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Elôzô számunkban a Költészet Napjáról
írtam, és íme, máris itt a másik jeles nap.
Most, április 21-étôl 23-áig lesz a Buda-
pesti Nemzetközi Könyvfesztivál a Bu-
dapest Kongresszusi Központban. E szá-
munk tartalma bizonyos mértékig en-
nek a jegyében alakult ki, hiszen emiatt
kértünk interjút a Nemzeti Kulturális
Örökség Minisztériumának vezetôjétôl,
Rockenbauer Zoltántól, a Magyar
Könyvkiadók és Könyvterjesztôk Egye-
sülésének igazgatójától, Zentai Péter
Lászlótól, aki külön is hangsúlyozta,
hogy a könyvfesztivál megrendezését
hagyományosan az április 23-án tartott,
a Könyv és a Szerzôi Jog Világnapjához
idôzítik. A könyvnek is van hát világ-
napja. A könyv, amely évszázadokon ke-
resztül a kultúra hordozója és jelképe
volt egyben, és talán még ma is az, meg
is érdemli a saját világnapot. Az emberi-
ség történetében számon tartunk nagy,
történelemformáló találmányokat, de
valószínûleg jóval kevesebb olyat tud-
nánk elôszámlálni, amely technikai új-
donságával egyenlô mértékben hatott az
emberi szellem történetére, a világfor-
máló gondolatok elterjedésére, az embe-
ri kultúra demokratizálódására. A kéz-
írásos kódexmásolatok korából az embe-
riség elôrelépett a mainzi nyomdász, Jo-
hannes Gutenberg találmánya révén a
tömegesen sokszorosítható könyvek ko-
rába. A könyveknek ezt az emberi vilá-
gát azóta, hogy felsejlettek a gondolatok
rögzítésének és elterjesztésének techni-
kailag más lehetôségei, Marsall McLu-
han metaforikus elnevezését használat-
ba véve, mindenki Gutenberg-galaxis-
ként emlegeti, és idônként eltöprenge-
nek rajta, hogy vége lesz-e az írásbeliség
könyv alapú korszakának, vagy sem.
Megjósolni nemigen lehetne, amit most
láthatunk, az az, hogy a számítógépes
szakemberek könyvekbôl (is) tanulják
tudományukat. Az új technikai lehetô-
ségek pedig megtermékenyítik a könyv-
ipart, soha nem látott távlatokat tárva a
könyvkiadás, a könyvkereskedelem elé,
így a réginek és az újnak a kölcsönhatá-
sából egészen bizonyosan valami eddig
el sem képzelt „galaxis” születik majd az
új évezredben.

Kiss József
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Kanamban, ahol kedvezô a klíma a zöldség-
és gyümölcstermesztésre, a kolostorban is
inkább zöldségekbôl áll az étrend. Campa
ehhez is jár, ez a leghíresebb tibeti étel. Pi-
rított árpaszemekbôl ôrölt lisztet öntenek
kis csészékbe, majd erre teát, tejet vagy jog-
hurtot töltenek. A pépet ujjainkkal kis gom-
bócokká gyúrjuk, és máris kész a campa. Az
Indiában élô tibetiek kedvelik az indiai le-
pényt, a csapatit, amely apróbb lángosra ha-
sonlít és forrón, kenyér helyett eszik, fôleg
zöldségfélékhez.

Délután a kanami kolostorban mintha
elölrôl kezdôdne a nap. Étkezés után a szer-
zetesek ismét visszavonulnak meditációra
és a szent könyvek olvasására, mások a ko-
lostor körüli munkákat végzik és az esti pu-
dzsát készítik elô. Az apát foglalkozásokat
tart a novíciusoknak.

*
A tibeti kolostorokban a tapasztaltabb

szerzetesek a meditációikhoz gyakran
használnak ún. tantrikus zenét. A tantri-
kus iskolák a transzcendens, az anyagi vi-
lágon túli létezés formáit próbálgatják,
ez az irányzat kifejezetten misztikus.
Mágikus gyakorlatokat is végeznek. En-
nek a zenének, de a kolostori zene egyik
fajtájának sem célja a jelenlévôk gyö-
nyörködtetése. Mindenkor rituális ese-
mény az elôadás, a tantrikus zene azon-
ban, ezen felül, segíti a meditációs elmé-
lyülést is. A kagylótrombiták, a rövidkür-
tök, az oboák és fôleg a két–három mé-
teres réztrombiták hosszan kitartott
hangjai az elme rezdületlen állapotban
tartását segítik elô, azt, hogy ne szakad-
jon el látomásától. Ugyanezt a célt szol-
gálja a szerzetesek vokáljának rendkívül
mély regiszterben hangzó éneke, a han-
gok hihetetlenül hosszú kitartása. A töb-
biek énekét hallgatva, vagy ezt a hangot
elôállítva, a szerzetes hatékonyabban
végzi meditációját.

A világon a legmélyebb fekvésû emberi
hang elôállítására a lámaista szerzetesek ké-
pesek. Teljesítményük utánozhatatlan. Se-
hol a világon nem képesek erre az éneke-
sek, hangképzô szerveik ezekben a regisz-
terekben felmondják a szolgálatot. A tibe-
ti szerzetesek teljesítménye egyedül azzal
magyarázható, hogy már novícius koruk-
tól intenzíven tanulják a kolostori ének-

lést, s hangképzô szerveik ilyen  terhelés
alatt fejlôdnek.

*
A Himalája komorabb, fenségesebb arcá-

hoz szorosan hozzátartozik a Kailásza-hegy
„kellemetlen szögletessége”. Markáns barát-
ságtalansága és az ezen a tájon tomboló vad
szelek és viharok is mind a hegy legneveze-
tesebb lakóját, Siva istent idézik.

Siva az egyik legkülönösebb, ám legmeg-
nyerôbb isten, akit az ember az égiek között
tisztelt valaha, s nemcsak a himalájai kultú-
rákban. Dühöngô, de kegyes, erôs, de lágy-
szívû, erôszakos, de lovagias, önérzetes, de
igazságos, kegyetlen, de jóságos, pusztító,
de teremtô, egyszóval: igazi férfi. Szélsôsé-
geivel ô a világrend fenntartója.

Amikor felesége apja nem hívta meg Sivát
egy áldozati ünnepségre, mert külsejét ápo-
latlannak tartotta, kifogásolta, hogy kígyók
laknak a hajában, kísértetek és rossz szelle-
mek társaságában állandóan a temetôkben
járkál és csak az ôrültekkel és a sötétség lé-
nyeivel tart barátságot, Szati, a büszke ass-
zony, ezt olyannyira megalázónak érezte,
hogy férje becsületének védelmében az ál-
dozati ünnepség máglyájára vetette magát.
Szati tudta, miért szereti Sivát annyira,
hogy apjával szembefordulva feláldozza
magát a becsületéért. Elôször is Siva jóképû
isten, aki óriási szellemi erejével (amit me-
ditációiból nyer), uralkodik a lidércek és
szellemek minden rendû és rangú társasá-
gán. Amint neve is jelzi, Siva „szerencsés és
boldogságot hozó”. Minden jó és rossz tu-
lajdonságával ôrülten szerette Szatit, akinek
összeégett testével fájdalmában hétszer tán-
colta körül a világot. A világ minden te-
remtménye vele szenvedett, s a Kailászán
megrémültek az istenek, mi lesz a világgal,
ha Siva nem tér magához gyászából. Végül
új asszonyt találtak számára és különbözô
praktikákkal rávették, hogy vele vigasztalód-
jon, s pusztító és teremtô ereje visszatérté-
vel ismét tartson rendet a világban.

Siva azóta minden világkorszak végén le-
rombolja a teremtett világokat, s aztán segít
újat alkotni helyettük. A hindu számítások
szerint nemsokára ismét véget ér egy világ-
korszak. Siva innen a Himalájából, a szeles,
viharos Világhegyrôl irányítja majd ennek
a világnak a lerombolását. Aztán majd, is-
mét innen, újat teremt – másoknak. Ez a

dolga. És a hinduk számon is kérik rajta, ha
nem végzi jól. De tantrikus istene (Szamva-
ra) ô a buddhistáknak is. Nekik is tartozik
annyival, hogy jól végezze a dolgát.

*
Kanam faluban, lent a völgy hinduk lakta

alsó végén, ünnepi szertartás kezdôdött. A
Dévi istennô temploma elôtti teret tánclé-
pésben járják körül az éneklô asszonyok,
külön sorban, hangszereikkel, a férfiak. Az
asszonyok hosszú fehér vászonruhába öl-
töztek, vállukon piros-fehér kendô, fejükön
széles karimájú zöld kalap, fekete copfjuk-
ban sárga virág. A férfiak ugyancsak ünnep-
lôben, vastag, fehér vászonból varrt kabát-
ban, hosszú sálban, zöld-fehér kerek sapká-
ban járják a táncot, miközben hatalmas
trombitákkal, kürtökkel és dobokkal az ün-
nepi zenét szolgáltatják.

A szinte teljesen nyitott templomban Dé-
vi istennô egyik félelmetes megjelenése, a
tízkarú Durga alakja, valóban ijesztô, hatal-
mas agyagszoborba formázva. Dévi istennô
minden megjelenésében Siva asszonya, nél-
külözhetetlen nôi párja. Szelíd megjelenése
volt az önfeláldozó Szati, egyik félelmetes
alakja pedig Durga. Durga szépséges sárga
asszony, ám minden bája ellenére rémisztô
jelenség. Egy himalájai tigrisen lovagol és
tíz kezének mindegyikében fegyver. Lán-
gokból keletkezett, amelyek Brahmá, Vis-
nu, Siva és a többi isten szájából törtek elô.
Arra született, hogy öljön. Hogy elpusztítsa
a démonokat.

Az ô születését ünneplik a kanami hin-
duk, neki szól a zene, Durgát dicséri a távo-
li Kailásza-hegy csúcsán.

*
A falu felsô végén, a buddhista kolostor

tetején eközben megszólal a napot búcsúz-
tató tibeti zene. Ahogy a napkeltét, úgy a
napnyugtát is zenével köszöntik. A tibeti
szerzetesek csakis e két alkalommal szólal-
tatják meg hangszereiket a kolostor falain
kívül. Soha máskor. A keletkezés és az el-
múlás pillanatait köszöntik így, ami köztük
van, az nem különösebben lényeges. Ab-
ban a pillanatban, ahogy a nap lebukik a he-
gyek mögött, elnémul a zene is. Már nincs
miért szólnia.

Vége

Sári László
A Himalája arca
Utazás egy tibeti kolostorba
6. rész
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Rockenbauer Zoltán januártól vezeti a Nemzeti Kulturális
Örökség Minisztériumát, azt a minisztériumot, amelynek állam-
igazgatási tevékenységi körébe tartozik a magyar könyvkultúra
ügye is. Emiatt kértünk lapunk számára interjút a minisztertôl,
és azért most, mert korábbi terv szerint ô mondott volna beszé-
det az április 21-étôl 23-áig tartó Budapesti Nemzetközi Könyv-
fesztivál ünnepélyes megnyitóján. A beszélgetés kezdeményezé-
se és megvalósulása között eltelt idôben úgy módosult a hely-
zet, hogy más elfoglaltsága miatt mégsem a miniszter nyitja meg
a Könyvfesztivált. Emiatt volt elsô kérdésünk az, hogy milyen alap-
gondolatra fûzte volna fel a megnyitó beszédet?

– Ha ünnepi beszédet kell mondanom, mindig alaposan meg-
tervezem. Egy el nem mondandó beszéd vezérfonaláról hirte-
lenjében nehéz lenne értekeznem. Egyébként sem kenyerem az
ünnepi szónaklatok mondása, és ezúttal
nem is nekem kell rajta gondolkodnom,
hiszen Várhegyi Attila államtitkár beszél
majd a megnyitón.

– A magyar könyvkultúra nagy eseménye
minden évben a Budapesti Könyvfesztivál. Az
idein talán már látható lesz az elmúlt év ki-
emelkedô könyves eseményének, Magyarország
frankfurti könyvvásári díszvendég szereplésé-
nek a hatása, tanúságai. Mit gondol tavalyi
frankfurti szereplésünkrôl, milyen eredmények-
kel járhat hosszabb távon?

– Fél év távlatából sem látható pontosan,
hogy mennyire lesz tartós a hatása a kriti-
kák alapján nagyon sikeresnek tûnô frank-
furti rendezvénynek. A hozzávetôleg vég-
leges mérleg csak  évekkel késôbb vonha-
tó meg. Annak azonban máris örülhe-
tünk, hogy sikerült a német olvasóközön-
séggel Márai Sándort és Kosztolányi De-
zsôt megismertetni, a magyar irodalom
Németországban jól ismert alkotói mellé
más magyar szerzôket is felzárkóztatni. Hogy hosszabb távon mi
történik, az attól függ, hogy a lefordított mûvek piaci eredmé-
nyei milyenek lesznek. Minden könyvsiker végsô soron úgy ala-
kul ki, ahogy a pletyka terjed… Tokióban, a magyar kulturális
hét alkalmából találkoztam egy japán írónôvel, fordítóval, s már
ô is azt mondta, hogy Márait le kellene fordítani japánra, mert-
hogy hallotta, hogy a „Gyertyák csonkig égnek” és az „Egy pol-
gár vallomásai” Olaszországban, Németországban komoly érdek-
lôdést váltott ki. Ez jó jel. Nagyon gyakran a szerencsén is mú-
lik, sikerül-e bevezetni egy nevet, vagy sem. A millenniummal
összefüggô külföldi rendezvénysorozatok most sokat segíthet-
nek. A Krakkó 2000 program keretében például értékes magyar
irodalmi és történelmi mûvek jelennek meg lengyelül… Kifeje-
zetten szorgalmazom, hogy a környezô országokkal fordítói cse-
reprogramot hozzunk létre. Március folyamán a horvát, cseh és
a szlovák kulturális miniszterrel is volt alkalmam errôl beszélni,
kedvezôen fogadták az elképzelést.

– Hogyan látja a magyar kultúrán belül a könyvkultúra, a könyv-
szakma helyét, lehetôségeit?

– Igazság szerint vegyesen. Azt hiszem, soha nem volt olyan
gazdag a könyvkínálat, mint most. Másfelôl a könyvdömping
mindig párosul egyfajta felületességgel. Arra gondolok, hogy a

szakkönyvpiacon például nagy a bôvülés, viszont a kiadók gyak-
ran megspórolják a szaklektort, és ez bizony meglátszik a fordí-
tás minôségén. A ’90-es évek könyv- és kiadói bummja következ-
tében meglehetôsen áttekinthetetlenné vált a könyvpiac. Akado-
zott a kötelespéldány-szolgáltatás is. A rendszerváltást követô el-
sô évek a könyvkiadás összeomlásával fenyegettek. Ekkoriban
nagyon sok olcsó kivitelû, gyenge minôségû kiadvány jelent
meg. Úgy látom, mára egyensúly alakult ki e téren, s ma már lé-
nyegesen igényesebbek a kiadványok. A krízisen mindenképpen
túl vagyunk.

– A krízishelyzet elmúlásához nem kis segítséget nyújtottak a különbö-
zô költségvetési könyvkiadási támogatások a Felsôoktatási Tankönyv-
és Szakkönyvkiadási program, a Nemzeti Kulturális Alapprogram, a
Magyar Könyv Alapítvány pályázatain keresztül. Jut-e idén is pénz a
könyvkiadás támogatására?

– A Magyar Könyv Alapítvány kap kiadástámogatásra 80 millió
forintot az idén, és a Nemzeti Kulturális Alapprogram könyvki-
adásra 200 millió forintot tud szétosztani. Támogatások esetében
az a helyes, és én magam is azt szorgalmazom minden könyvtá-
mogatási kérelemnél, hogy ne az állam vállalja teljes egészében a
költségeket, csak mintegy ösztönzôleg segítse a kiadvány megje-
lenését. A költségek felét, harmadát vagy kisebb százalékát adjuk
– kiadványtól függôen. Az állami támogatásra egyértelmûen

szükség van, mert vannak olyan könyvek,
amelyeknek a megjelentetése sosem lesz
rentábilis, de elengedhetetlen, hogy kap-
hatóak legyenek. Ugyanakkor úgy helyes,
ha a támogatási rendszer nem kényelme-
síti el a kiadókat, szerzôket, és a kiadási
költségek fedezetéhez más források bevo-
násával maguk gondoskodnak. Ez az elv a
kulturális lapokra is érvényes. Ha a nyere-
séget nem is várjuk el, a kulturális lap- és
könyvkiadásnak bizonyos mértékig alkal-
mazkodnia kell a piaci viszonyokhoz.
– A magyar könyvkultúra nagyszabású ese-
ménysorozatának ígérkezik az Olvasás Éve
program, milyen fázisban vannak, hol tarta-
nak ennek az elôkészületei?
– A program 2001 januárjától veszi kezde-
tét, és terveink szerint másfél évig tart. En-
nek megfelelôen még formálódóban van a
program költségvetése, mindenesetre je-
lentôs, százmilliós nagyságrendû összegrôl
lesz szó. A program részletes kidolgozása

jelenleg is zajlik, most alakul ki, hogy milyen részprogramokat fog-
lal majd magába. Célunk az olvasáskultúra színvonalának fenntar-
tása, sôt emelése. Magyarország egyébként ezen a téren egyáltalán
nem áll rosszul más európai országokhoz viszonyítva. Persze jobb
lenne, ha még többen olvasnának és valóban színvonalas mûve-
ket. A legnagyobb kérdés, hogy a most felnövô generáció olvasás-
kultúrájának kialakulását mennyire fenyegeti más média térhódí-
tása: a számítógép, a világháló, a video, a DVD. A fô cél nyilván
nem az új információhordozók terjedésének visszaszorítása, ha-
nem a különbözô kulturálódási formák egymást erôsítô fenntartá-
sa, fejlesztése. Az „Olvasás Éve” folyamán elsôsorban azt kívánjuk
szem elôtt tartani, hogy földrajzi és szociológiai értelemben is mi-
nél szélesebb rétegekhez juttassunk el könyveket, ekként a köz-
könyvtárak fokozott támogatása is fontos eleme a programnak.
Ehhez kapcsolódnak az olvasást megszerettetô iskolai versenyek,
pályázatok, események. A terv fontosságát jelzi, hogy a három leg-
fôbb közjogi méltóság vállalja a fôvédnökségét. Mi vagyunk a
program koordinátorai, de más minisztériumok – többek közt az
Ifjúsági és Sportminisztérium és az Oktatási Minisztérium, sôt a
Miniszterelnöki Hivatal – is kiveszik a munkából a részüket.

