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Newton harmadik
törvénye
Az ôsz. Elmúlt a nyár, fröcsög a sár. Az
ôsz esôs évszak, a nagy magyar kátyúkban
összegyûlt por, piszok, üledék az esô hatására sárrá változik. Ez a sár fröcsög. A
költészetben hagyományosan az elmúlás
melankolikus hangulatát idézik fel az ôsz
természeti képeivel, ám ezek közé jellemzôen nem tartozik a fröcsögô sár motívuma. Sárról szólva hirtelenjében nekem is, mint valószínûleg sokan másoknak is, az úri lócsiszárok jutnak eszembe.
Szabad-e nem pörölni? Hát persze, lehet
is, szabad is, csak éppen csúnyán visszájára
fordult helyzetek alakulhatnak ki, ha az ember következetesen kitart a belevésôdött
életvezetési alapelvek, feltétlen felszólítások
mellett. Ilyen visszájára fordult helyzet lehet
például az összes médiamenedzser és kommunikátor által jól ismert és adott esetben
hatékonyan alkalmazott kabátlopási tünetegyüttes. A viktimológusok állatorvosi lovának ellopják a kabátját, és nem elég, hogy
szerencsétlent télidôben megfosztották az
idôjárás viszontagságaitól védelmezô értékes télikabátjától, ennek híre terjedvén és
ideje múlván, már csak arról súgnak össze a
háta mögött, hogy valamilyen kellemetlen
kabátlopási históriába keveredett: „Gondoltad volna, éppen róla, hogy…”.
„Így megy ez.” mondaná egyik kedvenc
klasszikusom. Persze, mégsem kellene,
hogy így menjen. Csakhogy mi civilizáltak vagyunk. Ebbôl következôleg nem folyamodunk olyan eszközökhöz, nem viselkedünk úgy, mint ahogyan azok, akik
gátlástalanul visszaélnek azzal, hogy mi
nem folyamodunk olyan eszközökhöz, és
nem viselkedünk úgy, mint ôk. Itt következik a nagy paradoxon: úgy vélem, néha
éppen civilizációs értékrendünk megóvása érdekében szükséges ennek az értékrendnek ellentmondani.
Azt olvastam az újságban, hogy a magyar közéletben egyre durvábban feszülnek egymásnak az indulatok.
Talán meg kellene békülni már, és nem
volna szabad megfeledkezni Newton harmadik törvényérôl, amit a kölcsönhatás
törvényének is neveznek: ha egy test valamilyen erôvel hat egy másik testre, ez
utóbbi ugyanakkora ellenirányú erôvel
hat az elôbbire. És teljesen mindegy, hogy
ki kezdte.
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Laura levele Kertész Imre
Gályanapló
címû kötetérôl

Kedves Húgom!
Hallom, beteg vagy – ez baj.
De próbáld jó oldaláról megközelíteni: sokat olvashatsz (persze, csak ha egyáltalán kilátsz a
fejedbôl). Én mostanában Kertész Imre könyvei közül olvastam többet is. A Valaki mást
elôször, a Sorstalanságot újra.
A Gályanaplót szintén elsôre.
Régi-új könyv a Gályanapló,
hiszen nemrégiben adták ki, de
másodszorra. Napló, jegyzetelés, gondolatmorzsák. Naplót
mindig nagyon érdekes olvasni. Azt mondod, kicsit perverz
is? Igazad van. Fôleg, ha
olyan írásokra gondolunk,
amelyek nem „a világ” számára íródtak. Lehet-e kiadni
a Szabad ötletek jegyzékét, József Attila beteg elméjének csapongásait? Jó-e ez valakinek?
Nehéz kérdések.
Persze vannak olyan naplók,
amelyek a nyilvánosság igényével és szem elôtt tartásával születtek. Gondolatilag, mûvészileg kidolgozottak: irodalmi

naplók. Ezek is személyesek, de
hálószobatitkok helyett „csak”
mûhelytitkokba avatnak. Ez
így sokkal tisztességesebb. A
Gályanapló is ilyen (és tulajdonképpen ennek folytatásaként olvasható a Valaki más
is).
Ha azt kérdeznéd, mirôl szól
ez a könyv, nem tudnám megmondani. És mégis, csak azt felelhetném, hogy mindenrôl.
„Az öndokumentálás e gályapadmunkája. Ragaszkodom
hozzá, mint az evezôhöz, mely
elgyötör és elôrevisz. Jó irányba
vajon? Talán épp ez érdekel.” –
írja Kertész Imre. És ezt kutatom én is naplójában.
Legérdekesebb talán, ahogyan
a regények, elsôsorban a Sorstalanság és A kudarc formálódásáról ír. Szinte végigkövethetô
a mûvek keletkezés- és befogadástörténete, írói nézôpontból.
Minden, ami a regényekbôl kimaradt, de ami ott van a regények mögött. Nem is mögöttük:

A század botránya
■ Kertész Imre remekmûvére
sokszorosan igaz a mondás,
hogy a könyveknek megvan a
maguk sorsa. Beszédes címû
könyve, a Sorstalanság sok-sok
viszontagság után jelent meg
1975-ben, és még hosszú
idônek kellett eltelnie ahhoz,
hogy a hazai közönség felfedezze, s hogy a magyar irodalmi, szellemi életben elfoglalhassa a jelentôségének megfelelô helyet. Ebben nem utolsósorban közrejátszott az is,
hogy a regényt tucatnyi idegen
nyelven megjelentették. A befogadást pedig nyilván akadályozta, hogy a kádárizmus év-

tizedei alatt nem lehetett feldolgozni a holocaustot, amely
Kertész munkásságának egyik,
ha nem legalapvetôbb, meghatározó létélménye. (De az, szerinte az európai kultúrán traumatikusan átesett egyénnek is
legnagyobb eseménye a kereszt óta.)
Sokan és sokszor megfogalmazták már, hogy a Sorstalanság a legkitûnôbb magyar holocaust-regény. Több is, más is
azonban, témája nem „egyszerûen” a holocaust, hanem az
emberi létezés végsô kérdései, s
az abszurddá vált világ megismerhetôsége, egyén és hatalom
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inkább a regényekben, csak
máshogyan, nem ilyen szikár
filozofikussággal: „ha a ránk
kirótt determinációnkat éljük
végig valóságként, a saját – viszonylagos – szabadságunkból
következô szükségszerûség helyett, ezt nevezném sorstalanságnak.” Vagy késôbb A kudarcról: „Mû – a szónak nincs
értelme. Tehetség – a szónak
nincs jelentése. Kiválasztott
mûvész – nem létezik többé. A
kudarcállapot mint az emberi
helyzet.” Kertész Imre küzd írói
anyagával, küzd vele, mint az
élettel, hiszen egyazon regényt
élni és írni – ezt tartja hivatásának. „Regényt akarok írni –
mit mondok ezzel? Semmit.
Százszor és ezerszer is le kell ezt
az akaratot gyûrni, rá kell cáfolni, nevetség tárgyává tenni,
míg vagy megsemmisül, vagy
kénytelen leszek regényt írni. S
talán már az akaratom ellenére”– olyan megrázó sorok,
amelyeket olvasva már-már betolakodónak érzem magam.
Lapozgatok a könyvben. Világkép és ízlés alakul az oldalakon, sok év és sok olvasmány
nyomán. Az mindig sokat
mondó, hogy egy író kit olvas.
Kertész Imre Kafkát, Thomas
Mannt, Márait, Nietzschét,
Camus-t, Freudot, Rilkét. És
még sok mindenkit olvas, továbbvisz, értelmez, vitába

száll. Vagy csak úgy kiírja magának. Jó megnézni, hogy mit
lát benne. Nem a filozófiai
rendszereket tartja szem elôtt,
híres-hírhedt sorok helyett a
mellékmondatokat olvassa. A
nagy mûvek mentén keletkezô
sorját. Nehezemre esne, hogy ne
másoljak ide egy-két mondatot,
ami annyira jellemzi gondolkozásmódját.
„Az nem kérdés, hogy van-e
Isten vagy nincs. Az embernek
mindenképpen úgy lehet csak élnie, mintha lenne.”
„Mindannak, ami számomra fontos, egyidejûleg át
tudom érezni a jelentéktelenségét is.”
„Az embert lényegileg nem érdekli a másik ember. Igazán
csak a mû átadható.”
„A kerek mondatok feleslegessége a népirtás felôl szemlélve.”
„Megélni az életet, azt, ami
jutott, s úgy megélni, hogy a teljes jusson, ez az életfeladat,
bárhol éljünk is.”
Azt mondtam, Kertész Imrét
jellemzik ezek a sorok? Hát persze, de ha idemásoltam, akkor
– gyanúd nem alaptalan – biztosan engem is. Folytathatnám
estig az idézést, de miért ne
küldjem el inkább Neked a
könyvet? Remélem, Te is olyan
szépnek fogod találni, mint én.
Gyógyulj hamar! Üdv:
Laura

viszonya. Nem utolsósorban a
Sorstalanság sajátos, groteszk
nevelési, fejlôdési regény is, a
borzalmakat, a koncentrációs
táborok világát egy tizenötéves
kamasz szemén keresztül látjuk. Az ô feleszmélése, kényszerû és gyors felnôtté válása
tükrében átértelmezôdnek, mélyebb jelentést kapnak a dolgok. A holocaust-mûvek tragikus, gyakran pátosszal, érzelgôsséggel telített stílusa helyett Kertész szikáran, ironikusan fogalmaz, ezáltal hôse megpróbáltatásai és világa abszurditása még hangsúlyosabbá és
megrendítôbbé válik.
A negyed százada született
Sorstalanság (amely most az
életmû-sorozat darabjaként ne-

gyedszer jelenik meg) bizonyítja, hogy – amint ezt Kertész tucatnyi tanulmányában
leírta, beszédeiben elmondta –
a holocaust gyökerei, oka, „értelme” csak a kibeszélés, a
múlttal való szembenézés révén válhat megérthetôvé, átélhetôvé. A vele való foglalkozás
lényege, hogy ne eltávolítsuk,
hanem értsük meg: a század
botránya nem irracionális, érthetetlen történéssorozat, hanem nagyon is az emberi természethez tartozik. Szomorú
tudás ez, de mégis erôt, morális
tartalékot jelentô.
Kertész Imre: Sorstalanság
Magvetô, Budapest, 1999
333 oldal, 1490 forint
(gervai)

Aki külföldön
lett „próféta”
Kertész Imre történelmi
emlékezetrôl, mûfordítási
nehézségekrôl, kis nyelvekrôl
és irodalmi nagyhatalomról
Tíz ujjunkon megszámlálhatjuk azokat a kortárs magyar írókat, költôket, akiket idegen nyelvre lefordított
s magas példányszámot megért mûveik alapján ismernek a világban. Ha csak Németországra figyelmezünk, a magyar irodalom e nagyköveteinek száma
még alacsonyabb. Kertész Imre szerepel azoknak az
íróknak a listáján, akiket kedvelnek külföldön. A
Frankfurti Könyvvásárra is két mûve jelenik meg németül. Elôször arról faggattam, hogy érzése, tapasztalata szerint minek köszönhetô az ilyen siker.
– Speciális témával foglalkozom:
a totalitárizmussal, a XX. század
nagy tapasztalatával, és ez mindenkit érdekel, gondolom. Érinti
a külföldi olvasókat is. Azok sem
kivételek, akiknek ilyen irányú tapasztalataik nincsenek, habár Európában ilyen szerencsés ország
kevés akad. Úgy látszik, hosszú
évek tétovázása után úgy döntött
az olvasó, hogy ezek, a XX. századi embert, embertípust megszabó alapélmények érdeklik.
– Mit jelent a tétovázás?
– Azt, hogy például a holocaustnak nevezett élményanyag
évtizedekig elfojtás alatt állt és
mostanában, az elmúlt húsz esztendôben került igazán napirendre. Tulajdonképpen minden nagyobb traumának, megrendülésnek évtizedekre van szüksége,
amíg az ember ráeszmél, hogy valójában mi történt, amíg hajlandó visszaemlékezni, hajlandó
elfogadni, hogy életének bizonyos tünetei mikre vezethetôk
vissza. Ehhez idô kell. Minden
nagy történelmi élmény után legalább egy generációnak meg kell
öregednie ahhoz, hogy az önkifejezés szintjén is vissza tudjon tekinteni, egy másik nemzedéknek
pedig meg kell érnie ahhoz, hogy
ezeket az élményeket magáévá tegye, s ezáltal megértse a saját életét, amely természetesen az elôtte
jártak életének a folytatása.
– Mikor vált kedvezôvé az Ön mûveinek külföldi fogadtatása?
– Az elsô nyugati könyvkiadó-

hallgassanak. Általánosságban a
német közönségrôl ezeknek a tapasztalatoknak az alapján nem
nyilatkozhatom. De az bizonyos,
hogy Németországban igen élénk
a könyv-üzem, a szó jó és rossz értelmében egyaránt. De ennek inkább haszna van, semmint kára.
A kritikai élet nagy figyelemmel
fordul a könyvekhez. Még a legkisebb vidéki lapban is akad olyan
népszerû, az érdekességre nagy figyelmet fordító tárcarovat, amelyben a könyvújdonságokat mindig
megtárgyalják.
– El szokta-e olvasni mûvei fordítását?
– Hogyne. A kelet-európai irodalom kiadására 1989-ben alapult Rowohlt kiadónál nagyon
gondosan foglalkoznak a szövegekkel és megvan a módom arra,
hogy beleszóljak a fordításba, javítsak rajta. Most jelenik meg
náluk a Kudarc címû regényem, s
a két szerkesztônô egyikével itt
Budapesten öt napon keresztül
reggeltôl estig dolgoztunk a szövegen. Nem vagyok könnyen fordítható író abból a szempontból,
hogy ha az árnyalatokat nem fejezi ki pontosan a fordító, akkor
az egész mû félrérthetôvé, instabillá válik.
– Tud annyira németül, hogy megérzi az árnyalatok „elszínezôdését” a
fordításban?
– Nem, így csak az tudhat, aki
anyanyelvi szinten beszéli a nyelvet. Az ilyesmire kiváló szerkesztôim hívják fel a figyelmemet,

nál megjelent könyvem 1992-ben
a Khaddis a meg nem született gyermekért volt, A Rowohlt Berlin kiadónál napvilágot látott könyvnek mindjárt nagy sajtója lett. Ezt
követte '93-ban a szintén szép
visszhangot keltett Gályanapló
címû elmélkedô prózám. Most
jön ki a harmadik kiadása a
Frankfurti Könyvvásárra. Az igazi
áttörést, százezren felüli eladott
példánnyal a Sorstalanság hozta
meg 1996-ban. Azóta nemcsak a
német piacon, hanem számos
más országban is hasonlóan kedvezô fogadtatásra talált.
– Mintha itthon nem keltett
volna ekkora visszhagot...
– Én Magyarországon nem vagyok nagyon ismert, de itthon
már csak azért sem kelhet el egy
ilyenfajta könyv százezer példányban, mert sokkal kisebb az
ország, szûkebb az olvasóközönség.
– Az a korántsem páratlan ellentmondás következik tehát ebbôl,
hogy Kertész Imre írót többen ismerik Németországban, mint a saját
hazájában?
– Igen, ott hivatkozott író vagyok, idéznek tôlem, véleményeket szoktak kérni és nagyon
szívesen fogadnak különféle felolvasásokon.
– Mi a tapasztalata a német olvasóközönségrôl, mennyiben más,
mint a magyar?
– Akik már eljönnek az én felolvasásaimra, azok kifejezetten
azért jönnek el, hogy engem meg-
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akik rutinból érzik, ha valahol
megdöccen a lefordított mondat.
Ilyenkor kérnek meg, áruljam el,
mit akartam ott mondani.
– Kikbôl kerülnek ki Németországban a fordítók?
– Mi Magyarországon hozzászoktunk, hogy a mûfordítás
írók
mellékfoglalkozása. Németországban van ugyan két
finnugor tanszék, de nagyon kevés a jó magyar mûfordító. Fordítani Németországban nem
státusz, rosszul fizetik és talán
nem is élvez kellô megbecsülést. Szerencsére ki-kikerülnek
írók Magyarországról, például
ott van a Svájcban élô Ilma Rakusa, aki nem elsôsorban magyarból, de abból is fordít.
Christina Virág pedig svájci
írónô, aki a gyerekkorát Magyarországon töltötte. Ôk a kiemelkedôk, nagyon elfoglaltak,
nehéz tôlük elvárni, hogy
hosszú regény tolmácsolását elvállalják. De nekem eddig szerecsém volt, minden fordítómmal
elégedett voltam. Magyarország
irodalmi nagyhatalom létére éppen nagyon nehezen elsajátítható anyanyelve miatt rekedt
eléggé kívül a nyugati könyvpiacról. Talán használ a népszerûségének, ha a Frankfurti könyvvásáron ez esztendôben díszvendégként elôtérbe kerül.
(mátraházi)
Az interjú német nyelvû frankfurti
különszámunkban jelent meg
elôször.

Az Európa Könyvkiadó karácsonyi kínálatából
Ingmar Bergman
Farkasok órája
(Három filmnovella)
240 oldal, 1200 Ft
A kötet három filmnovellája (Farkasok
órája, Ôszi szonáta, A bábok életébôl)
könyv alakban most jelenik meg elôször
Magyarországon.
Jorge Luis Borges
Az ôs kastély
(Esszék)
288 oldal, 1500 Ft
A történelemben és az univerzumban
szabadon kalandozó Borges e kötetben
szereplô esszéiben a buddhizmusról, a
kabbaláról, Odüsszeuszról, Dantéról,
Cervantesrôl, Kafkáról, Shakespeare-rôl,
Swedenborgról, a krimirôl és még számos
izgalmas témáról és szerzôkrôl fejti ki
mindig izgalmas és eredeti véleményét. A
Borges-életmûsorozat negyedik kötete.
Peter Brook
Idôfonalak
336 oldal, 1500 Ft
A világhírû angol rendezô sikerei teljében
egyszer csak faképnél hagyta a hagyományos színházat és egy grúz filozófus taní-

tásait követve arra a meggyôzôdésre jutott, hogy a színház sokkal több, mint
mûvészet: közösségi életforma, melynek
során az ember eljuthat a létezés lényegének megértéséhez. Ennek a kalandnak a
története ez az önéletrajz.
Josef Skvorecky
Oroszlánkölyök
368 oldal, 1700 Ft
A nálunk is ismert cseh író könyve fordulatos, szellemes, rendkívül szórakoztató
regény, melyben a szerzô a mában tovább élô és ható múltbeli gonosztett, a
bûn és bûnhôdés motívumát boncolgatja, ezúttal nem a háború alatti és utáni
korszak, hanem az ötvenes és hatvanas
évek, a sztálinizmus „gyáváinak” szemszögébôl.
John Updike
Bech befut
432 oldal, 1600 Ft
Henry Bechet, Updike zsidó hasonmását, a Bech bolyong fôhôsét most 70 évesen látjuk viszont: öregebb lett, de bölcsebb nem. Vén fejjel sem tud lemondani az érzéki örömök hajszolásáról, ám
ettôl eltekintve üresnek érzi az életét…

Újdonságaink megtalálhatók az Európa könyvesboltban (1081 Budapest, József krt. 18.
Telefon: 334-21-12), a terjesztôket, viszonteladókat az Európa raktárház
(1134 Budapest, Váci út 19. Telefon: 320-94-55) szolgálja ki.
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A SAXUM karácsonyi ajánlata
Boldog karácsonyt! kötve 2680 Ft
Karácsonyi díszek készítése, csomagolás, adventi barkácsolás kapott helyet a kötetben,
receptek, ünnepi menük, és sok-sok tipp az
ünnepi est rendezéséhez, dalok, játékok,
mesék segítségével.

440 oldalon. A tanárok, diákok egy helyen
találják meg az érettségihez szükséges adatokat, s ezen felül számos új ismerethez is juthatnak. A kötet kielégítôen informálja az érdeklôdôket és tanulni vágyókat hatezer éves
történelmünkrôl.

Csodás otthon kötve 1980 Ft
A könyvbôl megismerheti az olvasó a legújabb lakberendezési elképzeléseket és saját
maga valósíthatja meg azokat a részletes leírások alapján. Aki szabad idejében szívesen barkácsol, minden bizonnyal örömét leli majd az
új ötletek megvalósításában. A kötet témáiból:
élménykonyha, romantikus erkélyek, tetôtér,
székparádé, falfestés, padlószônyeg stb.

Popper Péter: Pilátus testamentuma
kötve 1190 Ft
A regény Pontius Pilátus szemszögébôl
mondja el a golgotai eseményeket.

Szalay Károly: Színházi anekdoták
könyve kötve 1280 Ft
A reprezentatív kivitelû anekdota-sorozat új
kötete a színészek, színházak, kabarék és a
film világába kalauzol mulatságos és találó
anekdoták segítségével, Shakespeare korától
napjainkig.
Dömötör Attila: Történelmi lexikon
kötve 2200 Ft
A mai középiskolai oktatásban használatos
fogalmak, nevek, évszámok gyûjteménye

Weöres Sándor: Versek a hagyatékból
kötve 1600 Ft
A kötet Weöres Sándor hagyatékából elôkerült verseit gyûjtötte össze, melyek csak újságokban, folyóiratokban jelentek meg,
vagy kiadatlan mûvek, variációk.
Ikonok kötve 3950 Ft
A gyönyörû színes album 64 kimagasló
jelentôségû ikont mutat be. Az eredeti
képek Görögországban, Szerbiában, Macedóniában, Oroszországban, Bulgáriában illetve Magyarországon találhatók,
ahol még ma is láthatjuk ôket templomokban és múzeumokban. A kötetben
részletes tanulmány foglalkozik az ikonok történetével.

1134 Budapest, Szabolcs u. 4. Telefon: 349-0773, 329-0801, 359-9794

A LUXOR STÚDIÓ ajánlata:

Erwin Rommel:
Gyalogság elôre!
Ára: 1298 Ft
A legendás Rommel tábornok hadi élményei
és tapasztalatai az I. világháború vérzivatarából. Könyv- és hadtörténeti ritkaság a szerzô
saját szavaival, reprint kiadásban.

J. K. Rowling:
Harry Potter és a bölcsek köve
Meseregény, amely meghódította a világot.
Hongkongtól New Yorkig
a sikerlisták élén!
Ára: 999 Ft

Mikó Piroska:
Játszóházvezetôk
kézikönyve
Ára: 990 Ft

LUXOR STÚDIÓ
Fotó, reklám, kiadványszerkesztés,
Könyvkiadás és könyvterjesztés
6300 Kalocsa, Vörösmarty u. 132.
Tel: 06 /78/ 463-872

Kiadja az Animus Kiadó.
T: 200-8481, 200-8455
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Becsapottak és
hátrahagyottak
■ Szvetlena Alekszijevics dokumentarista írónô mindenfajta háborút és
erôszakot gyûlöl és ellenez. A volt
Szovjetunió Afganisztánban folytatott hadjáratával kapcsolatban ezért
nincsenek olyan megfontolásai,
amelyek a háromnegyed évszázados
bolsevista uralom alatt alapvetôen
jellemezték az úgynevezett szovjet
emberek közfelfogását. Eszerint, aki
úgynevezett igazságos háborúban
halt meg vagy szenvedett, az hôsnek számít. Akik viszont a másik oldalon küzdöttek, fôként a bûnös áldozat kategóriába tartoznak.
A bjelorusz szerzôt – miközben
vallomások tömegét rögzítette –
semmiféle önigazoló vagy hátsó
szándék nem vezette azonkívül,
hogy minél tárgyailagosabb képet
kapjon, s utána adjon a történtekrôl
– természetesen elbeszélôik egyéni
szempontjából tekintve. Megrázó
összeállításából – melynek szövegébe beillesztette a saját érzelmeit
tükrözô megnyilvánulásait is – nem
tûnik ki egész világosan, hogy er-

edetileg mit részesített elônyben a
sokféle megközelítési lehetôség közül. Ami kijött belôle, az mindenekfelett a szégyenletes afgán „kaland”
következményeinek hatása a benne
résztvevôkre valamint hozzátartozóikra. Ez a tükörkép a száraz tényeknél bonyolultabb, s az olvasókban óhatatlanul továbbgyûrûzô olvasmánnyá változik.
A fehérorosz íróasszony lelkiismeretes, odaadó munkáját vagy fél évtizedik folytatta. Közben megváltozott
körülötte a társadalom jellege. Míg
korábban valószínûleg nem lehetett
volna szó ilyen leleplezô dokumentumok közlésérôl sem, addig a publikálás elé már nem gördültek különösebb akadályok. A tényfeltárás mint
elsô cél tehát maradéktalanul megvalósulhatott. Belekerültek könyvébe
mind a különbözô beosztású és rangú
volt katonák (besorozottak és anyagi
érdekbôl jelentkezôk egyaránt), mind
azok a hozzátartozók, akik aggódó
szülôkké, majd zömükben porig sújtott hátrahagyottakká váltak.

Napjainkban a könyvpiaci újdonságok között feltûnnek
bûnözôk és bûnüldözôk emlékiratai.
Ambrus Attila, a whiskys rabló
könyve megjelenésekor igazolatlanul volt távol. Újbóli elfogása újabb hisztériahullám kiváltója. Mint jelezték, a könyv
folytatásának új fejezetei vannak készülôben.
Tonhauser László, immár
nyugállományú rendôrezredes
könyvét a napi hírek teszik
még izgalmasabbá, melyek a
rendôri szervek belsô vizsgálatát szorgalmazzák.

gokra épül. Az elsô rész az életpálya bemutatása, felidézve egyben
azokat a legendás idôket, amikor
még ököllel lehetett megmérkôzni
a kérkedô vagányokkal és Mikulásnak öltözve kapni el a meglepett
zsebtolvajokat.
Az olvasó figyelme azonban
elsôdlegesen a rendszerváltás utáni
idôkre fókuszál. Az új helyzet új kihívást jelentett a rendôrség számára
is. Megváltoztak a kialakult hatalmi
struktúra elvárásai. Ezzel egyidejûleg megjelentek a bûnözés új
formái: a fegyver- és embercsempészet, de feketekereskedelmi árucikké
vált a szesz, az olaj, a drog, de még
az agyalapi mirigy is.
A szerzô a rendôrségen kialakul átláthatatlan szövevények sûrûjébe
vonja az olvasót, ahol a sorozatos átszervezések, karrier-harcok, az anyagi
és technikai ellátatlanság és a morális
támogatás hiánya gátolta a folyamatos
és hatékony munkát.
Idôrendben sorolja azokat a „kriminális” fejleményeket, amelyek a
mai helyzet kialakulásához, a szervezet „mélyrepüléséhez” vezettek. Felszínre kerülnek „márkás” nevek a közéletbôl és történnek utalások ismert
esetekre, mint a Clodó-ügy, a Boros
Tamás-sztori vagy Kuzma kálváriája,

Tonhauser László
Nem kérek bocsánatot
Totem Kiadó, Budapest, 1999
334 oldal. Ára: 1490 Ft
■ A cím egy kissé talányos, feltehetôen a szerzô nyugdíjaztatásának
körülményeire utal. Mindenesetre
Tonhauser László, aki kemény 34
évet töltött el a rendôrség kötelékében, már nem nyomoz a rossz fiúk
után és nem irányítja a szervezett
bûnözés elleni szolgálatot.
A vaskos kötet az évek során
összegyûjtött nyomozati anya-

Ezek az édesanyák, menyasszonyok, feleségek lettek a mû hangadói és prímvivôi – noha nem biztos, hogy Alekszijevics elsôsorban
az ô vallomásaikra akarta volna ráépíteni gondos kompozícóját. A reményvesztettek hol vádemelô, hol
tehetetlenül siralmas kitöréseinél talán csak a csalódottak, a sebesülteknyomorékok, s az egzisztenciájukat
elveszítettek felindult, dühös, senkinek meg nem bocsájtó kesergései
tesznek elementárisabb benyomást.
Az írónô kicsit kevésbé figyelt
azokra (vagy nem jutott el hozzájuk?), akik viszonylag épen, netán
némi haszonnal vagy amnéziával,
elfojtással kerültek ki a piszkos
hadmûveletekbôl, melyek jogtalanságának kérdését ugyancsak elenyészô számban vetik fel a beszélgetésekben, interjúkban, élménybeszámolókban. Ilyen véleményformáló
megszólalásokat persze a magasabb
képzettségûektôl lehetne elvárni. Õk
azonban érezhetôen visszafogottabban fogalmaznak, mint gyanútlanul
vágóhídra vitt fiatalabb, mûveletlenebb, tapasztalatlanabb társaik.
Ennek az ellenpontnak a hiánya
teszi olyan szörnyûségek tárházává
az emlékezetes gyûjteményt, ame-

lyek minden jóérzésû – és nemcsak
érzékeny lelkû – embert a közvetlen
szenvedôk, s a közvetetten bajba jutottak oldalára állítanak...
Más kérdés, hogy az elkeseredés csillapultával szükségszerûen elôjönnek
az eltussolók, az érdekbôl szônyeg alá
söprôk vagy az okoskodók, s megpróbálják a ténygyûjtôket elfogultsággal,
elôítéletességgel meggyanúsítani. Ez
történt az alkotóval is. Az ellene indított perek lefolyásáról készült dokumentumok elég egyértelmûen tanúskodnak arról, hogy még igen kis idô
választja el a háború ostoba tiszteletében felnevelôdött embereket a bérgyilkosság meg a háború lényegi azonosságának felismerésétôl. Külön érdekesség, hogy a perekben fölmerült a
szóbeli és nyomtatásos közlés közti
különbség dilemmája is. E mûfaji
probléma persze másodrendû az igazihoz képest, ami nem más, mint az,
hogy mennyire képesek az elkövetôk
és felbujtók bûneiket bevallani, s a takargatáson ügyeskedôket legalább
mélységes megvetésükkel sújtani.
Iszlai Zoltán
Szvetlana Alekszijevics:
Fiúk cinkkoporsóban
Európa Könyvkiadó, 347 oldal,
1600 Ft

melyek mind a mai napig friss híranyagot szolgáltatnak a médiának. De
a nyugállományú ezredes – nyilván
félelmetes titkok tudója – nem szolgál nagy leleplezéssel.
Beszámol a nehéz körülmények
között elért eredményekrôl, és arról
próbál meggyôzni, hogy a
rendôrség pártsemleges mûködése
még az illúziók világába tartozik.
Tausz A.

fiatal újságírónô tollából. Megszólaltat tettestársakat, nyomozókat,
nôismerôsöket, mindenkit, aki hajlandó volt a nevét adni az interjúhoz. Többségük pártoló rokonszenvvel kommentálja az eseményeket. Nyilvánvalóan a megtámadott
és megfélelmlített postai és bankalkalmazottakban ellenkezô elôjelû
élmények rögzôdhettek.
A könyv kísérletet tesz arra, hogy
felvillantsa Ambrus igazi arcát, akit
minden cselekedetében a pénz és a
hírnév megszerzése mozgatott. Az
egész történetben azonban nem is
az egyéni stílust kialakító whiskys
alakja érdekes, sokkal inkább az a
társadalmi közfelfogás, amely személyét népi hôssé mitizálta.
Lehet, hogy sokak szemében ô a
mesebeli szegénylegény, aki túljár a
hatalmasok eszén. De egy gátlástalan bûnelkövetôbôl pozitív hôs
csak egy olyan közegben lehet, ahol
a polgár nap mint nap újabb pénzügyi visszaélésekkel, botrányokkal
szembesül, ahol közpénzek „átcsoportosítása”, milliárdok eltûnése
mindennapos gyakorlat.
S ezen a torz értékítéleten mitsem
változtat, hogy a szerzô immár ismét rács mögé került.
Tausz A.

P. Gál Judit–Ambrus Attila
Én, a whiskys
IPM könyv, 1999, 240 oldal
■ Egy könyvbemutató az Újságírószövetségben, ahol még állóhely is
alig jutott az érdeklôdöknek. Nem
akármilyen kiadvány vívta ki ezt a
népszerûséget: a whiskys néven elhíresült bankrabló önvallomása.
A mû megjelentetését nyilvánvalóan nem irodalmi ambíciók motiválták. A kiadó azt a népszerûséget lovagolta meg, amely a vakmerô bankrabló és „szabaduló-mûvész” alakját
övezi. Az elsô 130 oldalt maga Ambrus Attila írta még elsô fogvatartása
idején. Ebben legnevezetesebb rablásai krónikáját adja némi önéletrajzi
elemekkel fûszerezve.
A többi rész riportok fûzése, egy
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úgy érzem, hogy ezek a versek
a sajátjaim. Már olvasás közben is, és aztán megpróbálom
még inkább sajátommá tenni
ôket.
– Egyik kritikusod észrevétele,
hogy ezekben a stílusjátékokban
általában valamilyen közismert
részletet idézel meg. Ebben annak
a szándékát látja, hogy megkönnyítve a felismerhetôséget, egyfajta közösséget próbálsz meg létrehozni a vers és olvasója között.
– Borbély Szilárd kritikája
nagyon tetszett, sok fontos dologról beszél, és sok mindent
én is úgy látok, ahogyan ô.
Mindenképpen igaz, hogy egyelôre olyasmiket próbálok írni,
ami viszonylag könnyen befogadható, ami megadja a ráismerés örömét. Olyan sorokat,
félsorokat keresek, amelyek
felismerhetôk. Tényleg megvan bennem az a szándék,
hogy ezek a játékok olvashatók
legyenek, minél több embernek jelentsenek élvezetet.
– „Kimondok minden mondhatót / (a fecsegésben annyi báj
van) / de bárcsak arra volna
mód, / hogy mibenlétem konstatáljam.” A saját hang megtalálásának nehézségét villantják fel a
kötet hátulján kiemelten olvasható sorok is? Hogy viszonyul
mindez a Nemes Nagy Ágnes-i
imperatívuszhoz: „ne mondd a
mondhatatlant, / mondd a nehezen mondhatót”?
– Ôszintén szólva én nem
nagyon örültem, hogy ez a
részlet került a kötet hátuljára,
nem gondolom, hogy esszenciája lenne a könyvnek. Ez egy
szerelmes vers elsô szakasza.
Abba a kontextusba helyezve
nem ennyire általános, nem
egy ilyen költôi hitvallásféle.
Igazából nem gondoltam Nemes Nagy Ágnesre. Tehát én a
magam részérôl túlzott jelentôséget nem tulajdonítanék
ennek a négy sornak.
– „Félek, elalszom egyszer, s te
itthagysz, mint a busz. /Pöfékelsz,
elgurulsz, és többé sose látlak. /
Vagy kiröppensz a számon, mint
halottból a szusz. / Vigyázó lelke
rebbenô madárnak.” Én többek között ennek a négysorosnak, vagy a
hosszabb kötetnyitó versnek az olvasásakor éreztem úgy, hogy egy új,
továbbvivô minôség jelenik meg verseidben: a félelem, a bizonytalanság, a kiszolgáltatottság. Lehet,
hogy ez fog kibomlani?

