynek szóló) nyílt levélen
kívül a hagyatékból, mely az
OSZK-ban, a MTA Könyvtárá-
ban és a PIM-ben leledzik, ill.
egy-kettô magánszemélytôl ju-
tott a Kiadóhoz.

Az elsô 35 levél öv. Fürst Ig-
nácnénak szól, 1900–1904-bôl.
Néhány év múlva az ifjú egyete-
mista már a nyugatosoknak cí-
mezi leveleit: Osvátnak, Gel-
lértnek, Babitsnak, Kosztolányi-
nak, Nagy Lajosnak, Móricz-
nak.(A kötet végén ott a muta-
tó, kiknek szól, ill. kiknek a ne-
vét tartalmazza, mely mûveit
említi ez a másfél ezer levél) Az-
tán folyik évtizedeken át a leve-
lezés a hazai (Kner, Athenae-
um, Corvina, Akadémiai, Mag-
vetô) és a külföldi (német, fran-
cia, svájci, amerikai) kiadókkal.
Hamar feltûnnek a levelekben a
fontos nôalakok (Jaulusz Erzsi,
„a rejtélyes múzsa” és Helfer Er-
zsébet, a tanítvány, aki felesége
lett, 1943-ban Csop Gizi, aki
titkárnôi feladatokat látott el
Füst Milán mellett).

1922. május 14-én t. k. ezt ír-
ja Lengyel Menyhértnek: „Elô-
ször tehát magamról: – üdvözlöm
kedves feleségét – s még nem nôsül-
tem meg! Nem is fogok már me-
gnôsûlni valószínûleg s ennek több
oka van. Egyrészt azért nem, mert
agyondolgozott, agyonhajszolt,
szeszélyes, kedvetlen, szótlan em-
ber lett belôlem s nem akarok sen-
kit evvel a kedélylyel megnyomorí-
tani. Másodszor: – lehetetlen ma
megélni Magyarországon még
egyedül is, – hát még családo-
stúl!...” S íme egy ugyancsak
gondosan keltezett, s másképp
is jellegzetes levél Balatonal-
mádiból, két évvel késôbb:
„...A gerincem még mindig na-
gyon fáj. – Ne haragudj Édes,
hogy oly szomorún irom ezt az el-
sô levelemet: az elsôt, mióta szeret-
jük egymást. Érted imádkoztam
tegnap éjjel, – ma is így fekszem le.
A Mindenható áldjon meg! Egyet-
len jóságom! Csak a Tiéd! N. B.
Senki ember nem érdekel s nem vá-
gyom senki társaságára. S el sem
tudom képzelni, hogy ki volna jó
nékem, – senkit sem óhajtok még
látni sem. – Csak azt szeretném,
ha Te itt lennél mellettem, – mind-
járt megnyugodnék. Mint a gyerek
az anyja után. Saccharint itt nem

kapni! Cím: F. M. Dr. Pásztor cí-
mén, Brenner telep. Törülközô
sincs. Gyertya is kell.” Ugyanitt,
másfél évvel a házasságkötés
után a 36 éves Füst Milán nem-
csak beteg, de öreg embernek
tekinti magát. Ezt a „szerepét”
ismerjük rég. Vagy nem is volt
szerep? Mindenesetre élete
utolsó évtizedeiben több jog-
gal, meggyôzôen és emlékeze-
tesen alakította az Agg Mestert.

Érdemes odafigyelni, mit
mond saját mûveirôl (néha a
maga kárára téved!), hogyan fi-
gyel föl egy-egy tehetséges kez-
dô költôre, miképp sürgeti a re-
cenziókat, kér vissza kéziratot,
milyen eretnek nézetei vannak
mûvészeti-esztétikai-irodalmi
téren. Anyagi dolgokról is lép-
ten-nyomon szó esik persze. A
keserû beszámolók, jelzések
mellett nem ritkán felcsendül
derûsebb, vidámabb hangja is:
csipkelôdik, évôdik. Hivatalos
ügyekben (jogdíj, nyugdíj és
ilyenek) metszôen udvarias és
gonoszul kimért tudott lenni.
Amikor a Gallimard kiadta A
feleségem történetét, a párizsi Pa-
thé Marconi cég tisztelete jelé-
ül egy lemezjátszós rádiót aján-
dékozott a már Kossuth-díjas
írónak, egyetemi tanárnak, aki
aztán kénytelen volt a külkeres-
kedelmi miniszterhez, a MNB-
hez fordulni, hogy vámmente-
sen adják ki neki a készüléket.
1959-ben Budapest Fôváros
Tanácsa 11. sz. házkezelôségé-
hez fordulva érdemesnek lát-
szott (betegségein kívül) meg-
említenie kérvényében további
kitüntetéseit, Munka Vörös
Zászlórend, Munka Érdem-
rend, hogy Hankóczy utcai la-
kásában melegvíz-szolgáltatás
is legyen a fürdôszobában. 

„1951., február 21-dikén” a
Magyar Írók Szövetsége Párt-
szervezetének írja a következô-
ket: „Hozzám intézett szíves fel-
szólításukra, hogy családommal
együtt vegyek részt a 24-diki nagy
felvonuláson, tisztelettel közlöm a
Pártszervezettel, hogy: 1.) gyerme-
keim nincsenek, 2.) feleségemet teg-
nap, vagyis f. hó 20-dikán operálta
Dr. Molnár Béla sebészprofesszor
[...], 3.) magam én pedig arról va-
gyok nevezetes, hogy húsz lépést se
tudok tenni nagy fájdalmak nélkûl,
vagyis anélkûl, hogy le ne kelljen ûl-
nöm, minthogy lábaim érszükülete-
sek. Egyszóval: hatvanhárom éves
vagyok, idôs, beteg ember, aki, saj-

nos, semmiféle közéleti szereplésre
nem vállalkozhatom, s ezért az em-
lített felvonuláson sem vehetek részt.
Tisztelô hívük: Füst Milán.” 

A szigligeti Alkotóházból
1958 szeptemberében Fejtô
Ferencnek írt (válasz)levelé-
ben egy vallomásos passzusra
akadunk: „...én magyar iró va-
gyok, nékem magyar a szent nyel-
vem, nékem minden csepp vérem
azzal a kulturával van itatva,
amelyet itt szoptam magamba,
ebben az áldott és átkozott kis or-
szágban. Ha tehát rajtam mégis
kiütköznek zsidó származásom
jelei, errôl én nem tehetek s ha nem
is röstellem ezt, de nem is dicsek-
szem vele. S ha valaki ezt rólam
megállapítja, én azt nem fogom
dicsôségnek tartani. Engem ül-
döztek itt, – mit tehetek róla?
Rosszul jártam az anyámmal is,
a hazámmal is, de azért nem
mondhatom rájuk azt, hogy ôk
nem anyám és nem hazám.”

A végszó mutassa ôt a pálya
csúcsán, és a legnagyobb siker
közelében! 1964-ben, harminc-
három évvel megírása után szí-
padra került a IV. Henrik király.
Errôl ad hírt Párizsban élô ba-
rátjának, egykori tanítványának:
„Nemtudom hallottál-e a IV Hen-
rik király szélvészszerû sikerérôl a
Madách Színházban. Valóságos
nemzeti hôs lettem. Csak az a baj,
hogy egy kicsit késôn van, mert ma
már nagyon fáj úgy a fejem mint az
alfelem, továbbá a derekam, járni
pedig egyáltalán nem tudok még egy
lépést sem. Továbbá tudatlak, hogy
a stockholmi rádióban október 7-i
adásukban a Nobel-díjra engem
ajánlottak, s hogy erre a stockholmi
rádió egyik munkatársát küldötte
ide, kétezer kilóméternyire, hogy
meginterjuvoljon engem.”

Cs. A.

„Mélyen tisztelt,
kedves Uram...!”
Lapozgatás Füst Milán
levelezésében



át játsszunk! Már csak
azért is, mert mások is
játszanak, például a té-

vében a Mindentudás Egyete-
mén. Jóhiszemû akarok lenni,
azért beszélek játékról, mert
annyi vicceset mondtak, ameny-
nyit utoljára én Szigeti József
tanár úr szájából hallottam az
ELTE-n a hatvanas évek elején –
csak ellenkezô elôjellel. 

József Attilának a mottóul vá-
lasztott híres két sorát még nem
biztos, hogy értettem 14-15 éve-
sen, amikor elôször találkoztam
vele. Csak annyit sejtettem,
amennyi kiderül a vers poétiká-
jából, prozódiai hangsúlyaiból,
a szöveg elemi értelmébôl: az
„igaz” valami több és fontosabb
is, mint a „valódi”. 

A szocreál esztétika (nem tu-
dom, maga Zsdanov elvtárs ta-
lálta-e ki vagy a mi Révai Józse-
fünk, esetleg – szégyenszemre –
Lukács) szerint a szocialista rea-
lizmus azt jelenti: ne azt ábrá-
zold, ami van, hanem azt, ami-
nek lennie kell. Ami lesz. Ami a
történelem méhében készülô-
dik. Ez akkora baromság, mint
ide Lacháza. Mi lesz, mi készü-
lôdik a történelem méhében?
Ki tudja?! Ki álmodhatta az öt-
venes években, hogy a Szovjet-
unió a nyolcvanas évek végén
széthullik?! A jövôben éppen az
izgalmas, hogy még csak nem is
sejthetô. Sem a tudósok, sem a

sci-fi fantazmagórok nem tud-
hatják, bármily ügyesen hosz-
szabbítják is meg a jelen ten-
denciáit. A fönti elmélet alap-
ján születik az arcátlan – s ezért
hiteltelen, kontra-produktív –
pártpropaganda. 

Az „igaz” a dokumentumhoz
képest sûrítmény. A valódi,
megtörtént dolgok szerkezete.
Több, mint a jelenség: a jelen-
ség mögött a lényeg! 

Gondolom, valamennyien lát-
tuk Andzrej Wajda Csatornáját.

Tudjuk (dokumentált), hogy
voltak a csatornában túlélôk.
Kintrôl segítették ôket. De a
Wajda-filmben nincs túlélô,
mind egy szálig mindenki el-
pusztul. Ez a varsói fölkelés lé-
nyege. Lényegileg elpusztult
mindenki. A hôsök is, és azok
is, akikkel csak megtörténtek a
dolgok. Akiket a törvényszerû
események csak belesodortak a
halálba. (Lehetséges? Hogyne!
Belefér a valóság szerkezetébe?
De még mennyire!)

Ezt akartuk mi – a neveket
egyelôre elhallgatom – egy öt-
venhatos filmmel is, amelyben
vállaltuk, hogy nem lépünk ki a
kamasz-hôsök tudatából. Nem
az a valóság, amit a forgató-

könyvben leírtunk (voltak túl-
élôk, voltak, akik megúszták),
de ez a lényeg. A történelmi
igazság a teljes bukás, az, hogy
minden gyerek, aki fegyvert fo-
gott, odavész. (Lehetséges?
Hogyne! Belefér a valóság szer-
kezetébe? De még mennyire!)

Nem mertük végigvinni, mert
mindenki úgy érezte, mi va-
gyunk a kegyetlenek, pedig a vi-
lág (volt) kegyetlen. Azonkívül
Wajda megelôzött, ám fölfog-
ható lett volna a megoldás Waj-

da-idézetként is, és akkor eszté-
tikailag igazolt lett volna, ha
nem is eredeti. 

Valamennyi fölkelô halála
azért is „igaz”, mert kifejezi a
múlt század történelmi esemé-
nyeinek a lényegét. A XX. szá-
zadban minden megtörténhe-
tett. Az elsô világháború – az ál-
lóháború – húsdarálója. Közben
az örmény genocídium. Parano-
iás, tömeggyilkos diktátorok.
Lenin. Sztálin. Hitler. Bombá-
zások, atombomba. Holo-
kauszt. Összesen ötvenkétmillió
halott. GULAG. Kínai kulturális
forradalom, Vietnam, Pol Pot és
a vörös khmerek. Bosznia és Ko-
szovó. Muzulmán fundamenta-
listák terrorháborúja.

Mindezt a sok dokumentálha-
tó, valódi eseményt egy nagy
fiktív tömegmészárlás fejezné ki
igazán, ahol senki sem marad
életben. 

A „valódi”: az élet. A tuda-
tunktól függetlenül létezô objek-
tív valóság. Az „igaz”, az esztéti-
kai értékû kommunikációs szim-
bólum, amely rögzíti, hordozza,
kifejezi, interperszonálissá teszi a
valóság tükrözôdését a szubjek-
tív (perszonális) tudatban. 

Igen. Ezért az „igaz” sûrít-
mény. Túlzás. Általánosítás a
különösség szintjén. Ahogy egy
piktogram vagy egy régi hierog-
lifa is 1.) absztrakció és mint
ilyen: leegyszerûsítés, 2.) sûrít-
mény. Esszencia.

Harmadszor távlati ábrázolás.
Madártávlat, térkép. Ahol el-
vesznek a részletek, de kirajzo-
lódik és áttekinthetô lesz a
struktúra. 

No, ennyi elég lesz mára esz-
tétikából. Köszönöm az olvasó
figyelmét.
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K e r t é s z  Á k o s
Játsszunk esztétikát?

■ Életkorom egyik nagy aján-
déka, hogy én már a könyvek –
fôleg a jó könyvek – egy bizo-
nyos részét nemcsak elolvasha-
tom, hanem újraolvashatom.
Másodszorra (harmadszorra…)
olyan ízek, illatok, rímek és so-
rok közti tartalmak ragyoghat-
nak föl, amelyekben a „szûz”

olvasó nem részesülhet, ha még
oly vájtfülû is. Az elmúlt na-
pokban láttam a könyváruház-
ban John Updike remek Nyúl-
sorozatának mind az öt regé-
nyét (Nyúlcipô, Nyúlketrec,
Nyúlháj, Nyúlszív, Nyúlfark),
takaros új kiadásban. Nekem
megvannak a régiek, mindene-
setre nekiugrottam, hogy meg-
vizsgáljam, mi maradt ki – mit
hagytam bennük –, amikor ma-
gamévá tettem ôket, a legelsôt

még a hetvenes években. Külö-
nösen érdekelt, hogy e regény-
folyam öt kötetében miként
idôsödnek a fôszereplôk (évti-
zedek múlnak el két kötet kö-
zött), mennyit változik a be-
szédmodoruk, a világnézetük, a
külalakjuk. Irodalomtechnikai
szempontból ez izgalmas uta-
zás az Updike teremtette térben
és idôben. Amint befejezem,
egy ifjú kortárs magyar szerzô
könyvheti regénye következik,

elsô nekifutásra. Nagy Gabriel-
la: Idegen. Miért éppen ez?
Mert az És-ben ledorongolták,
és én már úgy vagyok vele, ha
egy könyvet lehúz a sárga földig
valamelyik derék kritikus, azon-
nal ellenállhatatlan kedvem
szottyan rá, hogy elolvassam.
Ritkán csalódom.

Borbíró Zsóka kérdése:
Most mit olvas éppen, 
kedves Vámos Miklós?

Te jól tudod, a költô sose lódít:
az igazat mondd, ne csak a valódit...

H

Helyesbítés Az elôzô számunk címlapján megjelent Vámos Miklós fényképet Gordon Eszter készítette. Ezúton is elnézést kérünk az érintettektôl.
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■ – Tanárként is, költôként is, mûfordítóként is
nagy szerepet játszik életében és munkásságában a
spanyol nyelv. Ma már senki sem vitatná, hogy a
spanyol (meg a közép- és dél-amerikai) irodalom a
világirodalom egyik legszebb, leggazdagabb fejezete
– de az ötvenes évek közepe-vége felé, amikor az Ön
pályája indult, García Lorcán kívül nálunk nem-
igen hallottak más spanyol költôkrôl. Hogyan, mi-
lyen élmények hatására lesz valakibôl egy életre a
spanyol nyelv elkötelezettje?

– Gáspár Endre fordításai alapján beleszeret-
tem a kubai Nicolás Guillén verseibe, ezért let-
tem spanyol szakos egyetemi hallgató. Kike-
rültem Kubába, ahol Fayad Jamísszal spanyol
József Attilát, Eliseo Diegóval spanyol Petôfit
készítettem. A hatvanas-hetvenes évek latin-
amerikai költészetében saját nemzedékem
hangját fedeztem fel. Mintha Ladányi Mihály
költôrokona lett volna például a salvadori Ro-
que Dalton, aki jó barátom volt, és akit hazá-
jában meggyilkoltak. A spanyol klasszikusok
fordításával az elmúlt évtizedben kezdtem
foglalkozni, Juan Ruiz-, Jorge Manrique-, Fray
Luis de León-, Quevedo-, Gustavo Adolfo
Bécquer-, románckötet, Spanyol költôk tára
lett e munka eredménye, ezek az Eötvös Jó-
zsef Könyvkiadó gondozásában jelentek meg.
A mûfordítás – ellentétben a versírással – szá-
momra idegnyugtató tevékenység.

– Sem a rendszerváltás elôtt, sem azóta nem tar-
tozik azok közé, akiket a mindenkori kultúrpolitika
különösebben kedvelne – ennek félreérthetetlen jele,
hogy 1989 elôtt soha, semmilyen elismerésben nem

részesült s a könyveinek is meglehetôs ellenállással
kellett megküzdeniük. Azt is mondhatjuk, ellenzéki
költô volt – és maradt, legfeljebb rosszkedvének,
mérgének, szatirizáló kedvének okai változtak. Va-
jon a költôi életmûvének egyik legállandóbb motívu-
mává lett keserûség csakis a tökéletlen, saját eszmé-
nyeihez méltatlan világgal magyarázható, vagy ré-
szük van ebben bizonyos alkati vonásoknak is? 

– A világ tökéletlenségét nem lehet elválasz-
tani alkati vonásaimtól. Van egy négysorosom:
„Védekezem, mióta élek, / mióta élek, van mi
ellen. / Rosszra készülök fel, nem jóra, / még-
is a rossz ér készületlen.” 1989 után, versben és
prózában egyaránt úgy fogalmaztam, hogy a
rosszra jött a rosszabb. A keserûség elé odaten-
ném a haragos jelzôt. Egy életen át ellenzéki
költônek lenni magányt is jelent. A baloldali
ellenzékiség pedig, mivel 1989 elôtt és 1989
után egyaránt mindent megtett és megtesz az
éppen aktuális kulturális politika, hogy elszige-
telt maradjon, még több magányt. Brecht azt
írja: „Az aljasságra vicsorgó gyûlölet / Is eltor-
zítja az arcvonásokat. / Az igazságtalanság mi-
att érzett haragtól / Is bereked a hang.”

– Verseskönyveiben feltûnôen gyakran és szemlá-
tomást élvezettel bújik a magyar történelem és iro-
dalomtörténet nevezetes figuráinak bôrébe, máskor
meg ismert szituációkba helyezkedve éri el, hogy tör-
ténelmi díszletek közt is a jelen jusson eszünkbe. A
módszer nem új, de ahogyan Ön él vele, eléggé szo-
katlan: úgy tûnik, nem önkényesen alakítja a histó-
riát, hanem igyekszik minél precízebben megismer-
ni, mintha épp ez tenné alkalmassá aktuális üzene-
tek közvetítésére. Jól sejtem, hogy az ilyen ciklusok
megírását komoly kutatómunka elôzi meg?

– A történelem a hajdani valóság. Filoszként
is arra döbbentem rá, hogy a valóság minden-
féle kitalációnál érdekesebb. Ezért használom
ezt a szokatlannak tûnô módszert. Szeretem a
könyvtárat, szívesen kutatok. Ami a mások
bôrébe bújást illeti, ez bonyolult kérdés. A da-
liás Lope de Vega, akinek nemrég szonettjeit
fordítottam, Tomé de Burguillos licenciátus-
ként még csúfságáról is írt szonettet. Én nem-
rég Arany László hôsét, Hûbele Balázst terem-
tettem újjá kakasszéki dühös agglegény öreg-
úrként, mert így tudtam hitelesebben írni az
egész életemet meghatározó egyedüllétrôl,
pontosabban arról az érzésrôl, amely tuda-
tomba és tudatalattimba egyaránt befészkelte
magát, és amitôl csak egy jobb, egy másfajta
világban tudnék – legalább egy kicsit – meg-
szabadulni.

– „Baloldalt nagyobb a szívem, erre vagyok büsz-
ke” – írta legutóbbi kötete egyik szép versében. Csak-
hogy a baloldaliság fogalma, (de még a fogalommal
való visszaélés jellege is) az utóbbi idôkben alapo-
san megváltozott. Van egy örök, elvont, általános

értelme, és van egy koronként, sôt egyénenként vál-
tozó jelentése. Simor András költô itt és most mi-
képpen és mivel szemben baloldali? 

– Az idézet verssor úgy kezdôdik: „Orvosilag
igazolt, hogy…” Ezzel nem arra akarok utalni,
hogy baloldaliságom szervi elváltozássá lett
bennem, még ha büszkélkedem is a versben a
lelettel. A költô nem napi politizáló, hacsak
sajátos történelmi körülmények nem teszik az-
zá, ám az ilyesmi ritka, és többnyire még ak-
kor is rövid ideig tart, ha hiteles. Ugyanakkor
a költô másképp tud politizálni, mint a politi-
kus, távolabbi jövôbe nézhet. A kapitalizmus
nem oldotta meg az emberiség problémáit,
ezért az eljövendô századokban az emberiség
– ha fennmarad – világméretekben a közössé-
gi társadalom létrehozásával fog védekezni a
tôke-világ globalizált barbársága ellen. A mi
felemás elôtörténetünk pedig akkor lesz
hasznos számára, ha hiteles irodalmi doku-
mentumokat hagyunk róla, beleértve bensônk
föltérképezését is. Ez csak tényekkel lehetsé-
ges. Amikor könyvet írtam arról, hogy mit je-
lentett a Kádár-korszakban baloldali ellenzéki
írónak lenni, beültem a Széchényi Könyvtár-
ba, végigböngésztem az egykori lapokat, pedig
csak azt dolgoztam fel, amit én magam éltem
át, emlékeimet azonban szembesíteni akartam
az írásos dokumentumokkal.