Kiss József 

A krízisen túl vagyunk
Interjú Rockenbauer Zoltán
kulturális miniszterrel

Fotó: Szabó J. Judit
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■ Az én huszadik századom
címû filmjét az ez évi film-
szemlén minden idôk legjobb
magyar filmalkotásainak sorá-
ba választották a filmes szak-
emberek. Az 1984-ben végzett
rendezô harmadik nagyjáték-
filmjét, a Simon mágust tavaly
októbertôl láthatják a magyar
mozinézôk.

– Eddigi munkái nem valamely
író mûvébôl készültek, úgyneve-
zett szerzôi filmek mind. Az utol-
só, a Simon mágus szövevényes
szellemi gyökereit, jelentésrétegeit,
utalásait Tatár György filozófus
egy tanulmányban igyekezett fel-
tárni a Filmvilág 1999. októberi
számában. A bemutatót kö-
vetôen több helyen is nyilatkozta,
hogy tíz évig készülôdött erre a
filmre, s hogy a reklámoktól a fi-
lozófiáig, a tévémûsoroktól a val-
lási mozgalmakig, és a misztikus-
nak látszó jelenségek magyaráza-
táig sok – a film gondolatisága
szempontjából fontos – ismeretbe
„beleásta” magát... Nem gondolt
arra, hogy legközelebb egy elôre
megírt történetet filmesítsen meg?

– Az irodalom meghatározó
az életemben. Egyedüli gye-

rekként számomra narkoti-
kum volt az olvasás és ma is
az. Ezért sem nyúltam eddig
irodalmi anyaghoz: a jó
könyv maradjon könyv.
Nincs mit hozzátenni... Mos-
tanában készülök ezt – való-
színûleg egyszer életemben –
megszegni. Füst Milán: A fe-
leségem története címû regé-
nye megfilmesítésének gon-
dolatával foglalkozom. Füst
Milán nagyon fontos író, na-
gyon fontos gondolkodó.
Minden tekintetben kivétel a
magyar irodalomban... Nem
véletlen, hogy sosem fogadták
be, még a Nyugatosok sem,
hogy sokféle módon hallgat-
ták el, vagy feledkeztek meg
róla – mintegy véletlenül. Ké-
nyelmetlenül nagy formátu-
mú tehetség, nem fér bele az
irodalomtudomány kialakult
keretei közé sem. Biztosan
mindenki ismeri azt az érzést,
amikor annyira lelkesedik egy
szerzôért, hogy mindenkivel
szeretné azt megosztani, eset-
leg több példányban megvá-
sárolt kötetekkel üldözi a ba-
rátait. Hát én most egy két és
fél órás Füst Milán „reklám-

filmre” készülök. S azért A Fe-
leségem történetét választot-
tam, mert ha az ember elôíté-
let nélkül, egyszerûen csak ol-
vassa, ha nem esik bele abba a
csapdába húsz oldal után,
hogy „aha! ez egy féltékenysé-
gi sztori”, akkor egy hihetet-
len vizuális erôvel megírt,
filmszerûen plasztikus vilá-
gon, jelenetsoron keresztül
Füst Milán gondolkodásának
egész mélységével és gazdag-
ságával ismerkedhet meg. Ez a
könyv par excellence filmre
való. Ha jól végzem a dol-
gom, nem sínyli meg a megfil-
mesítést, s a film pedig kedvet
csinálhat az olvasáshoz.

– Ha már a külhoni megbecsü-
lésnél tartunk... Ön a Simon má-
gust francia filmes cég támogatá-
sával készítette el. A film bemuta-
tója idején – ugyancsak elmondta
–, hogy hálás nekik a nyugodt
munkafeltételekért...

– A munkafeltételek drámai-
an nehezek voltak a pénzhi-
ány miatt, de méltó emberi
körülmények között tudtam
dolgozni. Ezt a francia filmes
céget – amely például a Cyra-
nót is készítette és a magyar
partnert, az Eurofilm-et csak
az ügy – a film – szeretete ve-
zérelte, amikor a Simon má-
gus létrejöttében közremûkö-
dött. Néha jó „befektetés” kis
céget, szûkebb anyagi le-

hetôségeket választani. Így
ugyan kevesebb pénzbôl gaz-
dálkodom, de legalább nem
sodródom méltatlan helyze-
tekbe, nem kötik meg a ke-
zem. Az ember nem frusztrált
a munka végén, s ép marad a
munkakedve.

– A tavalyi fesztivál megle-
hetôsen zûrös volt, hiszen – többek
szerint – a Simon mágus fôdíjat
érdemelt volna, de ezt a díjat a
zsûri nem osztotta ki. Az idei ta-
lán elégtétellel szolgált, hiszen elsô
munkája, Az én huszadik száza-
dom immár – visszavonhatatla-
nul – a magyar filmtörténet „hal-
hatatlanjai” közé került...

– Ôszintén örültem ennek,
hiszen megtisztelô a társaság.
Amikor olvastam a listát, per-
sze azonnal törni kezdtem a
fejem, vajon kit látnék ott
még szívesen? Eszembe jutott
Bódy Gábor. Az én kedven-
cem, A kutya éji dala, de
nemrég láttam az Amerikai
anzix-ot, aminek mellbevágó
volt az ereje és a bátorsága,
minôsége. El is szégyellettem
magam. Ezek a listák – ha
másra nem – arra jók, hogy
otthon mindenki elvégezze a
maga kis kiegészítéseit és –
néhány percig – azokra gon-
doljon, akik erôs élményekkel
ajándékozták meg...

T. Puskás Ildikó

A filmkészítés várakozásteli
szellemi utazás
Beszélgetés Enyedi Ildikó filmrendezôvel

■ Akkoriban politikai poéta-
rangsor bennünket édeskevés-
sé érdekelt. Megvoltak a köl-
tôink, ôket tiszteltük, szeret-
tük, nem a kötelezô olvasmá-
nyokat. Pilinszky, Weöres,
Kálnoky, Nemes Nagy s per-
sze Nagy László világított,
foszforeszkált, bármilyen bor-
nírt dolgozatok próbálták is
munkásságukat méricskélni.
Már nem tartoztak a kiközösí-
tettek közé, de azért a
megtûrtek között tartották
ôket számon.

Illyéssel más volt a helyzet.
Káderlapját sehogy sem lehe-
tett bepöttyözni, népi szár-
mazását jó lett volna fölhasz-
nálni. A hatalom dörzsölôzni
próbált hozzá. A feddhetet-

lennel elköltött ebéd ízére szí-
vesen csettintett a hatalmi
taktika – és sznobéria. S mert
a költô tartásán nem esett
csorba, no meg, diplomatá-
nak, közvetítônek sem volt
akárki, kimondva-kimondat-
lanul ô lett Költészet Köztár-
saság elnöke. Puszták népé-
nek fia pedig e poszton meg-
adta a módját: lelki respubli-
káját is képviselte, amikor
megnyilatkozott.

Többször járhattam rózsa-
dombi házában, s a fogadta-
tásnak mindig pontos koreog-
ráfiája volt. Jelentkezésemkor
Flóra asszony jött a telefon-
hoz, és amint az interjú szóba
került, máris udvariasan sza-
badkozott: „A férjem – ké-

sôbb: Gyula bácsi – nincs
jól”. Amire én: „Elnézést a za-
varásért”. Ám Flóra asszony
megállított: „Azért várjon egy
pillanatra”. Fél perc múltán
visszatért: „Holnap ráér?” S
így történt mindahányszor.

Megérkezésemkor a kertka-
puban a házvezetônô foga-
dott, odabent pedig megint
csak Flóra asszony: „Jó napot,
mindjárt jön az uram.” Rö-
vidke beszélgetés, egy kis ká-
vézás, némi hatásszünet után
az emeleti dolgozószobából
levezetô lépcsôn Illyés megje-
lent. Lassan lelépdelt, majd
visszafogott mosollyal üdvö-
zölt: „Köszönöm a türelmét.
És mi újság a világban?” Vala-
mit mondtam, aztán elkezd-
tük. Megfontoltan válaszolt.
S persze nyomdakészen. A
szöveget az elsô látogatás ki-
vételével, megjelenés elôtt so-
sem kérte vissza.

Amikor utoljára láttam, el-
maradt a protokoll. Ô maga
jött a kertkapuhoz. Annyira
meglepôdtem, hogy csak utó-
lag emlékeztem, mennyire so-
vány-sápadt volt az arca.
Odabent sem kérdezett sem-
mit, csak csöndesen a koráb-
biaknál is higgadtabban vála-
szolgatott. Megittuk azért a
kávét, majd a kertkapun túlra
kísért.

Tél volt, hideg. Vállamra
tette a kezét: „Vigyázz ma-
gadra, fiam, csúszós az út”.
Visszafordulva láttam: hosz-
szan integet.

Hallottam aztán: kórházi
ágyán sosem panaszkodott.
Ám egyszer csak azt mondta
orvosának, szeretteinek:
„Hagyjuk a cirkuszt”. Befele
fordult az ágyon, s haláláig
hallgatott. Nemes vadak rej-
tôznek így a végsô bozótba.

Nádor Tamás

Interjúforgácsok

Illyés Gyula és a koreográfia
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Meredeken magasodó hegyek
között kanyarodik a sínpár.
Fenyôerdô kúszik föl az egyik
domboldalon, a másikat
lombhullató fák árnyékolják.
A könyvborítóról ránk köszö-
nô tájkép a Gyimesi-szorost
ábrázolja, annak is éppen azt
a pontját, ahol az ezeréves
határ húzódott, amelynek vé-
delmére egy fiatal hadnagy
rendezkedett be a második
világháború végharcaiban,
úgy, hogy szembeszegült a
paranccsal, miszerint a néme-
tek hátrálását kellett volna fe-
deznie.

Sorkatonának vonult be a
hadsereghez Sebô Ödön
1938-ban. Mielôtt letelt az
egy év, megduplázták a köte-
lezô szolgálati idôt. A hadap-
ródiskolán az elsô tíz között
végzett, így a Ludovika Aka-
démiára vezényelték. Föl sem
merült, hogy nemet lehetne
mondani, ráadásul a kiválasz-
tottak azt a reményt is táplál-
hatták, hogy idôközben, há-
rom év alatt nélkülük ér véget
a háború. Hiú remény volt,
mint tudjuk azóta.

A halálra ítélt zászlóalj címû
könyv szerzôje katonai pálya-
futását az erdélyi hadszínté-
ren kezdte, s végül az ozorai
huszárok példájára emlékezte-
tô hôsies helytállással megállí-
totta a könnyû átvonulásra
számító orosz csapatokat,
lovas hadosztálytól sem ret-
tent vissza. Katonáitól csak
olyasmit követelt, amit maga
is megtett volna. Amikor
azonban visszavonulóban
Nyíregyháza és Tokaj között
félúton egy tanyán visszauta-
sította, hogy Szálasira feles-
küdjék, zászlóalja egy ember-

ként állt mellé. Katonáit Szlo-
vákián keresztül egészen Né-
metországig vezette el, ahol is
amerikai fogságba kerültek.

Torokszorítóan izgalmas
történet az iménti, amelyet
cselekményben bôvelkedô
tényirodalomként, regénysze-
rûen olvasmányos stílusban
vetett papírra a nyolcvanéves,
elsôkönyves vitéz Sebô
Ödön, a közreadásról pedig a
Magyar Könyvklub gondos-
kodott. A szerzôt Dohány ut-
cai otthonában kerestem fel. 

– Egy év alatt írtam meg a
könyvet, egy nyáron át kemé-
nyen dolgoztam rajta – mesé-
li a tavasziasodó hangulatnak
megfelelôen fehér nadrágba
és ingbe öltözött vendéglá-
tóm. – Csak azt vetettem pa-
pírra – folytatja –, amiben
ennyi év távolából is biztos
voltam. Ha kételkedtem egy-
egy részletet illetôen, fogtuk
magunkat és családostól el-
utaztunk Erdélybe. Nem tud-
tam pontosan például azt,
hogy mikor robbantották fel
a németek a Karakói-hidat. A
helyszínen találtunk egy vas-
utast, személy szerint Bilibók
Ágostont, aki még a percre is
emlékezett, amikor a híd a le-
vegôbe röpült.

Nem csoda, ha több mint
fél évszázad távolából sorsfor-
dító élményeket illetôen is ki-
kihagy az emlékezet. Sebôék-
nél a családfô szabadulását
követô évtizedekben teljes si-
lentium volt a háborús éveket
illetôen. Feljegyzéseket akkor
még a fióknak sem írt A halál-
ra ítélt zászlóalj mostani szer-
zôje, az utóvédcsapat egykori
vezetôje. Félt, hogy a gyere-
kek kezébe kerülne a vissza-

emlékezés, ôk elolvassák és el-
mesélnék az iskolában. Ko-
rántsem volt fenékig tejfel az
életük. Minden percben fél-
tek a házkutatástól. A valami-
kori ludovikások csak fizikai
munkát vállalhattak 1945
után, rendszeresen figyelték
ôket. Sebô Ödönnek szeren-
cséje volt, mert kiváló ered-
ményt ért el az akadémián
szervezéstanból, s ezt a tudá-
sát remekül tudta hasznosíta-
ni munkaadóinál a gazdasági
életben.

– Harminc tantárgy szere-
pelt a Ludovika Akadémián
órarendjén – emlékezik vissza
vendéglátóm. – A haditudo-
mányok mellett ötféle sportot
ûztünk, mindenekelôtt lovag-
lással, vívással, úszással foglal-
koztunk. De tanultunk mûvé-
szeti tárgyakat is. Kötelezô
volt megtanulni a német mel-
lett valamelyik szomszédos
ország nyelvét is, nem lehe-
tett ellenvetés amiatt, hogy
ezt nem használják sokan a
világban. Nagyon adtak a
pontosságra, az etikett betar-
tására. Akadt köztünk pa-
rasztfiú, akinek naponta kel-
lett jelentkeznie a kantin pa-
rancsnokánál, hogy tánc- és
illemtanleckéket vegyen tôle.
Végül ez a legény ismerte ta-
lán legjobban az írott és írat-
lan viselkedési szabályokat,
mert büszke volt rá, hogy
megtanulhatta. 

– Akkoriban az egyenruhá-
nak olyan becsülete volt –
hallgatom tovább a visszame-
rengést –, hogy meghívó nél-
kül is szívesen fogadtak ben-
nünket a jogász-, a vitézi vagy
bármelyik bálon, mert maga-
tartásbeli kivetnivalót nem ta-
lálhattak a ludovikásoknál és
biztosak lehettek benne, hogy
megtáncoltatjuk a hölgyeket.
Persze táncolni csak ismerôs-
sel lehetett, ha megtetszett va-
laki, kellett keresnem egy fiút,
aki a körükbe tartozik, hogy
bemutasson a kiválasztott ará-
nak. Illô volt ezután tisztele-
tünket tenni a lányos háznál.
Az elsô vizitnek tíz percen be-
lül kellett lezajlani, teljes öltö-
zetben, csak a kardot akasz-
tottuk a fogasra és a sapkát
tettük a szék alá.

– Az eldurvult emberi kap-
csolatok megszelidítésére ér-

demes lenne bizony némely
hajdani illemszabályt vagy
társasági szokást visszacsem-
pészni – ad igencsak megszív-
lelendô tanácsot bölcs ven-
déglátóm a mának. – Milyen
üdítô is volt, amikor a család
délutánonként a szoszédok-
kal, barátokkal biciklitúrára
indult vagy kiment a szôlôs-
be. Persze ehhez az is kellett,
hogy legyen szabadidô. De
egy tisztviselônek hajdanán
ez nem okozott gondot: dél-
után kettôkor már befejezte a
munkát, s nem kellett mellék-
állást vállalnia... 

Persze a hajdani polgári élet-
rôl is valóságos regényt lehet-
ne írni. De visszatérve a harc-
téri emlékekhez, Sebô Ödön
könyve a Hadtörténeti Inté-
zet biztatására született. Kuta-
kodni tért be ide a szerzô, s a
munkatársak beszédbe ele-
gyedtek vele. Amikor meghal-
lották, hogy a Gyimesi-szo-
rosban harcolt, fellelkesültek.
Biztatták, kérték, írjon össze-
foglalót ottani élményeirôl,
mert nekik a Gyimesi-szoros-
ban történtekrôl semmiféle
anyaguk nincsen. s mint ké-
sôbb kiderült, a környezô or-
szágok levéltárai sem ôriztek
meg ilyen feljegyzéseket. Se-
bô Ödön a harctéren is veze-
tett egy saját használatú,
gyorsírásos naplót, amelynek
azonban nyoma veszett.
Csakúgy, mint a szerelmes
levelek helyett fogalmazott
tájleírásoknak, amelyeket a jö-
vendô hitvesnek címzett.
Most is nekiállt megírni a kért
összefoglalót. Egy napon a fia
észrevette, mivel tölti az idôt.
Beleolvasott a kéziratba és azt
mondta: ezt jobban, részlete-
sebben kellene megírni. Attól
fogva tulajdonképpen szerzô-
társak lettek. Sebô Ferenc
szerkesztette, majd pedig szá-
mítógépbe vitte az anyagot.

– Erdélybôl annyi visszajel-
zést, újabb információt és ál-
talam sem ismert háborús tör-
ténet juttattak el hozzám A
halálra ítélt zászlóalj címû
munkám megjelenését köve-
tôen, hogy máris meg lehetne
jelentetni a bôvített kiadást –
mondja búcsúzóul vendéglá-
tóm. – Most már csak neki
kellene ülni, rendszerbe fog-
lalni a megismert tényeket...

M. Zs.

Milyen
nyolcvanévesen
elsôkönyvesnek
lenni?
Egy második világháborús
hôs parancsnok
visszaemlékezései
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A HÁTTÉR Kiadó újdonságai
Van Gogh válogatott levelei
3. kiad.  1300 Ft

Vincent Van Gogh levelei a
XIX. század legnagyobb  iro-
dalmi mûvei közé tartoznak.
Századunknak nincs mûvésze,
írója, aki ne ismerné, aki ne tar-
totta volna kötelezônek, hogy
gondolataiba elmélyedjen.