Az írás öröme
Interjú

Varró Dániellel
Az idei év utolsó napsugarainál üldögélünk az egyetemkertben Varró Dániellel
és a siker struktúrájáról, a saját költôi
hang megtalálásának nehézségérôl, az
írás és a ráismerés örömérôl beszélgetünk. Hiszen a Bögre azúr elsô verseskötet, de néhány hónap alatt immár harmadik kiadásban.
– Huszonkét éves vagy, egyetemista. Évek óta a legjobb folyóiratokban publikálsz, elsô köteted bemutatója az idei Ünnepi Könyvhét jelentôs eseménye volt. Pillanatok
alatt szétkapkodták a könyvedet,
ami rövid idô alatt harmadik kiadását érte meg. Milyen érzés ilyen
fiatalon sikerszerzônek lenni?
– Azért az, hogy sikerszerzô,
egy kicsit túlzás, hiszen olyan
nagy sikert irodalmi körökben,
és különösen versekkel nem
nagyon lehet elérni. A harmadik kiadás azt jelenti, hogy kétezer példány körül van a
könyv megjelenése. Ez ma
nem olyan kevés, de ahhoz képest elenyészô, hogy régen milyen nagy példányszámban jelentek meg könyvek. Nem érzem, hogy ettôl különösebben
ismertté váltam volna. Az persze jólesô érzés, hogy elég kedvezô kritikai fogadtatása volt a
könyvemnek, hogy sokan megvették, olvasták és többen
mondták, hogy tetszett nekik.
Igaz, abból a szempontból
rossz, kicsit félelmetes is mindez, hogy mostmár, gondolom, sokkal többet várnak tôlem, mondván, ez amolyan bevezetô volt, és mostantól majd
akkor kibontakozik a költészetem. Ennek nem könnyû megfelelni. Talán ezért is lehet,
hogy azóta nem nagyon írtam
verset, érlelgetem magamban a
folytatást.
– Verseid jelentôs része irodalmi
paródia. A „Változatok egy gye-

rekdalra” címû ciklusban Balassitól Berzsenyin át Parti Nagy
Lajosig tucatnyi költô hangját
szólaltatod meg. Írsz villonos Kicsinyke testamentumot, petôfis vígeposzt, Arany János-os balladát,
és sorolhatnám. Vajon hol az a
pont, ahol ezek a versek sajátjaiddá válnak?
– A paródia elnevezés helyett inkább azt mondanám,
hogy ezek stílusjátékok. Nem
annyira a nevettetés áll a középpontban, sokkal fontosabb
számomra kipróbálni más költôk hangjait. Egyáltalán nem
gondolok úgy magamra, mint
paródiaszerzôre. Király Levente kortársam ír kifejezetten
paródiákat, valószínûleg lesz
is ilyen kötete. Ô paródiaszerzô, amellett, hogy persze
nagyszerû költô is. Nekem
nincsenek ilyen ambícióim. A
kötetben ez a ciklus is inkább
egyszeri játék, bár lehet, fogok
még írni ilyesmit. Hogy mikor
válnak ezek a versek sajátjaimmá, nagyon nehéz kérdés.
Nyilván azért írok egyelôre
sok ilyen stílusjátékot, mert
maga az írás az, ami örömet
okoz. A költészettel való ismerkedés. Egyrészt nincs
olyan nagyon komoly, mély
mondanivalóm, amit úgy nagyon meg akarnék osztani a
világgal, másfelôl olyan igazi,
saját hangom sincs. Nem találtam még meg azt a vonalat,
amit követni, tökéletesíteni
szeretnék. De azért mindig
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– Talán igen. De mindenképpen örülök, hogy ezeket a verseket említetted. Én is jobban
szeretem ôket. Úgy gondolom,
súlyosabbak.
– Több szerzôt is megidézel verseidben, de bizonyára van olyan
életmû, amely különösen közel áll
hozzád. Kik azok, akikre kitüntetetten figyelsz, akiket mesterednek
tartasz?
– Sok mindenkit szeretek. A
kortársak közül Parti Nagy Lajost emelném ki. Tôle loptamtanultam a legtöbbet. A
klasszikusok közül Kosztolányit említeném, és Weöres
Sándort, de sok mindenkit
mondhatnék még.
– Több jel is arra utal, hogy a rövid formák mellett vonzódsz a
hosszabb, epikus jellegû verskompozíciókhoz is. Ez manapság mindenképp kuriózum. Vannak-e esetleg olyan terveid, hogy byroni,
Arany János-i szellemben ezredvégi komikus eposzt írj?
– Ez jó meglátás, mert tényleg úgy érzem, hogy jobban ki
tudok bontakozni hosszabb
versekben, mint rövidekben.
Byront, Arany Jánost nagyon
szeretem. Egyébként az elsô
komolyabb dolog, amit 12
éves koromban írtam, szintén
egy eposztrilógia volt, tehát
már a kezdetekkor is vonzódtam a nagy formákhoz. Bár
most egyelôre nincsenek ilyen
irányú költôi terveim, viszont
sokat fordítok angolból, és fordítói terveim vannak is. Például kitûztem magam elé,
hogy hosszú távon Byron Beppo-ját újrafordítanám. De akár
a Don Juant is, ha úgy adódik.
– Azt mondod, ezek hosszú távú
tervek. Mi az, ami jelenleg illetve
a közeli jövôre nézve foglalkoztat?
– A Kamrában október 29-én
mutatták be David Harrower
skót szerzô darabját, Kés a
tyúkban címmel, amit én fordítottam – ezzel foglalkoztam
mostanában, illetve nyáron a
legtöbbet. Ezenkívül jelenleg
egy gyerekvers köteten dolgozom, ami ha minden igaz, jövôre fog megjelenni a Magvetônél. Mindenféle alkalmi fordítás és az egyetem mellett sok
angol nonszensz-költôt fordítottam és fordítok, valószínûleg ezekbôl is összeáll egy kötet egy-két éven belül.
Orosz Ildikó

Az Ab Ovo Kiadó karácsonyi ajánlata
Tandori Dezsô: Vissza a sírból
ár: 1490 Ft
A nagy sikerû Nem lóverseny! folytatása, ugyanolyan szenvedélyes
elôadásban tárja az olvasó elé azt a különös világot, amelyet csak igazán jótollú író tud a fehér papírra varázsolni. A mikrokörnyezet eseményeibôl a szerzô általános érvényû gondolatai is kikristályosodnak,
természetesen sosem didaktikusan. Izgalmas minidrámaként élhetünk
végig egy-egy futamot, ismerôseinkké fogadjuk mind a két-, mind a
négylábú szereplôket, s közben még az íróról is megtudunk egyetmást, noha nagyon ügyesen rejtôzik el a sorok között.
Fotó Benda
ár: 5000 Ft
A Benda Iván fotóalbumában szereplô képek az elmúlt néhány év
színházi, koncert- és balett elôadásainak legemlékezetesebb pillanatait
örökítik meg.
Paule Constant: Barátnôk
ár: 1390 Ft
A middleway-i egyetem befolyásos tanszékvezetôjének házában vagyunk, egy feminista konferencia másnapján. A fekete bôrû tanárnô
éjszakára elszállásolta három barátnôjét, akik szintén részt vettek a
kongresszuson, a párizsi írónôt, az alkoholista norvég színésznôt és az
Amerikába települt algériai francia tanárnôt. Az elutazás elôtti beszélgetésekbôl kiderül, melyikük mennyire elhagyatott, hogyan boldogul
szakmai szinten, s hogyan próbálják kárpótolni többé-kevésbé csôdbe
jutott életüket volt férjekkel, barátokkal, a legkülönfélébb állatok tartásával, ifjú titkárok hódolatával. A Goncourt-díjas Paule Constant
önkritikus akasztófahumora teszi élvezetessé a vérbeli mai történetet.

Érdeklôdni lehet a 339-0306-os telefonszáA Széphalom Könyvmûhely ajánlata
a Karácsonyi Könyvvásárra
Cajani, Franco: Töprengés a szélben (versek magyar és olasz nyelven,
ford. Baranyi Ferenc), 980 Ft
Csete Örs: 1956 Budapest (fotóalbum és kétnyelvû kísérôszöveg, Magyar Napló Kiadó) angolul és magyarul, 3920 Ft
Dalok ura – Kortárs ausztrál költôk
antológiája (ford. Turczi István) 1200
Ft
Jókai Anna: Ne féljetek (regény, 8.
változatlan utánnyomás), 1800 Ft
Jókai Anna: Szegény Sudár Anna (regény, 3. változatlan utánnyomás), 1980
Ft
Jókai, Anna: Das Licht für die Welt
(német ford. Szépfalusiné Wanner
Márta), 2200 Ft
Jósika Miklós: Emlékkönyv (Jósika
Miklós-életmûsorozat, szerk. Szajbély
Mihály) magyar, francia és holland
nyelven, 1800 Ft
Kolumban, Nicholas: The Science
of In-Between – Antology of Contemporary Hungarian Lyrik) A New
York-i Box Turtle Press kiadóval közös kiadásban), 1800 Ft
Krasznahorkai László: Az ellenál-

A Palatinus Kiadó karácsonyi ajánlata

lás melankóliája (2. kiadás) 1500 Ft
Lakatos Menyhért: Tenyérbôl
mondtál jövendôt (versek) 680 Ft
Mezey Katalin: Kivala Palkó Nemlehet-országban (meseregény – 2. kiadás, az ÚJ KÉZirat Kiadóval közös
kiadásban) 1790 Ft
Mezey, Katalin: Paule Werbistedenn im Lande Gehtjanicht (meseregény - az ÚJ KÉZirat Kiadóval közös
kiadásban, ford. Hans Skirecki) 2400
Ft
Nagy Gábor: Lélekvesztô (új versek)
650 Ft
Oláh, János: An unexpected meeting – Váratlan találkozás (versek angolul és magyarul, ford. Nicholas Kolumban) 550 Ft
Pék Pál: A bárány kiûzése (új versek)
700 Ft
Röhrig Géza: Éj (új versek) 890 Ft
Szakács Eszter: Másik hely, másik
idô (új versek) 650 Ft
(Szempci) Molnár Ferenc: Krónikásének a XVIII. századból (Zichy
Mihály és Szilágyi Márton tanulmányával, Zachar József elôszavával)
1500 Ft

Széphalom Könyvmûhely
1068 Budapest, Városligeti fasor 38., Tel./fax: 351-0593
Kiadónkban vásárlóinknak 20% engedményt adunk,
nagykereskedôknek megegyezés szerint

A nô az más
Magyar írók novellái
a nôkrôl
1800 Ft

Örkény István:
Egyperces
novellák
(teljes) 2400 Ft

A három
királyleány
Magyar tündérmesék
1400 Ft

Az ünnep angyala
Magyar írók
karácsonyi novellái
1500 Ft

Hegedûs Géza:
Szent Szilveszter
éjszakája
1200 Ft
A bölcs és a balga
Tibeti buddhista történetek
1200 Ft
Boldog és
boldogtalan
éveim
Liszt Ferenccel
Marie d’Agoult
grófné emlékiratai
1600 Ft
Örkény István:
Novellák I–II.
2960 Ft

Mi az a szerelem?
Magyar írók novellái
a szerelemrôl
1600 Ft
Talált pénz
Magyar írók novellái
a pénzrôl
1600 Ft
Marc Chagall:
Életem
illusztrált, 1600 Ft
Andersen mesék
1400 Ft
Krúdy Gyula:
Szindbád
megtérése
1200 Ft

Megrendelhetô a
Palatinus Kiadóban (1118 Bp., Rahó u. 16.)
vagy a könyv nagy- éskiskereskedésekben.
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SZÍNHÁZ

Újra megnyílt
a Madách
Színház
■ Két évig tartó felújítási
munkálatok végeztével, újra
fogadja nézôit a Madách
Színház. Az Erzsébet körúti
játszóhely eredetileg Orfeumnak épült (1908-ban), ezt
Kaufmann Oszkár tervei szerint átépítették, s 1961 óta
játszik benne a Madách. A
lakóházak közé szorított, raktározási, rakodási nehézségekkel küzdô színház a mostani felújítás alkalmával arra
is lehetôséget kapott, hogy
megnövelhesse mûhelyeit,
mûszaki apparátusát. A
szomszédos lakások kisajáításával, a lakók kártalanításával, de a társulat együtt tartásával is Kerényi Imre igazgató volt megbízva. Nem
szokványos feladat hárult a
direktorra, hiszen nagyon érzékeny szálak futottak össze
a kezébe: lakásügyek, egzisztenciális gondok, pénzkérdések. Október 23-án, a Köztársaság kikiáltásának tizedik évfordulóján
ünnepélyes
külsôségek közepette, illusztris vendégsereg részvételével
az újjávarázsolt színházban
felemelkedett a függöny. A
rekonstrukció mérnök-tervezôje Siklósi Mária, belsôépítésze Schleil Gábor. A megnyitón Madách Imre Az ember tragédiáját adták Kerényi
Imre rendezésében. Pontosabban: átdolgozásában. Kerényi átigazította Madách és
Arany János jambusait,
erôteljesen megkurtította a
szöveget, a szcenírozással pedig arra törekedett, hogy a újdonat színház valamennyi
technikai tudását bemutassa.
A színen forgott a forgószínpad, le-föl járt a sülylyesztô,
az Úr pedig a nézôtéri csillárból érkezett, hogy még az
emeleti nézôk is égre csavarják a nyakukat. Rendezôi
megfontolásból koronként
idôsödô Ádámok és Évák jelenítették meg az emberpár
történelmi utazását. E megoldások mellett is lenyû-

gözônek hatott Götz Béla
díszlete: megôrizte ugyan az
indító kép elemeit, ám azok
szakadatlan mozgásban voltak, újabb néznivalóval egészültek ki, nemegyszer fájlaltuk, hogy a szépséges dekorációba belemozognak a szereplôk. A „drámai költemény” mindettôl „nézôjáték” lett. A nézô nézett.
– kes

S. Loraine
Hull:

Színészmesterség –
mindenkinek
Tericum Kiadó, 1999
Fordította: Pavlov Anna
252 oldal
■ A modern amerikai színjátszás fellegvára – megalakulása
óta – az Actors Studió. Világhírûvé lett színészek, rendezôk, írók tanultak itt, többek között Marlon Brando,
Robert De Niro, Al Pacino,
Marilyn Monroe, de az ismert
író, Edward Albee is. A képzés alapja – vagy ahogy szakmai berkekben emlegetik – A
módszer, Sztanyiszlavszkij
metódusából nôtt ki, s a modern pszichológia tapasztalataival gazdagodva arra tanít,
hogy mit és hogyan kell megtanulni
a
színpadi emberábrázoláshoz.
1949-tôl 1982-ig a Actors Studió színészmesterségtanára,
Lee Strasberg hatása meghatározó a képzésre. A lélektani
realizmus szerint felépített
szerepformálást ma már Strasberg-módszernek nevezik. Tizenkét éven át Loraine Hull
asszisztensként
mûködött
mellette, s tapasztalatai, feljegyzései alapján írta meg
könyvét. Maga Strasberg zárt
rendszerként sose foglalta
össze elméletét.
Strasbergnek az volt a nézete, hogy a színjátszás kreatív tevékenység, amihez a
közhiedelem szerint tehetség
és ihlet kell. Az ihlet azon-

ban személyesen jelentkezik,
nem várható el tôle, hogy
este 7 és 10 között menetrendszerûen érkezzék, épp
ezért meg kell tanulni azokat
a fogásokat, amelyek révén a
kívánt lelkiállapot felidézhetô. Három fázist különít
el: relaxálás, koncentráció,
érzékelés. Az elsô arra kell,
hogy a színjátszó megszabaduljon azoktól a hatásoktól,
amelyeknek épp ki van téve,
a koncentráció során képessé
válik arra, hogy rögzítse és
felidézze a szerepformáláshoz szükséges részleteket, az
érzékelés pedig megteremti a
játék során szükséges érzéki
élmények kifejezésének gesztusait. Strasberg nem arra tanít, mint a régi aktorok: ha
mérges vagy, mereszd a szemed, s vadul gesztikulálj –
hanem arra, milyen embert
játszol, miért lesz mérges, hasonló esetben mit tennél,
mire emlékszel, mit tettél hasonló esetben. Hull számos
gyakorlatot leír, hogyan kell
relaxálni, koncentrálni, érzékelni, de mesteréhez híven
mindig hangsúlyozza: több
megoldás is lehetséges. A
képzés célja az alternatívák
felismerése, a választás képességének szakadatlan kondícióban tartása. Nincsen egyetlen üdvözítô út, fô az, hogy a
készenlét teljes legyen.
A jellem- és helyzetgyakorlatok színészek számára készültek, mégis sokat tanulhat
belôle mindenki, akit izgatnak a szerepépítés, a hitelesség, vagy a stílus kérdései. A
lendületes fordításhoz jó
szerkesztôi munka társul, valószínûleg Téri Sándornak
köszönhetjük a magyarul
hozzáférhetô ajánlott irodalom igényesen válogatott
jegyzékét.
– kes

Nánay István:

A színpadi
rendezésrôl
Magyar Drámapedagógia
Társaság, 1999
174 oldal
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■ A szerzô gyakorló színiktrikus, pontosan tudja, hogy a
rendezést nem lehet könyvbôl
megtanulni. De mint könyvszeretô tudja azt is, hogy a világ könyvek által is elôrébb jutott, aligha árt tehát, ha rendszerbe foglaljuk, átismételjük,
amit egy szöveg életre keltésekor meg kell tennie annak, akit
a színjáték elemei összehangolásával megbíztak.
Nánay finom iróniával állapítja meg, hogy a modern
színjátszás mára elképzelhetetlen rendezô nélkül, sôt a
rendezô alkotó képessége,
stílusa meghatározó, ugyanakkor a rendezô nem csinál
semmit: nem írta, nem
játssza, nem installálja a produkciót. Rövid, pontos színháztörténeti áttekintés során
bebizonyítja, hogy „valaki”
mindig eldirigálta a többi
közremûködôt, ám az effektusok elszaporodtával a technikai vívmányok hatására
egyre nôtt e valaki feladatköre. Mára ô a letéteményese a
színjáték keltette mûvészi élménynek. A továbbiakban
Nánay
megpróbálja
összegyûjteni mindazokat a
követelményeket, amelyeknek a jó rendezô meg kell feleljen. Megpróbálja – s nem
rajta múlik, ha a rendezô társadalmi meghatározottságától az éppen lehetséges társulat szereposztási gondjain át,
a közönség anyagi, szellemi
helyzetéig terjedô skálán túl,
vagy azon belül, még további
követelmények is belejátszanak a rendezésbe. Elég egy
híres ember szex-botránya, s
mást jelent azontúl szivarra
gyújtani a színen. Nánay
tudja ezt, vagy hasonlókat,
de nem merül el taglalásukba. A dramatizálás, térszervezés, értelmezés, próbafolyamat szilárdan lecövekelt feladatait elemzi, ám sose válik
doktrinerré. Tudja, hogy már
színpadképtelen
epikus
mûvet is sikerrel dratamizáltak – ahogy Piscator a Háború és békét – és dramatikusság erényeivel ékes mûvek
is megbuktak. (A bôségre
való tekintettel nem soro-

A Kairosz Kiadó ajánlata
Angelus Silesius: Kerubi vándor
(német–magyar nyelven)
1200 Ft
Angelus Silesius (1624–1677) a német barokk líra kiválósága, az újkori keresztény misztikus költészet egyik legnagyobb alakja. A „Kerubi vándor” metafizikai epigrammái Isten, világ és lélek különvalóságának és egységének, egymásrautaltságának és eggyé olvadásának titkait kutatják és tárják elénk nagy költôi erôvel. Reprezentatív
válogatásunk két nyelven – magyarul új fordításban – mutatja be a
mûvet. A kötetet korabeli barokk könyvdíszek hasonmásai illkusztrálják.
Gárdonyi Géza: Arany, tömjén, mirha
Legendák, evangéliumi álmok.
1300 Ft
Ebben az írásában Gárdonyi az Evangélium legszebb példabeszédeit dolgozta fel az ifjúság számára élvezetes stílusban, szép magyarsággal.
Kosztolányi Dezsô: Lenni, vagy nem lenni
1700 Ft
A magyar irodalom klasszikusainak arcképcsarnoka a szerzô egyéni
és elegánsan szellemes megfogalmazásában.
Kozma László: A rózsát ne engedd!!
1000 Ft
A verseskötet szerzôje írja könyvérôl: „Erdélyi utazásaimon mindig
megragadott a táj változatos szépsége. Fenyveserdôk, sziklák, jégbarlangok, havasi rétek, a távolságok lehelete. Mintha az embersorsok is belefonódnának a tájba, együtt válnának komor szépségû balladává, vagy éppen pergô táncritmussá.”
Az erdélyi tájakat járva írja le élményeit – hol versben, hol prózában – de mindig erôs líraisággal a szerzô.
Papini, Giovanni: Szent Ágoston
1380 Ft
Giovanni Papini (1881–1956) olasz
költô, író és esszéista. Az 1900-as évek
elejének fenegyereke az elsô világháború után – részben a háború hatására – váratlanul megtér és katolizál.
Az 1921-ben megjelent Krisztus története könyvével aratott világsikert.
Magyarul is több kiadásban megjelent.
Szent Ágoson életrajzában a szentben
az embert kereste és találta meg, ösztönösen megérezve sorsuk hasonlóságát. Az ô szíve is, mint Ágostoné,
nyugtalan volt, míg meg nem találta
Istent az Írás örök betûiben, s az „ibolyában, amely tavaszkor piszkos kis
levélkék alól nyújtogatja csuklyájából kék fejét.”
Papininél színesebben és közvetlenebbül alig festette meg valaki a
nagy afrikai arcképét, talán csak egy valaki: maga Szent Ágoston a
Vallomásokban. Papini mûve éppen ezért fogja meg az olvasót,
mert mûvébôl a Vallomások üdesége és emberi mélysége árad.

teszi írását ma is idôszerûvé? Beleolvasva mi, ma élô emberek is ráismerhetünk nem egy hibánkra és megszívlelhetjük tanácsait.
Török Endre: Lev Tolsztoj
Világtudat és regényforma.
Fr/5, 180 p., kartonált, 1380 Ft
A szerzô könyvének fô tétele, hogy a nagy orosz író pedagógiai tevékenysége és mûvészete egymást támogató erôk. A szerzô célja,
hogy a köztudatban élô Tolsztoj-képnél teljesebbet vázoljon fel.
Központi gondolata, hogy a természeti rend és civilizáció ellentétébôl a kivezetô utat egy erkölcsi alapokra építô teológia teremtheti
meg.
Hitvalló Szent Maximos:
Feljegyzések a szeretetrôl
6 színes kép, 1200 Ft
Szent Maximos (580–662) elôször Heraclios császár titkára, majd
33 éves korában szerzetes lesz és kolostorba vonul. Maximost nevezik Kelet Szent Tamásának, mivel a klasszikus filozófiai és teológiai
terminológiát ô ültette át a kereszténységbe.
Szent Maximos szerint az embernek egyedülálló helye van a teremtésben, mert az Istennel való együttmûködésre teremtetett. Ez a
szabadság ajándéka, mely az embert Isten valóságos képmásává teszi. Ez a szabadság lényegileg tartozik hozzánk, s teszi lehetôvé a
szeretetet. A szabadság és szeretet két egymást kölcsönösen föltételezô fogalom illetve valóság Maximosnál.
Bartalomé de las Casas
Rövid beszámoló az Indiák elpusztításáról
1150 Ft
(Paulus Hungarussal közös kiadás)
Las Casas 1484-ben született Sevillában, 1510 körül szentelték
pappá a Szent Domonkos rend kötelékében, az Emberi Jogok nyilatkozata egyik elôhírnökének tartják. Prófétai hangjával, ahogy a
latin-amerikai indiánokat védte, megelôzte saját korát. Azokban az
idôkben küzdött az indiánok emberi jogaiért, amikor a spanyol
konkvisztádorok, leigázva az Újvilágot elpusztították az inkák és
aztékok birodalmát. Las Casast küzdelmeiben nem az emberi jogok
filozófiája, hanem az Evangélium szelleme vezette.
Bodrog Miklós: Izgalmas lélektan C. G. Jung szellemében
1680 Ft
Saját belsô lényünk elködlô határterületére ellátogatni lélegzetelállítóan izgalmas vállalkozás. Bátorság és alázat egyaránt kívántatik
hozzá.

Rochefoucauld, Francois de la: Gondolatok
900 Ft
Rövid, szellemes, tömör gondolatok, mindenkihez szóló aktualitással, Benedek Marcell klasszikus értékû fordításában és utószavával.

Baum, L. Frank: Mo, a bûvös birodalom
1900 Ft
Ki ne emlékeznék a szerzô klasszikussá vált mesekönyvére az „Óz,
a csodák csodája”-ra? A többször is megfilmesített alkotásra, annak
szereplôire: Dorkára, a Gyáva Oroszlánra, a Madárijesztôre, és a
kedves kiskutyára, Totóra.
A szerzô másik írása „Mo, a bûvös birodalom” is 1900-ban jelent
meg és hazájában sikert aratott, de magyarul most jelenik meg
elôször. Mo földje, ahol az események zajlanak, számos szempontból emlékeztet Óz világára. Itt is megtörténhet minden csoda, itt is
tudnak beszélni az állatok, itt sem halnak meg az emberek.
De az Ózzal ellentétben nem egy történetet mesél el, hanem tizennégy kisebb epizódot fog egybe. A szerzô ezeket az egy-egy estére
való olvasmányokat „meglepetéseknek” nevezi, mintha valóban az
álom határán mozgó, esti mesére készülô, vibráló gyermeki fantázia kedves lecsendesítésére szánná.

Rotterdami Erasmus: A balgaság dicsérete
1200 Ft
A humanizmus megteremtôjének görbetükre az emberi gyalóságokról, a türelmetlenségrôl, a kapzsiságról, az álszentségrôl. Hogy mi

Fésûs Éva: A palacsintás király
16 színes, teljes oldalas képpel, 1400 Ft
A népszerû írónô sikeres meséskönyvének díszes kiadása a karácsonyi könyvvásárra.

Könyveink megvásárolhatók minden nagyobb könyvesboltban, és megrendelhetôk a kiadótól.
1134 Budapest, Apály utca 2/B.
Telefon/fax: 359-9825
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Újabb
tankönyvkiadó?
Beszélgetés
az Osiris Kiadó
igazgatójával
■ „Ha egy kicsit nem figyelünk
oda, máris túlszalad a mûszám a
tervezetten. Ez az 1999-es második félévi katalógus, amit a kezében tart, százhatvanegy címmel
többet tartalmaz, mint amenynyit elôre elgondoltunk. El lehet
töprengeni rajta, hogy ez most
jó-e vagy rossz, de az biztos,
hogy valamilyen oka van. Szervezeti keretünket egy kft. adja,
amelynek az a mûködési elve,
hogy több pénzt kell a végén elkönyvelni, mint amennyit kiadott a cég. Nálunk az a sajátosság, hogy mi már akkor is boldogok vagyunk, ha ez a nyereség
kötetekben realizálódik. Cégünk, azt hiszem, akkor élne a
legjobban, legalábbis rövid távon, ha nem adna ki egy könyvet sem, hiszen a készletünk,
úgy véljük, sok piacképes terméket tartalmaz. De mi a könyvekre figyelünk. Hogy ki tudjuke fizetni a legnagyobb meglepetésünkre folytonosan érkezô
számlákat, azon késôbb szoktunk gondolkodni. Kicsit tréfásan mondom ezt persze, hiszen
nem szeretném elriasztani legjobb partnereinket, a nyomdákat. De ôk is tapasztalhatták,
hogy sohasem maradtunk adósaik.” Bácskai István, az Osiris Kiadó ügyvezetô igazgatója fogadott ezekkel a szavakkal.
A cég történetérôl azt találta érdemesnek elmondani, hogy tulajdonképpen a jelenlegivel nem
egészen azonos Századvég folyóiratból nôtte ki magát. Akkor lett
belôle az alapítvány mûködtette
Századvég Kiadó, amikor a rendszerváltás elôtt lehetôség nyílt
arra, hogy a korábban tiltott kategóriába tartozó dokumentumkötetek is napvilágot lássanak.
Az alapítók közül sokan a politikában találták meg életük fô célját, de meglehetôsen deformált
lenne az a kiadó, amely szorosan
kötôdne bármely politikai irány-

zathoz vagy eszméhez. A könyvkiadás értékei olykor kereszteznek politikai érdekeket, de sohasem esnek egybe velük. Így 1993ban Gyurgyák János és Bácskai
István, valamint a Századvég néhány munkatársa úgy gondolta,
hogy a jó könyvekben megnyilvánult elôzményeket soha
meg nem tagadva, új formációban, más alapokon kezd munkához. Mivel a mitológiai Osiris is a meghaló és feltámadó istenek közé tartozik, magyarázhatták volna névválasztásukat
létrejöttük történetével is. A valóság azonban az volt, hogy néhány jól hangzó név közül ez
volt az egyetlen, amelyik nem
volt még foglalt.
Aki
figyelemmel követi a
könyvpiac alakulását, afféle második tankönyvkiadó cégnek minôsíthetné az Osirist. Érdekelt,
vajon eleve ezzel a szándékkal
indultak-e, vagy csak adódott ez
a profiljuk. Beszélgetôtársam így
emlékezik: „A meghatározott
célok között szerepelt már 1990ben is, hogy szeretnénk olyan
szintû társadalomtudományi
munkákat kiadni, és a felsôoktatásban tanuló diákoknak prezentálni, amilyenekbôl vagy amelyekbôl nyugati társaik tanulnak.
A rendszerváltás utáni hiteket és
reményeket a kiadó komolyan
vette. Nevezetesen azokat, melyek szerint a társadalomtudományi könyvkínálatban ilyenolyan okok miatt tetten érhetô
lemaradást rövidesen behozza a
felsôoktatási könyv- és jegyzetkiadás. Ennek ellenére nem
mondhatnám, hogy oly magas
fokán álltunk a tudatos tervezésnek, hogy biztosak lettünk
volna abban, hogy az olvasók
egyre nagyobb arányban szeretnének tankönyvet vásárolni. Az
elsô tankönyvekben való közremûködést majdhogynem ránk
tukmálták, mi pedig elôször