– Min dolgozik jelenleg?
– Nemrég kiadtam egy több mint ezeroldalas

gyûjteményt, a Hispán-amerikai költôk tárát. Ti-
zenhét ország háromszáztizennyolc költôje sze-
repel benne. Haragszom arra az irodalmi köztu-
datra, amely a legnagyobbak közül is csak a di-
vatosakat hajlandó megismerni. Dolgozom egy
Latin-Amerika spanyol nyelven írt költészetérôl
szóló esszéköteten amely a 16. századi kezde-
tektôl napjainkig ívelve igyekszik majd köze-
lebb hozni ezt a költészetet a hazai olvasókhoz.
Ugyanis furcsa helyzet alakult ki. Mondok egy
példát. Nincs irodalmár, aki vitatná, hogy a pe-
rui César Vallejo a világirodalom egyik óriása.
Versei önálló kötetben egyszer jelentek meg ná-
lunk, költészete a versolvasó közönség szûk kö-
rében mégis szinte ismeretlen. Könyvemben
(egyebek közt errôl is) hét hosszabb esszé lesz,
remélem jövô évben sikerül befejeznem.

Írófaggató
Nádra Valér ia megkérdezte

Simor Andrást
SIMOR ANDRÁS (1938) költô, mûfordí-
tó Budapesten született, az ELTE Bölcsé-
szettudományi Karán szerzett spanyol–
magyar szakos tanári diplomát 1961-ben.
1962-tôl 1977-ig a Szinyei Merse Pál gim-
názium, 1977-tôl mindmáig a Táncsics Mi-
hály Gimnázium tanára. Elsô verseskönyve
1962-ben, Tereld a felhôket címmel jelent
meg, ezt azóta 21 további verseskötet követ-
te. A legutóbbi (Ez vagyok én) 2002-ben.
Mûfordításainak zöme a spanyol nyelvterü-
let költôinek munkásságát tolmácsolja, de
vietnami költôk, illetve Majakovszkij mûve-
ibôl is többet ültetett át magyarra. Eddig tíz
tanulmánykötete és három szépprózai mun-
kája jelent meg. Egyik alapítója a 2003-ban
Gábor Andor-díjjal kitüntetett Ezredvég cí-
mû folyóiratnak, melyet 1992 óta fôszerkesz-
tôként jegyez. Munkásságát Nagy Lajos-
díjjal (1991), illetve MSZOSZ-díjjal
(1998) ismerték el.



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

■ Az elsôsorban a líra szolgálatá-
ban elkötelezett Orpheusz Kiadó a
közelmúltban jelentette meg Do-
boss Gyula A „Költészetregény” címû
munkáját, A modern magyar költé-
szetet és önmagát értelmezô Tandori-
próza olvasása alcímmel. A szerzô-
nek – kötetet kitevô Tandori-bírá-
latai mellett – ez a második önálló
Tandori-kalauza (az elsô, a Herak-
leitosz Budán másfél évtizede mû-
ködik érvényesen). Mint mondja,
ezúttal a „szoros olvasás” és a „de-
konstrukciós módszerek” alkalma-
zásával kínál nyitott ismereteket,
Tandori Dezsô Költészetregény címû,
2000-es kötete nyomába szegôdve.

Doboss az interpretáció során
feltárja és a személyes közlés szug-
gesztív hitelességébe, az esszéista
nyelv szellôs, világos, szépen for-
mált közegébe írja át, ami Tando-
rinál is feltárás és személyes köz-
lés, csak természetesen a személyi-
ségének, alkatának, munkásságá-
nak eredendô líraiságát épp a köl-
tészetrôl és a költôelôdökrôl való
szépírói beszédben kifejezésre jut-
tató poéta tollán. Ez a kétszeres
transzponálás semmiféle nehéz-
kességet vagy szószaporítást nem
jelent. Egyszerûen kiderül – de
már Doboss kommentárjától és
saját észleleitôl kísérve –, mint vé-
lekedik egy Tandori formátumú
literátus személyiség, a kortárs
magyar líra egyik legnagyobbja
Kosztolányi Dezsôrôl, Szép Ernô-
rôl, József Attiláról, Pilinszky Já-
nosról, Nemes Nagy Ágnesrôl,
Kálnoky Lászlóról, Szabó Lôrinc-
rôl, Füst Milánról, Dsida Jenôrôl,
Berda Józsefrôl és Karinthy Fri-
gyesrôl, illetve egyes irányzatok-
ról, tendenciákról, mesterfogások-
ról (posztmodern, dekonstrukció,
komponálás stb.). Beszéljünk még
világosabban: Tandori „szereplôi”
ezek a nagyságok – a saját életmû-
ve, költészetfelfogása és önéletraj-
za keretében. Doboss „szereplôje”
Tandori, a Költészetregény Tandori-
ja; s írása arra vet fényt, hogy az
ezt a szegmenst is magában fogla-
ló Tandori-oeuvre által esztétikai
értelemben mivel lett gazdagabb
ô, az olvasó – illetve minden po-
tenciális olvasó, akinél feleletet
nyer a kérdés: „képes-e játszani a

Tandori-szöveggel, felnyitni, mû-
ködésbe, mozgásba hozni, életre
kelteni” (ez, mint a mondat foly-
tatásában áll, „attól is függ,
mennyire képes intertextuális
lényként kezelni ezeket a Tando-
ri-mûveket” a befogadó. A meg-
személyesítés – a könyv, a szöveg:
lény – sokat elárul a Tandori-szaki-
rodalom becses új darabjáról). Do-
boss fogalmazásmódjának derû-
jén, vitapozícióin, továbbfûzhetô
intellektuális javaslatain nem csu-
pán a harminc esztendeje érlelô-
dô, elmélyült Tandori-értés érzô-
dik, hanem az is: egyetemi szemi-
nárium(ok)on, a rátermett és ked-
velt tanár alakította közös-
ség(ek)ben próbálta ki nézeteinek
teherbírását. Kötetének tágassága
„lábjegyzetekkel” indít el további
disputákat (például T. D. gyer-
mekverseirôl), s persze provokál
az övéivel ellenkezô megfontolá-
sokat (így Szép Ernônek a Tando-
ri-életmûvön kívüli költôi nagysá-
gát, illetve a „Szép-szobor” Tédé
által történt felállítását tekintve).

A könyv prológusát (Elöljáróban –
„poszt”) Tandori Dezsô írta, életé-
nek most folyó 64. évét, azaz az
eddigi teljes tartományt egy „üres”
– csak nyolcszor nyolc négyzetes,
de sötét és világos mezôkre nem
különített – sakktáblával mint kép-
verssel is gazdagítva. Az ábra
(–vers!) címe: A Függôjátszma, a
kép alatt jobbra zárt szövege: „Mi
lesz a 65. mezô?”

Az elôszóíró Szteukhynt, Rewö-
se, Szpé, Oltikányosz anagramma-
alakokban játszik Szentkuthy, We-
öres, Szép, Kosztolányi nevével és
tradíciójával, egy kicsit beolvas a
„központi tanokon nevelkedett íté-
szeknek” – Dobosst udvariasan ki-
emeli e nyájból… –, s reményét fe-
jezi ki, hogy amikor e könyv beszél
ôróla, ô is beszél egy új könyvben,
„ami valódi regény, és ahol fô
szándékom (egyebek mellett) an-
nak megvalósítása, hogy az esszéis-
ta elbeszélô tényleg karakterszerep-
lôvé váljon”. A distinkció abból fa-
kadhat, hogy a Hét fejlövésben (Ab
Ovo, 2002) ez nem így történt – az
idôközben napvilágot látott Zabke-
selyû (PolgART) viszont valóban si-
keresen beteljesíti a szándékot, s

míg Tandori esszéregényeinek sora
jobbára esszé-túlsúlyú, ez a regény-
szerûségben tünteti ki magát. Hi-
szen bármily epika-pirkasztó lehe-
tett az elôbbiben a Tédé nevû
„Doktor Watson” és a Hajnali Vir-
gil nevû „Sherlock Holmes” kettô-
sen egy figurájának felléptetése
(Kosztolányi Dezsô Esti Kornéljá-
tól karnyújtásnyira), az események-
ben – még „bûnügyekben” is –
tobzódó kerettörténet és az iroda-
lomtörténeti távokat befutó öt bel-
sô fejezet (mûfordítás; Ottlik-prob-
lémák stb.) nem olyan egységgé
szervesült, hogy az „esszéista elbe-
szélô” (ki is lett volna az…?) karak-
terszereplôvé lényegüljön. A Hét
fejlövés ajándéka tehát – utalással a
golyó okozta végre, illetve a túlzott
alkoholfogyasztás tudathomályosí-
tó voltára – a lélekvezetés kérdése
(errôl másutt majd bôvebben szó-
lunk): lehet-e bárki – író írónak,
ember embernek – Virgilje: Vergi-
liusa az ilyen-olyan pokolban?

A személyiség „felezését”, „kettô-
zését” vagy „elmosását” a Zabkese-
lyû is fenntartja. A regénybeli be-
szélô, bizonyos Gerstey János és a
regénybeli Tandori Dezsô vala-
hogy mindent tudnak egymásról,
egymásban tudják a másikat (de
Gerstey János az ábécében vele
szomszédos Gonday Jánossal is
„testvériesül”). Anglia, a madarak,
Ottlik, a sport: a Tandori-világ ele-
mei itt is jelen vannak, de azzal a
távolságtartással, amelyet egy, T.
D. korábbi epikai akcióinál-attakja-
inál közepebben-eltalált figura,
Gerstey mint „tolmács” biztosít-
hat.

Kaptunk új Tandorit a Tiszatáj
Könyvek sorozatától is: „Hol élsz
te?” Ez viszont a Költészetregény
ágát folytatja, ugyanolyan túlbo-
nyolított Tartalommal, mint ami-
lyen a Hét fejlövésben is ráijeszt a
könyvvel ismerkedôre. Az arab és
római számok, címek, alcímek,
utalások dzsungele persze azért
burjánzik el, mert Tandori min-
den lehetséges összefüggést szeret-
ne felfedni és meg is nevezni, s ál-
landó pontosítási, finomítási haj-
lama hordozza azt a „tétovázást”,
amelyet a Hét fejlövés Hajnali Vir-
gilje így vall meg: „Döntéskény-
szerem olyan erôs, hogy kizárja a
döntést”. A „Hol élsz te?” is hét egy-
ségre bomlik (ugyanúgy, mint a
nyolc egységû, mert Utánlövést is tar-
talmazó Hét fejlövés), Kosztolányi,
József Attila és a többiek mellett

például Jékely Zoltánt is hôsének
tudva. Doboss – aki ígéretet is tesz
az új könyvében publikált „ne-
gyednyi anyag” gyarapítására, nyil-
ván nem hagyhatja figyelmen kí-
vül ezt a „költészetregényt”.

Láttuk, Szabó Lôrinc is szereplô-
je Tandori lírai univerzumának.
Az Osiris Klasszikusok sorozatában
– a miskolci, Kabdebó Lóránt irá-
nyította Sz. L. kutatóhelyrôl ér-
kezve –, Kemény Aranka gondozá-
sában pár hónapja hozzáférhetô a
nagy jelentôségû Emlékezések és
publicisztikai írások címû vaskos
gyûjtemény. Mi van benne? Saj-
nos, az Utószó kétségeket hagy.
Szabó Lôrinc összegyûjtött prózai
mûvei; kritikái és irodalmi tanul-
mányai kivételével – tudatja az el-
sô mondat. A 830. oldal viszont
homályos utalással él: „be kellett
látnunk, hogy nem fér bele »min-
den« egy kötetbe.” A 833. lap har-
madik információja még zavaro-
sabbá teszi a képet: a hagyatékból
válogatott, de eddig nem közölt
szövegek kéziratának elvesztével
vajon a válogatásból 1974-ben ki-
maradt szövegek is tovatûntek…?
Vagyis azok is hiányoznak a nem
összes „összes”-bôl…?

Egyébként az egyszerû közlési el-
veket követô, alapos munka minta-
szerû, jól forgatható. Szabó Lôrinc
néhány elég közismert portré- és
nekrológ-szövegén (Utolsó napom
„Lajos bátyám”-mal – Nagy Lajos;
Tóth Árpád stb.; nem csupán a ké-
sei írásokra gondolunk!) kívül a
költô-újságíró meglepetése például
a cigarettafüst-„idill” (Állami tün-
dérvirág, két fillérért kapható), vagy a
Meg fogom gyilkolni a kályhát (mert
novemberben az is egy éhes száj a
hidegben; mindkét textus 1927-es),
és még egy regiment. A literátus fi-
nomság, az utazások alkalmával ta-
núsított éleslátás, a szakmai kérdé-
sek páratlanul ihletett közelítése, a
„kegyetlenkedésektôl” sem idegen-
kedô portretizálás igazi terrénu-
mától, a lírától és mûfordítástól tá-
volabb is nagymesternek mutatja
Szabó Lôrincet. Történelmi vaksá-
ga azonban elképesztô! Nemcsak
azért, mert a fasiszta német terjesz-
kedés külsô jeleit abszolúte félreol-
vassa (még ünnepli is – stilárisan),
hanem mert ha régi korokra utal,
azokban sem feltétlenül lát tisz-
tán. Olvassuk merô – a Szabó Lô-
rinc-költészet felôl: szekunder –
irodalomnak e 800 oldalt. Jobb
így; meg az is.

Tandor i zzás

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, 

idôbeli kötöttségtôl mentesen, ám válogatva.
„Mindenfélét, de nem mindent”

Elôzetes telefonos egyeztetés alapján 
díjtalan kiszállás, szállítás.

Libri sikerlista
2003. július 11. – augusztus 7.

A Libri üzlethálózatban regisztrált vásárlások számítógépes összesítése alapján

SZÉPIRODALOM

1. Vámos Miklós:
Sánta kutya

Ab Ovo Kiadó

2. Gerlóczy Márton: 
Igazolt hiányzás

Ulpius-Ház
Könyvkiadó

3. Esterházy Péter:
A szabadság nehéz

mámora
Magvetô Könyvkiadó

4. Janikovszky Éva:
De szép ez az élet!

Móra Ferenc
Könyvkiadó

5. Polcz Alaine:
Kit siratok?
Mit siratok?

Jelenkor Kiadó

6. Mayes, Frances:
Napsütötte Toszkána

Tericum Kiadó

7. Leslie L. Lawrence:
A vérfarkasok
kastélyában

Gesta Könyvkiadó

8. Márai Sándor:
A gyertyák csonkig

égnek
Helikon Kiadó

9. Kertész Imre:
Sorstalanság 

Megvetô Könyvkiadó

10. Janikovszky Éva:
Felnôtteknek írtam

Móra Ferenc
Könyvkiadó

ISMERETTERJESZTÔ

1. Árpa Attila:
Ha én ezt a klubról
egyszer elmesélem
Alexandra Kiadó

2. Pease, Barbara –
Pease, Allan:

Miért hazudik a férfi?
Miért sír a nô?

Park Könyvkiadó

3. Révai Gábor:
Mesterek – beszélgetések
a világról és a túlvilágról

Müller Péterrel
és Popper Péterrel

Jonathan Miller Kiadó

4. Stahl Judit:
Enni jó!

Park Könyvkiadó

5. Havas Henrik:
Gaszner és Rihmer

fôorvos elmeosztálya
Alexandra Kiadó

6. Burian, Peter –
Caputo, Robert

National Geographic
Fotóiskola

Geographia Kiadó

7. Pusztai Ferenc
(szerk.:)

Magyar Értelmezô
Kéziszótár

Akadémiai Kiadó

8. Topper, Uwe:
A nagy naptárhamisítás

Allprint Kiadó

9. Oliver, Jamie:
…és egyszerûen csak fôzz!

Park Könyvkiadó

10. Illig, Heribert:
Kitalált középkor
Allprint Kiadó

GYERMEK, IFJÚSÁGI

1. Janikovszky Éva:
Felelj szépen,
ha kérdeznek
Móra Ferenc
Könyvkiadó

2. Cabot, Meg.:
A neveletlen hercegnô

naplója 3.
Ciceró Könyvstúdió

3. Janikovszky Éva:
Már óvodás vagyok

Móra Ferenc
Könyvkiadó

4. Rowling, J. K.:
Harry Potter and the
Order of the Phoenix

Librotrade Kft.

5. Janikovszky Éva:
Égigérô fû

Móra Ferenc
Könyvkiadó

6. T. Aszódi Éva
Cini-cini muzsika

Móra Ferenc
Könyvkiadó

7. Brezina, Thomas:
Az a boszorkányos

szerelem!
Egmont-Hungary Kft.

8. Lázár Ervin:
Tüskés Varabin

Osiris Kiadó

9. Boie, Kirsten:
Szerepcsere

Animus Kiadó

10. Brezina, Thomas:
Elvarázsolni a tanár
urat? – Nem gond!

Egmont-Hungary Kft.

Szépirodalom:
1. Coelho, Paulo: Az alkimista Athenaeum 2000 Kiadó
2. Vámos Miklós: Sánta kutya Ab Ovo Kiadó
3. Márai Sándor: Füveskönyv Helikon Kiadó
4. Leslie L. Lawrence: A vérfarkasok kastélyában Gesta Kiadó
5. Márai Sándor: A gyertyák csonkig égnek Helikon Kiadó
6. Janikovszky Éva: De szép ez az élet! Móra Könyvkiadó
7. Janikovszky Éva: Felnôtteknek írtam Móra Könyvkiadó
8. Esterházy Péter: A szabadság nehéz mámora Magvetô Kiadó
9. Mátéffy Éva: Ruby Ulpius–ház Kiadó

10. Kertész Imre: Sorstalanság Magvetô Kiadó

Ismeretterjesztô:

1. Orbán Viktor: A történelem fôutcáján Magyar Egyetemi Kiadó
2. Pease, Allan és Barbara:

Miért hazudik a férfi? Miért sír a nô? Park Könyvkiadó
3. Caputo, Robert: Tájak és képek fotóiskola National Geographic
4. Horváth Ilona: Szakácskönyv Vince Kiadó
5. A jármûvezetôi

vizsga tankönyve Bertelsmann Springer Magyarország Kft.
6. Felsôoktatási felvételi

tájékoztató Országos Felsôoktatási Felvételi Iroda
7. Magyar értelmezô kéziszótár Akadémiai Kiadó
8. Riefenstahl, Leni: Emlékeim 1902–1945 Nagyvilág Kiadó
9. Christian, A. J.: Mit keresett Isten a nappaliban? Édesvíz Kiadó

10. Todd, Emmanuel: A birodalom után Allprint Kiadó

Ifjúsági és gyermek:
1. Janikovszky Éva:

Felelj szépen, ha kérdeznek! Móra Könyvkiadó
2. Rowling, J.K.:

Harry Potter and the Order of the Phoenix Bloomsbury
3. Janikovszky Éva: Égigérô fû Móra Könyvkiadó
4. Janikovszky Éva: Jó nekem! Móra Könyvkiadó
5. Scarry, Richard: Tesz - Vesz ABC Lilliput Könyvkiadó
6. Ha majd hatéves leszek – versek kicsiknek Sziget Kiadó
7. Rowling, J.K.: Harry Potter és a Tûz Serlege 4.,

Titkok kamrája 2., Bölcsek köve 1. Animus Kiadó
8. Kästner, Erich: Emil és a detektívek Holnap Kiadó
9. Janikovszky Éva: Örülj, hogy lány! Móra Könyvkiadó

10. Janikovszky Éva: Örülj, hogy fiú! Móra Könyvkiadó

A Fókusz Könyváruház sikerlistája

2003. július 28. – augusztus 9.

1024 Budapest, Retek u. 33-35.
Tel./fax: 316-3759, www.typotex.hu

„Hardy késôbb emlékezett, hogy meglátogatta Ramanujant a
kórházban, és taxival utazott, melynek rendszáma az »unalmas« 1729
szám volt. Ramanujan tiltakozott és felkiáltott. »De Hardy, hogy mond-
hatsz ilyet, hisz ez a legkisebb természetes szám, amelyik két különbözô
módon írható fel köbszámok összegeként!«”

Sz. G. Gingyinkin:
Történetek fizikusokról és matematikusokról
Typotex Kiadó, 2900 Ft, a kiadóban (Bp. 1024, Retek u. 33-35.) 15% kedvezménnyel

Moldova György
dedikálja

Tékozló koldus. Riport az egészségügyrôl címû
háromrészes könyvének most megjelenô elsô kötetét:

A mentôk csillaga

A dedikálás 2003. szeptember 1-jén 16 órakor
a Fókusz Könyváruházban lesz.
1072 Budapest Rákóczi út 14.



