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A család könyvespolcára

A Móra Kiadó
tava sz i  k íná l a t ábó l

Pálfy Julianna
Egy kölyökkutya naplója

(Zsiráf könyvek)
64 oldal, ill. Gyólai Gabriella

„Tanyán élô kutya vagyok. Kópé a nevem.
Jól érzem itt magam, semmiért a világon el

nem cserélném a zajos udvart, a széles
mezôket, a barátaimat. Kalandos és keserves

utat jártam be, míg otthonra találtam.”
980 Ft

Janikovszky Éva
Ha én felnôtt volnék
40 oldal, színes ill. Réber László
„Én egészen másmilyen felnôtt volnék, és
annyi mindennek örülnék. Elôször is
annak örülnék, hogy azt csinálhatom,
amit akarok.(…) Csak egyet nem értek. Az
én apukám és anyukám már felnôtt. Miért
mossa meg mégis a kezét, miért nem rágja
a körmét, miért rakja el a holmiját?”

A kötet megjelenik angol, francia és német nyelven is. 
1690 Ft / 1890 Ft

Janikovszky Éva
Szalmaláng

232 oldal
Palócz Vera szegedi gimnazista életre-
halálra beleszeret a Peer Gyntöt játszó

Iharosba, még halálosabban Kolozs
Jánosba, a karmesterbe. És küldi a

leveleket Kolozs Jánosnak, aki egyáltalán
nem karmester…

1590 Ft

Komjáthy István
Mátyás-mondák könyve
288 oldal, kötött + védôborító, illusztrálta
Sinkó Veronika
A szerzô a magyar reneszánsz korszakába
kalauzolja olvasóit. A magyar kultúra
közkincsévé vált számos Mátyás-történet
mellett a kötet tartalmazza a kevéssé
ismert, illetve az eddig fel nem dolgozott
adomákat és anekdotákat is.
1990 Ft

Ildikó von Kürthy
Félrelépés Mallorcán

(Nôk & ôk)
176 p., ford. Pataki Miklós

Az emberek nem azért lépnek félre, mert
odahaza rossz a szex. Hiszen az már válóok
lenne. Az emberek azért lépnek félre, mert
otthon ugyan jó a szex, csak sajnos mindig

ugyanaz... Ez a kötet Ildikó von Kürthy har-
madik bestsellere. Az elôzô kettô – Mikor

hívsz már, te gazember… és a Szívzökkenô –
több mint 1,5 millió példányban fogyott el.

1590 Ft
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■ Azt hiszem, itt az ideje – legalább e kis
jegyzet erejéig – megnyilvánulnunk arról,
miért is nem foglalkozunk lapunk hasáb-
jain a tapasztalhatónál sokkal aktívabban a
könyvszakma különbözô olyan problémá-
ival, amelyekkel – sok-sok könyvkiadó
partnerünk elbeszélése révén – napról
napra szembesülünk, arról ugye nem is be-
szélve, hogy azok közül nem is kevés, köz-
vetlenül, „saját jogon” is érint bennünket.

Egy ilyen értelmû kérdés megfogalmazá-
sa mindenképpen jogosnak tûnik fel, hi-
szen könyvesújság vagyunk, ebbôl követ-
kezôen valóban lapunkban (is) lenne –
kellene, hogy legyen – helye a gondok
nyilvános kibeszélésének.

Merthogy gondok vannak, még ha azo-
kat bizonyos mértékig, jótékonyan el is
fedte eddig a magyarországi könyvkiadás
és könyvkereskedelem utóbbi években ta-
pasztalt gazdasági növekedésével együtt
járó stabilizálódása.

A gondok természetesen nem egyformán
érintik a rendkívül változatos magyarorszá-
gi könyvpiac szereplôit, más fáj az évente
néhány könyvet megjelentetô kis kiadó-
nak, más a vidéki városokban néhány
könyvesboltot mûködtetô kereskedônek. 

A sokféle probléma körüljárása – éppen
sokfélesége miatt – hosszú idôre elegendô
anyagot szolgáltatna a Könyvhét cikkei-
hez, két hétrôl két hétre jól megtervezhet-
nénk, hogy éppen mely problémát bon-
colgassuk; s lám, mégsem ilyen cikkek je-
lennek meg lapunkban.

Ennek megokolásául egy konkrét ese-
tünket mondom el itt, nagyon röviden. 

Történt, hogy kiadók biztatására hosszas
elôkészítô munkával (telefonok, gyôzkö-
dések) megszerveztünk egy „kiadói–keres-
kedôi kerekasztal”-beszélgetést, melyet
munkatársunk volt hivatva lejegyezni és
formába önteni a megjelentetéshez. A be-
szélgetés lezajlott (bár nem mindenki volt
jelen, aki ígérte), a lejegyzés is megtörtént
(bár messze nem volt olyan éles hangú a
lezajlott diskurzus, mint azt a korábban
tapasztalt indulatok alapján feltételeztük
volna), s készültünk a megjelentetésre.

Ám a cikk mégsem jelent meg. A beszél-
getés résztvevôi – ki ezért, ki azért – gya-
korlatilag visszavonták, amit mondtak.

Azóta sem tudtuk ôket újra leültetni egy
kerek asztalhoz.

Kiss József

Kerekasztal



■ – Elsô köteted 1969-ben jelent
meg a bukaresti Irodalmi Könyv-
kiadónál, A tanú címmel. Ezt kö-
vette a Kriterionnál a Plusz-mí-
nusz egy nap (1974), a Megérke-
zés északra (1978) és A Zange-
zur hegység (1981). A Milyen is
egy hágó? (elsô vál. novellásköte-
ted) a Magvetônél (1980), Az
Eufrátesz Babilonnál (1985) a
Szépirodalminál látott napvilá-
got. Válogatott elbeszéléseidet tar-
talmazza a Jelenkor által 92-ben,
majd 97-ben megjelentetett Vissza
a fülesbagolyhoz c. köteted, ame-
lyet tavaly novemberben új kön-
tösben a Magvetô is kiadott. No-

vellisztikádnak hányad részét tar-
talmazza ez a kötet? Hogyan épí-
tetted fel a novellásköteteidet?

– A Fülesbagoly-ban jószeré-
vel benne van minden, amit
mindmáig fontosnak tartok.
Nagyon kevés novella maradt
ki belôle, csak az a néhány,
amely nem sokkal megírása
után elidegenedett tôlem. Egy
alkotónak lehetnek tévedései,
bizonyára nekem is, ezeket ter-
mészetesen vállalom, de most
már nem terhelném velük a
nyájas olvasót, javítgatni, átírni
ôket pedig szerencsétlen dolog
lenne, hiszen bizonyára eleve a

fogantatásukkal lehetett némi
baj. Így aztán anélkül, hogy
megtagadnám ôket, egy na-
gyobb szabású válogatásból ki-
maradtak, ott már nem láttam
méltó helyüket. Azért föllelhe-
tôk, ott vannak, haldokolnak
korábbi köteteimben. Kima-
radt úgyszintén néhány jelen-
téktelenebb a rövidek közül.
Ez az elv, igényesség egyébként
mûködött bennem korábbi kö-
teteim összeállítása során is,
igyekeztem a válogatás belsô
egyensúlyát megteremteni. Né-
hány rövidebb írás, amely a
hetvenes években Kolozsváron
az Utunk címû irodalmi heti-
lapban jelent volt meg, a válo-
gatás, szerkesztés során kima-
radt. Egyike-másika talán mél-
tatlanul, mert olykor most is
fölsejlenek, eszembe jutnak.
Ezek, lehet, most már szá-
momra is végképp elvesztek.
megjelenésük évére sem emlék-
szem, így semmi esélyt nem lá-
tok arra, hogy vonakodásomat
legyôzve ôket a kollekcióból
elôkeressem. Papírt, folyóiratot
tárolni rettenetesen kényelmet-
len dolog. Az ember néha
megpillant egy-egy zsinórral
átkötött poros paksamétát, az-
tán menten valami más elfog-
laltságot keres magának.

– 1992-ig tehát életmûvedet ki-
zárólag rövidprózák jelentették.
Tíz évvel az áttelepülésed után
aztán – végre: mondom én – meg-
született elsô regényed. A Sinistra

körzet szoros rokonságot mutat
novellisztikád egy bizonyos vonu-
latával, természetes, hogy abból
nôtt ki. De miért nem az a mûfa-
ji megjelölése egyszerûen, hogy re-
gény? Az alcímben ugyanis azt
olvashatjuk: Egy regény fejezetei.

– Ezzel azt kívántam jelezni,
hogy ez a könyv csak része egy
történetnek. Azt, hogy csak tö-
redéke egy lehetséges, talán el-
beszélhetetlen történetnek.
Annyi van most itt, amennyi
számomra érzelmileg és mûvé-
szileg hozzáférhetô volt. Ere-
detileg is keletkezett néhány
olyan fejezet, amelyet végül el-
várásaimnak engedve kihagy-
tam a végsô változatból. Úgy
érzem, ez a mû, jelzett töredé-
kességében is így egész.

– Az érsek látogatása, második
regényed, ugyanazt a magán-mi-
tológiai, azaz nem leképzett, tük-
rözött, ábrázolt, hanem teremtett
világot mutatja, amit a Sinistrá-
ban megismertünk. A nyilvánva-
ló vagy rejtett párhuzamok, a va-
riánsok és ismétlôdések feltárása
roppant izgalmas és élvezetes
munka az olvasónak, gondolom,
a kritikusok már elvégezték ezt az
elemzést. Az elsô regényben a cse-
lekmény – bár ezt csak egy-két szó
jelzi – nyilvánvalóan valamikor
1945 és 1989 között játszódik.
Az érsek látogatása pedig a nagy
kelet-közép-európai fordulat után.
Hogyan született ez a könyved,
amely ugyancsak feszes, szigorúan
megkomponált alkotás. És van-e
a tarsolyodban regénykézirat?

– Az érsek látogatása berlini
tartózkodásom elsô hónapjai-
ban keletkezett, az én munka-
tempómhoz képest rekord
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Minden, amit fontosnak
tarthatunk
Beszélgetés Bodor Ádámmal
Bízom benne, hogy Budapesten kívül is jó eséllyel tér be mostanság a
könyvesboltba az, aki Bodor Ádám mûveinek a megvételét tûzte ki cé-
lul. Éppen mert hozzájuthatunk válogatott novelláinak új kiadásához,
beszerezhetô mindkét regénye, jobb késôn mint soha: immáron 4. kiadás-
ban a Sinistra körzet, kapható Az érsek látogatása, valamint A börtön
szaga c. interjúkötet, legjobbnak láttam ezekrôl faggatni az írót. Habár
lehetett volna ez egy születésnapi beszélgetés is, lévén, hogy nemrég volt
a születésnapja. 

Biográfia
■ Bodor Ádám 1936. február 22-én született Kolozsvá-
ron. Szülôvárosában a Református Kollégium diákja,
amikor államellenes szervezkedés és röpcédulák terjesz-
tése miatt letartóztatják és elítélik. A szamosújvári bör-
tönben töltötte le büntetését 1952–54-ben. 1955-ben be-
iratkozik a Református Teológiai Fôiskolára. 1960-ban
végez, utána levéltáros a kolozsvári egyházkerületi levél-
tárban. Három év múlva megromlik viszonya az egyhá-
zi vezetéssel. Kilépte után 1964–69 között másoló-fordí-
tóirodában dolgozik Kolozsváron. 1965-ben megjelenik
elsô novellája az Utunkban. 1969-tôl szabadfoglalkozá-
sú író. 1982-ben áttelepül Magyarországra. 1984-tôl több
mint egy évtizeden át a Magvetô Kiadóban dolgozik
szerkesztôként. 1998-ban DAAD-ösztöndíjas Berlinben.
Mûveit eddig román, francia, német, olasz, spanyol,
dán, norvég, lengyel, szlovák, bolgár, szerb, horvát és an-
gol nyelvre fordították le. A Kalligram Kiadó 1998-ban
jelentette meg Pozsvai Györgyi róla szóló monográfiáját.
(Forrás: Biográf Ki kicsoda, 2004., valamint Balla
Zsófia–Bodor Ádám: A börtön szaga.) 



gyorsasággal. Ma már nem is
értem, miért adtam ki mind-
járt a kezembôl. Igaz, határ-
idôre készült – ilyesmit szép-
próza esetében egyébként so-
ha nem vállalok. A Frankfurti
Könyvvásárra sietett, de talán
akkor is hagynom kellett vol-
na pihenni, érni. Azóta több
nyelven is megjelent, ezért is
sajnálom, hogy nem maradt
ideje terebélyesedni, megnyu-
godni. Nem a kedvenc köny-
vem, az biztos. Egyébként va-
lóban egy, a történelmi fordu-
lat utáni állapotot próbál föl-
idézni, mégis, amirôl szól, az
inkább annak a helynek a tör-
ténelmi idôtlensége. Az, hogy
egy táj erkölcsi állapota, fatali-
tása, az egzisztencia megélése,
következésképp az emberi ma-
gatartások összessége látvá-
nyos fordulatok során sem
változik. Azt, hogy éppen mi
lapul a tarsolyomban, kevesen
tudják igazán, én például so-
ha. Amikor a kis mû elkészült,
és kezembe veszem, kiderül:
hát ez. Valami, amirôl addig
kellô bizonyossággal magam
sem tudtam.

– Köztudott, hogy nem nyilat-
kozol nyakra-fôre, nem sokak-
nak sikerült interjúban szóra bír-
ni téged, írásaidban is kerülöd a
szubjektivitást. Balla Zsófiával,
aki régi barátod – még Kolozs-

várról ismeritek egymást – azon-
ban mégis vállalkoztál egy hosz-
szabb rádiós beszélgetésre, ami-
bôl aztán egy letehetetlenül izgal-
mas, humort fölvillantó és gon-
dolati mélységet mutató kötet
lett. Nem életút-interjú, nem tel-
jes portré, de sok mindent megtu-
dunk rólad. És amíg szépprózád-
ban az idôtlenség, a világba-ve-
tettség dominál, itt, A börtön
szagá-ban a történelem közvetle-
nül, áttételek nélkül megjelenik.
Mi teszel hozzá ehhez az ott el-
mondottakhoz?

– Legszívesebben nem ten-
nék hozzá semmit. Nem tar-
tom elegáns eljárásnak, ha az
író valamely könyve megjele-
nése és elfogadása után az ol-
vasó ismereteire számítva pó-
tolgatni kezdi a már elmon-
dottakat. Én ugyanis, amikor
a rádióbeszélgetés prózai vál-
tozatát elkészítettem, pont
ennyit terveztem a már el-
mondottakból az olvasó szá-
mára megerôsíteni, illetve a
mikrofon zavarba ejtô közel-
ségétôl, a verbalitástól eltávo-
lodva a próza biztonságos
eszközeire támaszkodva hig-
gadtabban és hangsúlyosab-
ban elôadni. A börtön szaga,
mint könyv, pontosan ennyi,
semmivel sem több, bár belô-
le sok minden kimaradt, és
csak töredéke egy hosszú be-
szélgetésnek.

– Ne hagyjuk említés nélkül,
hogy elbeszéléseid, regényeid eddig
tizennégy nyelven láttak napvilá-
got. Továbbá tény, hogy elsô köte-
ted megjelenése óta számos díjat
kaptál: pl. Év Könyve-díj (há-
romszor), József Attila-díj, Má-
rai Sándor-díj, Babérkoszorú,
Magyar Irodalmi Díj, tavaly pe-
dig Kossuth-díj. Milyennek érzed
mûveid kritikai és közönség-fo-
gadtatását?

– A fogadtatás ma nagyon
könnyen fölmérhetô, a kom-
munikációnak, a technikai
háttérnek köszönhetôen egy
alkotó igen korán szembesül
a kritikával, a példányszám
pedig a nagyközönség érzé-
kenységét is kellôképpen jel-
zi. A kritikák igen sokfélék,
meglehetôsen árnyaltak a
konzekvenciák, akadnak az
értékelések között egymás-
nak ellentmondó dolgozatok
is. A sokszínû értelmezés jo-
gos, hiszen – ha szabad így
megnyilatkoznom – ez egy
nagyon kemény, igen szikár
próza, igen tömény érzelmi
töltéssel, ezért már eleve ter-
hes egy ellentmondástól.
Mégis, mivel ezek a vélekedé-
sek valamennyien a méltatás
szellemében fogantak, nincs
más dolgom, mint velük
egyetérteni.

Csokonai Attila
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A szerzô búcsúbeszéde
■ Nos, tisztelt olvasók, ha az ifjú Lin-csit
mindvégig elkísértétek vándorúján, akkor
most ti is ott álltok kolostora kapuja elôtt,
fent északon, a Huo-to folyó partján. Lát-
hatjátok, kis kolostor csupán, de késôbb
igen híressé vált. Hamarosan a Középsô
Birodalom minden táján tisztelettel emlí-
tették apátja nevét, elzarándokolt oda min-
den rendû és rangú nép: egyszerû szerzete-
sek, kolostori elöljárók, költôk, bölcselôk,
s udvari elôkelôségek egyaránt. Ismerni
akarták Lin-csi apát tanítását.

Onnan jöttek, ahonnan egykor az ifjú
Lin-csi érkezett. A szikrázó vörös lótuszok
tavát elhagyván, átutaztak Lin-csi faluján,
majd néhány kisebb hegyen és völgyön át-
kelvén, ott álltak ôk is a folyó partján. A fo-
lyó innensô oldalán a kolostor áll, kertjé-
ben páfrányfenyô, ciprusfák, füvek hullám-
zó, széles tengere ma is. Odaát, a túlsó par-
ton hegyek sötétlô meredeke emelkedik. Itt
ért véget tehát Lin-csi hosszú útja akkor, itt
ért véget valaha Su-la-ce szerzetesé, s most
a tiétek is. Lin-csi apát azóta már a végsô
nyugalomba távozott, Su-la-ce is erre vár
türelmetlenül a kis kolostor falai között.
De, ti messze mentek még innét, tisztelt ol-
vasók! „A Föld útjai várnak, oly gazdag a
világ s oly nagy az Ég!” Ahogy Lin-csi
mondta útitársaitól búcsúzván, amikor elô-
ször érkezett ide. Most Su-la-ce búcsúzik
tôletek. Hasonlóan Lin-csihez, ô is kissé
szertartásosan fordul felétek, majd tisztelet-
tel s fájdalommal szívében meghajol. Kö-
szöni, hogy vele tartottatok az úton. Ezzel
akár el is válhatnánk. Ám, ha nem vagytok
túlságosan restek és balgák, tisztelt olvasók,
kis idôre még figyeljetek rám!

Láthatjátok, hogy alázatos szolgátok, Su-
la-ce szerzetes, elvégezte a munkát. Nem
kímélte sem az ecseteket, sem a tustintát,
sem magát. Itt áll elôttetek most az írás, s
amint valaha ígérte, feltárta benne tün-
döklô szellemû mestere ifjú éveinek min-
den gondolatát. Pedig talán nem is vagy-
tok méltók rá. Ezért is kell, hogy mielôbb
tudjátok: Su-la-ce nem miattatok gyötörte
magát. Ne gondoljátok, hogy fontosak
vagytok neki, bármennyire elérzékenyült
is az iménti búcsúnál. Ne gondoljátok,
hogy szeretetétôl hajtva vezetett végig
benneteket Lin-csi útján, hogy értetek tet-
te ki a lelkét. Nehogy hálásak legyetek ne-

ki. Su-la-ce saját magáért dolgozott csu-
pán. Gyûlölte a munkát, de nem volt más
választása. Ahogy nektek sincs más. Az
emberélet oly sivár, hogy néha még se-
rénykedni is jó, míg várjuk a halált. (Kü-
lönben is, tudjátok meg, az emberek csak
a mûveket méltányolják. Az életet nem
méltányolja senki.) Ezért kellett hát ecset-
jeit koptatnia a vén Su-la-cénak is hosszú
nappalokon és hosszú éjszakákon át. És
ezért kell nektek is tisztességgel elvégezni
minden munkát. Bármennyire szégyentel-
jes is mindenfajta iparkodás. 

Munkálkodjatok, dolgozzatok tehát! De
ha az eszetek helyén van, csakis magato-
kon dolgoztok ezután. Egyedül ezzel be-
csüli meg magát az ember. Értitek, ugye?
Lin-csi példáján megérthettétek. És láthat-
tátok azt is, meddig hasznos a tettvágy.
Ameddig nem jelenik meg benne a sötét
akarás. Mert attól fogva, bármi legyen is
az, megette a fene. Ha nem éred el a célt
könnyedén, nem éred el nehezen se. 