ódzkodtunk. Mivel azonban a
közremûködôk: felsôoktatási
oktatók, kutatók érintettek, érdekeltek voltak, nem hagyták
könynyen lebeszélni magukat.
De ha már erényt is kellene említeni: elég hamar felismertük,
hogy ez jó terep, beleillik eddigi
elképzeléseinkbe és nagyon hamar beindítottuk tankönyvprogramunkat. Nemcsak az Osiris
tankönyvek sorozat tartozik ide,
amely már száznál több keménytáblás, komoly alapmunkának minôsíthetô kötetet számlál, hanem a kötelezô és ajánlott
olvasmányokat közzétevô Osiris
könyvtár is. Dinamikusan nô a
mûszám, ugyanakkor a megjelent kötetek egyikénél sem érezzük, hogy értékben, minôségben
valamiféle kompromisszumra
kényszerültünk volna. Ezek
mind olyan kötetek, amelyeket
szeretünk.”
Számos kiadó finanszírozza a
szûkebb közönséghez szóló mûveket lektûrök kiadásával. Az
Osirisnél ilyesmit nem tapasztalhatunk. Az ügyvezetô igazgató
elmondása szerint nem híve a
helyben folytatott kultúrpolitikának, noha egyáltalán nem állítja, hogy a könyveik akár külsô
erôforrások bevonásával is mind
egy szálig nyereségesek lesznek,
vagy eltartják önmagukat. A tankönyveknek amúgyis hosszabb a
megtérülési idejük, esetükben a
rizikó sokkal nagyobb. A rossz
beruházás egy-egy könyvnél akár
tízmilliós veszteséget is hozhat,
ami gyorsan tönkreteheti a kiadót. Az nem baj, vallja az Osiris
igazgatója, ha egy könyves cégnek akadnak adósságai, akkor
lesz baj, ha reménye sincs arra,
hogy ezeket a tartozásokat megfizesse. Leggyakrabban a sorozatszerkesztôk kapcsolatai révén
választunk újabb címeket, de természetesen a legmegbízhatóbb
partnerek katalógusait figyelemmel követve is láthatják, ha valamilyen tárgyban nincs meg az a
kiadvány, amelyik több intézményben is tananyag. A téves
döntéseket elkerülendô az Osirisnek van „beépített embere” az
egyetemeken. Alkalmaznak egy
felsôoktatási igazgatót, aki szoros kapcsolatot tart az egyetemekkel, s feladata, hogy megkérdezze: egy-egy tervezett könyv
piacképes-e, a szerzôt elfogadjáke az oktatók, feltehetôen hány
hallgató venné meg a kötetet.
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Nem kerülhetjük el, hogy a kiadó botrányt kavart sorozatát
megemlítsük. Még olyan vádak
is elhangzottak, hogy szélsôjobboldali érzelmeket közvetítô
kötetek látnak benne napvilágot. „A Millenniumi Könyvtár
sorozat klasszikus magyar alkotásokat tartalmaz – mondja indulatok nélkül Bácskai István. –
Enyhén szólva túlkapásnak tekintjük Mórát vagy Mikszáthot
szélsôjobboldalinak minôsíteni.
Az effajta mérlegelés nem fér
össze az irodalommal. A szerkesztô természetesen szubjektív
listát állított össze, de meggyôzôdésem, hogy ha valaki ezeket
a köteteket elolvassa, átfogó képet kap a magyar irodalomról. A
Frankfurti Könyvvásáron járva is
úgy tapasztaltuk, hogy a Millenniumi Könyvtár világszinten is
az egyik legszebb, a figyelmet
felhívó sorozat, amely 2001 augusztusában a 156. kötettel zárul, de természetesen nem ér véget, mert van még bôven bemutatnivalónk a klasszikus magyar
prózából és lírából.”
Vendéglátóm olyan csillogó
szemmel, akkora lelkesedéssel
beszél kiadóról, könyvrôl, irodalomról,
olvasóról,
mintha
hosszas várakozás után most
csöppent volna bele a szakmába,
holott már két évtizede résztvevôje. Kénytelen voltam megkérdezni, honnan ez a töretlen rajongás. A magyarázat szinte hihetetlen: egy olcsó könyvtári kötetnek köszönheti e hivatás iránti vonzalmát. Harmadikos általános iskolás korában olvasta pedagógus szülei otthonában ezt a
kötetet, amikor hirtelen belényilallott a felismerés: márpedig ô
könyvkiadónál fog dolgozni. Ettôl fogva semmi különös felkészülésre, orientálódásra nem
volt szüksége meggyôzôdése teljesüléséhez. Amikor hosszú
évekkel késôbb egyik egyetemi
oktatója azzal kereste meg, hogy
a Móra Ferenc Könyvkiadó keres munkatársat, s ôk Bácskai
István nevét ajánlották, a megszólított, természetesen a legcsekélyebb önhittség nélkül, csak
ennyit válaszolt: tudom. S azóta, ha egy-egy rövidebb idôre
szüneteltetni kényszerült a kiadói munkát, akkor is olvasáskutatóként dolgozott. Másként bizonyára el sem tudná képzelni
az életét.
Mátraházi Zsuzsa

A BALASSI KIADÓ újdonságai
Paksa Katalin:
MAGYAR NÉPZENETÖRTÉNET
B/5, kb. 260 oldal, kötve, 1800 Ft (könyv)
2200 Ft (2 CD), 4000 Ft (együtt)
A könyv a népzenetudomány és a népzeneoktatás közötti szakadékot szeretné áthidalni. Teljes áttekintést ad népzenénk
történeti rétegeirôl, stílusairól. Ismerteti a
korszakok és a stílusok sajátos – a mûzenétôl eltérô összefüggésrendszerét, folyamatában tárgyalja a rokon népi és európai népzenei kapcsolatokat, a népzene és
mûzene kölcsönhatását, a zenei folklorizációt. A könyvhöz számos kotta, fénykép és fakszimile tartozik, valamint 2
CD, eredeti népzenei hangfelvételekkel.
SZÍNHÁZI ANTOLÓGIA
XX. század
Szerkesztette: Jákfalvi Magdolna
B/5, 300 oldal, kartonált, 1600 Ft
A szöveggyûjtemény a magyar színháztörténetet erôsen befolyásoló kanonikus
szövegekbôl, Artaud, Brecht, Sztanyiszlavszkij munkáiból válogat, másrészt
nagy teret szán Appia, Brook, Antoine,
Bond, Kreb Finley, Lepage, Strindberg,
Pina Bausch, Mnouchkine, Wilson és
mások – magyarul eddig még nem közölt
– gondolatainak.
Balogh István – Karácsony András:
NÉMET TÁRSADALOMELMÉLETEK
Témák és trendek 1950-tôl napjainkig
B/5, 400 oldal, kötve, 2000 Ft
Sem a hazai, sem a nemzetközi szakirodalomban nem született még olyan munka,
mely átfogóan ábrázolná a német társadalomelméleti gondolkodás történetét a második világháború utáni évektôl napjainkig.
MAGYAR MEGFONTOLÁSOK A
SOÁRÓL
B/5, kb. 300 oldal, kartonált, 1400 Ft
1998 ôszén számos keresztény és zsidó
egyházi szervezet részvételével rendeztek
konferenciát Pannonhalmán, a Magyar
megfontolások a Soáról címmel. A Bencés Kongregáció és a Magyar Pax Romana Fórum kötete is a konferencia célját
szeretné szolgálni: a kiengesztelôdést és a
társadalmi megbékélést.
Ernst Gombrich – Didier Eribon:
MIRÔL SZÓLNAK A KÉPEK?
Beszélgetések a mûvészetrôl
Fordította: Klimó Ágnes
A/5, kb. 120 oldal, kartonált, 1200 Ft
Gombrich a nemzetközi mûvészettörténet-írás egyik nagy öregje, aki érzékeléspszichológiai módszerei – Magyarországon pedig mûvészettörténeti összefoglalása, valamint Mûvészet és illúzió címû
könyve – révén vált híressé.
Hans Belting:
KEGYKÉP ÉS KULTUSZ
A kép története a mûvészet korszaka elôtt
Fordította: Schulcz Katalin és Sajó Tamás
B/5, 700 oldal, kötve, 3000 Ft
A kötet az elsô összefüggô kegyképtörténet – 1200 esztendôt fog át, a késôi antik

kortól a korai újkorig, a kultuszkép megjelenésétôl a kép válságba kerüléséig.
A könyvet több mint 300 kép illusztrálja:
függelékben forrásjegyzék, bibliográfia,
név-, hely- és tárgymutató egészíti ki.
Adrian von Buttlar:
AZ ANGOLKERT
A klasszicizmus és a romantika kertmûvészete
Fordította: Havas Lujza
B/5, kb. 280 oldal, kötve, 2000 Ft
A tájkert /angolkert/ Angliában született
1720 körül, s nemcsak a klasszicizmus és
a romantika kertmûvészetének stílusformáit testesíti meg, hanem a XIX. század
végéig korának egyik legnagyobb mûvészeti kihívását is jelenti. A magyarországi
tájkert kialakulásáról szóló kiegészítô fejezetet Galavics Géza írta.
RÉGI GÖRÖG HÉTKÖZNAPOK
Összeállította, az elôszót, a jegyzeteket és a
magyarázatokat írta: Ritoók Zsigmond
A/5, kb. 220 oldal, kötve, 1400 Ft
A régi Róma napjairól szóló szöveggyûjtemény újbóli kiadása után most
a görög ember hétköznapjait bemutató
kötetet kínáljuk az ókor iránt érdeklôdô
olvasóknak.
Dizseri Eszter:
KOCKÁRÓL KOCKÁRA
A magyar animáció krónikája 1948 –1998
205 x 240 mm, kb. 240 oldal, kötve, 2000 Ft
A trükkfilm – mai szóval animációs
film –. 1888 óta ismert, régebben,
mint a mozgókép. A magyar animáció
történetérôl, alkotóiról még nem jelent meg eddig összefoglaló munka.
Dizseri Eszter az utolsó pillanatban
gyûjtötte össze és mentette meg a szétszórt anyagokat, fotókat, szólaltatta
meg a még élô mûvészeket, munkatársakat, s állította össze a teljes filmográfiát. Munkája egyszerre riportkötet és
album, melybôl rajzfilm, gyurma- és
homokfigurák, klasszikus reklámok köszönnek ránk.
Pierre Riché:
II. SZILVESZTER, AZ EZREDIK ÉV
PÁPÁJA
Fordította: Somorjai Gabriella
A/5, kb. 260 oldal, kötve, 1500 Ft
Aurillaci Gerbert II. Szilveszter néven 999tôl 1030-ig volt a nyugati keresztény egyház
feje. A szerzô méltatja az elsô francia pápát,
lefesti a történelmi hátteret, de legfôbb érdeme, hogy képes eleven közelségben a
mai olvasó elé állítani II. Szilvesztert.
A MAGYAR „NYELV” ÉRTELMEZÔ
KÉPTÁRA
Kemény György 106 rajza
A Könyv – Mûvész sorozat elsô kötete
A/4, 114 oldal, kartonált, 2000 Ft
Az ironikus – kedves szó-rajzok gyermeki
egyszerûséggel, pontossággal tartanak
elénk görbe tükröt. A mûvészi igényû
megjelenés, Parti Nagy Lajos társ-alkotó
szövege avatja ideális ajándékká,
könyvgyûjtemények méltó darabjává.

Balassi könyvesboltok:
Balassi Könyvesbolt 1023 Bp., Margit u. 1. T/F: 212-0214
Kis Magiszter Könyvesbolt 1053 Bp., Magyar u. 40. T: 327-7796, 327-7797
Kortárs Mûvészeti Könyvesbolt (Ludwig Múzeum)
1011 Bp., Budai Vár „A” épület T: 375-7533/145, F: 212-2534
Terjesztési Iroda 1016 Bp., Attila út 20. T/F: 214-9673
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EMBER ÉS GONDOLAT

Diószegi Istvánnal
beszélget

Nádor Tamás
Nem tartozik sem az önostorozó, sem az önfelmentô történészek közé. Kora fiának vallja
magát, s úgy véli: nincs mit
megtagadnia, nincs mit szépítenie. Kivált, mivel azt vallja: szerencsés csillagazat alatt született, immár módja volt forrásokból, tényekbôl kikövetkeztetni:
mi, hogyan történt – ahogyan
egyik mestere mondta – valójában. Pedig olyan kort kutatott,
amelyben nemcsak érvek, de
dühödt indulatok is összecsaptak. Ô azért a szidott, félreértett,
jó esetben csupán elfeledett
Andrássy Gyula sírjára – csöndes különvéleményként – letett
egy szál virágot.
– Milyen szemléletmód, miféle
módszer vezérelte pályája során?
Mennyire volt, lehetett következetes,
és miben kellett álláspontját revideálnia?
– Majd fél évszázada vagyok
a pályán, s bár egyetemi éveimben dogmatikus és átpolitizált oktatás folyt a pesti bölcsészkaron is, viszonylag szerencsés nemzedék tagja vagyok. Kiváló professzorok tanítottak, diplomám megszerzése után hamar a tanszékre
kerültem, s mire önálló kutató,
oktató lettem, számunkra sok
minden már nem volt kötelezô. Gondolataimat – legalábbis az általam választott
kor tekintetében – többé-kevésbé korlátozás nélkül kifejezhettem. Ami történelemszemléletemet illeti – bár manapság ezzel nem szokás dicsekedni, mi több: tagadni ajánlatos –, én nem tagadom: ifjú
történészként a marxizmus
szellemisége megragadott, úgy
éreztem, komplex világképet
nyújt, magyarázatot ad bizonyos jelenségekre. De hát a
történész elsôsorban forrásokat kutat, tényeket vallat, s e
munkája során elszakad mindenféle ideológiától. Leopold

Rankéval, a nagy német történésszel szólva: az a feladata,
hogy feltárja, hogyan is történt
– tulajdonképpen. S a hangsúly az utóbbi szóra esik. Magam is arra próbáltam választ
keresni fôként a XIX., de a
XVIII. és a XX. század magyar
történetében is, hogy ami volt,
miként történt – valójában.
– Szerencsével választotta munkássága tárgyául az adott kort,
vagy történészként éppen így kerülhette el a napi politika szolgálatát?
– Nem volt határozott elképzelésem arról, hogy mit lenne célszerû kutatnom. Csupán érdeklôdésem késztetett arra, hogy
a XIX. században lehorgyonozzak. Aztán, kalandozó természetemnek engedve, átruccantam
az elôzô és a következô századba. Kitekintettem mondjuk a
nagy francia forradalomra, vagy
a két világháború közti diplomáciatörténetre. Riasztó példák tartottak távol attól, hogy politikai
megfontolásokat szolgáljak. A
XIX. század históriájában – hacsak túlbuzgóságból nem hajlott
erre – ne volt effajta kényszere a
történésznek. De egyébként sem
vonzott a modernkori történet,
melynek forrásait nemigen lehetett megközelíteni, s amelynek
megítéléséhez hiányzott még a
megfelelô rálátás, a távlat.
– Miért éppen az említett kor került vizsgálódásainak középpontjába? Mennyiben adott ez lehetôséget a „mélyfúrásra”, s mennyiben a
vizsgált kornál tágasabb körültekintésre, látására?
– Az adott idôszak diplomáciatörténetével, a magyar külpolitika történetével foglalkoztam legelmélyültebben, és végül a résztanulmányokból egybeállt az az összegzés, amelyet
A Ferenc József-i kor címmel
nemrég közreadtam. Kicsit rugalmasan kezelve ezt az idôszakot, hiszen Ferenc József 1848
decemberétôl 1916 novembe-

réig uralkodott, könyvem viszont az 1849 végétôl 1918-ig, a
Monarchia felbomlásáig terjedô
idôtartamot fogja át. Ismét azt
mondom: a történész szerencséje, hogy azok a források,
amelyek e kor igazi arculatát,
jellegét megmutathatják, ma
már teljességgel hozzáférhetôek. Igyekeztem tényfeltáró
és -elemzô korrajzot adni. Úgy,
hogy a magyar történetet a Monarchia egészének históriájába,
s a korabeli nemzetközi kapcsolatrendszerbe is elhelyezzem.
– A Ferenc József-i kort egészen
napjainkig sokan, sokféleképpen
ítélték-ítélik meg. Véleménye szerint
milyen volt a „boldog békeidôk”
érája – valójában? Mi vitatható
mindmáig?
– Ilyen neuralgikus pont a kiegyezés. Vagyis az az államjogi
aktus, amely az addig egyközpontú Habsburg-monarchiát
kétközpontú, dualista monarchiává változatta. Hazánknak
teljes belpolitikai önállóságot
adva. A máig vitatott kérdést
már a kortársak feltették. Deák
Ferenc, a kiegyezés atyja ezt így
fogalmazta meg: ha nem jön
létre a kiegyezés, fennmaradhatna-e a független Magyarország,
beékelve a hatalmas orosz birodalom, illetve a felemelkedô
Németország közé? Válasza
egyértelmûen nemleges volt.
Kossuth viszont nevezetes Cassandra-levelében kijelentette:
ne ajánlkozzék hazánk olyan
máglyának, amelyen a történelem kérlelhetetlen logikája majd
elégeti az osztrák sast. E kétféle
nézetnek aztán Trianon adott
és ad aktualitást. Mert a vita
folytatódott és folytatódik. A
mai napig történészek és politikusok kapnak hajba azon: az
1867-es kiegyezés volt-e az oka
annak, hogy a történelmi Magyarországot 1920-ban megcsonkították, vagy épp ellenkezôleg, ennek köszönhetô,
hogy legalább 1918-ig fenn tudott maradni. Jómagam azok
közé tartozom, akik a Deák Ferenc-i véleményt osztják. És az
1918 után fejlemények is ezt
látszanak alátámasztani. A független Magyarország nem tudott megállni a két hatalom között: elôbb a Harmadik Birodalom gyûrte maga alá, s kénysze-
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rítette olyan háborúba, amelyhez semmi köze nem volt, majd
a Szovjetunió kebelezte be az
egész térséggel egyetemben, és
biztonsági övezetének részévé
tette. S ma úgy látszik, e térség
kis országai, beleértve hazánkat,
mit sem tanultak az elôzményekbôl, hiszen kezüket-lábukat törik, hogy mielôbb egy Európán kívüli nagyhatalom fegyverhordozóivá váljanak. Hogy e
szándék jóra vezet-e vagy sem,
abban ma is megoszlanak a vélemények. De ez már nem történelem, hanem napi politika.
– Visszatérve a dualizmushoz:
az e korszakban végbement gazdasági felvirágzás, a polgárosodás
megindulása, a kulturális gazdagodás ténye aligha vitatható. De
keletkeztek-e akkor olyan gyökerek, amelyek aztán kihajtottak,
szárba szökkentek, melyekbôl
mindmáig lehet táplálkozni?
– A mai infrastruktúra, a
vasút-, az út- a vízvezetékhálózat, a modern városépítészet
számos elemének alapja a dualizmus terméke. A kultúra
szintén sajátos lehetôségekhez
jutott a soknyelvû, sok nemzetiségû Monarchiában. A gazdasági fellendülés is megalapozta azt, amit ma modernizációnak nevezünk. Ami pedig a mentalitást illeti: noha e
késôn polgárosodó országban
sokáig a múltba nézô dzsentroid szemlélet értékmutató
maradt, az alakuló, fölfelé törekvô polgárság szorgalma, tehetsége, a munkásság és a falusi népesség kitartó, odaadó
igyekezete és az intelligencia
kivételes teljesítménye olyan
tôke volt, amelyet késôbb, számos vargabetû, megpróbáltatás és tragédia után is kamatoztathatott az ország. S bár
napjainkban nem tartunk ott,
ahol a fejlett nyugati országok, abban, hogy nem süllyedtünk el, és most újra emelkedhetünk, része van a „boldog
békeidôkbôl” átöröklôdött,
ránk testált mentalitásnak is.
Ez olyan motorikus erô,
amely mindig segített az új
meg új nekirugaszkodásban.
Diószegi István: A Ferenc József-i
kor. Vince Kiadó, 1999.,
194 oldal, ára: 1295 Ft

A dráma nem igazán olvasmány
(leszámítva a színházi rendezôket), és ha mégis az, akkor
többnyire baj van. Drámaírók
kötetei mégis megjelennek, mert
dokumentálnak valamit, két
irányban is: maga az író jó- vagy
rossz érzéssel veheti számba,
honnét indult, merre tartott és
hová jutott, egyszóval létrehozott-e egy drámákból álló életmûvet, a közönség pedig – jó
esetben – mégiscsak megleli
benne a kor lenyomatát, s

fôképp, ha utókorról van szó,
nyomtatott szöveg segítségével
föltámaszthatja, átértelmezheti,
magához idomíthatja egy más
idô irodalmi termékét. Vannak
persze kivételek is – közibük tartozik Kornis Mihály. Elôbb volt
színházcsináló ember, mint író,
s ez darabjai jobbik felén szerencsére meg is látszik. E válogatott
kötetbe felvett mûvei közül ráadásul három olyan is akad,
amely olvasva épp olyan remek
(csak persze másképp), mint

elôadva. A Halleluja szövege
egymás sarkára lépô remeklésekbôl áll, még Kornis által is
megismételhetetlen tûzijáték ez,
nem véletlenül volt viharos a
sorsa, és talán nem tévedés azt
mondani, hogy ma, egy merôben másféle társadalomban is
teli van még gyúanyaggal, még
mindig roppant kellemetlen
tudna lenni a hatalom számára.
Másképpen mellbeverô, de
könyvalakban is lefegyverzôen
jó A Kádár-beszéd meg a Kádárné balladája. Peter Weiss legjobb formáját juttatja eszünkbe
az a puritán, de a beszédritmus
által mégis roppantul erôteljes
drámaiságú szövegkezelés, ahogyan Kornis a csodát véghez viszi: hiába tudjuk, hogy szinte

Ö

törvénye, hogy a visszacsatolás-mentes kommunikáció egy
idô után eltorzul. Csak egyszerû példa: a színészt a
nézôtér állandóan informálja
a közlése, átadott információja hatásáról. Itt van visszacsatolás. De az író munka közben egyedül van, fogalma
sincs, veszi-e az üzenetét az
olvasó. Megérti-e? Azt érti-e,

ankétokat tartottam, és ezalatt
megtudtam egyet s mást. Például, hogy az olvasó megértette, vette-e a lapot? Amikor kötelezô volt a kincstári optimizmus, szomorú végkifejletû, keserû történeteket meséltem, direkt azért, hogy hadd lássa
mindenki: az élet nem annyira
vidám, mint ahogy ezek el
akarják hitetni odafönn. Akkor

Kornis Mihály:

Drámák

tvenhat kétfelé osztotta a bolsevizmus
korát: Rákosi-érára és
Kádár-korszakra. Persze lényegileg ugyanolyan totális diktatúra, meg szovjet megszállás
volt mindkettô – és mégsem.
Ennek megértéséhez el kell
szakadnunk a nyugati logikától. A nyugati logika szerint
egy dolog vagy A, vagy non-A.
Harmadik lehetôség nincs. A
keleti logika szerint van harmadik lehetôség, amikor valami A
is meg non-A is.
A Kádár-rezsim ugyanolyan
totális diktatúra volt, mint a
Rákosi-rezsim, csak nem
ugyanolyan. Ebben csak a nyugati logika szerint van ellentmondás, a keleti embernek ez
természetes.
A Kádár-rezsimnek voltak pozitívumai. Például az olvasó
népért mozgalom. Lelkes népmûvelôk munkálkodtak azért,
hogy minél több ember szeresse meg a könyvet. És nem is
eredménytelenül, noha nem
kaptak fejpénzt az új olvasókért. Belülrôl hozták a lelkesedésüket – hogy honnan, ne firtassuk, hosszú lenne a válasz.
Voltak író – olvasó találkozók. Ennek kapcsán megismertem az országot, mert
mindenhová
elmentem,
ahová csak hívtak, és megismertem az olvasó véleményét
is. A visszacsatolásról beszélek, igen, a feed back-rôl. Volt
tehát visszacsatolásom. Az információ-elmélet egyik alap-

Kertész Ákos

Mit szólsz hozzá,
olvasó?
amit ô mondani akar? Nevet-e
a viccesnek szánt mondaton,
elszorul-e a torka, amikor meg
akarta ríkatni a közönségét.
Van író, akinek ez fontos,
aki az olvasónak ír. Én ezek
közé tartozom. Van író, akinek ez nem fontos, mert az
örökkévalóságnak ír, az ilyen
meg van gyôzôdve a maga zsenialitásáról (ami kellemes érzés lehet – olyan talán, mint a
alkohol), és nem érdekli senki
véleménye. Én nem ezek közé
tartozom.
Persze sosem a saját írásomat
magyaráztam a olvasóknak,
mandínerbôl lôttem. Az irodalomról beszéltem, mondhatnám: esztétikai ismeretterjsztô

az üzenet egyik lényeges eleme
volt, hogy az emberi történetek nem végzôdnek happy
enddel. Pedig az olvasó akkor
is a vidám vagy megnyugtató
végû történeteket szerette. Legyen izgalmas, az finom, de a
végén forduljon jóra minden.
Legalább az irodalomban, ha
már az életben nem is.
Megizzadtam sokszor, amíg
megmagyaráztam, miért kellett
annak a szegény Makrának öngyilkosnak lennie. Mert ha
megússza, és aztán boldogan
él, míg meg nem hal, akkor
Ön, kedves olvasóm, elégedetten becsukja a könyvet és nyugodtan hajtja álomra a fejecskéjét. De én nem akarom,
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szó szerint vesz át dokumentumokat, úgy tud sûríteni, szerkeszteni, kiemelni, s ami ennél
is több: az ítélkezô író szerepe
helyett úgy képes empátiával
ábrázolni figuráit, hogy a valóságot írói leleményként fogadjuk. Úgy tûnik, fôként a Kádárné balladája – s ennél nagyobb elismerés talán nincs is –
ott is hatni tudna, ahol a benne
foglaltakat nem élte át a közönség, ahol nem a kortársak emlékei rezonálnak a monológra,
hanem az életre kelt szöveg, az
átélhetô, megismerhetô színpadi helyzet lökdös bennünket
valamiféle katarzis felé.
Magvetô, Bp., 1999. 532 oldal,
1980 Ft
-a-a

hogy nyugodtan aludjon! Én
nyugtalanítani akarom. Ha
már egyszer sikerült megszerettetnem ezt a hôsömet, azt akarom, hogy haragudjon rá: miért lettél öngyilkos, te marha!
Mert azt mind a ketten tudtuk,
Ön is meg én is, hogy (Szécsi
Margit szavaival): „Nem vágyik az ember földbe, csak beletiporják.” És ha tudjuk, akkor
végig kell gondolnunk, kik és
miért és hogyan tiporták bele a
földbe ezt a szegényt. És ha
nem tudunk egyetlen felelôst
sem megnevezni, akkor gondolkodjunk tovább: milyen
okok és körülmények hajszolták bele az öngyilkosságba Makra Ferencet?
Ma már, amikor a közönyt, a
tehetetlenséget és a reménytelenséget, a harc föladását érzem a legnagyobb veszélynek,
nem hajszolnám öngyilkosságba a hôsömet. Mert hiszen
tudjuk: minden élet végén ott
leselkedik a halál, minden emberi történetbe bele van programozva a szomorú vég. De
miért kell nekem minden történetet a halálig vinni? Nem
vághatom el ott, amikor a
hôsöm éppen a gyôzelem pillanatához ért? Ma nem azt kell-e
sugallnom, hogy ne add föl,
küzdj, mert lám, aki küzd és
nem adja föl, ha nem is könnyen, de gyôzhet?
(Aztán a végén, persze, mindannyian meghalunk, de muszáj
mindig erre emlékeztetnünk
egymást?)

OLVASÓSZEMÜVEG

Ez a Bertha
kitalálta az
írók életét
Lapozok elôre-hátra Bertha Bulcsi posztumusz könyvében. Beszélgetései némelyikére negyedszázad távolából is jól emlékszem, mások revelációként hatnak épp azzal, hogy pár hete is
készülhettek volna, már ami
hangvételüket és a bennük foglaltak ôszinteségét illeti. Sajnos,
mind a szerzô, mind a megkérdezettek rég itthagytak bennünket. Eközben azon kapom magam, hogy a szerzôhöz fûzôdô
fura viszonyomon töprengek,
hiszen életemnek három, nemcsak, hogy számomra fontos, de
boldog pillanata is hozzá kapcsolódik. S noha ennyinek
bôven elégnek kellett volna lennie egy barátsághoz, mi még ismerni is alig ismertük egymást.
Az elsô ilyen jelentôs és örömteli pillanat, ez ugyebár érthetô,
a közös és (majdnem) elsô írói
publikáció. Bennünket 1957.
augusztus 17-én a Magyar Ifjúság Fiatal Írók Fóruma címû rovata egyszerre mutatott be. Bertha Bulcsutól a Fuvarosok címû
(ha ma elolvasom, most is meglepôen életteli) novella jelent
meg, tôlem egy (könnyen felejthetô) vers. Az oldal alján némi
eligazítást is adtak rólunk,
ebbôl tudhatta meg a korabeli
olvasó, hogy e sorok írója „a
budapesti Kölcsey gimnázium
negyedikes diákja”, Bertha Bulcsu pedig a „pécsi Háziipari
Szövetkezet dolgozója”. Akivel
az ember együtt debütál, arra
késôbb is jobban figyel, mint
másokra. Számomra legalábbis
így volt magától értetôdô, s épp
ebbôl lett a következô emlékezetes pillanat. Életemben az
elsô olyan levél, amit Írótól
kaptam, Bertha Bulcsutól érkezett, 1960. október 11-én.
Félve, de idemásolom, mert bár

annak vádját, hogy dicsekszem
vele, úgyse tudom kivédeni, valamit talán megértet a korabeli
viszonyokból. A fejlécen ez áll:
Esti Pécsi Napló, Bulcsu ugyanis akkor már újságíró volt. És a
szövege: „Kedves András, kerülô úton megtudtam, hogy
amikor a Móra Kiadónál szóba
került a fiatalok antológiájának
ügye, szót emeltél az érdekemben. Ilyen baráti magatartással
ritkán találkozik az ember,
mondhatom, jólesett. Baráti
szeretettel Bertha Bulcsu.” Vidéken élô fiatal írók esetében az
se volt természetes, hogy a
mûveiket elolvassák, ennyibôl
állt az én „szót emelésem”. Bulcsu elsô könyve 1962-ben jelent
meg, eszébe sem jutott elküldeni, de nekem sem a magamét
1963-ban. Fontosabb ennél a
harmadik nagy pillanat. 1968
ôszén a Fôvárosi Tanács Lakásügyi Osztályán fôbekólintóan
jó hírt közöltek velem: meglesz
életem elsô önálló lakása. Azt
sem igen tudom, hogy szédelegtem ki a hivatali helyiségbôl, s
az elsô ember, akit odakint
megláttam, Bertha Bulcsu volt.
Rá lehetett írva a képemre,
hogy mi történt (talán fél méterrel a padló fölött lebegtem),
mert Bulcsu csak azt kérdezte:
„Te is?” Szájam kiszáradván, felelni csak ennyit tudtam: „Miért, te is?” Õ bólintott, és ment
be oda, ahonnét kijöttem, s ezzel véget is ért életünk leghosszabb dialógusa.
Sosem ért véget viszont egy
másféle párbeszéd: mindig is izgatottan olvastam, amiket írt.
Számomra nem a Kesudió-cikk
volt a nagy szám, sokkal inkább
a menetrendkészítést ad abszurdum „tökéletesítô” MÁV-ról
írott szatírája a Balaton körül

utasok nélkül vágtázó, sehol
meg nem álló vonattal. És mélyen megrendített a Fehér rozsda, amirôl csak most utólag
tudjuk igazán, mennyire látnoki volt benne a társadalmi
földcsuszamlás rajza. Mindenekelôtt és felett azonban az
íróinterjúit szerettem, vagyis
hát legyünk ôszinték: az írókról
írt novelláit. Bulcsu ugyanis
(bár hivatásos hírlapírói múlttal
a háta mögött tudott volna),
nem akart szabvány beszélgetésekkel elôállni. Pláne nem olyanokkal, amilyenek a hatvanas
években az akkori És-ben voltak rendszeresítve. Ezek a Látogatóban címmel közölt diskurzusok protokoll-termékek voltak. A hatalom már azzal is
„üzent”, hogy kivel szabad beszélgetni és kivel nem. Hogy
mit szabad kérdezni és mit
nem, azt is szempontok szabályozták. A válaszok ennek megfelelôen vagy karrierépítgetô
önfeladást, vagy az író árát följebb srófoló kacérkodó magakelletést tartalmaztak. Még ha
némelyik adott esetben kijjebb
tolta is „a falakat”, ôszinteséget,
hivatásszerûséget hiába keresnénk bennük. Jött viszont a
hetvenes években Bertha Bulcsu, aki már eleve renitens módon kérdezett, mert „bûnösen”
apolitikus, vagyis írói-szakmai
kérdések izgatták. Azt firtatta,
ki mikor és hogyan dolgozik?
És szokott-e sírni? És mik a kedvenc ételei? És könnyen ír-e,
vagy minden szóért megkínlódik? Szereti-e a nôket? Mekkora
összeg volna számára a mindenre érvényes megoldás? Kit
gyûlöl? Hol tudna élni, ha nem

17

élhetne itt? Csupa olyan kérdés,
ami azt akarná kideríteni, kifélemiféle az az ember, akinek történetesen az írás a hivatása. Lássunk csodát: a pártállam hazug
beidegzôdései, a fennkölt pózok, a sablon szövegek nem
léptek mûködésbe. Bertha Bulcsu kérdései nyomán olyan lett
a légkör, mintha ötven évet
visszamentek volna az idôben,
s ô mondjuk a Nyugat számára
készítené az interjúit. Mindezt
pedig bevezette, keretbe foglalta, idézôjelbe tette az a néhány pompás mondat, amellyel
Bertha Bulcsi lefestette az író
lakását, családját, szokásait, az
egész együttlét rejtett hangulatát. Nem vázolt fel irodalmi,
politikai pályafutást, csak közölte benyomásait, mindazt,
ami a érzékeire hatott, látványt,
ízeket, az együtt töltött órák
múlását. Szellemes öninterjújában olvasom a megjegyzést:
„Ez a Bertha is kitalálta magának az életet!” Ami ott kesernyés önirónia, az mindenféle
értelemben áll mindegyik beszélgetésre. Az írók élete itt bizony nagyon is „ki van találva”.
De hogy az ismert olasz szállóige mondja: „Se non e vero, e
ben' trovato”, vagyis: „Ha nem
is igaz, jól van kitalálva”.
Bertha Bulcsu beszélgetései
Magánkiadás, Bp., 1999.,
468 oldal, 1590 Ft

Írófaggató
„– Egy árva sorát sem olvastam! – kiáltott fel idegesen a látogató.
– Akkor honnét tudja, hogy nem tetszik, amit írtam?
– Ugyan, hát nem elég az, amit a többiektôl olvastam? – legyintett a jövevény.
– Egyébként, tudja mit? Elhiszem becsületszavára. Mondja meg maga: jók a
versei?”
(Bulgakov: A Mester és Margarita)