Heinrich Schliemann:
Életem, kalandjaim
2. kiad. 1600 Ft

Megismerhetjük az embert, aki
kortársai ámulatára megtalálta
és kiásta Tróját, mert nemcsak
költônek tartotta Homéroszt,
hanem történetírónak is.
Jelentôsége nem homályosult
el, mert a régészet hôskorának
úttörôje volt.

A fenti könyvek megrendehetôk 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

A CICERÓ Kiadó ajánlata

Kamarás István:
JELES MESÉK
44 oldal, kartonált, kb. 890 Ft

A mai gyerekek a számító-
gépek világában igencsak
jól kiismerik magukat. Ez a
felismerés szülte a szerzô
mûvét, mely a meseírás ha-
gyományos módszerét szá-
mítógépes jelekkel ötvözi.

Vég Andrea:
BREKI ÉS BARÁTAI
Színes ill: Méray -Horváth Ilona,
80 old., A/4, kötve , kb. 1200 Ft
A képeskönyv a helyesírás gya-
korlását rövid mesékkel és sok-
sok színes, vidám, játékos rajz-
zal segíti elô.
A könyvet a fesztiválon április 22-
én 10–11 óra között, 23-án 16–18
óra között mutatjuk be játékos
foglalkozás keretében a GYIK
Mûhelyben és a 106-os standon.

A Révai Új Lexikona
Az eredeti lexikonok
szellemiségét követô, az
1935-tôl napjainkig tar-
tó korszak eseményeit
feldolgozó mû. Eddig
megjelent az 1–5. kötet.
A továbbiakban évente
két kötet megjelenteté-
sét tervezzük, a 6. kötet
novemberben kerül ki-
adásra.
Ára: 4200 Ft/kötet
ISBN: 963 9015 17 2

Magyarország a XX.
században
A Révai Új Lexikona
szerves részét képezô
kiadvány, mely az el-
múló század történetét
tudományos, de mégis
népszerû, olvasmányos
stílusban leíró, a leg-
újabb kutatásokon ala-
puló ötkötetes enciklo-
pédia.
Ára: 4200 Ft/kötet
ISBN: 963 9015 08 3

Nagy Képes Világtörténet
A múlt század végén 12 kötet-
ben megjelent sorozat reprint
kiadása, díszkötésben, aranyo-
zott borítóval. Évente 4 kötetet
jelentetünk meg.
Ára: 4000 Ft/kötet
ISSN: 963 9015 76 8

A közelgô húsvét alkalmából kiadónk
egy témájában is idevágó reprint kiad-
vánnyal jelentkezik, melynek címe: A
Biblia története. A könyv 448 oldalon,
két fô fejezetre – Ószövetségre és Újszö-
vetségre osztva –, gazdag képi illusztráci-
óval, közérhetô stílusban tárja elénk a
bibliai történeteket. A könyv dombor-
nyomott borítóval, mûbôr kötésben, ara-
nyozott gerinccel készült.
Ára: 3500 Ft
ISBN: 963 9272 12 4

A húsz kötetbôl álló Magyar Klasszi-
kusok sorozat egyes kötetei tartalmi-
lag értékes válogatott mûvek, de mûfa-
jukat tekintve különbözôek. A köny-
vek olajzöld mûbôr kötésben, alma-
zöld papírra nyomtatva, óarany mar-
góval készültek, külsô megjelenésüket
tekintve is igen nívós, igényes könyve-
ket vehet kezébe a Kedves Olvasó.
Ára: 2500 Ft/kötet
ISSN: 1217 1298
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E M B E R  É S  G O N D O L A T

– Volt idô, amikor szinte minden új
költô Juhász Ferenc szerkesztôségi-
kiadói trónusához járult, s ha érde-
mesült rá, képrendszerébe léphetett,
magára ölthette stílusát, s aztán
mehetett önállóan is. Ám most
nagy a csönd e költészet körül. Mi
történt? De így is kérdezhetem: hogy
érzi magát?

– Rosszul. Élek egy világban,
amely nem nekem való. Amely
alig viselhetô súlyokat rak a
közérzetemre. Ha nem volna
családom, tûrhetetlen lenne
számomra ez az állapot. Hozzá
kell tennem: már a változások
elôtt éreztem ezt a gyûrûs kö-
rémépülést. Elhallgatásból és el-
hallgattatásból. És azóta – bár
több kötetem (A Föld alatti lili-
om, Krisztus levétele a kereszt-
rôl, Világtûz, Pupillák, Pipacsok
a pokol fölött, A szenvedések
Édene, Isten elégetett tükre) is
megjelent, talán még erôsebb ez
a szorítás.

– Mivel magyarázza ezt? Talán
azzal, hogy – noha sötét színekkel
az elsôk közt írt ama korszakról –
némelyek az elsüllyedt rendszer ke-
gyeltjének vélik? Vagy költészetét
gondolják ma már parttalannak,
túlméretezettnek?

– Bizonyára vannak, akik in-
dulatok léhaságával kezelik mû-
ködésemet, személyemet. Úgy,
mintha én csináltam volna sok
mindent, amihez közöm soha
nem volt. Vagy mert – noha egy
kis faluból indultam, szegényen
– a sorsom úgy alakult, hogy az
egyeseket ingerelt. Kiadói szer-

kesztô voltam, az Új Írás fôszer-
kesztôje, könyveim jelentek
meg – ez talán irigységet váltha-
tott ki. Meglehet, azt hitték: vé-
leményemet nem hagyja egé-
szen figyelmen kívül a kulturá-
lis hatalom. De bárhogy volt is,
bennem a dolgok egészen más-
képp történtek meg. Úgy gon-
dolom, sem szerkesztôként,
sem a lírában nem cselekedtem
rosszul, s akként éltem, hogy
azt sem kell szégyenlenem. Ír-
tam, amit írtam, s kötelességem-
nek éreztem, hogy azok útját
egyengessem, akikben tehetsé-
get véltem felcsillanni. De tu-
dom azt is, amit a bôrömön ta-
pasztalok, személy szerint nem
ellenem irányul. És a gyökerek
mélyre nyúlnak: már a hatvanas
években megkezdôdött a pár-
toskodás. Akkor épp népi-urbá-
nus vitának hívták. Megvallom:
máig sem tudom, hogy ez való-
jában mit jelent. Mert számom-
ra például Vas István népi író a
maga nemében. És Tamási
Áron ilyen értelemben urbánus-
nak tekinthetô. Az efféle polari-
záció, elkülönítés számomra
olyan, mint mikor temetôben
kis ládikákba osztják az exhu-
mált csontokat. Az ilyesminek –
meg a többi, azóta dívó rubriká-
zásnak, zsákokba gyömöszölés-
nek – az égvilágon semmi alap-
ja, értelme nincsen. S a mai po-
litikát is úgy átjárja, áterezi a
gyûlölet, hogy bizonyára fintor-
gást vált ki, mi több: felkorbá-
csolja az irántam való ellenszen-

vet, ha azt mondom – amit so-
sem tagadtam –: baloldali vol-
tam, ma is az vagyok.

– A szorításban, elhallgatásban,
idegenkedésben sem hallgat tehát.
Pedig sokan azt mondják: manap-
ság már nincs szükség, de lehetôség
sincsen a nagy összefoglalásra. Ön
azonban mániákusan ragaszkodik
ahhoz, hogy egyetemes összefüggés-
rendbe építse költôi katedrálisát.

– Nem hagytam fel az írással,
sôt mindmáig, mint korábban,
mindennap reggeltôl délutánig
íróasztalomhoz ülök, és írok.
Nem hiszem, hogy vétkeznék,
mert hiszek a mûvészi teremtés
erejében, mert nem akarom föl-
adni azon teremtô elveket, ame-
lyek révén vers képzôdik. És,
akár a régi mesterek, összefoglal-
ni, rendszerbe helyezni remé-
lem mindazt, amit a világról
tudni vélek. Más kérdés, hogy e
szándék sikerrel jár-e. És egészen
más lapra tartozik, hogy fölis-
meréseit, mondandóját, alkotá-
sait röviden, vagy hosszan írja-e
meg az ember. A lényeg: ami
szét lett szedve, össze kell rakni.
Kell lennie a szívben és az agy-
ban olyan ihletteremtô értelem-
nek-érzelemnek, amely a költôt
arra készteti, hogy e szilánkjaira
hullott világ egyesítésében se-
gédkezzék, hogy összhangzatta-
nát újra meghallja s a maga
módján rögzítse, hangszerelje.
Mindezt én – technikai értelem-
ben – ugyanúgy teszem, mint
egykoron. Dolgozom, hiszen
voltaképp nem is maradt egye-
bem, mint az íróasztal, a papí-
ros. Bár annyi történet, hogy im-
már nem Parker tollal írok. Mert
a régiek elkoptak, újak vásárlásá-
ra pedig már nem futja. Ceruzá-
val rovom tehát a sorokat,
mindaddig, amíg nem lesz verej-
tékes az ingem – ami tévedhetet-
lenül jelzi, hogy aznapra elég,
abba kell hagynom. A ceruza-
írásnak elônye, hogy bármikor
radírozhatok. Hátránya, hogy az
úgynevezett utókor – ha lesz
ilyen, s még kíváncsi rá – nem is-
merheti meg a javításokat, a vál-
tozatokat. Mert köztudomású: a
variánsok sok mindent elmond-
hatnak az alkotóról és az alkotás
természetérôl.

– Utalt arra – gondolom,
bosszankodva és némi fájdalom-
mal, mert ezt kimondva-kimondat-

lanul folyton a szemére vetik –: nem
tartja költészet elleni bûnnek, hogy
ön történetesen gyakran hosszú ver-
seket ír...

– Pontos a fogalmazás, mert
persze írtam rövideket is, bár a
költészet értéke aligha múlik
mértékegységeken. Ez ügyben
egész életemet végigkíséri az ér-
tetlenség. Kezdve azzal, hogy a
látomást, amely hosszú versei-
met elôhívja, egészen másképp
értelmezik, mint én. A Gyer-
mekdalok huszonötezer sorá-
ban például az elmúlt, elpusztí-
tott szépség, tisztaság hívására
csoszog elô a szörny. Mert a lé-
tezô emberiség összes gyötrel-
mével, bûnével, kevés örömével
szembenézve is keresem az érte-
lem voltját, a lehetôség remé-
nyét. És ezt itt hosszú versben
írtam meg, ahogy mondjuk, az
Isten elégetett tükre is hosszú. De
akik rám fogták, hogy nem tu-
dok rövid verset írni, azok fi-
gyelmét elkerülte az a majd' két-
száz szonett, amelyet a közel-
múltban Radnóti Miklós emlé-
kezetére, és persze a holocaust
gyalázatos, szégyenletes, ször-
nyûséges voltjára visszaborzad-
va írtam, s közzétettem a Pupil-
lák kötetben meg másutt. Errôl
sehol, egyetlen szót sem ejtet-
tek. Csupán Radnóti Miklós öz-
vegye, Fanni küldött megrendí-
tô levelet. Ô még figyel és nem
felejtett el emlékezni.

–Lehet, hogy haszonelvû világunk
a lomtalanítandó kacatok közé
dobta a költészetet, és korunk embe-
rének már nem kell a vers?

–Mindig kellett, ma is kell a
vers. Falumban alig néhány em-
ber tudta, hogy volt valaha Ady,
Kosztolányi, Juhász Gyula,
Tóth Árpád, Kassák, József Atti-
la, Illyés, és így tovább. Bennem
mégis, ki tudja honnan és miért,
megébredtek, kisarjadtak a ver-
sek. Mert ahogyan az anyagi vi-
lág megteremtôdött, a szellemi
kultúra is létrejön, szinte függet-
lenül attól, hogy annak virágait
miként észlelik, mennyien gyö-
nyörködnek benne, hányan él-
vezik illatát. A vers terem, és
mindig születnek emberek, akik
boldogan járnak a költészet
kertjében, kozmoszában.
Juhász Ferenc: Isten elégetett tükre.
Littera Nova, 1999., 163 oldal,
ára: 990 Ft.

Juhász Ferenccel
beszélget
Nádor Tamás
Világegyetem-gömbpusztaság, gyökérgubanc-korona, ágaskodva
fölröhögô ló, láng-kaktusz, gyönyörû kôszivacs testi fájdalom,
ezüstszál-hegedûfelhô – képtelen, mégis tévedhetetlenül pontos
képek, szóláncolatok, metaforák egy költô elképesztôen mélybe-
magasba látó, tapogató, gyûrûzô, töprengô kozmoszából. A min-
denség bevételének ôsemberi és szinte már történelmen túli vágya
époszrengetegben vagy épp szonettsokaságban. Oly kivételes lét-
ben és teremtésben, melyhez veleérzônek- értônek is föl kell ágas-
kodnia, amely elôtt ellene perlônek is meg kell hajolnia. Ha most
némelyek sötétbe, csöndbe próbálják dermeszteni, az csupán a pil-
lanat farkasvaksága, süketnémasága. Akárcsak néki Ady Endre
utolsó fényképe, ô is világít majd, hogy látva lássák.
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rvin áll a napsütésben az
óvoda kerítésének a sar-
kán, ott a panelházak kö-

zött, a nagy zöld réten, a kutyalege-
lôn, be van öltözve kutyasétáltatás-
hoz, kezében a nyolcméteres szíj.
És Brúnó? kérdezem. 

Brúnó egy gyönyörû ír szetter,
akit Ervin sosem akar elengedni,
ezért a nyolcméteres szíj. – Megló-
gott, mondja Ervin, három órája
üldözöm, itt kószál a környéken,
de nem jön ide. 

Mindig volt valami rejtélyes Er-
vin és Brúnó körül, miért nem en-
gedi el a kutyát, miért lohol utána
kilométereken át a telepen (mert a
szetter, ugye, mozgásigényes, azt
futtatni kell), és miért kell Brúnót
folyamatosan etetni azzal a Porció
nevû, fillérnyi nagyságú, száraz ku-
tyatáppal, hogy valami mindig le-
gyen a szájában, de mégse hízzon
el; persze az én spánielem, aki egy
zabagép, azonnal kiszúrta, hogy
Ervinnél kaja van, és olyan ellenáll-
hatatlanul koldult (ezt nagyon tud-
ja csinálni a szemét), hogy az
aranyszívû Ervin nem bírt ellenáll-
ni; úgy könyörögtem neki, hogy ne
etesse Benjámint, ne rontsa el a ku-
tyát. Na jó. Ervin azóta nem ad ne-
ki kaját, de Benjámin a múltat nem
felejti el, és Ervint azóta is ájultan
imádja. 

Brúnó, mint kiderült, befogadott
kutya, ott kódorgott az Ervinék ka-
puja körül; szôre mocskos volt, té-

pett, fénytelen, tele volt sebekkel,
hetek óta nem ehetett, zörögtek a
csontjai, büdös volt, bolhás és fér-
ges, kullancsos, iszonyúan félt és
iszonyúan éhes volt, Ervinnek
megesett rajta a szíve, és napokig
vadászott rá, végre a kutya éhsége
legyôzte a félelmét, és Ervin befog-
ta. Sôt: befogadta. Megfürdette, fé-

sülgette, sebeit kezelte, kiirtotta a
bolháit, kiszedte a kullancsait, fé-
regtelenítette, elvitte állatorvos-
hoz, nincs-e valami komolyabb
fertôzése (nem volt), beadatta neki
az aktuális oltásokat, és Brúnó kez-
dett lassan úgy viselkedni, mint egy
normális gazda családjában egy
normális kutya: játékos volt, és
mindenkit szeretett, és boldog
volt, és hálás, csak valami megma-
gyarázhatatlan okból nem lehetett
elengedni, mert azonnal világgá
ment. 

Miért? Miféle emlékeket hurcol-
hatott, miért menekült el a bizton-
ságos otthonból? Fölfoghatatlan.
Ha napok múlva hazakeveredett,
kezdôdött a fürdetés, fésülés, bol-

hairtás, szocializálás folyamata
elölrôl. Ervin beszerezte a nyolc-
méteres szíjat, és azóta lohol a ku-
tya után. 

És most ott áll negyedik órája a
napon – nincs benne harag, Brúnó
itt kering körülöttünk, szelektív sü-
ketség van rajta, nem hallja a nevét,
ez hagyján, mondja Ervin, az a

bosszantó, amikor fél méterre meg-
közelít, és ha nyúlok érte, megug-
rik. Ervin jobb híján Benjáminnal
játszik, aki változatlanul rajong ér-
te, most hanyatt dobja magát, és
kéjesen brummog, „dorombol”,
amint Ervin a hasát gyömöszöli, de
Ervin fél szeme a saját kutyáján
van, kicseréllek Brúnóval, mondja
Benjáminnak, persze nem gondol-
ja komolyan, mert imádja azt az
idegbeteg dögöt. Én már régen
hagytam volna, menjen a francba,
ha akar! Milyen kutya az, aki világ-
gá megy, ha elengedik? Kutya az
olyan?! 

Ervinnek kutya. Pedig Ervin nem
kutyabolond: Ervin ilyen. A csa-
ládjával is ilyen, a szomszédaival is.

Egy jóképû, negyven körüli, ke-
mény pasas, semmi különös…
Most szabin van, és süt a nap, azt
mondja, most kivárhatja, míg a ku-
tya észre tér, de mi lesz, ha holna-
pig sem tudja befogni, holnap már
melóznia kell. 

Arra gondolok, a szeretet osztha-
tatlan. Aki így tud szeretni egy ku-
tyát, az minden rászorulót, min-
den nyomorultat szeretni tud. Ne-
kem ne mondják, hogy az emberi
természet kiismerhetetlen, rejté-
lyes, hogy a szadista SS tömeggyil-
kos a koncentrációs táborból, a
gázkamra mellôl hazasétált, és sze-
retettel magához ölelte, megcsó-
kolta a feleségét, ölébe vette gyere-
keit, megsimogatta a kutyáját, és
Mozart-zenét hallgatott. Ez nem
rejtély, ez hazugság. Lélektani kép-
telenség. Csak eljátszotta az érzel-
gôs németet, mert ez volt a divat, a
társadalmi szabály. „A kötelesség
az kötelesség! A család az meg csa-
lád”… Ilyen nincs! Mint ahogy
olyan sincs, hogy az inkvizítor sze-
reti az eretneket; szeretetbôl égeti
el máglyán, hogy megmentse hal-
hatatlan lelkét a kárhozattól. Sose
higgyetek annak, aki egyszerre tud
szeretni és gyûlölködni is. 