Hogy Su-la-ce végre nyugodt szívvel
hagyjon magatokra benneteket, monda-
nia kell még egy fontosat. Ez lesz az utol-
só, amit tôle hallotok. Utálja a tanácsokat,
most mégis tanácsot ad. Azt ajánlja, hogy
miután elolvastátok, vessétek el ezeket az
írásokat. Ne terheljétek velük elméteket!
Lin-csi és Su-la-ce  nélkül is tudtok ti már

mindent. Kár bolyongnotok az írásjegyek
rajzolt erdeiben. Ha nem fértek a bôrötök-
be, járjátok inkább a hegyeket, ahogy az if-
jú Lin-csi tette. Egyet azonban mindenütt
tudjatok! Olvashattátok e lapokon, hogy
az ember „a földi tettek értékét, bármit
tesz is életében, csak egyetlen mértékkel
mérheti. Egyetlen mérték szabhat csak
irányt. Ez pedig a méltóság. Ha valami
méltósággal elvégezhetô, akkor jó. Ha
nem, akkor elvetendô. Bárhová vezet az
út, bármerre jár, idelent a földi világban ez
az egyetlen megbízható szabály.” Állítot-
ta egykor Lin-csi, s bizony, jól látta ezt is.
Valóban nincs ennél fontosabb szabály.
Ha másra nem, hát erre az egyre emlékez-
zetek! Ez majd eligazít benneteket. Töb-
bet talán nem is kell tudnotok.

– Az ember egyre többre vágyik, de
egyik év, akár a másik – teszem még hoz-
zá búcsúzóul én, Su-la-ce szerzetes, hogy
segítsek nektek elképzelni a rátok váró
jövôt. A végtelenül hosszú és értelmet-
len életet. Többet most már valóban
nem szólok. Csendben várom ki a rám
szabott idô végét.

Elôttem az öt szent hegyet formázó ten-
gerzöld ecsettartón ecsetjeim porosodnak,
a mélylila tintapaletta kövén szárad a tus.
Soha többé nem nyúlok hozzájuk. Ideje
végre magammal lennem. 

Az ifjú Lin-csi
vándorévei 41.
Közreadja: Sári László

■ Az ifjú Lin-csi vándoréveinek történetei, amelyekkel olvasóink közel két
éven át mindegyik lapszámunkban találkozhattak, a szerzô itt olvasható bú-
csúbeszédével véget értek.

Reméljük, hogy nemcsak azok az olvasóink követték érdeklôdéssel, akik Lin-
csi késôbbi éveinek eseményeit már ismerték és kedvelték a Reggeli beszélge-
tések Lin-csi apát kolostorában címû kötetbôl, amelyet a közreadó, Sári Lász-
ló, 1999-ben jelentetett meg a Magyar Könyvklub kiadásában. Az a kötet egyi-
ke volt az utóbbi évek legnagyobb magyar könyvsikerének, amit aztán a sik-
eres német nyelvû kiadás, majd a cseh nyelvû fordítás követett. Az elmúlt
csaknem két évben pedig lapunkban az újabb Lin-csi-történetek következtek
a 9. századi kínai mester ifjúkorának éveibôl. 

Az ifjú Lin-csi tûnôdései éppúgy a leglényegesebb kérdéseket vetették föl,
ahogy az öreg apát beszélgetései. A létezés és a boldogulás nagy kérdéseit,
amelyekre válasszal is szolgáltak: a régi Kelet nyugodt, megfontolt válaszaival.
Kelet kultúrájában ennek az irányzatnak, a kínai csan (zen) buddhizmusnak a
leggyakorlatiasabb a világlátása, olyannyira, hogy még a mai nyugati világban
is jól használható gondolatokat tár elénk. Talán épp ezeket a gondolatokat ke-
resi ma a legtöbb nyugati érdeklôdô, aki Kelet szellemi kincsei felé fordul.

Az ifjú Lin-csi tûnôdései, vándorlásának történetei, amelyek elôször la-
punkban voltak olvashatók, könyv alakban ez év ôszén jelennek meg az Írás
Kiadónál. 
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Nincs teljesen sötét

■ 1992-ben figyeltem föl Báthori
Csaba nevére a 2000 címû folyóirat-
ban: Mozart híres-hírhedt, mert
kedvesen és szabadon malackodó
húgocska-leveleit, unokahúgának
írt csapongásait közölte a lap az ô
fordításában. Korhûen ültette át
ôket, nagyon pontosan érezve meg
és adva vissza e különös stílusú kül-
demények hangját. A nyelvi bizton-
ság és virtuozitás, a nyelvvel való
örömteli játék költôt sejtetett. És
valóban: Báthori Csaba költô, még-
hozzá szuverén versvilágú, egyedi
hangú, divatokkal nem törôdô lírikus. Még a régi Mozgó Vi-
lágban és a Jelenkorban kezdett publikálni a hetvenes évek
végén. 1981 és 1996 között Ausztriában élt, a német kultúrá-
val való beható kapcsolatának bizonyítéka több nagyszerû
munka: lefordította Goethe Faustjának elsô részét, Rilke le-
veleit s egy egész különleges kötet, Hölderlin elborult elmé-
vel – vagy csupán hallgatásba menekülten? – írt szövegeinek,
verseinek s a neki szállást adó asztalosmester beszámolóinak
s még néhány, róla szóló szövegnek átültetése. Mindeközben
nem hallgatott el a költô sem, mint ezt új, a Kalligramnál
megjelent Üvegfilm címû kötete bizonyítja.

Súlyos, komor versek sorakoznak a könyv lapjain, az elmúlás
szele fúj át a sorokon. A kötetnyitó költemény, A harmadikon
mintegy megüti az alaphangot: olyan embert látunk, akinek a
harmadik emeleti körfolyosó korlátján kihajolva annyi más gon-
dolat helyett az jut eszébe, mi történne, ha kizuhanna a rácson:
„Folttá fröccsennék én is ott a mélyben?” Szerencsére ezzel a
gondolattal is el lehet játszani, ironikus-önironikus módon is
akár: „Lehintázhatnék, mint egy lágy galambtoll … Vagy meg-
szakadnék, mint egy kurta zárszó.” Ettôl még ennek az ember-
nek ez jut az eszébe, ahogy a naponta látott utcán is azt veszi
észre, hogy ott „a szürkeség / csípôs, maró párái gomolyog-
nak…”  Kulcsszava a kötetnek a magány, a halál: „Mire kibogo-
zódom, / lebonyolódik halálom” – olvassuk a Kosztolányi-ká-
meában. Egyéni gyötrelmek, veszteségek árnyalják sötétre Bá-
thori Csaba világát: „fiatalkori szenvedések”, a barát, az édes-
anya elvesztése (A megbékülés kapujában, Mióta nincsen,
Anyám). És sötétté teszi az idôben élés, az idô, az egyedi, ne-
künk kiszabott múlásának, elmúlásának tudata (Erózió, vagy a
címével Vas Istvánra utaló Ötven felé). 

Egészen ritka a derû: „Mióta szeretlek / könnyû / a dolgom s
az isteneknek.” Egészen ritka, de felbukkan (az idézett Mióta
vagy, a Nyári éj s ott az öniróniában is), azaz a költô nem tagad-
ja annak lehetôségét, hogy a dolgunk olykor könnyûnek is tûn-
het. A komorság, a tragikus történések elviselésének legfôbb esz-
köze a fegyelem, ami leginkább a formában van jelen. Báthori
Csaba az Újhold örökösének tekinti magát, teljes joggal: e lap
költôivel rokonítja az erkölcsi komolyság s a formák ôrzése és
fölényesen biztonságos kezelése. Nemes Nagy Ágnest egyenesen
mesterének tekinti s az ô emlékének ajánlja a Fák címû költe-
ményt. Ne kerülje el figyelmünket, hogy e versben egy „kristá-
lyos ágon” felcsillan „egy apró, rezge fénypont”. Bármily apró:
nincs teljesen sötét.

D. Magyari Imre  
Báthori Csaba: Üvegfilm

Kockázatos honleányok

■ Jelentôs terjedelemmel szerepel a
magyar újságírás elsô száguldó ripor-
tere az 1960-ban megjelent Mai ma-
gyar múzsa címû, reprezentatív költôi
gyûjteményben. Méltatója akkoriban
a hírlapírás taposómalmától féltette a
mindennapokra érzékenyen reagáló
lírikust. Ô azonban eddigre hét ver-
seskönyvvel (is) igazolta fáradhatat-
lanságát. Ha ehhez még hozzávesszük
ötkötetnyi útirajzát s legalább tíz regé-
nyét, nyugodtan csodálkozhatunk: az
utóbbi hatvan évben mûvei közül jó-
szerivel egy sem látott napvilágot.

Ezt a figyelmetlenségbôl eredô kiadói bénultságot törte meg a K.
u. K. Kiadó; ízlésesen gyarapított Unikum sorozatában. Választá-
suk a Vengerkákra esett, amely az elsô világháború alatt aratott
megszolgált sikert (nem utolsó sorban a belôle készült színdarab-
nak köszönhetôen). A pesti szervezés-(kerítés) útján a cári Orosz-
országba kiszegôdött (fôleg) kórista lányok ügye mindenkit izga-
tott. A fölfokozott érdeklôdésnek a helyszínt s a körülményeket
ismerô szerzô maradéktalanul eleget tett. Nevezetes munkáját má-
ig a kitûnô háttérfestés ôrzi elevenen. Maradandóságának is zálo-
ga az otthonosság ebben az idôtartamát tekintve körülhatárolt vi-
lágban, hiszen a bolsevik forradalom véget vetett a tehetôs réte-
gekre számító – mondjuk: kétes – intézménynek. Aki napjaink-
ban olvassa a bennfentességrôl és a szociális együttérzésrôl tanús-
kodó könyvet, mindenekelôtt a tényanyagáért becsüli. Emellett
egyes alakjainak jellemrajzában fölfedezheti azt a prózaírói képes-
séget, melynek teljes kibontakozását valóban nem teszi lehetôvé
az idôigényes prózát a líránál is jobban „károsító” sietség…

A gyors munka elônye viszont a könnyedségben kamatozik. A
túlzott kidolgozottság ugyanis nemegyszer görcsössé formátlanítja
az ilyen jellegû mûveket. Nem beszélve arról, hogy az agyonírott-
ság általában a hangulatosság és a lendületesség ellen hat. Írónk pe-
dig éppen az utóbbiak terén jeleskedik. Ezzel tudja feledtetni a csi-
szoltság követelményeivel szemben elkövetett merészségeit.

Azok a lánysorsok, melyekrôl híven beszámol, a régi erkölcsi
normák szerint talán botrányosak lehettek. Mai szemmel nézve
inkább valamiféle fura szerencsejáték egy-egy felvonásaként ér-
tékeljük meglehetôsen naiv vállalkozásaikat. Eközben manapság
az övékénél jóval kockázatosabb és veszélyesebb szerencsepró-
bákról értesülünk.

Iszlai Zoltán
Pásztor Árpád: Vengerkák. K. u. K. 333 oldal

Háború és falu
■ Papp Tibor író, költô, mûfordító,
tipográfus 1936-ban született Tokaj-
ban, az egyetemre nem vették fel, így
lakatos szakmunkásként dolgozott
Egerben, Miskolcon, Csongrádon,
Debrecenben és Budapesten. 1957-
ben Franciaországba távozott, ahol
mûszaki egyetemet végzett Liège-ben,
majd a Dialogue címû folyóirat szer-
kesztôje lett, késôbb Párizsban ugyan-
csak alapítója a Magyar Mûhelynek.
1992-tôl a francia írószövetség vezetô-
ségi tagja, ettôl az évtôl kezdve újra
Budapesten él. 1996-ban költôi mun-

K Ö N Y V K I L Á T Ó

Magyar irodalom
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K Ö N Y V K I L Á T Ó

kásságért a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztjével,
2003-ban József Attila-díjjal tüntették ki.

Papp Tibor regénye szociográfiai ihletésû, egy, a történelem ál-
tal megkínzott falusi közösség mindennapjait meséli el, úgy aho-
gyan azt a szerzô kisfiúként átélte a második világháború idején.
Fôként arra keresi a választ, hogyan változik meg egyik napról a
másikra a falusi emberek élete a bombázások, az oroszok bejö-
vetele és a deportálások hatására? Egyáltalán van-e bármilyen fo-
lyamatosság a letûnt és a kialakulóban lévô világrend között?
Az elbeszélô kisfiúként tárja fel e világot, s jut el a háború elôt-
ti családi csendbôl a terror éjszakájába.

Rendkívül érzékletesen, szinte szociográfus módjára ábrázolja a
múltat, a vállaji szagokat, a reggeli illatokat, a bombák sivítását,
a koncentrációs táborból soha haza nem térô Kádár doktor úr tö-
rött lábat gipszbe bugyoláló igyekezetét, a borbély Feri bácsi bo-
rotvaélesítô mozdulatait, a Vendel-napi házi ünnep elôkészülete-
it, az oroszok bevonulását, a megszállók garázdálkodását, a fel-
nôttek Szovjetunióba történô deportálását, az orvos hiánya mi-
atti halált. A regény végén részletesen ír arról, hogy változtatta
meg a falusi emberek életét a háború után a rendszeres buszjárat,
mely nem csupán rendkívüli eseményt jelentett, hanem annál
sokkal többet, elvégre a buszon érkeztek haza a Szovjetunióba
robotra hurcoltak, már aki megtehette: ,,A Millerz-keresztnél a
buszmegálló poros volt, porosabb a kikövezett kisvárosi állomá-
soknál, világot jelentô deszkák helyett kövesút fedte a színpadot,
a napi munkától elfáradt, hozzátartozóit váró emberek is poro-
sak voltak, a férfiak fekete felöltôje, az asszonyok fekete szoknyá-
ja sötét hamuként szürkéllt, a kifényesített cipôkön szürke hályog
lapult. A sarki villanyoszlopon égô egyetlen sárga körte csak
annyi fényt szórt az akácfák lombjainak magasából, hogy a tár-
gyak és emberek körvonala, sárga szellemalakja a térben halvá-
nyan kirajzolódhatott. Mintha a semmibôl hozta volna a robo-
tosokat a busz, a létezô, de tapinthatatlan semmibôl, mert ami a
buszon túl volt, az olyan messze volt, hogy a vállajiak el sem tud-
ták képzelni. Nekik a buszon túl elgondolhatatlan feketeség-láp
lapult, ingoványos és veszélyes, mely a falu végétôl kezdve sza-
naszét terjedt, nagyobbodott, szélesedett Magyarországon túlra,
a Szovjetunió ismeretlen földjei és falui közé. A növekvô fekete-
séggel együtt nôtt a hideg képzete az emberek fejében, a kopo-
gósra fagyott sötétség. A vállajiak úgy képzelték el, hogy messze
a buszon túl, a szenvedés örök éjszakájában fürtökben didereg-
nek, lerongyolódott ruhában robotolnak, fapriccseken beteges-
kednek, sóvárognak és éheznek az elhurcoltak.”

A regényben leírt sorsok drámai módon mutatják be azt a szen-
vedést, melyen egy látszólag érdektelen kis falucska lakói keresz-
tülmentek.

B. L. 
Papp Tibor: Egy kisfiú háborús mozaikja
Európa Kiadó, 285 oldal, 2000 Ft.

Az árnyak birodalmának lakója
■ 1888-ban már egyértelmûen észlelhetôk voltak Friedrich Nietz-
sche kitörni készülô betegségének jelei. És a következô év elején To-
rinóban bekövetkezett az összeomlás. A 44 éves filozófus elméje el-
borult. Élete hátralévô egy évtizedét (1900. augusztus 25-én Weimar-
ban bekövetkezett haláláig) elborult elmével töltötte. Az összeomlás
közvetlen elôzményeit, az elborulását követô hetek, a magát Dionü-
szosznak, a Megfeszítettnek nevezô Nietzsche történetét írta meg re-
gényében Joachim Köhler. (A szerzôrôl tudni kell, hogy e merész iro-
dalmi kísérletét megelôzôen vaskos monográfiát írt a 19. század ki-
emelkedô, nagyhatású filozófusáról.)

A fentiekbôl következik, hogy mindent
tud hôsérôl, regénye Nietzsche írásain, fel-
jegyzésein és levelein, továbbá egyéb doku-
mentumokon alapul. Az olvasó tehát biz-
tos lehet benne, hogy abszolút hiteles, amit
olvas, de nyilván izgatja, igazi regény lett-e.
Hogy regényesített formába öntötte-e is-
mereteit, vagy úgy egészítette ki a valóság-
anyagot fikciós elemekkel, hogy a szöveg
egésze esztétikai síkra transzponálódott. S
ezáltal nem csak egy emberi tragédiát örö-
kített meg, hanem a Kor Filozófusának pas-
sióját követi nyomon.

A non-fiction és a képzelet szülte alkotóré-
szek oly szervesen illeszkednek egymáshoz,
hogy ember legyen a talpán, aki ezeket szét tudja választani. De mi-
nek is kellene ezt tennünk? Igaz, aki jól ismeri Nietzsche életrajzát
(és a mûveit!), az óhatatlanul elônyt élvez azzal szemben, akinek csak
felületes ismeretei vannak róla. Nietzsche alakján kívül még három-
négy, részben valóságos, részben kitalált szereplôt olyannyira eleven-
né tudott tenni Köhler, a helyszínek, a szituációk leírása annyira
plasztikus, hogy a bennünk megbújó kaján kisördög néhány oldal
után elcsitul. Mert kérdés: az ellentmondásos zsenit is megjeleníti-e,
vagy csak a szenvedô ôrültet tudja megmutatni? Véleményem sze-
rint többrétegû, homogén (és élô) nyelvezetû, ravaszul játékos és
mélyre ható ez a mû. Méltó tárgyához. S ez nem más, mint a „vég-
zetszerû ember, aki körül mindig mennydörgés hallatszik, és félelme-
tes dolgok történnek.” (A fordító Romhányi Török Gábor.)

Cs. A.
Joachim Köhler: Nietzsche utolsó álma 
Holnap Kiadó, 2004., 356 old., 1700 Ft

Itália testközelbôl
■ Bevallom, sosem jártam még
Olaszországban, de az itáliai kultú-
ra nagy kedvelôje vagyok. Iskolai
latintanulmányaim, melyeket kez-
detben tehernek éreztem, végül
mégiscsak megkedveltették velem
Rómát és Itália mûvészettörténeti
remekeit. Késôbb azok a csodás re-
neszánsz képek, a tökéletes szim-
metria megteremtésére törekvô
építészeti remekek, az ember utá-
nozhatatlan teremtett voltának
emléket állító szobrok ejtettek ra-
bul, órákon át tudtam nézegetni egy-egy nevesebb festô képét,
sajnos személyes élmény híján csupán könyvekbôl tehettem, te-
hetem ezt. Ebben az esetben aztán végképp nem mindegy, hogy
milyen minôségû az album, melybôl az antik és a reneszánsz vi-
lága visszaköszön. Esztétikus-e a kiállítása, jó kézbe venni? Enge-
di láttatni a részleteket is, melyeket csak az láthat, aki egészen kö-
zel megy az alkotásokhoz? Áttekinthetô-e, mennyire tudja elhi-
tetni velem, hogy ott állok Firenzében, mondjuk az Uffizi köze-
pén? Számomra ezek egy jó mûvészeti album ismérvei. 

Így aztán érdeklôdve vettem kezembe az Officina ’96 Kiadó Itá-
lia remekei címû méretes, gazdagon illusztrált mûvészeti albumát.
A könyvben a képek dominanciáját az egyes fejezetek elején lévô
rövid ismertetô töri meg, melyet a szerzô, Maria Laura Della Cro-
ce saját bevallása szerint sem kritikai tolmácsolásnak, sokkal in-
kább a képekhez fûzôdô kommentárnak szánt. A szerzô az olva-

Külföldi irodalom

Képzômûvészet
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sót idegenvezetôként szeretné kalauzolni „az évszázados kis temp-
lomok és hatalmas katedrálisok, kolostorok és monostorok, több
száz évvel ezelôtt kialakított, de még mindig változó, élô nyilvá-
nos terek, valamint paloták” falai közt. Az album képei önmaguk-
ban is mûvészi alkotások, sokszor olyan motívumokra nyitják rá
az érdeklôdô tekintetet, amin a felületes szemlélôdô könnyen át-
siklana. A festményekbôl kiemelt, mesterien kidolgozott részletek
alaposabb megfigyelése, a szobrokon ábrázolt végletes érzelmek
személyes átélése közelebb viheti napjaink emberét a reneszánsz
világ emberéhez, hogy a mûvészet erejének segítségével áthidalva
a történelmi szakadékot, jobban megérthesse motivációikat. Az
Itália remekei szerkesztôje azonban nem csupán a múzeumok fa-
lai között található alkotásokra kíváncsi, az utolsó fejezet képei a
jellegzetes olasz táj elemeként mutatják be kívülrôl és belülrôl egy-
aránt az egyházi építészet kiemelkedô alkotásait. 