Nádra Valéria
– Ha nem Ön volna Jolsvai András, olvasná-e Jolsvai András
mûveit?
– Feltétlenül, hisz minden sora
közel áll hozzám. De, minthogy
fájdalom, én vagyok Joslvai, így
hát nem olvasom, írom.
– Irodalomban tevékenykedô névrokona miatt változtatott nevet.
Rejlik-e valamiféle érzelmi vagy intellektuális élmény, emlék, kötôdés a
névválasztás mögött?
– Több is. Apai ágon Gömörbôl származik a család, ma
is élnek Juhászok – ez volt az
eredeti nevem – Jolsván. De én a
névválasztással egy elfeledett reformkori szerkesztô – kiváló
szerkesztô méghozzá – Thaisz
András elôtt is tisztelegni kívántam. Thaisznak, szülôvárosa
okán, Jolsvai Bandi volt az írói
álneve. A jelenlegi változatot viszont én használom elôször. A
teljes válasz alig valamivel bonyolultabb ennél.
– A neveknek amúgy is különös jelentôsége van írásaiban. Mák István például volt az Ön szerzôi álneve is, de némely írásában szereplôként bukkan fel. Legtöbbször
visszatérô hôsét Köröndynek hívják.
Pesti utcáknak szívesen ad bájos és
különös új nevet: hôsei például gyakran elôfordulnak a Sampion utcában. Eszerint Jolsvai András berendez és benépesít magának egy saját
külön Budapestet?
– Jolsvai András szereti ezt a
várost, birtokolja, szenvedi és
néha becézi is. Persze vannak
kedvenc helyei, azokról, értelemszerûen több szó esik írásaiban. Van aztán egy kisebbik része ennek a városnak, amit mások Újpestnek írnak, én, mint a
régiek, Ujpestnek, vagy néha
Pestszentistvánnak, na azt valóban a képzeletem népesíti be:
gyerekkori emlékeim keverednek benne nagyanyám meséivel,
de a jelenlegi panelhalomra semmiben nem hasolít. Ezen a képzeletbeli Ujpesten érzem igazán
otthon magam, ezt a világot

m e g k é r d e z t e
írom legszívesebben. De ha Pest
más részein játszódnak történeteim, akkor is szeretek – ha csak
utalásszerûen is – valami régieset
elrejteni bennük. Például úgy,
hogy felélesztem kedves Heltaim önéletrajzi hôsét, Mák Istvánt, az alanyi költôt, aki immár
az én alteregómként bukdácsol
át a harmadik évezredbe.

hadifogoly. Remélem azért,
hogy a leszármazottaim még
szerencsésebbek lesznek.
– Új kötetében szerepel egy Háromnegyed kilenc címû novella, amely
1934. február elsején, a hosszú idô
után elsô Operabál napján játszódik, és nemcsak ma már történelemnek számító idôpontjával, de azzal
is kitûnik írásai közül, hogy nincs

„Ez volna itt a kötelezô sóhajok helye, hogy az állandó robot
kiöli belôlem a szépírót, és naponta kell aprópénzre váltani a
tehetségemet. De errôl nincs
szó, több, mint húsz éve vagyok
szerkesztô, és szeretem, amit
csinálok: ma ugyanúgy örülök
egy kiváló kéziratnak, mint régen – függetlenül attól, hogy én
írtam-e, vagy más.”
– Írásainak nagy része olyasmirôl
beszél, ami egyszerre önéletrajzi motívum és mégis egy egész generáció élménye. Vajon mikor és mitôl ébred
tudatára az író, hogy akarva-akaratlan egy egész nemzedéket képvisel?
– Mondjuk, most és az efféle
kérdésektôl. Biztos, hogy nem
vagyok tudatos nemzedéki író.
Soha nem tartoztam írói csoportokhoz, szövetségekhez, alakulatokhoz. S bár sokakat szeretek a
maiak közül is, olvasóként Márai, Heltai, Vázsonyi, Mikszáth
vagy Krúdy mindig közelebb állt
hozzám. Ugyanakkor persze szerencsésnek tartom magam, hogy
ahhoz a nemzedékhez tartozom, amelyikhez tartozom:
hogy mást ne mondjak, én vagyok az elsô férfi a családunk
történetében – már ameddig
visszanézhetek – aki nem volt

benne semmi személyes, nem saját élménybôl táplálkozik. Ezzel az objektív elbeszélôi hanggal esetleg egy – a
jövôben gyakran alkalmazott –
másféle írói modort próbálgat?
– Kedves barátom az új kötet
olvastán azt kérdezte: – Nem
félsz, hogy végleg elkönyvelnek
tárcaírónak? Nos, ez legyen a
legnagyobb csapás hátralévô életemben – mintha Sándor Csikartól azt kérdezték volna,
örökre jobbszélsô akar-e maradni. Kétségtelen, hogy leginkább
a tárcányi méretû írásokat kedvelem, de az csak a kereteket jelöli ki, azon belül elég széles a
skála a lírai novellától a publicisztikába hajló szatírikus írásig
és vissza. Ebben a kötetben valóban feltûnik két hosszabb elbeszélés is, még az is lehet, hogy
jövendô nagylélegzetû munkák

18

Jolsvai Andrást
elôhírnökeként. Vagy nem. De
az objektivitás csak látszat. Ez a
bál volt anyám elsô bálja, vagy
legalábbis lehetett. Az ô emlékére született ez a novella. Általában is igaz, hogy ami nem
érint meg személyesen, arról
nemigen tudok írni.
– Könyvkiadói mûhelyekben, újságok szerkesztôségében dolgozott és
dolgozik, mellette tanít is. Ez meglehetôsen nagy lekötöttségnek tûnik.
Jut-e elég ideje, energiája arra, hogy
a penzumokon túl mindazt megírja,
amibôl végül is egy majdani életmû
összeáll?
– Ez volna itt a kötelezô sóhajok helye, hogy az állandó robot
kiöli belôlem a szépírót, és naponta kell aprópénzre váltani a
tehetségemet. De errôl nincs
szó, több, mint húsz éve vagyok
szerkesztô, és szeretem, amit csinálok: ma ugyanúgy örülök egy
kiváló kéziratnak, mint régen –
függetlenül attól, hogy én írtame, vagy más. Szeretem a redakciók életét is, a kollégáimat, a vitákat, a levonatokat, a nyomdaszagot. Nekem való világ ez, ha
hagynak, jól érzem magam benne. Persze, így másképpen és
mást írok, mintha szabadfoglalkozású író volnék. De ezzel
semmi baj nincs. Fordítva, azt
hiszem, többet vesztenék. És
nem vagyok biztos benne, hogy
az olvasók nem.
– Kötetei (Kárpótlom magam,
1992, Ami engem illet, 1995, Köröndy 1997 és most az Apák és fiók
1999) szép egyenletes tempóban, kb.
kétévente követik egymást.
Figuráik, színtereik, a világlátás,
a hangulat, a mindent belengô szomorkás és mégis mulatságos elbeszélôi modor, a lassanként összeépülô részletek azok számára, akik
valamennyi kötetet olvasták, valamit sejtetnek. Várhatjuk-e, mondjuk
Köröndy regényét?
– Várhatjuk. Legfeljebb nem
jön. De én mindenesetre azon
vagyok egy ideje, hogy – elôbb
vagy utóbb – jöjjön.

M A G YA R R Á D I Ó , B U D A P E S T

HANGRÖGZÍTÔ

A kiküzdött
egyetemesség
Balázs Attila: – Petôfi után most József Attilánál idôzünk el, mert hogy újabb könyvet írt róla Valachi Anna. Írta a maga analitikus módján, megjelentette Életkép sorozatában az Elektra. A kötet József Attila leveleibôl , önvallomásaiból áll össze Valachi Anna szövegével, amelybôl a mindennapok járókelôje is kirajzolódik.
aki Lucie-nek neveztetette magát, és
belebukott ebbe a szerepbe végül is?
V. A.: – Neki sem volt más választása, hiszen ha akkor Makai
nem jelenik meg az életében,
akkor ôk élik az életüket tovább
a Ferencvárosban. Akkor József
Attila sem lesz József Attila,
nem lesz költô, mert, hogy ezt a
költészetet létre tudja hozni,

“

Valachi Anna: – Tizenvalahány éve, amikor aspiráns voltam, kiterjedt kutatásokat folytattam éppen József Attila párttagságával kapcsolatban. Nem is azt
vizsgáltam, hogy mért zárták ki,
ami akkor a nagy vitakérdés volt,
hanem hogy egyáltalán mért csatlakozott. Pszichoanalitikus szempontból közelítettem ehhez a témához: mi visz rá egy embert
arra, hogy valamilyen eszméhez
csatlakozzon. Ebben is, mint József Attila esetében oly sokszor
az árvaságot, az apa- és anyahiányt, de elsôsorban az apahiányt
fedeztem föl. Hiszen az apa mindig az eszmeiségnek a képviselôje
a szimbólumok világában. És ez
a hiányzó apa motiválta ôt arra,
hogy mindenáron keressen és tovább lépjen, ha nem találja meg,
Pál Melinda: – Én nemcsak az
apa- és anyahiányt emelném be, hanem a nôvérének, Jolánnak a példáját is.
V. A.: – Alapvetôen Joláné volt
az a szerep, amit ô követni kényszerült. Makai Ödön volt az elsô
polgári apa-imágó, hogy így fogalmazzunk: apa-pótlék, aki
azonban ambivalens érzéseket
keltett benne, hiszen nem kapta
meg tôle az apai szeretetet, iskoláztatta ôt Makai, kapott pénzt
tôle, tanulhatott külföldön egyetemen is. De ezeket mindig ki
kellett küzdenie, családi viták
elôzték meg az ilyen terveket.
Mert ô alapvetôen költô szeretett
volna lenni, és ezt a tervét hátráltatta Makai, aki mindenáron
polgári pályára terelte volna, ami
viszont neki nem tetszett.
P. M.: – Hogyan éli meg ezt Jolán,

mellé, hiszen ôt elég csúnyán
megtámadta 1930-ban. Igaz, József Attila aztán élete végéig
szánta-bánta ezt a tettét, és megpróbálta kiengesztelni, de Babits
túlérzékeny volt, és nagyon nehezen tette ezen túl magát. Ezzel
együtt azért dicséretére legyen
mondva 1935-ben már egy Baumgarten-jutalmat megszavazott
neki, és ’36-ban is csak azért nem
kapta meg már a díjat, mert József Attila – barátai unszolására –
olyan ajánlást írt egyik verse elé –
Hódolattal Babits Mihálynak –,
ami lehetetlenné tette Babits számára, hogy neki adja a díjat,
mert úgy tûnt volna, hogy most
emiatt teszi.
P. M.: – Érdekes Illyés Gyulával
való kapcsolata és barátsága...
V. A.: – Egészen megdöbbentett, ahogy sorba raktam azokat a
tényeket, amik kirajzolták ezt a
kapcsolatot. Gyakorlatilag ez nagyon-nagyon mély barátságnak
indult. Ami miatt eltávolodtak
egymástól, talán valami alapvetô
alkati különbözôség, Illyésben

Ami miatt eltávolodtak egymástól,
talán valami alapvetô alkati különbözôség, Illyésben egyszerûen nagyobb volt az életösztön. Míg
József Attila önsorsrontó alkat volt,
egyáltalán hagyta magát rávenni
Hatvanytól, a mecénásától, hogy
megtámadja Babitsot.

“

ahhoz bizony tanulnia kellett.
És hiába volt zseni, tanulatlanul ezt nem lett volna képes
magából kihozni.
P. M.: – Megvolt a kapcsolat elôször Juhász Gyulával, aki nagyon
sokat segített. Aztán ott volt Hatvany, aki mellé állt. Aki meg nem,
az Babits.
V. A.: – Babitsnak minden oka
megvolt arra, hogy ne álljon

egyszerûen nagyobb volt az életösztön. Míg József Attila önsorsrontó alkat volt, egyáltalán
hagyta magát rávenni Hatvanytól, a mecénásától, hogy megtámadja Babitsot. Itt az apafigurák
egymás ellen kijátszották ôt,
hogy így mondjam, hiszen Hatvanyban is az apát kereste, mint
erre Hatvany Lajos emlékezik is,
Babitsban szintén az apát ke-
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reste, amit a Magad emésztô...
kezdetû versében maga is fölismert. De ehhez már egy kis pszichoanalitikus önelemzés kellett,
hogy rájöjjön.
P. M.: – Az anyát meg minden nôkapcsolatában kereste?
V. A.: – Minden embernél,
vagy gyereknél így van, hogy az
ôs apa- és anyaimágó a két
szülô, de hát itt a nô-imágóba –
hogy így fogalmazzak – mélyen
belejátszott Jolán, mert ô anyahelyettes volt. Meggyôzôdésem,
amint azt a a korábbi könyvemben, a József Jolán, az édes mostohá-ban is írtam, hogy minden elérhetetlen nôalakba belejátszott Jolán. Neki nem volt
más mintája, és ettôl volt benne
valami olyan feminin vonás,
amit Beney Zsuzsa fölfedezett,
és amit ô nyilván le akart gyôzni
magában. De nem nagyon sikerült. Nézzünk végig az életén:
élete elsô három évében minden rendben van. Akkor jön a
törés, egyrészt az apa eltûnése,
amitôl még talán nem is szenvedett annyira, csak következményeiben. Abban, hogy a mama
ideges lett, elfordult tôle, megélhetési gondok miatt Öcsödre
adták nevelôszülôkhöz. Elvesztette a mamát, és mindaz, ami
addig olyan biztosnak tûnt, akkor megingott. Ô már akkor eltemette a mamát magában, mikor Öcsödön hiába várta. S amikor a mama megjelent, azaz feltámadt, várta, hogy magával vigye, s megint csak ott hagyta.
Bizalmatlansága ilyen régi gyökerû, és ahogy aztán a pszichoanalízis elôrehaladtával fôleg a
Gyömrôi-idôszakban, amikor
éppen az anya-élmények jöttek
elô, ez felerôsödött és gyakorlatilag talán ez vezetett ahhoz,
hogy az idegrendszere fölmondta a szolgálatot. Olyan
elégedetlenséget és hiányt tudatosított benne, amit mindenáron le akart gyôzni. És nemcsak a pszichoanalízissel, tehát
önterápiával, hanem a versírással. Abszolút kitágította a szemléletét, ennek köszönhetô ez a
páratlan, egyediséget és egyetemességet összefoglaló költészet.
(Elhangzott az Irodalmi Újság
1999. november 6-i számában.
Szerkesztô: Antall István.
Felelôs szerkesztô: Kôrösi Zoltán.)

Bemutatkozik az Enciklopédia Kiadó
Az Enciklopédia Kiadó tudományos és mûvészeti könyvek kiadására
szakosodott.
1993-ban kezdték meg mûködésüket és kiadványaik listája mutatja azt
a széles körû palettát, amellyel a hazai könyvpiacon jelen vannak.
Ezek sorából F. Almási Éva kiadóvezetô a latin
nyelvû lexikon-sorozatot és a kortárs magyar írók
bibliográfiáját emeli ki. Utóbbi háromezer író
adatait adja közre 1945–1997 között.
Az idei Frankfurti Könyvvásárra két új kötettel
készültek. Erich Hoffmann fotóalbuma egy magángyûjtemény rejtekébôl került elô Erdélyi Lajos
fotómûvész jóvoltából. A képek az elsô világháború alatt készültek a Máramarosi Havasok lábainál. Kamerával rajzolt történelmi tabló ez, a háborús idôk fotókrónikája, jelezve készítôje néprajz iránt érzett erôs vonzalmát.
A másik – angol nyelvû – kiadvány a „Jezsuita iskoladrámák díszlettervei 1671–1710” kultúrtörténeti ritkaságnak számít.
Az egyedülálló kollekció a soproni Stornogyûjteménybôl származó 115 akvarellt mutatja
be, melyek a korabeli színházi elôadások díszletalapjául szolgáltak.
Az elôszót az olasz barokk-kutató professzor,
Marcello Fagiolo írta. A kötet dr. Knapp Éva, Kilián István tanulmányát, Bardi Terézia ikonográfiai összeállítását tartalmazza.
A Kiadó legújabb és eddigi legnagyobb léptékû
vállalkozása a Kortárs Magyar Mûvészeti Lexikon
megjelentetése.
Az elsô kötet december 1-jén kerül a boltokba, és a karácsonyi könyvvásár egyik slágerének számít. A jövô év végére mindhárom kötet az
olvasók polcára kerülhet.

Az ezerötszáz színes reprodukcióval illusztrált kiadvány nemzetközi
vonatkozásban is egyedi vállalkozásnak számít.
Fitz Péter mûvészettörténész, képtárigazgató, a Kortárs Magyar Mûvészeti Lexikon fôszerkesztôje két alapvetô célkitûzést fogalmazott meg.
A Lexikont szakkézikönyvnek szánják, mely egyben a mûvelt nagyközönségnek is szól. A hatezer
szócikk és ezerötszáz színes képi illusztráció a
határon inneni és a határon túli magyar mûvészet egészét bemutatja.
Novumnak számít az adatanyag feldolgozása is.
A kötet fogalmi és intézményi címszavakat tartalmaz. A festôk, szobrászok, iparmûvészek, fotómûvészek, építészek pályafutásának értékelése
és mûveinek bemutatása mellett egyéni és csoportos kiállításaik idôrendi jegyzékét is közreadják. Tájékoztatást nyújt a korszak mûvészeti
áramlatairól, stílusokról, bemutatva az intézményeket és a mûvésztelepen folyó munkákat is.
Mindezt kiegészíti az adott mûvészrôl szóló irodalomjegyzék.
A Kiadó négyfôs gárdáját mintegy másfélszáz
mûvészettörténész szakember segíti ebben a
munkában.
A tipográfiai tervezés és nyomdai kivitelezés is
méltó a mû könyvészeti jelentôségéhez. A könyv
mûbôr kötésben arany gravírozással, színes
védôborítóval készült, mûnyomó papíron.
Minden nagyobb és fontos könyvesboltban kapható.

Szebeni András –
Sóvári Zsuzsa

A kiadó címe és telefonszáma:
1114 Budapest, Fadrusz u. 12.,
Telefon: 466-9553, Fax: 385-2120
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gyermekkönyvek
szakácskönyvek
militária stb.
1137 Budapest,
Pozsonyi út 21–23.
tel.: 340-4426
fax: 340-4620
e-mail:
pend@mail.matav.hu

Ardagh, J. – Jones, C.:
A francia világ atlasza
4980 Ft
A mûvelôdéstörténeti atlasz bemutatja
Franciaország földrajzi adottságait, foglalkozik a francia történelem nagy korszakaival egészen napjainkig, a francia
kultúra, politika, mûvészet óriási hatású eseményeivel, alkotásaival. Külön
tárgyalja az ország tájegységeit és helyi
sajátosságait, kiemelten foglalkozik néhány jellegzetes témával.

ÚJRA

A nagy feltûnést keltett Nôi vonal
szerzôpárosának új albuma. A szerzôk
eddig nem látott, meghökkentô és
kendôzetlen ôszinteséggel jelennek meg
a kivitelezésben is nagyszerû könyvben.
Mérete: 235 x 310
Ára: 4999 Ft
Számozott példány ára:
7999 Ft

MEGJELENT

Cornell, T. – Matthews, J.:
A római világ atlasza
4980 Ft
A könyv megrendelhetô a Helikon Kiadónál 1053 Budapest,
Papnövelde utca 8. Telefonon Borbíró Zsókánál és/vagy Varga
Istvánnál a 317-4987-es számon, vagy a 317-4967-es faxon,
valamint megvásárolható a Helikon Könyvesházban (ahol a könyv
bemutatója is lesz): Budapest VI., Bajcsy-Zsilinszky út 37.

Kiadja: Profi Press Agency Bt
Terjeszti: Móró Könyvkereskedés
1136 Bp., Hollán E. u.41.
T: 3494-428
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MOZI – VIDEO
Video
Apokalipszis most

Azt mondja, hogy borzalom.
Marlon Brando utolsó szavai
ezek az Apokalipszis most címû
nagysikerû filmben. Egy régi
filmben, amelyrôl már akkor,
1979-ben tudni lehetett, hogy
valami iszonyatosan felkavaró
film a nemrégiben befejezett
vietnami háborúról, valami
iszonyatos szentséggyalázás a
hôsiesség mûfajáról, és úgy általában szól a háborúság borzalmáról. Szimfonikus, drámai alkotás volt. A „poén”, hogy ez a
film amolyan utángondolása
volt egy nagyon régi regénynek
a múlt századból.
Tehát a téma örök, semmi
nem változott, vannak és lesznek hasonlott emberek, akik
bármilyen nagyszerûek is, a gépezet kiveti magából, mert bezavar, mert ô az a bizonyos irritáló homokszem, amelybôl
ugyan igazgyöngy termelôdik,
de a testet ennek kibontásáért
meg kell ölni.
A parádéhoz természetesen a
szereposztás is hozzátartozik, a
helyes és tehetségesnek ígérkezô
Martin Sheenen kívül – akire
már akkor kísértetiesen hasonlított a fia, Charlie Sheen és Emilio Estevez –, de láthattuk a nagyon kifejezô tekintetû Harrison Fordot, a félbolond Dennis
Hoppert, és természetesen Marlon Brandót.
(Rendezô: F.F. Coppola/)
UIP Dunafilm

Amerikai História X
Amit nem értek, az az X a cím
végén, amúgy minden a helyén
volt. Erôszak, ami erôszakot
szül, a gyûlölködés, aminek se
partja, se hídja nincs, csak nagyon mély medre és örvénye.
Aktuális film, nálunk is teret
nyerô újfasisztákról, a skinheadekrôl van szó. Rendben azért
van a film, mert nem esik a téma
másik oldalára, nem festi abszolút feketére a túloldalakat, mert
hogy magának az ideológiának
is ez a lényege. Nem beszélnek
ôk – látszólag – semmi rosszat,
érdekeket védenek, hazaszeretetrôl beszélnek, férfiasságról,
bátorságról, családról, meg talán
az Istenrôl is. Ahogy halljuk, elhisszük, hogy ez így jó, nincs
benne semmi, amit ne hinnénk
el, amit ne vallanánk magunkénak. A gond a kirekesztéssel
kezdôdik, amikor azt mondják,
aki nincs velünk, az ellenünk
van, és az eszméikért harcba is
szállnak még mielôtt a másik fél
felemelné az öklét. Egy ilyen
helyzetet már nehéz kontroll
alatt tartani, ez is a film lényege,
hogy itt már vérnek kell folynia.
Ha szimbolikusan értelmezzük,
akkor az haljon meg az, aki a legártatlanabbnak tûnik, akinek elvesztése a legnagyobb fájdalommal jár, az angyalarcú kistestvér.
(Edward Furlong mosolyát már
láthattuk az Amerikai szívben,
úgy tûnik, ô testesíti meg Amerika lelkiismeretét.)
Ütni és megveretve lenni, ezek
sajnálatos módon összetartozó
fogalmak, s egyáltalán nem biz-

tos, hogy az igazság vagy az erô
az, amelyik gyôzedelmeskedik.
Mit lehet tenni?
Csakis megelôzni, ahogy mondani szokás, csírájában elfojtani,
megtiltani, eltiporni. Tûzzelvassal irtani. De hiszen már
megint az erôszakra buktunk rá,
akkor mi is a megoldás?
Erre vannak a nagytekintélyû
politikusok és a csavaros eszû
filmrendezôk, akik mindig megtalálják az élet rendjét.
Nemde?
(Rendezô: Tony Kaye)
Flamex

Az alku
Ez a film is illethetô a csavaros
jelzôvel, és ebben is nagy szerepet kap a politika. Pontosabban
egy politikus, akinek törekvéseibe beleillik a törekvése, de
nem illik bele a hozzá vezetô
út. A múltjából is illik némi kis
foltocskákat takargatni, de az
igazi szégyen, az a jelenében
van. Az egyik szégyen nagyon
is emberi, szerelmével azon fáradoznak, hogy gyermekük legyen. Csakhogy a férfi steril,
ezért a klasszikus lombikbébi
módszert választják – a harmincas évek Bostonjában játszódik
a film –, egy kiszemelt férfiú
bújik ágyba a hitvessel. Ezt a
módszert szerencsére sem akkor, sem most nem lehet törvényileg sem tiltani, sem szabályozni, annak ellenére, hogy
ugyan olyan bonyodalmat lehet vele okozni, mint az orvosi
aktussal. Mert itt is elôfordulhat, hogy az apában – a vérszerintiben – feltámadnak az érzések, elsônek a nô iránt, azután
majd a gyerek iránt. Az elsô
menetben azonban a kérdés
„frappánsan” oldódik meg, a
második még frappánsabban,
de a talány maradjon talány.
Nem egyszerû az élet, vonjuk
le a film végén a tanulságot, és
próbáljuk elhitetni magunkkal,
hogy Kenneth Branagh iszonyatosan érzéki pap, és William
Hurt egy vitatható erkölcsû politikus, ámde szenvedélyes férj.
(Rendezô: Lesli Linka Glatter)
Mirax

Sztárral szemben
Maradjunk a hitnél és Kenneth
Branagh-nél. Mindkettôre szük-
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ség van, ha ezt a legeslegújabb
Woody Allen-filmet akarjuk
emlékezetünkbe idézni.
Ha egyszer valaki megírja a XX.
század pszichoterápiájának történetét, akkor minden bizonnyal
vaskos fejezetet szán a Woody
Allen-szimptómának. Két részre
tagozódik majd a fejtegetés,
egyik az értelmiség tétovaságáról,
szorongásairól, bizonytalanságáról szól, ezt fogja igen komolyan
venni. A másik bekezdés sokkal
rövidebb lesz, annyit írnak majd,
ez egy hülyeség.
Mi tagadás, kezdek én is ez
utóbbi felé hajlani, és építgetni
magamban azt a téveszmét,
hogy nincs ez rendjén. Egy életen át kezeltetni egy problémát… Mert vagy rossz a terapeuta, vagy okos a paciens, és erre
építi az életét. Szeret szenvedni,
és még jobban szereti ezt pénzre
váltani. Kiszivattyúz mindent
magából és az áldozataiból, elhiteti velük, hogy ez egy nagyon
komoly dolog, azután ôk is húzhatják a kondenzcsíkot, és festhetik saját egükre meg a mennyezetükre, hogy: Help.
Hôsünk most átadja arcát, testét és lelkét Kenneth Branaghnek, ebben a filmben ô tipródik,
ô keresi és veszti el a szerelmeit,
keveredik különféle bonyodalmakba és ô az, akitôl úgy búcsúzunk el, hogy legközelebb sokkal szarabbul fogja érezni magát.
Woody Allen másik nagy palira vevô húzása, hogy korunk
sztárjait vonultatja fel, sikk ez,
New York-i sikk belekerülni az
ô stábjába. A sztárság barométere, mi sem természetesebb,
hogy bemutatja szakmai szempontból elvétett legújabb mosolyát Melanie Griffith – gyanítjuk, ugyanannál a kontárnál járt,
mint Goldie Hawn –, láthatjuk
a nagyon tehetséges Leonardo
DiCaprio-t, Winona Ryder-t és
Joe Mantegna-t.
Aki szereti ezt a léleknyúzást,
nézze meg ezt a filmet is, nem
fog csalódni, aki pedig ki akar lábalni, az is nézze meg, mert a filmet látva elmegy a kedve attól,
hogy ezek táborába tartozzon.
Lehet, hogy mégis jó kis film ez?
(Rendezô: Woody Allen)
Flamex
Bagota /ity edt

TUDÓSÍTÓINKTÓL
A Magyar Könyvklub sajtótájékoztatón ismertette idei ötödik katalógusában ajánlott legérdekesebb könyveit. Ambrus Éva
irodalmi vezetô elmondta, hogy
tapasztalatuk szerint kissé kevesebb fogy mostanában az olvasmányos, nôkhöz szóló irodalomból, ennek talán a televíziós
szappanoperák elszaporodása is
oka lehet, mindenesetre erre és
az olvasói várakozásokra reagálva a Könyvklub kínálatában
egyre nagyobb szerepet szánnak
az enciklopédikus, ismeretterjesztô munkáknak. Jó példa erre
az ötödik katalógus néhány igazán szép és tartalmas kiadványa.
Elsôként a Jézus Krisztus – A történelmi Jézus, a hit Krisztusa c.
könyvet említjük, mely gazdagon illusztrálva járja körül Jézus
Krisztus történelmi, teológiai és
a mûvészetben tükrözôdô alakját. Átfogó kötet a Világvallások
képes enciklopédiája, amely a
buddhizmus, a kínai hagyományok, a kereszténység, a hinduizmus, az iszlám, a japán hagyományok, a judaizmus vallásait ismerteti. Gyerekekhez szól a
Mindent tudni akarok – Válasz
1001 kérdésre címû tudományos
ismeretterjesztô kézikönyv. Okolicsányi Tamás, a Könyvklub kereskedelmi igazgatója arról számolt be, hogy az egy éve magyar
tulajdonban levô cég milyen változásokat vezetett be a korábbi,
Bertelsmann-tulajdonlás alatti
mûködési elvekhez képest. A legjelentôsebb, hogy megszûnt a
kötelezô ajándékkönyv rendszer,
valamint, hogy erôteljesen igyekeznek a Könyvklub könyvesbolthálózatát, illetve a Könyvklub-sarkok rendszerét növelni,
aminek következtében, rugalmasabbá és közvetlenebbé válik a
vásárlókkal való kapcsolattartás.
A Fókusz Könyváruházban
útjára indították www.fokuszonline.hu internet címen az ország egyik legnagyobb virtuális
könyváruházát. A Líra és Lant
Rt. és a MATÁVnet Kft. együttmûködésével létrejött Fókusz
Online áruház a könyvek között
böngészni, majd vásárolni kívánó olvasóknak jó kiszolgálást
nyújt, és a rendszerhez kapcsolódóan számos szolgáltatást vehet igénybe a virtuális áruház látogatója. Kolosi Tamás, a Líra és
Lant Rt. vezérigazgatója beszámolt az október hónapban a
Líra és Lant Rt. tulajdonába került Magvetô Kiadó, Athenaeum Kiadó és B+V Kiadó téli
könyvvásári újdonságairól, me-

lyek között különlegességek is
lesznek, például Henry Miller
Szexus címû kötete, vagy a Repülôgép Enciklopédia, mely
csaknem 1200 gépet mutat be
képben és leírással. Ide tartozó
hír az is, hogy a Líra és Lant Rt.
több könyvesboltja is elnyerte a
könyvesboltok szakmai nívódíját, a Hermész-díjat, és ez a sorozat nem szakadt meg: lapzártánk után, november 12-én a
debreceni Fókusz Könyváruház
és Galéria kapja meg a Hermészdíjat, melyet dr. Lengyel Györgyi, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának kabinetfônöke ad át.
Lelkes Lajos, a Mezôgazda Kiadó igazgatója a Pincejárás címû
kötetük megjelenése alkalmából
igen jókedvû gyakorlati bemutatót rögtönzött a könyv témájához kapcsolódó tevékenységekbôl, úgymint borkóstolás és sajtízlelés. A bemutató sikere alapján a könyv is számíthat a sikerre, bár valószínûleg e könyv
esetében is igaz, hogy jobb csinálni, mint olvasni róla.
A Novotrade Befektetési Rt.
elnök-vezérigazgatója, Rényi Gábor sajtótájékoztatón jelentette
be, hogy a Novotrade Holdinghoz tartozó Sunbooks Kft. által
üzemeltetendô internetes könyvkereskedelmi rendszer logisztikai
szolgáltató partnere a Magyar
Posta Rt. lesz. A sajtótájékoztató
hivatalos közleményét idézve, a
könyvkereskedelmi rendszerhez
a Magyar Posta Rt. az igényeknek teljes körûen megfelelô modern raktárat fog üzemeltetni,
biztosítja a teljes logisztikai szolgáltatáscsomagot a tárolástól a
csomagoláson át a kiszállításig.
A könyvkereskedelmi rendszer
számítógépes hátterét az IBM
Magyarországi Kft. nyújtja majd.
Lapunkban több ízben tudósítottunk a Novotrade Rt-nek és a
Sunbooks Kft-nek egy magyarországi
könyvdisztribúciós
rendszer létrehozására irányuló
szándékáról. A sajtótájékoztatón közzétett információk e
szándék megvalósulásához vezetô útnak az egyik állomásáról
tudósítottak.
Ez az elektronikus kereskedelmi rendszer hangsúlyozottan
nem az egyedi vevôk megrendeléseit teljesíti, hanem a vállalatközi kereskedelmet, a kiadókat és
az értékesítést végzô könyvesboltokat, kereskedôket, valamint a
könyvet nagyban vásárló iskolákat és könyvtárakat szolgálja ki.