■ – Régebben akarok könyvet
írni, mint könyvklubot vezet-
ni – válaszolta. –  A könyvírás
közeli határterületén dolgoz-
tam évtizedeken át. Fordító-
ként, mûfordítóként kerestem
a kenyeremet. Sokkal köze-
lebb voltam akkor a könyv-
íráshoz, mint a Magyar
Könyvklub igazgatójaként.
Mindig is voltak irodalmi am-
bícióim. De se a fordítói mun-
kában, sem könyves cég vezér-
igazgatójaként nem lehet az
efféle vágyat kiélni. A mostani
opusz csak félmegoldás, nem-
hogy a saját alkotáshoz viszo-
nyítva, de az újságíró szakmá-
nak az interjúkötettel szembe-
ni elvárásaihoz képest is. Kér-
dezôként sajátos szerepet ját-
szom a könyvben, amelynek a
két interjúalany a fôhôse. 

– Fordítóként ki volt a kedvenc
szerzôje?

– Mûfordítóként Thomas
Bernhard volt a kedvencem.
Egy, a halálakor megjelent
nekrológban közzé is tettem
az ô könyveivel kapcsolatos
élményemet: mindig kísértett
az  érzés, hogy a számból vet-
te ki a szót. Úgy gondoltam,
én is ezt írnám, én is így fogal-
maznék... Ez a szépirodalmi
fordítói korszakomra vonat-
kozik, mert pályám kezdetén,
az 1970-es évek elejétôl több
mint tíz évig filozófiai és tár-
sadalomtudományi mûveket
ültettem át magyarra.

– Hogy ütött szöget a fejébe en-
nek a frissen megjelent interjúkö-
tetnek a közreadása?

–  Hirtelen ötletbôl adódott.
A Jóskönyv megjelenését ünne-
peltük Müller Péterrel és a ki-
adó munkatársaival. Kellemes,
oldott hangulat volt. Megkér-

deztem Müller Pétert, ismeri-e
személyesen Popper Pétert, s
mit szólna, ha ôket kettôjüket
kérdezném az ezoterikus téma-
körrôl. Ehhez a területhez a
Jóskönyv kapcsán kerültem egy
kicsit közelebb. Legalábbis el-
kezdett érdekelni ez a gondo-
latvilág, nyitottá váltam iránta,
ami korábban nem volt jellem-
zô rám. Azelôtt szkeptikusan
viszonyultam az ezoteriához.
Popper Péter azért villanhatott
az agyamba, mert tudom, hogy
több ponton ô is érintkezik ez-
zel a témakörrel, de mégiscsak
tudós, talán könnyebben elfo-
gadom azt, amit ô mond e ne-
hezen megfogható világról.

– Olyan lett a könyv, amilyen-
nek elsô pillanatban gondolta?
Volt egyáltalán prekoncepciója?

– Az eredeti elgondolásom-
tól eltér a kötet. Eleinte azt
hittem, hogy ettôl a két em-
bertôl választ fogok kapni
minden kérdésemre, okosabb
leszek attól, amit tôlük megtu-
dok, s a könyv a rádöbbenés
fejlôdésvonalát fogja követni.
Nem így történt. Ez nem azt
jelenti, hogy csalódtam a két
emberben, hanem azt, hogy
saját elvárásaimban csalatkoz-
tam. A történetnek az lehet a
tanulsága, végkövetkeztetése,
hogy az ember számára soha-
se haszontalan az ôt érdeklô
témákról másokkal eszmét
cserélni, de ezenközben ne
várja, hogy beszélgetôtársaitól
kap választ  a kérdéseire. A fe-
leletet mindig önmagának kell
megtalálnia. A vártnál szaba-
dabbak, kötetlenebbek lettek
a beszélgetések. A kötet végsô
formája úgy alakult ki, hogy
nagyon nagy nyersanyagból
egymás mellé szerkesztettem

az ô véleményüket a kiválasz-
tott témákról.

– A kötet négy részre tagolódik.
Vajon miért került be a könyvbe
ezek közül az elsô, amelyik szemé-
lyes jellegû kérdéseket boncolgat?

– Úgy gondoltam, hogy két
beszélgetôpartnerem eléggé is-
mert személyiség ahhoz, hogy
az életük másokat is érdekeljen,
ahogyan engem is kíváncsivá
tett. Kapcsolataikról kérdeztem
ôket, arról, hogyan határozzák
meg önmagukat, milyen a vi-
szonyuk a nôkhöz, a barátok-
hoz. A következô fejezetben azt
firtattam, hogy mi a vélemé-
nyük arról a világról, amelyben
élünk. E területen mutat legin-
kább összhangot a két ember
véleménye, sötét gondolataik
vannak errôl a világról. Egyéb-
ként nekem is. Az új tapasztala-
taink között, amelyekkel gaz-
dagszunk, ritka a pozitív él-
mény. Szinte minden az anyagi
jólétrôl szól, miközben egyre
több dologból ábrándulunk ki.

– Innen már közeledünk a fô té-
mához, a transzcendens világról,
a lélekvándorlásról, a hitrôl és Is-
tenrôl való elmélkedéshez, amelyre
igazán csak az utolsó fejezetben
térnek ki. 

– A harmadik rész afféle át-
vezetô szakasz ehhez, abban a
mesterek mesterei felôl tuda-
kozódtam. Mindketten vissza-
utasítják a mester címet, de sa-
ját szellemi mestereikrôl szíve-
sen beszélnek. Müller Péter
például megnevez egy mes-
tert, akinek döntô szerepe volt
az ô életében, noha nem fizi-
kailag érzékelhetô testben la-
kik, hanem túlvilági, szellemi
kapcsolatot jelent a számára.

– Ön most már kevésbé szkepti-
kus az ezoteriával szemben, mint
a könyv megírása elôtt volt?

– Most is ugyanazt gondo-
lom, mint korábban, csak talán
egy kicsit árnyaltabban: a világ
materialista magyarázata beszû-
kült és elégtelen, de semmiféle
bizonyosságot nem szereztem
ezekbôl a beszélgetésekbôl a
túlvilágról. Nincsenek vála-
szok. Hajlom arra, hogy inkább
Popper Péterrel értsek egyet, aki
szerint ezek nagyon személyes
dolgok. Velem is megesett min-
den egyes alkalommal, amikor
a Jóskönyvtôl tanácsot kértem,
hogy valamilyen módon meg-
mutatkozott elôttem a túlvilág.
Az a túlvilág, amiben még

most sem hiszek! Megdöbben-
tô tapasztalat.

– Milyen mûfaji meghatározás-
sal illetné a kötetet?

– Beszélgetôkönyvnek ne-
vezném. Ez a mûfaj, amelyet
Lengyel László honosított
meg a Várszegi Asztrikkal való
találkozásait megörökítendô,
kedveltté vált az elmúlt évti-
zedben a közönség körében.
Könyvkereskedôként pedig az
ismeretterjesztés témakörébe
sorolnám a könyvemet.

– Kikbôl verbuválódik a kötet
olvasótábora? Az ezoteria iránt
érdeklôdôkbôl, vagy a vele vitá-
zókból?

– Mindkét tábor érdeklôdik,
sôt, akad, aki éppen a két is-
mert személyiség összehason-
lításának kedvéért veszi meg a
könyet. Amikor írtam, eszem-
be sem jutott, hogy üzleti si-
kert jelentô, népszerû kötet
válik belôle. Pedig most már
túl vagyunk a húszezredik ki-
nyomtatott példányon.

– Mikorra várhatjuk annak a
régóta dédelgetett álomnak, a sa-
ját mûnek a megjelenését?

– A könyvklubbeli tevékeny-
ségem mellett még ezt a kötetet
is nehezen tudtam befejezni.
Nem azért, mert a rendelkezés-
re álló huszonnégy órás perió-
dus rövid, hanem mert egész
embert követel a napi felada-
tom. S ugyanez szükségeltetik a
könyvíráshoz is. A fejemben
azonban továbbra is gomo-
lyognak a gondolatok. De go-
molyognak már ötven éve,
mégsem lettek kézzelfogható
valósággá. Abban azonban biz-
tos vagyok, hogy ha megérlelô-
dik bennem az a bizonyos
könyv, meg fogom teremteni a
körülményeket, amelyek kö-
zött papírra vethetem.

M. Zs.
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Révai Gábor
és az ezoteria
A vezérigazgató könyvet írt
Mindennaposnak nem mondható eset, amikor egy nagy könyves

cég, jelen históriánkban a Magyar Könyvklub vezérigazgatója

elsôkötetes szerzôként mutatkozik be, sôt, saját könyvének forgal-

mazója is lesz. Révai  Gábort, az elsôkönyvest e szokatlan tör-

ténet hátterérôl faggattam.
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Fitten & Egészségesen

ÚJ KÖNYVSOROZAT

A CSER KIADÓTÓL

A könyvek megismertetnek az adott sport történetével, élettani hatása-
ival, a megfelelô táplálkozással, felszereléssel és ruházattal. Edzéster-
veket, ötleteket adnak az edzés hatékonyságának növelésére. A gyakor-
latok leírását ábrák és színes képek egészítik ki.
Minden kötetben kezdô és haladó sportolók egyaránt hasznos informá-
ciókat találnak!
A kötetek ára egységesen 1498 Ft ◆ Terjedelmük kb. 126 oldal

Megjelent kötetek: Búvárkodás ◆ Futás ◆ Kerékpározás

További várható kötetek: Stretching ◆ Aerobik ◆ Szaunázás ◆
Edzés edzôgépeken ◆ Hegymászás ◆ Sízés

CSER Kiadó Bt. 1114 Budapest Károli Gáspár tér 3.
Telefon: 386-9019. � Telefon/Fax: 385-6684
E-mail: cser@chello.hu � Honlap: www.cserkiado.hu

BIBLIA MAGYARÁZÓ
JEGYZETEKKEL
Válogatás
Szöveggyûjtemény a
13–20 év körüli kor-
osztály számára,
melyben a Szentírás
mai magyar nyelvû
szövege mellett tar-
talmi, nyelvi, kultúr-
történeti magyará-
zatok adnak betekintést a
bibliai szövegek keletkezé-
sének hátterébe.
832 o.; kartonkötés
Ára: 2300 Ft

Ingo Baldermann
A BIBLIA A TANULÁS
KÖNYVE
A bibliai didaktika
alapjai
Fordította:
Fükô Dezsô
Nem könnyû kö-
zel kerülni a Bib-
lia és a benne
foglalt tanítás
sokszínû monda-
nivalójához. Bal-
dermann szerint

a Biblia „nem kész tant
közvetít, hanem mind-
untalan újból tanulókká
tesz bennünket”. Ehhez
ad sokrétû segítséget az
olvasóknak.
336 o.; kartonkötés
Ára: 990 Ft

Colin Chapman
KIÉ AZ ÍGÉRET
FÖLDJE?
Elhúzódó válság
Izráelben
és Palesztinában
Fordította:
Czapp Katalin
A világpolitikát,
és a Közel-Kelet
mindennapja i t
ötven éve megha-

tározó konfliktus – mely köz-
vetve hozzájárult a 2001.
szeptember 11-én végrehaj-
tott terrortámadáshoz – oka-
ira, s a megoldás távlati lehe-
tûségeire keresi a választ
nagysikerû könyvében a
szerzô.
360 o.; kartonkötés
Ára: 2200 Ft

A MAGYAR BIBLIATÁRSULAT ÉS A
REFORMÁTUS KÁLVIN KIADÓ AJÁNLATA

Címünk: 1113 Budapest, Bocskai út 35. Telefon: 386-8267
Telefax: 466-9392 Rendeljen tôlünk 10% kedvezménnyel az interneten!

Honlap: WWW.DATANET.HU/KALVINKIADO



Feltáruló legendárium

■ Négy évtizeddel ezelôtt igencsak más volt
Krúdy Gyula munkásságának megítélése és
irodalomtörténeti feldolgozottsága, mint
napjainkban (nem mintha nem maradt vol-
na ezernyi tennivaló a szakmára). Tóbiás
Áron 1964-ben – sokat megélt, kemény pró-
bákat kiállt fiatal filológusként, újságíróként
– adta ki elôször a Krúdy világa címû, általa
szerkesztett gyûjteményt. E munka módosított, gazdagított,
megszépített változata hagyta el nemrég a nyomdát az Osiris Ki-
adó jóvoltából.

A „Krúdy-hívôk” nagyon sokat köszönhetnek Tóbiásnak (nem-
különben a Petôfi Irodalmi Múzeum Hangtára, valamint a ha-
zai irodalmi rádiózás mûhelyei). Rengeteg újdonsággal szolgált,
új összefüggéseket világított meg, az írót a valós, kiemelkedô ér-
tékén láttatta és méltatta a hajdani kiadvány, melyet – készülé-
sének némely nehézségével együtt – az összeállító is megidéz. A
két könyv párhuzamaira, illetve eltérô irodalomtörténeti szitu-
áltságára ezúttal nem térünk ki, inkább felütjük a tomuszt, hogy
az érdeklôdô olvasó lapozhassa tovább.

Tóbiás Áron olyan színesen, indázóan szerkeszt, ahogyan Krú-
dy írt. A fejezetek ölelkezésének köszönhetôen a nagy prózaköl-
tô szelleme ott lebeg a sorok felett. A Költôk tisztelgése még ne-
vezhetô „szabályszerû” ciklusnak, az Író és kora szeszélyesebb
tömbjei viszont kevésbé, hiszen például az életút-, életszakasz-
állomások, alkotói stációk bemutatása (Nagy Endre, Szép Ernô,
Ady Endre, Hunyadi Sándor, Gárdonyi Géza, Tevan Andor,
Hatvany Lajos, Tersánszky Józsi Jenô és számos más híres vagy
kevésbé ismert személyiség szövegei, valamint Krúdy-passzusok)
után következik a Félig eltemetve, amely már a Krúdy 1933-ban
történt halálával az oeuvre-re ráboruló csend, az akaratlan –
vagy az „irányított” – feledés fejezete. Az újra-felfedezett Szind-
bád – Mátrai Lászlótól Örkény Istvánon át Huszárik Zoltánig
hat írás – és a Levelesláda (a korrespondeáló Krúdy intenzív je-
lenlétével) részleges elégtétel, sôt: már-már feltámadás. S szinte
még csak ekkor jön a java – mintegy a kötet fele –: a Kései be-
szélgetések és az Adattár. Krúdynak, Nôk, Alakok, Írók és mû-
vészek a közvetett vagy közvetlen megszólalók, emlékek boríték-
jainak bontogatói. Az itt található textusok, dialógusok nagy ré-
sze nem került volna papírra vagy hangszalagra Tóbiás odaadá-
sa, szakértelme, fáradhatatlansága nélkül, s nem válhatna köz-
kinccsé.

Ennyi ôszinte öröm és elismerés nyomában talán meglepô,
hogy ugyanakkor keserû kritikával kell illetnünk a szerkesztôt és
a kiadót is. Apparátusait tekintve szakszerûtlen, szinte használ-
hatatlan mû ez. Tóbiás ihletett és okos összekötô szövegei elle-
nére nagyon kevés publikáció forrását lehet visszakeresni, a leg-
több lelôhely csak sejthetô. E sajnálatos ténybôl idôrendi keve-
redések, tisztázatlan szöveghelyek erednek. Juhász Gyula Zol-
tánka címû verse (mivel az elsô lapközlésben még szereplô Krú-
dy Gyulának ajánlás a címet is változtató versbôl késôbb elma-
radt) csak akkor köthetô Krúdyhoz, ha eljutunk a 138. oldalig (a
Petôfi Zoltánról szóló színdarab említéséig.) A Tevan-barátság
vége (565. oldal) a Tevan-kapcsolathoz kívánkozna (182–197.
oldal), mára ugyanis nincs praktikus jelentôsége (fôleg e doku-
mentum szempontjából) annak az egykor nagyon is húsba vágó
ténynek, hogy az Adattár anyagát a szerkesztô „leemelte”: eldug-
ta az engedélyeztetô hatóság, a Kiadói Fôigazgatóság illetékesei
elôl, s csak a kedvezô döntés birtokában „ragasztotta vissza” a
nagy egészhez. Bátor és ügyes tett volt, ám e fejezet már szeret-

ne feloldódni a kompozícióban. Az sem egyértelmû, milyen
megfontolásokból és milyen idôhatárral végezte kiegészítô, re-
konstruáló munkáját Tóbiás Áron. Illyés (a Tartalomban: Il-
lés…) Gyula A faj védôi címû verse csak említi – más írók kö-
zött – Krúdy nevét. Sok ennél „krúdyasabb” költeményünk van.
Ha a szakirodalom gyarapodásával nem is feltétlenül kellett szá-
molni – lévén ez egy magas színvonalú olvasókönyv –, az adat-
feltárás és az esszéizálás terén is történt sok minden, amit az el-
sô kiadáshoz hûséges szerkesztô elképzeléseinek sérelme nélkül
felvehetett volna e megfrissült másodikba. Jól tudjuk, az egyik
legnehezebb filoszi ténykedés az utólagos jegyzetelés. Negyven
év távolából nem jelentkeznek szolgálatkészen az egykor kény-
szerûségbôl futni hagyott adatok. Mégis azt kell mondanunk:
Tóbiás Áron személyes Krúdy-élményének kivallása, historikus
emlékezése mellé adatbázis és jegyzetanyag is kellett volna, mert
így fájdalmasan csonka, sokszor homályos és megtévesztô ez a
még így is reprezentatív, nemes szándékú könyv.

(tarján)
Krúdy világa. Szerkesztette: Tóbiás Áron
Osiris, 2003. 650 oldal, kötve 3800 Ft

Szuggesztív kép Amerikáról

■ Susan Sontag körül mindig van valami:
cikkei és fôképp esszéi vitákat, néha viharo-
kat kavarnak. Tudtuk, hogy ír szépprózát is,
de elôzô, magyarul megjelent regényérôl, a
Halálkészletrôl , nem mondható el, hogy kü-
lönösebben mély nyomokat hagyna olvasó-
jában. Ehhez képest igazi meglepetés ez a
mostani regény: érett és komoly prózaírói ké-
pességrôl tesz tanúságot. Sontag valóságos történetet dolgozott
fel, de persze, a neveket megváltoztatta – talán azért is, nehogy
az legyen a látszat: Sienkiewiczrôl, (aki jóval a regényben ábrá-
zolt idô után lesz világhírû a Quo vadis? révén), vagy a híres
lengyel színésznôrôl: Modrzejewskáról írt életrajzi regényfélét.
Számára az ô történetük inkább csak modell. A színésznôt, aki
egy patinás lengyel nemesi család sarjához megy feleségül, min-
denféle inzultusok érik: rossz kritikákat kap, sôt, bemutatnak
egy szatírát, mely az ô házasságán gúnyolódik. A nagy borongós
lengyel lélek mûködésbe lép, az asszony, férje, fia és barátai tár-
saságában elhagyja a három részre szaggatott, megnyomorított
Lengyelországot és birtokot vásárolnak Kaliforniában, hogy
Fourier tanai nyomán kommunát alapítsanak. Az elv szép: ön-
ellátásra rendezkednek be, állattenyésztésbôl, szôlômûvelésbôl
akarnának megélni, csakhogy intellektuelek lévén, mindehhez
nem értenek. A szalmaláng hamar ellobban, jön az anyagi csôd,
a kiábrándulás. Néhányan hazatérnek, de a színésznô és férje
Amerikában marad. A férj (többé-kevésbé unalmában) fölfedezi
magában a homoszexuálist, a színésznô pedig, miután keserves
erôfeszítésekkel megtanul angolul, új hazájában is felléphet, és
karrierje érdekében feláldozza az ifjú író iránta érzett szerelmét
is, mert csak egy a fontos: a színpadi siker. Hogy ez a talányos,
pazar írástechnikával létrehozott, érdekfeszítô mû végül is mi-
nek a modellje akar lenni Sosan Sontag koncepciója szerint,
nem igazán derül ki. De az tagadhatatlan, hogy a 19. század má-
sodik felének Amerikájáról döbbenetesen erôs és szuggesztív ké-
pet kapunk.

-a -a
Susan Sontag: Amerikában
Európa Könyvkiadó, 5ll oldal, 2300 Ft
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A mesterlövész: Vonnegut 

■ Tizenhét éve jelent meg magyarul elô-
ször a Mesterlövész, Kurt Vonnegut ak-
kor éppen legfrissebb (elôzô évi) regé-
nye. Mi tagadás, csodálkozva forgattuk,
bár senki sem tagadhatta, hogy e könyv
groteszk, szatiriko-fantasztikus ötletro-
hamát éppúgy élveztük, mint a koráb-
ban megismert mûvekét – de volt ben-
nünk némi megrökönyödés, amiért az
amerikai író – persze, a maga módján s
fôként a maga nívóján – békeharcos, há-
borúellenes alkotással állt a világ elé. Nálunk, ahol korábban
állami- és pártpropaganda részét képezte az „imperialista há-
borús uszítók leleplezése”, ez óhatatlanul kínos emlékeket
idézett... Vonnegut persze szellemesen, az amerikai ember tí-
pusainak mélységes ismeretében, gyilkos iróniával csinálta –
nálunk pedig sótlan és unalmas papírmasé figurák sablonszö-
vegeivel teljesítették a penzumot, akik egyáltalán vállalkoztak
ilyesmire. De mindegy is, hogy mit gondoltunk 1986-ban, a
lényeg az, hogy közben minden, de minden megváltozott s
ha Vonnegut regénye valóban csak ennek a nemes, mégis in-
kább politikai, mintsem mûvészi célkitûzésnek lett volna a
terméke, most, 2003-ban ezt minden bizonnyal érzékelnénk
s unatkozva tennénk félre. Rudy Waltz és a többiek történe-
te azonban változatlanul, sôt, ma talán sokkal inkább érde-
kes, mint annak idején. A Vonnegut ábrázolta tébolyult Ame-
rika, a neutronháború víziója, a gyermekkorban elkövetett
gyilkosság története, a Katmandu bemutatója s egyáltalán, a
regény pompás, önállóan is csillogó részleteibôl kirakott mo-
zaikkép változatlanul él, lenyûgöz és töprengésre késztet, mu-
lattat és – mellesleg – azt is bizonyítja, hogy a politika által
ihletett mû is lehet idôtállóan jó, csak olyan valakinek kell
megírnia, mint a mindig témái kellôs közepébe találó mester-
lövész: Kurt Vonnegut.