A gondos válogatás eredményeként bemutatott neves és ke-
vésbé ismert mûvek hozzásegíthetik az olvasót ahhoz, hogy ki-
lépve a jelenbôl, képzeletbeli idôutazásra indulhasson a közép-
kori Itáliába. 

P. Z. 
Maria Laura Della Croce: Itália remekei
Officina ’96 Kiadó, 8500 Ft

Fellinit olvasni is jó
■ Elfogult vagyok: számomra Fellini
nem egy a nagy rendezôk közül, ha-
nem „a” rendezô, életmûve maga a me-
gunhatatlan teljesség, a kimeríthetetlen
gazdagság. Gondolom, ezzel nem állok
egyedül, s ezért tartotta érdemesnek
elôbb a zürichi Diogenes, majd a ma-
gyar Háttér Kiadó, hogy Daniel Keel
válogatásában Fellini írásaiból és nyi-
latkozataiból is közzé tegyen egy (saj-
nos, túlságosan kis) csokorra valót. És
nem csalódunk: írásban hajszálra
ugyanolyan, mint a filmjeiben, s amit
utóbbiakról mond, abból is az a portré rajzolódik ki, mint az inter-
júiból. Vagyis: bármit csinál, azonos önmagával.

Hogy milyen ez az „önmaga”, szívesen részletezném, de inkább
idézetekkel érzékeltetném, miért olyan jó Fellinit még olvasni is.
Például azért, ahogy kikéri magának, hogy elvárják: magyarázza
meg, mi az, amit csinál. „Ha képes lennék meggyôzôbben elmon-
dani, amit akarok, pártelnök lennék, próféta vagy szent, de az én
képességeim végesek: egy olyan történetmondó képességei, aki itt
és most él” – mondta 1960-ban. „Egy mû elsôsorban a spontanei-
tás eredménye” – szögezte le késôbb is és ugyanezt 1971-ben egy
pompás, szemléletes képpel így fejezte ki: „Nem szabad elôre tud-
nom, mit fogok csinálni: kiutat csak a sötétbôl, az ismeretlenbôl ta-
lálok. A magzatot is sötét éjszaka veszi körül, amíg az anyaméhben
növekszik”. De megfogalmazta ennek a másik oldalát is: „Mélysé-
ges ellenszenvet táplálok minden olyan eszmével szemben, amit
jelszavakba lehet süríteni”. 

Mindig lenyûgözve néztem a filmjeiben felbukkanó, fantasztikus
arcokat s lám, boldogan nyugtázom, hogy számára valóban az ar-
cok voltak a legfontosabbak, képes volt egyetlen snitt kedvéért Ró-
ma „összes futóbolondját” megnézni, mert bizony megeshet, hogy
„egy újonnan felfedezett arc kedvéért betoldok egy új figurát a for-
gatókönyvbe. Megnézek ezer arcot, hogy kettôt beletegyek a fil-
membe, de magamban rögzítem mindet”. Ezért van a nézônek
olyan benyomása, mintha egyetlen Fellini-film is az emberiségrôl

adna mintavételt. Ettôl érezzük úgy, hogy „a kultúra nem szükség-
képpen örömtelen, unalmas, nyomasztó valami”, fôképp, ha a
filmjeit nézzük. S mert nála élet = film, bizony ránk férne, hogy
saját életünket illetôen is hallgassunk rá: „Ha lenne gyerekem, min-
denekelôtt igyekeznék én tanulni tôle. Még sosem láttam olyat,
hogy egy szülô a gyereke fölé hajolt volna, hogy megkérdezze, mi-
lyennek látja a macskát, milyen az esô, mit álmodott az éjjel, vagy
hogy mitôl fél”. Döbbentem olvasom, hogy már 1983-ban meg-
sejtette, milyenek leszünk húsz év múlva: „Ahelyett, hogy vissza-
nyernénk az öncélú játékhoz való érzékünket, hajlamosak vagyunk
kötelességnek érezni még a szabadidô kitöltését is”. Ô, aki renge-
teget dolgozott, bátran hirdethette, hogy az az ember szabad, aki
képes „játszani, mint a gyermek”.

Nyerges András
Federico Fellini: Játszani, mint a gyermek
Háttér Kiadó, 147 oldal, 1500 Ft.

Önvédelem
reggeltôl estig
■ Valójában minden család köny-
vespolcán ott lenne a helye Susan-
na Ehdin svéd kutatóorvos köny-
vének, mert nemcsak a huszon-
egyedik század új egészségfilozófi-
áját mutatja be, de útmutatást is
ad minden korosztálynak azt ille-
tôen, hogyan lehet megelôzni il-
letve meggyógyítani a nyugati civi-
lizáció okozta kórokat, például a
cukorbetegséget, az ízületi elválto-
zásokat, a keringési problémákat,
vagy éppenséggel a depressziót. Ehhez mindenekelôtt az len-
ne szükséges, mondja Susanna Ehdin, hogy az általunk már is-
mert eljárásokat összhangba hozzuk az ókori, illetve a keleti ci-
vilizációk által alkalmazott módszerekkel. Hívjuk elô magunk-
ból az öngyógyítás képességét, az életerô, az energia áramlását,
amivel minden emberi szervezet rendelkezik, még ha nem is
tudtunk róla. E módszerek körébe tartozik az ókori Egyiptom-
ban már használt szín- és hangterápia, a kínai akupunktúra, de
a nem vallásos értelemben vett hit is, továbbá az ún. „elfogadó”
vagy empatikus környezet. Mindezeknél fontosabb azonban a
helyes táplálkozás: az, hogy sok nyers zöldséget, gyümölcsöt,
halfélét együnk és annál kevesebb húst. Fôként a nagyüzemi
módon elôállított élelmiszerek kerülendôk.

A könyv magyar olvasójának ambivalens érzései támadnak: a
svéd szerzô kiváló munkát tett le asztalunkra, igaza van szinte
mindenben, csak éppen... Csak éppen nálunk a bioélelmiszerek
megfizethetetlenek, a mi viszonyaink között utópiának tûnik,
hogy ki-ki a farmján megtermelt zöldségeket, a szabadon nevelt
baromfit vagy a saját halastavából kifogott halat egye. A kutatá-
sok Svédországban illetve az Egyesült Államokban folytak, s nyil-
vánvalóan ezeknek az országoknak az életszínvonalához igazod-
nak az életviteli tanácsok – magyar átlagpolgár aligha engedheti
meg magának, hogy jóformán reggeltôl estig az egészségét védje.
Ezért hat majdhogynem cinizmusnak e könyv megjelenése egy
olyan országban, ahol gyûjtést kell rendezni az éhezô gyermekek,
a hajléktalanok, a létminimum alatt élô milliók javára.

N. V.
Susanna Ehdin: Az öngyógyító ember
Magyar Könyvklub,  390 old, 1990 Ft

K Ö N Y V K I L Á T Ó
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■ A sárkányölô hôsökrôl szó-
ló mesék népmesekincsünk
legôsibb rétegéhez tartoznak –
olvashatjuk a Palatinus Kiadó
mesegyûjteményének borító-
ján. A sárkány lehet három-,
hét-, kilenc-, de akár huszon-
egyfejû is. Azon kívül, hogy fe-
jeinek száma sok, azért is ne-
héz elpusztítani, mert képes új-
jáéledni, és segítôtársa is akad:
pl. egy boszorkány személyé-
ben, aki adott esetben a felesé-
ge. Vagy csodálatosan gyors lo-
va van stb. A sárkány áldozato-
kat követel: elrabolja a király-
kisasszonyt, elpusztítja a derék
király katonáit és így tovább.
Különleges képességekkel kell
rendelkeznie annak, aki szem-
be mer szállni egy avagy egy-
más után több  ilyen szörnye-
teggel. A sárkányölôk a leg-
több esetben királyfiak, a há-
rom közül kivált a legfiatalabb
testvér. De lehet sárkányölô
hôs a nép egyszerû, bátor és
erôs gyermeke is. A segítség
azért neki is elkel: jó tündér,
maga a fogságba esett király-
lány, valamilyen állat bátorítja,
támogatja a hôst. A sárkányos
magyar népmesék közül a leg-
szebbeket, a legjellegzeteseb-
beket válogatta egy kötetbe a
mesekutató Boldizsár Ildikó. Az
általa szerkesztett kötethez Ke-
resztes Dóra készített gyönyörû,
egész oldalas, színes illusztráci-
ókat valamint fekete-fehér kí-
sérô-díszítô rajzokat.

A mesebeli szörnyek – „va-
rietas delectat” – sokfélék,
egyikük-másikuk a fent emle-
getett sárkányoknál, szeren-
csére, kevésbé félelmetes. A
Lynn Munsinger által megraj-

zolt monsterek megejtôen
csúnyák, elviselhetetlenek,
szófogadatlanok, de az az iga-
zi  baj velük, hogy mindig és
nagyon éhesek. Mit éhesek?!
Torkosak, falánkak, mohók,
habzsik, zabagépek. Kisebbek
ugyan egy kisfiúnál, de legszí-
vesebben mindent: legyen az
élelmiszer (cukor, zsír, ropi)
vagy olajfestmény, esetleg tor-
nacsuka, felfalnának. Amikor
megjelennek, a házigazda pró-
bálja kordában tartani szeret-

ni való, ám egyre szemtele-
nebb vendégeit... Susan Hey-
boer O’Keefe verses meséjét Ha-
raszti Miklós ültette át magyar-
ra, remekül. Az Animus Kiadó
szórakoztató kiadványának lé-
nyege: 3–6 éves hallgatói-ol-
vasói általa gyakorolhatják a
számolást egytôl tízig.

A körtemuzsika, A cinegeki-
rály, a Hogyan tanultam meg
írni?, a Három Matyi, a Gergu-
lics inasa, a Történet egy másik
csalóról, A szánkó egytôl-egyig
Móra Ferenc legszebb írásai kö-
zé tartozik. Megtalálhatók ab-
ban a Reich Károly által illuszt-
rált kötetben, amely A körtemu-

zsika címet viseli, de rajtuk kí-
vül még négyszer annyi remek
rövid mese, illetve többségében
igaz történet sorakozik a lapja-
in. A válogatás nagyobbik ré-
szében saját gyerekkorára emlé-
kezik vissza az író, elénk idéz
egy szépre-jóra vágyó kisfiút.
Érzékeny, finom és mélyen
megindító írások ezek – vallja a
kötet szerkesztôje. Talán nem
hat bombasztikusan a kifejezés:
a magyar gyerekirodalom
gyöngyszemei.

A Tessloff és Babilon Kiadó ha-
sonló kiadványáról, egy új is-
meretterjesztô sorozat elsô kö-
tetérôl (Így éltek az ókori ró-
maiak) már hírt adtam tavaly
karácsonyi számunkban. Most
itt van végre a folytatás, azaz:
Cath Senker Így éltek az ókori gö-
rögök címû munkája a történe-
ti kronológia alapján megelôzi
az elôbbi kötetet. Lévén, hogy
a hellének Kr. elôtt 2000 körül
telepedtek meg a Peloponné-
szoszon. Az ókori görög világ
fénykora, a klasszikus korszak
a Kr. elôtti 480–330-as évekre
esett. A hellenisztikus korszak

(Kr. e. 323–330) jelentette en-
nek a nagy antik civilizációnak
a felbomlását, átalakulását. Ez
a könyv arra vállalkozott, hogy
ízelítôt ad az ókori görögök
életébôl, szól a gazdálkodás-
ról, a háborúkról, az ünnepek-
rôl, a sportról, a színházról, a
mûvészetrôl, az öltözködésrôl,
az építészetrôl. A 10 év körüli
gyerekek kapnak bepillantást a
régmúltba: a rövid, tömör ma-
gyarázatok és képaláírások se-
gítségével átfogó képet kapnak
a társadalmi és az egyéni élet

legfontosabb terrénumairól,
eseményeirôl. Az ábrák ponto-
sak, szépek. A kötetben négy
átlátszó fólia van, ha ezeket
fölhajtjuk, betekinthetünk egy
épület, egy hadihajó, egy szín-
ház és a szûzek temploma, a
Parthenón) belsejébe is. A for-
dítás Dobrás Zsófia munkája.

Játékok esôs napokra, Kalan-
dok a szabadban, Gyerekek a
konyhában, Tanuljunk játsz-
va!, Kézmûvesség, Ünnepek –
íme néhány fejezetcím Trish
Kuffner Játéktippek c. kötetébôl.
Az Animus Kiadó kiadványáról
tulajdonképpen mindent el-
mond az alcím: 365 játék és te-

vékenység 6–10 éveseknek.
Hogy mekkora kincs egy ilyen
játékoskönyv, azt nem kell
hosszan ecsetelnem. Legfel-
jebb azt érdemes megjegyezni,
hogy az elsô fejezet, természe-
tesen, a tevékenységek megter-
vezésérôl, a kellékek összeállí-
tásáról, néhány fontos szem-
pontról és jó tanácsról szól. A
remekül illusztrált, Ilyés Emese
által fordított mû Bevezetôjé-
bôl hadd idézzem a szerzô leg-
fontosabb gondolatát: „A Já-
téktippek címû sorozat azzal a
céllal íródott, hogy ötletekkel
szolgáljon a gyermek szabadi-
dejének hasznos eltöltésére.
Reményeink szerint a kötet-
ben szereplô játékok és tevé-
kenységek megmozgatják a
gyermek fantáziáját és kreativi-
tását, elôsegítik kapcsolatte-
remtô képességének fejlôdését.
A könyv hasznos ötletekkel
szolgál a tanulás utáni idô
megtervezésére, a fülledt nyári
délutánok vagy éppen egy
hosszú téli hétvége üres órái-
nak eltöltésére.”

Cs. A.

Mesék, igaz történtek, játéktippek

G Y E R E K K Ö N Y V - K I L Á T Ó



■ „…egész esendô életem egyet-
len gyónás volt a papíron. Írása-
imnak ez az egyetlen »értéke«.
Sose vádoltam, sose szóltam meg
senkit. Ezért vallom hívônek ma-
gamat. Földi szinten még a szere-
tô szívek is megosztottak, de
azon a bizonyos metafizikai
szinten, mely Jézus óta egyetlen
vigaszunk: mindenki és minden
egy. Jézus gyûlölte a bûnt és sze-
rette a bûnöst, egyetlen embert
sem rekesztett ki szívébôl. Aki
csak egy valakit kirekeszt – Jézus
óta – mindenkit kirekeszt, senkit
se szeret. Drámánk, hogy egyelôre
a földön élünk: a tökéletes egység
és a tökéletes megosztottság közt
hányódva (»Halak a hálóban«).”

Pilinszky János eddig kiadatlan
leveleinek egyikében szerepel-
nek az iménti sorok. A leveleket
nagynénjéhez, Baitz Máriához
írta, aki egyben keresztanyja is
volt. Sorsról, életrôl, hitrôl, re-
ményrôl, egészségi állapotról,
úti és költôi tervekrôl, olykor
befejezettnek hitt, de talán sose
véglegesített regényfejezetrôl
szólnak bekezdések. Akárha ki-
talált nagynénihez is írhatta vol-
na ôket amúgy Mikes Kelemen
módjára, annyira át- meg átszö-
vi az elmélkedés, a filozófia, s
bizony, olykor, mintegy sejte-
tôn a számvetés is az üzenete-
ket. A feladó soraiból, amelyek
sokszor korábbi eseményekre
utalnak, Baitz Mária általunk
nem ismert leveleire válaszol-
nak, az sejlik, hogy a költô és ke-
resztanyja között afféle se vele,
se nélküle viszony volt. Az erôs
egyéniségû nagynéni a felnôtt
Jancsi fölött is anyáskodni kí-
vánt, Pilinszky azonban nagyon
szelíden, gyengéd megfogalma-
zással, szinte csak a sorok között
adja Mári tudtára azt a vágyát,
hogy függetlenedve szeretne kö-
tôdni a családhoz. De minden-
képpen kötôdni szeretne!

Az 1972 és 1981 között kelt
dokumentumokat Baitz Mária

halála elôtt Pilinszky János uno-
kahúgára, Kovács Erikára hagy-
ta, aki most az Osiris Kiadó
gondozásában közreadta a rábí-
zott kincset. A „Mindenbôl köl-
tészet lesz és csend…” címû kö-
tetet régi albumokból váloga-
tott fényképek illusztrálják,
amelyeket nem ismerhetett a
közönség. Kovács Erika, édes-
anyja régi naplóját is felhasznál-
va rövid, de szövevényes család-
történetet kerekített az elôszó-
ban és a leveleket követôen. Ki-
derül például a visszaemlékezé-
sekbôl, hogy abban a lakásban,
amelyet a lebombázott Deák
Ferenc utcai helyett a Molnár
utca 17-ben kapott a família,
nyolcan laktak: a Pilinszky test-
vérek, vagyis Veronika és János,
édesanyjuk, Nyanyi, továbbá a
költô nôvérének családja, férj és
három gyerek, valamint a hajda-
ni apáca, Konzoláta nôvér, aki a
háztartásban segített.

A levelek közreadója ma is eb-
ben a lakásban él, s engem is ott
fogadott. A kisszobában a régi
bútorok közül még megtalálha-
tó az éjjeliszekrény, és megvan
egy kiskredenc is. A lakás többi
részében a hatvanas-hetvenes
évek divatját idézi a berendezés.
Nincs ez másként az alkóvos
szobában sem, amelyben hajda-
nán Pilinszky János lakott. Ven-
déglátóm, Kovács Erika meséli,
hogy a költô – akit ô, az unoka-
húg  gyerekként Mókának szólí-
tott –  erôs dohányos volt és el-
mélkedés közben szeretett az
ágyban is füstölni. Idôvel már
minden lepedôje, paplana ki-
égett, és a dívány matracán is
hatalmas lyukak tátongtak. Dol-
gozni azonban nem tudott ott-
hon. Presszóba járt, de ott sem
hagyta békén Erika és öccse,
Áron. Folyton utánaosontak,
számítva azokra a cukrászsüte-
ményekre, amelyeket a gyerekek
megjelenésekor tálcaszám hoz-
tak nagybátyjuk asztalára. S hiá-
ba intette ôket a költô az illem-

re, szinte mindig mindent az
utolsó morzsáig felfaltak.

Zajlott az élet a Molnár utcai
lakásban. A költô barátai rend-
szeresen megfordultak a családi
otthonban. Nemes Nagy Ág-
nes, Lengyel Balázs, Németh
László, Görgey Gábor, Pilinsz-
ky volt, piarista gimnáziumi
osztálytársai, akikkel sokáig tar-
totta a kapcsolatot és még sokan
mások gyakori vendégek voltak.

A levelek pedig, a könyv fô-
szereplôi, többnyire szigligeti,
székesfehérvári, illetve velemi
keltezésûek. Ez utóbbi helyen
Törôcsik Mariék házában la-
kott a költô, ahogy egyik alka-
lommal írja, egy, „Mariéknak”
ajándékozott Mednyánszky-
grafikával „örökbérleti jogot
szerzett” náluk.

A könyvbôl kiolvasható sze-
mélyes vonatkozásokon kívül,
amelyekbôl csak néhányat emel-
tem ki, irodalomtörténeti tanul-
ságokkal is szolgál a kötet. Pi-
linszky levelezése már korábban
napvilágot látott, akkor azon-
ban kimaradtak a most nyilvá-
nosságra hozott levelek. Ezek
rendszerezésével Kovács Erika
nemrégen kezdett foglalkozni.
A teljes gyûjteménybôl mind-
össze két-három üzenet tartal-
mát fedi továbbra is homály.
Ezek a példányok olyanfajta ma-
gánjellegû információkat tartal-
maznak, ami nem tartozik a
közvéleményre, tudtam meg
Kovács Erikától.