Az pózol. 
Hazudik! 
Az olyanhoz sose engedjétek

hozzá a kisdedeket, mert mondhat
bármit – a lelke mélyén pedofil és
szadista.

K e r t é s z  Á k o s
A szeretet

oszthatatlan

E

Lapunk történetében harmadszor (elôször l998. február 12-i számunk-
ban, majd 1999. április 22-én) áll módunkban beszámolni arról a felmé-
résrôl, amit a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztôk Egyesülése min-
den évben elvégez az elôzô év könyvforgalmának  alakulásáról.

A Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztôk Egyesülése kizárólag a
könyvkiadók értékesítési adatait kérte, egy kérdôív felhasználásával. A
kérdôívet a kiadók döntô többsége visszaküldte, és az így összegyûjtött
adatok összegzésébôl alakult ki az itt olvasható adatsor. Az adatok az
áfát is tartalmazzák, hiszen az áfával növelt ár a fogyasztói ár. A típus-
ba soroláshoz az MKKE nem adott ki útmutatót, minden kiadó saját
könyvének ismeretében maga döntötte el, hogy melyik kategóriában
szerepelteti értékesítési számait. A könyvforgalmi adat a teljes adott évi
értékesítésre vonatkozik, tehát a korábbi években megjelent, de tavaly
eladott könyvek itt szerepelnek. Az adatsorból látható, hogy a forga-
lomnövekedés 11.6 %-os az 1998. évi forgalomhoz képest, ez valamivel
alatta marad az 1998. évi forgalomnövekedésnek. 

A magyarországi könyvforgalom (fogyasztói áron) 1999-ben
(Zárójelben a megfelelô1998. és 1997. évi adatok)
A teljes könyvforgalom 33 477 500 000 Ft (1998: 29 996 568 000 Ft,

1997: 24 434 000 000 Ft)
A piacvezetô kiadók (86) forgalma 28 677 500 000 Ft (1998:

24 696 568 000 Ft, 1997: 19 934 000 000 Ft)
Importkönyvek forgalma 2 200 000 000 Ft (1998: 2 300 000 000 Ft,

1997: 1 000 000 000 Ft)
Az adatot nem szolgáltató nagyobb, illetve az 1-2 könyvet publikáló

kis cégek becsült összforgalma 600 000 000 Ft (1998: 1 000 000 000 Ft,
1997: 1 500 000 000 Ft)

A félárú könyvek kereskedelmi forgalma ( a könyvkiadás szürke zóná-

ja) 2 000 000 000 Ft (1998: 2 000 000 000 Ft, 1997: 2 000 000 000 Ft)
Az 1999. évi könyvforgalomból 9 783 000 000 Ft-tal, az összforgalom

29.3 %-ával részesedik az ismeretterjesztô ágazat. (1998: 8 550 000 000
Ft 28,5 %, 1997: 6 657 000 000 Ft, 27,24 %)

A közoktatási tankönyvek (nyelvkönyvek) 8 778 000 000 Ft-os piaca
az összforgalom 26.2 %-át tette ki. (1998: 7 796 400 000 Ft  25,9 %,
1997: 6 200 000 000 Ft, 25,37 %)

A szépirodalom kategóriájába sorolható mûvek  6 103 000 000  Ft-os
forgalma a tavalyi piac 18.2 %-át alkotta. A mûfaji elhatárolás nehézsé-
ge okán csupán becslés, hogy e piac kb. egynegyedét, azaz
1 525 700 000 Ft-ot teszi ki a minôségi szépirodalom. Ugyancsak becs-
lés, hogy az ifjúsági és gyermekkönyvek  a kategórián belül kb. 15 %-ot
képviselnek 915 450 000 Ft-os forgalommal. (1998: 5 947 639 000 Ft
19,8 % – becslés:  e piac egynegyede,  azaz 1 500 000 000 Ft a minôségi szépi-
rodalom eladási adata. –,  1997: az adatsorban nem szerepel a szépirodalom
önállóan, csak a minôségi szépirodalomra vonatkozóan van adat:
775 000 000 Ft, 3,17 %)

A tudományos mûvek, szakkönyvek, felsôoktatásban használatos ki-
adványok összforgalma 6 666 000 000 Ft volt, a piac 19.9 %-a. (1998:
4 569 077 000 Ft 15,2 %, 1997: 5 280 000 000 Ft, 21,61 %)

A CD-ROM-ok 1999-es eladási adatai a piac 3.8 %-át jelentik,
1 279 000 000 Ft-tal. (1998:  290 000 000 Ft 1 %)

Az importkönyvek 2 200 000 000 Ft-os eladási adata az összforgalom
6.6%-a. (Ennek 74 %-a a közoktatási tankönyv, 13 %-a felsôoktatási ki-
advány, szakkönyv, lexikon, tudományos mû,  8 %-a szépirodalom,
3 %-a ismeretterjesztô mû, s 1 %-a CD-ROM, s az egyéb kategóriába
sorolható mûvek is 1 %-ot tesznek ki.) (1998: 2 300 000 000 Ft, 1997:
1 000 000 000 Ft)

Az álfélárú könyvek diszkont-kereskedelmének (döntô részben isme-
retterjesztô ill. bestseller-kiadvány) becsült forgalma 2 000 000 000 Ft,
az összforgalom 5.97 %-a. (1998: 2 000 000 000 Ft 6,6 %, 1997:
2 000 000 000 Ft.)

A teljes adatsort a hozzáfûzött megjegyzésekkel az MKKE bocsátotta rendel-
kezésünkre.

Lassult
a növekedés
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O L V A S Ó S Z E M Ü V E G

Nehezen tudnám összeszámlál-
ni, hányféle (egytôl-egyik kizá-
rólagosságra igényt tartó) minô-
sítésével találkoztam már Beth-
len Istvánnak. Hogy egy politi-
kus megítélésében mi a viszony-
lagosság, akár rajta lehetne de-
monstrálni. Iskolai történelem-
könyvem az ötvenes évek elején
még azt állította: „A 30-as évek-
ben, amikor a német belpolitika
végleg a reakció irányába toló-
dott el, Bethlen lelkes híve lett
az imperialista Németország-
hoz való közeledésnek”. Beth-
len! Aki angol orientációjáról
volt híres! A németekhez! Meg-
áll az ész, ha ma belegondolok,
hogy ezt is megettük. Késôbb,
amikor többé-kevésbé megis-
merkedtem az illegális KMP
szemellenzôs sajtójával, ott még
a „Bethlen-fasizmus” kitétel
sem volt ritkaság. Ezen – utólag
– csak nevettem, aztán egyszer
mégis a képemre fagyott a neve-
tés. „A magyar fasizmus már itt
van, Bethlen a Mussolinije. Egy
ember, kezében a mindenható
központi hatalommal, melynek
nincs ellensúlya sem a parla-
menti ellenzékben, sem a bíró-
ságban, sem a megfélemlített s
anyagi pórázon tartott sajtóban.
Ha az olasz fasizmus kiemelte
Itáliát a rothadásból, ez a ma-
gyar mása mindent rothadásba
dönt maga körül...” Hogy ez
nem bal-, hanem jobbfelôl
mondatott, az utolsó mondat
sejteti. De egyébként...? Milo-
tay István, a szélsôjobboldalnak
az aljasságot és a tehetséget
ijesztôen elegyítô publicistája ír-
ta fentieket 1925 decemberé-
ben. Akkor hát mégiscsak van
valami a vádban, ha balról is,
jobbról is mondják? S lehet-e
fölényesen legyintve félresöpör-
ni mindazt, amit a legkiválóbb
riporterek, publicisták, írók egy
évtizeden át, elkeseredetten és
indulataikat alaposan doku-
mentálva Bethlenrôl és rendsze-

rérôl mondtak? Vajon légbôl
kapott volt-e a frankhamisítási
ügyben, az Esküdt-ügyben ját-
szott szerepe, a nyílt választá-
sos, antidemokratikus rendszer-
hez való görcsös ragaszkodás, a
csendôrterror és a többi? Csak-
hogy – és itt lép a képbe a vi-
szonylagosság – vessük össze
Bethlent elôdeivel és utódaival.
Elôdeivel, akik kormányzati
asszisztenciát szolgáltattak a fe-
hérterrorhoz, míg Bethlen ép-
penhogy megszüntette azt.
Utódaival, akik a parlamentáris,
bár konzervatív berendezkedést
nyiltan fölrúgni, s pártdiktatú-
rát, egyszemélyi vezetést beve-
zetni (lásd Gömbös, Imrédy)
készek lettek volna, és éppen a
kormánypártból is demonstra-
tív módon kilépô Bethlen volt a
legtekintélyesebb és legkikezd-
hetetlenebb ellenzékük... Vagy
mérjük ôt bárki máshoz abból a
körbôl, melybôl való volt, ki
merte volna áperte kimondani a
parlamentben, 1921-ben: „A
politikát ott, ahol Tisza István
abbahagyta, újrakezdeni nem
lehet!” Mindezen azért kellett
eltöprengenem, mert az Osiris
Romsics Ignác szerkesztésében
kiadta Bethlen válogatott beszé-
deit és cikkeit, s ez a kötet, tud-
va a tudandókat is, reveláció.
Például azzal, hogy kiderül be-
lôle: a „szerzô” jóformán az
egyetlen profi volt a hazai poli-
tikában. S még ez sem az igazi
újdonság – fontosabb, hogy ez
az ember képes volt pontosan,
értékletesen, írásban és szóban
egyaránt lefegyverzôen kifejezni
magát, ami a magyar politiku-
sokra sem 1945 elôtt, sem után
nem szokott jellemzô lenni. To-
vábbá: Bethlen nemcsak ad
hoc, gyakorlati politikus volt,
hanem a feltétlenül szükségesen
túl is tájékozott és mûvelt, aki
igyekezett maradéktalanul meg-
ismerkedni annak a nézetrend-
szernek minden jelentôs alkotó-

jával és alkotásával, amelyhez
tartozónak tudta magát. Hogy
egyetértünk-e vele részben vagy
egészben (többnyire: nem),
más kérdés, de amit és ahogy
Széchenyirôl vagy Eötvösrôl ír,
megkerülhetetlenül fontos és
vitaképes.
Bevallom, az 1919 elôtti Beth-

len engem nem különösebben
érdekel. Azt érzem fontosnak,
amit utána tett és mondott. El-
fogultságai (például 1918–19
minden szereplôjével szemben)
félelmetesek, nem átallja Káro-
lyiékat „egy ôrültekbôl és go-
nosztevôkbôl összeverôdött kis
terrorista csoport”-ként jelle-
mezni. De: ezzel a nézetével
szerezhetett hitelt saját eszme-
társai és hívei körében a diktatú-
raellenes, faji megkülönbözte-
tés-ellenes állásfoglalásainak is.
Ha valami hiányzik ebbôl a vá-
logatásból, hát fájdalmasan ki-
maradtak belôle azok az 1935
elejétôl sorjázó cikkek és nyilat-
kozatok, melyek Gömbösnek és
táborának törekvéseivel szálltak
szembe. Például 1936 január el-
sejei nyilatkozata: „Ha az ellen-
zék diktatúráról beszél, az azért
van, mert önkéntelenül is érezni
kell – még ha a miniszterelnök
hangoztatja is alkotmányos
meggyôzôdését --, hogy ez az út
a diktatúra felé vezet s ez az,
amit én kifogásolok, amitôl fé-
lek a jövô szempontjából!” Nem
tudom, más hogy van vele, én
(ha nem tudnám, ki és mikor
mondta) azt hinném, pár hete
hangzottak el ezek a szavak. Hi-
ányolom Bethlen 1936. október
22-ikei cikkét is, melyben a kor-
mánypárt által suttyomban tá-
mogatott antiszemita sajtónak
ment neki. S hogy még mi min-
dent ebbôl az idôbôl, hadd ne
soroljam. Bethlen ellenzékisége
odáig „fajult”, hogy lapját, a 8
órai Újságot, egy piszkos kor-
mányzati ügy leleplezése miatt,
a belügyminiszter 2 hétre betil-
totta. Amit ekkor, lapja védel-
mében írt, ma is érdekes – lehet-
ne. Más kérdés, hogy Bethlen-
nek voltak sebezhetô pontjai,
amiket a szélsôjobboldali ellen-
zék ki is használt. Tiltakozása
után például hosszú listát tudtak
közölni azokról a lapokról, me-
lyeket még miniszterelnökként
(hasonló „vétkek” miatt) ô tilta-

tott be... Egy biztos: attól fogva,
hogy a nemzeti szocializmus
színre lépett (itthon és külföl-
dön), Bethlen egyre keményebb
és következetesebb ellenzék lett,
s az ô korábbi demokrácia-elle-
nessége (lásd relativitás!) immár
liberális-demokrata, sôt, olykor
szinte radikális és baloldali állás-
pontnak látszott. Ô lett az, aki
kikelt „az állami omnipotencia,
a rendôrállam” ellen, amely
„minden szusszanást szabályoz-
ni akar”. Elvetette „a hitleri esz-
közök” hazai talajba történô át-
plántálását, azon belül a fajüldö-
zésnek 1938 utáni, mindinkább
„vérre menô” gyakorlatát. Volt
ebben reálpolitikai meggondo-
lás, volt arisztokratikus finnyás-
ság, de volt valóságos, belülrôl
fakadó meggyôzôdés is. Hogy
Bethlen nem csupán az ellenzé-
kiséggel járó taktikai kényszer
miatt ellenezte a faji diszkrimi-
nációt, hanem habitusa is ellen-
kezett vele, jól mutatja a budai
Vigadóban, 1925. március 10-én
tartott (s ebbôl a kötetbôl szin-
tén hiányzó) beszéde: „A zsidó-
kérdés nem világnézeti kérdés.
Én nem ismerhetem el azt, hogy
az én keresztény világnézetem
üldözést parancsoljon bárkivel
szemben... Ha keresztény fele-
barátainknak segíteni kívánunk,
ennek útja nem az, hogy máso-
kat üldözzek...” Képzeljük csak
el, miféle tombolást váltott vol-
na ki ez a beszéd a negyvenes
évek elején? Ugyanitt, a budai
Vigadóban engedett (mert en-
gedhetett) meg magának a gróf
egy kesernyés, már-már szemé-
lyes beismerést arról, hogy hiva-
tásának mûvelôi nem mindig
azt cselekszik, amit helyesnek
látnak. „A politika nem mindig
alkotómunka!” – jelentette ki, s
mi a jelenbôl csak helyeselni tu-
dunk, miként annak is, amit
még hozzátett: „De az alkotó-
munka mindig helyes politika!”
Bethlen István: Válogatott politikai
írások és beszédek
Osiris Kiadó, Bp., 2000. 462 oldal,
2280 Ft

„A politika nem
mindig
alkotómunka...”



12

-- Ha nem Ön lenne Csaplár
Vilmos, olvasná-e Csaplár
Vilmos mûveit?

– Ha nem én lennék az író,
nem én írtam volna az írása-
imat. Ha arra gondol, hogy
tartom-e olyan jónak az írá-
saimat, hogy olvasóként is
érdekelnének, a kérdés ak-
kor is értelmetlen. Ha az
ember íróként érdemesnek
tartja megírni ôket, akkor
vajon mi lehet itt a kérdés?

– Olyan írói nemzedék tagja-
ként lépett színre a hetvenes
évek elején, amelyet a szokott-
nál nagyobb figyelem övezett,
de valahogy nem a külön-külön
arcokra irányult ez, hanem
mindig, hangsúlyozottan a
„nemzedékre”. Ennyi idô távo-
lából már nyilván elmondható,
jó volt-e kötelékben lépni az iro-
dalomba s a nemzedék (ha egy-
általán jelentett valami pluszt),
meddig marad nemzedék?

– Vannak olyan írók, akik
megkésve, váratlanul, magá-
nyosan bukkannak elô. Én
nem ilyen voltam. A „nemze-
déki” kezdetnek megvannak az
elônyei és megvannak a hátrá-
nyai. Mind a kettôbôl kijutott
nekünk. Ráadásul ez az egész a
szocializmusban történt, ami
nem tette a dolgot kellemeseb-
bé. Egyébként pedig szerintem
– amint ezt egyszer már megír-
tam – nemzedék csak az állat-
tanban létezik.

– Írói arculata kezdetben kö-
tetrôl kötetre változott, sokféle
színnel, hanggal, formával kí-
sérletezett, de érezhetô volt,
hogy ez nem jellegtelenség, ha-
nem meglepôen tudatos keresés
eredménye. Hogy érzi, megma-
radt-e máig olyan írónak, aki-
nek minden új munkája megle-
petés, vagy az olvasó, ha
Csaplár-kötetet vesz a kezébe,
ma már többé-kevésbé elôre
sejtheti, mire számítson?

– Arra a kérdésre, hogy
egy-egy újabb könyvem

meglepetés-e vagy sem,
nem én vagyok a legilleté-
kesebb válaszadó. 

– „Karriertörténet”-nek neve-
zett könyvei, a Pénzt, de so-
kat!, a Zsidó vagyok Magyar-
országon és a Kurva vagyok,
az irodalmi szakmán túl is
nagy sikert és persze, zajos vi-
tákat arattak. A dokumen-
tumértékû nyersanyagot Ön
némi rövidítésen túl érintetle-
nül tálalta, vagy esetenként
formálta és alakította is?

– A „karriertörténeteim” so-
se voltak nyersanyag stádium-
ban. Úgy írtam ôket, mint
ahogy egy festô festi a tájké-
pet vagy a portrékat. Hason-
lítanak, sôt ezekben az ese-
tekben az volt a cél, hogy az
írás minél nagyobb felületen
érintkezzen az úgynevezett
valósággal, de mégis olya-
nok, ahogy én láttam, és
akartam megírni ôket. Ki-
mentem a szabadba, azt akar-
tam, hogy minél többen tud-
janak kapcsolódni a történe-
temhez, mint valósághoz, de
vittem magamat a szabadba is.
Ezekben a könyvekben a be-
leélô képességemnek elég
nagy szerepe van.