Kurt Vonnegut: Mesterlövész
Maecenas Könyvkiadó, 300 oldal, 1650 Ft

Felkészülés az uralkodásra
■ Sok szülô panaszolja, hogy gyermeke
olvasni nem, csak tévézni, videózni, szá-
mítógépes játékokat játszani hajlandó,
keveset tud és azt is felületesen, de ami a
legszomorúbb: az iskola sem képes fel-
kelteni benne a tudomány, a történelem
iránti érdeklôdést. Mindez arról jutott
eszembe, hogy kezembe került Karen Es-
sex (vajon nem álnév-e, ami a copyright-
ban áll?) kiváló regénye, amely Egyip-
tom nagy uralkodónôjérôl, Nagy Sándor leszármazottjáról
szól. Kleopátra alakja sokakat és sokféle megközelítésre
késztetett már, de ez a mû senkiéhez nem hasonlítható. Író-
ja, akárki légyen is, éveket töltött nemcsak Kleopátra életé-
nek és udvarának, de Egyiptom akkori bel- és külpolitikájá-
nak tanulmányozásával is, és tudományos kutatásainak
eredményébôl született ez a pazar, izgalmas szépirodalmi al-
kotás. A történet Kleopátra anyjának halálával kezdôdik s a
királynô Julius Caesarhoz írt levelével végzôdik. Ez a kötet
az uralkodásra való tudatos felkészülés idôszakát mutatja
be, a gyereklányt, akinek meg kell tanulnia az udvari intri-

kák közti eligazodást, továbbá nyelveket, filozófiát, sôt, ap-
jától magát a diplomáciát is. „Karen Essex” nemcsak az
egyiptomi szakácsmûvészettel, kozmetikával, öltözködéssel
van tisztában, de Rómáról is mindent tud, mert a két nagy
birodalom története ez idô tájt szétválaszthatatlanul össze-
forrt. Kleopátra a „barbároktól”, azaz (bármily furán hang-
zik) a rómaiaktól akarja minden lehetséges eszközzel megvé-
deni Egyiptomot és ôsi kultúráját. Valódi uralkodói kitelje-
sedését majd a folytatás mutatja be, ezért is várom izgalom-
mal a Fáraó címû második részt – és gondolom, más is így
van ezzel, aki belekezdett a Kleopátrába s aztán le sem tud-
ta tenni a kezébôl..

– ra –ia
Karen Essex: Kleopátra 
General Press Kiadó, 455 oldal, 2500 Ft

Az önazonosság válsága

■ Arno Gruen esszéje (A normali-
tás tébolya) azok közé a fontos, sôt
alapvetô könyvek közé tartozik,
melyeknek olvasása közben sûrûn
bólogatunk, pszichológiai szaknyel-
ven szólva folyamatos „aha”-élmé-
nyünk van, vagyis a szerzô
olyannyira evidenciaként képes
megfogalmazni saját legújszerûbb
meglátásait is, hogy naivan azt kép-
zeljük, mindezt már mi is tudtuk és
ugyanígy gondoltuk. Holott... 

Hát éppen ez az, ez a „holott” a bökkenô: a hétköznapi gya-
korlatban nem szoktunk az emberi identitás problémáin töp-
rengeni, nem okoz gondot számunkra, hogy a könyv alcímé-
vel szólva létezhet „a realizmus mint betegség”. Az emberi
destruktivitásról, amely Arno Gruen eszmefuttatásainak ge-
rincét adja, legfeljebb idônként s többnyire pejoratív politi-
kai kategóriaként találkozunk: hogy messzebbre ne menjünk,
minden forradalmi, újító törekvés megkapta a maga idején,
hogy „destruktív”, tehát megsemmisítendô. A szerzô azon-
ban nem annyira történetiségében, mint inkább az utolsó év-
tizedek által produkált, félelmetes változataiban veszi szem-
ügyre a jelenséget – elemzi a hatalmi téboly, a haláltudat, az
önazonosságot megsemmisítô hazugságok, az öngyûlölet és a
hipokrízis szerepét és modern variációit. Az, hogy nagy elô-
szeretettel veszi példáit mûvészi alkotásokból, az olvasó szá-
mára könnyebbé és élvezetesebbé teszi munkája befogadását
– kérdésesnek csupán az mondható, hogy kiknek szólnak az
ilyen könyvek? Azok, akik szenvedô alanyai a normalitás té-
bolyának, aligha fogják elolvasni. Azokra, akiket jó sorsuk, al-
katuk, szerencséjük megóvott ettôl, ugyanez érvényes. Marad
egy szûk, intellektuálisan felfokozott érdeklôdésû réteg,
amely viszont – félô, hogy így lesz – a hipochondriáját táp-
lálja azzal, hogy sorra átéli s felfedezi önmagán az Arno Gru-
en-tárgyalta tüneteket. Ôket tulajdonképpen óvni kellene az
olvasástól, ha nem volna vétek, hogy egy ilyen igényes szel-
lemi termék visszhangtalan maradjon.

-es

Arno Gruen: A normalitás tébolya. Fordította Balázs István
Magyar Könyvklub, 245 oldal
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■ Lapunk e száma még a nyá-
ri szünetben jelenik meg, de
talán nem elsietett dolog fel-
hívnom a figyelmet egy nem-
rég indult ismeretterjesztô so-
rozatra, amely a Természetbú-
vár címet viseli, és amelynek
köteteit nagy haszonnal for-
gathatják a gyerekek az iskolá-
ban. Mi, felnôttek még jól em-
lékszünk a Búvár Zsebköny-
vekre. Nos, azt juttatja eszünk-
be ennek az új szériának min-
denekelôtt a neve, valamint
színes képei, rövid szövegei,
tehát részben a vonzó külle-
me, részben a funkciója. Ám a
formátum is más, ezek na-
gyobb alakú könyvek (15x20,5
cm), a terjedelmük bôvebb, és
a szerzôk külföldiek. Rainer
Köthe A Föld és a világûr címû
kötetével indult a sorozat,
amelynek szerkezete meg-
könnyíti a benne foglalt isme-
retek feldolgozását. Kérdés –
felelet formában szól ez a mû
sok mindenrôl, ami bolygónk-
kal és a világûrrel kapcsolatos.
(Fordította: Frenkel Éva.)

A tudományos ismeretek bi-
rodalmából a gyakorlott olva-

só egyetlen, határozott lépés-
sel átjut a tündérek birodal-
mába. Ez az ide-oda járkálás
nem kötelezô, de jót tesz. A
hegyek tüdére c. mesekötet a
tündérek, királykisasszonyok,
boszorkányok és lovagok vi-
lágába röpít bennünket. A
szerzôje, Petre Ispirescu a dán
Andersen és a német Bech-
stein kortársa volt. Népmesé-
ket gyûjtött, és ô maga is írt
számos mesét. A legszebbek-
bôl nyújt át a General Press
Kiadó egy csokorra valót,
pontosan tizet ebben a külö-
nösen szép kötetben. A
klasszikus stílusú, finom,
pasztelles illusztrációkat Sze-
gedi Katalin alkotta. A fordí-
tás Kerekes György munkája.

Hogy néz ki egy kobold?
Kicsi és borzas. Mit tudha-
tunk még róla? Ingerkedik az
emberekkel, és rettenetesen
örül, ha csínytevése sikerül.
Mi tulajdonképpen a ko-
bold? A néphit szerint több-
nyire láthatatlan házimanó.
Ennek ellenére láttunk már
koboldot? Legalábbis láthat-

tunk egyet a TV-ben. Azt,
amelyik Eder úrnál, a kedves,
öreg asztalosmesternél él, és
a Pumukli névre hallgat. Az,
hogy hallgat valamire-valaki-
re, talán nem a legjobb kife-
jezés, tudniillik Pumukli
alapvetôen önfejû, szófoga-
datlan. Mindamellett bohó-
kás kis fickó, akinek a csíny-
tevésein jót lehet szórakozni,
ötleteit és tréfáit pedig mi is
elnézzük neki, akárcsak Eder
úr. A kobold okozta zûrza-
varból, képtelen, nehezen
megmagyarázható, sokszor

igazán vicces helyzetekbôl
kapunk ízelítôt Ellis Kaut
Eder mester és Pumukli c. köte-
tébôl. Nyolc eset, nyolc re-
mek fejezet Kincses Edit kitû-
nô fordításában, sok-sok mó-
kás képpel.

Balázs Béla klasszikus gye-
rekregénye, Az igazi égszínkék
elsô megjelenése (1925) óta
számos kiadást megért. Most
A hét királyfi c. mesével együtt
Az én könyvtáram sorozat-
ban jelentette meg a Móra Ki-
adó Kalmár István illusztráci-
óival. Az elsô mû bravúrosan
ötvözi a valóságos és csodás
elemeket, miközben felidézi

régmúlt idôk gyerekgondjait.
A szegény mosónô fia köl-
csönkéri a gazdag gyerektôl a
festékeit, csakhogy mire
visszaadná ôket, nyoma vész
a berlini kéknek. Hogyan tel-
jesíti ígéretét Ferkó? Erre a
kérdésre ad választ a hangula-
tos, elavulhatatlan történet-
ben költôi eszközökkel a szer-
zô. A hét aranyhajú királyfi
története fordulataival, ötle-
teivel megragadja a gyerekek
fantáziáját, különös szimboli-
kájával pedig még a felnôtt
olvasóra is képes hatni.

A varsói születésû, ma Jeru-
zsálemben élô Uri Orlev egy
megrázó, mindvégig izgal-
mas, valós történetet mesél el
a második világháború idejé-
bôl. A könyv, amely méltán
kapta meg az Andersen-díjat
1996-ban, és amely számos
nyelven megjelent már, egy
kisfiúról szól, akinek egyedül
(mint egy Robinsonnak) kell
heteket, hónapokat, rejtôz-
ködve átvészelni egy romos
házban. A tizenegy éves Alex
a Madár utca 78-ban majd-
nem fél évig él magára hagyat-

va, eleve veszélyes körülmé-
nyek között, de plusz kocká-
zatot vállalva üldözött, bajba
került társaiért. Hogy túl tud-
ja élni a borzalmakat, minden
leleményességére, ravaszságá-
ra szüksége van. (Fordította:
Kodaly Dániel.)

Mindenki hallott már Al-
bert Einsteinrôl, hiszen rém
híres, vagy mondjuk inkább
így: a Rémhíresek közé tarto-
zik. Nagyon sokan ôt tartják a
legnagyobb lángelmének.
„Tér, idô, atomok, fény, gra-
vitáció, energia... mondhatsz
bármit, Albert tuti, hogy fog-
lalkozott vele!” – így indítja,
és ebben a hangnemben foly-
tatja is Mike Goldsmith a
nagy tudósról szóló, nem a
szokványos ismeretterjesztô
könyvek módszerét alkalma-
zó életrajzot. Sok-sok, képre-
génybe illô rajz, tipográfiai
trükk élénkíti az olvasó fi-
gyelmét. Ezt persze azoknak
mondom, akik a fizika iránt
csak mostanában kezdenek
érdeklôdést mutatni. A soro-
zat, amúgy közismert, nép-
szerû. És sokféle hírességrôl
szól. (Illusztrálta: Philip Reeve.
Fordította: Békési József.)  

Petre Ispirescu: A hegyek tündé-
re. General Press, 104 old., 2300
Ft; Balázs Béla: Az igazi égszín-
kék. Móra Kvk., 104 old., 1490
Ft; Ellis Kaut: Eder mester és Pu-
mukli. Ciceró Könyvstúdió, 154
old., 1600 F; Uri Orlev: Sziget a
romok között. Animus K., 144
old., 1490 Ft; Rainer Köthe: A
Föld és a világûr. Tessloff és Ba-
bilon, 128 old.; Mike Gold-
smith: Albert Einstein és a felfúj-
ható világegyetem. Egmont K.,
192 old., 948 Ft.

Cs. A.

Tündérek, gyerekek a téridôben
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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

Szakkönyváruház
1065 Budapest ,  Nagymezô u.  43.
Telefon: 373-0500,  fax:  373-0501

Technika Könyvesbolt
1114 Budapest ,  Bartók Béla út  15.

Telefon/fax:  466-7008

Minden ami zene

Kodály Zoltán Zenemûbolt, Antikvárium és Hangszerbolt
1053 Budapest ,  Múzeum krt .  21.
Telefon: 317-3347,  fax:  317-4932

Rózsavölgyi  és Társa Zenemûbolt
1052 Budapest ,  Szervi ta  tér  5 .

Telefon: 318-3312,  fax:  318-3500

KÖNYVESBOLTOK
6500 Baja,  Déry sétány 5.
Telefon/Fax:  79-322-582

1085 Budapest ,  József  krt .  63.
Telefon: 328-0754,  fax:  328-0755
1111 Budapest ,  Bartók B.  út  50.
Telefon/fax:  466-5169,  386-0201

5600 Békéscsaba,  Andrássy u.  3 -5 .
Telefon/fax:  66-450-550/221 mellék

5600 Békéscsaba,  Andrássy u.  6 .
Telefon/fax:  66-445-433

3300 Eger,  Bajcsy-Zs.  u.  2 .
Telefon: 36-517-758,  fax:  36-517-757

8640 Fonyód, Béke u.  3 .
Telefon: 85-560-320,  fax:  85-560-321

9021 Gyôr,  Arany János u.  3 .
Telefon/fax:  96-319-760

9021 Gyôr,  Bajcsy-Zsi l inszky u.  42.
Telefon/fax:  96-518-467,  96-324-611

6800 Hódmezôvásárhely,  Szegfû u.  8 .
Telefon: 62-239-336

6100 Kiskunfélegyháza,  Mártírok út  1.
Telefon/fax:  76-467-399

4600 Kisvárda,  Szent L.  u.  13.
Telefon: 45-506-140,  fax:  45-506-141

7300 Komló,  Városház tér  7.
Telefon/fax:  72-482-859

9730 Kôszeg,  Városház u.  1 .
Telefon/fax:  94-364-047

3530 Miskolc,  Bajcsy-Zs.  u.  2–4.
Telefon/fax:  46-509-513,  46-509-514

2750 Nagykôrös,  Derkovits  u.1.
Telefon/fax:  53-352-546

4400 Nyíregyháza,  Bercsényi u.  5 .
Telefon: 42-506-253,  fax:  42-506-254
5900 Orosháza,  Gyôry Vilmos tér  1.
Telefon: 68-473-315,  fax:  68-418-112

3060 Pásztó,  Kölcsey F.  u.  14.
Telefon/fax:  32-563-300

7621 Pécs,  Széchenyi tér  8 .
Telefon/fax:  72-310-427

2300 Ráckeve,  Kossuth L.  u.  12.
Telefon/fax:  24-424-855

3100 Salgótarján,  Bem út 2.
Telefon/fax:  32-512-755

9400 Sopron, Elôkapu út 5.
Telefon/fax:  99-312-868

5540 Szarvas,  Kossuth u.  21/2.
Telefon: 66-214-937

7100 Szekszárd,  Garay tér  14.
Telefon/fax:  74-413-469

2000 Szentendre,  Fô tér  5.
Telefon/fax:  26-311-245

6600 Szentes,  Kossuth u.  11.
Telefon/fax:  63-318-673

3170 Szécsény,  Rákóczi  út  92.
Telefon/fax:  32-372-650,  32-343-455

9700 Szombathely,  Foghíj  3 .
Telefon: 94-505-855,  fax:  94-505-854

2800 Tatabánya,  Réti  út  166.
Telefon/fax:  34-304-304

2600 Vác,  Széchenyi u.  31.
Telefon/fax:  27-306-543

9800 Vasvár,  Március 15.  tér  3 .  
Telefon/fax:  94-370-178

8900 Zalaegerszeg,  Kossuth L.  u.  22.
Telefon/fax:  92-599-150

A legnagyobb választék

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

FokuszOnline könyváruház – WWW.FO.HU

ÚJ SZOLGÁLTATÁSUNK:
Új lehetôség a könyvvásárlásra:

KÖNYVHÉT könyvposta

Tisztelt Olvasóink a Könyvhét olvasása közben
érdeklôdésüket felkeltô, és emiatt megvásárolni

kívánt kiadványokat megrendelhetik közvetlenül
a Könyvhét könyvposta szolgáltatástól is.

A megrendeléseket utánvéttel
(átvételkor fizetendô) teljesítjük. A kézbesítési,

illetve postázási költséget felszámítjuk.

Egy könyv megrendeléshez a következô
adatok szükségesek:

A megrendelô neve, címe, számlázási címe
(ha nem azonos a postázási címmel), telefonszáma,

közületi megrendelô esetén az ügyintézô neve
és telefonszáma is.

A könyvrôl: a könyv szerzôje, címe, kiadója, meg-
jelenési éve – illetve a felsoroltak közül azok az
adatok, amelyek alapján a könyv azonosítható.

A megrendelés elküldhetô
levélben, faxon, telefonon, e-mailben:

Könyvhét könyvposta
1114 Budapest, Hamzsabégi út 31.

Telefon/fax: 466-0703
E-mail: konyvhet@axelero.hu

A Könyvhét elôfizetôinek
5% árkedvezmény.

TÁJÉKOZTATJUK az érdeklôdô kiadókat, nyomdákat, terjesztôket, hogy az INTERLIBER–
EDUCA zágrábi könyvvásár idei díszvendége Magyarország lesz 2003. november 11–15. között.

A szépirodalom mellett az oktatásban használatos tankönyvek, szakkönyvek, Magyarországot be-
mutató albumok is kiemelt szerepet kapnak, valamint mód van árusításra is.
A horvát szervezôk 100 négyzetméternyi kiállítóhelyet kínáltak fel a magyar könyvkultúra bemu-
tatására. A stand berendezésérôl, a könyvek kiszállításáról a HUNGAROFEST gondoskodik. Az
adott területen a magyar kiadók részvétele ingyenes, ezenfelül költségtérítéssel, önálló stand ren-
delhetô. 

Felvilágosítás, jelentkezés az info@hungarofest.hu e-mail címen
vagy a 266-2669-es telefonszámon a Hungarofest Kht.-nál. 

Ami a Könyvhétben még nem volt
EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖNYVKIADÁS

(orvosi és ismeretterjesztô könyvek)

tematikus összeállítás
2003. szeptember 18.

A Könyvhétben eddig kevés szó esett az orvosi könyvekrôl, az egészségügyi is-
meretterjesztô kiadványokról, pedig olyan könyvek ezek, amelyek az olvasók
széles köre számára nagyon fontosak, hiszen mindenkinek fontos az egészsége.

Lehetôségeink csak arra adnak módot, hogy alkalmanként egy-egy összeállítás-
ban fókuszáljunk azokra a területekre, amelyek a magyarországi könyvkiadás-
ban jelentôs részt képviselnek, így kerül majd sor az egészségügyi szakkönyv-
kiadással foglalkozó összeállításunk közlésére is.

Tematikus számunk kiváló alkalmat jelent a területen mûködô kiadók számá-
ra, hogy megismertessék szerzôiket, újdonságaikat, elképzeléseiket, aktuális
eseményeiket, kiadási stratégiájukat a szélesebb körû szakmai nyilvánossággal.

Hirdetésfelvétel: Könnyû Judit
Telefon 209-1875, telefon/fax: 466-0703
Lapzárta: szeptember 4.
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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  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26 éjszaka. Erotikus kalandok. Szukits.  
ISBN: 963-9441-67-8 fûzött: 1490 Ft  

A
A 100 legjobb befôtt és lekvár. STB Kv.  

ISBN: 963-9266-60-4 fûzött: 298 Ft  
A 100 legjobb fokhagymás finomság. STB Kv.  

ISBN: 963-9266-78-7 fûzött: 298 Ft  
A 100 legjobb recept erdei gyümölcsökbôl.