A Pilinszky-kutató Hafner Zol-
tán szerkesztette a kötetet, s
szintén ô készítette a tudomá-
nyos igényû jegyzeteket, ame-
lyek megmagyarázzák a levelek
bizonyos, tájékoztatás nélkül
kevéssé érthetô utalásait. Hafner
Zoltán szerint ezeknek az emlé-
keknek az ismerete új megvilágí-
tásba helyezi a költô utolsó kor-
szakát. Ôt, a kutatót, személye-
sen legjobban ez az idôszak iz-
gatja. A szakmabeliek körében is
hódít az az immáron tévesnek

bizonyult elgondolás, hogy Pi-
linszky alkotói válságban, „le-
szálló ágban” volt ebben az idô-
szakban. Nos, a reménykedô
megfogalmazás, a költô egészsé-
gi állapotának javulásáról, a
nyugtatók mennyiségének csök-
kentésérôl tudósító szavak, a
munkával töltött éjszakákról,
útitervekrôl is beszámoló sorok
megcáfolják ezt a vélekedést.
„Lényegében munkám a legfon-
tosabb. Nem »irodalmi« okok-
ból, hanem érzem, hogy ez az
egyetlen mód számomra, hogy
egységbe fogjak mindent és
mindenkit” – vallja meg Mári-
nak 1979 augusztusában Velem-
bôl. Tervezte, hogy drámát ír,
amely a rákospalotai zárdában
játszódott volna. Idôvel talán
annak a regénynek a részletei is
elôkerülnek, amelynek, a közre-
bocsátott emlékek tanúsága sze-
rint túljutott a negyedik fejeze-
tén. Rejtély megoldásához is
hozzásegít a kötet: az Akadémi-
ai Könyvtárban ôrzött Pilinsz-
ky-hagyatékban nincs meg az a
filmgyári szerzôdés, amelyrôl
többen tudni véltek. A Szabad-
esés címû novelláját szerették
volna megfilmesíteni, de a költô
a forgatásokról folyó tárgyalások
alatt rosszul lett, onnan vitték
kórházba. 

A sejtelem azonban, hogy „az
utolsó összefoglalást” végzi, sok
helyütt ott bujkál a mondatok-
ban. Mintha gyónás volna a
majdnem száz, most nyilvános-
ságra hozott levél. És könyör-
gés. „Imádkozzatok értem; s fô-
ként szeressetek, irgalmasan,
megbocsájtón: Jancsitok”.

Mátraházi Zsuzsa
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„Imádkozzatok értem…
irgalmasan”
Pilinszky János utolsó éveinek levelezése
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Telefon/fax: 466-0703. A megrendeléseket postán,
utánvéttel teljesítjük, a postaköltséget felszámítjuk.

A  L u c u l l u s  2 0 0 0  K i a d ó  a j á n l j a
Bernie Britt: Svindli
(Egy facér férfi fortélyai) 

A közepes tehetségû ponyvaregényíró, G. B.
Alexander, barátja unszolására elmegy egy
jóshoz, aki legnagyobb rémületére közeli
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■ A  Brémai  Egyetem Kelet-
Európa Kutatóintézete  „Sza-
mizdat”  kiállítása Berlin, Prá-
ga és Brüsszel után megérke-
zett Budapestre. A megnyitón
ünnepi beszédet tartott
Demszky Gábor fôpolgármes-
ter és Magyar Bálint minisz-
ter, felidézve egykori tevé-
kenységük körülményeit.
Joschka Fischer német külügy-
miniszter méltatta a szamiz-
dat kiadványok és kiadóik sze-
repét a valóságos és az eszmei
falak lebontásában. A brémai
Intézetet 1982-ben alapítot-
ták, a volt szocialista országok
ellenzéki kiadványainak, un-
derground mûvészetének do-
kumentálására, a gyûjtemény
napjaikra már százezres nagy-
ságrendû. A kiállítás a XX. szá-
zad ötvenes–nyolcvanas évei-
nek alternatív kultúráját mu-
tatja be, az illegális körülmé-
nyek között terjesztett íráso-
kat, kiadványokat, a kéziratos
és nyomtatott könyveket,  va-
lamint a kapcsolódó mûvésze-

ti alkotásokat. A Millenáris
Park D. Kiállítócsarnokában
„Alternatív Kultúrák Közép-és
Kelet-Európában 1956–1989”
címmel megnyílt kiállítás a
Brémai Egyetem, az Európai
Kulturális Alapítvány és a Mil-
lenáris Kht. koprodukciója. A
külföldi bemutatókhoz képest
az itteni gyûjtemény kiegé-
szült a cseh, szovjet, lengyel,
az egykori NDK, valamint a
hazai magyar anyaggal, az
adott idôszakra jellemzô un-
derground zenével foglalkozó
résszel. A kiállítást rendez-
vénysorozat, filmvetítések, vi-
taestek egészítik ki.  

A Francia Intézet „Szamiz-
dat és Párizs” címmel rende-
zett kerekasztal-beszélgetését
Rajk  László, a kiállítás  lát-
ványtervezôje vezette.  A té-
mát felkért hozzászólók, Ken-
de Péter, Szilágyi Ákos író, va-
lamint Xavier Galmiche fran-
cia szamizdat-kutató és Stanis-
las Pierret, a Francia Intézet
igazgatója vitatták meg.

Az est tematikája több na-
gyobb kérdéskörre épült. El-
sôként a különbözô, politikai
és mûvészeti irányzatok egy-
másmellettisége és kölcsönha-
tása került megvitatásra. Az
elnevezés eredete is sajátsá-
gos. A múlt század közepén
alkotta az orosz Nyikolaj
Glazkov költô, aki hiába pró-
bálta megjelentetni verseit.
Így saját maga kötötte kötetbe
írásait, melyre ráírta: gúny-
ból: „önkiadó” azaz szamiz-
dat. Azóta ez a terminus jelö-
li a hivatalosan tiltott kiadvá-
nyokat, publikációkat.  Ezt a
különös sorsú embert szere-
peltette késôbb Tarkovszkij
Andrej Rubljov címû filmjé-
ben metaforikusan, mint leve-
gôúszót. Maga a fogalom a
második világháborút követô
idôkben lett általánosan elfo-
gadott, ekkor, fôleg a Sztálin
halálát követô idôkben kerül-
hetett sor a cenzúra megkerü-
lésével kiadott mûvek terjesz-
tésére. Ezek a kiadványok ma

már a könyvkiadás egyetemes
történetének szerves részei.

Azokban az országokban,
ahol a véleményszabadság
korlátozott, mindenkor felér-
tékelôdik az irodalom szerepe.
Kelet- és Közép-Európában is
az irodalom adott hangot a
változást követelôknek. Világ-
hírû írók, mint Milan Kunde-
ra, Borisz Paszternak, Anna
Ahmatova, Jaroslav Seifert,
Konrád György és sokan má-
sok voltak megszólaltatói en-
nek az irányzatnak. 

Az a tény, hogy elnyomó
rendszerekben a magánszférá-
ba szorul vissza a szuverén
gondolat, tradicionálisnak te-
kinthetô. Ezt a funkciót töl-
tötték be a XVIII. századi sza-
lonok. Az orosz társadalom-
ban a „konyha” szolgált az ér-
telmiségi összejövetelek szín-
terévé, mint ahol a lehallgatás
veszélye a legminimálisabb.
Kelet-közép-európai reláció-
ban a lengyel és a magyaror-
szági alternatív mozgalom
volt a legaktívabb.

A második kérdéskör az
1968 utáni nagy paradigma-
váltáshoz kapcsolódott. Az a
korszakos fordulat, amely
Helsinkivel vette kezdetét, ha-
talmas lendületet adott az „ér-
telmiség lázadásának” és az
1972–1975 körüli idôkben
már a szamizdat intézménye-
sítésérôl beszélhetünk. A fel-
erôsödô társadalmi megmoz-
dulások jellemezték ezt az
idôszakot, melyet többek kö-
zött Szaharov jogvédô moz-
galma, Adam Michnik, Ben-
cze György és Kis János tanul-
mányai fémjeleznek.

Tausz A.
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Szamizdat a Millenárison
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ár több mint három
hónapja élünk az új
lakásban, de a levele-

ink nagy része még a régi címre
megy. Tudniillik – csak a példa
kedvéért – ha van egy Hivatal
Magyarországon, annak négy
részlege van. Vagy öt… Na
most az ember mind a négy
részleggel levelezésben áll, és
megpróbálja bejelenteni egy
központi számon a címválto-
zást. Ilyen, kérem, nincs! Hát
mi van? Mind a négy (vagy öt)
részleget külön-külön föl kell
hívnom, hogy bejelentsem?
Hát sajnos… Na jó. Csakhogy
egy részlegnél is van négy (vagy
öt) menedzser, ügyintézô,
munkatárs stb. Ha egyiknél be-
jelentem a címváltozást, a többi
még nem tudja. Az Internet
már összeköti az én komputere-
met Wellingtonnal (Új Zéland
fôvárosa). De a Magyar Gumi-
csont Hivatal II/b. részlegénél,
Kabócza Lajos és a vele szem-
ben ülô Bakócza Lujza ügyinté-
zôk számítógépeit még nem ké-
pes a hazai informatikai tech-
nológia összekötni… 

Ezért hát meglepett, amikor
szabályos levél érkezett az új
címünkre Párizsból, de nem a
feleségemnek, nem is nekem,
hanem Benjáminnak. Benjá-
min ugyanis kutya. A mi ku-
tyánk, kutyául szólván: a mi
falkánk tagja. 

Adresse: Kertész Benjámin Ki-
rályok útja 190 I. 6. Budapest,
1039 HONGRIE

Expediteur: Pacha Benidir 13
Rue J.H. Mansart 92600 AS-
NIÈRES FRANCE

Kedves Ben, kellemes sétákat
kívánok az új lakóhelyeden, re-
mélem találsz kis barátnôket.
Nosztalgiával gondolok azokra
a napokra, mikor még ketten
voltunk, jól megfértünk, ugye?
Nem úgy, mint ezzel a két be-
képzelt fajmacskával, akik azt

hiszik, hogy mert ôk puha, bé-
lelt kosárban pottyantak a vi-
lágra, én meg egy romházban,
ôk már különbek nálam. A
Poucko folyton verekedne, a
Rhamses pedig szerintem (köz-
tünk legyen mondva) ferde
hajlamú… Mindig nyalogatni
akar, meg hozzám simulni!
Mit csináljak, el kell ôket visel-
nem. Boldog ünnepeket és si-
keres gazdag újévet kívánok
neked és a gazdinak és a ked-
vencednek, az Évikének. Puszi
és szimatolás Pacha. 

Mi is puszilunk és legjobb kí-
vánságainkat küldjük Poucko és
Rhamses. 

Pacha a mi Macskás Tantink,
Ágika macskája (Ágika Párizsban
él, a feleségem legközelebbi ro-

kona), és egy fölújításra ítélt ro-
mos ház elôtt találkozott a macs-
kával vagy tizenkét éve. A kö-
lyök nem volt több három hóna-
posnál, és egy kifejlett német ju-
hásszal állt élet-halál harcban. A
kutya orra már a kis dög karmai-
tól csupa vér volt; a gazdái, tíz év
körüli gyerekek, azon tanakod-
tak, hogyan adják be otthon a
Mamannak a „balesetet”. 

Ágika remélte, hogy a macska
legközelebb nem lesz ott, de ott
volt. Olyan mocskos volt, hogy
a szôrén szinte cementpáncéllá
keményedett a sár. Csak egy ki-
csit megmosdatom… – gondol-
ta Ágika. 

Te csak ne mosdasd meg,
mondta a férje, mert akkor nem
szabadulunk tôle soha. Ismer-
lek… De nem, isten bizony,
csak egy kis mosdatás, és már
dobom is ki! A kóbor kandúr-
kölyök, két nap múlva elfoglal-
ta a teljes lakást, akár egy hedo-
nista keleti kényúr. Mint egy tö-
rök pasa. 

A másik kettôt, Pouckót és
Rhamsest örökölte Ágika. A lá-
nya vette az unokájának, de –
szokás szerint – nem volt, aki

foglalkozzon velük. Legutóbb
pedig Benjamint nem bírtuk
dajkaságba adni sehová, hát be-
vágtuk a kocsiba, és meg sem
álltunk Párizsig. 

Benjámin kocsi-bolond volt
mindig, az utazást hallatlanul
élvezte, de Pacha már némi ag-
godalommal töltötte el. Az
öreg kandúr is gyanakodva fo-
gadta a kutyát. De azután hal-
latlan intelligenciával vették
tudomásul a kényszerû együtt-
élést, elegánsan kikerülték egy-
mást, konfliktusnak nyoma
sem volt közöttük. Egy év
múlva, amikor Ágikánál már
ott tanyázott Poucko és Rham-
ses is, megismétlôdött négyük
között a már ismert kulturált
és méltóságteljes viselkedés. 

Sok jó állat kis helyen is
megfér. 

Büszkén és kicsit szomorúan
figyeltük ôket – arra gondol-
tunk, mikor tanulnak már, ha
nem is etikát, de legalább né-
mi etikettet a vadállatoktól az
emberek.

„Rímese”

■ Nagyszerû dolog lehet gyer-
meknek lenni, ha olyan könyve-
ket olvashat, mint amilyen Varró
Dani (bocsánat Dániel) új verses
meséje. Nagyszerû dolog lehet
felnôttnek lenni, ha olyan köny-

vet olvashat gyermeki szívvel,
mint amilyen a Túl a Maszat-he-
gyen. Azt mondják a gyermek-
irodalomhoz értôk, hogy az iga-
zán jó gyermekkönyv kétfedelû:
egyszerre szórakoztatja a gyerme-
ket és varázsolja vissza gyermek-
korába a felnôttet. Persze mást
ért meg a felnôtt és mást a gyer-
mek a mesébôl, de az igazán re-
mek mese mindkettôjük számára
örömöt okoz. Muhi András ka-
landjai a pacák birodalmában
nem hagyományos történet, pe-
dig olyan, mintha már valahol
olvastuk volna. A rímek (melyek
oly könnyedén röppennek a ki-
váló tehetségû fiatal költô tollára,
mint méhecskék a tarka virágra)
csengô-bongó varázsa, néhol hu-

moros összekacsintása, egyszerre
idézi Kosztolányit és Weöres
Sándort, mégis egyéni, mégsem
klasszikus, hanem mai. Ugyan-
ilyen a forma is: hol Dante, hol
József Attila, hol maga Homé-
rosz lesz a tréfa tárgya megtöltve
igazi Varró Danis gyermeki báj-
jal, rímes furcsa játékkal, vidám-
sággal. Végül pedig maga a törté-
net, mely gyermekekrôl gyerme-
kekhez szól (a költô néha kihajol
a versbôl, egészen derékig), gyö-
nyörködteti, elvarázsolja, tanítja
ôket egyszerre, mégsem tanmese,
mert csupa tréfa, melyen felnôtt,
gyermek egyszerre, KÖZÖSEN
nevet. A rímek zsongító játéka
elôl nehezen szabadul az olvasó,
a költô a kalandba magával ra-

gadja, a gyermek pedig olvassa,
olvassa, mint egykor szülei Vac-
kor kalandjait az elsô bében.
Mégis más ez a világ, Muhi And-
ris és Janka kalandjai nagyon is
maiak, van Internet és email, kó-
la, Harry Potter és menedzser-fo-
ci 2000, a lényeg azonban válto-
zatlan: az utazás, melynek során
nemcsak a hôs, de az olvasó is
megváltozik: jobban megismeri
magát, korát és a költészetet.
Kedve támad verset írni, rímben
elbeszélni, miként is esett Varró
Dani kalandja Anyeginnel.

Pompor Zoltán

Varró Dániel: Túl a Maszat-hegyen
Magvetô,  2290 Ft

M

Kertész Ákos

Pacha Benidir levele
Kertész Benjáminnak
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■ A pártállamban elônyt élvezett min-
den, ami bizonyíthatóan (vagy anélkül,
de saját jól felfogott érdekünkben mégis
ajánlatos volt elhinni) orosz eredettel di-
csekedhetett. Volt azonban egy orosz ki-
fejezés, amely kivételt képezett,
olyannyira, hogy 1989 elôtt még az Ide-
gen szavak szótárában, sôt, a lexikonok-
ban sem szerepelhetett (nota bene: a
Munkásmozgalmiban sem), holott ere-
dendôen ott lett volna a helye. Talán az
eddigiekbôl is rájött az olvasó, hogy a
szamizdatról beszélek, ennek pedig (ép-
pen most) mi más lehetne az apropója,
mint Hodosán Róza memoárkötete, a
Szamizdat történetek. A szerzô nemcsak
érzékletesen, láttatóan, azt is mondhat-
nám: olvasmányosan ír, de azzal is le-
vesz a lábamról, hogy csak arról, ami sa-
ját életébôl a közre tartozik s ezért  in-
kább kevesebbet, mint az indokoltnál
többet enged szabadjára az érzéseibôl,
szubjektív benyomásaiból. Könyvét kü-
lön is rokonszenvessé teszi mindaz, amit
bevezetôben ígér (és késôbb maradékta-
lanul be is vált): „nem a történész kor-
szakfeltáró igényével” ír, sôt, nem az mo-
tiválja, hogy mindenáron „hiányt pótló”
mûvet hozzon létre – pedig a hiány va-
lóban létezik. (Annak ellenére, tegyük
hozzá sietve, hogy a kilencvenes évek kö-
zepén Csizmadia Ervin A magyar de-
mokratikus ellenzék címû kétkötetes
munkája, kiegészítve egykötetnyi doku-
mentummal, ebbôl a hiányból derekasan
sokat ledolgozott). És mégis: éppen az a
fajta feldolgozás képes lekötni és meg-
gyôzni az olvasót, amely Hodosán Róza
munkájában – talán ösztönös ráérzéssel,
talán tudatos döntés eredményeként – a
távolságtartás és élményközeliség remek
arányát valósítja meg. Nyilvánvaló, hogy
az sem mellékes, mikor mondja el az em-
ber, amire emlékezik: a történésekhez túl
közeli feldolgozás óhatatlanul a pozitív
és negatív elfogultságok sorozatához ve-
zethet – talán ezért is kellett évtizednél
hosszabb idônek eltelnie ahhoz, hogy
Hodosán Róza szamizdat történeteit
megismerhessük – és az se lett volna jó,
ha ennél tovább vár vele, mert a napja-
inkban burjánzó visszaemlékezésdöm-
ping tetemes részével épp az a baj, hogy
a memoár akkor születik meg, amikor a
memória már kihagy, és sehogy sem,
rosszul, félig vagy hamisan tudja csak fel-
idézni az emlékeket. (Nem is beszélve e
mûfaj ama variánsáról, amikor valaki –

akár a legnagyobb jóhiszemûséggel –
megkölt magának emlékeket, s miután
ezt megtette, köti az ebet a karóhoz,
hogy mindaz úgy is volt).

Hodosán Róza mindeme Szküllák és
Karübdiszek között remekül lavírozott,
holott az ô dolgát – politikai témáról lé-
vén szó – még valami nehezítette: „az el-
múlt tíz-egynéhány év az események sze-
replôit különbözô utakra terelte, ahol
idônként adódnak találkozási pontok.
de többnyire mindenki éli a többiekétôl
független életét – mondja ô maga errôl a
kényes kérdésrôl. – A rendszerváltással
szétesett az a kis közösség, amely elôtte
sem volt homogén, hiszen csak egyetlen
közös dolog tartotta össze: a rendszer-
hez való viszonya, s ebbôl fakadóan a
rendszerváltás érdekében kifejtett tevé-
kenysége. Majd pedig, amikor a fordulat
bekövetkezett, mindenki ment a maga
útjára”. Azt meg magában hozzáteszi: ki
a Fideszbe, ki az SZDSZ-be. Hodosán
Róza azonban (tárgyilagossága bizonyí-
tékaként) „a szereplôk” cselekedeit nem
aszerint értékeli, hogy a jelenben melyik
oldalon állnak: a mai ellentéteket nem
vetíti vissza a nyolcvanas évekbe, amikor
például az egyik lakásnak, melyben a til-
tott és üldözött szamizdatok készültek, a
manapság másféle szerepléseirôl elhíre-
sült Schlecht Csaba volt a hatóságok
elôtt még le nem feketedett bérlôje. Ho-
dosán Róza következetesen csak arról és
csak azt mondja el, amirôl személyes
részvétele alapján tud – ezért fordulhat
elô, hogy míg Orbán Viktor felbukkan
az 1988. június 16-ikával kapcsolatos
rendôrségi atrocitások leírásakor, a Be-
szélô dunabogdányi nyomdáját fenntar-
tó szamizdatosok, akikkel neki magának
közvetlenül kapcsolata nem volt még a
névmutatóban sem, csak a jegyzetanyag
egyik apróbetûs mellékletében szerepel-
nek. Jobb ez így: ettôl az is hitelesebb,
amit – kalandos volta miatt – akár egy re-
gényírói fantázia termékének is hihet-
nénk. Annak az l988 májusi „nagy lebu-
kásnak” a históriája például, amely a
szerzô és (késôbb, 1990-ben ezt a napot
saját emlékirataiban szintén megörökítô)
állambiztonsági figyelôje közt végbeme-
nô, folyamatos csikicsukit jeleníti meg:
azt a versengést, melynek keretében egyi-
kük önmagát felülmúló ravaszsággal
próbálja lerázni követôjét, másikuk az
övén is túltevô szívóssággal  próbál még-
is rátapadni, mint „célszemélyre” –

olyan fejezet, melyhez hasonlót legfel-
jebb John Le Carré politikai krimijeiben
olvashattunk. Remek fogás a szerzô által
leírtaknak a BM III/III. Csoportja jelen-
téseivel való ellenpontozása (olykor ki-
egészítése) is: bár a Történeti Hivatal
rendre „kifestette” az érintettek nevét –
mintha nagyobb társadalmi érdek fûzôd-
ne ahhoz, hogy ezek inkognitóját véd-
jék, mint ahhoz, hogy az igazságra fény
derüljön – még így is egyszerre dermesz-
tô és mulatságos a belügyesek stílusa, lá-
tásmódja, politikai meggyôzôdésrôl
nem, inkább unott penzumteljesítésrôl,
vagy elszánt karrierépítésrôl árulkodó
magatartása. 