– A rendszerváltás sok, azelôtt
ismeretlen típust és magatartás-
formát dobott felszínre, akiknek
monológjai, kitárulkozásai
nemcsak érdekesnek, de a kicse-
rélt világgal kapcsolatosan rop-
pant informatikusak is lehetné-
nek. Ráunt az ilyen jellegû mun-
kára? Vagy azért nem folytatja
a sort, mert az emberek ma nehe-
zebben nyílnak meg?

– Azért nem folytattam
ôket, mert másfajta megköze-
lítés, ábrázolás kezdett von-
zani. Egyébként esszéimben
tovább folytattam a „króni-
kási” szerepet, de ha valaki
elolvassa ezeket a könyvben
is összegyûjtött írásokat, lát-
ja, hogy miért nem írhattam
ugyanúgy tovább.

– Szóvivôje volt a Demokrati-
kus Chartának, írt politikai cik-
keket, esszéket s lett is ezekbôl két
fontos kis könyv: A demokrácia
álarca az ördög ábrázatán, illet-
ve Magyarország, te dög címek
alatt. Mostanában derül ki,
hogy ezekben meghökkentôen jól
és hamar érzett rá tendenciákra,
amelyek azóta teljes egészükben
kibomlottak. Ugyanakkor (ha jól
tudom), minden közéleti szerep-
léssel és a publicisztikával is fel-
hagyott. A politikaundor ennek
az oka, vagy Csaplár Vilmos, a
prózaíró egyszerûen csak epikai
munkáihoz „visszafoglalta” a
másra szánt idôt és energiát?

– Az elôzô kérdésre adott
válasz – mint ahogy a kérdés
maga is – átvezet a követ-
kezô kérdésre. Köszönöm a
kérdésbe foglalt elismerést,
de sajnos magától a folya-
mattól nem vagyok lelkes.
Az ember kezdetben azt
gondolta, hogy minden le-
het. Meg kell írni a gondola-
taimat, és azok majd hatni
kezdenek. Ez az író dolga, s
nemcsak dolga, hanem le-
hetôsége is, hogy legalább ak-
kor, amikor egy korszak ki-
alakulóban van, beleszólhas-
son. Aztán egyre jobban
megismerhettem a folyamat
természetét, s ez ráébresztett
arra, hogy másról van szó. Ezt
a felismerést dolgozom föl
az esszéimben, leginkább Az
Isten címû könyvemben. Az,
amit átéltem, hatni kezdett
az egyéb írásaimra is. Nem
közvetlenül. Valamit mi –
épp, mert annyira tele vol-
tunk naiv vagy álnaiv elkép-
zelésekkel –, megtudtunk a
világ természetérôl. S mivel
nagyon leplezetlen, durva
módon folyik, ami folyik,
valamint mi is nyersen, se-
bezhetôen voltunk jóhi-
szemûek, a világnak ezen a
„Nagy Kísérlet” utáni tere-
pén születôben van egy

olyan mûvészeti, sôt filozó-
fiai korszak, amely úgy rea-
gál a világ lehetôségeire és
látható meg láthatatlan való-
ságára, ahogy ezt máshol
nem tapasztalhattuk. Ha el-
viselhetôek lesznek a körül-
mények, ez a mûvészeti kor-
szak ki is tud teljesedni. Sze-
rintem elég sajátos, érdekes
lesz ahhoz, hogy piacképes
is legyen.

– Semmit, örökké címû új
könyvében mintha a prózavers
sajátos csaplárvilmosi változatá-
val találkoznánk, s ezen belül az
írói hivatásnak egy roppant érde-
kes definíciójával: az író mások
számára érez, tehát „bérérzô”.
Ebben a nagyon is személyes és
mégis szemérmes kötetben Ön en-
gedi kifosztani magát, s mégis,
mintha ettôl csak sejtelmesebbé
válna minden, amit ír. De hová,
merre lehet innen továbblépni?

– Nem örülnénk, ha a Sem-
mit, örökké címû új könyvem
olvasói megállnának a sejtel-
messég érzeténél. Azt kívá-
nom, hogy érezzék meg azt,
amin én átestem, mialatt eze-
ket az írásokat megírtam. Ha
nem sikerül, az természetesen
az én hibám. De talán ebben
az esetben arról van szó, hogy
az újabb és újabb könyveim
ezt a könyvet is erôsíteni fog-
ják, körüljárhatóbbá, fölfog-
hatóbbá teszik. Egyébként az
eddigi olvasói vélemények
azt mutatják, hogy a Semmit,
örökké könnyen, gyorsan, él-
vezettel olvasható. De esetleg
lehet újraolvasni is, épp ezért.

– Mit olvashatunk Öntôl a
legközelebb?

– Hosszú idôre Németor-
szágba megyek. Más körül-
mények között, más helyszí-
nen, más közegben fogok
dolgozni. Így lehetetlen
megjósolni, hogy a négy-öt
tervembôl, amit magammal
viszek, mit sikerül megvaló-
sítanom.

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 m e g k é r d e z t e Csaplár Vilmost
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Liptay Katalin mûsorvezetô: –
Nem azé, aki akarja, sem nem azé,
aki fut, hanem a könyörülô Istené.
Nemcsak a Bibliából ismerôs a ke-
gyelemrôl szóló enigmatikus kijelen-
tés. Ottlik Géza Iskola a határon
címû regényében részekre szedett, tö-
redékes mottóként használja a kôsze-
gi fôtér épületén is ott látható jel-
mondatot, amely Pál apostol  Ró-
maiaknak írt levelébôl való. A na-
pokban jelenik meg Kelecsényi Lász-
ló Ottlik Gézáról szóló könyve,
amelynek elsô fejezete az iménti idé-
zettel ellentétes értelmû erôteljes fel-
ütéssel indul: Azé, aki akarja. Már-
mint a mû. És itt most nemcsak az
Iskolá...-ról van szó, hanem bármely
más mûalkotásról – amihez Hans
Georg Gadamer szavával élve – a
jóakarat hatalmával közelít az ér-
telmezô, a mûélvezô. Ritka az ilyen-
fajta szelíd hatalom, amelyhez való-
ban nem kell más, mint érzékenység,
elfogulatlanság és nyitottság. 

A szabadság enyhe mámora.
Alcíme: Ottlik Géza életei. Kele-
csényi Lászlónak a magyar Soros
Alapítvány életrajzi pályázatára
készült mûvét a Magvetô Kiadó je-
lenteti meg. Olykor csak annyi a
belsô függetlenség megnyilvánulá-
sa, hogy választani lehet, a Lukács-
uszodában melyik lépcsôn jön le az
ember a napozóteraszról. Hogy ez
kevés? Dehogy!  A létezésszakmá-
ban dolgozónak hihetetlenül fon-
tos, hogy a könyöktérnyi szabad-
sággal élni tudjon. A könyv mottó-
ja Ottlik Géza bensôséges barátjá-
tól, Nemes Nagy Ágnestôl való:
„Csak a növény a tiszta egyedül,/
Nem ismer kategóriát./ S a bûnös
széndioxidot/ Éjszaka mégis ô cse-
réli át. / Tisztán ragyog reggel az
égi sátor/  a tölgyek néma megvál-
tástanától.”

Kelecsényi László: – Nem mo-
nográfiát kértek, hanem biográfiát.
Ez a mûfaj az angolszász irodalmi
életben divatos, itt nálunk, Ma-
gyarországon inkább azt a néme-
tes-poroszos, kilónyit lábjegyze-
telô munkamódszert alkalmazzák,
ami egy súlyos, vaskos monográfi-
át eredményez. És az írónak nincs
magánélete ezekben a könyvek-
ben, csak mûvei vannak. Ugye,
Ottlik maga mondja, hogy az ô
életpályája olyan lyukacsos, mint
az ementáli sajt. Tehát voltak bi-
zonyos idôszakok, hosszú-hosszú

évek, amikor nem publikált sem-
mit. És azokban az években az
életrajz rettenetesen fontossá vált.
Például a gödöllôi, nem egészen
önkéntes számûzetés éveiben,
vagy késôbb, az elsô nagy siker, az
Iskola a határon utáni évtizedben,
amikor jószerivel csak fordított
ezt-azt, és kártyázott  És utazott is.
Amikor már tehette, fôként a 60-
as évek után, fôként nem irodalmi
ügyekben, hanem bridzsverse-
nyekre és pihenni. Imádta a ten-
gerpartot. Délre vágyott, a francia
tengerpart volt talán a legkedve-
sebb tartózkodási helye.

Kulcsár Katalin: – Ô a léhaságot
és a komolyságot akarta egyesíteni.

K. L.: – Schöpflin Aladártól
származik az a kijelentés, hogy
csak a nagy nemzeteknek, ango-
loknak, franciáknak vannak iga-
zán jó léha íróik. Nekünk nincse-
nek, mert aki nálunk léha, az egy-
szerûen rossz. A jók pedig halálo-
san komolyak. 

K. K.: – Az Iskola a határon föl-
emelte Ottlikot, de egyszersmind egy
bélyeget is hozott, azt, hogy egyköny-
ves író, holott egy gondolatot kergetô
író volt egész életében.

K. L.: – Igen, ez többféle variáci-
óban elhangzott: volt olyan, hogy
egykönyvû író, aztán, hogy egy
életmûvû, félkönyvû, kétszer egy
könyvû –  mindenféle variáció
volt. Tudomásul kell venni, hogy
ez egy ilyen életmû. Ottliknak, ha
tetszik, esztétikai alaptétele, ezt a
Prózában kifejti, hogy az az író,
aki folyton folyvást regényeket
publikál, újabb és újabb variáció-
kat közöl a kedves témájára, mert
hiszen általában mindenkinek
vannak írói rögeszméi, az ahhoz a
matematikushoz hasonlít, aki egy-
szer megtanult osztani, szorozni,
összeadni és kivonni, és utána
mindig közli a helyes alapmûvele-
tek végeredményét. És ha még
esetleg integrál- és differenciálszá-
mításban is járatos az író, akkor
baj van. Akkor már jönnek a hatal-
mas terjedelmû, méretû élet-
mûvek. Ô ezt nem csinálja, mate-
matikusként élte az írói életét is.

K. K.: – Nagyon érdekes így egymás
mellett látni a fanyalgást és az eláju-
lást a regénytôl.

K. L.: – Nagyon késôn  figyeltek
oda igazán az Iskola a határonra...

K. K.: – Legalább húsz év kellett...

K. L.: – Valóban, két évtized. A
maga korában bizony eléggé fej-
bevágó bírálatokat kapott. A legfi-
nonabb vagy legenyhébb az volt,
hogy egzisztencialista a felfogása,
ami 1959–60 körül nem jelentett
túlságosan sok jót. Ezt ma már jól
tudjuk. Vagy csak a horthysta ka-
tonaiskola rejtett kritikáját olvas-
ták ki belôle. Azt nem látták meg
a könyvben, hogy ez nem a kato-
naiskoláról szól, ez minden kor-
ban érvényes regény. Azt sugallja,
hogy nincs olyan korszak, a fasiz-
mus legszélsôségesebb, a regény-
ben ábrázolt világnál is szélsôsé-
gesebb kora sem, amelyben az
embernek ne lenne egy úgyneve-
zett könyöktérnyi minimális sza-
badsága, választása, akár aközött,
hogy fôbelöveti magát, vagy elme-
nekül, mert nem akar áldozattá
válni. Ez a gondolati üzenet  a Ká-
dár-korszak közepén, végén, min-
denkor érvényes volt és maradt.
És felnôtt egy új írónemzedék, so-
kan úgy mondják, „a Péterek nem-
zedéke”, ezek a fiatalok „apát” ke-
restek maguknak, példaképet, írói
példaképet kerestek. Találhattak
volna másra is. Ôk valamiért még-
is Ottlikot választották.

K. K.: – Van rá magyarázat, mert
olyan írót kerestek, aki nem érezte
szükségét annak, hogy a tömegterme-
lésbe mindenáron becsatlakozzon és
megôrizte a méltóságát.

K. L.: – Ez a ’76–’78 körül elin-
dult Ottlik-hullám, nevezzük így,
kicsit bálványozás, már maga az a
tény, hogy Esterházy Péter egy
elég nagy rajzlapra lemásolta gra-
fitceruzával az Iskola a határont...

K. K.: – Kétszázötven napig...
K. L.: – Igen, igen. Ami tulaj-

donképpen, Radnóti Sándor
mondja szellemesen errôl, hogy ez
fölér egy apagyilkossággal, mert
hát újra olvashatatlanná tette ezzel
a könyvet, mert aki ránéz, az sötét-
szürke grafitfoltot lát, nem többet.

K. K.: – Az egész könyvben keres-
tem, hogy honnan jön ez a cím, A sza-
badság enyhe mámora, és egy pazar
kis képet találtam, hogy ez abban nyil-
vánul meg, hogy a Lukács-uszoda na-
pozóteraszára a jobb vagy a bal olda-
li lépcsôn  megy-e föl az ember.

K. L.: – Igen, igen, a kötet címe,
A szabadság enyhe mámora az Isko-
la a határonból való. Ennyi válasz-
tása mindig van az embernek,
hogy két lépcsô közül lehet válasz-
tani. De már egy fiatalkori kézira-

tában benne van, amikor megér-
keznek a a katonavonattal a Keleti-
pályaudvarra, választhattunk,
hogy melyik kijáraton megyünk ki.
Egyenruha volt rajtunk, lélekben
nem voltunk szabadok, de ilyen
kis szabadságunk volt, hogy most
erre megyünk ki, jobbra-e vagy bal-
ra, melyik kijáratot használjuk. Ez
a minimum és ezt nagyon sok em-
ber nem ismeri föl, hogy legalább
ekkora szabadsága van.

K. K.: – Az irodalom, és életében
minden cselekedete, az a túléléshez kel-
lett. Talán nem véletlen, hogy az Isko-
la a határonról szóló fejezetnek Ön azt
a címet adta, hogy A túlélés könyve.

K. L.: – Az egész élet arról szól
végül is, hogy túl kell éljünk bizo-
nyos helyzeteket, túléljük az éle-
tet, akár úgy, hogy regényeket
írunk. Ez is egy túlélési technika.
És még kellemesebb túlélési tech-
nika, hogy közben játszunk, kár-
tyázunk. Mert akik ismerik a
bridzsnek a rejtelmeit, azok tud-
ják, hogy ez nem egyszerûen egy
hazárdjáték, vagy nem csak egy
szórakoztató játék, hanem elme-
sport, például a licit maga, a négy
ember bizonyos konvenció sze-
rinti információcseréje modellezi
az egész életet. Ahogy emberek
megértik vagy nem értik meg egy-
mást, akikkel kapcsolatba kerül-
nek a mindennapi életben.

K. K.: – Ottlik élete luxus volt, lu-
xus volt az, ahogy a szabadságát
megôrizte, és luxus volt az is, ahogy
az írással bánt.

K. L.: – Ott van a példa minden-
ki elôtt, hogy igenis, ez is egy ott-
liki kifejezés, hogy valahogy ki le-
het csellózni a sorssal. Tehát bár-
mit mér ránk az élet, fasizmus
van, Rákosi-rendszer van, nem is-
mernek el, nem tudok annyit pro-
dukálni, dolgozni kell, folyamato-
san, és – ez is egy ottliki tanulság
–, hogy az író minden pillanatá-
ban író. Ô akkor is írónak érezte
magát, amikor játszott, sem több-
nek, sem kevesebbnek. Úgy hitte,
úgy gondolta, hogy rengeteg vá-
gya, kívánsága nem teljesült, de
azt az egy-két nagyon fontos dol-
got, amit szeretett volna megcsi-
nálni, azt megkapja az élettôl va-
lamilyen módon. Természetesen
a saját közremûködésével. Soha
nem adja fel...   (Elhangzott az Iro-
dalmi Újság 2000. április 8-i adásá-
ban. Szerkesztô: Jósvay Lídia. Felelôs
szerkesztô: Kôrösi Zoltán.)

H A N G R Ö G Z Í T ÔM A G YA R  R Á D I Ó ,  B U D A P E S T

Ott l ik  Géza é lete i rô l
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Minden könyv egy helyen!
TANKÖNYVCENTRUM
a Kódex Könyváruházban

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

Az általános és középiskolai tankönyvek közel teljes 
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PARNASSZUS ANTIKVÁRIUM
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Elôzetes telefonos egyeztetés alapján 
díjtalan kiszállás, szállítás.

Libri sikerlista
2000. március 24–április 6.

A Libri üzlethálózatban regisztrált vásárlások 
számítógépes összesítése alapján

4. Baigent, Michael –
Leigh, Richard:

Mi az igazság a holt-
tengeri tekercsek körül?

Holnap Kiadó

5. Miklós Tamás (szerk.):
Az ezeregyéjszaka meséi II.

Atlantisz Könyvkiadó

6. Remarque, Erich Maria:
Állomás a horizonton

Aquila Könyvek

7. Miklós Tamás (szerk.):
Az ezeregyéjszaka meséi I.

Atlantisz Könyvkiadó

8. Rácz Árpád (szerk.):
Nagy képes millenniumi

arcképcsarnok
Rubicon – Aquila Kiadó

9. Leslie L. Lawrence:
A megfojtott viking mocsara

Gesta Könyvkiadó

10. Heinzel – Fitter –
Parslow:

Európa madarai – Collins
képes madárhatározó

Panemex – Grafo

11. Lindsey, David:
Az éjszaka színei

General Press Kiadó

12. Fogarasi Judit (szerk.):
Ausztrália – Útitárs

sorozat
Panemex – Grafo

13. Márai Sándor:
Szabadulás

Helikon Kiadó

14. Rowling, J. K.:
Harry Potter és a bölcsek

köve
Animus Kiadó

15. Görög Ibolya:
Protokoll az életem

Athenaeum 2000
Könyvkiadó

16. Kundera, Milan:
A lét elviselhetetlen

könnyûsége
Európa Könyvkiadó

17. Samson, Renate Von –
Menner, Cornelia:

Smink és más
Hajja és Fiai Kiadó

18. Köves József
(összeállítása):

A legnagyobb vicckönyv
10 000 viccel

K.u.K. Könyvkiadó

19. Druon, Maurice:
Az elátkozott királyok VII.

– Az országvesztô
Európa Könyvkiadó

20. Arthus-Bertrand, Yann:
Földünk a magasból

Corvina Kiadó

Závada Pál:
Jadviga párnája
Magvetô Könyvkiadó

Golden, Arthur:
Egy gésa emlékiratai
Trivium Kiadó

Tolkien, J. R. R.:
A gyûrûk ura I–III.
Európa Könyvkiadó

1.
2.
3.