A rendszerhez csatlakozó cégek
számára sokféle szolgáltatást
nyújtanak majd, a keresleti és kínálati információkat, valamint a
könyvekkel kapcsolatos logisztikát egy rendszerbe integrálják. A
rendszer a sajtótájékoztatón elhangzottak szerint valószínûleg
jövô év áprilisára lesz képes az
üzemszerû mûködésre.
A Magyar Könyvkiadók és
Könyvterjesztôk Egyesülése
sajtótájékoztatót tartott, melyen
több témát is érintettek.
A Nemzeti Kulturális Örökség
Minisztériuma szeptember 22-i
miniszteri értekezletén elfogadta az MKKE javaslatát az
Olvasás Éve megrendezésérôl
és a szervezéssel az MKKE-t
bízta meg. A rendezvénysorozat 2000. szeptember 1-jétôl a
következô év szeptemberéig
tart. Az Olvasás Éve elindítását
a fôvédnök, Orbán Viktor miniszterelnök jelenti be a 71.
Ünnepi Könyvhéten.
A világ könyvkiadásának szakmai szervezete, az International
Publishers Association (IPA) az
51. Frankfurti Könyvvásáron,
október 16-án tartotta tisztújító
kongresszusát. A világszervezet a
spanyol Pere Vicens-et választotta elnökéül. A háromtagú vezetôségben az amerikai és a holland könyvkiadói szervezetek elnökei mellett az MKKE elnöke,
Bart István kapott bizalmat az elkövetkezô négy évre.
Az MKKE elnöksége közzétette hivatalos állásfoglalását a
magyar könyvkiadók frankfurti
jelenlétének körülményeirôl, az
állásfoglalás teljes szövegét közöljük:
Az 51. Frankfurti Könyvvásár díszvendég bemutatkozásának könyvkiadói értékelése
A Frankfurti Könyvvásár elôkészítését megelôzô méltatlan
ideológiai viták, vélt és valós sérelmek felhánytorgatása, a „sápadtarcúak és kurziváltak” ôsi
magyar tréfája, ahogy Esterházy
Péter Frankfurtban fogalmazott,
a könyvkiadás szereplôi számára
morálisan lehetetlenné tették,
hogy a frankfurti – hangsúlyozottan könyvkiadói – bemutatkozás szakmai kérdéseiben a
nyilvánosság elé lépjünk. Mindannyian úgy gondoltuk, a magyar könyvkultúra elemi érdeke,
hogy frankfurti jelenlétünk a német és a külföldi szaksajtóban és
híradásokban sikeres rendezvényként rögzüljön. A jövôre
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vonatkozó tanulságok levonása
okán azonban most elérkezettnek látjuk az idôt arra, hogy
hangsúlyosan jelezzük: a kortárs
magyar irodalom megérdemelt
és hangos sikere mellett a több
mint tízezer kötettel felvonuló
magyar könyvipar bemutatkozásának technikai feltételei méltatlanok voltak az esemény jelentôségéhez. Nem akarván megzavarni a felkészülést, a vásár elôtt
a Frankfurt '99 KHT-nak és a
NKÖM vezetésének jeleztük, elfogadhatatlannak és abszurdnak
tartjuk, hogy az egyetlen olyan
szervezési kérdésben, melyben
kompetenciánkat nem kérdôjelezhetik meg, azaz milyen elvek
és milyen technikai feltételek
mellett történjen a magyar
könyvkiadás reprezentációja,
hangsúlyozzuk: egy könyvvásáron, nos ebben a kérdésben
egyetlenegy könyves szakembert
nem kérdezett meg a szervezô
KHT, nem kérték ki a véleményünket, akik pedig a Frankfurti
Könyvvásár Igazgatóságával közösen szerveztük és vittük sikerre a Budapesti Nemzetközi
Könyvfesztivált, hogy az Ünnepi Könyvhétrôl ne is beszéljünk. Olyan standcsoportot terveztettek a magyar nemzeti pavilonba – anélkül, hogy bárki
hozzáértôt megkérdeztek volna
–, amely alkalmatlan volt színvonalas bemutatkozásra. A használók mindegyike egységesen
IKEA raktárnak nevezte a blokkot, melynek uniformizáltsága,
szûkössége, igénytelen kiállítása
egyetlen szóval jellemezhetô:
snassz volt. Annál is inkább sérelmezhetô volt ez a helyzet,
mert a kiállító közel száz cég ezt
az elhelyezést nem ajándékba
kapta a magyar államtól, hanem
a bérelt négyzetmétertôl függôen meg is fizette annak árát.
Mindezt a kritikát azért tartjuk
szükségesnek elmondani, mert
ennek a jövôre nézve az a tanulsága, hogy a hazai és nemzetközi könyvvásárokon történô,
kisebb vagy akár reprezentatív
könyvkiadói megjelenést a
könyvszakma szereplôire kell
bízni. Jeleztük a NKÖM vezetôinek, hogy a díszvendég-státus
elnyerése elôtti helyzethez hasonlóan a frankfurti magyar
nemzeti stand kivitelezését és
mûködtetését továbbra is a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztôk Egyesülése kívánja megszervezni, olyan minôségben és
technikai feltételek között,
ahogy azt például Lengyelország
vagy Csehország tette-teszi.

Az IKEA titka
„Régóta izgatott az a rejtély,
hogy mi hajtja a vállalkozókat, hol a kreatív titok. Melyek azok az erôk, amik képesek életre kelteni és felvirágoztatni egy céget...” E titok feltárásának igénye vezette a
szerzô Bertil Torekull tollát,
amikor megírta az IKEA tulajdonosának életrajzát. Az
IKEA igazi sikertörténet. A
cég kis családi vállalkozásból
nôtte ki magát multinacionális vállalkozássá. A Móra Kiadó gondozásában most magyar nyelven is hozzáférhetô a
svéd bútorgyár alapítójának
önvallomása. Ebbôl az alkalomból volt Budapest vendége
a szerzô, aki a könyv megírásának körülményeirôl beszélt
és igyekezett személyes élményeit megosztani az olvasókkal, a fôhôssel való munkakapcsolat fázisairól.
Ingvar Kamprad igazi egyéniség, munkamódszere, üzleti filozófiája rányomja bélyegét a
vállalkozás egész mûködésére.
Ki gondolná, hogy a milliomos

tulajdonos ma is puritán körülmények között él, hagyományos módon bagót rág és semmit sem változtatott régi, beidegzôdött, spórolós szokásain.
Az író a helyszínen demonstrálta, hogy miként szereti testközelben tudni, megölelni ismerôseit, munkatársait, ezzel is
nyomatékot adva annak a családias légkörnek, mely vezetési
stílusát oly jellegzetessé teszi.
Az IKEA-story összefonódik
az alapító életútjával. Ô maga
az ôszinteséget tartja e könyv és
minden cselekedete kulcszavának. A sikeres üzletember szokatlan nyíltsággal vall múltjának
tévedéseirôl, emberi gyengeségeirôl.
Az IKEA bútor-lánc mára már
behálózta a világot. Az üzleti
eredmények, a siker kulcsát a
vállalkozó a tettvágyban, a kezdeményezô-készségben és az
emberségben véli meglelni.
Ingvar Kamprad emlékeit közreadja Bertil Torekull.
Móra Kiadó, 1999. 243 oldal
Tausz A.

Libri sikerlista
1999. október 22 – november 4.
A Libri üzlethálózatban regisztrált vásárlások
számítógépes összesítése alapján

1.
2.
3.

Tonhauser László:
Nem kérek bocsánatot
Tóthágas Plusz Kft.
Horn Gyula:
Azok a kilencvenes évek...
Kossuth Könyvkiadó
Magyar kódex 2. –
Lovagkor és reneszánsz
Kossuth Könyvkiadó

4. Tolkien, J. R. R. :
A gyûrûk ura I–III.
Európa Könyvkiadó
5. Juszt László:
A Juszt-ügy, avagy a kormányzati pánikbetegség
Europrospekt Kft.
6. Grass, Günter:
A bádogdob
Európa Könyvkiadó
7. Köves József (összeállítás):
A legnagyobb vicckönyv
10 000 viccel
K.u.K. Könyvkiadó
8. Dercsényi Balázs – Kaiser
Ottó – Koppány Tibor:
Magyar kastélyok
Officina ’96. Kiadó

PARNASSZUS ANTIKVÁRIUM

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

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

9. Hrabal, Bohumil:
Macska-maszkabál, avagy
gyónás feloldozás nélkül
Európa Könyvkiadó

„Mindenfélét, de nem mindent”
Elôzetes telefonos egyeztetés alapján
díjtalan kiszállás, szállítás.

10. Cartographia világatlasz
Cartographia Kft.

Minden könyv egy helyen!

TANKÖNYVCENTRUM

a Kódex Könyváruházban

11. Závada Pál:
Jadviga párnája
Magvetô Könyvkiadó

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!

23

12. Diemberger, Maria
Antonia Sironi:
Tibet – A világ teteje múlt
és jelen között
Gabo Könyvkiadó
13. Hooper, Anne:
Káma szútra –
Klasszikus szerelmi
technikák
Magyar Könyvklub
14. Shakespeare, William:
Shakespeare összes
mûvei
Helikon Kiadó
15. Northrup, Christiane:
Nôi test, nôi bölcsesség
Fiesta Kiadó
16. Fenwick, Elizabeth:
Kismamák nagykönyve
Magyar Könyvklub
17. Barokk stílus
Vince Kiadó
18. Attenborough, David:
A madarak élete
Kossuth Könyvkiadó
19. A Forma 1
nagy enciklopédiája
Holló és Társa Kiadó
20. Longhena, Maria –
Alva, Walter:
Az ôsi Peru
Officina ’96. Kiadó

A CICERÓ Kiadó karácsonyi újdonságai
ségével úrrá lesz a nehéz helyzeteken.
Z. Tábori Piroska:
DUGÓ DANI VILÁGGÁ MEGY
DUGÓ DANI A NAGYVÁROSBAN
Meseregény. Békés Rozi illusztrációival
160 old. kb.1300 Ft

SÜSS FÖL NAP! FÉNYES NAP!
48 magyar népmese
Rényi Krisztina színes illusztrációival
256 old. + 14 lap színes melléklet, kb. 1800 Ft
Ez az összeállítás – a Süss föl nap! c.
gyûjtemény második része.
Ez a családi kézikönyvnek is nevezhetô
népmesegyûjtemény tanulságos és gyönyörködtetô. Sok csodálatos, eddig alig
hallott – olvasott mese vele válik közkinccsé, amelyben a magyar néphagyomány elevenedik meg, és amelyekkel a gyerekek (szülôk, pedagógusok) eddig nem találkoztak. (Néhány példa: Bíró Máté balladája, Kampó táltos, Csinosom-drága, Tündér Erzsébet, Juhfijankó, Bendebukk, A kanalastót.)

Dugó Dani és barátai: Szélkelep, Keményhát,
Matyi majom különös kalandokat élnek át a
nagyvárosban, a levegôben, az állatkertben, a
cirkuszban. Az állatok és emberek nyelvén
egyaránt beszélô Dani, az igazság bajnoka.
Kedves – bohókás alakja, jellegzetes stílusa
Danit a különösen kedvelt, mondhatni halhatatlan magyar mesealakok közé helyezi.
Pándy Lajos:
KUMARI, A REPÜLÔ KISELEFÁNT
Illusztrálta Zsári Zoltán. 160 oldal, kb. 1300 Ft

Tamási Áron: ÁBEL
596 old., kb. 1800 Ft

A pesti állatkert kiselefántját egy gólya megtanítja repülni, és a gólyák segítségével eljut Afrikába az övéi közé, ahol megismeri a törvényeket és sok csodás esemény fôszereplôje lesz.

Ábel népmesei ihletésû hôs, csavaros észjárású emberke, aki kalandjai során megjárja a
rengeteget, a várost, Amerikát s kalandjai
során talpraesettségével, humorával, ember-

A fenti könyvek megrendelhetôk és megvásárolhatók sok ezer más könyvvel együtt:
FALUKÖNYV-CICERÓ Kereskedôháza
1134 Bp., Kassák L. u. 79. T/F: 329-1619, T: 329-0879, F: 260-1170, E-mail: cicero@mail.matav.hu

CARTAFILUS – KÖNYVEK KARÁCSONYRA

A fény városa az új Csodák Könyve?

MESEKÖNYV
Válogatta: Schaffer Erzsébet

A Marco Polo elôtt Kínában járt utazó szenzációs
naplója
A 49 éves itáliai zsidó kereskedô,
Jacob 1270. április 16-án indult
el, hogy felfedezze Kína mesés
kincseit. Eseménydús útjáról
1273. május 5-én tért meg a közép-itáliai Anconába, ahonnan
nevének második darabját kapta.
Jacob d’Ancona feljegyzéseit David Selbourne angol tudós fedezte fel nemrég Urbino mellett,
és ô látta el részletes magyarázatokkal, jegyzetekkel is. A közzétett szenzációs lelet azonnal a figyelem középpontjába került, hiszen Jacob úti beszámolója korban megelôzi Marco Polo útinaplóját, „A Csodák Könyvé”-t. Ráadásul Jacob munkája leírásában kifinomultabb és feltárja a selyemkészítés, a könyvnyomtatás rejtelmeit, a teakészítés titkolt rítusát, vagy
a férfi és nôi prostitució részleteit, amelyekrôl Marco Polo nem írt,
azzal érvelve, hogy azok „államtitkok” .
Selbourne páratlan felfedezése óriási vitát is kavart, és legalább
annyian megkérdôjelezik a kézirat hitelességét, mint annak idején
Marco Poloét. Jacob írása a korai útleírások legjobbika vagy pedig
szenzációs hamisítvány.

A Nôk Lapja újságírójának a világ meséibôl
való válogatását Csíkszentmihályi Berta kedves rajzai díszítik.
ÉGBÔLPOTTYANT ESTI MESÉK
Írta Döbrentey Ildikó, illusztrálta Kovács Orsolya
„Kíváncsi Mesekeresôknek ajánlom ezt a
könyvet….”
Levente Péter
Bohumil Hrabal:
BÚVÓPATAKOK
Ford.: Kiss Szemán Róbert
Hrabal élete utolsó plátói szerelmének, April
Cliffordnak írott leveleibôl képet kaphatunk a
„bársonyos forradalom” elôtti és utáni mindennapokról. A macskák természetesen itt
sem maradnak el.
George Orwell:
Hódolat Katalóniának
Ford.: Betlen János és
Tóth László

Jacob d’Ancona: A fény városa
David Selbourne magyarázataival
kötve, 1480,-

Orwell a spanyol polgárháborúban önkéntesként harcolva csaknem maga is ott marad a
kommunista titkosrendôrség és a Franco-gárdisták gyilkos harapófogójában.
Ennek a tragikus végû, „kétfrontos” küzdelemnek állít emléket könyvében.

Az izgalmas könyv a Csokonai Kiadó újdonsága.
Terjeszti a SAXUM Kft.
1134 Bp., Szabolcs u. 4. T:329-0801

Megvásárolható a Cartafilus könyvesboltban
a BKV-Metró Kálvin téri állomásán.
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Magyar irodalom
Ferencz Gyôzô:
Hol a költészet
mostanában?
Esszék, tanulmányok
Nagyvilág Kiadó
197 oldal, 1200 Ft

„Csak semmi zajt: veszély
van a szavakban” – mondja
Doktor Faustus Marlowe drámájában.
Minden korszaknak megvan
a maga hordalék-költészete,
de ez csupán hordalék,
semmi más.
Rajnai András

Az elmúlt másfél évtizedben a
magyar költészet jelentôsen
megváltozott. A szerzô tanulmányaiban azt vizsgálja, hogy
mennyiben öntörvényû a líra
megújulása, s melyek azok a
külsô, korszakváltásból születô jelenségek, amelyek meghatározzák a költészet érzületés eszmevilágát.
A hetvenes-nyolcvanas évektôl napjainkig az irodalmi
gondolkodásmódot és a költôi
stílusformákat meghatározta a
totális rendszer széthullása és
a demokrácia születése. Az
idealista költôk szerint ugyan
a külvilág nem képes behatolni az eredeti látású költôk
látomásaiba, a szerzô úgy véli,
hogy ennek hatásai még a politikát elutasító költészetben is
kimutathatók.
A változásokat a kritika és a
költôi szakma sokféleképpen
értelmezi.
Az utóbbi években gyakran
hallható vélemény, hogy a
líra elvesztette társadalmi befolyását. Az okát a költészet
hatásának csökkenésében, valamiféle szellemi eldurvulásban, vagy az irodalom önmagába fordulásában, érdektelenségében keresik.
A méltó választ magában a
költészetben kell keresnünk.
Az igazi költôk sohasem követték a fennálló társadalom teoretikusainak elvárását és izlését. Ha mégis megtették, és a
költészet nevében a hatalom
oldalára álltak, abban a pillanatban letértek hivatásuk ösvényérôl. Keskeny ösvény ez,
amelyrôl lelépve a semmibe
zuhannak. A szó akkor is szó
marad, ha nem szolgálja a személyes látomást, az eredendô
és megmásíthatatlan ihletet, de
csak szó marad, értelmetlen,
használhatatlan és elvetélt.
A szóban erô van, mágia és
hatalom.

Külföldi irodalom

Jaan Kaplinski:
Meztelen juharfák
Széphalom Könyvmûhely,
Bp., 1999. 680 Ft
Meglehetôsen nagy számban
olvashatjuk magyarul közelebbi-távolabbi nyelvrokonaink
népköltészetét, ám kortárs irodalmukat annál kevésbé. Legalábbis, ami az észteket illeti.
Kortárs költôiket folyóiratokból és az Észt költôk antológiájából ismerhette meg a magyar
közönség, köztük Jaan Kaplinskit, akinek válogatott verseibôl
Jávorszky Béla ( Bella István és
Képes Géza fordításaival kiegészítve) lefordított és összeállított egy kötetre valót. Kaplinski
a ’60-as évek elején indult költôgeneráció markáns egyénisége, az új líra képviselôje, aki
ma is a kortárs észt költészet élvonalában foglal helyet. Az
egyetemen francia nyelven kívül orientalisztikát hallgatott, s
már ekkor erôsen foglalkozatta
a keleti bölcselet. Nagy hatással
volt rá a klasszikus kínai költészet, ezenkívül az észt népköltészet, a nyugati és orosz költôk közül pedig Lermontov,
Puskin, Shelley, Eliot, Baudelaire meg Rimbaud. Fôként
szabadversekbôl álló költészetének jellegzetes formái és témakörei vannak: például a
mélységes hazaszeretet, a szenvedô észt nép iránti elkötelezettség és szerepvállalás. Korábbi költészetében újra meg
újra felbukkannak azok a politikai allegóriák, melyek a szovjet megszállásra vonatkoztathatók: nem véletlenül hasonlítja
népét az elnyomásra ítélt indiánokhoz. Külön sorozatot al-

kotnak a tartui idôkre emlékezô versei, gyermekként egy
ideig itt nevelkedett, miután
apját, a lengyel nyelv egyetemi
tanárát elhurcolták a Gulágra.
Feltûnôen sokat ír az észt tájról, a természet jelenségeirôl,
ember és természet, ember és
történelem viszonyáról. Folytonosan a belsô harmónia megteremtésére törekszik, mint azt
a buddhista szemléletmódra
utaló 1982-es kötetcím „Nehéz
könnyûvé válni” is jelzi. A ’80as évek végén megjelenô köteteiben elôször a tényszerû líra,
majd a prózavers irányába fordul. „Megújítja a korábban
meglehetôsen patetikus észt
költészetet, újszerû, meditatív
lírát honosít meg..., megteremti a hazai prózavers hagyományát” – olvashatjuk Jávorszky Béla utószavában. Témái
változatlanok: a természeti
szépségek gyönyörû megfogalmazásával párhuzamosan szakadatlanul elemzi az aktuálpolitikai eseményeket, versei állásfoglalások. Azon költôk közül
való, akik a változások idején
politikai szerepet is vállaltak:
tagja volt az elsô független észt
parlamentnek, tevékeny publicistaként szemmel tartotta az
átalakulást. Esszéistaként elsôsorban irodalommal, vallásfilozófiával, népköltészettel és társadalompolitikával foglalkozik.
Sz.Zs.
Joy Fielding:
Hiányzó mozaikok
Magyar Könyvklub
369 oldal, 1490 Ft
Vannak, akik hisznek abban,
hogy egy „idegen” elégséges
tudással rendelkezhet a sikeres
segítségnyújtáshoz. Mások kicsit lenézik a „gyengéket”,
mert nem képesek – vagy nem
akarnak – egyedül helytállni.
Véleményem szerint, a pszichológus „csupán” egyfajta kísérô lehet, egy hol rövidebb,
hol hosszabb úton, melynek
végén „egészséges” – vagy inkább hiteles – emberek mondanak búcsút a közös történetnek. Ennek ellenére még mindig általános a vizsgálódás, a
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lelki lemeztelenítés asszociálta, tudása miatt inkább „idegenszerû” ember képe, melynek fenntartásában néha –
akár szándéka ellenére – a hivatás képviselôje is részt vehet.
Ahol a „segítségnyújtás” a
szolgáltatói szféra elismert és
prosperáló ágává fejlôdött, a
mesterség gyakorlói egyre emberibb természetességgel adnak tanácsot a mindennapok
okozta feladatok, vagy konfliktusok megoldásához: a mágusból szakember válik.
Joy Fielding könyve elégtételszerû részletességgel mutat be
egy pszichológusnôt, aki a tehetetlenség és a késôn felvállalt
megértés bûntudatával szemléli
családját: a konfliktusokat, valamint a katarzist jelentô (hozó)
tragédiát. Talán egy sebész érezhet hasonlót, mikor ismerôsének mûtétre van szüksége: akár
ô is elvégezhetné, de kezét bizonytalanná teszi a lelki közelség miatt még jobban átélt felelôsség. A fôhôsnô dolgát bizonyára megkönnyítené, ha évek
óta tünetekkel teli családtagjait
– akár „beteg” – emberekként
tudná szemlélni. Ehhez azonban lélekben kissé el kellene távolodnia tôlük, amit vonakodik
megtenni. Nehéz elszakadni
egy olyan háttértôl, amely egyrészt ellenszenvessége miatt
nem alkalmas a gyermek megküzdésének és leválásának elôsegítésére (brutális nevelôapa),
másrészt nem elég erôs, hogy
mindezen hatásoktól megvédje
(az anya). Megkésve állnak
össze a láncszemek, már mindannyiuk lelkében kialakult egyfajta „állóháború”. Anyja lassan
a felejtést és paranoiás bosszúállásokat egyaránt lehetôvé tevô
betegségbe „menekül”. Húga
szinte vak elszántsággal veti magát az önzô és agresszív férfiak
karjába, de a számtalan ütleg
sem elegendô a megrontó apa
emlékének oldására: egyiküket
sem hagyja el, és ragaszkodása
kevés a megváltoztatásukhoz –
a felmentéshez. Jómaga vastag
falakat emel egy általa elképzelt
jó – az erkölcs és a segítôkészség
– köré, a gyarlóságokat határozottabban magában hordozó lányával is képtelen ôszinte kapcsolatot kiépíteni. A végére töb-
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bé-kevésbé mindenki megkapja
a maga feloldozását. A fiatalabb
testvér egy elítélt gyilkossal köti
össze életét, s számára a halál
hozza el a keserû emlékektôl
való szabadulást. Az anya – a
legváratlanabb, és legfontosabb
pillanatban – megvédi idôsebb
lányát és unokáit az elôbb említett ôrülttôl. A lélekbúvár levonja a tanúságot: a „sors” megváltoztatásához (olykor) kevés a
megértés.
Liczencziás Ferenc
Lothar-Günter Bucheim:
A tengeralattjáró
Budapest, l999., Magyar
Könyvklub, 702 oldal
Íme egy könyv, amely filmváltozatával hódította meg a világot: a hajdani haditudósító,
Lothar-Günther Bucheim A
tengeralattjáró címû mûve, amelyet a Magyar Könyvklub Híres
Háborús Regények sorozatában jelentetett meg. Nem
csoda, hogy kellett a látvány a
történet értékeinek felfedezéséhez, hiszen a könyv maga a
nyomasztóan szûkre méretezett tengeralattjáróban érzett
örjítô bezártságról és monotóniáról szól, meg arról a folyton
ismétlôdô veszélyhelyzetrôl,
amely másik hajó vagy repülôgép felbukkanása esetén kerítette hatalmába a legénységet.
A tengeralattjáró talán a legkiválóbb német regény a második világháborúról. Minden szava igaz. A legapróbb
részletességgel,
hitelesen
idézi fel a háború borzalmait,
a szövetségesek egyre erôsödô légi fölényét, a katonákból feltörô vadászösztön és
életben maradni akarás drámai pillanatait, miközben a
Gibraltár igen alaposan védett víziútján kell átverekedniök magukat a Földközi-tengerre. Kiszolgáltatottak a
mélységben gubbasztás észveszejtô érzetét nem ismerô
földi irányítóik kényekedvének, miközben legrejtjelesebb
üzeneteiket is fogni és megfejteni látszik az ellenség. ..
- iz -

Történelem

Vlagyimir Burcev:
A Cion bölcseinek jegyzôkönyvei közönséges hamisítvány
Múlt és Jövô
Az idén nyáron újra kiadták
magyar nyelven A Cion bölcseinek jegyzôkönyvei címû hirhedt antiszemita botránykönyvet. Ôsszel pedig már megjelent
Kun Miklós elôszavával A Cion
bölcseinek jegyzôkönyve közönséges
hamisítvány címmel a plágiumgyûjtemény leleplezése.
Burcev, az egykori szociálforradalmár, késôbb a bolsevikok
üldözöttje és ellensége feltárja,
hogyan készítették a cári titkosrendôrség, az Ohrana ügynökei ezt a primitív blöfföt az
orosz majd a világ közvélemenyének a zsidók elleni manipulálására.
Az ötlet gazdája egy Pjotr
Racskovszkij nevû tehetséges
titkosrendôr, aki tizennyolc
éven át, magas beosztásban
irányította az Ohrana párizsi
rezidenturáját. A zsidóság világméretû összeesküvésének
„leleplezésével” akarta legitimálni az oroszoroszági pogromokat. A Jegyzôkönyvek megfogalmazását két írástudó
rendôrügynökre bízta. A
könyv létrehozását az Ohrana
rendszeresen támogatta.
Az elôzmények ismertetése
után a szerzô rátér hamisítvány
– plágium vádjának „bizonyítási eljárására” A Jegyzôkönyvek forrásmûvei a 16. századig
nyúlnak vissza. Közülük kettô,
a plágiumok leggazdagab forrásai, egyúttal ellentmondásainak felfedôi is. Mindkét mû a
19. századból való.
Egy Sir John Redcliff álnevû
német író regényének egyik fejezetében leírja „Izrael kiválasztottainak” titkos gyûlését a
prágai zsidó temetôben, ahol a
tizenkét törzs küldöttei mondják el világuralmi elképzeléseiket.( A sajtó, a pénztôke, a kölcsönpolitika, a tôzsdei spekuláció kézbentartása, és a legbizarrabb: „a zsidók legyenek orvosok, mert az orvos megismeri a

családi titkokat és kezében tartja az emberek életét” stb.). A
másik forrás egy Maurice Joly
nevû ügyvéd III. Napóleont
ostorozó szatírája, amely a
Jegyzôkönyvek szövegének
több mint két ötödét teszik ki,
jóllehet a mûnek semmmi
köze a zsidósághoz vagy a zsidókérdéshez. A szerzôk itt a
hamisítás arzenálját vetették
be, (szinonímák használata,
„átkeresztelések” – Napóleon,
Machiavelli szerepét a zsidóság
és Cion bölcsei vették át, a népek határtalan alantassága a gój
népek határtalan hitványságává módosult, és így tovább..
A Jegyzôkönyvek történetéhez tartozik még egy érdekes
per is. 1934 novemberében a
Berni Hitközség a Jegyzôkönyvek terjesztése miatt büntetô
eljárást kezdeményezett a helyi antiszemiták vezéralakja és
a hitlerista Svájci Nemzeti
Front ellen. A tizennégynapos
tárgyalás végén két vádlottat
pénzbírságra ítéltek, két másikat felmentettek.
„Racskovszkij fabrikálta, és
Hitler tette világhírûvé A Cion bölcseinek jegyzôkönyveit”, summázta könyvének alcímében Burcev 1936-ban. A
történet nem itt ért véget, a
szerzô prófétának bizonyult.

mert, ám becses emlékként
számon tartott építményeket
sorakoztatja fel a szerzô. A várak gazdag legendakincsének
ismertetésével kezdi a bemutatást, majd a történet, a harci
események felsorolása következik, végül a helyszín mai képét,
megközelítésének módját tudhatjuk meg. Olvashatunk az ajnácskôi és vöröskôi, a különc
regényhôs nedeci váráról, a
lednici rablóvárról, tündérvárról, a szarvaskôi remetelakról,
a lipótvári börtönerôdítményrôl, a megátkozott nyitrai erôdítményrôl. Megannyi hely,
amelyet jó idô közeledtén érdemes felkereseni, romantikus
lelkületûeknek a környéken
kutakodni, borongós ôszön,
hideg télen pedig a kályha mellett lapozgatni a várkönyveket.
A két kötet együtt százötven
építményt ismertet, s még korántsem ér ezzel véget a sor.
Számosan vannak a várak
megszállott szerelmesei, akik
gondosan bejárják az összes tanúhelyet, s talán Csorba
Csaba népszerû, történelemkönyvek sorával felérô mûveinek hatására is kedvet kapnak
jó néhányan, hogy megismerjék múltunk „romjait”, s velük
együtt a régmúlt idôk tényeit,
üzenetét.

-élján-

m. zs.

Csorba Csaba:
Legendás váraink
Budapest, l999. Magyar
Könyvklub, 344 oldal
„Vár állott, most kôhalom” –
írhatnánk a Himnuszból vett
idézetet Csorba Csaba, kilencvenhat várat betûrendben bemutató kötete elé. A
valahai formájukban csupán
korabeli metszetek alapján
bemutatható erôdítmények
manapság nemcsak hogy
többnyire határainkon kívül
találhatóak, de meglehetôsen
romosak is, csak egy-egy
külsô vagy belsô fal meredezik a hegycsúcsok ormán.
Ebben a kötetben, amely
folytatása a korábban napvilágot látott Regélô váraink címû
gyûjteménynek, a kevéssé is-
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Tudománytörténet

Kiss Lajos:
Hadrovics László
Akadémiai Kiadó, Bp. 120 o.
480 Ft
A nyelvészprofesszor, egyetemi
tanár, az MTA rendes tagja nevét elsôsorban orosz és szerbhorvát szótára révén ismerhette
meg a széles közönség. Hadrovics László (1910–1997) tudományos érdeklôdése azonban
ennél jóval szélesebb spektrumot ölelt fel, személyében az
egyik legeredményesebb szlavistát tisztelik a nyelvészek. A lendvai születésû tudós nem kevés
kitérôvel jutott el a szláv nyelvészethez. Bár szülôföldjén, a ro-

KÖNYVAJÁNLÓ
konság körében (is) egyaránt beszéltek magyarul, horvátul meg
németül, érdeklôdése a szláv
nyelvek iránt csak az egyetemi
évek alatt bontakozott ki. Elôbb
magyar–latin–német nyelv és
irodalom szakokra iratkozott be
a Pázmány Péter Tudományegyetemen, majd az Eötvös Kollégium könyvtárában kutatva rálelt egy könyvre, mely figyelmét
a szláv nyelvek felé terelte. Horvátul, késôbb oroszul tanult, az
egyetemen szlavisztikát hallgatott. Berlini ösztöndíjas éve után
az Egyetemi Könyvtárban kapott állást, ahol lehetôsége nyílt
szláv kéziratok és nyomtatványok tanulmányozására. Több
helyen tanított szláv nyelvet és
irodalmat, miközben tudományos munkát végzett. 1954-tôl
az ELTE Szlavisztikai Tanszékének tanára lett, szlavista nemzedékek sorát oktatta, emellett szótárt szerkesztett, könyvet írt, fordított. Tudományos érdeklôdése rendkívül szerteágazó volt:
foglalkozott például történetkutatással, tanulmányt írt a szerb
egyház nemzeti szerepérôl a török uralom alatt, illetve az 1735ös alföldi parasztfelkelésrôl. Filológiai munkát végzett, melynek
révén külföldön is nagy elismertséget szerzett: monográfiát készített két elveszett, középkori
regény (Trója- és Nagy Sándorregény) délszláv irodalmi nyomairól, s bebizonyította, hogy
az elôbbi – Anonymus latin
nyelvû gesztájának magyar fordítása nyomán született. Ily módon két elveszett ómagyar alkotást adott vissza a régi magyar
irodalomnak, hiszen ezek magyar fordítása nem maradt fenn.

Vizsgálta és lefordította a horvát
költészet eddigi legrégibb (14.
sz.) emlékét, a Nagyszombati
éneket. Ötletes és találékony etimológiai kutatásokat végzett a
magyar nyelv szláv jövevényszavainak területén. Új, komplex módszert dolgozott ki az
ún. „reménytelen” szavak eredetének megtalálására: „szótárforgató” etimologizálás helyett
„forrásolvasó” metódust alkalmazott. Merôben újszerû mondattant írt, szokatlan szempontok alapján építette fel jelentéstani munkáját, ahogyan a magyar frazeológiáról készült monográfiáját is.
A Múlt magyar tudósai c. sorozat legújabb kötete leginkább
a szlavisztika kutatójának sokirányú érdeklôdését, mindig újításra kész szemléletét emeli ki.
Sz.Zs.

Politika

Josef von Ferenczy:
Perbeszédtôl a
párbeszédig
Pannonica Kiadó, 193 oldal
„Szenvedélyes magyar, hû német és lelkes európai”.
Így vall magáról a szerzô, aki e
könyvében nyolc évtized tapasztalatait kívánja megosztani
az olvasóval. „Miért ír könyvet
Ferenczy?” – teszi fel önmagának a költôi kérdést. Azért, hogy
az átélt történeti periódusok tapasztalatait hasznosítva kifejtse
a párbeszéd szükségességét.

A családi relációk is érdekesek: a legnevezetesebb egyéniség Ferenczy Ida, Erzsébet királyné hûséges társalkodónôje. E század huszas-harmincas
éveiben egy fiatalember indult el Kecskemétrôl, hogy a
fôvárosban a gazdasági érvényesülés útjára lépjen. Az írógép- és reklámszakma mellett
késôbb a filmiparban is kipróbálta képességeit. A világháború utáni idôkben Bécsbe,
majd Münchenbe tette át
székhelyét. A szerzô részletezôn értékeli a közelmúlt világpolitikai eseményeit, aláhúzza a párbeszéd jelentôségét emberek, rendszerek, földrészek között.
Ferenczy az „atmoszférikus
PR-t” tartja a kapcsolatok kovászának. Willy Brand egykori német kancellár írta 1988-ban:
„Ferenczy a feltalálója a kommunikáció ama válfajának, amit
elôtte foglalkozásszerûen senki
nem ûzött: az „atmoszférikus
public relations”-nak, vagyis a
„légköri közkapcsolatok” kiépítésének. Ezen ô a befogadó légkört érti. Vagyis azt a légkört,
amelyben lehetôvé válik ötletek
és termékek és talán nem utolsósorban különbözô személyek
elfogadása és befogadása.”
A kötet zárszavában a szerzô
a szavak hatalmára hívja fel a
figyelmet, hiszen a szavakba
öntött sértések az ellenségeskedés leghatékonyabb eszközei.
Az Európai Párbeszéd Alapítvány alapítója ebben a kötetében az emberi kapcsolatok
jobbítása mellett tesz hitet.
Tausz A.