Van aztán az olvasónak még egy – fen-
tiekhez képest merôben szubjektív – be-
nyomása: az, hogy fiatal könyvet tart a
kezében. Nemcsak azért, mert akik sze-
repelnek benne, túlnyomórészt a hu-
szonévesek. Sokkal inkább azért, mert –
bár a szerzôtôl mi sem áll távolabb, mint
holmi nosztalgiázás az elmúlt dolgok
iránt – mindaz, amit leír, csakis az ifjú-
ság története lehet, annak lendületével,
tapasztalatlanságával, felháborodni és
hevülni képes érzelmi telítettségével, ve-
szélyekre, kockázatokra fittyet hányó
könnyedségével. Így hinni valamiben,
ennyire nem törôdni a nehézségekkel, az
ôket körülvevô, cinikus, a viszonyokkal
kiegyezett világ kelletlenségével, ilyen
erôvel bízni abban, hogy a szamizdat ki-
adványokban, melyek pedig – fôként
eleinte – technikailag, a látványt illetôen
kezdetlegesek voltak, puszta létezésével
is hatni tud, erôt tud kifejteni az igazság
– csak a fiatalság mentalitásával lehet. S
épp ezért van az, hogy amennyire lefegy-
verzô Hodosán Róza könyve, legalább
annyira képes – indirekt módon – elszo-
morítani is olvasóját. Noha lapjain ilyes-
mi ki nem mondatik, a végére érve a bi-
zonyosság erejével érezzük, hogy ami
benne megfogott, az a valami hiányzik a
jelenbôl. Félreértés ne essék: nem a sza-
mizdat. A Szamizdat történetek hôseit
adó embertípus.

Hodosán Róza: Szamizdat történetek
Noran Könyvkiadó Kft., Bp., 2004
245 oldal, 1600 Ft

Hiába orosz, mégis
tiltott

O L V A S Ó S Z E M Ü V E G
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– Életrajzának egészen szokatlan fordulata nem
az, hogy „politikai okokból” kizárták az egyetem-
rôl (ez sajnos nem volt szokatlan), hanem az,
hogy diplomásként is visszatért Csepelre, eszter-
gályosnak. Talán túlkombinálom a dolgot, de
amikor az Ön tanulmányaiban visszatérô gon-
dolatként olvasok „az irodalomban jelentkezô
szociális gondolat”-ról, az az érzés kerülget, hogy
a csepeli munkás „súg” az irodalomtörténésznek.
Vagy ez tévedés?

– A „túlkombináció” azért lehetséges,
mert az életutak általában bonyolultabbak,
mint a direkt kérdések. Politikai okokból
azért zártak ki 1951-ben az ország összes
egyetemérôl, mert földhözragadtan sze-
gényparaszt szüleimet a jugoszláv határöve-
zetbôl a Hortobágyra deportálta a munká-
sok és parasztok néphatalma. Az üzemben
lényegében „osztályidegenként” (!) is több-
ször kaptam meg teljesítményemért a szta-
hanovista oklevelet és csillagot. Az 1955-
ben letett államvizsga után, diplomával a
zsebemben azért tértem vissza az eszterga-
padhoz, mivel a fent említett néphatalom
nem igényelte értelmiségiként végzendô
munkámat. Erre csak 1958-tól lett lehetôsé-
gem. Az „irodalomban jelentkezô szociális
gondolat” poétikai eszméjét valójában a
herceg Esterházy-uradalomban velem
együtt napszámoskodó társaim és késôbb a
csepeli munkáskollektíva sorsának átélése
„súgta” nekem, egyébként ez a sugallat a
mai napig elkísért.

– Évtizedek óta küzd
azért, hogy a korai szocia-
lista irodalommal kapcso-
latos tévképzeteket eloszlas-
sa: írásaiból, de az Ön ál-
tal feltárt s az avantgárd je-
gyében fogant  irodalmi do-
kumentumokból is kitet-
szik, hogy sokféle kísérlet,
sokirányú tájékozódás jel-
lemezte, legalább kezdet-
ben, a baloldali emigráció
alkotásait. Ez az Atlan-
tiszként elsüllyedt iroda-
lom, melyrôl az Ön pálya-
kezdésekor nemigen esett
szó, hogyan, mikor, mivel
keltette fel az érdeklôdését?

– Mint az akadémiai
intézet munkatársa,
részben „tervfeladat-
ként”, részben szemé-
lyes ambícióimat követ-
ve kezdtem kutatni a
magyar és nemzetközi
szocialista velleitású, el-

sôsorban emigráns irodalmat. A hatvanas-
hetvenes években ez a korpusz – antifasisz-
ta jellegénél fogva is – világszerte a figyelem
elôterében állt: intézeti team-ek foglalkoz-
tak a múlt „átvilágításával” – nálunk egy-egy
elszánt (és elszigetelt) kutató tevékenyke-
dett e tradíció ellentmondásos tevékenysé-
gének feltárásán. E nemzetközileg is elis-
mert fáradozások egyik eredménye annak
bebizonyítása volt, hogy a „szociális gondo-
lat” és a modernitás, az avantgárd legitim
módon hatották át egymást. Ennek az „At-
lantisz”-nak a felmerülését sajátos módon
maga a baloldali hivatalosság konzervativiz-
musa is gátolta, a mai posztmodern világ-
kép pedig mit sem óhajt tudni a szocialista,
premodern-modern kezdeményekrôl.

– Aki újabb írásait olvassa, tudja, hogy Önt
egy ideje szenvedélyesen foglalkoztatja a globali-
záció. Egy baloldali gondolkodó szemében vajon
miért probléma, sôt veszély az a tendencia, amely
végsô soron talán nem más, mint az internacio-
nalizmus  ad abszurdum vitele?

– Kétségtelen, hogy irodalomtörténeti ta-
nulmányaim mellett  egyre inkább foglal-
koztatnak a globalizáció kérdései. A mo-
dern szocialista velleitású irodalom elköte-
lezettje – úgy vélem – nem hunyhatja be
szemét e rendkívüli súlyú és hatású ideoló-
giai jelenség elôtt. Egy rövid interjú nem ad
lehetôséget arra, hogy kiterjedt vitába bo-
csátkozzunk arról, vajon a globalizáció va-
lóban „az internacionalizmus ad abszur-
dum vitele-e”? Én úgy látom, hogy a globa-
lizáció a finánc- és kereskedelmi tôke inter-
nacionalizmusa, melynek célja a neolibera-
lizmus és a neokonzervativizmus furcsa
egyvelegébôl következôen olyan világura-
lom megteremtése, amely élénken hasonlít
az ókori Athén polisz-demokráciájára: egy
felfoghatatlanul gazdag, szûk elit az ôt kö-
rülvevô és kiszolgáló szellemi és technikai
infrastruktúra segítségével uralkodik az em-
beriség helóta milliárdjai felett. A nemzet-
közi szociáldemokrácia pedig sokban bé-
nultan asszisztál a folyamathoz. Mindez
eminens szociológiai tény, amely közvetle-
nül érinti a humanista kultúrát.

– A „Thermopüle”-kötet címét úgy is érthetem,
mint annak leszögezését, hogy
már „megcselekedtük, amit
megkövetelt a Haza”. Mégis
úgy gondolom, Ön még sok
„megcselekedni valót” lát ma-
ga elôtt. Min dolgozik jelenleg?
– Én inkább így értelme-
zem a címet: hogy vol-
tunk, akik küzdöttünk egy
humanista, demokratikus
szocializmusért, a kontra-
hens túlerô (és saját áruló-
ink) azonban legyûrtek
bennünket. Aki óhajtja,
vigye magával ezt üzenet-
ként az ismeretlen jövôbe.
Jelenleg két nagy felada-
ton dolgozom: oroszból
fordítom a Lukács György
„realizmus diadala”-tézise
körül, a 30-as évek végén
kitört vita sajtóközlemé-
nyeit, másrészt a baloldali
emigráns szocialista iroda-
lom elvi publikációinak
dokumentumkötetét állí-
tom össze.

Í R Ó F A G G A T Ó

NNááddrraa  VVaalléérr iiaa megkérdezte

ILLÉS LÁSZLÓ irodalomtörténész 1928-ban született Szíjártó-
házán. 1947-tôl a Pázmány Péter Tudományegyetem bölcsészka-
rának hallgatója volt. 1951-ben politikai okokból kizárták az
egyetemrôl. 1955-ben szerzett magyar–német szakos tanári diplo-
mát. 1951 és 58 között vas- és fémesztergályos a Csepel Mûvek-
ben. 1958-tól az Irodalomtudományi Intézet munkatársa, majd
osztályvezetôje. 1970 és 75 között a Petôfi Irodalmi Múzeum fô-
igazgatója. 1961-tôl 93-ig a Nagyvilág rovatszerkesztôje, 1994
óta a Miskolci Egyetem német irodalmi tanszékének tanára. Szer-
kesztette a Tanulmányok a szocialista irodalom történetébôl
(I–VI) címû gyûjteményt (1962–85), az „Induló balra” (1979),
a Hungarian Studies on György Lukács I–II. (1993) ,a Vita az
expresszionizmusról (1994), a Befunde und Entwürfe (1994,
Berlin), illetve a Mítosz és utópia (1995) címû tanulmánykötete-
ket. Önálló munkái: Józanság és szenvedély (1966), A megôrzött
utópia (1988), Üzenet Thermopülébôl (1999). Munkásságát Jó-
zsef Attila-díjjal (1965), Akadémiai-díjjal (1987), SZOT-díjjal
(1989), illetve Demény Pál Emlékéremmel (2001) ismerték el.

Illés Lászlót
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■ A címbe foglalt, oly szép – alliteráló, rímelô
– latin szószerkezet, az „Összes mûvei” jelentés
mellôl hiányzik a birtokos, ezért sietve elôrebo-
csátom: Szép Ernô, Berda József, Orbán Ottó
és Várady Szabolcs gyûjteményes köteteirôl lesz
szó. Az összesség mind a négy esetben csak a
verséletmûre s nem az alkotások teljére vonat-
kozik (bár az egyik esetben az elrendezôi szán-
dék ebbe az irányba tart). A magyar könyvki-
adás négy jelentôs produktumáról készíthetünk
pillanatfelvételt. Olyan könyvekrôl, amelyek-
ben a jelenlegi legkitûnôbb filológiai vértezett-
ség, illetve maga a szerzôi akarat vonja meg a lí-
rai (vagy nem is csak a lírai) korpusz határait. A
kötetek terjedelme nem teszi lehetôvé a részle-
tes, felelôs irodalomtörténeti mérlegelést: csu-
pán egy-két alapbenyomást rögzítünk, s a kiadá-
sok szakmai vonatkozásait vesszük szemügyre.

A Szép Ernô összes versei (Szukits) és a Berda Jó-
zsef összegyûjtött versei (Helikon) címû tomuszokat
az is egymás mellé helyezi, hogy mindkettôt Ur-
bán László gyûjtô, szöveggondozó és szerkesztô
munkája hozta tetô alá. Urbánnál ma senki
nem tud többet a régi folyóiratokban, lapok-
ban, újságokban, alkalmi nyomdatermékekben
fellelhetô, klasszikus és félklasszikus szerzôink
oeuvre-jébe besorolásra váró textusokról. Ezek
egy részének felszínre hozása tette lehetôvé az
eddig talán nem is sejtett gazdagságú – körülbe-
lül 700–700 oldalas – Szép- és Berda-gyûjte-
mény megjelentetését. Ezen verséletmûvek be-
fogadás- és értelmezés-történetében új fejezetet
is nyithat a két (küllemre is szép) kiadvány köz-
readása. Elsô szavunk tehát a köszöneté és a kö-
szöntésé: a kincset érô szorgalom (és tájékozott-
ság) révén Urbán László – mint már annyi eset-
ben! – rengeteg új ösvényt vágott Szép Ernô és
Berda József munkássága felé.

A második szó azonban – mint már annyi eset-
ben… – a bírálaté. A jegyzeteket író Urbán fo-
galmazásmódja alkalmanként nehézkes, így aka-
ratlanul is félrevezetô bizonyos esetekben. Ész-
revételeit szeszélyesen veti papírra, besorolási
döntései olykor vitathatóak vagy érv nélküliek. A
Szép-költemények egyikénél (Három platánlevél a
földön) megjegyzi: „Ugyanez a költôi motívum
felbukkan a Jó szó kötet Szívem címû versében
is”. Mivel a hivatkozott (röpke) mû a korábbi,
voltaképp annál lenne a jegyzet helye. A bökke-
nô persze az: a motívumvizsgálat véletlenszerû
(hiszen nem is feladata a versek kommentárjai-
nak), miért épp ez fontoskodja ide magát? Az ér-
telmezések és feloldások (névjel stb.) szintén
nem következetesek (s ami azt illeti – bár sem ké-
ziratokba, sem perdöntô közlésekbe nem tudok
most beletekinteni –, nem tenném tûzbe a ke-
zem a textusok tipográfiai pontosságáért).

A Berda-anyag jegyzetelése még problemati-
kusabb, sôt kacifántosabb. Csak egyetlen példa.
A jegyzetíró Urbán „Erotikus ciklus”-ról beszél:

„A négy vers elkülönül a többitôl, de a költô
nem adott cikluscímet, én választottam ezt”.
Minek, miért? Fôleg akkor, ha az 585. oldalon
és a Tartalomban már [Erotika ciklus] olvasha-
tó; ha a (nem csupán az én példányomban
rosszul nyomott vagy kötött) Tartalomban a
sorozat kilenc darabot számlál; s ha a Betûren-
des mutatóban a nyomatékosan kiemelt ciklus-
címet hiába keressük. A név- és vonatkozás-ma-
gyarázatok ezúttal is esetlegesek; a megemlített
személyek születési és halálozási dátumainak
közlése alkalmi; az eligazítások gyakran több
fejtörést okoznak, mint amennyit a hiányuk je-
lentene; a verscímek „hegyes” idézôjelbe tétele
nem szerencsés, mert írásképi és toldalékolási
nehézségekkel jár.

Nem szôrszálhasogatás mondatja mindezt,
hanem a páratlan ambícióval és hozzáértéssel
felbúvárolt matéria féltése, a könyvek használ-
hatóságáért való aggodalom. Természetesen a
temérdek újdonság, amellyel a két kollekció
szolgál, kárpótol ezekért a (nemcsak szépség-)
hibákért. Szép Ernô olvastán megerôsödik az a
mostanáig is ható tapasztalat, hogy a panaszolás
más tollon soha nem szólalt meg oly egyedien
a mi líránkban, mint itt (s ki merné állítani,
hogy a panaszlás – legyen az kisgyermekies mó-
rikálású, késôszecessziós játékosságú, groteszkül
önironikus – nem az egzisztenciálisan legele-
mibb, ima-közeli közlésmódok egyike?). A szö-
vegek számának jelentôs növekedése folytán a
lírikus variatív hajlandósága váratlan fényeket
kap, fénytöréseket okoz. A sanzonok, kuplék
megnyitják a föstött világot, érdekességük még-
sem színházi mivoltukban, hanem a költôi élet-
mûbe szervesülésük mikéntjében keresendô.

Berda József – a szerkesztô által is „csak tizen-
hat éven felülieknek” ajánlott – versei között ir-
datlanul sok a pocsék alkotás. Sejtem, hogy ez
a reprezentatív kiadás (a Berda redivivus ujjon-
gása) eleinte kritikátlan rajongásokat szül majd
(a magyar versértôk egyik legjobbika, elsô az el-
sôk között, máris Kassák elé futtatta Berdát,
mondván, ô a jobb a szabadversben). A szexu-
ális nyíltság, a „malac” szavak esztétizálatlan
használata érdekes lehet a nem is olyan prûd
magyar lírában, ám ettôl még néhány, majd-
nem megformálatlanul odacsapott mû nem
szellemül át. A gyûjtemény, amely remélhetô-
leg az eddiginél érdemesebb pozíció felé segít-
heti utóéletében Berdát, esélyt teremt a termé-
szetelvûség, a hedonizmus, a szentferenci gon-
dolat poétikájának újraértelmezésére.

Orbán Ottó összegyûjtött versei két kötetben lát-
tak napvilágot a Magvetônél, bizakodásunk
szerint valóban az „opera omnia” nyitánya-
ként. A kiadványt gondozó Dérczy Péter sze-
rény utószava azt sejteti, hogy a versek, mond-
hatni, maguktól összeálltak (részint az 1986-os,
gyûjteményes elôzmény nyomán), s mert Or-

bán nemigen javított, s asztalfiókban sem ma-
radt olyasmi, amit nem oda, hanem a nyilvá-
nosságnak szánt, ment minden, mint a karika-
csapás. Természetesen (erre van is jelzés Dér-
czynél) a kisebb-nagyobb korábbi közlési hibá-
kat korrigálni kellett. Az így létrejött anyag –
melynek komolyabb gyarapodására tehát nem
nagyon lehet számítani – sokféle közelítést
tesz lehetôvé az oeuvre-höz, s nem elsôsorban
azt, hogy a végzetes betegség korai támadása,
mint tudatátformáló valóság vágott volna ce-
zúrát a költemények folyamatos egymásutánjá-
ba. Bizonyosabbnak tetszik, hogy Orbán Ottó
rendületlenül formálta az irodalomról, az alko-
tásról dédelgetett vagy pofozgatott nézeteit, és
jó sakkjátékosként rendre úgy szituálta költô
önmagát és költött szövegeit, hogy azok némi
szarkasztikus önvédelmet és ki nem kezdhetô
méltóságot élvezzenek a második évezred vé-
gén egyre jobban piacosodó és gyakorta a diva-
toknak engedô literatúrában. A költô vélekedé-
sei – melyeket tanulmányban, cikkben,
glosszában sokszor meg is fogalmazott – kihü-
velyezhetôk verseinek összességébôl is. Másfe-
lôl komoly tanulság – de leülepedéséhez idô
kell –, hogy ez a rugalmas elme milyen szilárd
(máris klasszicizálódó) versstruktúrákat termett
nagy verseiben (melyek mellé volt mersze al-
kalmibbakat, gyarlóbbakat is futtatni).

Várady Szabolcs A rejtett kijárat címen versek,
fordítások, próza, egyebek füzérét adta közre
mûhelyében, munkahelyén, az Európánál. Vál-
lalta a nagy fesztávot – azt, hogy költeményei-
nek java (benne a fel-felragyogó új termés) és
mondjuk a rigmusok igencsak összecsattannak
(bár nem rossz látni, hogyan lesz vers – dalszö-
veg – a D’Artagnan testôrnévbôl, „A D’Arta-
gnan-tanyán”). Valahol épp ez a hullámzás, kü-
lönbözôség, sokarcúság a költészet, az íróság lé-
nyege Várady számára. Bizonyára lesz majd
olyan kiadás is, amely nem tanúsít ilyesfajta en-
gedékenységet – bár mondjuk a klasszikusok kö-
zül Tóth Árpád egyes alkalmi versei manapság
nagyobb gyönyörûséggel olvashatók, mint „ko-
moly” életmûvének halványabb szemei (a Vára-
dy versjátékai, köszöntôi is az irodalmi nyilvá-
nosságnak egy olyan fejezetét írják, dokumen-
tálják, amely nélkül a „magas” irodalomnak sem
lennének intézményei, illetve befogadói).