A Kortárs Kiadó tavaszi újdonságai

Domokos Gábor:
Hajnali történetek
Elbeszélések. 96 oldal, 750 Ft
Az elsô határnyitás (Sop-
ron, 1989. augusztus 19.)
232 oldal, 1120 Ft
Határ Gyôzô:
Szentföld a Föld
Esszék. (Phoenix Könyvek)
182 oldal, 1100 Ft
Horváth Orsolya:
Kihagyott helyek
Versek. (Új Látószög-könyvek)
80 oldal, 550 Ft

Kurucz Gyula:
Lukács evangéliuma
Regény. 222 oldal,
1300 Ft
Szônyi Zsuzsa:
Vándor és idegen
Márai-levelek, emlékek.
(Phoenix Könyvek) 180 oldal,
1400 Ft
Szörényi László:
Studia Hungarolina
Tanulmányok a régi magyar és
neolatin irodalomról. 184 oldal,
1260 Ft

ÉRETTSÉGIZÔKNEK!

KRÓNIKA NOVA KIADÓ
Tel./fax: 06/1/385-19-41

www.kronikanova.hu

Veres András
MÛVEK, PÁLYÁK, NEMZEDÉKEK

Másfélszáz év magyar irodalma 1780–1944

Megrendelhetô:
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M O Z I  –  V I D E O

Egyszer élünk
■ Én álorcás rendezô vagyok
– mondja magáról Molnár
György, filmrendezô.

Ezalatt nem hamisságot, kibú-
vót kell érteni, hanem a mûvé-
szi hitvallásnak egyfajta eszkö-
zét. Más mûvébe bújok, nem
direkt vallok magamról – foly-
tatja tovább a gondolatot. Ezért
van, hogy filmjeihez irodalmi
mûveket választ alapul, ezekbôl
készülnek a forgatókönyvek,
majd a filmek. Mint például ez
a sok szempontból is izgalmas
vállalkozás, a Tar Sándor Lassú
teher címû regény és a Mi utcánk
novellaciklus darabjainak ötvö-
zetébôl született Egyszer élünk
film. Tarr Sándor mûveit már
többen szerették volna megfil-
mesíteni, de Molnár György
volt az elsô – és mindmáig az
egyetlen – akinek ez sikerült.
Sôt, sikerült az is, hogy a forga-
tókönyvet maga Tarr Sándor ké-
szítse el. Ennyit a kulisszatit-
kokról.

A film lényegi különlegessé-
ge a történet, egy sajátos világ
megelevenítése. Egy apa két-
ségbeesett küzdelme, hogy
összetartsa a szétesni készülô
családot. Igaz történetet lát-

hatunk a szerelemrôl, a halál-
ról, a helytállásról, a megcsa-
latásról, hétköznapi sorsok-
ról. Nevetni lehet – mint
ahogy az életben is – de a vég
mégis tragikus. Szép film ar-
ról, ami nem szép. Ha lehánt-
juk a külsô burkot, ha meg-
változtatjuk a helyszínt és az
idôt, akkor szembesülhetünk
azzal, hogy rólunk is szólhat-
na ez a film. Mi is aggódunk
a családunkért, lányainkért,
nekünk se könnyû az élet. Tar
Sándor utcájába akár mi is be-
tévedhetünk, mi is megszen-
vedhetjük a borzalmakat. Ha
betévedünk.

A film az idei filmszemlén
három díjat kapott, a Legjobb
forgatókönyv díját Tar Sán-
dornak ítélték, Szarvas József

színészi alakítását díjazták, s
Kovács György hangmérnöki
tevékenysége is a legjobbnak
bizonyult a mezônyben.

Molnár György filmjét
szeptemberben láthatjuk a
mozikban.

Szerelem elsô
hallásra
■ A szerelmesek fiatalok, szé-
pek és gazdagok. Vannak
gondjaik, de azok megoldód-
nak, ha nem most, akkor majd
a következô részben vagy az-
után. Ilyeneket látunk-hal-
lunk hetente többször is, és
azt hisszük, így van rendjén.

És akkor jön egy igaz törté-
net, ahol találkozik egy negy-
venes – papírforma szerint

nem fiatal – nô és egy hasonló
korú férfi. Szimpatikusak – de
nem magazinszépek, ráadásul
a férfi vak – és egymásba sze-
retnek. Mit is szoktak ilyenkor
mondani? Odaadnám érted a
fél életem. A nô nem mond
ilyet, ô csak annyit tesz, hogy
a férfinek adja az egyik veséjét.
Mert önzô, mert számító.
Mert azt akarja, hogy a férfi ne
haljon meg, éljen, mert akkor
szeretheti. Ô a férfit, a férfi ôt.
És akkor boldogok, még, ha
idôközben annyi minden ki-
hullott az életükbôl. Nincs la-
tolgatás, mérlegelés, a nô – aki
amúgy megfontolt és látszólag
higgadt – nem számol a kocká-
zattal, neki csak az együtt töl-
tött élet az élet. 

Ezt a történetet filmezte meg
Almási Tamás. A rövidfilm az
elsô hallásra született szerelem
minden stációját végigpergeti,
végigmeséli. Egyszerûen, katar-
tikusan. Könnyek nélkül senki
sem tudja végignézni, mégis
megoszlanak a vélemények.
Vannak, akik azt mondják, jó,
de hogy a veséjét is odaadni, az
azért túlzás. Mások meg – akik
tudják, mi az igazi szerelem –
azok azt mondják, hát persze,
így van ez rendjén, én is ezt
tenném.

Én is ezt tenném. 

Bagota / ity edt.

Könyvek filmen

Szent Iván éj –
ferde szemmel 

■ A Bárka Színház szórólapja
szerint a Versek kártyázó szép
hölgyeknek szerzôje, a kétszáz
éve élt Monzajmon Csikamacu
mester a „japán Shakespeare”.
És tényleg: ahogy a Szentiván-
éji álom, ez a darab is állandó
összecserélôdô szerelmespá-
rokról szól, akik a Szeget szeg-
gelhez hasonlóan a bölcs ural-
kodó beavatkozása nyomán
menekülnek meg a kivégzéstôl.
A leleplezôdô intrikus pedig

legalább akkora cselszövô,
mint Jágó, és olyan elvetemült,
mint III. Richárd. A japán da-
rab azonban híjával van Sha-
kespeare lélektani mélységé-
nek, helyzetformáló könnyed-
ségének, ezért lírai betétei – a
hold-cinege közjátékok – meg-
ejtô szépségük ellenére is öncé-
lúak maradnak. A nézô okkal-
joggal kétkedik: amit a színpa-
don látunk, nem egy XVIII.
századi japán darab, hanem
egy fogyatékos kortárs-európai.

A Bárka-beli elôadás szerep-
osztása csak ráerôsít a darab fo-
gyatékosságaira – ráadásul nyil-
vánvalóvá teszi a Bárka nagy
hiányosságát: a színészhiányt.
Tim Carroll rendezô a színház
két legjobb színészére osztotta

ki a darabbeli két legnagyobb
sarzsit: Udvaros Dorottya
játssza a császárnét, Kaszás
Gergô pedig a hercegi öcsöt –
ettôl azonban még nem alkot-
nak párt sem korban, sem játék-
módban, sem színészi súlyban.
Sôt. Ez a szereposztás ráadásul
pazarló is: Udvaros Dorottyá-
nak a hatalom igazságát érzel-
mekkel enyhítô nôként van mit
eljátszania, Kaszás Gergônek
nincs. Gyabronka József ozmi-
nosra veszi az ôr szerepét, a le-
hetetlen azonban neki sem si-
kerülhet: ezzel stílusegységben
eljátszani a hegyi rablót. Nem
is tesz rá kísérletet. Vasvári
Emese a Cseresznyéskertbôl
emeli át a Vászja-kulcsárné fi-
gurát, az elôbbi érdekes fojtott-

sága nélkül. Scherer Péternek
dzsolidzsókerként  mindazt
pótolnia kell a darabban, amire
a Bárkának – koncepciózus tár-
sulatépítés hiányában – nem
futotta. Sok szerepe van. Az
elôadás szamurájainak, udvar-
hölgyeinek színészi teljesítmé-
nye kétségbeejtô.

Az elôadás képi világa egy-
szerre szép és világos. Nem sti-
lizálás nyomán közérthetô, ha-
nem a japán minimalista tárgyi
kultúra révén univerzális. Csa-
nádi Judit díszleteinek sikerül
mindaz, amire a rendezés más
tekintetben vágyik: megérteni
és átemelni a világunkba egy
másikat.

–kes

S Z Í N H Á Z

Sz ínház i  esték
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A                      KIADÓ
KÖNYVFESZTIVÁLI AJÁNLATA

T e r j e s z t i  a  P a n n o n i c a  H o l d i n g  R t .
(1131 Budapest ,  Topolya u.  10–12.)
Telefon és fax:  320–4838,  320–4839

A Magyar Századok sorozat két új kötete

Makk Ferenc:
A tizenkettedik század

története
224 oldal, kötve 1690 Ft

Martin Gilbert:
Izrael története

628 oldal, kötve 3990 Ft

Katus László:
A középkor története
400 oldal, kötve 2490 Ft

Pálffy Géza:
A tizenhatodik század

története
274 oldal, kötve 1890 Ft

Horváth Gyula –
Anderle Ádám:

Perón–Che Guevara:
344 oldal, kötve 1850 Ft

Michael Jordan:
Nostradamus – Az új
évezred képes kalauza
128 oldal, kötve 3500 Ft

A kis nemzethatározó sorozat két új kötete

Stefan Zeidenitz
és Ben Barkow:

Miért nem bírjuk a németeket?
80 oldal, kötve 990 Ft

Martin Solly:
Miért nem bírjuk

a digókat?
80 oldal, kötve 990 Ft
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Április 21-étôl 23-áig tart a VII.
Budapesti Nemzetközi Könyv-
fesztivál a Budapest Kongresszusi
Központban. A magyar könyves
kultúrába immár szervesen be-
épült, hagyományossá nemese-
dett rendezvény megmozgatja a
könyvipart, neves szerzôk mûvei-
nek megjelenését idôzítik a feszti-
válhoz, és a könyvkiadók lelkesen
készülnek a személyes nagy talál-
kozásra kiadványaik olvasóival. A
fesztivál szervezôjének, a Magyar
Könyvkiadók és Könyvterjesztôk
Egyesülésének – egyben a Buda-
pesti Nemzetközi Könyvfesztivál-
nak – igazgatóját, Zentai Péter
Lászlót kérdeztük meg: milyen
lesz az idei könyvfesztivál?

– A világ egyik legjelentôsebb
drámaírója, Slawomir Mrozek, a
budapesti könyvfesztivál díszven-
dége lesz. Ez nem csupán szenzá-
ció, hanem finom gesztus. Azért,
mert ezt a gesztust megelôlegezte
Esterházy Péter a tavalyi frankfur-
ti könyvvásár megnyitóján mon-
dott sikeres beszédében. Azt
mondta beszéde végén, „jövôre
Lengyelország, nem veszett még
el Lengyelország…”. Egy közép-
kelet-európai ország írójaként szo-
lidaritást mutatott egy más ország,
más kultúra, más irodalom iránt,
és mi az Európa Könyvkiadó se-
gítségével ezt a gesztust folytatjuk
tovább. Lengyelország Frankfurt-
ban díszvendég lesz, most már bi-

zonyos tapasztalatokkal a hátunk
mögött, mi a lengyel irodalmat, a
lengyel könyvkiadást tekinthetjük
itt most elô-frankfurti bemutatko-
zásnak, díszvendégnek. Nagyon
jelentôs lengyel írók jönnek el, és
a fesztiválon, a lengyel esten talál-
koznak olvasóikkal, akik még
Mrozek egyik színmûvét is megte-
kinthetik itt, a Bárka Színház
elôadásában. Jelentékeny spanyol,
indiai, horvát, svéd íróvendégeink
lesznek, és a magyar irodalom szí-
ne-java is itt lesz, több mint száz-
ötven íróvendég fog dedikálni,
könyvbemutatón, író-olvasó talál-
kozón részt venni. 

Mi valóban egy fesztivált rende-
zünk, olyan fesztivált, ahol nem
csupán a teljes magyar könyvter-
méssel szembesülhetnek a látoga-
tók – több mint harmincezer kö-
tet lesz kiállítva, ebben természe-
tesen benne vannak a külföldi
vendégeink könyvei is –, hanem
más könyvvásárokkal ellentétben
itt vásárolhatnak is a könyvbará-
tok. A mi fesztiválunkat valóban a
publikum élteti, csak emlékezte-
tek rá, hogy tavaly hatvanezer lá-
togatónk volt. 

Az olvasóközönség érdeklôdésé-
nek felkeltésére is jó lehetôség a
fesztivál, nem véletlen talán, hogy
több kiadó nagyszabású vállalko-
zásának indítására választotta
helyszínül a könyvfesztivált. Csak
egyetlen példát kiragadva a sok

közül, biztos vagyok abban, hogy
a Kossuth Kiadó Magyar Krónika
címû sorozatának a sikerét a tava-
lyi könyvfesztiváli bemutatkozás
alapozta meg. 

A kulturális rendezvények sorá-
ban hangsúlyosan kell megemlíte-
nem, hogy mindig április 23-
ához, a Könyv és a Szerzôi Jog Vi-
lágnapjához igazítjuk a rendezvé-
nyünket, ez ebben az esz-
tendôben egybeesik a húsvéttal.
Hisszük, hogy a könyvfesztivál
rendkívül igényes kulturális kikap-
csolódást kínál a húsvét napjaiban
remélhetôleg családdal kilátoga-
tóknak, itt megjelenítjük ugyanis a
legjelentôsebb vallásos ünnep val-
lási, kultúrtörténeti tartalmát és a
hozzá kapcsolódó népszokásokat
is. Krisztus feltámadásától a Bib-
lia-történetig, a gyerekeknek szer-
vezett kreatív húsvéti foglalkozta-
tótól a húsvét kultúrtörténetét tár-
gyaló kiadványokig sok minden
kapcsolódik húsvéthoz. Vasárnap
pészach van, a zsidó kultúrát kép-
viselô kiadó erre is programmal
készül. Tehát mi joggal hisszük,
hogy az ünnep kínálta több sza-
bad idôben nagyon komoly kíná-
lattal fogunk megjelenni.

A fesztivál a magyar könyvipar
legnagyobb szakmai fóruma is.
1913 óta elôször fordul elô, hogy
a Könyvkiadók Nemzetközi Szö-
vetségének vezérkara Magyaror-
szágra jön. Idén egy nemzetközi
regionális konferencia keretében
lesznek itt Pere Vicens elnök úr
vezetésével, és a szervezet száz-
éves történetében elôször mond-
hatjuk el azt is, hogy az elnökség-
ben magyar ember van, a mi

Egyesülésünk elnöke, Bart István.
Vendégünk lesz a cseh, a lengyel,
a szlovák, a szlovén szakma ve-
zetôje. A könyvfesztiválon az ez-
redforduló talán legjelentôsebb, a
könyvkiadáson túlmutató je-
lentôségû rendezvénysorozatá-
nak, az Olvasás Évének elôkészü-
leteirôl is szó lesz, és vendégünk
lesz a számunkra mintának tekin-
tett National Year of Reading, az
angol Olvasás Éve program igaz-
gatója, Liz Attenborough. 

Fesztiválunknak példamutatóan
jó sajátsága, hogy kezdettôl a ma-
gyar könyvkiadás a magyar könyv-
tárosok szimbiózisában mûkö-
dött. A Könyvtáros Klubnak min-
den évben kétezernél több részt-
vevôje volt. 

A mi könyvszakmai átalakulá-
sunk minden buktatójával együtt
egy szerencsés periódusban zaj-
lott, a technika fejlôdésével esett
egybe. Az átalakulásba a legújabb
technikák szintjén léptünk be, a
fesztivál idén a jövônkrôl szól,  és
talán nem véletlen, hogy az onli-
ne kereskedés nagy programját
szinte egy idôben négy meghatá-
rozó szerepû cég, a Líra és Lant, a
Sunbooks, a Magyar Könyvklub
és a Libri a fesztiválon mutatja be. 

K.J.

VII. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál
A Könyv és a Szerzôi Jog
Világnapja húsvétkor
Interjú Zentai Péter Lászlóval

Fesztiváli programunkból:

Április 21. péntek
10–11 óra: Kiadók órája. Egmont
Hungary Kiadó A kiadót képvise-
li Polgár Anita
11–12 óra: Kiadók órája. BM Du-
na Palota és Kiadó. Az Eltékozolt
újszülöttek c. mûvét dedikálja a
szerzô: Dr. Cseres Judit
12–13 óra: Siklósi Horváth Klára
dedikálja mûveit
13–14 óra: Kiadók órája. A Masszi
Kiadó képviseletében: Masszi Pé-
ter tulajdonos és Szondi György,
a NAPÚT c. folyóirat fôszer-
kesztôje
14–15 óra: Kiadók órája. Az Élet

Folyama Alapítvány képviseleté-
ben: Novák István, az Alapítvány
elnöke
15–16 óra: Klotz Miklós dedikálja
IMAGO c. fotóalbumát
16–17 óra: Kiadók órája. Göncöl
Kiadó. A kiadót képviseli Szikói
Gábor kiadóvezetô, Bächer Iván
dedikálja mûveit

Április 22. szombat
11–12 óra: Sári László dedikálja
könyveit
13–14 óra: Kiadók órája. Mikszáth
Kiadó. A kiadót képviseli dr. Né-
meth János kiadóvezetô, Baranyi
Ferenc dedikálja „Szerelmes élet” c.
kötetét

14–15 óra: Kiadók órája. Fekete
Sas Kiadó. A kiadót képviseli Fa-
zakas István igazgató, dedikál: Ka-
ján Tibor, Kertész Ákos, Nyerges
András, Tarbay Ede
15–16 óra: Kiadók órája. Orphe-
usz Kiadó. A kiadót képviseli De-
ák László kiadóvezetô, L. Simon
László, Viola József mûveit, Vörös
István fordítás-kötetét dedikálja
16–17 óra: Kiadók órája. Kávé Ki-
adó. A kiadót képviseli: Nyíri
András, a kiadó vezetôje, Köm-
lôdi Ferenc Fénykatedrális c.
mûvét dedikálja

Április 23. vasárnap
11–12 óra: Iszlai Zoltán dedikálja
Csirip-szótár c. kötetét
12–13 óra: Juhász Ferenc dedikál-
ja Isten elégetett tükre c. kötetét
14–15 óra: Bodor Pál dedikálja
A kíváncsiság mestersége c. kötetét
16–17 óra: Kiadók órája. A Tinta

Kiadó vezetôje, Kiss Gábor dedi-
kálja a Magyar Szókincstár c. kö-
tetét és bemutatja a kiadó újdon-
ságait

A Kiadók órája programsorozaton
megismerkedhet a kiadók képvi-
selôjével, megtekintheti, megvásá-
rolhatja kiadványaikat.