Ismeretterjesztô

Philip Wilkinson:
Épületek
Park Kiadó, 64 oldal
Sajátos nyelven szól ez az ismeretterjesztô kötet: a Gutenberg-galaxis utáni vizuális
nyelven. Nem a szöveget „illusztrálják” ugyanis a képek,
hanem a szép színes fotókhoz
illeszkednek képalárírásszerû-
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en a rövid, de nagyon informatív szócikkecskék. A tegezô
megszólítás
nyilvánvalóan
gyerek olvasót feltételez, de a
felnôtt is a fotókban gyönyörködik elôször, csak aztán olvassa el a szóbeli információt.
Szép és érdekes épületeket
meg épületelemeket látunk az
elsô, a hátsó borítón és a 63
oldalon. Ami pedig az „enciklopédikusságot” illeti, a maga
szûkebb témájában valóban
teljességre törekszik a szerzô.
Könyve nem mûvészettörténet, nem is építészettörténet,
nem a stílusokra, nem a korszakokra, nem is a történetiségre irányítja a figyelmet.
Azt mondhatnánk – ha már
vizuális nyelvrôl beszélünk –:
az építészeti technológiák
alapfokú „leíró nyelvtanát”
tartjuk a kezünkben (vagy
tarthatja gyerekünk, ha megajándékozzuk vele). Hogy
pontosabbak legyünk: a „hagyományos” technológiákét:
a fából, anyagból, téglából,
kôbôl való építkezését. A vasbeton épületek elemeit már
nem ismerhetjük meg ebbôl a
„posztmodern” szemléletû
képeskönyvbôl. A „jövôt” is
csupán egyetlen képecske
jelzi: energiatakarékos, üvegtetejû házat ábrázol. Vállalt
feladatának azonban így is
megfelel a könyvecske: elsôsorban az épület szerkezetére
akarja irányítani a figyelmet.
Ezért általában a háttérbôl
kivágott homlokzatok, tornyok, tetôszerkezetek, be- és
feljáratok, ablakok és díszítôelemek uralkodnak a fényes
lapokon, csak „háttérül” találunk néhány környezeti fotót, miniatûr képzômûvészeti munkabárázolások társaságában.
A fô témaként szemünkbe
ötlô, elbájolóan éttekinthetô
és emberléptékû szerkezetek
szinte csábítják még a felnôttet
is, hogy próbáljon magának
valami hasonló módon, valami szépet fabrikálni (akár
csak képzeletben is) hagyományos, környezetbarát – és a
környezetben ma is föllelhetô,
természet adta anyagokból.
t. i.

A Helikon Kiadó ajánlata
Lengyel László –
Várszegi Asztrik
Beszélgetôkönyvecske
1480 Ft
Katolikus püspök, szerzetes és
szabadgondolkodó értelmiségi
Magyarországon nem folytatott még párbeszédet életrôl és
halálról, emberrôl és Istenrôl,
földi és égi világról.
Ez a könyv szabad könyv. A
szabadság hatja át minden
sorát.

Szeretettel meghívjuk Önt és barátait
1999. november 30-án 17 órára a Helikon Könyvesházban rendezendô könyvbemutatónkra. Lengyel László –
Várszegi Asztrik: Beszélgetôkönyvecskéjérôl Esterházy
Péter író és Lukács László teológiai tanár beszél.

A könyv megrendelhetô a Helikon Kiadónál 1053 Budapest,
Papnövelde utca 8. Telefonon Borbíró Zsókánál és/vagy Varga
Istvánnál a 317-4987-es számon, vagy a 317-4967-es faxon,
valamint megvásárolható a Helikon Könyvesházban (ahol a könyv
bemutatója is lesz): Budapest VI., Bajcsy-Zsilinszky út 37.

Bencsik Klára, Gaálné Labáth Katalin
Szakácskönyv az egészségért
A szerzôk (eü-i fôiskolai docensek) 600 egészségmegôrzô és több
ezer diétás (cukor-, epe-, gyomor-, szív-, vesebetegség, ill. fogyókúrás) receptet ismertetnek, az ételek energia-, zsír- és szénhidráttartalmának feltüntetésével. A táplálkozási fogalomgyûjtemény és az élelmiszer-áruismereti fejezet teszi a könyvet teljessé.
B 5, 620 o. + 32 o. melléklet, ára 1990 Ft
Megrendelhetô! Rittler-Jajczay Kiadó 1053 Bp., Magyar u. 8–10.
Tel.: 3-383-648, fax: 2-219-473

A Kiss József Könyvkiadó ajánlata
Kôszeghy Elemér

Magyarországi
ötvösjegyek
a középkortól 1867-ig
Reprint kiadás
ISBN 963 85500 1 5
Ára 5800 Ft
5 példánytól 4930 Ft/példány
Megrendelhetô, megvásárolható:
Kiss József Könyvkiadó
1114 Budapest, Kanizsai utca 41.
Telefon/fax: 466-0703

Belvárosban, mindkét metróhoz közel,
70 nm-es pincehelyiség
(száraz, különbejáratú, lépcsôházból nyíló),
könyvek, iratok tárolására bérbe adó.
Érdeklôdéseket a
06-309-869-046 telefonon
várjuk.
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A Szabad Tér Kiadó könyvét nyerheti
Vízszintes: 1. Irodalomtörténész,
író, közismert személyiség, a Szabad Tér Kiadó e sorozattal tiszteleg munkássága elôtt. 2. Hangot
ad a medve – Imavégzô szó – Személyére. 3. Érzékszerv – Hangyatömeg –
Szereplô Dürrenmatt Az öregy hölgy
látogatása c. színmûvében – A szabadban. 4. Skálahang – Vallásossá váló –

1

2

3

4

Erôsen mozgó (föld). 5. Közelében,
angolul – Énekesnô (Sylvia) – Buzgó,
rajongó. 6. Nagy idôegység – Publicista (László) – Zenei irányzat –
„Nincs egy árva fûszál a ... közt
kelôben” (Arany). 7. Római 1050 –
Így, latinul – Mocsár – Betû, a lottózásban is nagy szerepe van. 8. Villanykörte – Redôzi – Zenélni kezd! 9.

5

6

7

8

9

Szellemi sport – Durva posztó – Megbízható, érvényes. 10. Kettôs betû –
Becézett férfinév – A nevetés hangutánzó szava – Orosz filmrendezô (Mihail). 11. Zöldségnövény illata – Körülbelül, röv. – Növény. 12. Becézett
Péter – Gyôztes. 13. Létezik – ... Versois: színésznô, Marina Vlady testvére
– Kissé beléolt! – Lengyel város.

10

11

12

13

1



2
3
4
5
6
7

Függôleges: 1. A vízsz. 1. alatti
sorozat elsô kötete. 2. Ebbe az
irányba – Szélhárfa – Költô, parodista
volt (Lóránt) – Fekete István állathôse.
3. Orosz város – Bûnözô. 4. Írónô
(Mária) – Kettôzve: édesség – afrikai
kérôdzô – Dézsában van! 5. Füstköd –
Filmforgatókönyv, a vízsz. 1.
alatti személyiség írta, a függ. 6.
alatti realizálja – Kötôszó. 6. A Szabad Tér Kiadó alapítója, filmrendezô – Polka közepe! 7. Bírósági szakember – Részben volna! – Hidrogén
és kén – Elôtagként újat jelent. 8. Tetejére jegyez – Kamaszfiú – Megérkezik otthonába. 9. Tamás Menyhért –
Egy sportág kelléke – Az egyik nem
tagja Karinthy Frigyes Capillária c. regényében – Kettôzve: Gauguin szigete. 10. A vízsz. 1. alatti szerzônek a
Szabad Tér által nagy sikerrel megjelentetett mûve. 11. „A magyar Kojak”
volt (László) – Magatok – Fiatal
nôstény bárány, kecske – Post scriptum. 12. ... Lanka – Cselgáncsmûszó –
Gyulladás – Király, franciául. 13.
Kosztolányi Dezsô 1936-os novelláskötete – Talaj.
T. T.
A húszkötetes, Nemeskürty
István összes mûvét tartalmazó
sorozat elsô kötete a ’99-es Téli
Könyvvásárra jelenik meg a
Szabad Tér Kiadó gondozásában. A Bornemisza Péter és
kora címû mû összefoglalja az
eddig megjelent könyveket és
tanulmányokat, amelyek e
témakörben 1959 óta születtek.

8
9
10
11
12

A díszkötésû könyv
548 oldal terjedelmû,
ára: 1800 Ft
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Beküldendô: a vastagon szedett sorok megfejtése.
Beküldési határidô: 1999. december 1.
A helyes megfejtést beküldôk között könyveket sorsolunk ki.
A nyertesek (összesen tízen) a Szabad Tér Kiadó könyvét kapják jutalmul.
A nyertesek listáját december 16-i számunkban közöljük. A könyvet postán küldjük el címükre.
Az október 21-i számunkban megjelent keresztrejtvény helyes megfejtése:
Ámos Imre szolnoki vázlatfüzete, Patai József, Kôbányai János, Pap Károly, Komlós Aladár
A megfejtés beküldôi közül a Múlt és Jövô Kiadó ajándékkönyvét nyerte:
Bosnyákovics Rudolf, Tatabánya, Barna László, Budapest, Rózsa Tibor, Budapest, László József, Keszthely, Dr.
Szigeti Ferenc, Hatvan, Técsi Éva Judit, Dorog, Varga István, Debrecen, Márta Anikó, Érd, Krekács János, Derecske,
Szilágyi Tibor, Hajdúsámson
Nyereményüket postán küldtük el.
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Ez aykönyv
mén
nyere

JLX KIADÓ
1067 Budapest, Eötvös utca 42.
Telefon: 269-4002, 269-4003

AZ ELTE EÖTVÖS KIADÓ
könyvújdonsága:

JUDITH MICHAEL:
FÁJÓ IGAZSÁGOK
Ára: 1389 Ft
kötött, 504 oldal
E könyv két káprázatos egyéniséggel rendelkezô ikertestvér története, akik elhatározzák, hogy szerepet cserélnek. Amit
azonban kezdetben tréfás kalandnak
szánnak, idôvel bonyodalmak sorát indítja el. A történet elsô részét a Kegyes
hazugságok címû könyvben olvashatják.
ISBN 963 305 105 3

A földrajztudomány
az ókortól
napjainkig
A Föld megismerésének,
a földrajztudomány
fejlôdésének számos
érdekességet bemutató
összefoglalása.
276 oldal
kötve
2960 Ft

LEONARD GOLDBERG:
JÉGBE ZÁRVA
Ára: 848 Ft
ragasztókötött, 392 oldal
A briliáns érzékkel, figyelemre méltó orvosi hitelességgel megírt „Jégbe zárva” a
sikerkönyvek Michael Palmert és Robin
Cook megteremtette hagyományt követô
nagyszerû orvosi krimi.
ISBN 963 858 983 3

Megrendelhetô a Kiadónál:
1088 Budapest, Puskin u. 11-13. I. 3.
Tel.: (36 1) 266-98-33

A Háttér Kiadó karácsonyi ajánlata

JACKIE COLLINS: VESZÉLYES CSÓK
Ára: 1250 Ft
ragasztókötött, 472 oldal
Az olvasó újra találkozhat a már jól ismert hollywoodi környezettel, a filmcsillagok és modellek fényes, de belülrôl már
nem is annyira vonzó világával.
ISBN 963 305 111 8

KARÁCSONYI ÉNEKEK
Ára: 2200 Ft
Egészvászon, cérnafûzött, mûnyomó papíron., kb. 50 oldal
Húsz ismert és kevésbé ismert csodálatos
karácsonyi éneket tartalmazó, kottával ellátott átfogó gyûjtemény, mely segítséget
nyújt ahhoz, hogy a karácsonyi dalokat
zongorával, gitárral az egész család számára eljátszhassuk.
Bárhol is töltik a karácsony estéjét, családdal, barátokkal, ez a gyönyörûen illusztrált könyv mindenképpen a karácsonyi ünnepek igazi kincsévé fog válni.
ISBN 963 305 107 X

A Noran Kiadó
karácsonyi ajánlata
Tibeti asztrológia
2400 Ft
Betyár volt-e
Cigány Jóska?
Cigány mesék
1390 Ft
Gulliver utazásai
(olasz – magyar
nyelven)

C.W. CERAM:
A régészet regénye
1800 Ft

1400 Ft
Shakespeare
szonettek
illusztrált
2790 Ft

KARINTHY FRIGYES:
Így irtok ti
Az 1912-es elsô kiadás
hasonmása
798 Ft

Alice Csodaországban
(angol – magyar
nyelven)
1200 Ft

ERICH FROMM:
A szeretet mûvészete
Lélek-kontroll sorozat
598 Ft

Megrendelhetô:
1118 Rahó u. 16. , vagy akönyv
nagy- és kiskereskedésekben.

D. L. SCHACHTER:
Emlékeink nyomában
Lélek-kontroll sorozat
1398 Ft
KAESZ GYULA:
Ismerjük meg a
bútorstílusokat
1500 Ft
WERNER PIEPER:
Kakadémia
Az emberi ürülék
kultúrtörténete
1500 Ft

A könyvek megrendelhetôk közvetlenül a kiadónál is.
Címünk: 1134 Bp., Váci út 19., Postacím: 1525 Bp., Pf. 97.
Telefon/fax: 320-8230, 329-7293

Elôtérben a HÁTTÉR!
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Meg jelent könyvek
1999. október 22. – november 4.
A
A Bakony turistatérképe. Északi rész.Wanderkarte. Tourist map. Carte touristique.
M. 1:40 000. Budapest, Cartographia, 1999.
ISBN: 963-352-102-5 CM 450 Ft

A bölcs és a balga. Tibeti buddhista történetek. [Budapest], Palatinus, 1999.
ISBN: 963-9259-05-5 kötött: 1200 Ft

A Bükk (északi rész) turistatérképe. Wanderkarte. Tourist map. Carte touristique. M.
1:40 000. Budapest, Cartographia, 1999.
ISBN: 963-352-129-7 CM 450 Ft

A cultural history of Hungary. From the beginnings to the eighteenth century. [Budapest], Corvina – Osiris, 1999.
ISBN: 963-13-4836-9 kötött: 3300 Ft

Ádám Lóránt – Kiss György – Pethô Róbert: A munka törvénykönyve magyarázatokkal, 2000: az 1999. szeptember1-jén hatályos
szöveg alapján, és a köztisztviselôkre, közalkalmazottakra vonatkozó legfontosabb jogszabályok. 5. bôv., átd. kiad. [Budapest], InterKortax, 2000. (Verzál könyvek)

tés. [Budapest], Corvina, [1999]. (Egyetemi
könyvtár)
ISBN: 963-13-4855-5 fûzött: 1500 Ft

Antalné Tankó Mária: Gyimesi írott tojások.
Kolozsvár, Erdélyi Múz-egyes., 1999.

ISBN: 963-9232-00-9 kötött: 9980 Ft

Benesch, Hellmuth: Pszichológia. 2. kiad.
(Budapest), Athenaeum cop. 1999.

ISBN: 973-9267-65-3 fûzött: 500 Ft

Berecz András: ...Bú hozza, kedv hozza ... 1.
Vallomások, párbeszédek, képek a hagyományos dalolásról, éneklésrôl. (Budapest), (Jel),

A Nyugat költôelôdei. Kolozsvár, Polis, 1999.
(Remekírók diákkönyvtára)
A pénz története. [Budapest], Novella, 1999.
ISBN: 963-7953-31-0 kötött: 4980 Ft

A szeretet boldogsága. Versek a világirodalomból. Budapest, Auktor, cop. 1998.
ISBN: 963-7780-05-X bársony: 749 Ft

A tanyák értékei. „A tanyák értékei '97" címû
tanyasiaknak meghirdetett pályázat díjazott
pályamûvei és összefoglaló értékelésük. Gödöllô, Gödöllôi Agrártudományi Egyetem. Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet, 1999. Budapest, Agroinform.
ISBN: 963-8140-99-2 fûzött: 1876 Ft

ISBN: 963-03-8666-6 fûzött: 1200 Ft

A világirodalom hatvanhat legszebb meséje. 2. kiad. Budapest, General Press,
[1999].

ISBN: 963-9178-59-4 kötött: 1650 Ft

A zavarodottság állandósulása. Irodalmi
antológia. Szeged, Messzelátó, 1998.

Agoult, Marie Catherine Sophie d': Boldog
és boldogtalan éveim Liszt Ferenccel. Marie
d'Agoult grófné emlékiratai. [Budapest], Palatinus, 1999.
ISBN: 963-9127-44-2 kötött: 1600 Ft

A honfoglalás és az államalapítás olvasókönyve. [7–12 éves gyerekeknek]. [Kaposvár], Holló, [1999].

ISBN: 963-09-4106-6 kötött: 4800 Ft

ISBN: 963-9076-51-1 kötött: 1800 Ft
ISBN: 963-04-9811-1 fûzött: 467 Ft

B

ISBN: 963-9178-53-5 fûzött: 550 Ft

ISBN: 963-9178-54-3 fûzött: 550 Ft

A magyar nyelv az informatika korában.
Budapest, MTA, 1999. (Magyarország az ezredfordulón.)
ISBN: 963-508-161-8 fûzött: 550 Ft

A magyar országgyûlés történetének képeskönyve. Budapest, Osiris, 1999.
ISBN: 963-379-416-1 kötött: 2500 Ft

Amazon kontra titán pro megölés sárkány. Entellektüel fantasy megfáradt managerek és agyonhajszolt idegsebészek számára. [Pécs], Alexandra, [1999].
ISBN: 963-367-645-2 fûzött: 498 Ft

A nagy francia forradalom dokumentumai. Budapest, Osiris, 1999. (Osiris tankönyvek)
ISBN: 963-379-174-X kötött: 2200 Ft

A NATO. Történet, szervezet, stratégia, bôví-

ISBN: 963-8344-59-8 fûzött: 2240 Ft

Clark, Mary Higgins: Tégy úgy, mintha nem
látnád. Budapest, M. Kvklub, 1999.

Betonhal avagy Az aszfaltba mázolt mesék. [Szeged], Messzelátó – Fiatal Szegedi
Írók Köre, 1999.

ISBN: 973-9351-13-8 fûzött: 1200 Ft

Bocskay István – Matekovits György: Fogés szájbetegségek megelôzése. Kolozsvár,
Erdélyi Múz-egyes., 1999.
Boldog karácsonyt!. Barkácsötletek, dekorációk, ajándéktippek, receptek. [Budapest], Saxum, cop. 1999.
ISBN: 963-9084-58-1 kötött: 2680 Ft

Borsos Erika – Polgár András: Bölcs gondolatok könyve. Aforizmák, szállóigék, okos szólások és útmutató tapasztalások gyûjteménye.
Budapest, Könyvmíves Kvk., [1999].
Bourdieu, Pierre: Martin Heidegger politikai
ontológiája. Budapest, Jószöveg Mûhely, cop.
1999. (Jószöveg könyvek)
ISBN: 963-9134-28-7 fûzött: 998 Ft
ISBN: 963-9249-00-9 fûzött: 520 Ft

ISBN: 963-9227-03-X kötött: 990 Ft

Bauval, Robert – Gilbert, Adrian Geoffrey:
Az Orion-rejtély. A piramisok titkának megfejtése. [Pécs], Alexandra, [1999].

ISBN: 963-7808-12-4 bársony: 749 Ft

Csang Tien-li: Kínai horoszkóp a 2000. évre
(10.) A Nyúl a Sárkány jegyében. Budapest,
Anno, [1999].
ISBN: 963-375-022-9 fûzött: 175 Ft

ISBN: 963-506-293-1 fûzött: 900 Ft

Csang Tien-li: Kínai horoszkóp a 2000. évre
(2.) A Majom a Sárkány jegyében. Budapest,
Anno, [1999].

C

ISBN: 963-375-023-7 fûzött: 175 Ft

ISBN: 963-375-024-5 fûzött: 175 Ft

ISBN: 963-375-013-X fûzött: 175 Ft

ISBN: 963-375-014-8 fûzött: 175 Ft

Csang Tien-li: Kínai horoszkóp a 2000. évre
(3.) A Kakas a Sárkány jegyében. Budapest,
Anno, [1999].
ISBN: 963-375-015-6 fûzött: 175 Ft

ISBN: 963-8401-39-7 kötött: 5040 Ft

Csang Tien-li: Kínai horoszkóp a 2000. évre
(4.) A Disznó a Sárkány jegyében. Budapest,
Anno, [1999].

ISBN: 963-547-045-2 kötött: 1390 Ft

Csang Tien-li: Kínai horoszkóp a 2000. évre
(5.) A Bivaly a Sárkány jegyében. Budapest,

Cantieni, Benita: Cantienica. erônléti és kondicionáló program: életöröm, energia, jobb
életminôség. Budapest, M. Kvklub, 1999.

ISBN: 963-267-588-X kötött: 1980 Ft

Cs
Családi kör. Versek a magyar irodalomból. Budapest, Xenion, cop. 1988 [!cop. 1998].

ISBN: 963-9195-09-X fûzött: 640 Ft

Cairns, Walter: Bevezetés az Európai Unió
jogrendszerébe. Budapest, Co-nex Kvk., cop.
1999.

Bellow, Saul: Herzog. [Budapest], Park, cop.

ISBN: 963-367-614-2 kötött: 1790 Ft

Csang Tien-li: Kínai horoszkóp a 2000. évre
(1.) A Patkány a Sárkány jegyében. Budapest,
Anno, [1999].

Butön Rincsendrub: Buddha élete. Budapest, Orientalisztikai Mköz. – Balassi, cop.
1999. (Történelem és kultúra 17.)

Baum, Lyman Frank: Kalandok Óz birodalmában. Szeged, Lazi K., cop. 1999.

ISBN: 963-296-330-X fûzött: 548 Ft

Cronin, Archibald Joseph: Réztábla a kapu
alatt. [Pécs], Alexandra, [1999].

ISBN: 963-640-120-9 fûzött: 1250 Ft

ISBN: 963-676-199-X kötött: 2640 Ft

ISBN: 963-352-730-9 CM 650 Ft

ISBN: 963-208-626-0 kötött: 4980 Ft

Courths-Mahler, Hedwig: Csillogó gyémántok. Budapest, Bastei Budapest, 1999. (Hedwig Courths-Mahler regényei)

Csang Tien-li: Kínai horoszkóp a 2000. évre
(12.) A Tigris a Sárkány jegyében. Budapest,
Anno, [1999].

buSzabó Dezsô: A láz csontos rúdján. Válogatott és új versek. Pomáz, Kráter Mûhely
Egyes., 1999.

ISBN: 963-627-343 fûzött: 346 Ft

ISBN: 963-635-162-7 fûzött: 898 Ft

Cornell, Tim – Matthews, John: A római világ atlasza. [Budapest], Helikon, 1999.

Csang Tien-li: Kínai horoszkóp a 2000. évre
(11.)A Sárkány a Sárkány jegyében. Budapest, Anno, [1999].

ISBN: 963-676-199-X kötött: 880 Ft

Barcelona. Barcelona. M. 1:15 000. Budapest,
Cartographia, 1999.

ISBN: 963-635-161-9 kötött: 1300 Ft

8900 Ft

Bumbák Marianna: Gyakorlókönyv az angol
érettségi és nyelvvizsga feladatokhoz. Tatabánya, Szerzô, 1999.

Barbie 1. Hobbi foglalkoztató könyv. Budapest,
Egmont Hungary, 1999.

ISBN: 963-547-056-8 kötött: 1290 Ft

Cook, Robin: Halálos kockázat. 2. kiad. [Budapest], I.P.C. Kv., [1999], cop. 1995. (I.P.C.
könyvek)

Bíró Gábor: Erdélyi magyar népi építészet és
hagyományainak továbbéltetése. [Marosvásárhely], Impress, 1999.

ISBN: 973-9373-08-9 fûzött: 580 Ft

Balla Zsófia: Spirituoso. Versek = Gedichte =
poems = poémes. Budapest, Lettre, 1999.
Pécs, Jelenkor.

ISBN: 963-9229-00-8 fûzött: 799 Ft

Clavell, James: Menekülés. [Budapest], I.P.C.
Kv., [1999].

Budapest: CD-atlasz. 2. bôv. kiad. [Budapest],
Cartographia, [1999].

Balla Zsófia: Spirituoso. Versek = Gedichte =
poems = poémes. Budapest, Lettre, 1999.
Pécs, Jelenkor.

ISBN: 963-9076-58-9 kötött: 999 Ft

ISBN: 963-03-6909-5 fûzött: 560 Ft

ISBN: 963-03-8665-8 fûzött: 900 Ft

Balázs Sándor: Filozofikák és töprengések.
Kolozsvár, Komp-Press – Korunk Baráti Társ.,
1999. (Ariadné könyvek)

A magyar költészet kis ABC-je. 4. JK. [József Attila, Kányádi Sándor]. Kisújszállás,
Szalay Kvk., [1999].

Clarke, Arthur Charles: 3001 Végsô Ûrodisszeia. Budapest, N & N Kvk., 1999. (Möbius)

Brickner Balázs: Gyémánthúr. Budapest, Present, 1999.

ISBN: 963-8213-19-1 fûzetlen: 3058 Ft

A magyar költészet kis ABC-je. 3. GHI.
[Gulyás Pál, Hervay Gizella, Illyés Gyula]. Kisújszállás, Szalay Kvk., [1999].

ISBN: 963-208-597-3 kötött: 4980 Ft

ISBN: 963-85979-5-X kötött: 3980 Ft

ISBN: 963-05-7664-3 kötött: 8400 Ft

Bajczi Tünde: Angol nyelvû szókincsfejlesztô
alapfokon. [Budapest], Librotrade, cop. 1999.

ISBN: 963-8128-62-3 fûzött: 1800 Ft

Cheneviore, Alain – Bertherat, Marie –
Halleux, Martin de: Óceánia. [Budapest],
Helikon, cop. 1999.
Child, Lee: Ne add fel könnyen. [Budapest],
General Press, 1999. (Világsikerek)

ISBN: 963-8598-87-5 kötött: 1500 Ft

Back to a market economy. Budapest,
Akad. K., cop. 1999. (Transition, competitiveness and economic growth 2.)

Ceram, C. W.: A régészet regénye. Budapest,
Háttér, [1999].

ISBN: 963-9161-87-X fûzött: 300 Ft

ISBN: 973-98579-5-7 fûzött: 1800 Ft

ISBN: 963-9202-52-5 kötött: 1790 Ft

A közigazgatási eljárás szabályai: [5. pótlapcsomag]. Budapest, HVG-ORAC, 1999.

ISBN: 963-9202-51-7 kötött: 1790 Ft

Benedek Elek: Szélike kirákykisasszony. [Válogatott mesék]. Debrecen, Tóth, [1999].

Attenborough, David: A madarak élete. [Budapest], Kossuth, cop. 1999.

Ady Endre: Ady Endre kötetekben megjelent
összes verse. Kisújszállás, Szalay Kvk., 1999.

ISBN: 963-530-391-2 kötött: 1950 Ft

ISBN: 973-98579-4-9 fûzött: 390 Ft

Antikvitások enciklopédiája. [Budapest],
Gulliver – Média Nova, cop. 1999.

ISBN: 963-9095-84-2 fûzött: 2240 Ft

Ádász Edina – Kerekes Zsolt: Angol nyelvû
szókincsfejlesztô középfokon. [Budapest], Librotrade, cop. 1999.

1999.
Benedek Elek: Benedek Elek olvasókönyv.
[7–12 éves gyerekeknek]. [Kaposvár], Holló, .

ISBN: 963-375-016-4 fûzött: 175 Ft

ELÔFIZETÉSI FELHÍVÁS
Kedves Olvasónk!
Azt javasoljuk Önnek: fizessen elô lapunkra! Sokféle terjesztési
módszert kipróbáltunk, és meg kellett állapítanunk, hogy egyik
sem vetekszik az elôfizetés módszerével, mert az elôfizetés
– a legkényelmesebb, ugyanis a kézbesítô az Ön otthonába juttatja el a lapot,
– a leggyorsabb, mert a megjelenô lapszámokat az árusítás megkezdésével egyidejûleg kapja kézhez,
MEGRENDELÉS
Megrendelem a Könyvhetet 1 évre 2880 Ft elôfizetési díjért. Kérem,
küldjenek postai csekket az elôfizetési díj befizetéséhez.

– a legbiztosabb, mert véletlenül sem marad ki egy lapszám a
sorozatból,
– a legkedvezôbb, mert az elôfizetôk kedvezményes áron kapja a
lapot.
Sokat emlegetett adat, hogy Magyarországon évente kb. 9000
különbözô könyv jelenik meg, a tankönyveket nem számítva,
de nem mindenki gondol bele abba, hogy ez átlagosan óránként egy, napi 24, heti 168 könyv megjelenését jelenti. Nagyon
nagy szám ez, ennyi könyvújdonság között az eligazodás már
nem lehetséges segítség nélkül, és ez a segítség a Könyvhét.
Legyen Ön is rendszeres olvasónk, barátunk, elôfizetônk, fizesse elô lapunkat, hogy naprakészen tájékozott lehessen a kulturális élet egy jelentôs területén, a könyvek világában.

NÉV......................................................................................................................
CÍM......................................................................................................................
..............................................................................................................................
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A Könyvhetet megrendelheti
a szerkesztôség címén:
1114 Budapest, Kanizsai utca 41. levélben vagy az itt
található kitöltött, kivágott megrendelôszelvényen,
vagy faxon a 466-0703 telefonszámon.

Anno, [1999].

ház. Budapest, Kálvin, 1999.

ISBN: 963-375-017-2 fûzött: 175 Ft

Csang Tien-li: Kínai horoszkóp a 2000. évre
(6.) A Bak a Sárkány jegyében. Budapest,
Anno, [1999].
ISBN: 963-375-018-0 fûzött: 175 Ft

Csang Tien-li: Kínai horoszkóp a 2000. évre
(7.) A Kígyó a Sárkány jegyében. Budapest,
Anno, [1999].
ISBN: 963-375-019-9 fûzött: 175 Ft

Csang Tien-li: Kínai horoszkóp a 2000. évre
(8.) A Kutya a Sárkány jegyében. Budapest,
Anno, [1999].
ISBN: 963-375-020-2 fûzött: 175 Ft

Csang Tien-li: Kínai horoszkóp a 2000. évre
(9.) A Ló a Sárkány jegyében. Budapest, Anno,
[1999].
ISBN: 963-375-021-0 fûzött: 175 Ft

Csejtei Dezsô: Írások északról és délszakról.
Veszprém, Veszprémi Humán Tudományokért
Alapítvány, 1999. (Carmen saeculare 3.)
ISBN: 963-03-6221-X fûzött: 980 Ft

Csepeli György: Vonzalmak és kapcsolatok.
Budapest, Jószöveg Mûhely, cop. 1999. (Jószöveg hiánypótló)

king. Studies on Hungarian connections to Britain and America, 1848-1945. Budapest, Akad.
K., cop. 1999.

ISBN: 963-300-791-7 fûzött: 580 Ft

Élelmiszer-higiénia. [Budapest], Agroinform,
ISBN: 963- kötött: 4592 Ft

Éles Árpád: Nagyságos háziszárnyasok. 102
baromfirecept. [S.l.], Magánkiad., 1998.
Éles Árpád: Nevessük ki magunkat. 500 vicc
egy csokorba szedve. [S.l.], Magánkiad., 1999.
Éles Árpád: Tekintetes levesek. [101 recept].
[S.l.], Magánkiad., 1998.
ISBN: 963-550-392-X fûzött: 430 Ft

Elmer István: A helyzet metszete. Egy lélek
megmerülése. Pomáz, Kráter Mûhely Egyes.,
1999.
ISBN: 963-9195-05-7 fûzött: 799 Ft

Emery, Clayton: Letépett láncok. Szeged, Szukits, cop. 1999.
ISBN: 963-9151-89-0 fûzött: 990 Ft

Emlékkönyv Imreh István születésének
nyolcvanadik évfordulójára. Kolozsvár,
Erdélyi Múz-egyes., 1999.