STB Kv.  
ISBN: 963-9266-71-X fûzött: 128 Ft 

A Bükk turistatérképe [Kart. dok.]. Wanderkar-
te: tourist map: carte touristique. 1:40 000 Car-
tographia.  
ISBN: 963-353-129-2 CM 700 Ft  

A büntetôeljárásról szóló 1998. évi XIX. tör-
vény indokolással. Bíbor.  
ISBN: 963-9466-33-6 fûzött: 4900 Ft  

A Cserhát turistatérképe [Kart. dok.]. Wander-
karte: tourist map: carte touristique. 1:60 000
Cartographia.  
ISBN: 963-352-108-4 CM 700 Ft  

Adamikné Jászó Anna: Csak az ember olvas.
Az olvasás tanítása és lélektana: tanulmá-
nyok. Tinta. (Segédkönyvek a nyelvészet ta-
nulmányozásához 20.)  
ISBN: 963-9372-58-7 fûzött: 1960 Ft  

Adámy István: Kyokushin karate. 3. A nagy kata
könyv. A tökéletességre törekvés. (Mesterek
és harci mûvészetek)  
ISBN: 963-9219-23-1 fûzött: 2200 Ft  

A fizikusok. Öt modern dráma. Európa. (Európa
diákkönyvtár)  
ISBN: 963-07-7278-7 fûzött: 800 Ft  

Ágai Ágnes: Hogy jön ide Picasso? Versek.
Szerzô. (Z-füzetek)  
ISBN: 963-430-427-3 fûzött: 500 Ft  

A genom. Széphalom Kvmûhely. (Rejtett kultu-
rális forrásaink 4.)  
ISBN: 963-9373-41-9 (hibás 968-9373-41-9) kötött: 3200 Ft  

Ághegy. Skandináviai magyar irodalmi és mûvé-
szeti lapfolyam, 1–5. szám. Nis K.  
ISBN: 973-99929-2-7 fûzött: 3200 Ft  

Agócs Mónika – Komjáthy György – Kovács
István: Tananyag a futószárazás oktatásához.
Képzômûv. K.  
ISBN: 963-336-915-0 fûzött: 1800 Ft  

A Kemeneshát és a Kemenesalja [Kart. dok.].
Wanderkarte: tourist map: carte touristique.
1:60 000 Cartographia.  
ISBN: 963-353-109-8 CM 700 Ft  

Ákombák tanár úr. Magyar írók novellái a taná-
rokról, diákokról, az iskoláról. Új Palatinus.
(Magyar novella)  
ISBN: 963-9487-13-9 kötött: 2690 Ft  

Albert Ildikó: Mindennapi lelkünk. Pallas-Akadé-
mia. (Dióhéjban 5.)  
ISBN: 973-665-020-0 fûzött: 1000 Ft  

Alhazred, Abdul: Necronomicon. Kitab al azif.
Hermit.  
ISBN: 963-9231-46-0 kötött: 2900 Ft  

Almássy Eszter: A görög szerpentin, avagy
Athén és az európai integráció. Századvég.  
ISBN: 963-9211-66-4 kötött: 1960 Ft  

A Mária Terézia-féle úrbérrendezés forrásai ma-
gyarországi délszláv népek nyelvén. 2.  

Udvari István: Bács vármegyei szerb és bunye-
vác jobbágyok úrbéri bevallásai. (Dimensiones
culturales et urbariales Regni Hungariae 4.)  
ISBN: 963-9385-36-0 fûzött: 1667 Ft  

Andersen, Hans Christian: Mesék és történetek.
Heted7világ. (A gyermek- és ifjúsági irodalom
gyöngyszemei)  
ISBN: 963-86185-7-4 fûzött: 672 Ft  

András Krisztina: Oroszlánok a vízben. Filum.  
ISBN: 963-8347-89-9 (hibás ISBN 963-8347-85-6) kötött:
1290 Ft  

Angol – magyar mûszaki és tudományos szó-
tár. 1. A – K. Váltl. lny. Akad. K.  
ISBN: 963-05-8052-7 kötött:  

Angol – magyar mûszaki és tudományos szótár.
2. L – Z. Váltl. lny. Akad. K.  
ISBN: 963-05-8053-5 kötött:  

Arany János: Toldi; Toldi estéje. Puedlo.  
ISBN: 963-9477-13-3 fûzött: 380 Ft  

Ariosto, Ludovico: Öt ének. Kétnyelvû kiad. Eöt-
vös J. Kvk. (Eötvös klasszikusok 59.)  
ISBN: 963-9316-68-7 fûzött: 2128 Ft  

Arriens, Sandra – Arriens, Sabine: Üvegfestés:
bordûrök. [mintaívekkel]. Cser K. (Színes ötle-
tek 2003/76.)  
ISBN: 963-9445-85-1 fûzött: 598 Ft  

A Tizenegyek. Egy antológia elô- és utóélete,
1923-2003. Kriterion.  
ISBN: 973-26-0731-9 fûzött: 3900 Ft a Versek, elbeszélések  

Autólexikon [elektronikus dok.]. 2003: több,
mint 2000 kép, 200 autótípus, 36 autógyár.
Szöveg és képek. Informania Digitalmedia.  
Mûanyag tokban: 4990 Ft  

A Vértes turistatérképe [Kart. dok.]. Wander-
karte: tourist map: carte touristique. 1:40 000
Cartographia.  
ISBN: 963-352-120-3 CM 700 Ft  

A világegyetem enciklopédiája [elektronikus
dok.]. Keletkezési elméletek, a csillagok
fejlôdése, bolygók, ûrkutatás, a jövô tervei.
Szöveg és képek. Informania Digitalmedia.  
Mûanyag tokban: 4990 Ft  

Az Európai Unió. Cartographia.  
ISBN: 963-352-090-8 fûzött: 1900 Ft  

B
Babits Mihály válogatott versei. Új Palatinus.

(Egy (két) hang)  
ISBN: 963-9487-18-X kötött: 2390 Ft  

Báger Gusztáv: Idôtáv mollban. [Versek]. Szép-
halom Kvmûhely.  
ISBN: 963-9373-54-0 kötött: 1600 Ft  

Bakacsi Ernô: Lépés a sötétbe: 1968. Gonda
Kvk.  
ISBN: 963-210-173-1 fûzött: 1600 Ft  

Bakonyi István: Vendégeim voltak. Válogatott
interjúk. Árgus- Felsômagyarország.  
ISBN: 963-9102-68-7 fûzött: 1600 Ft  

Balaton. Ortofotók: orthophotos: Orthofotos.
1:25 000, 1:10 000 Székely. (Ortofotók sorozat)  
ISBN: 963-86372-0-X kötött: 12500 Ft  

Balogh Bertalan: Az iszlám és Európa. Cikkek,
jegyzetek. Szenci Molnár Társ.  
ISBN: 963-250-078-4 fûzött: 1480 Ft  

Baranyai András – Schiller Róbert: Statisztikus
mechanika vegyészeknek. Akad. K.  
ISBN: 963-05-7993-6 fûzött: 2800 Ft  

Bär, Siegfried: Professzorok és alattvalók. A tu-
dományos kutatás diszkrét bája. Akad. K.  
ISBN: 963-05-8048-9 fûzött: 2300 Ft  

Bartos Csaba: Csôd! [S.l.], [Szerzô]  
ISBN: 963-430-480-X fûzött: 800 Ft  

Bartos Csaba: Pesszimizmus. Prózák. Bartos
Cs.  
ISBN: 963-430-424-9 fûzött: 150 Ft  

Bartz, Claudia – Muhr, Ursula – Scheuering, Eri-
ka: Állatmesék. Egmont Pestalozzi.  
ISBN: 3-614-53007-8 kötött: 1580 Ft  

Baskett, Mickey: Csobogók. A derûs élet titkai.
Cser K.  
ISBN: 963-9445-72-X kötött: 2998 Ft  

Bauhaus. 1919–1933. Vince- Taschen.  
ISBN: 3-8228-2584-0 fûzött: 5995 Ft  

Begich, Nick – Roderick, James: Földfelkelte. Az
ezeréves béke felé vezetô szellemi szabadság-
harc: a szabad akarat és a modern techno-mági-
ák harca. Mandala Véda.  
ISBN: 963-86202-5-0 fûzött: 2490 Ft  

Beke György: Advent a kaszárnyában. Novel-
lák, karcolatok. Pallas-Akadémia.  
ISBN: 973-665-023-5 fûzött: 1800 Ft  

Béky Gellért: Misztika ma?!. Marana Tha 2000
Alapítvány. (Marana Tha sorozat 100.)  
ISBN: 963-9281-19-0 fûzött: 300 Ft  

Benedek Attila: Tudod-e?: [Autók]. [Érdekes
kérdések és válaszok gyerekeknek]. Pannon-
Literatúra.  
ISBN: 963-9450-23-5 kötött: 1517 Ft  

Benedek Elek: A magyarok története a honfog-
lalás elôtti idôktôl. Esély Mozaik. (Irodalmi ér-
téktár diákoknak)  
ISBN: 963-9153-35-4 fûzött: 795 Ft  

Benedek Elek: Hetedhét országon túl. Heted7vi-
lág. (A gyermek- és ifjúsági irodalom gyöngy-
szemei)  
ISBN: 963-86185-8-2 fûzött: 784 Ft  

Berne, Eric: Emberi játszmák. 6. kiad. Háttér.
(Lélek kontroll)  
ISBN: 963-9365-08-04 fûzött: 1200 Ft  

Bíró Ferenc: A felvilágosodás korának magyar

irodalma. 4. kiad. Balassi.  
ISBN: 963-506-535-3 fûzött: 2800 Ft  

Birtók Kovács Ferenc: Nyárádremete monográ-
fiája. Státus.  
ISBN: 973-8311-33-0 fûzött: 2050 Ft  

Birtokviszonyok és a mérethatékonyság. A ma-
gyar mezôgazdaság nemzetközi versenyké-
pessége: NKFP-2001/4/32. SZIE Gazd. és
Társadalomtud. Kar.  
ISBN: 963-502-782-6 kötött: 3800 Ft  

Bolmat, Sergej: Klikk. Gabo. (Tea könyvek)  
ISBN: 963-9421-95-2 kötött: 2190 Ft  

Böröndi Lajos: A macska lazíthat, az egér nem.
Esszék, [Cikkek, interjúk]. BmegB.  
ISBN: 963-430-462-1 fûzött: 1000 Ft  

Bozóki András: Politikai pluralizmus Magyaror-
szágon, 1987-2002. Századvég.  
ISBN: 963-9211-72-9 kötött: 3696 Ft  

Brandler-Pracht, Karl: Titkos lelkierôk. A harma-
dik szem megnyitásától a telepátiáig; [az aka-
raterô és az okkult képességek fejlesztését
elôsegítô tanfolyam 10 fokozatban]. Hermit.  
ISBN: 963-9231-45-2 kötött: 2400 Ft  

Brassai László: Személyiségfejlesztés az isko-
lában. T3 K. (Pedagógus mûhely)  
ISBN: 973-8103-30-4 kötött: 1600 Ft  

Brezina, Thomas: Micsoda lökött família! Eg-
mont-Hungary. (Fiúk kizárva!)  
ISBN: 963-627-844-X kötött: 1299 Ft  

Brown, Maria: A Bizalmas. Regény. Pallas Antik-
várium.  
ISBN: 963-9504-00-9 kötött: 1490 Ft  

Bujdosó Alpár: 299 nap. M. Mûhely: 1956-os
Int.  
ISBN: 963-7596-36-4 fûzött: 1750 Ft  

Burnett, Frances Hodgson: A titkos kert. He-
ted7világ. (A gyermek- és ifjúsági irodalom
gyöngyszemei)  
ISBN: 963-86255-8-9 fûzött: 1398 Ft  

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

Buzzati, Dino: A Tatárpuszta. Európa.  
ISBN: 963-07-7377-5 kötött: 1900 Ft  

Buzzati, Dino: Egy szerelem története. Európa.  
ISBN: 963-07-7376-7 kötött: 1900 Ft  

C
Cabot, Meg: Veszélyes terepen. Mindenhol les-

nek rájuk. Ciceró. (Tök jó könyvek)  
ISBN: 963-539-414-4 fûzött: 1590 Ft  

Calvin, Jean: Kommentár Pál apostol Thessza-
lonikabelieknek írt leveleihez. AETERNITAS.  
ISBN: 963-210-570-2 kötött: 1350 Ft  

Caputo, Robert: National Geographic fotóisko-
la. Tájak és képek. Geographia K.  
ISBN: 963-86334-3-3 fûzött: 3500 Ft  

Cartland, Barbara: Játék a szívvel. Gold Book.  
ISBN: 963-9437-52-2 kötött: 1298 Ft  

Castañeda, Carlos: Belülrôl izzó tûz. Az indián
varázsló beavat a látás rejtelmeibe. Édesvíz.
(Természetfeletti megnyilvánulások)  
ISBN: 963-528-712-7 fûzött: 2290 Ft  

Meg jelent könyvek
2003. július 11. – augusztus 7.

Az összeállítás a Könyvtárellátó Közhasznú
Társaság információs rendszere alapján ké-
szült. A felsorolt könyveket a Könyvtárellátó
már felajánlotta megvásárlásra a könyvtá-
raknak, ill. megrendelhetôk a társaság home
lapján (www.kello.hu).
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Castañeda, Carlos: Don Juan tanításai. A tudás
megszerzésének jaki módja. Édesvíz.  
ISBN: 963-528-711-9 fûzött: 2190 Ft  

Celko, Joe: SQL fejtörôk. Kiskapu.  
ISBN: (hibás ISBN 963-9301-53-1) fûzött: 1960 Ft  

Chapman, Colin Gilbert: Kié az ígéret földje? El-
húzódó válság Izraelben és Palesztinában.
Kálvin.  
ISBN: 963-300-945-6 fûzött: 2200 Ft  

Cheiro: A tenyér titkai. A sorsunk a "kezünkben"
van. Édesvíz. (Titkos tanok 3.)  
ISBN: 963-528-675-9 fûzött: 1990 Ft  

Christie, Agatha: Az ABC-gyilkosságok. Európa.
(Európa krimi)  
ISBN: 963-07-7439-9 kötött: 1300 Ft  

Courths-Mahler, Hedwig: Minden út összefut.
EX-BB K. (Hedwig Courths-Mahler felejthetet-
len szerelmes regényei)  
ISBN: 963-9480-44-4 fûzött: 850 Ft  

Covacich, Mauro: Ellenszerelem. Európa.  
ISBN: 963-07-7464-X kötött: 2100 Ft  

Cunningham, Elaine: Dal és kard. 3. köt. Ezüst
árnyak.  
ISBN: 963-9474-46-0 fûzött: 1690 Ft  

Curtius Rufus, Quintus: A makedón Nagy Sán-
dor története. Szukits.  
ISBN: 963-9441-69-4 kötött: 2590 Ft  

Cs
Csáky Károly: Híres selmecbányai tanárok. Lili-

um Aurum.  
ISBN: 80-8062-166-7 fûzött: 1990 Ft  

Csala Károly: Évtizedek egy aprópénz-ország-
ban. Szemelgetett versek. Szerzô. (Z-füzetek
101.)  
ISBN: 963-430-454-0 fûzött: 250 Ft  

Csata Ambrus: Ötnyelvû kisszótár. Magyar, an-
gol, német, francia, román. A. F. Csata.  
ISBN: 973-99360-4-0 fûzött: 2229 Ft  

Cseh Károly: Bibliás föld. Válogatott versek és
mûfordítások, 1992–2001. Gonda Kvk.  
ISBN: 963-204-927-6 fûzött: 1990 Ft  

Csehov, Anton Pavlovics: Drámák és elbeszé-
lések. Európa. (Európa diákkönyvtár)  
ISBN: 963-07-7064-4 fûzött: 750 Ft  

Cseke Péter: Paradigmaváltó erdélyi törekvé-
sek. Kisebbségi létértelmezések. Kriterion.
(Gordiusz)  
ISBN: 973-26-0735-1 fûzött: 2200 Ft  

Cselekvéselmélet és társadalomkutatás. In
memoriam Csontos László. Közgazd. Szemle
Alapítvány.  
ISBN: 963-206-828-9 fûzött: 3500 Ft  

Csizmadia Ervin: A politika és az értelmiség.
Pártok, agytrösztök, hálózatok. Századvég.  
ISBN: 963-9211-69-9 (hibás ISBN 963-9211-49-4) kötött:
2464 Ft  

Csohány János: Tallózás az újságírás mezején.
1. Elegyes írások személyekrôl, esemé-
nyekrôl, könyvekrôl. Fábián Bt.  
ISBN: 963-86105-7-3 fûzött: 1200 Ft  

Csóka György: Levélaknák és levélaknázók.
Agroinform.  
ISBN: 963-502-785-0 kötött: 2800 Ft  

Csorba Gábor: Barlangok élôvilága. Pannon-Li-
teratúra. (Pillantás a természetre: ismeretter-
jesztô sorozat)  
ISBN: 963-9450-13-8 (hibás ISBN 963-9355-28-3) kötött:
1000 Ft  

D
Darwin, Charles: A fajok eredete természetes ki-

választás útján. 2. jav. kiad. Typotex. (Az evu-
lóciós gondolat sorozata)  
ISBN: 963-9132-60-8 (hibás ISBN 963-9132-60-9) kötött:
3900 Ft  

Daugherty, Leo J.: A vietnami háború napról
napra. Hajja. (20. századi hadtörténet)  
ISBN: 963-9329-71-1 kötött: 3500 Ft  

De Amicis, Edmondo: Szív. Esély Mozaik. (A
gyermek- és ifjúsági irodalom gyöngyszemei)  
ISBN: 963-9153-40-0 fûzött: 998 Ft  

Debrecen [Kart. dok.]. 1:20 000 Cartographia.  
ISBN: 963-352-372-9 CM 450 Ft  

Delinsky, Barbara: Zsákutca. Gabo.  
ISBN: 963-9421-04-9 fûzött: 1190 Ft  

Dénes Tamás – Mácsik Viktor: Calcio. Olasz
futball. Viktória Kvk.  
ISBN: 963-210-251-7 fûzött: 1990 Ft  

Diderot, Denis: Mindenmindegy Jakab meg a
gazdája. Kriterion. (Téka)  
ISBN: 973-26-0722-X kötött: 2000 Ft  

Digitális nagylexikon [elektronikus dok.]. Álta-
lános enciklopédia: A – Z. Szöveg és képek.
Informania Digitalmedia. (A XX. század nagy
lexikonai)  
Mûanyag tokban: 4990 Ft  

Dizseri Eszter: Gyerekek a Miatyánkról. Utánny.
Harmat: Kálvin.  
ISBN: 963-9148-38-5 fûzött: 1100 Ft  

Durrell, Gerald: Családom és egyéb állatfajták.
Európa. (Vidám könyvek)  
ISBN: 963-07-7432-1 fûzött: 1400 Ft  

Durrell, Margaret: De mi lett Margóval? Európa.
(Vidám könyvek)  
ISBN: 963-07-7444-5 fûzött: 1400 Ft  

E
Eco, Umberto: A rózsa neve. Európa.  

ISBN: 963-07-7433-X kötött: 2400 Ft  
Eddings, David: A gyémánt trón. Beholder.  

ISBN: 963-9399-41-8 fûzött: 1698 Ft  

Einon, Dorothy: A tanulás kezdetei. [Hogyan fej-
leszthetik a szülôk gyermekeik kézségeit a
születéstôl hatéves korig]. 2. kiad. Novum.  
ISBN: 963-9334-21-9 kötött: 3990 Ft  

Ellis, Bret Easton: Amerikai psycho. Európa.  
ISBN: 963-07-7445-3 fûzött: 1800 Ft  

Eôry István: Tananyag az egyes fogat és hajtá-
sa oktatásához. Képzômûv. K.  
ISBN: 963-336-913-4 fûzött: 1800 Ft  

Erdélyi sütemények. 3. átd. kiad. Kalauz K.
(Gazdasszony könyvtár)  
ISBN: 973-85583-2-8 fûzött: 900 Ft  

Erkel Ferenc – Egressy Béni: Bánk bán [hang-
dok.]. Opera in three acts. Warner Music.  
KordaCD 001: 5535 Ft  

EU-kaleidoszkóp. Magyarország EU-érettsége
és az EU fogadókészsége, magyar és német
szakértôk álláspontja. KJK-Kerszöv.  
ISBN: 963-224-722-1 fûzött: 4256 Ft  

Euro webmester ver3.0 [elektronikus dok.]. Le-
velezô, böngészô, honlapkészítô: magyar
nyelvû internet manager program. Szöveg és
képek. Informania Digitalmedia.  
Papírtokban: 5990 Ft  

F
Farkas Zoltán: Murphy horgászik. DNM K. (Vi-

dáman a természetben 3.)  
ISBN: 963-9369-35-7 kötött: 1970 Ft  

Fehér M. István: József Attila esztétikai írásai és
Gadamer hermeneutikája. Irodalmi szöveg és
filozófiai szöveg. Kalligram.  
ISBN: 80-7149-524-7 fûzött: 1990 Ft  

Fekete István: A koppányi aga testamentuma. 3.
kiad. Móra. (Fekete István mûvei)  
ISBN: 963-11-7817-X kötött: 1390 Ft  

Fisch, Klaus: Energiatakarékos ház és lakás.
Cser K. (Csináld magad)  
ISBN: 963-9445-77-0 fûzött: 1698 Ft  

Follett, Ken: Az Éden kalapácsa. Gabo.  
ISBN: 963-9421-38-3 fûzött: 1490 Ft  

Ford, Roger: A világ híres harckocsijai. 1916-tól
napjainkig. Hajja. (20. századi hadtörténet)  
ISBN: 963-9329-72-X kötött: 3500 Ft  

Forrai Ildikó: Ötletes évszakok 1. Ôsz – tél.
Pannon-Literatúra.  
ISBN: 963-9450-42-1 fûzött: 634 Ft  

Francia szótár [elektronikus dok.]. Szinkronfor-
dítási segédlet: szófelolvasás, hangos szótár,
bôvíthetô adatbázis. Interaktív multimédia. In-
formania Digitalmedia. (Katedra)  
Mûanyag tokban: 4990 Ft  

Frank, Anne naplója. 1942. június 12 – 1944.
augusztus 1. 3. kiad. Park.  
ISBN: 963-530-656-3 fûzött: 1650 Ft  

Frank Zsófia – Kürti Gábor: Gyógyítás illóola-
jokkal. [51-féle illóolaj, aromaterápiás taná-
csok]. Puedlo.  
ISBN: 963-9477-33-8 fûzött: 440 Ft  

G
Gair, Angela: Rajz- és festôiskola. Bevezetés

lépésrôl lépésre a rajzolás, az akvarell- és az
olajfestészet mesterségébe. Váltl. utánny. Eg-
mont-Hungary.  
ISBN: 963-627-746-X kötött: 4599 Ft  

Garda Dezsô: Munkarend és hagyományôrzés
a székely faluközösségben. Gyergyóremete
monográfiája. 1. köt. Státus.  
ISBN: 973-8311-40-3 fûzött: 4800 Ft  

Garda Dezsô: Munkarend és hagyományôrzés
a székely faluközösségben. Gyergyóremete
monográfiája. 2. köt., Státus.  
ISBN: 973-8311-41-1 fûzött:  

Gárdonyi Géza: A láthatatlan ember. Akkord: Ta-
lentum. (Talentum diákkönyvtár)  
ISBN: 963-645-091-9 fûzött: 698 Ft  

Gárdonyi Géza: Egri csillagok. Bornemissza
Gergely élete. Akkord: Talentum. (Talentum di-
ákkönyvtár)  
ISBN: 963-645-090-0 fûzött: 698 Ft  

Géczi János: Tiltott ábrázolások könyve. 3.  
ISBN: 963-9243-75-2 fûzött: 1700 Ft  

Gergely Anna: A székesfehérvári és Fejér me-
gyei zsidóság tragédiája, 1938–1944. Vince.  
ISBN: 963-9323-74-8 kötött: 2495 Ft  

Golyómánia 1. [elektronikus dok.]. Interaktív
multimédia, Informania Digitalmedia.  
Mûanyag tokban: 2990 Ft  

Gordon, William: Gyilkos gének. CAHS.  
ISBN: 963-04-9798-0 fûzött: 474 Ft  

Gradus – triók. Furulyákra, vagy egyéb dallam-
hangszerekre. Eötvös J. Kvk.  
ISBN: 963-9316-69-5 fûzött: 3995 Ft  

Gréczy Zsolt – Retkes Attila: Bródy János. Vin-
ce.  
ISBN: 963-9323-86-1 kötött: 2995 Ft  

Gréczy Zsolt – Retkes Attila: Presser Gábor.
Vince.  
ISBN: 963-9323-87-X kötött: 2995 Ft  

Greenwood, Ed – Denning, Troy: A sárkány halá-
la. Cormyr saga 3. rész. Delta Vision.  
ISBN: 963-9474-40-1 fûzött: 1790 Ft  

Griffin, Eric: Tremere. 1. Özvegyek menedéke.
Delta Vision. (Klánregény-trilógiák)  
ISBN: 963-9474-41-X fûzött: 1490 Ft  

Gy
Gyôrffy-Villám András: Tananyag a lovastúra-

vezetés oktatásához. Képzômûv. K.  
ISBN: 963-336-914-2 fûzött: 1800 Ft  

Gyulafehérvár, az erdélyi püspökök székhelye.
A gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Károly
Líceumi Szeminárium Évkönyve. Státus.  
ISBN: 973-8311-31-4 fûzött: 2050 Ft  

H
Haffner, Sebastian: Churchill. Életrajz. Európa.