A programsorozatban szereplô ki-
adók könyvein kívül standunkon
kiállítjuk és megvásárolhatók az
Ab Ovo, a Computerbooks, a
Szabad Tér, a Cartafilus kiadók
könyveit.

SZOMBATON, 22-ÉN 12 ÓRA-
KOR A BIZET-TEREMBEN
BEMUTATKOZIK A KÖNYV-
HÉT SZERKESZTÔSÉGE. 
MINDEN KEDVES OLVASÓN-
KAT ÉS PARTNERÜNKET SZE-
RETETTEL VÁRJUK.

A Könyvhét a Könyvfesztiválon

A Budapest Kongresszusi Központban a 105-ös standon
találnak meg minket olvasóink, partnereink
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2000. április 20. csütörtök

15:00–16:30 (Bartók terem)
Pódiumbeszélgetés Slawomir Mrozekkel,
a Fesztivál díszvendégével

16:30 (Pátria terem)
Ünnepélyes megnyitó
A Fesztivált megnyitja: Várhegyi Attila
politikai államtitkár, NKÖM
Közremûködik Sebestyén Márta és Sipos
Mihály (Muzsikás Együttes)

17:30–18:00 (Bartók terem)
Budapest Nagydíj átadása
A díjat átadja: dr. Demszky Gábor
fôpolgármester
Laudáció: Spíró György

2000. április 21. péntek

10:00–11:30 (Lehár terem)
A könyvtár mindenkié. Bod Péter Ákos,
Gyurkovics Tibor, Nagy Attila, Ramháb
Mária

10:30 (Bartók folyosó)
A „Magyar fotókönyvkiadás 1999–2000”
c. kiállítás megnyitója
– Magyar Fotográfusok Háza

10:30–12:00 (Bartók terem)
IPA regionális nemzetközi tanácskozás
Pere Vicens, IPA-elnök, J. Cisar cseh, Andr-
zej Chrzanowski lengyel, M. Znidersic szlo-
vén egyesülési vezetôk, valamint Vértes
András, a Gazdaságkutató Rt. elnöke
Moderátor: Bart István, MKKE elnök

10:30–11:30 (Bach terem)
„A hétköznapi világ bûvölete. Tanulmá-
nyok a holland irodalom és képzômûvé-
szet párhuzamairól a századfordulón és
a harmincas években” c. könyv bemuta-
tója – ELTE Eötvös Kiadó

10:30 (Liszt folyosó)
ExLibris kiállítás megnyitó – Magyar
Könyvtárosok Egyesülete Olvasószolgálati
Szekció

11:30–12:30 (Bizet terem)
Manuela Gretowska: „Kézikönyv az ab-
lakban” c. regényét 
bemutatja H. Nagy Péter.
Palatinus Könyvek

12:00–12:30 (Lehár terem)
Elektronikus könyvkereskedelem
Fókusz Online Könyváruház bemutató
www.fokuszonline.hu
Líra és Lant

12:00–13:00 (Bach Terem)
Balla D. Károly: „Halott madárral” c. kö-
tetének bemutatója. A szerzôvel Szirtes
Gábor, a Pro Pannonia Kiadó igazgatója
beszélget

12:30–13:30 (Bartók I. terem)
„Kontinensrôl kontinensre” c. könyvso-
rozat bemutatója – Kossuth Kiadó

12:30–13:30 (Lehár terem)
Elektronikus könyvkereskedelem-Inter-
netes Könyváruház
LIBRI Könyvkereskedelmi Kft.

13:00–14:00 (Bizet terem)
Generációk a költészetben. Közremûkö-
dik: Lakatos Menyhért, Mándy Stefánia,
Nagy Gábor, Röhrig Géza – Széphalom
Könyvmûhely

13:30–14:00 (Bartók terem II.)
Magyar Térképészeti Egyesület (METE)
díjainak kiosztása

13:30–14:15 (Lehár terem)
Elektronikus könyvkereskedelem – Ma-
gyar Könyvklub

13:30–14:30 (Bach terem)
Korda András–Tolnai Domonkos: „Ez a

mi napunk” c. ismeretterjesztô kötetének
bemutatója – Athenaeum 2000 Kiadó

14:00–15:30 (Bartók terem I.)
Olvasás Éve nemzetközi konferencia
Liz Attenborough, az angol Olvasás Éve
programigazgatója, Zentai Péter László, a
magyar OÉ programigazgatója, Dr. Baán
László, NKÖM államtitkár, az OÉ Opera-
tív Bizottsága elnöke

14:15–15:00 (Lehár terem)
Elektronikus könyvkereskedelem; Inter-
net alapú könyvkereskedelmi rendszer –
Sunbooks

15:00–16:30 (Lehár terem)
Közoktatási tankönyvkiadás és-terjesztés
MKKE Közoktatási Tankönyv Tagozat,
Oktatási Minisztérium

15:00–16:00 (Bach terem)
Giorgio Pressburger olasz íróval beszél-
get Váradi Júlia 
Lettre Internationale

15:00–16:00 (Bizet terem)
A Pánsíp szerkesztôsége és az UngBereg
Alapítvány irodalomszervezô tevékeny-
sége Kárpátalján – Sajtótájékoztató

15:30–16:30 (Bartók Terem)
Irodalmi Spanyolország
Julio Llamazares, Fernando Savater, Fer-
nando Matínez Lainez írók, és Fernando
Perpiná-Robert Spanyolország Nagykövete

15:30–16:30 (Liszt terem: Könyvtáros
Klub)
„Könyvtárosok kézikönyve” – Osiris Ki-
adó, Könyvtárellátó Kht.

17:00–18:00 (Bartók terem I.)
„Csak 30 éven aluliaknak” Fiatal magyar
írók és-költôk bemutatkozása. Karafiáth
Orsolya, Cserna–Szabó András, Grecsó
Krisztián, Kiss Ottó, Varró Dániel, Mode-
rátor: Babarczy Eszter – Magvetô–Palati-
nus–JAK–Balassi

16:30–17:30 (Bartók terem II.)
A Nap Kiadó könyvújdonságai

16:30–17:30 (Bach terem)
„Kortárs Magyar Mûvészeti Lexikon” –
Enciklopédia Kiadó

2000. április 22. szombat

10:30–11:30 (Bartók terem)
Húsvét köszöntô. Kányádi Sándor–Sebes-
tyén Márta–Sípos Mihály (Muzsikás
Együttes)

10:30–11:30 (Lehár I. terem)
A Vince Kiadó újdonságainak bemutatója

10:30–11:30 (Lehár II. terem)
Tom Wolfe: „Talpig férfi” és Nemes Já-
nos–Valló Ágnes: „Menedzserbetegsé-
gek” c. kötetek bemutatója. „A 20. század
évrôl évre” c. könyvrôl beszélget Bárdos
András és Vitray Tamás – Athenaeum
2000 Kiadó és a B+V Kiadó

10:30–11:30 (Bach terem
Darvasi László „Szerezni egy nôt”, be-
mutatja Keresztury Tibor – Jelenkor Kiadó

10:30–11:30 (Bizet terem)
Az „Osiris Zsebkönyvtár” köteteinek be-
mutatója

10:30–12:30 (Liszt terem: Könyvtáros
Klub)
Ember az információs társadalomban –
MKE Mûszaki Szekció

11:30–13:00 (Lehár terem)
A betû ereje. Az IBBY-díjak átadása – IB-
BY–MKKE–Móra Kiadó, PONT Kiadó

12:00–13:30 (Bartók terem)
Európa Matiné

Vendégek: Slawomir Mrozek, Antoni Li-
bera, Olga Tokarczuk, Dubravka Ugre-
sic, Ivan Klima, Joydeep Roy-Baattacha-
rya és Szabó Magda – Európa Kiadó

12:00–13:00 (Bach terem)
A test, a lélek, az otthon és az élet
egyensúlya illatokkal – Elôadás és illatbe-
mutató – Édesvíz

12:00–13:00 (Bizet terem)
A „Könyvhét” c. folyóirat bemutatkozója

13:30–14:30 (Lehár terem)
A „Magyar Kódex” c. sorozat sajtóbemu-
tatója – Kossuth Kiadó

13:30–14:30 (Bach terem)
Az Ister Kiadó könyvbemutatója
Vendégek: Csaplár Vilmos, Filep Tamás
Gusztáv, Fôglein Gizella, Kovács Sándor
Iván, Molnár Imre, Szakály Sándor,
Tóth László, Zalán Tibor, Zelei Miklós

13:30–14:30 (Bizet terem)
Molter Károly: „Erdélyi argonauták” és a
„Penna Historiae”, a Mentor Kiadó
könyvbemutatója 

14:00–15:00 (Bartók terem)
Esterházy Péter olvas fel új regényébôl –
MKKE–Magvetô

15:00–16:00 (Lehár terem)
Víz László: „A torinói halotti lepel” c.
könyvének vetítéssel kísért bemutatója

15:00–16:00 (Bach terem)
A magyar és az olasz Lettre Internationa-
le közös bemutatója Stefano Docimo,
Kovács András Ferenc, Kukorelly Endre,
Németh Gábor, Marco Palladini, Alber-
to Scarponi és Beatrice Töttössy köz-
remûködésével

15:00–l6:00 (Bizet terem)
„Félmeztelen múzsa – Half-Naked Mu-
se” c kétnyelvû antológia – Magyar
Könyvklub

16:00–17:00 (Bartók Terem)
Poloniae Salutem – Lengyel irodalmi est
Résztvevôk: Slawomir Mrozek, Antoni Li-
bera, Olga Tokarczuk

16:30–18:00 (Lehár terem)
Az Osiris Kiadó könyvbemutatója Kosáry
Domokos, Für Lajos és Romsics Ignác
közremûködésével

16:30–17:30 (Bach terem)
A Kalligram Kiadó a közép-európai kul-
túra szolgálatában
A kiadó legfrissebb könyveit bemutatja Pe-
recz László, Tolnai Ottó, Vörös István,
Koncsol László

16:30–17:30 (Bizet terem)
Markó Béla: „A feledékeny Európától a
szétszedett világig”
Romániai Magyar Könyves Céh

16:30–18:30 (Liszt III terem)
Paola Capriolo: „Il nocchiero – A révész”
c. regénye bemutatója. Közremûködik Gi-
orgio Pressburger, a budapesti Olasz Kul-
túrintézet igazgatója – Noran Könyvkiadó

17:30–19:00
S. Mrozek: Mulatság c. színmûve a Bárka
Színház elôadásában

2000. április 23. vasárnap

10:00–11:00 (Bach terem)
A Vince Kiadó „Mûvészeti stílusok” c.
sorozatának bemutatója

10:00–12:00 (Bizet terem)
Kovács András Ferenc „Kompletórium”
és Vörös István „A darázs tanításai” c.
könyvének bemutatása – Jelenkor Kiadó

10:30–11:30 (Bartók terem)

Biblia a református könyvkiadásban –
Magyarországi Református Egyház
Kálvin János Kiadó

10:30–11:30 (Lehár terem)
A magyarországi horvát irodalom és
könyvkiadás – Országos Idegennyelvû
Könyvtár

11:30–12:30 (Bach terem)
„Harmadik kultúra” – A Typotex Kft.
Elektronikus Kiadó

12:00–13:00 (Bartók terem)
Magyar Elek: „Az Ínyesmester nagy sza-
kácskönyve” – Akkord Kiadó

12:00–13:00 (Lehár terem)
Zsidó reformkor könyvbemutató – Múlt
és Jövô

13:00–14:00 (Bach terem)
A Pap Károly életmûsorozat új kötetének
bemutatója. Közremûködik: Konrád
György, Lichtmann Tamás, Pomogáts
Béla
Múlt és Jövô Kiadó

13:00–14:00 (Bizet terem)
Szokatlan párbeszéd a kapcsolatokról.
Beszélgetés Neal Donald Walsch „Kap-
csolatok” c. könyvújdonsága kapcsán. –
Édesvíz

14:00–15:00 (Bartók terem)
„Az agyafúrt költô” – találkozás Orbán
Ottóval
Beszélgetôtárs: Kornis Mihály

14:00–15:00 (Lehár terem)
Bo Lidegaard „A legmagasabb ár” c.
könyv bemutatója – Magyar Könyvklub

14:00–14:30 (Bizet terem)
„A tarot alapjai” c. könyv bemutatója –
Édesvíz Kiadó

14:30–15:30 (Bach terem)
Csapó Csaba „A Magyar Királyi
Csendôrség története” c. könyvének be-
mutatója – Pro Pannónia – Széphalom
Könyvmûhely

15:00–16:30 (Bartók terem)
„Civilizáció?” c. kötetrôl beszélget
Gombár Csaba, Hankiss Elemér, Len-
gyel László és Szilágyi Ákos – Helikon
Kiadó

15:00–16:00 (Bizet terem)
Matti Yrjänä Joensuu „A nyomozó” c.
könyvének bemutatója
Polar könyvek

15:00–16:30 (Liszt III. terem)
Tommaso Landolfi: „Le due zittelle” c.
regényébôl készült olasz film bemutatója.
Bemutatja Giorgio Pressburger, a buda-
pesti Olasz Kultúrintézet igazgatója – No-
ran Kiadó

15:30–16:00 (Lehár terem)
Budai díj átadása – dr. Mitnyan György,
XII. ker. polgármester

16:00–18:00 (Bartók terem)
Születésnapi Irodalmi Szalon
Házigazda: Tarján Tamás
Vendégek: Bella István, Bodor Pál, Bos-
nyák István, Duba Gyula, Hárs Ernô, Kul-
csár Szabó Ernô, Mezei András, Nemes-
kürty István, Réz Pál, Sándor Iván, Somlyó
György, Szilágyi Ákos, Tüskés Tibor, Vá-
mos Miklós, Vathy Zsuzsa, Vezér Erzsébet

Babaház – Kreatív gyermekmegôrzô
Húsvéti könyvek, tojáskönyvek
A Szép Magyar Könyv ’99 Verseny díj-
nyertes könyveinek kiállítása
Magyar fotókönyvkiadás 1999–2000
kiállítás
Az európai öntudat írói – Les écrivains
de la conscience européenne kiállítás
ExLibris-kiállítás

A VII. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál programjából
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AZ EURÓPA KÖNYVKIADÓ ÚJDONSÁGAI
A BUDAPESTI NEMZETKÖZI KÖNYVFESZTIVÁLON

(2000. április 21–23.)
FÓKUSZBAN A LENGYEL IRODALOM

Április 22-én, szombaton 12 órától a Bartók Teremben a már hagyományos Európa Matinén találkozhatnak
vendégeinkkel is. Lengyelországból Slawomir Mrozek, Olga Tokarczuk, és Antoni Libera, valamint Ivan Klíma cseh író,
Dubravka Ugresic horvát írónô, Joydeep Roy-Bhattacharya indiai-amerikai író és Julio Llamazares spanyol író tisztelik

meg jelenlétükkel rendezvényünket és dedikálják mûveiket.

Könyveink széles választékával és 20%-os kedvezménnyel szeretettel várunk minden érdeklôdôt
az EURÓPA KÖNYVKIADÓ A/1 standjánál!

Leszek Kolakowski:
Isten nem adósunk

semmivel
(Néhány megjegyzés

Pascal hitérôl és a
janzenizmusról)

Ára: 2200 Ft

Józef Tischner:
A dráma filozófiája

Ára: 2200 Ft

További fesztivál-könyveink

Ivan Klíma:
Szerelmes beszélgetések

Ára: 1400 Ft

Robert Merle:
Veszedelem és dicsôség

Ára: 1500 Ft

John Maynard Keynes:
A békeszerzôdés gazda-

sági következményei
Memoria Mundi soro-

zat. Ára: 1800 Ft

Szabó Magda:
Az ôz

Ára: 1300 Ft

Szabó Magda:
Merszi, möszjô

Ára: 1300 Ft

Joydeep Roy-Bhattacharya:
A Gábriel Klub

Ára: 1700 Ft

Julio Llamazares:
Sárga esô

Ára: 1100 Ft

Jevgenyij Popov:
A hazafi lelke

Avagy különféle közlele-
mények Fityfiricshez

Ára: 1200 Ft

François Furet:
Egy illúzió múltja

(Esszé a 20. század kom-
munista ideológiájáról)

Memoria Mundi sorozat.
Ára: 2800 Ft 

Günter Grass:
Macska és egér
Ára: 1200 Ft

John Updike:
Gertrud és Claudius

Ára: 1500 Ft

Bret Easton Ellis:
Glamoráma
Ára: 2500 Ft

Dubravka Ugresic:
A Feltétel Nélküli

Kapituláció Múzeuma
Ára: 1300 Ft

Olga Tokarczuk:
Az Ôskönyv nyomában

Ára: 1500 Ft

Antoni Libera:
A Madame

Ára: 2200 Ft

Kieslowski mozija
Tadeusz Lubelski
szerkesztésében

Ára: 2500 Ft

Slawomir Mrozek:
Drámák

Ára: 2200 Ft

●

●
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Szabó Lôrinc összes versei I–II. 5500 Ft
Képes Krónika 1780 Ft
Küküllei János: Krónika Lajos királyról 1680 Ft
Teleki Pál: Válogatott politikai írások 1980 Ft
Eckhart Ferenc: Magyar alkotmány- és jogtörténet 2280 Ft
Foucault, M.: A szavak és a dolgok 1800 Ft
Kiss György: Munkajog 3180 Ft
Sekuler-Blake: Észlelés 3200 Ft
Morel: Szociológiaelmélet 2200 Ft

Rad: Az Ószövetség teológiája I.k. 2480 Ft
Für Lajos: A berceli zenebona, 1784 1680 Ft
Kosáry Domokos: Bevezetés Magyarország történetének for-
rásaiba és irodalmába I.k. 2480 Ft
Romsics Ignác: A XX. sz.-i magyar történelem dokumentu-
mokban I–II. 5200 Ft
Kozma-Tomasz: Bevezetés a szociálpedagógiába 2680 Ft
Nietzsche: Így szólott Zarathustra 2800 Ft
Eôsze László: Örökségünk Kodály 1280 Ft
Kende Péter: A köztársaság törékeny rendje 1480 Ft

Könyvbemutató, melynek keretében bemutatásra kerül
Kosáry Domokos: Bevezetés Magyarország történetének forrásaiba

és irodalmába, Für Lajos: A berceli zenebona, 1784, Romsics
Ignác: A XX. sz.-i magyar történelem dokumentumokban I–II. c.
könyvek, valamint a Millenniumi Magyar Történelem sorozat

megjelent kötetei.
A könyveket ismerteti Kosáry Domokos, Für Lajos,

Romsics Ignác és Gyurgyák János.
A szerzôk a program elôtt az Osiris Kiadó standjánál (A 12)

dedikálják mûveiket.
A program idôpontja: 2000. április 22. szombat 16.30–18.00

Helyszín: Kongresszusi Központ Lehár terem

Az újonnan induló Osiris Zsebkönyvtár sorozatot
bemutatja a sorozat szerkesztôje Pléh Csaba

és Gyurgyák János

Idôpont: 2000. április 22. szombat 10.30–11.30
Helyszín: Kongresszusi Központ Bizet terem

A Zsebkönyvtár áprilisban megjelenô kötetei:
A félénkség 1500 Ft
Autizmus 1500 Ft

A társalgás cselei 1500 Ft
Rendszerváltók és bûnbakok 1500 Ft

Horváth Tibor – Papp István: Könyvtárosok kézikönyve I. k. bemutatása és a sorozat többi kötetének ismertetése
Idôpont: 2000. április 21. péntek 15.30–16.30, Helyszín: Kongresszusi Központ Liszt III. terem

ÁPRILISI ÚJDONSÁGAINK:

Békés Pál dedikálja könyveit az Osiris Kiadó standjánál (A 12) április 21-én pénteken 14.00-tól és április 22-én
szombaton 13.30-tól. A szerzônek az Osiris Kiadónál megjelent kötetei: Bélyeggyûjtemény, A kétbalkezes varázsló.