Noha a Próza cikluscím alatt általában kriti-
kák – köztük sok autentikus Petri György-bírá-
lat és -napló – sorakoznak, ezek is az önértel-
mezés buzgó forrásai. E sorok írója nem a pom-
pás kötetre üt pecsétet, inkább a maga fölött te-
lô idôt érzékeli, amikor rögzíti: ô ma is a har-
minc évvel ezelôtti Váradyt látja „korszakos-
nak”, hang-adónak, tanítványai viszont a közel-
múlt Váradyja iránt érdeklôdnek jobban – kivé-
ve azokat, akik sietve közbeszólnak, hogy a köl-
tôt nem kell így „elfelezni”.

Opera Omnia
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!

Libri sikerlista
2004. február 6–19.

A Libri üzlethálózatban regisztrált vásárlások számítógépes összesítése alapján

SZÉPIRODALOM

1. García Márquez,
Gabriel:

Azért élek,
hogy elmeséljem

az életemet
Magvetô Könyvkiadó

2. Szabó Magda:
Für Elise

Európa Könyvkiadó

3. Karinthy Márton:
Ördöggörcs 1–2.

Ulpius-Ház
Könyvkiadó

4. Shan, Darren:
A hajnal gyilkosai

Móra Ferenc
Könyvkiadó

5. Réz András:
Válogatott

szorongásaim
Ulpius-Ház
Könyvkiadó

6. Mayle, Peter:
Egy év Provence-ban

Ulpius-Ház
Könyvkiadó

7. Márai Sándor:
San Gennaro vére
Helikon Kiadó

8. Steel, Danielle:
Biztos menedék

Maecenas Könyvek

9. Coelho, Paulo:
Az alkimista

Athenaeum 2000
Kiadó

10. Szabó Magda:
Az ajtó

Európa Könyvkiadó

ISMERETTERJESZTÔ

1. Felsôoktatási
felvételi tájékoztató

2004
Országos Felsôoktatási

és Felvételi Iroda

2. Stahl Judit:
Gyorsan,

valami finomat!
Park Könyvkiadó

3. Atkins, Robert C. Dr.:
Dr. Atkins

forradalmian új étrendje
HL Stúdio Kft.

4. Burrell, Paul:
Királyi szolgálat

Jokerex Bt.

5. Atkins, Robert C. Dr.: 
Dacolj a koroddal!

Maecenas Könyvek

6. Müller Péter:
Titkos tanítások

Magyar Könyvklub

7. Kerekes Ágnes:
Iskolarendszeren kívüli
felsôoktatás és érettségi

utáni szakképzési
lehetôségek 2004

Dokusoft Informatikai
Kiadó

8. Váncsa István:
Váncsa István
szakácskönyve
Vince Kiadó

9. Fisch Gábor László
Házi kenyérsütés

Avex Kft.

10. Stahl Judit:
Enni jó!

Park Könyvkiadó

GYERMEK, IFJÚSÁGI

1. Rowling, J. K.:
Harry Potter I–V.

Animus Kiadó

2. Marék Veronika:
Kippkopp és a hónapok

Ceruza Kiadó

3. Mackótestvér
– foglalkoztatókönyv

Egmont-Hungary
Kiadó

4. Rees, Celia:
Bûbájos Mary

Orlando Stúdió

5. A Gyûrûk Ura
– A király visszatér
Egmont-Hungary

Kiadó

6. Marék Veronika:
Annipanni, hull a hó!

Pagony Könyvek

7. Fehér Klára:
Bezzeg az én idômben
Minerva Nova Kiadó

8. Mackótestvér
Egmont-Hungary

Kiadó

9. Brezina, Thomas:
Boszik

az iskolapadban
Egmont-Hungary

Kiadó

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

Kiadó

Szépirodalom:

1. Karinthy Márton: Ördöggörcs 1–2. Ulpius–Ház Kiadó
2. Coelho, Paulo: Az alkimista Athenaeum 2000 Kiadó
3. García Márquez, Gabriel:

Azért élek, hogy elmeséljem az életemet Magvetô Kiadó

4. Szerb Antal: Utas és holdvilág Magvetô Kiadó
5. Janikovszky Éva: De szép ez az élet! Móra Ferenc Könyvkiadó
6. Bradbury, Ray: Fahrenheit 451 Göncöl Kiadó
7. García Márquez, Gabriel: Száz év magány Magvetô Kiadó
8. Esterházy Péter: A szavak csodálatos életébôl Magvetô Kiadó
9. Wass Albert: Elvész a nyom Kráter Mûhely Egyesület

10. Parti Nagy Lajos: Esti kréta – versek Jelenkor Kiadó

Ismeretterjesztô:

1. Del Monego, Markus:
A bor lelke. Anekdoták és történetek a borról Opus Kiadó

2. Atkins, Robert C. Dr. és Buff, Sheila: Dacolj a koroddal!
A világ legnépszerûbb orvosi könyve Maecenas Könyvkiadó

3. Felsôoktatási felvételi tájékoztató 2004 OM – OFFI
4. Stahl Judit:

Gyorsan, valami finomat! 35 perces ételek Park Könyvkiadó

5. B. Élthes Eszter: A pokol országútján Bessenyei Kft. – BT Press
6. Pohly Ferenc: Kattintókönyv Print-X Kiadó
7. Redfield, James: A mennyei prófécia Magyar Könyvklub
8. Borbás Marcsi: Egy nap, egy recept Szerzôi kiadás
9. Deák Sándor Dr.: Gyógyítás fény- és színterápiával Szerzôi kiadás

10. Rogge, Jan-Uwe: Kell a gyereknek a korlát Park Könyvkiadó

Ifjúsági és gyermek:

1. Rowling, J. K.: Harry Potter és a Fônix Rendje Animus Kiadó
2. Böszörményi Gyula: Gergô és az álomfogók Magyar Könyvklub
3. Rowling, J. K.: Harry Potter és a Tûz Serlege Animus Kiadó
4. Rowling, J. K.: Harry Potter és a Bölcsek Köve Animus Kiadó
5. Rowling, J. K.: Harry Potter és az azkabani fogoly Animus Kiadó
6. Marék Veronika: Kippkopp és a hónapok Ceruza Kiadó
7. Tersánszky Józsi Jenô: Misi mókus kalandjai Holnap Kiadó
8. Böszörményi Gyula: Gergô és a bûbájketrec Magyar Könyvklub
9. Rowling, J. K.: Harry Potter és a Titkok Kamrája Animus Kiadó

10. Ende, Michael: Momo Móra Ferenc Könyvkiadó

A Fókusz Könyváruház sikerlistája

2004. február 1-14.

Typotex Kiadó 1024 Budapest, Retek u. 33–35.
Telefon/fax: 316-3759, www.typotex.hu

Az egyre súlyosbodó ökológiai válság orvoslására újfaj-
ta gazdasági elméletre és gyakorlatra van szükség, ez
az ökológiai közgazdaságtan. Ez a kötet számos téma-
körre kiterjedô válogatást ad a tudományterület nem-
zetközi irodalmának klasszikus és újabb munkáiból.

Pataki György – Takács-Sánta András (szerk.):

Természet és gazdaság
Ökológiai közgazdaságtan szöveggyûjtemény

3500 Ft, a kiadóban 15% kedvezménnyel.

Mi most is számítunk
a könyvszakma segítségére!

Kérjük, adja a Hatágú Síp Alapítványnak
adója 1%-át, hogy azt a könyvesek

képzésére fordíthassuk!

Adószámunk: 19654391-2-41



■ – Az Idegen szavak szótára egy további jelen-
tést közöl: szándék. Valóban szerettek volna sze-
líd önbizalommal megjelenni egy még bizonyta-
lan, de már agresszív piacon?

– A személyes elôzmény és indíték: an-
tikvárius feleség egy felbolydult könyvpia-
con, újságíró férj, akinek lapjai megszûn-
tek. S miután valahogy mindketten a sen-
ki földjén találtuk magunkat, magától érte-
tôdôen jött az elhatározás: szellemi szim-
biózist keresni olyan munkában, amely
közös akarattal, kedvvel, vérmes remé-
nyekkel végezhetô. A bennünk élô gyer-
mekkel jó viszonyban lévén, természete-
sen adódott a tervezett kiadó arculata. Elô-
vettük a latin szótárt, s már az a betûnél rá-
bukkantunk a nevünkre. 1991-ben kezd-
tük – asszonyi ötletre – „kisokos” nyelv-
könyvecskékkel. Három év alatt ez a fillé-
res termék a könyvesboltok rágógumija
lett: elfogyott úgy kétmillió példányban. S
aztán se történt más: igyekeztünk találéko-
nyan, választékosan, humánusan, korrekt
módon, szívósan dolgozva, némileg idea-
lista bizakodással, de azért a tényekkel
folyton szembesülve jelen lenni a piacon.

– Realisták is voltak tehát, hisz olyan szerzôre
leltek, akinek világpiaci sikere szavatolta a haza-
it. Harry Potterre gondolok persze, akinek fölka-
pottságára nincs egzakt magyarázat... Miért
néznek rám kissé bosszúsan?

– Harry Pottert vállaljuk, rendkívüli sike-
rének természetesen örülünk. E népszerû-
ségrôl már sokan, sokfélét írtak; összetevôi
közül a gyerekszereplôk karakterét, az író
stílusát, humorát, a történet lendületét, va-
rázslatosságát tartjuk meghatározónak.
Van olyan mesekutató, aki úgy véli, ez a
gyerekirodalom elsô jó értelemben vett ak-

ciókönyve; vizuális világunkban peregniük
kell az eseményeknek. De az, hogy J. K.
Rowling kötetei miért járták be ennyire el-
képesztô gyorsasággal és mértékben a vilá-
got, végül is megmagyarázhatatlan. Megle-
het, az ilyen mesének van valamiféle barát-
ságos, gyermeklélek-gyógyító vírusa és az
terjed határtalanul. Ami arckifejezésünket
illeti: nem kedveljük, ha csupán a Potter-
könyvek kiadójaként tartanak bennünket
számon. Igaz, kijártuk mi is a boszorkány-
és varázslóképzôt, de jócskán mûködtünk
máshogyan, másfelé is...

– Az Animus-könyvek olvasójaként azonnal
észlelni kell: fruskáknak és kamaszoknak szánt
köteteiktôl „kezelési útmutató”-ikig szinte min-
den kiadványukat humor és játékkedv járja át...

– Szerzôink tudják: gyermeknek életerôt
adó vitamin, immunerôsítô, serkentôszer a
derû, a humor, a játékosság. A történet me-
netében, a nyelvhasználatban egyaránt.
Jacqueline Wilson például – a Surrey gróf-
ságában élô idôs hölgy, több mint hetven
könyv szerzôje, amely csak Angliában hét-
millió példányban kelt el – a serdülô lányok
világát ismeri, mint a tenyerét. (Nevezzük
ôt a brit Janikovszky Évának.) Sorozatát
publikáljuk: A kofferes kislány, Szerelmes
lányok, Lányok a pácban, Lányok késésben,
Aludj nálunk stb. címû köteteit egyaránt
szívesen fogadták hölgytinédzsereink. Ami-
ként a fiúk például Louis Sachar Az osztály
réme címû könyvét, amelyben nemcsak jó-
kedvüket lelhetik, de vannak megejtô-
komoly pillanatai is. A Honoluluban szüle-
tett Lois Lowry, Az emlékek ôre címû tör-
ténet írója, kéttucatnyi sikerkönyv szerzôje
pedig különös titkok tudója; tizenkét esz-
tendôs hôse ezek némelyikének megfejtésé-

vel próbálkozik, hogy megsejtse, mivégre
jött a világra. Eközben rádöbben: kegyetlen
társadalomba született, s ebben kell emberi
emberré érnie... De visszatérve a humorra:
elementáris sikerük van Kezelési útmutató
füzeteinknek, amelyek elmondják: miképp
kell például a házasságot, a férfit, a nôt, a
kisbabát „karbantartani”, „szervizelni”. És
persze van a szó szoros értelmében játékos
könyvünk is: Játéktippek a címe, s az év 365
napjára ad ötletet kicsinyek szórakoztatásá-
ra (szökôév szökônapjára egyet minden szü-
lô öntevékenyen kitalálhat).

– Tetszetôs, kézhez álló, strapabíró könyveket
kínálnak olvasóiknak. Élénk, de nem rikító szí-
neket használnak. Megítélésük szerint milyen kö-
teteket fogad szívesen korunk ifjú olvasója?

– A külcsínnek illeszkednie kell a belbecs-
hez. Ragaszkodunk a jó minôséghez a ma-
gunk ízlésének parancsára, s azért is, mert
ezt a piac mindig honorálja. Beszédes borí-
tó kell, valóban élénk, dinamikus, hiszen a
boltok könyvtömegében is föl kell hívnia
magára a figyelmet. S nem elegendô a kül-
sô illusztráció, meg kell indítani a képzele-
tet is. Tehát asszociáció-serkentésre is alkal-
mas a jó borító. A belsô illusztráció pedig
kiegészítheti, más dimenzióba viheti a tör-
ténetet. Tervezônket arra kértük, legyen a
könyv olyan, akár egy doboz bonbon: kívá-
natos, finom, kellemes érzeteket keltô.

– A Harry Potter-könyvek kelendôsége köz-
tudomású, de vajon hasonlóan szívesen kós-
tolgatják, majszolják-e olvasóik a többi bon-
bonnière tartalmát is?

– Példányszámainkkal nem kell szégyen-
keznünk. Az említetteken túl ennek egyik
oka: igyekszünk piacbarát könyveket kiad-
ni, és maximálisan figyelünk ezek értékesí-
tésének folyamatára. S ha esetleg nem já-
runk sikerrel, nem a kereskedôben kere-
sünk hibát, hanem önmagunkban. És tanu-
lunk kudarcainkból.

– Végül a megszokott, de elengedhetetlen
kérdés: mostanában milyen új „bonbono-
kat” kínálnak?

– Folytatjuk J. Wilson nagyobbacska lá-
nyoknak való sorozatát. Egy Andersen-dí-
jas kötet: Scott O’Dell Kék delfinek szige-
te címû könyve (indián lány Robinson-
története). Fiúknak: Anthony Horowitz
krimije egy kamasz James Bondról. A nor-
vég Jostein Gardner (a Sophie világának
szerzôje) új ifjúsági regénye stb. Az Ani-
mus animátoraiként és persze gyermeklel-
kû felnôttként mi is alig várjuk, hogy mi-
hamarabb kézbe vegyük, megsimogassuk,
olvasgassuk ôket.
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Animus Kiadó
Balázs Istvánnal
és Gábor Anikóval
beszélget Nádor Tamás
Akarat, bátorság, büszkeség, elme, eszmélet, emlékezet, életerô,
érzelem, gondolat, hajlam, ítélet, jellem, kedv, kívánság, lélek,
nézet, önbizalom, öntudat, szellem, szív, természet, vérmes
remény – a kiadó nevének néhány jelentése. Az életkezdô és
eszmélô nemzedék editora – a házas- és munkapár – talán töb-
bet se sokallna. Mert a gyerek-, a kamasz- és ifjúsági irodalom
publikálásának mesterségét-mûvészetét mûvelni mindezek bir-
tokában is csak folytonos megújulással lehet.

K O L O F O N
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ELÔFIZETÉSI FELHÍVÁS

MEGRENDELÉS
Megrendelem a Könyvhetet 1 évre 3528 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.

501 híres mondás. Kis emberek nagy,
nagy emberek kis mondásai. Anno. Fû-
zött: 480 Ft 

A

Ady Endre összes versei. 1. 4. jav. kiad.,
Osiris. (Osiris klasszikusok) Fûzött:
2780 Ft

Ady Endre összes versei. 2. 4. jav. kiad.
Osiris. (Osiris klasszikusok) Fûzött: 

Ady Endre összes versei. 4. jav. kiad.
Osiris. (Osiris klasszikusok) Kötött:
4800 Ft 

Afrika. Az Egyenlítôtôl a Fokföldig. Pano-
ráma: Medicina. (Kalandtúrák kalauza)
Fûzött: 6300 Ft 

Ágoston Lajos: Audiofil erôsítôk építése.
Ágoston L. Fûzött: 2975 Ft 

A jogászképzés múltja, jelene és jövôje.
Ünnepi tanulmányok, konferencia-elô-
adások, kerekasztal beszélgetések.
ELTE ÁJTK. (Bibliotheca iuridica. Acta
congressuum 10.) Fûzött: 2500 Ft 

A legjobb ételek szakácskönyve. Black &
White K. Fûzött: 570 Ft 

Alkonyban. Válogatás a 2003. évi vers-
pályázat anyagából. Bába. Fûzött:
870 Ft 

Alkotmánytan. 2. Alapjogok. 3. átd. kiad.
(Osiris tankönyvek) Kötött: 3680 Ft 

Állatok. Egmont-Hungary. (Elsô enciklo-
pédiám Micimackóval és barátaival)
Kötött: 3299 Ft 

A magyar helyesírás szabályai. [regiszte-
res változat]. Váltl. utánny. Könyvmíves
Kvk. Fûzött: 990 Ft 

Andersen, Hans Christian: Legszebb An-
dersen mesék. Anno. Kötött: 1200 Ft 

Angol – magyar kéziszótár. Váltl. lny.
Akad. K. Fûzött: 4900 Ft 

Anonymus (III. Béla jegyzôje) – Kézai Si-
mon: A magyarok cselekedetei. Váltl.
utánny. Osiris. (Millenniumi magyar tör-
ténelem. Források) Kötött: 1980 Ft 

A polgári nemperes eljárások magyará-
zata. 3. A bírósági végrehajtás magya-
rázata. (Kommentár) Kötött: 10 080 Ft 

A politikatudomány új kézikönyve. Osiris.
(Osiris tankönyvek) Kötött: 4980 Ft 

A sikeres felvételi kézikönyve. Magyar
nyelv és irodalom, történelem, közgaz-
daságtan, matematika, fizika: [középis-
kolai tankönyvszerzôk felvételi analízi-
sei, típusfeladatok, megoldások]. DFT-
Hungária: FISZ. Fûzött: 1960 Ft 

A szövegtani kutatás általános kérdései;

Kép és szöveg ; Szöveg és fordítás.
JGYF K. (Szemiotikai szövegtan 15.)
Fûzött: 1820 Ft 

Atkins, Robert C.: Dr. Atkins forradalmian új
étrendje. HL Stúdió BT. Fûzött: 1999 Ft 

Auster, Paul: New York trilógia. Európa.
Kötött: 2300 Ft 

A világ legnagyobb összeesküvései. Jö-
vôvilág Alapítvány. Fûzött: 560 Ft 

Az Egyesült Államok nemzeti parkjai
[elektronikus dok.]. Interaktív multimé-
dia, Enveco Hungary Kft. (Menjünk vi-
lággá) Mûanyag tokban: 1999 Ft 

Az Európai Unió biztonság- és védelem-
politikai dokumentumai. 1. köt. Char-
taPress. Fûzött: 2600 Ft 

B

Babbie, Earl: A társadalomtudományi ku-
tatás gyakorlata. 6. átd. kiad. Balassi.
Fûzött: 3500 Ft 

Babus Antal: Tanulmányok Fülep Lajos-
ról. JAMK. (Új Forrás könyvek 37.) Fû-
zött: 1850 Ft 

Bácsi Gy. Antal: Mondák Arthur brit ki-
rályról és a kerekasztal lovagjairól. An-
no. Kötött: 734 Ft 

Bagdy Emôke: Pszichofitness. Kaca-
gás, kocogás, lazítás. Animula. Fû-
zött: 990 Ft 

Balaton Balázs: A Tánczos-dosszié. Az
ártatlanokat elítélik, ugye? Alexandra.
Fûzött: 1000 Ft 

Balázs Ildikó: Sárospatak kocsmái. Fel-
sômagyarország. Fûzött: 1600 Ft 

Balogh Kinga: Árnyak és fények. Bródy
Sándor és Rembrandt világa. Bába.
Fûzött: 870 Ft 

Baló Júlia: Interjúk világsztárokkal. M.
Kvklub. Kötött: 1000 Ft 

Bándi Gyula: Környezetjog. 4. átd. ki-
ad., Osiris. (Osiris tankönyvek) Kö-
tött: 4200 Ft 