(Mérleg)  
ISBN: 963-07-7298-1 fûzött: 1500 Ft  

Halasi Mária: Az utolsó padban. 4. kiad., Móra.  
ISBN: 963-11-7806-4 fûzött: 990 Ft  

Haney, Eric L.: Delta Force. A színfalak mögött:
Amerika elit terroristaellenes egységének tör-
ténete. Ulpius-Ház.  
ISBN: 963-9475-38-6 fûzött: 2480 Ft  

Harangozó Imre: Sokat gondolkoztam a régi
atyákról. Vázlat a magyar nép ôsi hitvilágáról
és világképérôl. MÔKK. (Turán könyvek 4.)  
ISBN: 963-86084-7-1 fûzött: 1600 Ft  

Harcsa a hegyen. Vizek, halak, hajósok: magyar
írók novellái. Új Palatinus. (Magyar novella)  
ISBN: 963-9487-26-0 kötött: 2600 Ft  

Hay, Louise L.: Az erô benned van. Feltárul elôt-
tünk a bennünk rejlô szépség, szeretet és erô.
Édesvíz. (New Age 8.)  
ISBN: 963-528-689-9 fûzött: 1990 Ft  

Hendricks, Judith Ryan: Francia kenyér. Ulpius-
ház.  
ISBN: 963-9475-39-4 fûzött: 2480 Ft  

Héra István: Magyar – német szótár. Aquila.
(SzóTér könyvek)  
ISBN: 963-679-198-8 kötött: 3500 Ft a Német – magyar
szótárral együtt  

Héra István: Német – magyar szótár. Aquila.
(SzóTér könyvek)  
ISBN: 963-679-199-6 kötött: 3500 Ft a Magyar – német
szótárral együtt  

Hermann Gusztáv Mihály: Náció és nemzet.
Székely rendi nacionalizmus és magyar nem-
zettudat 1848-ig. Pro-Print. (Múltunk könyvek)  
ISBN: 973-8468-11-6 kötött: 2016 Ft  

Hevér Tímea – Kômíves Benedek: A történe-
lem atlasza. Pannon-Literatúra: Szalay Kvk.  
ISBN: 963-9355-37-2 kötött: 2720 Ft  

Highsmith, Patricia: Vágyak pórázán. Réz és
Tsa. (Vörös-fekete könyvek)  
ISBN: 963-210-134-0 fûzött: 1980 Ft  

Hillenbrand, Mike – Rives, Todd M.: Kompakt
útiszótár: angol. [Legfontosabb szavakkal és
kifejezésekkel]. Maxim Kvk.  
ISBN: 963-9489-04-2 fûzött: 1280 Ft  

Hogg, Tracy – Blau, Melinda: A suttogó titkai. 1.
A csecsemô gondozása és nevelése. Európa.  
ISBN: 963-07-7286-8 kötött: 2000 Ft  

Holbay László: 111 vers. Accordia.  
ISBN: 963-9502-21-9 fûzött: 1200 Ft  

Horgas Béla: Papundeklire. Liget Mûhely Alapít-
vány. (Liget könyvek)  
ISBN: 963-9363-21-9 fûzött: 3000 Ft  

Hornby, Nick: Pop, csajok, satöbbi. Európa.  
ISBN: 963-07-7431-3 kötött: 1700 Ft  

Hrabal, Bohumil: Bambini di Praga 1947. Euró-
pa.  
ISBN: 963-07-7435-6 kötött: 1800 Ft  

Hrdlička, Miroslav – Martínek, Jiří: Monteneg-
ró = Crna Gora. Útikönyv: 17 térképpel, 150
fényképpel. Hibernia Nova. (Varázslatos tájak)  
ISBN: 963-210-648-2 fûzött: 2680 Ft  

I
Iciri-piciri. Dramatizált ovimesék. Donkó L.  

fûzött: 1167 Ft  
Ígéretek sodrásában. A Medgyessy-kormány

elsô éve. Századvég.  
ISBN: 963-9211-82-6 fûzött: 2800 Ft  

Inda. Szüléskísérôk naplójából. Napvilág Szüle-
tésház.  
ISBN: 963-210-266-5 fûzött: 1600 Ft  

Indiától – hazáig. Anyanyelvünk ölelésében: ta-
nulmánykötet. [Cigány Tud. és Mûv. Társ.]  
ISBN: 963-204-729-X fûzött: 1000 Ft  

Irk Ferenc: Közlekedésbiztonság és bûnözés-
kontroll. KJK-Kerszöv.  
ISBN: 963-224-717-5 fûzött: 3808 Ft  

Irodalmi lexikon [elektronikus dok.]. Szöveg és
képek. Informania Digitalmedia. (A XX. század
nagy lexikonai) 
Mûanyag tokban: 4990 Ft  

Irodalomtanítás a világ kilenc oktatási rend-
szerében. Amerikai Egyesült Államok, Anglia
(Nagy-Britannia), Franciaország, Izrael, Ja-
pán, nemzetközi érettségi rendszer, Németor-
szág, Oroszország, Svédország. Pont – Sa-
varia Univ. Press. (Az élményközpontú iroda-
lomtanítási program könyvei 4.)  
ISBN: 963-9312-68-1 fûzött: 3200 Ft  
ISBN: 963-9178-88-8 fûzött: 883 Ft  

Iskolaszerkezet és irodalomtanítás a Kárpát-
medencében. Pont – Savaria Univ. Press.
(Az élményközpontú irodalomtanítási program
könyvei 5.)  
ISBN: 963-9312-81-9 fûzött: 2950 Ft  

J
Janikovszky Éva: A nagy zuhé. 2. kiad. Móra.

(Zsiráf könyvek)  
ISBN: 963-11-7808-0 kötött: 980 Ft  

Janowitz, Tama: Egy bizonyos korban. Európa.  
ISBN: 963-07-7297-3 kötött: 2400 Ft  

Janssen, Mary Beth: Hajápolás természetes
anyagokkal. Gyógynövényes kezelések és

napi hajápolás a gyönyörû hajért. Gold Book.  
ISBN: 963-9437-06-9 fûzött: 1598 Ft  

Ji King. 2. Kommentárok 1. Q.E.D.  
ISBN: 963-85456-5-8 kötött:  

Ji King. 3. Kommentárok 2. Q.E.D.  
ISBN: 963-85456-6-6 kötött:  

Ji King. = Változások könyyve [1.]) Q.E.D.  
ISBN: 963-85456-4-X kötött: 16667 Ft  

Johansen, Iris: A végsô célpont. Gabo.  
ISBN: 963-9421-03-0 fûzött: 1490 Ft  

Jókai Anna: A mérleg nyelve. 2. Széphalom
Kvmûhely. (Jókai Anna mûvei)  
ISBN: 963-9373-55-9 kötött: 2990 Ft  

Jókai Mór: A nagyenyedi két fûzfa. Európa. (Eu-
rópa diákkönyvtár)  
ISBN: 963-07-7406-2 fûzött: 580 Ft  

Jókai Mór: Az arany ember. Európa. (Európa di-
ákkönyvtár)  
ISBN: 963-07-7185-3 fûzött: 800 Ft  

Jordan, Robert: A tél szíve. 2. (Az idô kereke so-
rozat)  
ISBN: 963-9399-42-6 fûzött: 1698 Ft  

Juhász István – Nagy Éva: Tudod-e ?: [Az em-
beri test]. [Érdekes kérdések és válaszok gye-
rekeknek]. Pannon-Literatúra.  
ISBN: 963-9450-63-4 kötött: 1517 Ft  

Jung, Carl Gustav: Bevezetés a tudattalan pszi-
chológiájába. Európa.  
ISBN: 963-07-7436-4 fûzött: 1500 Ft 

K 
Kabar Vivien: Suhanó magány. Garbó K.  

ISBN: 963-210-272-X kötött: 2128 Ft  
Kaiser Ottó – Szabó Ede, D.: Eger. Ott László

emlékére. Kaiser Art Kft.  
ISBN: 963-210-556-7 kötött: 6500 Ft  

Kárpáti Kamil: Az Isten háta fekete. Regény.  
ISBN: 963-9156-31-0 fûzött: 1800 Ft  

Kästner, Erich: Emil és a detektívek. Akkord: Ta-
lentum. (Talentum diákkönyvtár)  
ISBN: 963-645-113-3 fûzött: 598 Ft  

Katona Lucia: Gyakorlókönyv az angol szóbeli
nyelvvizsgához. Közép- és felsôfok. Nemz.
Tankvk. (Nyelvvizsgázzunk!)  
ISBN: 963-19-2317-7 fûzött: 1950 Ft  

Katona Zsuzsa: Biogyümölcsök és biozöldsé-
gek házi tartósítása. Vegyszerek, konzerváló-
szerek és cukor nélkül. Golden Book. (Diétás
szakácskönyvek)  
ISBN: 963-9275-36-0 fûzött: 1960 Ft  

Kattári Vanessa – Angyal Ildikó – Pardi János:
Találtam egy bankrablót! [Az idegenlégiót
megjárt bankrabló története]. Alexandra.  
ISBN: 963-368-462-5 fûzött: 1499 Ft  

Kengyel Miklós: A bírói hatalom és a felek ren-
delkezési joga a polgári perben. Osiris. (Osiris
könyvtár. Jogtudomány)  
ISBN: 963-389-409-3 fûzött: 2180 Ft  

Kessler, Ronald: FBI. A világ legnagyobb befo-
lyású bûnüldözô szervezetének titkai. Gabo.  
ISBN: 963-9237-34-5 fûzött: 1990 Ft  

Keyes, Marian: Szusi kezdôknek. Ulpius-ház.
(Nôk lapja regények)  
ISBN: 963-9475-36-X fûzött: 2480 Ft  

King, Stephen: A halálsoron. Európa.  
ISBN: 963-07-7437-2 fûzött: 1600 Ft  

Kiss Bitay Éva: Esôerdôk élôvilága. Pannon-Li-
teratúra. (Pillantás a természetre: ismeretter-
jesztô sorozat)  
ISBN: 963-9450-62-6 (hibás ISBN 963-9355-28-3) kötött:
1000 Ft  

Kiss Bitay Éva: Hogyan beszélnek az állatok?
Pannon-Literatúra. (Természetbarátok kis-
könyvtára 1.)  
ISBN: 963-9450-81-2 (hibás ISBN 963-9450-80-4) kötött:
900 Ft  

Kiss Bitay Éva: Hol laknak az állatok? Pannon-
Literatúra. (Természetbarátok kiskönyvtára 2.)  
ISBN: 963-9450-82-0 (hibás ISBN 963-9450-80-4) kötött:
900 Ft  

Kiss Bitay Éva: Nagy állatlexikon. Szalay Kvk.
(Wonderful nature)  
ISBN: 963-9450-36-7 kötött: 4600 Ft  

Kiss Bitay Éva: Tengerek élôvilága. Pannon-Li-
teratúra. (Pillantás a természetre: ismeretter-
jesztô sorozat)  
ISBN: 963-9450-87-1 (hibás ISBN 963-9355-28-3) kötött:
1000 Ft  

Kiss László: Szindbád nem haza megy. Tiszatáj
Alapítvány. (Tiszatáj könyvek)  
ISBN: 963-8496-29-0 1850 Ft  

Knight, Eric: Lassie hazatér. Akkord: Talentum.
(Talentum diákkönyvtár)  
ISBN: 963-645-092-7 fûzött: 598 Ft  

Kobáné Kecskeméti Mária: Olvasás és játék.
8–9 éves gyermekek részére. Szalay Kvk. 

Kodolányi Gyula: Amerika ideje. Esszék moder-
nizmusról, modernségrôl. Kossuth Egy. K.:
Magyar Szemle Alapítvány. (Orbis litterarum:
világirodalmi sorozat 11.)  
ISBN: 963-472-751-4 fûzött: 950 Ft  

Koetzle, Hans-Michael: Fotóikonok 2.
1928–1991. Vince- Taschen.  
ISBN: 3-8228-2579-4 fûzött: 2795 Ft  

Koetzle, Hans-Michael: Fotóikonok: képek és
történetük. 1. 1827–1926. Vince- Taschen.  
ISBN: 3-8228-2577-8 fûzött: 2795 Ft  

Köhler, Henning: Rossz gyerekek pedig nincse-
nek. A pedagógiai gondolkodás megváltozta-
tásáért. Szépnap Kv.  
ISBN: 963-430-432-X fûzött: 1690 Ft  

Kolozsvári Sándor: A dolgozó népet szolgáltam?
avagy Akik túlélték a halálukat. Katonatörténetek
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harag és elfogultság nélkül, 1949-1989. 2. átd.
és bôv. kiad. ZMNE.  
ISBN: 963-86229-4-6 fûzött: 1500 Ft  

Komlós Sándor: Kvízözön 2. [Mintegy 1000 kér-
dés és válasz mindenkinek]. Pannon-Literatú-
ra.  
ISBN: 963-9450-25-1 fûzött: 580 Ft  

Koontz, Dean R.: A túlélô. Szukits.  
ISBN: 963-9344-92-3 fûzött: 1490 Ft  

Koselleck, Reinhart: Elmúlt jövô. A történeti idôk
szemantikája. Atlantisz. (Circus maximus)  
ISBN: 963-9165-68-9 kötött: 2395 Ft  

Kratzius, C. B. – Muhr, Ursula – Schneu, A.:
Esti mesék. Egmont Pestalozzi.  
ISBN: 3-614-53035-3 kötött: 1580 Ft  

Kühlewind, Georg: A normálistól az egészsége-
sig. A megbetegedett tudat felszabadításának
útjai. Kláris. (Aletheia könyvek)  
ISBN: 963-86318-2-1 kötött: 1990 Ft  

Kühlewind, Georg: A szelíd akarat. A gondolttól
a gondolkodásig, az érzett-tôl az érzésig, az
akarttól az akaratig. Kláris. (Aletheia könyvek)  
ISBN: 963-86318-5-6 kötött: 1780 Ft  

Kühlewind, Georg: Tudatszintek. Meditációk a
lélek határairól. Kláris. (Aletheia könyvek)  
ISBN: 963-86318-4-8 kötött: 1680 Ft  

Kukorelli István – Szebenyi Péter: Állampolgá-
ri ismeretek középiskolásoknak. Korona.  
ISBN: 963-9036-85-4 kötött: 1590 Ft  

Kundera, Milan: A nevetés és felejtés könyve.
Európa.  
ISBN: 963-07-7441-0 kötött: 1800 Ft  

Kutyalexikon [elektronikus dok.]. Interaktív
multimédia. Informania Digitalmedia.  
Mûanyag tokban: 4990 Ft  

L
Lagerlöf, Selma: Nils Holgersson csodálatos

utazása. Heted7világ. (A gyermek- és ifjúsági
irodalom gyöngyszemei)  
ISBN: 963-9488-09-4 fûzött: 1998 Ft  

Lászlóffy Csaba: Valami más. Napkút.  
ISBN: 963-86365-2-1 fûzött: 1290 Ft  

Látnivalók Borsod-Abaúj-Zemplén megyében.
[Borsod-Abaúj-Zemplén megye útikönyve
praktikus tanácsokkal]. 4. jav. kiad. Well-P-
Ress. (Vendégváró)  
ISBN: 963-9490-16-4 fûzött: 3200 Ft  

Levine, John R. – Levine-Young, Margaret:
Windows XP. Teljes referencia. Panem.
(Könnyen is lehet!)  
ISBN: 963-545-383-3 fûzött: 6900 Ft  

Lindgren, Astrid: Harisnyás Pippi a Déltengeren.
Váltl. utánny. Egmont-Hungary.  
ISBN: 963-627-876-8 kötött: 1199 Ft  

Lindgren, Astrid: Harisnyás Pippi hajóra száll.
Váltl. utánny. Egmont-Hungary.  
ISBN: 963-627-879-2 kötött: 1199 Ft  

Lindgren, Astrid: Juharfalvi Emil. Váltl. utánny.
Egmont-Hungary.  
ISBN: 963-627-873-3 kötött: 1199 Ft  

Lobsang Rampa, T.: A harmadik szemtôl a test-
elhagyásig. Egy tibeti láma asztrális utazásai.
Édesvíz. (Régi korok üzenete 11.)  
ISBN: 963-528-678-3 fûzött: 1990 Ft  

Lôrincz István: A premontrei diákoknak, de nem-
csak nekik. Szenci Molnár Társ. 
ISBN: 963-250-063-6 fûzött: 1600 Ft  

Lovász László – Pelikán József – Veszter-
gombi Katalin: Kombinatorika. Az általános
és középiskolai matematikai szakkörök szá-
mára. Typotex. (Tini tudomány)  
ISBN: 963-9326-88-7 fûzött: 1200 Ft  

Lugosi Lugó László: Zsidó Budapest. [magyar –
angol]. Vince.  
ISBN: 963-9323-68-3 kötött: 2795 Ft  

M
Magyar–német–magyar jogi szakszótár. KJK-

Kerszöv.  
ISBN: 963-224-713-2 kötött: 9408 Ft  

Magyarország kisrégiói. 4/2. Borsod-Abaúj-
Zemplén megye. Ózd és térsége. The small-a-
rea of Ózd: die Kleinregion Ózd.  
ISBN: 963-9479-04-7 kötött: 4167 Ft  

Májai Csaba: Csukás-hegység. Turisztikai kala-
uz. Pallas-Akadémia. (Erdély hegyei 21.)  
ISBN: 973-8079-98-5 fûzött: 1900 Ft  

Markert, Christopher: Titkos erôközpontunk, a tan-
tien. Lunarimpex. (Mesterek, életek, tanítások)  
ISBN: 963-9219-24-X fûzött: 1785 Ft  

Marx József: Szabó István. Filmek és sorsok.
Vince.  
ISBN: 963-9192-46-2 kötött: 3495 Ft  

Melville, Pauline: Napfogyatkozás Guyanában.
Ulpius-ház.  
ISBN: 963-9348-87-2 fûzött: 2480 Ft  

Merle, Robert: A bálvány. Európa.  
ISBN: 963-07-7442-9 kötött: 2300 Ft  

Mikszáth Kálmán: A beszélô köntös. Történelmi
regény. Új Palatinus.  