ISBN: 963-352-379-6 CM 250 Ft

Erdély és népei. [Budapest], Maecenas – Talentum, cop. 1999. (Maecenas történelem
könyvek)
ISBN: 963-645-046-3 963-203-013-3 kötött: 1990 Ft

D
ISBN: 963-9073-09-1 kötött: 1190 Ft

Deákné Bancsó Katalin: Kíváncsiak könyve.
Intelligencia- és szókincsfejlesztô játékos feladatlapok 6-12 éves korú gyermekek számára.
Pápa, Deák, [1999].
ISBN: 963-85968-2-1 kötött: 1850 Ft

Dékány Endre: „Szerettem az igazságot...". A
magyar református egyház Németh László
életmûvének a tükrében. 2. átd. kiad. Budapest, Kálvin, 1999.
ISBN: 963-300-778-X fûzött: 590 Ft

Delavie, Alain: Kertészkedés: a szobanövények. [Budapest], Passage, cop. 1999. (Kis
természetbúvár)
ISBN: 963-228-159-4 fûzött: 420 Ft

De Mello, Anthony: Ébredj tudatára!. Budapest, Gondverô K., 1999.
ISBN: 963-85503-3-3 fûzött: 997 Ft

De Moor, Margriet: Az egyiptomi herceg. Budapest, Európa, 1999.
ISBN: 963-07-6423-7 kötött: 1500 Ft

Dercsényi Balázs – Kaiser Ottó – Koppány
Tibor: Magyar kastélyok. Budapest, Officina
'96, 1999.
ISBN: 963-9026-36-0 kötött: 3950 Ft

Devecseri Gábor: Állatkerti útmutató. 6. kiad.
[Budapest], Papirusz Book, 1998.
ISBN: 963-85874-3-1 kötött: 998 Ft

Dévényi Iván, 1929–1977. Emlékkönyv. Esztergom, Babits Vár. Kvt., 1999.
ISBN: 963-03-7783 fûzött: 1333 Ft

Dezsényi György – Emôd István – Finichiu
Liviu: Belsôégésû motorok tervezése és vizsgálata. 3. kiad. Budapest, Nemz. Tankvk.,
1999, cop. 1989.
ISBN: 963-19-0069-X kötött: 6051 Ft

Disney, Walt: Micimackó: kalandok a Százholdas Pagonyban. Budapest, Egmont Hungary,
1999. (Klasszikus Walt Disney mesék 23.)
ISBN: 963-627-354-5 kötött: 1745 Ft

Dolányi Anna: Hasznos könyv foltvarróknak.
Debrecen, Szerzô, 1999.
ISBN: 963-640-189-6 fûzött: 1300 Ft

Dolder, Ursula – Dolder, Willi: Ezerarcú állatvilág. [Debrecen], Aquila, cop. 1997.
ISBN: 963-9073-14-8 kötött: 1975 Ft

Dombi Zsuzsa: Nagymama meséi 1. Sártengeren innen, Kopaszhegyen túl. (s.l.), Magánkiad., cop. 1999.
ISBN: 963-550-967-7 fûzött: 653 Ft

Donner Csaba: Az új német helyesírás. A német helyesírási reform szellemében készült.
[Zalaegerszeg], [Szerzô], cop. 1999.
ISBN: 963-550-149-8 fûzött: 1493 Ft

Drámák. Sechs ungarische Theaterstücke. Budapest, Ungarisches Theatermuseum und -institut, cop. 1999.
ISBN: 963-9000-12-4 fûzött: 2500 Ft

Drinkwater, Carol: Molly szökésben. [Pécs],
Alexandra, [1999].
ISBN: 963-367-630-4 kötött: 999 Ft

Druon, Maurice: Elátkozott királyok. 3. kv. Korona és méreg. Budapest, Európa, 1999.
ISBN: 963-07-6609-4 kötött: 1300 Ft

Druon, Maurice: Elátkozott királyok. 4. kv. Az
ôsi törvény. Budapest, Európa,, 1999.
ISBN: 963-07-6610-8 kötött: 1300 Ft

E
Egyed Emese: Mesék. Marosvásárhely, Mentor, cop. 1999.

Erdélyi panteon. Mûvelôdéstörténeti vázlatok.
1. köt. Marosvásárhely, Mentor, 1998-1999.
ISBN: 973-9263-59-3 fûzött: 2120 Ft (1-2.)

ISBN: 963-9239-33-X kötött: 2850 Ft

ISBN: 963-03-6249-X fûzött: 4200 Ft

Fazekas György: Biológiai feladatbank. 10 000
feladat középiskolások részére. Budapest,
Scolar, 1999.
ISBN: 963-9193-12-7 fûzött: 2240 Ft

Fazekas György – Szerényi Gábor: Problémafeladatok biológiából. Középiskolások részére. 4. kiad. Budapest, Scolar, 1999.

Húsételek. Budapest, M. Kvklub, 1999. (Nagymama recepttára)

fûzött: 1680 Ft

Gerôcs László: Repeta-matek. Fôiskolai,
egyetemi felvételire, érettségire készülôknek.
1., Budapest, Scolar , 1995.

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez
Magyarországon a dualizmus korában.
7.
1914-1916. Budapest, MTA Történettud. Int.,

Gerôcs László: Repeta-matek. Fôiskolai,
egyetemi felvételire, érettségire készülôknek.
5., Budapest, Scolar cop. 1999.
ISBN: 963-16-2575-3 fûzött: 950 Ft

Gilsenbach, Reimar: A Biblia: Az Ótestamentum. Budapest, Tessloff és Babilon, 1999. (Mi
micsoda 55.)
ISBN: 963-9182-17-6 kötött: 1490 Ft

Ginott, Haim: Szülôk és gyermekek. 3. kiad.
Budapest, SHL Hungary, 1999. (SHL könyvek)
Goldman, Jane: Gáz van! Most mit csináljak?.
Illemtankönyv tiniknek. [Pécs], Alexandra,
[1999].
ISBN: 963-367-654-1 fûzött: 698 Ft

Gondolatok könyve. [Az aforizma francia
mesterei]. Budapest, Auktor, [1999], cop. 1959.
ISBN: 963-7780-61-0 kötött: 1868 Ft
fûzött: 760 Ft

ISBN: 963-13-4858-X fûzött: 2700 Ft
ISBN: 963-9037-79-6 fûzött: 799 Ft

Günther, Agnes: A szent és a rajongója. Budapest, Móra, 1999.

ISBN: 963-8347-74-0 kötött: 990 Ft

Gvadányi József: Badalai quártélyozás. Budapest, Minerva, 1999.

ISBN: 963-11-7507-3 fûzött: 1598 Ft
ISBN: 963-03-7797-7 fûzött: 536 Ft

ISBN: 963-9193-16-X fûzött: 980 Ft

Gy

ISBN: 963-9193-17-8 fûzött: 980 Ft

Gyárfásné Kincses Edit – Gyárfás Endre:
Iskolások második mûsoroskönyve. Budapest,
Krónika Nova, 1999.

ISBN: 963-367-642-8 fûzött: 899 Ft

Fogerthy, Lang: Horoszkóp 2000. Csillagüzenetek minden hétre a 2000. esztendôre valamennyi jegyben születettnek. [Budapest],
Anno, [1999].

ISBN: 963-9128-39-2 fûzött: 950 Ft

György Antal: A hit példaképei. Egyháztörténeti
olvasókönyv. Budapest, Kálvin, 1999.
ISBN: 963-300-782-8 kötött: 1200 Ft

Gyôriné Beke Mária – Bubcsóné Hornyák
Klára: Játék természetes anyagokkal. Budapest, M. Kvklub, 1999.
ISBN: 963-547-055-X kötött: 1290 Ft

H

ISBN: 963-9199-41-9 fûzött: 575 Ft

Földi András – Hamza Gábor: A római jog
története és institúciói. 4. átd., bôv. kiad. Budapest, Nemz. Tankvk., 1999, cop. 1996.
ISBN: 963-19-0297-8 kötött: 3920 Ft

Hangszerek enciklopédiája. Öt világrész
másfél ezer hangszere. 2. kiad. [Budapest],
Athenaeum K., 1999.
ISBN: 963-85979-2-5 kötött: 4980 Ft

Fondü falatok. [Budapest], K.u.K. K., [1999].
ISBN: 963-9173-32-0 kötött: 990 Ft

Forester, Robert: Csapda. 3. Menekülés a
csapdából., Budapest, Solaris Science Fietion
1999.

Harper, Jennifer: A tudatos test. kínai orvoslástan és természetgyógyászat az öngyógyítás
szolgálatában. Budapest, Bioenergetic, 1999.
ISBN: 963-8120-77-0 fûzött: 1700 Ft

ISBN: 963-03-8889-8 fûzött: 1398 Ft

Hassel, Sven: Bajtársak. [Debrecen], Aquila,
1999.

ISBN: 963-8469-84-6 kötött: 1890 Ft

Hatar, Victor: The right to sanity. A Victor Hatar
reader. Budapest, Corvina, 1999.

Foster, Lynn V.: Mexikó története. [Budapest],
Pannonica, cop. 1999.

ISBN: 963-530-456-0 kötött: 14900 Ft

Frank Tibor: Ethnicity, propaganda, myth-ma-

ISBN: 963-18-9161-5 fûzött: 2025 Ft

ISBN: 963-18-9100-3 fûzött: 1700 Ft

ISBN: 963-19-0183-1 fûzött: 2260 Ft

ISBN: 963-8312-60-2 kötött: 3600 Ft

Írország története. [Egyetemi tankönyv]. [Budapest], Corvina, 1999. (Egyetemi könyvtár)
ISBN: 963-13-4553-X fûzött: 3200 Ft

Itt!. írások továbbélô múltunkról. Budapest, Uránusz, 1999. (Kláris könyvek 5.)
ISBN: 963-9086-75-4 fûzött: 1120 Ft

Iványi Márta: Házi torna A-tól Z-ig. Budapest,
Ôri & Potondi, [1999].
fûzött: 1350 Ft

J

ISBN: 963-03-8758-1 fûzött: 1100 Ft

ISBN: 963-9128-37-6 fûzött: 650 Ft

Flores, Eduardo R. – Földi József: Meghaltunk, és mégis élünk. Igaz történetek a nemzetközi brigád harcosairól a balkáni háborúban. [Pécs], Alexandra, [1999].

ISBN: 963-379-554-0 kötött: 2680 Ft

ISBN: 963-85341-9-2 fûzött: 1100 Ft

Graham, Heather: A tûz hercegnôje. Debrecen, Hajja, cop. 1999.

Fleming, Ian: Voodoo. James Bond, a 007-es
számú titkosügynök izgalmas kalandjai. Budapest, Scolar, 1999.

I
Imrédy Béla a vádlottak padján. Budapest,
Osiris – BFL, 1999. (Párhuzamos archívum)

Inzelt György: Az elektrokémia korszerû elmélete és módszerei. 2. Budapest, Nemz.
Tankvk., 1999.

ISBN: 963-9031-45-3 kötött: 1990 Ft

Fleming, Ian: Dr. No. James Bond, a 007-es
számú titkosügynök izgalmas kalandjai. Budapest, Scolar, 1999.

ISBN: 963-547-023-1 kötött: 1450 Ft

ISBN: 963-85341-6-8 fûzött: 1100 Ft

Gósy Mária: Pszicholingvisztika. [Budapest],
Corvina – MTA Nyelvtud. Int., cop. 1999.
(Egyetemi könyvtár)

Filep László – Bereznai Gyula: A számírás
története. [Budapest], Filum, [1999].

ISBN: 963-86005-2-7 fûzött: 475 Ft

Inzelt György: Az elektrokémia korszerû elmélete és módszerei. 1. köt. Budapest, Nemz.
Tankvk., 1999.

ISBN: 963-379-510-9 fûzött: 1280 Ft

Fenyô D. György: Az én iskolám. Esszék. Budapest, Krónika Nova, cop. 1999.

ISBN: 963-9126-16-0 fûzött: 520 Ft

ISBN: 963-85341-2-5 fûzött: 1100 Ft

Gerôcs László: Repeta-matek. Fôiskolai,
egyetemi felvételire, érettségire készülôknek.
2., Budapest, Scolar 1996.

Gordon, Charles: Mit hoz a jövô? Világbéke
vagy világvége?. Kecskemét, [s.n.], 1999.

Felix, JiÊi – Hísek, Kv¯toslav: Ausztrália. [Budapest], Új Ex Libris, cop. 1999. (Öt kontinens
állatai)

ISBN: 963-09-3997-5 kötött: 1200 Ft

ISBN: 963-224-270-X fûzött:

ISBN: 963-9193-13-5 fûzött: 1330 Ft

Feinberg, Joel: Társadalomfilozófia. Budapest, Osiris, 1999. (Osiris könyvtár.)

ISBN: 963-548-948-X kötött: 2500 Ft

Horn Gyula: Cölöpök. [Budapest], Kossuth,
[1999], cop. 1991.

Humoros meghökkentô történetek. 1.,
(Kecskemét), Vagabund, cop. 1999.

ISBN: 963-9193-01-1 fûzött: 1100 Ft

Farmakológia és homeopátiás matéria
medica. [S.l.], Homeopátiás Okt. és Nev.
Közp., [1999].

ISBN: 963-8276-96-7 kötött: 1500 Ft

Hooper, Anne: Káma Szútra. Klasszikus szerelmi technikák mai szeretôknek. Budapest, M.
Kvklub, 1999.

ISBN: 963-224-262-9 fûzött: 7160 Ft (1–2.)

ISBN: 963-19-0339-7 kötött: 1885 Ft

Faragó Sándor – Náhlik András: A vadállomány szabályozása. A fenntartható vadgazdálkodás populációökológiai alapjai. 2. kiad. Budapest, Mezôgazda, cop. 1999.

ISBN: 963-9003-62-X kötött: 2998 Ft

Honfoglalás és ôstörténet. [Debrecen], Aquila, cop. 1996. (A magyarság krónikája gyermekeknek)

Hrubik Béla: Az életfa árnyékában. [Horpács],
Mikszáth, [1999].

Gerôcs László: Repeta-matek. Fôiskolai,
egyetemi felvételire, érettségire készülôknek.
4., Budapest, Scolar 1998.

F

ISBN: 963-03-7917-1 fûzött: 1000 Ft

ISBN: 963-03-8575-9 fûzött: 600 Ft

Gazdasági társaságok. 1. 2. átd. kiad. Budapest, Közgazd. és Jogi Kvk., 1999.

ISBN: 973-8002-05-2 fûzött:

Estók János: Magyarország története, 18491914. [Felsôoktatási tankönyv]. Budapest,
Nemz. Tankvk., 1999.

Fövenyessy Zsuzsa – Katschthaler Gabriella: Wörter und Wendungen der Diskussion
mit Übungen zur Gestaltung der Diskussion.
Budapest, Nemz. Tankvk., 1999.

Egyházunk: a Magyarországi Református Egy-

ISBN: 963-11-7511-1 kötött: 498 Ft

Gárdonyi Géza: Magyar dicsôség. Képek a
magyar történelembôl. Repr. kiad. [Budapest],
Malom Kkt., [1999].

Gerôcs László: Repeta-matek. Fôiskolai,
egyetemi felvételire, érettségire készülôknek.
3., Budapest, Scolar 1997.

Erdélyi panteon. Mûvelôdéstörténeti vázlatok.
2. köt. Marosvásárhely, Mentor, 1998-1999.

ISBN: 973-8002-07-9 kötött: 1500 Ft

Egyetemes mûvészettörténet. Budapest,
Park, cop. 1999.

ISBN: 963-13-4837-7 fûzött: 1500 Ft

Gárdonyi Géza: Kék paradicsom, liliom. Budapest, Móra, 1999. (Zsiráf könyvek)

ISBN: 963-9182-16-8 kötött: 1620 Ft

Érd. – Diósd. – Pusztazámor. – Sóskút. –
Tárnok. – Törökbálint. Térkép. Stadtplan.
Map. M. 1:20 000. Budapest, Cartographia,

Daloskönyv. Válogatás a legszebb magyar
gyermekdalokból. [Debrecen], Aquila, 1999.

Gáll István: The sun worshiper. [A novel]. Budapest, Corvina, 1999.

Gerendás Lajos: Székelyderzs és erôdtemploma. Monográfia. Székelyudvarhely, Apsis Alapítvány, [1999]. Budapest, Unicus. (Udvarhelyszék templomai 1.)

ISBN: 963-9195-04-9 fûzött: 690 Ft

ISBN: 963-19-0352-4 fûzött: 2576 Ft

G

Gazdasági társaságok. 2. 2. átd. kiad. Budapest, Közgazd. és Jogi Kvk., 1999.

Engelhardt, Wolfgang: A Mars. [A vörös
bolygó titka]. Budapest, Tessloff és Babilon,
1999. (Mi micsoda)

Csizmadia Andor – Kovács Kálmán – Asztalos László: Magyar állam- és jogtörténet.
[Egyetemi tankönyv]. 10. kiad. Budapest,
Nemz. Tankvk., 1999, cop. 1987.

Hobbiasztalos. A fa megmunkálásának alapfogásai. Budapest, Cser K., 1999.

ISBN: 973-99299-0-7 kötött: 3100 Ft

ISBN: 963-9134-17-7 fûzött: 898 Ft

Csernák Árpád: Kések a párna alatt. Töredékek egy készülô regénybôl. Pomáz, Kráter Mûhely Egyes., cop. 1999.

ISBN: 963-228-155-1 fûzött: 420 Ft

Frattini, Stéphane: Macskafélék. [Budapest],
Passage, cop. 1999. (Kis természetbúvár)

ISBN: 963-550-392 fûzött: 430 Ft

ISBN: 963-550-753-4 fûzött: 430 Ft

ISBN: 963-05-7659-7 kötött: 8400 Ft

Helyismereti Könyvtárosok V. Országos
Tanácskozása. Kiskunhalas – Kalocsa,
1998. július 15-17.. Szentendre, MKE Helyismereti Kvtárosok Szerv., 1999.

ISBN: 963-679-071-X kötött: 1490 Ft
ISBN: 963-13-4819-9 fûzött: 3000 Ft

Heltai Jenô: Álmokháza. [Budapest], Papirusz
Book, cop. 1999. (Heltai Jenô összegyûjtött
mûvei)
ISBN: 963-9263-00-1 kötött: 1700 Ft Közös tokban a
„Spirituoso” és a „Fragmentum “ c. könyvekkel

www.konyvkereso.hu
Rendeljen könyvet az interneten!
Magyarország legnagyobb könyvkereskedelmi adatbázisán
keresztül, több mint 53 000 mûbôl válogathat.
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Jacob, S. H.: Gyermekünk fejlôdô értelme.
[Pécs], Alexandra, [1999].
ISBN: 963-367-585-5 fûzött: 999 Ft

Jacq, Christian: A fekete fáraó. Budapest, Európa, 1999.
ISBN: 963-07-6633-7 kötött: 1600 Ft

Jámbor János: Magyarország rövid európai
története. Dunakeszi, Libra K., [1999].
ISBN: 963-7663-401 fûzött: 1698 Ft

Jólesz György: Zsófi és a Zokninyúl. Budapest,
Móra, 1999.
ISBN: 963-11-7517-0 fûzött: 748 Ft

Jolsvai András: Apák és fiók. Budapest, Universitas, 1999.
ISBN: 963-9104-34-5 fûzött: 560 Ft

Jovánovics György: Liza Wiathruck: Holos
graphos. Képregény = ein Bildwerk = comics.
Pécs, Jelenkor, 1999.
ISBN: 963-676-179-5 kötött: 2500 Ft

József Attila: József Attila versei. Kisújszállás,
Szalay Kvk., 1999.
ISBN: 963-237-009-0 kötött: 1450 Ft

K
Kántás Péter – Kincses Ildikó: A szabálysértési jog. 1. köt. Budapest, Közgazd. és Jogi
Kvk., 1999.
ISBN: 963-224-349-8 fûzött: 4231 Ft

Karácsony. Különleges személyre szóló, kivágható ajándékkísérôk, képeslapok, matricák.
[Budapest], Passage, cop. 1999.
ISBN: 963-2281-32-2 fûzött: 750 Ft

Karinthy Frigyes: Együgyü lexikon. Budapest,
Háttér, [1999].
ISBN: 963-8128-57-7 fûzött: 398 Ft

Karinthy Frigyes: Utazás a koponyám körül.
Debrecen, Tóth, [1999g.
ISBN: 963-9161-85-3 fûzött: 675 Ft

Kassay, Ñtefan: Pillantások a múltba. Szépséges Magyarország. [S.l.], Strateg Kft., [1999].
ISBN: 80-967919-4-X kötött: 3700 Ft

Katona József: Bánk bán. Kisújszállás, Szalay
Kvk., [1999].
ISBN: 963-9080-24-1 fûzött: 475 Ft

Kautzky Norbert: Párbeszéd. Versek. [Pécs],
Pro Pannonia Kiadói Alapítvány-Pécs, 1999.
(Pannónia könyvek)
ISBN: 963-9079-41-3 fûzött: 600 Ft

Kibédi Varga Áron: Noé könyvei. Tanulmányok, esszék. Kolozsvár, Komp-Press – Korunk Baráti Társ., 1999. (Ariadné könyvek)
ISBN: 973-9373-09-7 fûzött: 700 Ft

Kínai és japán költôk. Budapest, Sziget,
1999. (Sziget verseskönyvek)
ISBN: 963-8138-39-4 kötött: 1200 Ft

Kína, Mongólia. – China, Mongolia. – Chine,
Mongolei. – Chine, Mongolie M. 1:6 000 000.
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Budapest, Cartographia, 1999.

Kvklub, 1999. (Szerelmes világirodalom)

ISBN: 963-352-979-4 CM 850 Ft

ISBN: 963-548-964-1 kötött: 1390 Ft

King, Francis X. – Skinner, Stephen: Nostradamus. beteljesült próféciák és jövendölések az ezredfordulóig és azután: a jövendômondás nagykönyve. 3. kiad. Budapest, M.
Kvklub,
ISBN: 963-547-013-2 kötött: 4200 Ft

Kiss Endre: A negatív univerzalizmus filozófiája és irodalma. Intellektuális monográfia Hermann Brochról. Veszprém, Veszprémi Humán
Tudományokért Alapítvány, 1999. (Carmen
saeculare 5.)
ISBN: 963-03-8342-X fûzött: 885 Ft

Kissinger, Henry: Diplomácia. Budapest, Panem – Grafo, 1999.
ISBN: 963-545-112-1 kötött: 4500 Ft

Kis unokák nagy mesekönyve. 4–6 éveseknek. [Budapest], Sziget, [1999g.
ISBN: 963-8138-37-8 kötött: 1850 Ft

Kivágható és felfüggeszthetô karácsonyi
díszek. Repülô angyalka: Fenyôfafüzérek.
[Budapest], Passage, cop. 1999.
ISBN: 963-228-144-6 fûzött: 495 Ft

Kivágható és felfüggeszthetô karácsonyi
díszek. Télapó ajándékai: Fenyôfafüzérek.
[Budapest], Passage, cop. 1999.
ISBN: 963-228-145-4 fûzött: 495 Ft

Kleinod, Brigitte: Sírok beültetése mutatósan, szeretettel. [Kaposvár], Holló, [1999].
ISBN: 963-9202-54-1 kötött: 1290 Ft

Klock, Peter: Hagymás és gumós virágcsodák. Fajok, fajták kerttervezési ötletek. [Budapest], Unikornis, [1999]. (Növényápolási tanácsadó)

mészeti értékei)

ISBN: 963-9207-19-5 kötött: 1925 Ft

Láng Gusztáv: Kivándorló irodalom. Kísérletek. Kolozsvár, Komp-Press – Korunk Baráti
Társ., 1998. (Ariadné könyvek)
ISBN: 973-9373-03-8 fûzött: 730 Ft

László János: Cognition and representation in
literature. the psychology of literary narratives.
Budapest, Akad. K., cop. 1999.
ISBN: 963-05-7663-5 kötött: 6720 Ft

Lator László: Lator László versei és versfordításai. Budapest, Unikornis, 1999. (A magyar
költészet kincsestára 82.)
ISBN: 963-427-352-1 kötött: 2300 Ft

Latour, Bruno: Sohasem voltunk modernek.
Szimmetrikus antropológiai tanulmány. Budapest, Osiris, 1999. (Horror metaphysicae / A
Gond folyóirat és az Osiris Kiadó közös sorozata)
ISBN: 963-379-632-6 fûzött: 1280 Ft

Laun, Andreas: Szerelem és párkapcsolat a
katolikus egyház szerint. Kecskemét, Korda,
1999.
ISBN: 963-9097-63-2 fûzött: 495 Ft

Lelkes Miklós: A Könnycseppek Tündére.
Kecskemét, Korda, 1999.

ISBN: 963-379-710-1 fûzött: 980 Ft

Koontz, Dean R.: Mr. Murder. 2. kiad. [Budapest], Animus, 1999.
ISBN: 963-8386-76-2 fûzött: 888 Ft

Kósa László: Badenleben und Kurorte in
Österreich-Ungarn. Budapest, Holnap, 1999.
ISBN: 963-346-336-X kötött: 3300 Ft

Kós Károly: Az országépítô. Történeti regény.
Kolozsvár, Polis, 1999. (Remekírók diákkönyvtára)

ISBN: 963-7965-39-4 bársony: 1750 Ft

Kôszegfalvi Edit: Egészségügyi jogi kézikönyv. Budapest, Közgazd. és Jogi Kvk.,

ISBN: 963-9151-88-2 kötött: 2890 Ft

Kovács András Ferenc: Fragmentum. Versek = Gedichte = poems = poémes. Budapest,
Lettre, 1999. Pécs, Jelenkor.
ISBN: 963-676-205-8 kötött: 2640 Ft Közös tokban a
„Fragmentum” és az „Europink” c. könyvekkel

Kovács András Ferenc: Fragmentum. Versek = Gedichte = poems = poémes. Budapest,
Lettre, 1999. Pécs, Jelenkor.
ISBN: 963-676-205-8 kötött: 880 Ft

Kovács Mihály: Negyvenezer magyar levente
kálváriája a második világháború végén.
Napló 1945. február 16-tól 1946. május 14-ig.
Utánny. Budapest, OPKM, [1999].
ISBN: 963-7644-18-0 fûzött: 504 Ft

Kovásznai Viktória, L.: Fejezetek a magyar
éremmûvészet történetébôl. [Budapest], Argumentum – M. Numizmatikai Társ., cop. 1999.
ISBN: 963-446-115-8 fûzött: 1600 Ft

Kováts Albert: A tárlat metafizikája. [Budapest], Liget Mûhely Alapítvány, 1999. (Liget
könyvek)
ISBN: 963-7907-90-4 fûzött: 1200 Ft

Krúdy Gyula: Álmoskönyv. Budapest, Unikornis, 1999. (A magyar próza klasszikusai 70.)
ISBN: 963-427-326-2 fûzött: 2300 Ft

Kuprin, Aleksandr Ivanovic – Turgenev,
Ivan Sergeevic – Dostoevskij, Fedor Mihajlovic: A boszorkány, Elsô szerelem, Fehér éjszakák. Három kisregény. Budapest, M.

ISBN: 963-13-4817-2 fûzött: 1500 Ft

Marosvölgyi Zsuzsanna: A lélek sötét labirintusa. [S.l.], [s.n.], [1999].
ISBN: 963-03-8244 fûzött: 800 Ft

Marshall, Tom: Kapcsolatok. Budapest, Bp-i
Autonóm Gyülekezet, 1999.
ISBN: 963-00-2338-5 fûzött: 967 Ft

Marshall, Tom: Vezetôk és vezetés. Budapest, Zúgó Szél Alapítvány, 1999.
ISBN: 963-03-8821-9 fûzött: 967 Ft

Márton László: Árnyas fôutca. Pécs, Jelenkor,
ISBN: 963-676-194-9 kötött: 1100 Ft

Matematika az általános képzéshez a tanítóképzô fôiskolák számára. [Fôiskolai
tankönyv]. 4. kiad. Budapest, Nemz. Tankvk.,
1999, cop. 1996.
ISBN: 963-19-0356-7 fûzött: 1010 Ft

Matheson, Richard: Csodás álmok jönnek.
[S.l.], Verbárium Kvk., cop. 1999.
ISBN: 963-03-8676-3 fûzött: 1390 Ft

Maurensig, Paolo: A lüneburgi variáns. Regény. Budapest, Park, cop. 1999.

Lôrincz Anita, R.: Félreértett hagyomány. A
Kemény Zsigmond-i örökség továbbélése Halász Gábor, Szekfû Gyula és Szerb Antal munkásságában. [S.l.], Szerzô, 1999.
ISBN: 963-640-085-7 fûzött: 833 Ft

Lossonczy Tamás, Lossonczy Ibolya. Marosi Ernô, Mezei Ottó, Passuth Krisztina, Pataki Gábor, Nagy Ildikó, Szabó Júlia írásai.
Budapest, Balassi, cop. 1999.
ISBN: 963-506-275-3 kötött: 1500 Ft

Lotz, Jürgen – Schütte, Hans-Wilm – Veser, Thomas: Oroszország és Kelet-Ázsia.
(7.) , [1999]. (Az Unesco világöröksége)
ISBN: 963-367-514-6 kötött: 4980 Ft

Ly

ISBN: 963-698-042-X kötött: 3690 Ft
ISBN: 963-530-474-9 kötött: 1500 Ft

May, Karl: A haramia. Budapest, Unikornis,
1999. (Karl May összes mûvei 6.)
ISBN: 963-427-343-2 kötött: 2100 Ft

ISBN: 963-03-8077-3 fûzött: 1167 Ft

ISBN: 963-676-189-2 fûzött: 990 Ft

McDowell, Josh – Stewart, Don: Válaszok
a keresztyén hitet vizsgáló nehéz kérdésekre.
Budapest, KIA, 1999.

Madách Imre: Az ember tragédiája. Kisújszállás, Szalay Kvk., 1999.
ISBN: 963-9178-91-8 fûzött: 675 Ft

Madách Imre: The tragedy of man. Budapest,
Fekete Sas, cop. 1999.

ISBN: 963-8254-65-3 kötött: 2600 Ft

Mádl Antal: Thomas Mann világ- és emberképe. [Budapest], Argumentum, 1999.
ISBN: 963-446-119-0 kötött: 1500 Ft

ISBN: 963-11-7511-1 kötött: 498 Ft

Ottlik Géza: Továbbélôk. Pécs, Jelenkor,
ISBN: 963-676-195-7 kötött: 1100 Ft

Ö
ISBN: 963-9259-08-X kötött: 1490 Ft
ISBN: 963-8366-22-2 fûzött: 699 Ft
ISBN: 963-8366-24-9 fûzött: 560 Ft

ISBN: 963-8366-23-0 fûzött: 490 Ft

ISBN: 963-9081-53-1 fûzött: 675 Ft
ISBN: 963-85710-5-5 kötött: 898 Ft

Pap Géza: Vigyázzatok!. Tanítás az utolsó
idôkrôl. Budapest, Kálvin, 1999.

Morton, Chris – Thomas, Ceri Louise: A
kristálykoponyák rejtélye. A múlt, a jelen
és a jövô titkainak nyomában. [Pécs], Alexandra, [1999].
ISBN: 963-367-407-7 kötött: 1998 Ft

N
Nagy Barna: A teológiai módszer problémája
az úgynevezett dialektika teológiában. Budapest, Kálvin, 1999.
ISBN: 963-300-783-6 fûzött: 890 Ft

ISBN: 963-379-709-8 kötött: 2480 Ft

ISBN: 963-9097-67-5 fûzött: 260 Ft
ISBN: 963-300-790-9 fûzött: 490 Ft

Parti Nagy Lajos: Europink. Versek = Gedichte = poems = poémes. Budapest, Lettre,
1999. Pécs, Jelenkor.
ISBN: 963-676-206-6 kötött: 2640 Ft

Parti Nagy Lajos: Europink. Versek = Gedichte = poems = poémes. Budapest, Lettre,
1999. Pécs, Jelenkor.
ISBN: 963-676-206-6 kötött: 880 Ft

Pearson, David: A természetes ház könyve.
[Hogyan teremtsünk egészséges, kiegyensúlyozott és környezetbarát otthont]. 2. kiad. Budapest, Park, cop. 1999.
ISBN: 963-530-449-8 kötött: 4500 Ft

ISBN: 963-645-047-1 kötött: 3200 Ft

Péteri Attila: Anyakönyvi ügyintézés és iratmintatár, 1999. 1. Budapest, Unió, [1999].

ISBN: 963-85979-9-2 kötött: 2900 Ft

Péteri Attila: Anyakönyvi ügyintézés és iratmintatár, 1999. (2.) Budapest, Unió, [1999].

ISBN: 963-85979-9-2 kötött: 3900 Ft

Péter Jánosné – Wasztl Anna: Szárnyasételek. 987 recept. [S.l.], Papp-Ker Kft., 1999.

ISBN: 963-7966-67-8 fûzött: 1120 Ft

Peugeot 205. 954/1124/1360 köbcentis XV,
XY, XW és TU típusú, 1580 és 1905 köbcentis
XU típusú benzinmotorok, 1769 köbcentis
XUD dízelmetot, 1983-1990: javítási kézikönyv. Budapest, Maróti-Godai, cop. 1999.

Nagy verses mesés könyv. [Debrecen], Aquila, cop. 1998. (Aquila gyermekkönyvek)
ISBN: 963-9073-53-9 kötött: 2225 Ft

Nemere István: A Vatikán és a KGB. ideológiai
fellazítás, dezinformáció és merényletek fél
évszázadon keresztül: Dokumentumkötet.
[Pécs], Alexandra, [1999].
ISBN: 963-367-587-1 fûzött: 798 Ft

Németh Anikó: Angol nyelvtan. (1), Alapfok.
Budapest, Könyvmíves Kvk., cop. 1999.
ISBN: 963-9262-00-5 fûzött: 698 Ft

Németh Anikó: Angol nyelvtan. (2), Középfok.
Budapest, Könyvmíves Kvk., cop. 1999.
ISBN: 963-9262-01-3 fûzött: 750 Ft

Németh Anikó: Angol nyelvtan. (3), Középfok.
Budapest, Könyvmíves Kvk., cop. 1999.

ISBN: 963-388-280-X fûzött: 7840 Ft (1-2.)
ISBN: 963-388-281-8 fûzött:

ISBN: 963-03-8535-X fûzött: 798 Ft

ISBN: 963-85286-9-9 kötött: 3360 Ft

Phillips, Susan E.: Angyali csók. [Debrecen],
Aquila, 1999. (Vadrózsa könyvek)
ISBN: 963-679-017-5 kötött: 1720 Ft

Pintér Tibor: Századvégi bukolika. Budapest,
Fekete Sas, 1999.
ISBN: 963-8254-66-1 fûzött: 780 Ft

Pintér Zoltán: Erdély. Kisújszállás, Szalay
Kvk., [1999]. (Útitárs / idegenvezetôje külföldön)
ISBN: 963-9080-09-8 fûzött: 450 Ft

ISBN: 963-9262-02-1 fûzött: 850 Ft

Pintér Zoltán: Izmusok könyve. [Az abolicionizmustól a zoroasztrizmusig]. Kisújszállás,
Szalay Kvk., [1999].

ISBN: 963-18-8337-X fûzött: 2212 Ft

Piper, David: A mûvészet élvezete. 2. kiad.
[Budapest], Helikon, 1999.