Baracskai Zoltán – Velencei Jolán: Köve-
tô nélkül nincs vezetô. Myrror Media.
(Eszes könyvek) Kötött: 2688 Ft 

Barlage, Isabel – Jordan, Mark: Angol
társalgás. Cser K. (Villámfeladatok)
Fûzött: 1298 Ft 

Benedek Elek: Amagyar nép múltja és je-
lene. 1. A szolgaságtól a szabadságig.
Repr. kiad., Alter-Natív. Kötött: 3400 Ft

Benedek Elek: A magyar nép múltja és
jelene. 2. A bölcsôtôl a sírig. Repr. kiad.
Alter-Natív. Kötött: 

Bettelheim, Bruno: A mese bûvölete és a
bontakozó gyermeki lélek. 5. kiad.,
Corvina. Fûzött: 2900 Ft 

Bodnár István – Magyary Gyula: Szöveg-
szerkesztés. Kiskapu. (Informatikai fü-
zetek 3.) Fûzött: 980 Ft 

Bokor Katalin: A szeretet mint gyógyító
erô. Iránytû a depresszióból való sza-
baduláshoz. Szerzô. Fûzött: 2205 Ft 

Bokros László: Törékeny. Világtúra a Kô-

bánya – Hold útvonalon. Accordia. Fû-
zött: 1200 Ft 

Böô István: A juhászmester könyve.
Szaktudás K.: M. Agrárkamara. (Mes-
tergazda könyvek) Fûzött: 2700 Ft 

Boruzs János – Boruzs Jánosné: Borle-
xikon. Borral készült ételek receptjei-
vel. Kheiron '97. Fûzött: 440 Ft 

Bos, Lex: Templomos lovagok régen és
ma. Új Mani-fest. (Gyógyító gondola-
tok...: ...emberrôl és vállalkozásról) Kö-
tött: 980 Ft 

Bös, Melanie: Gyereklélek. Egy autista
kislány története. Kláris. (Aletheia
könyvek) Kötött: 1990 Ft 

Braudel, Fernand: Franciaország identi-
tása. 2. köt. Az emberek és a dolgok. .
Kötött: 5990 Ft 

Brown, Denise Whichello: Angyalterápia.
[Angyali segítség a mindennapokban].
Alexandra. Kötött: 1999 Ft 

Budapest, Zsuzsanna Emese: A sors Is-
tennôi. Lelki teendôk életünk forduló-
pontján. Édesvíz. Fûzött: 2490 Ft 

Burma [elektronikus dok.]. Interaktív mul-
timédia, Enveco Hungary Kft. (Menjünk
világgá)  Mûanyag tokban: 1999 Ft 

C

Carrel, Alexis: Utazás Lourdes-ba. Kai-
rosz. Fûzött: 1800 Ft 

Carson, D. A.: Exegetikai tévedések. KI-
A. Fûzött: 1200 Ft 

Cevins, Marie-Madeleine de: Az egyház
a késô-középkori magyar városokban.
Szt. István Társ. Fûzött: 2990 Ft 

Chinmoy, Sri: A lélek kertje. Tanítások ar-
ról, hogyan éljünk békében, boldog-
ságban és harmóniában. M. Kvklub.
Kötött: 1880 Ft 

Christie, Agatha: Bûbájos gyilkosok. Eu-
rópa. (Európa krimi) Kötött: 1300 Ft 

Clark, Mary Jane: Közel hozzád. Gene-
ral Press. (Romantikus regények)
Kötött: 1500 Ft 

Costantino, Maria: A koktélok kéziköny-
ve. Alexandra. Fûzött: 1999 Ft 

Cottrell, Jacqueline Louise: Angol be-
szédgyakorlatok. Cser K. (Villámfel-
adatok) Fûzött: 1298 Ft 

Curtis, Brent – Eldredge, John: A meny-
nyei lovagregény. Ahogyan az élô Isten
szeret. KIA. Fûzött: 1200 Ft 

Cs

Cséby Géza – Gyenes Emese, Cs.: Ábé-
cé. Móra Ferenc emlékének. Pallas An-
tikvárium. Kötött: 620 Ft 

Cser András: The typology and modelling
of obstruent lenition and fortition pro-
cesses. Akad. K. (Phonology) Fûzött:
2750 Ft 

Csizmady Adrienne: A lakótelep. Gondo-
lat. (Doktori mestermunkák) Fûzött:
1690 Ft 

Csokonai Vitéz Mihály: Anakreoni dalok
Cs. Vitéz M. által. Repr. kiad. Barnaföl-
di G. Archívum. Fûzött: 500 Ft 

Csomasz Tóth Kálmán: Hagyomány és
haladás. Csomasz Tóth Kálmán válo-
gatott írásai: születése 100. évforduló-
jára. Cantio. Kötött: 5250 Ft 

Csörgô Anikó – Füzesi Zsuzsa: Csodaor-
szág. 4. Zöld könyv. Természet- és kör-
nyezetvédelemrôl gyerekeknek. 4. ki-
ad. Kötött: 3300 Ft 

D

Darman, Peter: Túlélés. Kézikönyv. Haj-
ja. Kötött: 2499 Ft 

Dercsényi Balázs – Kaiser Ottó: Magyar
kastélyok. 4. kiad. Officina '96. Kötött:
5490 Ft 

Dickens, Charles: Karácsonyi ének pró-
zában, avagy Karácsonyi kísértethis-
tória. Európa. (Európa diákkönyvtár)
Fûzött: 650 Ft 

Dillow, Linda – Pintus, Lorraine: Intim
kérdések. Válaszok a nôk legszemé-
lyesebb kérdéseire. KIA. Fûzött:
1700 Ft 

Dixon, J. Michael – Leonard, Robert C.
F.: A mell rendellenességei. Pannonica.
(Családi orvoskalauz: a magyar házior-
vosok ajánlják) Fûzött: 1680 Ft 

Dobai Péter: Ma könnyebb, holnap
messzebb. Nagyvilág. Fûzött: 1400 Ft 

Dobos László: Istenles virággal. Új ver-
sek és régiek újra. Littera Nova. Fû-
zött: 1490 Ft 

Dobson, James C.: Amikor nem értjük
Istent. Hitben maradni. KIA. Fûzött:
1200 Ft 

Dobszay László: Corpus antiphonarum.
Európai örökség és hazai alakítás. Ba-
lassi. Kötött: 3800 Ft 

Donkó László: Ügyes kezek kéziköny-
ve. Óvónôknek, tanítóknak. Donkó L.
(Családi zsebkönyvtár 10.) Fûzött:
1225 Ft 

D'Orta, Marcello: Ha nem volna nagy-
apám, ki kéne találni. Unokák mondták
nagyszülôkrôl. Európa. Kötött: 1000 Ft 

Doxiades, Apostolos K.: Petrosz bácsi
és a Goldbach-sejtés. Európa. Kötött:
1900 Ft 

Drábik János: Tudatmódosítás. Az agy
megerôszakolása. Gold Book. Kötött:
2499 Ft 

Dufour, Arnaud – Ghernaouti-Hélie, So-
lange: Internet. Új Palatinus (Ismerd
meg!) Fûzött: 960 Ft 

E

Egészségfejlesztés felsôfokon. JGYF K.
Fûzött: 280 Ft 

Égetô Melinda: Vagyon szép szôlôhe-
gyünk.... Történeti-néprajzi elemzések
közép- és nyugat-dunántúli magyar
nyelvû hegytörvények körében,

Az összeállítás a Könyvtárellátó Közhasz-
nú Társaság információs rendszere alap-
ján készült. A felsorolt könyveket a Könyv-
tárellátó már felajánlotta megvásárlásra a
könyvtáraknak, ill. megrendelhetôk a tár-
saság home lapján (www.kello.hu).
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1629–1846. L'Harmattan: MTA Népraj-
zi Kut. Int. (Documentatio ethnographi-
ca 21.) Fûzött: 1550 Ft 

Ember Judit: Az Ember-lépték. Ember
Judit portréja. Osiris: Kodolányi Fôisk..
(Osiris könyvtár. Film) Fûzött: 2580 Ft 

Enyedi Zsolt – Körösényi András: Pártok
és pártrendszerek. 2. jav. kiad., Osiris.
(Osiris tankönyvek) Kötött: 3200 Ft 

Erdei Ferenc: Politikai írások. Válogatás.
2. köt. (Erdei Ferenc összegyûjtött mû-
vei) Fûzött: 3612 Ft 

Erdélyi Margit: Végzetes örökség. [sze-
relmes regény]. 2. kiad., Anno. Fû-
zött: 820 Ft 

Erdôk, mezôk patikája. Black & White K.
Fûzött: 770 Ft 

Erdôs Tibor: Fenntartható gazdasági nö-
vekedés. Különös tekintettel a rend-
szerváltást követô magyar gazdaság-
ra. Akad. K. Kötött: 2950 Ft 

Erkölcs és rémület között. In memoriam
Nemes Nagy Ágnes. 3. váltl. kiad.,
Nap. (In memoriam) Kötött: 2200 Ft 

Erôltetett menet. In memoriam Radnóti
Miklós. 2. váltl. kiad., Nap. (In memori-
am) Kötött: 2490 Ft 

F

Finomat olcsón, korszerûen. Black &
White K. Fûzött: 770 Ft 

Fleck Zoltán: Szociológia jogászoknak.
Napvilág. Fûzött: 2200 Ft 

Földi Pál: A Barbarossa hadmûvelet. Né-
met villámháború a Szovjetunió ellen:
1941. június 22 – 1941. december 6.
Anno. Fûzött: 560 Ft 

Földi Pál: Nagy Sándor háborúi. A görög
és a perzsa hadmûvészet. Anno. Fû-
zött: 520 Ft 

Ford, Roger: A Tigris harckocsi. Hajja. (20.
századi hadtörténet. A II. világháború hí-
res harceszközei) Kötött: 2996 Ft 

Friday, Nancy: Nôk a csúcson. A nôi
szexuális fantázia a valóság tükré-
ben. Konkrét Kv. (Monológok) Fûzött:
3480 Ft 

Fukuyama, Francis: A Nagy Szétbomlás.
Az emberi természet és a társadalmi
rend újjászervezése. Európa. (Memo-
ria mundi) Kötött: 1600 Ft 

Füzesi Zsuzsa: Az állatok vitája. Rövid
mesék, mondókák. General Press. Kö-
tött: 2000 Ft 

G

Gadamer, Hans-Georg: Igazság és mód-
szer. Egy filozófiai hermeneutika vázla-
ta. 2. jav. kiad., Osiris. (Sapientia hu-
mana) Kötött: 4200 Ft 

Gárdonyi Géza füveskönyve. 2. Égre né-
zô lélek. Kötött: 1400 Ft 

Gatter László: Az igazságszolgáltatás re-
formja 1987-1997. Rendszerváltozás a
bíróságok igazgatásában. KJK-Ker-
szöv. Fûzött: 5145 Ft 

Gedeon Éva – Lengyel Zsuzsa – Rádai
Péter: Még 135 ötlet. Módszertani öt-
letgyûjtemény nyelvtanárok számára.
2. kiad. Helikon. Fûzött: 1400 Ft 

Gellér Katalin: Mester, hol lakol? Nagy
Sándor mûvészete. Balassi. Kötött:
3200 Ft 

Gera Pál: Kutyasors. Paktum Nyip. Társ.
Fûzött: 1790 Ft 

Gerôcs László: Próbafeladatsorok mate-
matikából a kétszintû érettségihez.
DFT-Budapest: FISZ. Fûzött: 1953 Ft 

Giroud, Francoise: Egy tiszteletre méltó
asszony. Marie Curie élete. Európa.
Kötött: 2400 Ft 

Gold, Evelyn: Emelt fôvel. Családre-
gény, 1890–1944. [Magánkiad.] Fû-
zött: 1029 Ft 

Goldman, William: Maraton életre-halál-
ra. Európa. Fûzött: 1800 Ft 

Goodall, Jane – Berman, Phillip: Amíg
élek, remélek. Lelki utazás. Váltl. után-
ny. Athenaeum 2000. Kötött: 2290 Ft 

Goudimel, Claude – Szenci Molnár Al-
bert: Zsoltárok. Négyszólamú kórusok
a genfi zsoltárok dallamaira, 1565.
[Szólamok] Mo. Ref. Egyh. Zsinata.
Kötött: 5250 Ft 

Gy

Gyermekgyógyászati sürgôsségi esetek
prehospitális ellátása. [2. kiad.] Chat-
noir. Fûzött: 4025 Ft 

H

Haager, Dagmar: Numerológia és tarot
lexikon. Hermit. Kötött: 3100 Ft 

Haeberle, Erwin J.: Szexológiai doku-
mentumok. Válogatás Prof. E. J. Hae-
berle munkáiból. Magánéleti Kultúra
Alapítvány. (A szexuális egészségvé-
delem szakkönyvei 1.) Fûzött: 1990 Ft 

Hajdrik József: Népi gyógyírtások. Divius
Lux MM. Fûzött: 1500 Ft 

Hajdrik József: Rózsaszüret. Válogatott
versek. Divius Lux MM. Fûzött: 1000 Ft 

Ha majd hatéves leszek. Versek kicsik-
nek. Sziget. Kötött: 1480 Ft 

Hamilton, Laurell K.: A kárhozottak cirku-
sza. Fûzött: 1780 Ft 

"Hamlet mi vagyunk". Tanulmányok (a)
Hamlet európai recepciójának történe-
tébôl. Janus: Gondolat. (Janus/Gondo-
lat könyvtár. Irodalom) Fûzött: 1680 Ft 

Hárs Endre: Én – túl a nyelven. Irodalom,
antropológia, kultúra. Gondolat Kiadói
Kör: Pompeji. (deKon-KÖNYVek: iro-
dalomelméleti és interpretációs sorozat
28.) Fûzött: 1680 Ft 

Háy János: Dzsigerdilen. A szív gyönyö-
rûsége: [regény]. Palatinus. Kötött:
2600 Ft 

Heald, Cynthia: Az imádkozó nô. KIA.
(Nôi kiskönyvtár) Fûzött: 850 Ft 

Heidegger, Martin: Lét és idô. 2. jav. kiad.
Osiris. (Sapientia humana) Kötött:
3800 Ft 

Heim, Gisela: Szatinálás. [Mintaívekkel].
Cser K. (Színes ötletek 2004/90.) Fû-
zött: 698 Ft 

Herczeg Gyula – Kunné Juhász Zsu-
zsanna: Olasz – magyar szótár. Váltl.
lny. Akad. K. Kötött: 8900 Ft 

Hildegard von Bingen: A természet pati-
kája. Táplálkozás, receptek, gyógynö-
vények, betegségek, drágakövek, fé-
mek, méregtelenítés, salaktalanítás.
Budapest-Print. Kötött: 2198 Ft 

Hillefeld, Marc: A múmia rejtélye. [Izgal-
mas történet, szórakoztató nyelvtanu-
lás]: [az angol nyelvtan gyakorlása írás-
beli nyelvvizsgához]. Cser K. (Tanulókri-
mi. Angol nyelvtan) Fûzött: 1494 Ft 

Hillefeld, Marc: A pokolbéli kutya nyomá-
ban. [Izgalmas történet, szórakoztató
nyelvtanulás]: [az angol társalgás gya-
korlása szóbeli nyelvvizsgához]. Cser
K. (Tanulókrimi. Angol társalgás) Fû-
zött: 1494 Ft 

...hogy jól álljon a bikini! Négyhetes fit-
neszprogram. Alexandra. Fûzött: 2499 Ft 

Hoitsy György: A pisztráng tenyésztése és
horgászata. Hoitsy Gy. Fûzött: 2500 Ft 

Holl, Sieglinde: Szalvétahajtogatás. Cser
K. (Színes ötletek 2004/91.) Fûzött:
698 Ft 

Holzinger, Andreas: A multimédia alapjai.
Kiskapu. Fûzött: 3900 Ft 

Hornyák Mária: Elsô óvodánk története.
Buda-Krisztinaváros, 1828-1867.
Brunszvik T. Szellemi Hagyatéka Ala-
pítvány: Barnaföldi G. Archívum.
(Õrláng füzetek 8.) Fûzött: 500 Ft 

Horváth Éva – Szepesi Dóra: Harmónia
az ételben, harmónia az életben. Út-
mutató a makrovegetáriánus életmód-
hoz: gyógyhatású receptek. Bioener-
getic. Fûzött: 1400 Ft 

Huller Gyula: A szülôi hivatás. Hogyan
szabadulhatunk meg a nevelési
csapdahelyzetektôl? Szerzô. Fûzött:
1200 Ft 

I

Icinke-picinke. népmesék óvodásoknak.
11. kiad. Móra. Kötött: 1490 Ft 

Ihász-Kovács Éva – Gujás Márta – Bor-
nemissza Attila: Szemfényvesztô jelen-
ben. Versek. Uránusz. Fûzött: 1400 Ft 

Imakönyv Magyarországért, édes hazán-
kért. Kortárs költôk imái. Magyarorszá-
gért, Édes Hazánkért K. (A magyarok-
hoz 4.) Kötött: 2600 Ft 

Irodalmi elemzések nagykönyve érettsé-
gizôknek és felvételizôknek. DFT-Bu-
dapest: FISZ. Fûzött: 1470 Ft 

J

Jocha Károly: Ötkarikás beszélgeté-
sek. Athén elôtt. Geo-Sport BT. Kö-
tött: 4935 Ft 

K

Kállai Katalin: Reggelre jobb lesz, Kim!
Regény. ANT-KO. Fûzött: 1890 Ft 

Kawollek, Wolfgang: Bonsai. 103 színes
fotóval, 40 rajzzal. Zagora 2000. Fû-
zött: 2600 Ft 

Kerber, Georg – Stirl, Andreas: Modell-
vasút tervezése és építése. 2. váltl. ki-
ad., Cser K. (Csináld magad) Fûzött:
2498 Ft 

Kerouac, Jack: Úton. Európa. Kötött:
1900 Ft 

Kertészkedés alapfokon. [Több mint
1500 ábrával]. Alexandra. Kötött:
3999 Ft 

King, Stephen: Christine. Európa. Fûzött:
498 Ft 

Kisállamok a globalizálódó nemzetközi
rendszerben. MTA PTI. (Európa tanul-
mányok 7.) Fûzött: 1500 Ft 

Kisebbségi oktatás és gyermekirodalom.
Rábavidék, magyarországi németek.
MBKKE. Fûzött: 2000 Ft 

Kiss Bitay Éva: Az élôvilág furcsaságai.
Tengerszem. (Természetbarátok kis-
könyvtára 5.) Kötött: 1040 Ft 

Kiss Bitay Éva: Körforgás a természet-
ben. Tengerszem. (Természetbarátok
kiskönyvtára 4.) Kötött: 1040 Ft 

Kiss Lajos: Szófejtés, szótárírás és
nyelvtudomány-történet. Tinta. (Segéd-
könyvek a nyelvészet tanulmányozá-
sához 27.) Fûzött: 2940 Ft 

Klein Sándor: Vezetés- és szervezetpszi-
chológia. 3. kiad. Edge 2000 Kft. (SHL
könyvek) Kötött: 4800 Ft 

Knopp, Guido: Hitler gyermekei. M.
Kvklub. Fûzött: 2880 Ft 

Kôrösi Csoma Sándor és magyar míto-
szaink. KCSKME. Fûzött: 2200 Ft 

Krúdy Gyula: Álmoskönyv. Black & Whi-
te K. Fûzött: 770 Ft 

Kvíz: mûveltségi kérdések és válaszok
minden korosztály számára. Könyvmí-
ves Kvk. Fûzött: 850 Ft 

L

Lami István: Olvasás holdfénynél. Falusi
történetek, önvallomások. Felsôma-
gyarország. Fûzött: 2000 Ft 

Langley, Noel: Cayce a reinkarnációról.
[Karmikus minták]. Édesvíz. (Üzenetek
a szellemvilágból) Fûzött: 2190 Ft 

Lázár Ervin: A Négyszögletû Kerek Erdô.
Osiris. Kötött: 1980 Ft 

Leufen-Bohlsen, Beate: Könnyen gon-
dozható csinos kertek. Holló. Kötött:
1390 Ft 

Lindschinger, Meinrad: Étrend a stressz
ellen. [Õrizzük meg karcsúságunkat,
egészségünket és teljesítôképessé-
günket!]. Sasfiók Trade Kft. Kötött:
3920 Ft 

Litván György: Jászi Oszkár. Osiris. (Mil-
lenniumi magyar történelem. Életraj-
zok) Kötött: 3580 Ft 