ISBN: 963-9487-25-2 kötött: 2780 Ft  
Mikszáth Kálmán: Az én jeles mondatom. Afo-

rizmák, bölcsességek, gondolatok. 2. bôv. ki-
ad. Mikszáth.  
ISBN: 963-9126-22-5 fûzött: 880 Ft  

Mikszáth Kálmán: Beszterce ostroma. Puedlo.  
ISBN: 963-9477-20-6 fûzött: 400 Ft  

Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyôje. Ak-
kord: Talentum. (Talentum diákkönyvtár)  
ISBN: 963-645-049-8 fûzött: 498 Ft  

Mills, Dick: Akvarista kézikönyv. Az akvárium
berendezése és az akváriumi halak tartása. 4.
kiad., Park. (Família könyvtár)  
ISBN: 963-530-086-7 kötött: 2900 Ft  

Mit kell tudni a hüllôkrôl? TKK.  
ISBN: 963-5960-40-9 kötött: 684 Ft  

Mit kell tudni az ókori Egyiptomról? TKK.  
ISBN: 963-5960-37-9 kötött: 684 Ft  

Mitták Ferenc – Mitták Zoltán: "Haj, hôs Rákó-
czi népe...". Szemelvények az 1703–1711. évi
szabadságharc történetébôl. TKK.  
ISBN: 963-5960-31-X kötött: 1567 Ft  

Mizser Attila: Szakmai gyakorlat külföldön. Ver-
sek. Kalligram.  
ISBN: 80-7149-531-X fûzött: 1300 Ft  

Mogyorósi Géza: Német politikusok arcképcsar-
noka. 2. bôv. kiad. Századvég.  
ISBN: 963-9211-68-0 fûzött: 1344 Ft  

Molnos Angéla: Magyarító könyvecske. A ma-
gyar nyelvvisszaújítás kis szójegyzékének ne-
gyedik, bôvített kiadása. LSZM.  
ISBN: 963-00-7268-8 fûzött: 1000 Ft  

Móra Ferenc: Zengô ABC. Móra Ferenc verses
ábécéje. 17. kiad. Móra.  
ISBN: 963-11-7809-9 kötött: 1250 Ft  

Móricz Zsigmond: Úri muri. Akkord: Talentum.
(Talentum diákkönyvtár)  
ISBN: 963-645-074-9 fûzött: 598 Ft  

Müller Péter: Boldogság. Édesvíz.  
ISBN: 963-528-680-5 fûzött: 2190 Ft  

Muntii Cãliman = Kelemen-havasok = Cãliman
Mountains [Kart. dok.]. turistatérkép: hartã tu-
risticã: tourist map: Wanderkarte. 1:60 000 DI-
MAP
ISBN: 963-206-912-9 CM 800 Ft  

Muntii Gilãului si Muntele Mare = Gyalui-hava-
sok = Gilãu Mountains [Kart. dok.]. hartã tu-
risticã: tourist map: turistatérkép: Wanderkar-
te. 1:50 000 DIMAP.  
ISBN: 963-86379-1-9 CM 800 Ft  

Mûvészeti lexikon [elektronikus dok.]. A – Z.
Szöveg, képek és hangzó anyag, Informania
Digitalmedia. (A XX. század nagy lexikonai) 
Mûanyag tokban: 4990 Ft  

N
Nagy csokoládé könyv. Kakaó, csokoládé, cuk-

rászat, bonbonkészítés, desszertek és italok.
Aréna 2000.  
ISBN: 963-85515-3-4 kötött: 5980 Ft  

Nagy magyar helyesírási szótár. Szalay Kvk.:
Pannon-Literatúra.  
ISBN: 963-9450-20-0 kötött: 3800 Ft  

Nagy Mari – Vidák István: Illa berek. Egysze-
rû állat- és emberalakok hajtogatásáról szól,
amelyhez a gyékény leveleit használjuk.
Nemz. Tankvk. (Tündérberek sorozat 1.)  
ISBN: 963-19-2511-0 fûzött: 600 Ft  

Nagy Zoltán, Cs.: Tudod-e ?: [Sport]. [Érdekes
kérdések és válaszok gyerekeknek]. Pannon-
Literatúra.  
ISBN: 963-9450-67-7 kötött: 1517 Ft  

Nemere István: Féktelen szerelem. Szerelmes
regény. Anno.  
ISBN: 963-375-265-5 fûzött: 520 Ft  

Nemere István: Várd meg az esôt. Szerelmes
regény. Anno.  
ISBN: 963-375-278-7 fûzött: 520 Ft  

Németh György: Ókori gyermekjátékok. Anno.  
ISBN: 963-375-225-6 kötött: 1100 Ft  

Németh István Péter: Fogoly és filoméla.
Tûnôdések Batsányi János és Baumberg
Gabriella költészetérôl. Tapolcai Városszépítô
Egyes. (Tapolcai füzetek 22.)  
ISBN: 963-210-148-0 fûzött: 747 Ft  

Nemzetiségi ügyek dokumentumai Baranyában,
1950–1990. Baranya M. Lvt. (Tanulmányok és
források Baranya megye történetébôl 10.)  
ISBN: 963-8100-47-8 fûzött: 3733 Ft  

Ninness, Michael: Photoshop 7 parancsok. Kis-
kapu.  
ISBN: 963-9301-54-X fûzött: 1960 Ft  

Norbu, Dawa: A másik Tibet. A hétköznapok el-
mondatlan története – 1959 elôtt és után. Ga-
bo.  
ISBN: 963-9237-87-6 kötött: 2500 Ft  

Nöstlinger, Christine: Ilse Janda, 14. Móra Kvk.
(Móra X könyvek)  
ISBN: 963-11-7813-7 kötött: 1690 Ft  

Ny

Nyári László: Barnabás meséi. Szalay Kvk.  
ISBN: 963-237-015-5 kötött: 860 Ft  

O
Oblidál Zoltán: Mindenki gyógyszerkönyve.

TKK.  
ISBN: 963-5960-70-0 kötött: 3250 Ft  

Odent, Michel: A szeretet tudományosítása.
Napvilág Születésház.  
ISBN: 963-210-267-3 fûzött: 1600 Ft  

Olasz [elektronikus dok.]: kezdô. Interaktív mul-
timédia. Informania Digitalmedia. (Nyelvaka-
démia)  
Mûanyag tokban: 3990 Ft  

Olasz [elektronikus dok.]: középhaladó. Interak-
tív multimédia. Informania Digitalmedia.
(Nyelvakadémia)  
Mûanyag tokban: 3990 Ft  

Olaszország = Italy = Italien = Italie [Kart. dok.].
1:800 000 Cartographia.  
ISBN: 963-352-469-8-CM 950 Ft  

Onder Csaba: A klasszika virágai. Anthología –
praetexta – narratíva. Kossuth Egy. K. (Cso-
konai könyvtár 28.)  
ISBN: 963-472-685-2 fûzött: 950 Ft  

Orbán Viktor: A történelem fôutcáján. Magyaror-
szág 1998–2002: Orbán Viktor miniszterelnök
beszédei és beszédrészletei. M. Egy. K.  
ISBN: 963-86383-1-1 kötött: 5850 Ft 

Öreg diák visszanéz... Hasonmás kiad. Stúdium
Kvk.  
ISBN: 973-643-035-9 fûzött: 1800 Ft  

Orlean, Susan: Az orchideatolvaj. Szukits. (Si-
kerfilmek – könyvsikerek)  
ISBN: 963-9441-73-2 kötött: 2490 Ft  

Orwell, George: 1984. Európa. (Európa diák-
könyvtár)  
ISBN: 963-07-7426-7 fûzött: 750 Ft  

Ozogány Ernô – Vojtek Katalin: Magyar nagy-
asszonyok. Lilium Aurum.  
ISBN: 80-8062-165-9 kötött: 1990 Ft  

P
Palkó Emília: Quilling. Papírcsíktechnika. Cser

K. (Színes ötletek 2003/77.)  
ISBN: 963-9445-84-3 fûzött: 598 Ft  

Palocsay Zsigmond: Csalisípom. Gyermekver-
sek. Kriterion.  
ISBN: 973-26-0725-4 fûzött: 1500 Ft  

PC súgó. Krea. (Krea intelligens könyvtár)  
fûzött: 990 Ft  

Pelle János: Lencse alatt. PolgART.  
ISBN: 963-9306-57-6 fûzött: 1390 Ft  

Peller József: A matematikai ismeretszerzés
gyökerei. ELTE Eötvös K.  
ISBN: 963-463-627-6 fûzött: 1500 Ft  

Pelz, Monika – Peter, Peter: Olaszország.
[+speciális: nemzeti parkok, pasta, varázsla-
tos szállók]. Freytag-Berndt Budapest. (Polyg-
lott on tour)  
ISBN: 963-9458-04-X fûzött: 1437 Ft  

Pest megye [Kart. dok.]. Kerékpárutakkal, ne-
vezetességekkel. 1:200 000 Cartographia.  
ISBN: 963-352-635-3-CM 700 Ft  

Petôfi Sándor: A helység kalapácsa. Akkord: Ta-
lentum. (Talentum diákkönyvtár)  
ISBN: 963-645-082-X fûzött: 398 Ft  

Petôfi Sándor – Arany János: Mosolygó Sán-
dor és Somolygó János [hangdok.]. Studió 33
Kft.  
KordaCD 001: 1290 Ft  

Petôfi Sándor – Arany János: Mosolygó Sándor
és Somolygó János. Studió 33 Kft.  
ISBN: 963-03-8298-9 kötött: 1290 Ft  

Philippe, Jacques: Keresd a békét, és járj a
nyomában! A szív békéje. 3. kiad. Nyolc Bol-
dogság Katolikus Közösség.  
ISBN: 963-00-2448-9 fûzött: 560 Ft  

Phillips, Susan Elizabeth: Törékeny szív. JLX K.  
ISBN: 963-305-188-6 kötött: 1890 Ft  

Pintér Zoltán – Sipos Norbert: Kalandozások
kultúránkban. [Az ókortól napjainkig – a mito-
lógiától a filmig]. Pannon-Literatúra.  
ISBN: 963-86104-5-X kötött: 1880 Ft  

Pintér Zsuzsa: English – Hungarian picture dic-
tionary. Esély Mozaik. (Értsünk szót!)  
ISBN: 963-9153-37-0 fûzött: 1499 Ft 

Planter, Daniel: Taxis vagyok. D&B. (Ez a való-
ság sorozat 2.)  
fûzött: 1690 Ft  

Popper Péter: Felnôttnek lenni.... A "létezô" és a
"készülô" ember. Saxum. (Az élet dolgai)  
ISBN: 963-9084-76-X fûzött: 980 Ft  

Popper Péter: Lélek és gyógyítás. Kézikönyv
pályakezdôknek, érdeklôdôknek és kétel-
kedôknek a pszichoterápia lehetôségeirôl és
határairól. Saxum. (Az élet dolgai)  
ISBN: 963-9308-52-8 fûzött: 980 Ft  

Pozsgai Zsolt: Prófétakeringô. Három dráma.
Napkút.  
ISBN: 963-86365-1-3 fûzött: 1790 Ft  

Programozási nyelvek. Kiskapu.  
ISBN: 963-9301-47-7 fûzött: 5600 Ft  

R
Rácz Dániel: Szivárvány és kaméleonok. Bába.  

ISBN: 963-9511-32-3 kötött: 1980 Ft  
Rácz Zsuzsa: Állítsátok meg Terézanyut! BestLi-

ne: Édesvíz.  
ISBN: 963-528-644-9 kötött: 2290 Ft  

Radványi Dorottya: Mindenem a kertem. Sztár-
interjúk a kertben. Magus Design Studio.  
ISBN: 963-8634-76-6 kötött: 2990 Ft  

Rajneesh, Bhagwan: Az ártatlanság bölcses-
sége. A Dhammapáda. Amrita. (Osho köny-
vek)  
ISBN: 963-9234-08-7 fûzött: 1700 Ft  

Roberts, Jane: Seth megszólal. Édesvíz. (Üze-
netek a szellemvilágból)  
ISBN: 963-528-684-8 fûzött: 2290 Ft  

Roberts, Nora: A halál szemtanúi. Gold Book.  
ISBN: 963-9437-58-1 fûzött: 1298 Ft  

Rodosz-tanulmányok. 1. Nyelvek, szövegek,
identitások. A Romániai Magyar Doktorandu-
sok és Fiatal Kutatók Szövetsége (Rodosz)
rendezte III. Tudományos Konferencia (2002.
március 22–23.) nyelv- és irodalomtudományi
munkái. Kriterion.  
ISBN: 973-26-0727-0 fûzött: 1700 Ft  

Rodosz-tanulmányok. 2. Természet- és mû-
szaki tudományok. A Romániai Magyar Dok-
torandusok és Fiatal Kutatók Szövetsége
(Rodosz) rendezte III. Tudományos Konfe-
rencia anyagát tartalmazza: 2002. március
22–23. Kriterion.  
ISBN: 973-26-0728-9 fûzött: 1500 Ft 

Rodosz-tanulmányok. 3. Társadalom- és hu-
mántudományok. A Romániai Magyar Dokto-
randusok és Fiatal Kutatók Szövetségének
(Rodosz) III. Tudományos Konferenciáján –
2002. március 22–23-án – elhangzott
elôadások: társadalomtudományi szakosz-
tály. Kriterion.  
ISBN: 973-26-0729-7 fûzött: 1700 Ft  

Rókáné Kalydi Bea: Miért?: 1000 kérdés és vá-
lasz a fizika körébôl. Tóth..  
ISBN: 963-9371-07-6 (hibás ISBN 963-8371-07-6) kötött:
2150 Ft  

Rome = Rom = Róma [Kart. dok.]. 1:13 000
Cartographia.  
ISBN: 963-352-768-6 CM 950 Ft  

Rosenthal, Saul H.: Szex a negyvenen túl. Sa-
xum.  
ISBN: 963-9308-68-4 fûzött: 1690 Ft  

Rostás-Farkas György: Balladás álmok. Válo-
gatott versek. [Cigány Tud. és Mûv. Társ.]  
ISBN: 963-210-109-X fûzött: 1000 Ft  

S
Saáry Éva: A Lugánói Tanulmányi Napok tizenöt

éve, 1977–1991. Szenci Molnár Társ.  
ISBN: 963-250-067-9 fûzött: 3800 Ft  

Salinger, Jerome David: Zabhegyezô. Európa.  
ISBN: 963-07-7438-0 (hibás ISBN 963-07-6786-4) kötött:
1600 Ft  

Samu Mihály: Általános jogpolitika. A jog depoli-
tizálása. Akad. K.  
ISBN: 963-05-8028-4 kötött: 2250 Ft  

Schmieke, Marcus: A tökéletes otthon kulcsa.
Vaszati: 12 támpont a pozitív környezet meg-
teremtéséhez. Aranyhold K. (Az élet titkai so-
rozat: a környezetünk)  
ISBN: 963-210-647-4 fûzött: 1790 Ft  

Seiler, Signe: A vadnyugat. Tessloff és Babilon.
(Mi micsoda 77.)  
ISBN: 963-9446-20-3 kötött: 2100 Ft  

Seres Attila: Megkóstoltam Itáliát. Gasztronómi-
ai utazás idôben és térben. Új Palatinus.  
ISBN: 963-9487-29-5 kötött: 3960 Ft  

Seville = Sevilla = Séville [Kart. dok.].
1:17 000 Cartographia.  
ISBN: 963-353-164-0 CM 950 Ft  

Shakespeare, William: Öt dráma. Európa. (Eu-
rópa diákkönyvtár)  
ISBN: 963-07-7425-9 fûzött: 850 Ft  

Sigmond István: Keselyûcsók. Válogatott novel-
lák, 1978–2002. Kriterion.  
ISBN: 973-26-0724-6 kötött: 2500 Ft  

Silling István: Vajdasági népi imádságok és
nyelvezetük. Tanulmány. Forum.  
ISBN: 86-323-0576-X fûzött: 2500 Ft  

Simon László, L.: Nem lokalizálható. Orpheusz:
M. Mûhely.  
ISBN: 963-9377-42-2 fûzött: 990 Ft  

Smith, Nyx: Ki ûzi a vadászt? Beholder. (Árny-
vadász)  
ISBN: 963-9399-43-4 fûzött: 1498 Ft  

Somnura – Jelek. Antológia: [cigány szerzôk
mûveibôl]. [Cigány Tud. és Mûv. Társ.]  
ISBN: 963-204-731-1 fûzött: 1000 Ft  

Spyri, Johanna: Heidi. Heted7világ. (A gyermek-
és ifjúsági irodalom gyöngyszemei)  



ISBN: 963-86185-6-6 fûzött: 1098 Ft  
Steel, Danielle: Emlékezés. 4. kiad. Maecenas Kvk.  

ISBN: 963-203-082-6 fûzött: 620 Ft  
Steel, Danielle: Erôsebb a szeretetnél. 4. kiad.

Maecenas Kvk.  
ISBN: 963-203-078-8 fûzött: 620 Ft  

Steel, Danielle: Tudok még szeretni. 6. kiad.
Maecenas Kvk.  
ISBN: 963-203-081-8 fûzött: 620 Ft  

Stone, Katherine: Illúziók. 3. kiad. General
Press. (Romantikus regények)  
ISBN: 963-9459-48-8 kötött: 1500 Ft  

Sultz Sándor: Apánk napja. Neoprológus.  
ISBN: 963-7932-46-1 fûzött: 1400 Ft  

Sz
Szabó Kálmán: Osztályfônöki kézikönyv. Téma-

vázlatok az általános iskolák felsô tagozata és
a középfokú iskolák számára. 5. kiad. Nemz.
Tankvk.  
ISBN: 963-19-3937-5 fûzött: 1250 Ft  

Szabó Magda: Az ajtó. Európa.  
ISBN: 963-07-7440-2 kötött: 1800 Ft  

Szabó Magda: Freskó. Európa.  
ISBN: 963-07-7434-8 kötött: 1600 Ft  

Szabó M. Attila – Szabó M. Erzsébet: Erdé-
lyi helységnévszótár. 2. átd. és jav. kiad.
Kriterion.  
ISBN: 973-26-0732-7 kötött: 2600 Ft  

Szabó Miklós: Az orosz nevelés története,
988–1917. Akad. K.- Pro-Print.  
ISBN: 963-05-8055-1 973-8468-12-4 fûzött: 3490 Ft  

Szabó Péter: Égig érô tél. Garbó K.  
ISBN: 963-210-567-2 kötött: 1904 Ft  

Szabó Sándor: Dominium: science fiction re-
gény. 1. kv. Viadalív. Cherubion. (Dark space)  
ISBN: 963-9346-97-7 fûzött: 1198 Ft  

Szeged [Kart. dok.]. Térkép: Stadplan: map.
(1:17 500) Cartographia.  
ISBN: 963-352-366-4 CM 450 Ft  

Székesfehérvár [Kart. dok.]. Tác-Gorsium.
(1:16 500) Cartographia.  
ISBN: 963-352-386-6 CM 450 Ft  

Szekszárd belváros [Kart. dok.]. Légifotó-tér-
kép. 1:5 000 Geográf.  
1000 Ft  

Szentgyörgyi József – Székely Katalin: Icipici
mesék könyve. Képeslapkönyv. Punktum K.  
ISBN: 963-00-9849-0 fûzött: 550 Ft  

Szepes Mária: Az áldozat mágiája. Szakrális be-
avatás. Édesvíz.  
ISBN: 963-528-673-2 fûzött: 1790 Ft  

Szepes Mária: Pöttyös Panni az óvodában.
Édesvíz.  

ISBN: 963-528-683-X kötött: 1990 Ft  
Szilvásy Judit: Feng shui: út a boldogsághoz.

Elsô M. Feng Shui Centrum.  
ISBN: 963-210-716-0 kötött: 3880 Ft  

Szociális helyzet az Európai Unióban, 2001. Új
Mandátum.  
ISBN: 963-9494-21-6 fûzött: 1800 Ft  

T
Tandari Éva: Felröppenô pillanatok. Versek, no-

vellák. [Cigány Tud. és Mûv. Társ.]  
ISBN: 963-206-107-1 fûzött: 1000 Ft  

Tassy Sándor: Vidám angol csemegék nyelv-
vizsgázóknak. Nyelvvizsgára készülô komoly
embereknek, nyelvvizsgára visszatérô elcsi-
gázottaknak, nyelvvizsgától reszketôknek és
nyelvvizsgáról kiebrudaltaknak. Peakwood
Books. (A nyelvtudás alapkövei 3.)  
ISBN: 0-83745-942-7 fûzött: 2198 Ft  

Tejcukor-érzékenyek könyve. [A "betegség", a
diéta, receptek]: [tejcukor-érzékenynek lenni].
Anonymus. (Biofil egészségkönyvek)  
ISBN: 963-7966-89-7 kötött: 1950 Ft  

Természeti jelenségek [elektronikus dok.]. Ára-
dás, földrengés, hurrikán, lavina, tornádó, vul-
kán, északi fény, monszun, napfogyatkozás,
szivárvány, erdôtûz... Szöveg és képek. Infor-
mania Digitalmedia.  
Mûanyag tokban: 4990 Ft  

Ternai István: Levelek a pokol tornácáról. Garbó K.  
ISBN: 963-210-566-4 kötött: 2116 Ft  

Thackeray, William Makepeace: Hiúság vására.
1. köt., Európa. (Európa diákkönyvtár)  
ISBN: 963-07-7374-0 fûzött:  

Thackeray, William Makepeace: Hiúság vására.
2. köt., Európa. (Európa diákkönyvtár)  
ISBN: 963-07-7457-7 fûzött:  

Thomas, William Isaac – Znaniecki, Florian: A
lengyel paraszt Európában és Amerikában. 3.
köt. (A Szociálpolitikai értesítô könyvtára. Tár-
sadalom & történet 8.)  
ISBN: 963-9494-26-7 fûzött: 2800 Ft  

Tomka Béla: Szociálpolitika a 20. századi Ma-
gyarországon európai perspektívában. Szá-
zadvég.  
ISBN: 963-9211-62-1 kötött: 1960 Ft  

Tomlinson, Harry: Bonsai. 2. kiad., Park. (Famí-
lia könyvtár)  
ISBN: 963-530-287-8 kötött: 2900 Ft  

Toót H. Zsolt: Apasorban. Napkút.  
ISBN: 963-86365-0-5 fûzött: 1290 Ft  

Tóth Anikó, N.: Dülle és Kandika. Játékok isko-
lai színjátszóknak. Kalligram.  