Német kultúraelméleti tanulmányok. 1.,
Budapest, Nemz. Tankvk., 1999. (Forrásmunkák a kultúra elméletébôl)
Német kultúraelméleti tanulmányok. 2.,
1999. Budapest, Nemz. Tankvk., (Forrásmunkák a kultúra elméletébôl)
ISBN: 963-18-8338-8 fûzött: 1999 Ft

Német kultúraelméleti tanulmányok. 3.,
1999. Budapest, Nemz. Tankvk., (Forrásmunkák a kultúra elméletébôl)
ISBN: 963-18-8339-6 fûzött: 2333 Ft

Niziurski, Edmund: Szeplôs Márk hihetetlen
kalandjai. Kecskemét, Korda, 1999.
ISBN: 963-9097-68-3 fûzött: 490 Ft

Ny
Nyerges Gábor – Szalka András: Antimikrobás terápia a gyermekkorban. A fertôzéses
kórképek oki kezelésének vezérfonala. Budapest, Golden Book, cop. 1999.
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Örkény István: Mese-levelek. [Budapest], Palatinus, 1999.

P

Nagy Pál: Az elérhetetlen szöveg. Prae-palimpszeszt. Budapest, Anonymus, 1999.

Magyarország védett növényei. Budapest,
Mezôgazda, cop. 1999. (Magyarország ter-

ISBN: 963-9202-49-5 kötött: 5560 Ft

Osvát Erzsébet: Meglepetés. Budapest,
Móra, 1999. (Zsiráf könyvek)

Pajor András: Barlang, jászol, szelíd parázs.
Pásztorjátékok a mai embernek. Kecskemét,
Korda, 1999.

Móra Ferenc: Kincskeresô kisködmön. Debrecen, Tóth, [1999].

ISBN: 963-05-6214-6 kötött

fûzött: 1000 Ft

ISBN: 963-03-5112-9 fûzött: 975 Ft

Osborne, Ben: Mai csillagok – a jövô legendái.
[Kaposvár], Holló, [1999].

ISBN: 963-9202-50-9 kötött: 1790 Ft

Nagy Holló-könyv. [Budapest], [Athenaeum
K.], 1999.

Magyarország horgászvizei. Nagy horgászatlasz M=1:300 000: 813 horgászvíz, részletes információk = map of Hungary for anglers
= Ungarn-Karte für Angler. Budapest, TOPOPRESS, [1999].

ISBN: 963-8601-30-2 fûzött: 2000 Ft

Orvosetikai statutum. Etikai kódex, eljárási
szabály. Budapest, MOK, 1998.

Öveges József: Játékos fizikai kísérletek. Budapest, Aranyhal, [1999].

ISBN: 963-05-6213-8 kötött: 4490 Ft (1-2.)

Magyar jogtörténet. 2. jav. kiad. Budapest,
Osiris, 1999. (Osiris tankönyvek)

fûzött: 1800 Ft a 1. résszel együtt

Orosz Ildikó – Csernicskó István: The Hungarians in Transcarpathia. Budapest, Tinta
Kvk., 1999.

ISBN: 963-645-050-1 fûzött: 498 Ft

Mikszáth Kálmán: A tót atyafiak. [Budapest],
Akkord, [1999]. (Talentum diákkönyvtár)

Nagy Holló-könyv. [Budapest], [Athenaeum
K.], 1999.

Magyar értelmezô kéziszótár. 2. köt. L – Zs.
9. kiad. Budapest, Akad. K., 1999, cop. 1992.

ISBN: 963-7310-51-5 fûzött: 1800 Ft a 2. résszel
együtt

Oken, Alan: Amint fent, úgy lent. 2/2. köt. A horoszkóp., (Budapest) (Farkas L.I.), 1999.
(Hamvas könyvek)

Öveges József: Kísérletezzünk és gondolkodjunk!. Budapest, Aranyhal, [1999].

Nagy Gábor, O.: Magyar szólások és közmondások. 7. kiad. [Budapest], Talentum, cop.
1999.

Magyar értelmezô kéziszótár. 1. köt. A – K.
9. kiad. Budapest, Akad. K., 1999, cop. 1992.

ISBN: 963-9193-15-1 kötött: 2880 Ft

Oken, Alan: Amint fent, úgy lent. 2/1. köt. A horoszkóp., (Budapest) (Farkas L.I.) 1999.
(Hamvas könyvek)

ISBN: 963-9178-85-3 fûzött: 675 Ft

ISBN: 963-7495-80-0 fûzött: 1250 Ft

Maerker, Christa: Marilyn Monroe, Arthur Miller. Budapest, Glória, cop. 1999. (Híres párok)

ISBN: 963-9193-11-9 kötött: 2480 Ft

Obádovics J. Gyula – Szarka Zoltán: Felsôbb matematika. Budapest, Scolar, cop.

Öveges József: Az élô fizika. Budapest,
Aranyhal, [1999].

Megyesi Zoltán: Titkosírások. Kisújszállás,
Szalay Kvk., [1999].

ISBN: 963-8254-65-3 fûzött: 1900 Ft

Madách Imre: The tragedy of man. Budapest,
Fekete Sas, cop. 1999.

O
Obádovics J. Gyula: Felsôbb matematikai feladatgyûjtemény. Budapest, Scolar, 1999.

ISBN: 963-86009-0-X fûzött: 750 Ft

Móricz Zsigmond: Állatmesék. 5. kiad. [Budapest], Papirusz Book, 1997.

M

ISBN: 963-550-956-1 fûzött: 1300 Ft

Mayröcker, Friederike: Utazás az éjszakán
át. Pécs, Jelenkor, 1999. (Kiseurópa sorozat)

Mikszáth Kálmán: Mikszáth olvasókönyv. [712 éves gyerekeknek]. [Kaposvár], Holló,

Lyukas cipô. Olasz írónôk elbeszélései a XX.
században. [Budapest], Ponte Alapítvány,
1999.

ISBN: 963-389-7 fûzött: 5040 Ft

Kószó József: Lépcsôk. 4. átd. kiad. Szeged,
Szukits, [1999].

Mándy Iván: Fabulya's wives and other stories.
Budapest, Corvina, 1999.

ISBN: 963-547-022-3 kötött: 1290 Ft

ISBN: 963-627-260-3 kötött: 899 Ft

ISBN: 963-9137-67-7 kötött: 1980 Ft

ISBN: 963-03-7684-9 fûzött: 467 Ft

Matthews, Rupert O.: Természeti csodák
atlasza. Budapest, Merényi, cop. 1996.

ISBN: 973-9267-64-5 fûzött: 600 Ft

Kossuth Lajos: Kossuth breviárium. 4. kiad.
Budapest, Pán, 1999.

ISBN: 963-03-8778-6 fûzött: 1490 Ft

Makró. Irodalmi antológia. [Szeged], Messzelátó – Fiatal Szegedi Írók Köre, 1999.

ISBN: 963-9097-69-1 fûzött: 398 Ft

ISBN: 963-9047-43-0 fûzött: 848 Ft

Kontra Miklós: Közérdekû nyelvészet. Budapest, Osiris, 1999.

Nyugat Pest megye (Budai-hegység) útikalauz. Kalandozás múltban és jelenben, térben és idôben. Nagykovácsi, [Magánkiad.],
1999.

Major Mihály: Pierrot. Álarc nélkül. [Budapest], ZAJ-ZONe K., 1999.

Loiseau, Anne-Francoise – Couronne,
Pierre: Sissi. Utánny. Budapest, Egmont
Hungary, 1999.

ISBN: 963-427-315-7 fûzött: 1300 Ft

ISBN: 963-86006-2-4 fûzött: 490 Ft

L

ISBN: 963-427-324-6 fûzött: 1100 Ft

Kolozsvári Grandpierre Emil: A törökfejes
kopja. Budapest, Unikornis, 1999. (Magyar ifjúsági remekírók 11.)

Nyirô József: Íme, az emberek!. [Szentendre],
Kairosz, [1999].

Lánczi András: Modernség és válság. Leo
Strauss politikai filozófiája. [Budapest], Pallas
Stúdió – Attraktor, [1999].

Lindsey, Johanna: Pénzen vett szerelem. Budapest, M. Kvklub, 1999.

Koke, Jak: Krómba zárva. A Sárkányszív-trilógia második kötete. Budapest, Beholder,
1999. (Árnyvadász)

ISBN: 963-8232-78-1 fûzött: 2850 Ft

ISBN: 963-9239-13-5

Major János: Hazatérés. Budapest, Hungarovox, 1999.

ISBN: 963-9178-92-6 fûzött: 625 Ft

ISBN: 963-208-629-5 kötött: 4980 Ft

Pokol Béla: Szociológiaelmélet. Budapest,
Rejtjel, 1999.
fûzött: 2500 Ft

Portrék és életrajzok. A rendszerváltás forgatókönyve. 8. köt. Budapest, Új Mandátum,
ISBN: 963-9158-43-7 kötött: 3900 Ft

Pótlapok a hatályos jogszabályok gyûjteménye címû kiadvány 9. és 12. kötetéhez. Budapest, KJK-KERSZÖV, 1999.
ISBN: 963-222-322-5 fûzetlen: 20026 Ft

Pótlapok a hatályos jogszabályok gyûjteménye címû kiadványhoz, 98.. Budapest, Közgazd. és Jogi Kvk., 1999.
fûzetlen: 19 902 Ft

R

Rada Tibor: A Magyar Királyi Honvéd Ludovika
Akadémia és a testvérintézetek összefoglalt
története, 1830-1945. 1. köt., Budapest, Calgary, 1998.
kötött: 4900 Ft

Rajneesh, Bhagwan: Mi a meditáció?. [Budapest], LEELA Alapítvány, cop. 1999.
ISBN: 963-03-8635-6 kötött: 840 Ft

Raven, Stephen Thomas: Brit – amerikai szótár. Veszprém, Árkovits, 1999.
ISBN: 963-03-8303-9 kötött: 950 Ft

Reality, concept, drawing. Budapest, Mûszaki Kvk., 1999.
ISBN: 963-16-3032-3 kötött: 19900 Ft

Regionális természetföldrajzi atlasz. Tengerentúli világrészek: egyetemi és fôiskolai
tankönyv. Budapest, ELTE Eötvös K., cop.
1999.
ISBN: 963-463-242-4 fûzött: 1482 Ft

Rekordok képeskönyve. [Érdekességek az
univerzum, az élôlények, az emberiség és a
technika világából]. [Szeged], Szukits, cop.
1998.
ISBN: 963-9151-34-3 kötött: 3890 Ft

Révai új lexikona 4. köt. Bûn – cyt., Szekszárd, Babits 1999.

ISBN: 963-645-042-0 kötött: 2650 Ft

Shakespeare, William: Hamlet. [Budapest],
Akkord, [1999]. (Talentum diákkönyvtár)
ISBN: 963-645-051-X fûzött: 398 Ft

Sislay József: Sislay József amerikai magyar
költô költeményei. (1. köt.) , cop. 1999.
ISBN: 963-8128-60-7 fûzött: 500 Ft

Sly, Debby: A lovaglás gyakorlati kézikönyve.
[lovasiskola kezdôknek és haladóknak]. Pécs,
Alexandra, [1999].
ISBN: 963-367-535-9 kötött: 3980 Ft

Smith, Wilbur: Amikor az oroszlán zabál. [Budapest], Delej, cop. 1999.

Színházi anekdoták könyve. [Budapest], Saxum, [1999].
ISBN: 963-9084-68-9 kötött: 1280 Ft

Szuromi Pál: Jelek egy arcon. [S.l.], Magánkiad., 1999.
ISBN: 963-640-019-9 fûzött: 667 Ft

Somos Róbert: Pauler Ákos élete és filozófiája. [Budapest], Paulus Hungarus – Kairosz,
cop. 1999.

ISBN: 973-99185-3-0 fûzött: 1000 Ft
ISBN: 963-9193-14-3 kötött: 1750 Ft

ISBN: 963-9137-66-9 kötött: 2000 Ft

Technika I. felsô tagozatosoknak. Budapest, Mûszaki Kvk., cop. 1999.

ISBN: 963-446-118-2 fûzött: 900 Ft

Télapó itt van. [Debrecen], Aquila, cop. 1998.
(Aquila gyermekkönyvek)

ISBN: 963-16-2565-6 fûzött: 670 Ft
ISBN: 963-9073-55-5 kötött: 817 Ft

ISBN: 963-482-388-2 fûzött: 700 Ft

Thönges, Heinrich: Gyümölcslevek, gyümölcsborok, ecet és likôrök házi készítése. Budapest, Hogyf, cop. 1999.

ISBN: 963-9025-54-2 fûzött: 625 Ft

Tímár Péter: Budapest plein air. Budapest, Interart, 1998.

ISBN: 963-9025-17-8 fûzött: 625 Ft

Tolkien, John Ronald Reuel: A gyûrük ura 1.
A Gyûrû szövetsége. Budapest, Európa, 1999,
cop. 1985.

Steel, Danielle: Eltûnt!. 2. kiad. Budapest,
Maecenas, cop. 1997.

ISBN: 963-8484-12-8 fûzött: 1500 Ft

ISBN: 963-8035-63-3 fûzött: 1500 Ft

ISBN: 963-9161-823-7 fûzött: 675 Ft

Strauss, Leo: Természetjog és történelem. Budapest, Pallas Stúdió – Attraktor, 1999.
ISBN: 963-9022-10-1 kötött: 2300 Ft

Tolkien, John Ronald Reuel: A gyûrük ura 2.
A két torony. Budapest, Európa, 1999, cop.
1985.

ISBN: 963-530-388-2 kötött: 7500 Ft

Sz

Tolkien, John Ronald Reuel: A gyûrük ura 3.
A király visszatér. Budapest, Európa, 1999,
cop. 1985.

ISBN: 963-13-4830-X kötött: 5600 Ft

Rónay György: A kereszt igazsága. Esszék.
[Szentendre], Paulus Hungarus – Kairosz, cop.
1999.
ISBN: 963-9137-73-1 fûzött: 1680 Ft

Rushdie, Salman: Szégyen. Budapest, Európa, 1999.
ISBN: 963-07-6603-5 kötött: 1300 Ft

S

ISBN: 963-9025-53-4 fûzött: 417 Ft

Szabolcs Éva: Tartalomelemzés a gyermekkortörténet kutatásban. Gyermekkép Magyarországon, 1868–1890. Budapest, Nemz.
Tankvk., 1999.
ISBN: 963-19-4254-5 fûzött: 1229 Ft

Szabolcsi Bence: Zsidó kultúra és zenetörténet. Tanulmányok. Budapest, Osiris – MTA Judaisztikai Kutcsop., 1999. (Hungaria Judaica /
az MTA Judaisztikai Kutatócsoport kiadványai
13.)
ISBN: 963-508-083-2 fûzött: 1280 Ft

Saba, Umberto: Emlékek, elbeszélések. Budapest, Noran, 1999. (Leonardo könyvek)
ISBN: 963-9048-59-3 fûzött: 880 Ft

Salvatore, R. A.: Számûzött. [A legendás Sötételf trilógia második kötete]. Szeged, Szukits,
cop. 1999.

Szabó Zoltán: Kezdô sakkozók segédkönyve.
Debrecen, Tóth, [1999].
ISBN: 963-9161-88-8 fûzött: 675 Ft

Száz János: Tôzsdei opciók vételre és eladásra. Budapest, Tanszék Kft., 1999.
ISBN: 963-03-8386-1 fûzött: 3900 Ft

1000 kérdés, 1000 válasz a természetrôl.
[Pécs], Alexandra, [1999].

ISBN: 963-300-789-5 kötött: 590 Ft

Szeged. – Térkép. – Stadtplan. – Map.
M. 1:17 500. Budapest, Cartographia, 1999.

Sáry László: Creative music activities. Pécs,
Jelenkor, 1999. (Ars longa sorozat)
ISBN: 963-676-193-0 fûzött: 1200 Ft

Schmidt, Sigrid: Az immunrendszer védelme
és erôsítése. [Kaposvár], Holló, cop. 1999.
(Egészséges életmód)
ISBN: 963-9202-48-7 kötött: 1690 Ft

Schwartz, Daylle Deanna: Minden férfi disznó amíg másnak nem bizonyul. Használati utasítás férfiakhoz. [Pécs], Alexandra, [1999].
ISBN: 963-367-601-0 kötött: 999 Ft

Sellers, Charles – May, Henry – McMillen,
Neil R.: Az Egyesült Államok története. 2. kiad. Budapest, Maecenas Kv. – Talentum, cop.
1999. (Maecenas történelem könyvek)

ISBN: 963-367-056-X kötött: 1980 Ft
ISBN: 963-352-366-4 CM 250 Ft

Szentek legendái. Hasonmás kiad. Budapest,
M. Kvklub, 1999.
ISBN: 963-547-040-1 kötött: 3900 Ft

Szeretet. Versek a magyar irodalomból. Budapest, Auktor, cop. 1997.
ISBN: 963-7780-60-2 bársony: 749 Ft
ISBN: 963-86006-1-6 fûzött: 690 Ft

Szexuális mélyfúrások. A szürrealisták beszélgetései a szerelemrôl: tizenkét beszélgetés, 1928-1932. Budapest, Glória, cop. 1999.
ISBN: 963-7495-90-8 fûzött: 1250 Ft

ISBN: 963-16-3024-2 kötött: 7900 Ft

Várhidi Attila: Játsszunk színházat!. Dramatizált népmesék, Lázár Ervin-, Móra Ferenc-mesék, sulikomédiák gyermekszínjátszó rendezôknek, pedagógusoknak és bábosoknak.
Debrecen, Tóth, [1999]. (Szín-játék-tár)
ISBN: 963-9161-80-2 fûzött: 750 Ft

Vecchione, Glen: Játékos fejtörôk. Rejtvények,
trükkök és játékok. Szeged, Szukits, cop.
1999.
ISBN: 963-9151-40-8 fûzött: 790 Ft

Veresegyháziné Kovács Jolán: Nôk a történelemben. kislexikon. [Budapest], Anno,
ISBN: 963-9066-5-3 fûzött: 375 Ft

Veress Géza: Vásáry István politikai pályája.
Debrecen, Csokonai, cop. 1999. (Csokonai
história könyvek)
ISBN: 963-260-135-1 fûzött: 850 Ft

Verne, Jules: A jangada. Budapest, Unikornis,
1999. (Jules Verne összes mûvei 28.)
ISBN: 963-427-3467 kötött: 2400 Ft

Verne, Jules: A névtelen család. Budapest,
Unikornis, 1999. (Jules Verne összes mûvei
27.)

ISBN: 963-07-6256-0 kötött

Verses állatmesék. Válogatás a magyar irodalom legszebb gyermekverseibôl. (2.) , cop.
1997.

ISBN: 963-07-6257-9 kötött

Veszprém megye. M. 1:200 000. Budapest,
Cartographia, 1999.

ISBN: 963-352-640-X CM 450 Ft

Villon, Francois: Francois Villon válogatott versei. Budapest, Sziget, 1999. (Sziget verseskönyvek)

Tolna megye. M. 1:200 000. Budapest, Cartographia, 1999.
Tonhauser László: Nem kérek bocsánatot. Budapest, Totem, 1999.
ISBN: 963-03-8553-8 fûzött: 1490 Ft

Töröcsik Mária: Empathetic marketing. Budapest, Nemz. Tankvk., 1999.
ISBN: 963-19-0314-1 fûzött: 2781 Ft

Törô István: Fény a köveken. Versek. [Budapest], Kornétás, cop. 1999.
ISBN: 963-7843-78-7 fûzött: 1000 Ft

Tóth Béla: Magyarország felett. Budapest, Malenco, cop. 1999.
Tóth Béla: Over Budapest. Budapest, Malenco,
cop. 1997.
ISBN: 963-04-7758-0 kötött: 4424 Ft

Tóth Sándor: A fafeldolgozás 1945 elôtt. Fejezetek a fa-, bútoripar és az asztalosság történetébôl Magyarországon a kezdetektôl 1945ig. Budapest, Agroinform, 1999.
ISBN: 963-502-690-0 fûzött: 1792 Ft

Travers, Pamela Lyndon: Mary Poppins a
parkban. Budapest, Ciceró, cop. 1999.
(Klasszikusok fiataloknak)
ISBN: 963-539-276-1 kötött: 1450 Ft

Szervác József: Aszály elôtt. Budapest, Hungarovox, 1999.

ISBN: 963-9076-69-4 bársony: 1000 Ft

ISBN: 963-07-6255-2 kötött: 3600 Ft. (1-3.)

ISBN: 963-03-7059-X kötött: 4990 Ft

ISBN: 963-9151-90-4 fûzött: 990 Ft

Sándor Endre: Örömben és bánatban. Imakönyv. Budapest, Kálvin, 1999.

ISBN: 963-208-598-1 kötött: 4980 Ft

Taylor, Alan John Percivale: A második világháború okai. 2. kiad. Budapest, Scolar,

Steel, Danielle: Saigon. 2. kiad. Budapest,
Maecenas Kv., cop. 1997.

Romsics Ignác: Hungary in the twentieth century. [Budapest], Corvina – Osiris, 1999.

V
Valentin, Emmanuel – Tretiack, Philippe:
Törökország. [Budapest], Helikon, cop. 1999.

ISBN: 973-99185-1-4 fûzött: 950 Ft

ISBN: 963-9161-55-1 kötött: 875 Ft

Róma. Budapest, Park, cop. 1999. (Gallimard
útikönyvek)

ISBN: 963-679-076-0 kötött: 1820 Ft

Valóság, gondolat, rajz. Építészeti grafika.
Budapest, Mûszaki Kvk., 1999.

Steel, Danielle: Ékszerek. 2. kiad. Budapest,
Maecenas Kv., cop. 1997.

Róka Sándor: Számkeresztrejtvények. Debrecen, Tóth, [1999].

ISBN: 973-97661 fûzött: 850 Ft

Tavaszy Sándor: Válogatott filozófiai írások.
Kolozsvár, Pro Philosophia, 1999. Szeged,
JATE BTK Fil. Tansz.. (A magyar nyelvû filozófiai irodalom forrásai 2.)

ISBN: 963-530-387-4 kötött: 2500 Ft
ISBN: 963-9161-82-9 fûzött: 550 Ft

Uris, Leon: Mil’a 18. 2. kiad. [Debrecen],
Aquila, 1999.

ISBN: 963-86006-5-9 fûzött: 200 Ft

Somló Bódog: Értékfilozófiai írások. Kolozsvár,
Pro Philosophia, 1999. Szeged, JATE BTK Fil.
Tansz.. (A magyar nyelvû filozófiai irodalom
forrásai 1.)

Soós Katalin: 1956 és Ausztria. Szeged, JATE
Bölcsészettud. Kar, 1999.

Róka Sándor: Logi-sztorik. [Ötperces fejtörôk].
Debrecen, Tóth, [1999].

ISBN: 973-26-0565-0 kötött: 4200 Ft

Vallomás. 2. kiad. Budapest, General Press,
[1999].

ISBN: 963-85821-8-9 fûzött: 1900 Ft

Rókáné Kalydi Bea: 150 kérdés és válasz a fizika körébôl. Debrecen, Tóth, [1999].

ISBN: 963-208-537-X kötött: 2980 Ft

T

Soós Ferenc: Magyarország kincstartói, 13401540. [Budapest], Argumentum, 1999.

Riso, Don Richard – Hudson, Russ: Személyiségtípusok. Budapest, Park, cop. 1999.

ISBN: 963-9087-30-0 kötött: 2980 Ft

Ungvári Z. Imre: Változó értelemben. Közelítések a filozófiához. Kolozsvár, Komp-Press –
Korunk Baráti Társ., 1998. (Ariadné könyvek)

Szilágysági magyarok. Bukarest–Kolozsvár,
Kriterion, 1999.

ISBN: 963-9124-20-6 fûzött: 1298 Ft

Solymár József: A Palócföld élni akar. Budapest, Hungarovox, [1999].

ISBN: 963-9015-93-8 kötött: 3800 Ft

Révész Sándor: Egyetlen élet. Gimes Miklós
története. Budapest, Sík – 1956-os Int., 1999.

Szilágyi Ákos: Oroszország elrablása. A szovjettelen unió története. [Budapest], Helikon,
1999. (Helikon Universitas)

U
Új kortárs magyar színészlexikon. Budapest, Magazin Holding Kft., 1999.
ISBN: 963-03-4862-0 kötött: 2960 Ft

Ungarische Volksm„rchen. Szeged, Grimm,

Az Argumentum, a Belvárosi, a Korona, a
Paginarum, a Park, a Passage és az
Útmutató Kiadó kizárólagos terjesztôje

ISBN: 963-427-345-9 kötött: 2400 Ft

ISBN: 963-9073-15-6 kötött: 1190 Ft
ISBN: 963-352-642-6 CM 450 Ft

ISBN: 963-8138-38-6 kötött: 1200 Ft

Vofkori Mária: Társadalmi és gazdasági változások az udvarhelyszéki Havasalján a 17-18.
században. Kolozsvár, Erdélyi Múz-egyes.,
1999. (Erdélyi tudományos füzetek 226.)
ISBN: 973-98579-0-6 fûzött: 790 Ft

Voltz, Reiner: A német juhászkutya tartása,
ápolása, táplálása. [Pécs], Alexandra, cop.
1999. (Kedvenceink)
ISBN: 963-367-629-0 kötött: 1190 Ft

Vörösmarty Marcell: Nem a tér halt meg a
jövô született. Válogatott versek. Budapest,
Uránusz, 1998.
ISBN: 963-9086-74-6 fûzött: 560 Ft

W
Walsch, Neale Donald: Beszélgetések Istennel. 3. kv. A párbeszéd folytatódik., Budapest,
Édesvíz 1999.
ISBN: 963-528-400-4 fûzött: 1350 Ft

Welford, Heather: Babát várunk. Gyakorlati útmutató a kismama testének és életmódjának
változásaihoz, valamint a magzat fejlôdéséhez: [a felelôsségteljes családtervezéstôl a
gyermek születéséig]. [Debrecen], Aquila, cop.
1998. (Marshall-egészségkalauz)
ISBN: 963-679-053-1 kötött: 2950 Ft

Welsh, Irvine: Filth. [S.l.], Vintage, 1999.
ISBN: 0-09-928429-4 fûzött: 1877 Ft

Weöres Sándor: Versek a hagyatékból. Egybegyûjtött versek 4.. Budapest, Saxum – Weöres
S. örököse, 1999.
ISBN: 963-9084-80-8 963-9084-61-6 kötött: 1600 Ft

Werner, Heidrun: Lovak. Fajták, tartás, kiképzés, sport. 3. kiad. Budapest, SubRosa, 1999,
cop. 1993.
ISBN: 963-9152-17-X kötött: 2800 Ft

Westland, Pamela: Nagy karácsonykönyv.
Ünnepi ételek, díszítés és az örömteli ajándékozás titkai. Pécs, Alexandra, [1999].
ISBN: 963-367-102-7 kötött: 3490 Ft

A NAPKÖNYV nagykereskedelmi áruház kulturált környezetben,
1,2 kilométernyi polcon, több mint 5000 címet kínál vásárlóinak. Rendeléseket faxon és telefonon is elfogadunk. Olcsó és
gyors házhoz szállítást vállalunk az ország bármely pontjára.

Figyelje akcióinkat!
Címünk: 1158 Budapest, Késmárk u. 9. (Agritek-telep)
Telefon: 417 34 38 ; 417 34 39 Fax: 417 34 41
Internet: www.netcity.hu

Nyitva tartás: H: 8h – 16h, K-Cs: 7h – 17h, P: 8h – 14h
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Wilson, Hilary: A fáraók népe. A földmûvesektôl az udvaroncokig. [Debrecen], Gold Book,
[1999].
ISBN: 963-9248-11-8 kötött: 1980 Ft

Z
Zbarski, Ilƒ – Hutchinson, Samuel: A mauzóleum árnyékában. Budapest, Európa, 1999.
ISBN: 963-07-6628-0 fûzött: 1100 Ft

Zellei Gábor – Balázs Karina: Hivatali angol
tárgyalási kézikönyv. Alap- és középfok. [Budapest], Paginarum – Librotrade, 1999. (Szakmai nyelvkönyv sorozat)
ISBN: 963-9133-752 fûzött: 1399 Ft

Zenz, Michael: A fájdalomterápia kézikönyve.
Diagnosztikus és terápiás útmutató a bochumi
Fájdalomklinika vezérfonala alapján. Budapest, Gold Book, 1999.
ISBN: 963-8232-73-0 fûzött: 3950 Ft

Az összeállítás a Könyvtárellátó Közhasznú
Társaság információs rendszere alapján készült. A felsorolt könyveket a Könyvtárellátó már felajánlotta megvásárlásra a
könyvtáraknak, ill. megrendelhetôk a társaság home lapján (www.kello.hu).

A Maecenas Könyvkiadó
ünnepi ajánlata

A Móra Kiadó
novemberi újdonságai

Erdély és népei
Szerkesztette Mályusz Elemér
Írta: Alföldi András, Bíró Sándor,
Elekes Lajos, Fekete Nagy Antal,
Gáldi László, Gallay Domokos,
Györffy György, Kniezsa István,
Maksay Ferenc, Pukánszky Béla
Maecenas Történelemkönyvek sorozat
Kötetünk antikvár aukciók slágere,
igazi könyvritkaság. Tudós szerzôi Erdély népeinek történetét az ókortól
1941-ig tekintették át, szakszerûen és
hitelesen.
244 oldal, kötve 165x235 mm
1990 Ft
ISBN szám: 963 203 013 3
Európa uralkodói
Írta: Petr Cornej, Ivana Cornejová,
Pavel Hoke, Vera Hrochová,
Jan P. Kucera, Jan Kumpera,
Vratislav Vanicek, Vit Vlnas
Fordította: Tamáska Péter
Maecenas Történelemkönyvek sorozat
Lexikonunk európai uralkodókat és dinasztiákat mutat be az ötödik századtól
napjainkig. A neves cseh szerzôk nemcsak adattárat írtak, hanem emberközelbe is hozzák a szereplôket.
328 oldal, kötve 165x235 mm
2650 Ft
ISBN szám: 963 203 017 6
Charles Sellers – Henry May –
Neil R. McMillen:
Az Egyesült Államok története
2. kiadás
Fordította: Hahner Péter
Maecenas Történelemkönyvek sorozat
Az amerikanisztika tudományágának
gyors és látványos hazai felfutása szükségessé tette, hogy a nevezetes egykötetes USA-történetet ismét közreadjuk.
452 oldal, kötve 165 x 235 mm
2650 Ft
ISBN szám: 963 203 012 5
Kurt Vonnegut:
Hókuszpókusz 2. kiadás
Fordította: Molnár István
Az amerikai író népes hazai táborának
régi óhaja, hogy a nevezetes „börtönregényt” ismét közreadjuk. A fekete humor mágusának abszurd remekmûve
igazi könyvélmény.
352 oldal, kötve 112x195 mm
1200 Ft
ISBN szám: 963 203 015 x

Fekete István
Csí
(zsiráf könyvek)
64 p., 112x197 mm, kötve, Bakai Piroska rajzaival
498 Ft
Csí és Vit, a fecskepár nagy útra készül. Ideje volna indulni már a meleg tenger
partjáról haza, ahol üresen várja ôket a malomalji fészek. A kis fecskeasszony
sebesült szárnya azonban nem bírná az utazást. Maradnia kell hát, egyedül. És
várja, hûségesen várja a párját...
Janikovszky Éva
Cvikkedli
(zsiráf könyvek)
40 p., 112x197 mm, kötve, Réber László rajzaival
498 Ft
Ezt a fura nevet Dani adta annak a kalapos, cvikkeres, szivarozó bácsinak, akinek fényképét a régi családi képeket ôrzô fadobozban találta. Cvikkedlit senki
sem ismerte, hiába nézegették, nem is értették: hogyan került a dobozba. De
ki lehetett ô?
Jólesz György
Zsófi és a Zokninyúl
(Pöttyös könyvek)
144 p., 124x183 mm, fûzve, illusztráció Tersztyánszky Orsolya
748 Ft
Nem könnyû ellentmondanunk, ha az éjszaka közepén odalép hozzánk egy barátságos, ám meglehetôsen nagyra nôtt zöld nyúl, és kedvesen, de határozottan
a segítségünket kéri. Zsófi is hamar beadja derekát, és újdonsült barátjával tart,
hogy megmentsék Serföldet.
Komjáthy István
Botond és más regék
112 p., 165x236 mm, kötve, Gyôrfi András rajzaival
1198 Ft
A kötet ezer év mondáiból és regéibôl merít, továbbá betekintést nyújt a magyarság hiedelemvilágába is. A kötet három jól elkülöníthetô egységre oszlik: a
népi hitvilágra támaszkodó népi mitológia, a történeti mondák csoportja (Lehel,
Botond, Kupa vezér, Mátyás-király, Rákóczi futása stb.), a Kossuth és a szabadságharc eseményeihez köthetô történetek (Petôfi, Bem apó illetve a vértanúk).

Danielle Steel:
Hullócsillagom
Nick Traina megrendítô története
Fordította: Bánki Bálint
Az amerikai Danielle Steelrôl, a világ
egyik legkeresettebb írónôjérôl kevesen
tudják, hogy élete drámai fordulatok
sorozata. Legújabb könyve híres zenész-költô fia mániás depresszióval vívott küzdelmének igaz krónikája. A lebilincselô mû fôleg Nick magyar sorstársainak nyújthat lelki vigaszt.
344 oldal, kötve 150x235 mm
1500 Ft
ISBN szám: 963 203 014 1

Megrendelhetô a kiadónál is:
1054 Bp., Szemere u. 21.
Telefon/fax: 311-2836

A könyvek megvásárolhatók a könyvesboltokban,
kereskedôknek forgalmazza a LAP-ICS Kft.
1134 Budapest, Váci út 45. Tel.: 359-04-22, Fax: 350-66-23