Lord, Tony – Lawson, Andrew: Harmoni-
kus kertek enciklopédiája. Kossuth.
Kötött: 9990 Ft 

Ludlum, Robert: Parsifal mozaik. 2. ki-
ad., I.P.C. Kv. (I.P.C. könyvek) Fûzött:
2400 Ft

M 

Magasiskola. In memoriam Mészöly
Miklós. Nap. (In memoriam) Kötött:
2490 Ft 

Magyar – angol zsebszótár. Bibliotéka.
Fûzött: 700 Ft 

Magyar értelmezô kéziszótár: A–Z-ig.
Váltl. utánny. Könyvmíves Kvk. Kötött:
2980 Ft 

Magyar értelmezô kéziszótár [elektroni-
kus dok.]. Szöveges adatbázis, Akad.
K.  Mûanyag tokban: 9500 Ft 

Magyar jogtörténet. 3. átd. kiad., Osiris.
(Osiris tankönyvek) Kötött: 3980 Ft 

Makovnik István (id.): Az esztramosi he-
gyitejes társulások. A Fertôrákosi Ás-
ványmúzeum kiadványa. Fertôrákosi
Ásványmúz. Fûzött: 788 Ft 

Márai Sándor: San Gennaro vére. Heli-
kon. Kötött: 1690 Ft 

Marooney, Kimberly: Meditációk angyal-
kártyával. A szeretet és megnyugvás
üzenete. HungaLibri: Budapest-Print.
Kötött: 3498 Ft 

McKinlay, Deborah: Kebelbarátnôk. Tyú-
kok egyletében: amit a nôk csinálnak
(de a férfiak sosem). Gold Book. Kötött:
1498 Ft 

McKinlay, Deborah: Szextettek. Társak
könyve. Gold Book. Kötött: 1498 Ft 

Megbékélés és jóvátétel. Kézikönyv a
helyreállító igazságszolgáltatásról.
Család Gyermek Ifjúság Egyes. (Csa-
lád gyermek ifjúság könyvek) Fûzött:
3990 Ft 

Mendes, Valerie – Lobban, John: Az elsô
100 ige. Anno. (Angol kezdôknek) Kö-
tött: 520 Ft 

Mendes, Valerie – Lobban, John: Idô,
idôjárás, évszakok. Anno. (Angol kez-
dôknek) Kötött: 520 Ft 

Mendes, Valerie – Lobban, John: Szá-
mok, színek és formák. Anno. (Angol
kezdôknek) Kötött: 520 Ft 

Mészáros László: Erdély természeti
kincsei. 2. kiad. Officina '96. Kötött:
5990 Ft 

Métissage des arts. Pratiques et théo-
ries. Universitas. Fûzött: 800 Ft 

Mexico [elektronikus dok.]. Interaktív
multimédia, Enveco Hungary Kft.
(Menjünk világgá)  Mûanyag tokban:
1999 Ft 

Mikszáth Kálmán: Az én kortársaim. "Az
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Újság" ajándéka elôfizetôinek. Kos-
suth. Kötött: 4990 Ft 

Millman, Dan: A szellem törvényei. Egy
transzformációs történet. Új Mani-fest.
Kötött: 1890 Ft 

Minden asszony szakácskönyve. Black &
White K. Fûzött: 770 Ft 

Minek nevezzelek. Száz szerelmes vers
magyar klasszikus költôktôl. Black &
White K. Fûzött: 570 Ft 

Mohács, Harkány, Siklós, Villány [Kart.
dok.]. Várostérkép: Stadtplan: city
map: plan de ville: pianta della cittá:
közintézmények, közlekedés, szolgál-
tatások, cégjegyzék. 1:12 000 Topo-
Press. (Várostérkép sorozat) 350 Ft 

Móser Zoltán: Mészöly Miklós arcai, tár-
gyai, tájai. Babits. Kötött: 2150 Ft

N

Nagyszékely István: Isten hozta Pana-
mában. Északi szélesség: 36 12', nyu-
gati hosszúság: 009 12'. Bába. Fûzött:
970 Ft 

Nagy Zoltán: Történetkék. Bába. Fûzött:
870 Ft 

Neményiné Gyimesi Ilona: Hogyan kom-
munikáljunk tárgyalás közben? Átd. ki-
ad., KJK-Kerszöv. Fûzött: 3045 Ft 

Nemere István: Horthy Miklós magánéle-
te. Anno. Fûzött: 560 Ft 

Nóti Károly: Lepsénynél még megvolt.
Bohózatok. ANT-KO. Fûzött: 1890 Ft 

Nympholeptusok. Test, kánon, nyelv és
költôiség problémái a 18–19. század-
ban. L'Harmattan. (Dayka könyvek 2.)
Fûzött: 2500 Ft 

Ny

Nyomok a hóban. Gyermekversek. Ter-
raPrint. Fûzött: 

O

O'Brian, Patrick: Kapitány és katona. [A
világ túlsó oldalán]. M. Kvklub. Kötött:
2880 Ft 

'Omar Khayyam: Rubáíját. Helikon. Kö-
tött: 2400 Ft 

Otto, Hannelore: Márványozás. Cser
K. (Színes ötletek 12. ksz.) Fûzött:
1098 Ft 

Ö

Ôrség, Vendvidék. Turistakalauz. He-
gyek Vándorai Turista Egyes. Kötött:
1400 Ft 

P

Paks belváros [Kart. dok.]. Légifotó-tér-
kép. 1:7 300 Geográf. 1000 Ft 

Paládi-Kovács Attila: Tájak, népek,
népcsoportok. Válogatott tanulmá-
nyok. Akad. K. (Tanulmányok) Kötött:
3450 Ft 

Pálfy Julianna: Egy kölyökkutya naplója.
3. kiad. Móra. (Zsiráf könyvek) Kötött:
980 Ft 

Pappné Tarányi Zita: Metszés, szaporí-
tás a kiskertben. Kheiron '97. Fûzött:
500 Ft 

Pappné Tarányi Zita: Szobanövények
ápolása. Kheiron '97. Fûzött: 480 Ft 

Pap, Robert – Posch, Renate: Feng shui
a kertben. Holló. Kötött: 1390 Ft 

Parrot, Hanna: Gyógynövények és
gyógyteák. Merlin Book Agency. Fû-
zött: 298 Ft 

Parrot, Hanna: Talpkontroll. Reflexológia
mindenkinek. Merlin Book Agency. Fû-
zött: 298 Ft 

Pasaréti Gyula – Pethô Pál Zoltán: Akva-
risztika: korszerû haltartás. [kezdôknek
– haladóknak]. Szalay Kvk. Kötött:
3420 Ft 

Patik László: Méhész a kaptárban. Print-
X. Kötött: 500 Ft 

Patkó Ferenc: A Hargita hegység holy-
vafaunája. Akad. K. (Fauna) Fûzött:
1870 Ft 

Pelle Józsefné: Fôzelékek, köretek. Sza-

lay Kvk.: Anno. (Pelle Józsefné életmû-
sorozat) Fûzött: 440 Ft 

Perjes Erzsébet: Foltvarrás mesterfokon
(Patchwork 2.). Gyorsvarrási módsze-
rek, és felületet díszítô eljárások a folt-
varrást kedvelôk részére. Saxum. Kö-
tött: 2480 Ft 

Petôfi Sándor: János vitéz ; Az apostol.
Osiris. (Osiris diákkönyvtár) Fûzött:
620 Ft 

Pljackovskij, Mihail: A sün, akit meg lehe-
tett simogatni. 8. kiad., Móra. Kötött:
1750 Ft 

Pszichológia. 2. jav. kiad. váltl. utánny.
Osiris. (Osiris tankönyvek) Kötött:
4800 Ft 

Pszichológia. Szöveggyûjtemény óvoda-
pedagógus hallgatóknak: felsôoktatási
tankönyv. Trezor: BTF Neveléstud.
Tanszék. Fûzött: 2100 Ft 

R

Radzinskij, Edvard: Volt egyszer egy gá-
láns évszázad. Európa. Kötött: 1020 Ft 

Remmen, Andrea: Angol szókincsbôví-
tés. Cser K. (Villámfeladatok) Fûzött:
1298 Ft 

Rennison, Louise: Kit üt ki a nunga-nun-
gám? Georgia Nicolson legújabb vallo-
másai. Gabo. Fûzött: 1490 Ft 

Romhányi Attila: A papagájok tartása és
tenyésztése. Váltl. utánny. Ciceró. (Fa-
lu-kertész) Fûzött: 1500 Ft 

Romsics Gergely: Mítosz és emlékezet.
A Habsburg Birodalom felbomlása az
osztrák és a magyar politikai elit emlék-
irat-irodalmában. L'Harmattan. (A múlt
ösvényén) Fûzött: 1950 Ft 

Roth, Philip: A Portnoy-kór. Európa. Kö-
tött: 2200 Ft 

Rufledt, Hubertus – Kiecker, Thorsten –
Pasda, Andreas – Schulze, Andreas:
Kongó. Abrafaxok Afrikában. N-Press
K. Kötött: 2380 Ft 

Rushton, Rosie: Ne cirkuszolj, anyu!.
Váltl. utánny. Ciceró Kvk. (Tök jó köny-
vek) Fûzött: 1400 Ft 

S

Sági Mária – Vitányi Iván: Kreativitás és
zene. A generatív zenei képességek
vizsgálata. Akad. K. Kötött: 6500 Ft 

Salzberg, Sharon: Hit. Bízz a saját, leg-
bensô élményeidben! Édesvíz. Fûzött:
1990 Ft 

Sántha Attila: Kemál és Amál. Ulpius-
ház. Kötött: 1980 Ft 

Saramago, José: Ricardo Reis halálának
éve. Palatinus. Kötött: 2500 Ft 

Sasson, Jean: A fátyol mögött. Igaz törté-
net egy szaúd-arábiai királyi család
életébôl. Gabo. Fûzött: 1190 Ft 

Schweitzer Pál: Egy fájdalmas, nagy élet
jussa. Hét írás Ady Endrérôl. Gondolat.
Fûzött: 1680 Ft 

Simon Tamás: A zsidó Don Juan. Drámai
költemény. Ex Libris. Fûzött: 990 Ft 

Simon Zoltán: The double-edged sword:
the technological sublime in american
novels between 1900 and 1940. Akad.
K. (Philosophiae doctores) Fûzött:
2490 Ft 

Sinka Rita – Sinkáné: Kôvirág. A drogpokol
hétköznapjai. L' Harmattan: NDI. (Sorsok
és szenvedélyek) Fûzött: 1500 Ft 

Solymár Imre: A dél-dunántúli németek
mentalitása. Völgységi Múz. Fûzött:
2980 Ft 

Sternad, Dagmar: Stretching. [Nyújtó-
gyakorlatok]. Cser K. (Fitten & egész-
ségesen) Fûzött: 1498 Ft 

Sussman, Paul: Kambüszész elveszett
hadserege. M. Kvklub. Kötött: 2680 Ft 

Sz

Szabó Erzsébet Mária: Olasz tesztek tár-
salgási témakörök szerint. Holnap.
(Nyelvvizsga-könyvek) Fûzött: 1790 Ft 

Szabó Magda: Régimódi történet. Euró-
pa. Kötött: 1900 Ft 

Szabó Márton: A diszkurzív politikatudo-
mány alapjai. Elméletek és elemzések.
L'Harmattan. (Posztmodern politológi-
ák) Fûzött: 2250 Ft 

Szarka Géza: A székesfehérvári belváro-
si plébánia története. Székesfehérvár
Város Levéltára: Székesfehérvári Püs-
pöki és Székeskáptalani Lvt. Fûzött:
2917 Ft 

Szeghalmyné Ócsai Marianna – Szeg-
halmy Szilvia: Gyöngy-világ: Bálint-
naptól húsvétig. Lazi. Fûzött: 450 Ft 

Szenci Molnár Albert: Psalterium Ungari-
cum. Szenci Molnár Albert zsoltárfordí-
tásai a genfi zsoltárok dallamaira. Mo.
Ref. Egyh. Zsinata. Kötött: 4375 Ft 

Szentek a magyar középkorból. 1. Ár-
pád-kori legendák és intelmek. Vált.
utánny. Osiris. (Millenniumi magyar tör-
ténelem. Források) Kötött: 2480 Ft 

Szigeti Péter – Takács Péter: A jogállami-
ság jogelmélete. 2. bôv., jav. kiad.,
Napvilág. Fûzött: 2200 Ft 

Sziklai János: Macromedia Fireworks
MX 2004. kézikönyv. Perfact-Pro. Fû-
zött: 2100 Ft 

Szilovics Csaba: Csalás és jogkövetés
az adójogban. Gondolat. (Doktori mes-
termunkák) Fûzött: 1480 Ft 

Szociális kompetencia – társas viselke-
dés. Szöveggyûjtemény. Gondolat. Fû-
zött: 2480 Ft 

Szuly Gyula: A Krisztinaváros lovagjai.
Hét Krajcár. Fûzött: 1400 Ft 

T

Takács Tibor: Halálvágta. Történelmi re-
gény 1848-ból. Bába. Fûzött: 970 Ft 

Takáts Péter: A nyugati és a keleti vállal-
kozói mentalitások. Új Mani-fest. (Gyó-
gyító gondolatok...: ...emberrôl és vál-
lalkozásról 1.) Kötött: 1190 Ft 

Tamási Gábor: Valami megmarad. Nap.
(Álarcok) Fûzött: 1290 Ft 

Tarsoly Emil: Funkcionális anatómia.
Pszichológushallgatók számára. Edge
2000 Kft. Fûzött: 2500 Ft 

Taylor, Linda: Szerelem árral szemben.
Pannonica. (Vénusz & Mars) Fûzött:
1990 Ft 

"Tekintetes karok és rendek!". Zala me-
gye országgyûlési követutasításai és
követjelentései, 1825–1848: válogatott
dokumentumok. Zala M. Lvt. (Zalai
gyûjtemény 56.) Fûzött: 1800 Ft 

Teljesítménytúrák itthon és külföldön.
TTT. Fûzött: 1500 Ft 

Terék István: Sajtvilág. Juh- és kecske-
sajtok. Gazda. Kötött: 3600 Ft 

Természet. Egmont-Hungary. (Elsô en-
ciklopédiám Micimackóval és barátai-
val) Kötött: 3299 Ft 

Tillmann, József A.: Merôleges elmozdu-
lások. Utak a mai mûvészetben. Palati-
nus. Kötött: 2200 Ft 

Tisza [Kart. dok.]. Tiszabecs – Tokaj: 745
fkm – 537 fkm: vízisporttérkép. (1:35
000) Paulus. Fûzött: 1100 Ft 

Tokarczuk, Olga: Az Ôskönyv nyomában.
Európa. Kötött: 820 Ft 

Török Katalin – Kiss Erika: Mediterrán ét-
rend. Miért egészséges a mediterrán
étrend? Golden Book. (Diétás szakács-
könyvek) Fûzött: 2520 Ft 

Történelmi esszék nagykönyve érettségi-
zôknek és felvételizôknek. DFT-Buda-
pest: FISZ. Fûzött: 1470 Ft 

Tóth Gábor: Az E-számokról ôszintén.
Élelmiszereink árnyoldalai. 2. kiad. Pi-
lis-Vet BT. (Tudomány és életmód) Fû-
zött: 1690 Ft 

Tóthné Mátyás Erzsébet: Írország elsô
látásra. Ánglius K. Fûzött: 1500 Ft 

Tshogs-drug-ran-grol: A Garuda röpte.
Egy tibeti szöveg három fordítása. Tan
Kapuja Buddhista Fôisk. Fûzött: 1900 Ft 

U

Updike, John: A kentaur. Európa. Kötött:
2200 Ft 

Urfi Péter: A láthatatlan tápanyagvagyon.
Gondolat. (Doktori mestermunkák) Fû-
zött: 1480 Ft 

Uris, Leon: Döntés. Aquila. Kötött:
1998 Ft 

V

Vágó-Steers Mária: Jézus meggyógyít
egy sebzett szívet. Bizonyságtétel
az isteni kegyelemrôl. KIA. Fûzött:
850 Ft 

Válasz az összes felvételi tesztkérdés-
re. Magyar nyelv és irodalom, törté-
nelem. DFT-Hungária: FISZ. Fûzött:
1960 Ft 

Válogatás az európai bíróság munkajogi
ítéleteibôl. Egyenlô bánásmód elve.
KJK-Kerszöv. Fûzött: 4410 Ft 

Vámos Péter: Magyar jezsuita misszió
Kínában. Akad. K. (Kôrösi Csoma kis-
könyvtár 26.) Fûzött: 1950 Ft 

Várady László: Die anders verlaufene
Geschichte. 2. Kontroverse Berei-
che im Politikum der Antike. Kötött:
2490 Ft 

Varázslatos üvegek. Síküvegek festése.
4. kiad. Lazi. Fûzött: 450 Ft 

Varga Csaba: A bírói ténymegállapítási
folyamat természete. 3. váltl. kiad.,
Akad. K. Fûzött: 2650 Ft 

Varga Károly: Értékek fénykörében. 40
év értékkutatás és jelen országos ér-
tékvizsgálat: adalék egy új nemzetstra-
tégia megalapozásához. Akad. K. Kö-
tött: 3500 Ft 

Veér András – Erôss László: A szciento-
lógia mocsarában. Dokumentumok és
következtetések. Art Nouveau. Fûzött:
875 Ft 

Veres László: Sarkvidékek élôvilága.
Pannon-Literatúra. (Pillantás a termé-
szetre: ismeretterjesztô sorozat) Kö-
tött: 917 Ft 

Veres László: Sivatagok élôvilága. Pan-
non-Literatúra. (Pillantás a természet-
re: ismeretterjesztô sorozat) Kötött:
917 Ft 

Világatlasz [Kart. dok.]. Országlexikon-
nal. ([Különbözô méretarányok]) 2. ki-
ad. Szarvas A. Térképészeti Ügynök-
ség. Kötött: 3280 Ft 

Világtörténelmi ki kicsoda? Anno. Fûzött:
560 Ft 

Vitányi Iván – Sági Mária: Kreativitás és
zene. Akad. K. Kötött: 6500 Ft 

W

Wass Albert: Halálos köd Holtember
Partján. Kráter Mûhely Egyes. (Wass
Albert életmûve 3.) Kötött: 1680 Ft 

Weber, Max: A tudomány és a politika
mint hivatás. 2. átd. kiad. Kossuth. Fû-
zött: 1400 Ft 

Wernke Bernát: A síp. "Észak-Kelet Ré-
gió Fejlesztéséért és Idegenforgalmá-
ért" Közhasznú Alapítvány. Fûzött:
1000 Ft 

Wiedemann, Rainer: Német alapszó-
kincs. Cser K. (Villámfeladatok) Fûzött:
1298 Ft 

Witkin, Georgia: Stresszoldás. Praktikus
tanácsok a mindennapokra. Jokerex.
Fûzött: 1690 Ft 

Woolf, Virginia: A világítótorony. Európa.
Kötött: 2200 Ft 

Woolf, Virginia: Orlando. Európa. Kötött:
2200 Ft 

Z

Zágorec-Csuka Judit: A Zrínyiek nyomá-
ban. Tanulmánykötet. MBKKE. Fûzött:
1000 Ft 

Zelk Zoltán – Radvány Zsuzsa: A három
nyúl. Santos. Kötött: 449 Ft 

Zelk Zoltán – Radvány Zsuzsa: Nyuszi-
hintó. Santos. Kötött: 449 Ft 

Zikmund, Petr: Kórház a város szélén
húsz év múlva. TKK. Kötött: 2000 Ft 

Zola, Émile: A patkányfogó. Európa.
(Európa diákkönyvtár) Fûzött: 950 Ft 
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(1065 Bajcsy-Zsilinszky út 37. I. emelet, telefonszám: 428-94-36) és a www.bookline.hu internetes könyváruházban is.

Nagykereskedôk  rendelhetnek a kiadóban, Varga Istvánnál, telefonszám: 428-9436, e-mail: varga@helikon.hu.
Kiskereskedôk a könyveket megvásárolhatják a Helikon Könyvesházban (VI. Bajcsy-Zsilinszky út 37., telefonszám: 331-23-29)

Újra megjelenik a Kis Gondolkodók sorozat
Kb. 2000 Ft kötetenként

A szép, az igaz
és a jó eredendô egységérôl,
és az erkölcsi érzékrôl

Mesés példázat,
a korai kapitalizmus
szellemes szatírája

A  H e l i k o n  K i a d ó  a j á n l a t a