ISBN: 80-7149-567-0 fûzött: 1400 Ft  
Tóth József: A Véndek-hegyi Szentkút. Jav.

utánny. Tapolcai Városszépítô Egyes. (Tapol-
cai füzetek 9.)  
ISBN: 963-04-0545-8 fûzött: 373 Ft  

Tripla akció. Mátrix, X-men, Terminator: [minden
amit tudni akarsz róluk és a folytatásokról]:
[képes útmutató]. Szukits. (Sikerfilmek –
könyvsikerek)  
ISBN: 963-9441-64-3 kötött: 3300 Ft  

Tudod-e ?: [A legelsôk, a legnagyobbak, a leggyor-
sabbak...]. [Érdekes kérdések és válaszok gye-
rekeknek]. Pannon-Literatúra.  
ISBN: 963-9355-97-6 kötött: 1517 Ft  

Tudod-e ?: [Az emberiség történelme]. [Érdekes
kérdések és válaszok gyerekeknek]. Pannon-
Literatúra.  
ISBN: 963-9355-04-6 kötött: 1517 Ft  

U
Ungár István – Grenitzer Róbert: A csevegô

szaxofonos. Gesta.  
ISBN: 963-8229-90-X fûzött: 1980 Ft  

V
Vác, város a Duna mentén [elektronikus dok.].

Szöveg és képek. Hajszter I.  
Mûanyag tokban: 4545 Ft  

Vári Zsolt: Megjöttem. Festmények, dokumentu-
mok, vallomások. Széphalom Kvmûhely:
MRP: Fôv. Cigány Ház.  
ISBN: 963-9373-57-5 fûzött: 1600 Ft  

Varsányi József: Új Werther. Levélregény. Ac-
cordia.  
ISBN: 963-9502-18-9 fûzött: 980 Ft  

Verne, Jules: A föld felfedezése. Híresebb uta-
zók története a XVIII. századig. 4. köt. Unikor-
nis. (Jules Verne összes mûvei 66.)  
ISBN: 963-427-498-6 kötött: 3400 Ft  

Versek, elbeszélések, tanulmányok tizenegy fi-
atal erdélyi írótól erdélyi mûvészek rajzaival.
Erdélyi fiatal írók antológiája. [Repr. kiad.] Kri-
terion.  
ISBN: 973-26-0730-0 fûzött: 3900 Ft A Tizenegyek c kötettel
együtt  

Világlexikon [elektronikus dok.]. Általános
enciklopédia: A – Z. Szöveg és képek. In-
formania Digitalmedia. (A XX. század nagy
lexikonai)  
Mûanyag tokban: 4990 Ft  

Virág Zsolt: Magyar kastélylexikon. 4. köt. Ko-
márom-Esztergom megye kastélyai és kúriái.  
ISBN: 963-206-894-7 kötött: 5800 Ft  

Vizsgapéldatár. Az Európai Számítógép-
használói Jogosítvány vizsgafeladatai:
[ECDL – European Computer Driving Li-
cence]. Kossuth.  
ISBN: 963-09-4207-0 fûzött: 6900 Ft  

W
Warns, Else Natalie – Fallner, Heinrich: Jerikó

rózsája. A bibliodráma kézikönyve. Kálvin:
Luther.  
ISBN: 963-300-947-2 963-7470-92-1 fûzött: 2100 Ft  

Wilde, Stuart: A csend hatalma. Édesvíz.  
ISBN: 963-528-676-7 fûzött: 1890 Ft  

Wisbey, Marilyn: Gengszterek asszonya vol-
tam. A londoni alvilág nôi szemmel. Ulpius-
ház.  
ISBN: 963-9475-44-0 fûzött: 1980 Ft  

Woodward, Bob: Bush háborúja. Bookmark.  
ISBN: 963-210-131-6 kötött: 3200 Ft  

Wouk, Herman: Megmaradni. Az akarat tovább
él: [az elmélkedés könyve]. Esély Mozaik.  
ISBN: 963-9153-30-3 fûzött: 1960 Ft  

Wurts, Janny: Merior hajói. 1. köt. Beholder.  
ISBN: 963-9399-44-2 fûzött: 1598 Ft  

X
Xántus László – Xántus Juliánna: Kelemen-ha-

vasok. Turistakalauz. Pallas-Akadémia. (Er-
dély hegyei 22.)  
ISBN: 973-665-022-7 fûzött: 2600 Ft  

Z
Zobolyákné Horváth Ida: Kötelezô olvasmá-

nyok röviden 1. 1. osztály. Pannon-Literatúra.  
ISBN: 963-9450-72-3 fûzött: 550 Ft  

Zobolyákné Horváth Ida: Kötelezô olvasmá-
nyok röviden. 2. 2. osztály. Pannon-Literatúra.  
ISBN: 963-9450-73-1 fûzött: 550 Ft  

Zobolyákné Horváth Ida: Kötelezô olvasmá-
nyok röviden. 3. 3. osztály. Pannon-Literatúra. 
ISBN: 963-9450-74-X fûzött: 550 Ft  

Zobolyákné Horváth Ida: Kötelezô olvasmá-
nyok röviden. 4. 4. osztály. Pannon-Literatúra.  
ISBN: 963-9450-75-8 fûzött: 550 Ft  

Zs
Zsilinszky Éva: Az angol vonatkozású elemek

újabb etimológiai szótárainkban. Akad. K.
(Nyelvtudományi értekezések 153.)  
ISBN: 963-05-7913-8 fûzött: 880 Ft
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Tankönyveink az új szemeszterre

Bayer József:
A politikatudomány alapjai
432 p., 2100 Ft

Csáki György:
A nemzetközi gazdaságtan alapjai
492 p., 3100 Ft

OXFORD Világtörténet
a 20. században
Szerk. Michael Howard–Roger Louis
486 p., 2950 Ft

Romsics Ignác:
Nemzet, nemzetiség és állam Kelet-
közép és Délkelet-Európában a 19.
és 20. században
420 p., 1800 Ft

Szigeti Péter – Takács Péter:
A jogállamiság jogelmélete
296 p., 1500 Ft

Takács Péter:
Nehéz jogi esetek. Jogelmélet
és jogászi érvelés
400 p., 2500 Ft

Nélkülözhetetlen segédkönyvek
a szemináriumi munkához

TÖRTÉNETTUDOMÁNY

Duby, Georges:
Folytonos történelem
170 p., 1100 Ft

Gyáni Gábor:
Emlékezés, emlékezet
és a történelem elbeszélése
200 p., 980 Ft

Kolko, Gabriel:
A háborúk természetrajza
a legújabb kori történelemben
Új háborús korszak kezdete?
152 p., 1500 Ft

Noiriel, Gerard:
A történetírás „válsága”
Elméletek, viták és irányzatok
a 19–20. századi történetírásban
384 p., 1900 Ft

A magyar agrártársadalom
a jobbágyság felszabadításától
napjainkig
Szerk. Gunst Péter
438 p., 1800 Ft.

Miskolczy Ambrus:
Szellem és nemzet. Babits Mihály,
Eckhardt Sándor, Szekfû Gyula
és Zolnai Béla világáról
250 p., 1800 Ft

Püski Levente:
A magyar felsôház története
200 p., 1500 Ft

Fordulat a világban
és Magyarországon, 1947–1949
Szerk. Izsák Lajos, Székely Gábor,
Feitl István
392 p., 2100 Ft

POLITOLÓGIA, SZOCIOLÓGIA

Bayer József:
A politikai legitimitás
308 p., 1300 Ft

Bourdieu, Pierre:
A gyakorlati észjárás
A társadalmi cselekvés elméletérôl
206 p., 1700 Ft

Elias, Norbert:
A szociológia lényege
192 p., 980 Ft

Fleck Zoltán:
Jogszolgáltató mechanizmusok
az államszocializmusban
276 p., 1500 Ft

Foucher, Michel:
Európa-köztársaság
Történelmek és geográfiák között
140 p., 1100 Ft

A globalizáció kihívásai
és Magyarország
Szerk. Inotai András–Földes György
400 p., 3200 Ft

Hatalom és társadalmi változás
A posztszocializmus vége
Szerk. Kovách Imre
384 p., 3950 Ft

Max Weber és a 20. század
társadalomtudományi
gondolkodása
Írták: Erdélyi Ágnes, Cs. Kiss Lajos,
Erényi Tibor, Somlai Péter 
162 p., 700 Ft

KULTÚRA, IRODALOM

Boglár Lajos:
A kultúra arcai
106 p., 920 Ft

Kassák Lajos–Pán Imre:
Izmusok. A modern mûvészeti
irányzatok története
280 p., 1900 Ft

Lévi-Strauss, Claude: 
Faj és történelem
104 p., 750 Ft

Lukács György:
Esztétikai kultúra
126 p., 750 Ft

Lukács György:
A lélek és a formák
260 p., 950 Ft

Neuhaus, Volker:
Grass. Író a felejtés ellen
220 p., 1150 Ft

Todorov, Tzvetan:
Bevezetés a fantasztikus
irodalomba
170 p., 1600 Ft

Tournier, Michel:
A vámpír röpte
Mûelemzés és mûkritika
a Trisztántól Grassig
182 p., 1300 Ft

FORRÁSKIADVÁNYOK,
DOKUMENTUMGYÛJTEMÉNYEK
A LEGÚJABB KORI MAGYAR
TÖRTÉNELEM
TANULMÁNYOZÁSÁHOZ

A magyar állam és a nemzetiségek
A magyarországi nemzetiségi
kérdés történetének jogforrásai
760 p., 4800 Ft

Böhm Vilmos válogatott politikai
levelei, 1914–1948
460 p., 2100 Ft

Károlyi Mihály levelei,
V. kötet, 1945–1949
788 p., 3800 Ft

Rákosi Mátyás
visszaemlékezése
I–II. kötet, 6600 Ft

Pártközi értekezletek
Politikai érdekegyeztetés,
politikai konfrontáció, 1944–1948
1100 p., 5500 Ft

A magyarországi Szövetséges
Ellenôrzô Bizottság
jegyzôkönyvei, 1945–1947
454 p., 2800 Ft

Szovjet nagyköveti iratok
Magyarországról, 1953–1956
Kiszeljov és Andropov titkos
jelentései
376 p., 1900 Ft

Ötvenhat októbere és a hatalom
A Magyar Dolgozók Pártja vezetô
testületeinek dokumentumai,
1956. október 24–október 28. 
324 p., 1500 Ft

Napvilág Kiadó
1054 Budapest, Alkotmány u. 2.
Telefon/fax. 311-4866, 301-0577
E-mail: napvilagkiado@axelero.hu

Tanároknak, diákoknak, oktatási és
kulturális intézményeknek közvetlen
megrendelés esetén jelentôs
kedvezmények

N a p v i l á g  K i a d ó
A felsôoktatás és a kutatás szolgálatában



Nyári olvasnivalók a Helikon Kiadótól

A könyvek megrendelhetôk a Helikon Kiadónál (1053 Budapest, Papnövelde utca 8.), telefonon Varga Istvánnál a 317-4987-es

számon, vagy a 317-4967-es faxon, valamint megvásárolhatók a Helikon Könyvesházban: Budapest VI., Bajcsy-Zsilinszky út 37.,

és megrendelhetôk a www.bookline.hu internetes könyváruházban.

A Háttér Kiadó ôszi ajánlata

a Lélek-kontroll sorozatból

Dalma Heyn: A vágy csendje
A férjes asszonyok hallgatásának is van tar-
talma. Egy acélketrec foglyaként mosolyog,
selypeg, boldog és jóságos, és közben már
régen elveszítette önmagát. Aztán feltûnik
egy idegen férfi, aki lehet, hogy a férj
közelébe sem érhet, mindössze ôszinte és
nyílt, meg akarja ôt kapni, úgy ahogy van.
A házasságtörés nyélbe üttetett, és a nô
ámulva veszi észre, hogy a csak ôrá kíváncsi
férfi mellett mintha újra testet öltene az a
régi, csillogó szemû fiatal lány, akit – hitte
ô – már mindenki elfeledett. 
ISBN 963 9365 17 3,  kb. 2000Ft
Megjelenés  2003. III. negyedév

Desmond Morris:
Bensôséges kötelékek
Valami sajátságos történik, amikor két
ember testi kapcsolatot létesít. A könyv az
ilyen érintkezésekrôl szól, lett légyen az kéz-
fogás vagy közösülés, hátba verés vagy nyak-
leves, manikûr vagy sebészi beavatkozás. 

ISBN 963 9365 18 1, kb. 2.300 Ft
Megjelenés: 2003. III. negyedév

A könyvek megrendelhetôk közvetlenül a kiadónál is.
HÁTTÉR Kiadó 1134 Bp., Váci út 19.
Levélcím:1525 Bp., Pf. 97.
T/F: 320-8230, 329-7293, üzenetrögzítô: 221-6239
E-mail: hatterkiado@axelero.hu

Elôtérben a HÁTTÉR!

A Librotrade Kft. ajánlja
Oxford University Press

Oxford angol–magyar szótár nyelvtanulóknak 3662 Ft
Grimm Könyvkiadó

Fábián-Danilo: Olasz–magyar kifejezések
és szólások szótára 2800 Ft

Szerzôi kiadás
Csata Ambrus: Ötnyelvû kisszótár
(magyar–angol–német–francia–román) 2229 Ft

Aula Kiadó
Martinez Ágnes:
Mosaico Spanyol szókincsbôvítô tankönyv 2950 Ft
Hartmann–Horváth–Kun:
Orosz nyelvtan gyakorlatokkal 4400 Ft

Panoráma Kft.
Kiss–Papp–Csatlós:
Lerne Gerne Deutsch 1 (2.jav.kiadás) 1960 Ft
Kiss–Papp: Lerne Gerne Deutsch 2. 1780 Ft
Kiss–Papp: Lerne Gerne Deutsch 3.
– A német írásbeli nyelvvizsgákhoz 1899 Ft

Angol nyelvû irodalom
Follett,Ken: Hornet Flight 2366 Ft
Moore,Michael: Stupid White Men 2366 Ft
Parsons,Tony: Man and Wife 3154 Ft

Cím:
1173

Budapest,
Pesti út 237.

Telefon/fax:
257-7777

Közkívánatra



Folk György:
VONAL 
52 szöveg Johannes Woanders életén át

A könyv Johannes életútját 52 töredékben
vázolja fel, és ezzel egy, az újkor hajnalán
élt, sorsban-vallásban hányatott gondolkodót
elevenít meg.  Képi fantáziánkban eközben
egy katedrális alkotóelemeit illeszti egybe.
Posztmodern gondolatok történelmi köntös-
ben, az Umberto Eco és Lawrence Norfolk ne-
vével fémjelzett irodalmi stílusban.
344 oldal
Ára: 4490 Ft

Göbölyös N. László: 
A 60-AS ÉVEK 
45-ÖS FORDULATON 
Slágerek és történelem

A 60-as évek a popzene születésének és
legendás mûvelôinek virágkora szerte a
világon. A korszak popzenéje elválasztha-
tatlanul összefonódott az évtized külföldi
és hazai történelmi-kultúrhistóriai esemé-
nyeivel. Könyvünk mindezen kapcsolatok
elemzô összefoglalása.
400 oldal    
Ára: 5390 Ft

Böszörményi Gyula:
FIÓKSZAVAK 
A honi mozgássérültek kalauza

Sérülten minél teljesebb életet él-
ni: csak olyasvalaki tudhat errôl
mindent, aki belülrôl éli át a sérült
lét hétköznapjait. A könyv szá-
mukra kalauz, az egészségesek-
nek pedig figyelemfelkeltô infor-
mációk egy kevéssé ismert élet-
formáról.
424  oldal          
Ára: 2390 Ft

SZABAD FÖLD LAP- ÉS KÖNYVKIADÓ RT.
1133 Budapest, Visegrádi u. 116. ● E-mail: huvosvolgyics@szabadfold.hu ● Telefon: 451-0349 ● Fax: 239-5486

Füst Milán
Összegyûjtött
elbeszélések
(Életmû sorozat)
A kötet közreadásával régi irodalmi adósságot törleszt
a Fekete Sas Kiadó.
Az Összegyûjtött elbeszélések elsô kötete a Füst Milán
által összeállított, 1961-ben Öröktüzek címmel megje-
lent könyv írásait tartalmazza, az Egy nap története Dí-
dó leányom életébôl címû második kötetben pedig
azokat a „megtagadottakat” gyûjtöttük egybe, amelyek
akkor nem kerültek sajtó alá, de korabeli lapok hasáb-
jain fellelhetôek, illetve a szerzô hagyatékában kézira-
tos formában fennmaradtak.
874 oldal, A5, keménykötés, I–II. kötet ára 3960 Ft

Szergej Jeszenyin
Testem viaszgyertyája
Válogatott versek. Fordította Erdôdi Gábor
Jeszenyin, a meghasonlott költôi lélek, a zenei és ké-
pi költészet modern csodája. „Teste viaszgyertyája”
harminc évesen „lobbant el”. E válogatás a korai, tün-
déri (aranyos-kék) Jeszenyin mellett az eddigieknél
jobban kívánja hangsúlyozni a költô sötétebb, tragikus
arculatát, 1917 utáni egyéni, társadalmi, sôt kozmikus
méretekig fokozódó pokoljárását.
140 oldal, B/6, kötött, 4 képpel, ára 1820 Ft

Timár György –
Fazakas István
Szleng-szószedet
A cím nem véletlen, ha-
nem pontos: nem szó-
tár: szószedet. Az ábécé-
be rendezett szleng sza-
vak alapján sajátos kul-
túrtörténet rajzolódik
ki: már nem, vagy csak
szépirodalomból ismert
kifejezések éppúgy meg-
találhatók benne, mint a
mai fiatalok által hasz-
náltak; s ízelítôül fel-

bukkan a speciális drogos illetve börtönzsargon is. A
széles olvasóközönség érdeklôdéssel, az irodalmárok
haszonnal forgathatják a természetesen nyelvészek
számára is izgalmas kötetet.
180 oldal, kartonált, ára: 1000 Ft

FEKETE SAS KULTÚRBARLANG
1073 Bp. Erzsébet krt. 15. A Dohány utcánál,

a New York Palota oldalán.
Könyvek 20% kedvezménnyel

Törzsvásárlói kártya  
Könyvelôjegyzés – ÖREGBETÛS könyvek 

F E K E T E  S A S  K I A D Ó
H–1067 Budapest, Csengery utca 51. �(36 1) 332-8931, (36 1) 269-0755
H–1067 Budapest, Eötvös u. 10. �(36 1) 322-7263. E-mail: feketesas@feketesas.hu, website: www.feketesas.hu





Perfekt Kiadó
Szakkönyv az Unióhoz

Nemzetközi számviteli standar-
dok – magyarázatok és alkal-
mazások címmel magyarul is
megjelent a Perfekt Kiadó gon-
dozásában „Barry J. Epsten-
Abbas Ali Mirza: IAS, Interpre-
tation and aplication of Interna-
tional Accounting Standards”,
eredetileg a Wiley szakkönyvki-
adó által kiadott, nemzetközileg
is elismert mû. A több mint
ezeroldalas szakkönyv különle-
ges értéke, hogy nem csupán a
nemzetközi számviteli standardokat adja közre, hanem példá-
kon és esettanulmányokon keresztül, probléma-centrikusan
elemzi és mutatja be a számviteli standardok alkalmazását, és
ezen belül is az Európai Unió azon törekvéseit, hogy 2005-ben
– szinte éppen a hazai csatlakozást követôen – kötelezôvé te-
gye a nemzetközi számviteli standardokat az Európai Unió tag-
államaiban is. A „szabványokat” az Értékpapír-piaci és Tôzsde-
felügyeletek Nemzetközi Szervezete (IOSCO) már jóváhagyta.
Az EU Bizottságának 2000. évi „üzenete” szerint azok az EU-n
belüli társaságok, amelyek az EU tôzsdéin kívánják jegyeztetni
magukat, a továbbiakban nem választhatnak szabadon aközött,
hogy konszolidált beszámolóikat az IAS vagy az amerikai szám-
viteli standardok (az US GAAP) alapján állítják-e össze.

Ára: 19 800 Ft

Perfekt Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Rt.
1135 Budapest, Jász u. 36–38.
Telefon: 239-5874, fax.: 320-40-24; nagyker@perfekt.hu

Geréb Ágnes – Feldmár András –
Karátson Gábor:
Beszélgetések Feldmár Andrással,
A tudatállapotok szivárványa
szerzôjével
változatlan utánnyomás papírkötésben 
2680 Ft

Baktay Ervin:
India bölcsessége

Baktay Ervin munkája az ind
bölcselet, a hindu világszemlélet
egyik legalaposabb összefoglalása.
Teljes fejezetet szentel a hindu
szépirodalomnak, részletesen
bemutatja a jógát és ágazatait,
tisztázza a KARMA és a DHARMA
lényegét és alapelveit
utánnyomás, keményborító, 2600 Ft

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

KÖNYVFAKASZTÓ KIADÓ
Telefon: 06/20 315 9440, fax: 273-1060

1592 Budapest, Pf. 584.
e-mail: konyvfakaszto@axelero.hu

A Könyvfakasztó Kiadó ajánlata