Kende Péter dedikálja A köztársaság törékeny rendeje címû kötetét április 22-én azombaton
13.30-tól szintén az Osiris Kiadó standjánál (A12).

A Könyvfesztiválon 10% engedménnyel árusítjuk könyveinket!
Minden érdeklôdôt szeretettel várunk!

Az Osiris Kiadó az alábbi programokkal várja kedves vendégeit a Könyvfesztiválon

A kötetek megvásárolhatók az Osiris Könyvesházban (1053 Bp., Veres Pálné u. 4-6.
Tel.: 318-2516, 266-4999) és megrendelhetôk az Osiris Kiadóban (1053 Bp., Egyetem tér 5.

Tel.: 266-6560/108 m) valamint a Budapesti Könyvfesztiválon az Osiris Kiadó standjánál (A 12).
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Millenniumi Könyvtár
TÚL AZ 50. KÖTETEN!

Az Osiris Kiadó felhívja kedves olvasói és partnerei figyelmét, hogy márciusban újabb 20 kötet jelent
meg a Millenniumi Könyvtár sorozatban!

A kötetek bolti ára 590 Ft.

A sorozat 10–30% kedvezménnyel elôfizethetô az Osiris Könyvklubban! Kérje tájékoztatónkat! 
1053 Budapest, Veres Pálné u. 4-6. Tel/fax: 267–6241, 318–2516, e-mail: osiris3@mail.datanet.hu

A kötetek megrendelhetôk az Osiris Kiadóban Balasi Ildikótól. 
1053 Budapest, Egyetem tér 5. Tel.: 266–6560/108, fax: 267–0935, e-mail: osiriskiado@mail.datanet.hu

37–38. Kosztolányi Dezsô: Esti Kornél
39. Petôfi Sándor: János vitéz – Az apostol
40. Kolozsvári Grandpierre Emil: Polgári szerelem
41. Illés Endre: Belvárosi karácsony
42. Fazekas Mihály: Lúdas Matyi
43. Gelléri Andor Endre: Egy fillér
44. Jókai Mór: Százszorszépek
45. Kazinczy Ferenc: Fogságom naplója
46. Mikes Kelemen: Törökországi levelek
47. Mikszáth Kálmán: Mindenki lépik egyet 
48. Mikszáth Kálmán: A kétezer éves ember 
49. Móricz Zsigmond: Csipkés Komárominé 
50. Tömörkény István: Szökés a bitófa alól 
51. Arany János: Bolond Istók – A nagyidai cigányok 
52. Katona József: Bánk bán
53. Madách Imre: Az ember tragédiája
54. Csáth Géza: A varázsló halála
55–56. Gárdonyi Géza: Egri csillagok

Osiris Kiadó
Budapest, Egyetem tér 5.
1053 Hungary
tel: (361) 266-6560, fax: 267-0935
OsirisKiado@mail.datanet.hu

Animus Kiadó 1301 Bp., Pf. 33. T.: 200-8481

J. K. Rowling:
Harry Potter és a Titkok Kamrája

Harry Potter története folytatódik!

A sorozat második kötetében Harry és barátai újabb, talán a
tavalyinál is izgalmasabb, veszélyes erôpróbákkal teli évet

töltenek a Roxfort Boszorkány- és Varázslóképzô Szakiskola
mágikus falai között.

Ára: 1390 Ft
A könyvek megvásárolhatók, ill. megrendelhetôk:

LIBROTRADE KÖNYVRÉSZLEG 
1173 BUDAPEST, Pesti út 237. 

Tel.:258-14-63; Fax:257-74-72, E-mail: books@librotrade.hu

A Librotrade Kft. ajánlja
SALMAN RUSHDIE:
GROUND BENEATH HER FEET 2104 Ft
ERICH SEGAL:
LOVE STORY 2238 Ft
ANNE RICE:
VITTORIO, THE VAMPIRE 2104 Ft
JOHN GRISHAM:
THE TESTAMENT 2104 Ft
GERALD DURRELL:
MY FAMILY AND OTHER ANIMALS 2162 Ft
A.A. MILNE:
WINNIE THE POOH 1030 Ft
ALEX GARLAND:
THE BEACH 2575 Ft
ANTOINE DE SAINT-EXUPERY:
THE LITTLE PRINCE 579 Ft
STEPHEN KING:
THE GIRL WHO LOVED TOM GORDON 2080 Ft
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A pozsonyi Kalligram Könyvkiadó
új könyvei a VII. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon:

Megrendeléseiket a következô címeken várjuk:

1094 Budapest, Tûzoltó u. 8. félem. 2.
T.: 215-3614, F. + F.: 216-6875

Molnár Miklós: Orwell évadján. Naplójegyzetek az 1984-es évek-
bôl 1500 Ft
Mészáros András: A filozófia Magyarországon. A kezdetektôl a
19. század végéig (monográfia) 1000 Ft

MÁRAI SÁNDOR CENTENÁRIUMÁRA
Márai Sándor: Röpirat a nemzetnevelés ügyében 800 Ft
– Az író 1942-es vitairatának új kiadása.

BESTSELLER
Schnitzler, Arthur: Tágra zárt szemek (kisregény) 1190 Ft
– Schnitzler kisregényébôl készült Stanley Kubrick nagy si-
kerû filmje (a fôszerepben Tom Cruise-szal, és Nicole Kid-
mannel).

A CSEH IRODALOMBÓL
Holan, Vladimír: Éjszaka Hamlettel (versek Tôzsér Árpád for-
dításában) 1000 Ft
Mácha, Karel Hynek: Holtak gondolata (tanulmányok) 1500 Ft

CSALLÓKÖZI KISKÖNYVTÁR
Ág Tibor: Az Aranykert muzsikája. Csallóközi népdalok 1800 Ft
Házi Jenô: Pozsony vármegye középkori földrajza (monográfia)
2700 Ft
Szomjas-Schiffert György: Hajnal vagyon, szép piros... Énekes
várvirrasztók és órakiáltók 1400 Ft
Valesius Antal János: Levelek 1725–1740 1400 Ft

Internet alapú könyvkereskedelmi  rendszer – Sunbooks

A Sunbooks rendszer lényege, hogy 

● a könyvek adatait nyilvános internetes adatbázisunkon
hozzáférhetôkké tesszük

● a kiskereskedôk, a könyvtárak (és a késôbbiekben az iskolák
is) az interneten keresztül adják le könyvrendelésüket

● a Magyar Posta központi raktárában tároljuk a kiadók
könyveit

● 24 óra leforgása alatt a könyveket a Magyar Posta kiszállítja.

A Sunbooks rendszer tehát logisztikai és informatikai megol-
dásokat kapcsol össze; centralizálja a raktározást és a szállítást,
központosítja és hozzáférhetôvé teszi a könyvek adatait, biz-
tosítja az online rendelést és ezáltal minden partnere számára
a korábbinál színvonalasabb, gyorsabb és olcsóbb szolgáltatá-
sokat biztosít.

Az informatika területén partnerünk az IBM Magyarország,
amelynek munkatársai az  interneten és webtechnológián ala-
puló rendszer kidolgozásán tevékenykednek immár több hó-
napja. A Könyvfesztiválon bemutatjuk a szakmai közönség-
nek  az IBM software demo-változatát.
A rendszer könyvadatbázisában az utolsó 5 évben megjelent
55 000 cím között keresgélhetnek majd partnereink, illetve az
interneten böngészô érdeklôdôk (ugyanis a könyvadatbázis

nyilvánosan is hozzáférhetô lesz). A beinduláskor több mint
11 000  kurrens címet azonnal lehet majd rendelni.

A rendszer logisztika hátterét, amely egy csúcstechnológiával
felszerelt óriásraktárból és egy  országos lefedettséget biztosí-
tó szállítási kapacitásból áll, amit a  Magyar Posta nyújt.
12 000 m2-es magasraktáruk 12–13 millió könyv tárolását teszi
lehetôvé, automatizált kiszedéssel, csomagolással és a rende-
léstôl számított 24–48 órán belüli kiszállítással.

Ha Önt érdekli az a megoldás, amelyet a Sunbooks kínál a
könyvszakma számára, akkor jöjjön el standunkra, illetve
vegyen részt prezentációnkon, amelyet a Magyar Postával
közösen tartunk április 21-én, pénteken 14.15-kor a Lehár
Teremben

„Internet alapú könyvkereskedelmi rendszer – Sunbooks”
címmel.

Sunbooks Könyvkereskedelmi Kft.
1137 Budapest, Szent István krt. 18.

E-mail: sunbooks@matavnet.hu
Honlap: www.sunbooks.hu

Somlyai Gábor

GYÔZZÜK LE A RÁKOT

A DEUTÉRIUM MEGVONÁSÁNAK
BIOLÓGIAI HATÁSA

B/5, 160 oldal, fûzött, 1830 Ft
megjelenik 2000 áprilisában

AKG Kiadó
1035 Óbuda, Szentendrei út 9.
tel.: 250 2072; Fax: 368 8840
e-mail: kiado@akg.hu

A tíz évvel ezelôtt kezdôdött kutatások a természetben elô-
forduló deutérium biológiai rendszerekben betöltött lehetsé-
ges szerepét vizsgálták. A kísérletek mára sokoldalúan igazol-
ták, hogy a sejtek érzékenyen reagálnak a deutérium  megvo-
nására. A felfedezésnek különös jelentôséget ad, hogy a da-
ganatos sejtek nem tudnak alkalmazkodni a deutérium elvo-
násához, míg az egészséges sejtek gyorsan adaptálódnak az új
helyzethez. Ez a felismerés vezetett egy nagy hatékonyságú,
daganatellenes gyógyszercsalád kifejlesztéséhez, melynek enge-
délyeztetési eljárása folyamatban van. A kötet egyaránt szól a
szakmai és a nagyközönségnek.

Somlyai Gábor 2000. április 22-én, délelôtt 11 órakor
dedikálja kötetét

a VII. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon, 
az AKG Kiadó standján.

(Budapest Kongresszusi Központ, Jagelló út 1–3.)

A Sunbooks Könyvkereskedelmi Kft. szeretettel várja kereskedelmi partnereit és minden érdeklôdôt a Budapesti Nem-
zetközi Könyvfesztiválon 2000. április 21-e és 23-a között a Pátria Terem P4-es standján. Kollégáink számítógépeken be-
mutatják Önöknek, hogyan mûködik majd  a gyakorlatban internet-alapú könyvkereskedelmi rendszerünk.
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A könyvek megrendelhetôk a szerzô címén:
1066 Budapest, Benczúr u. 7. Telefon: 344-4033

Az Ünnepi Könyvhétre megjelenik:
A széptermetû guberáló (regény)

Egy kamaszlány, Ella iskoláséveinek története és a guberáló abszolút
jelenidejû statikus létezése, valamint egy naplóba foglalt, csapongó
narráció háromszólamú „regény-fúgája”.

SIKLÓSI HORVÁTH KLÁRA MÛVEI
FUIT, regény két részben
287 oldal, 498 Ft (Navigátor Kiadó)
Egy család nem mindennapi kalandjai
a második világháborúban, és a hábo-
rút követô néhány év, hitevesztett csa-
lódásokkal és szenvedésekkel teli törté-
nete e regény.
Fuit = volt A gyerekkori álmok, léket
kapott hitek, eszmények, elsüllyedt
életek. Fuit a vége, a soha már, megis-
mételhetetlen VOLT.

Az utolsó elôtti mamut álma
(novellák)
141 oldal, 397 Ft
(Littera Nova Kiadó)
A novelláskötet elbeszéléseinek sajá-
tos felépítésük, struktúrájuk van. A
köznapi indítás után egészen különös
részletezés, elmélyítés következik, és a
látszólag banális történetek valamiféle
titokzatosság, álom, szürrealitás felé
mozdulnak el.

Gulliver Bolgorogyban
(szatirikus kisregény, Kurcsis László
grafikusmûvész illusztrációival)
108 oldal, 750 Ft
(Littera Nova Kiadó)
A halhatatlan hajóorvos legújabb ka-
landja Ljugyka szigetén, egyszerre kari-
katúrája a „létezett” szocializmusnak,
és a mai, sikerorientált, elidegenedett,
posztmodern társadalomnak.
A Frankfurti Könyvvásárra megjelent an-
gol nyelven is, „Gulliver in Joygorod”
címmel.

A kötetek kaphatók a könyvesboltokban, valamint az egész sorozat
megrendelhetô kedvezményes, 4800 Ft-os áron a Kiadótól:

Kávé Kiadó, 1196 Budapest, Kossuth L. u. 167.
Tel./fax: 282-5593, 06-30-964-0761

Email: kavekiad@mail.interware.hu

A Könyvfesztivál idején a KÖNYVHÉT 105-ös standjánál április 22-én szombaton 16 órakor

KÖMLÔDI FERENC
dedikálja

Fénykatedrális
Technokultúra 2001

címû kötetét.

Elspeth Huxley: Thikai lángfák
J Nozipo Maraire: Zenzele

Levél lányomnak
Meja Mwangi: Afrika csendes
Meja Mwangi: Nyomozás Bozótországban
Beryl Markham: Követem a Napot
Karen Blixen: Árnyék a füvön
Meja Mwangi: Az utolsó dögvész

A Kávé Kiadó ezúton is figyelmébe ajánlja a Fekete Kávé Könyvek
(Afrikai szépirodalom Magyarországon) eddig megjelent köteteit.
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KERESZTYÉN KÖNYVEK ISTENT KERESÔ
EMBEREK SZÁMÁRA

Ajándék: 1 könyv megrendelése esetén 2 db evangéliumi
könyvecske
2 könyv megrendelése esetén 4 db evangéliumi
könyvecske
3 vagy több könyv megrendelése esetén a teljes
sorozat (6 db), vagy egyéves elôfizetés 
az Élet Folyama c. folyóiratra

A kiadványok megvásárolhatók a Kiadó könyvesboltjában: a BKV-metró Kálvin téri állomásán
vagy a Corvin mozi elôterében lévô pulton, és az ország szinte minden könyvesboltjában.

Postacím¨2143 Kistarcsa, Bem u. 13., Tel./fax: 28-472-295, E-mail: lettik@freemail.hu

A Cartafilus Kiadó ajánlata a Könyvfesztiválon:

Konrad Lorenz: A tükör hátoldala 2900 Ft
Bohumil Hrabal: Búvópatakok 1650 Ft
Mesekönyv (Válogatta: Schäffer Erzsébet, illusztrálta: Csík-
szentmihályi Berta) 1650 Ft
George Orwell: Hódolat Katalóniának 1800 Ft
Jim Morrison: A zenének vége
Földes László (Hobó) fordításai 1400 Ft
Hermann Hesse: A fürdôvendég – A nürnbergi utazás 1800 Ft
Hermann Hesse: Gertrud 1500 Ft
Hermann Hesse: Rosshalde 1800 Ft
Hermann Hesse: Gyermeklélek – Klein és Wagner – Klingsor
utolsó nyara 1300 Ft
Hermann Hesse: Peter Camenzind 1800 Ft

ELÔKÉSZÜLETBEN:

George Orwell: Az oroszlán és az egyszarvú (esszék, publicisz-
tikák, irodalmi írások)
Schäffer Erzsébet: Találkozások útközben
Hermann Hesse: Pillantás a káoszba (tanulmányok)
Kányádi Sándor: Fából vaskarika (mesék, Csíkszentmihályi
Berta rajzaival)
Konrad Lorenz: Agresszió
Konrad Lorenz: Ember és kutya
Bereményi Géza: A Dalok
Frederick Leboyer: Gyöngéd születés
Hermann Hesse: A pusztai farkas
Hermann Hesse: Legendák

A Szentírás alapvetô kijelentése – Witness Lee
Ára: 450 Ft

Isten ökonómiája – Witness Lee
Ára: 500 Ft

Az élet ismerete – Witness Lee
Ára: 500 Ft

A mindent tartalmazó Krisztus – Witness Lee
Ára: 450 Ft

Hat evangéliumi könyvecske
Ára: 400 Ft

A dicsôséges gyülekezet — Watchman Nee
Ára: 550 Ft; terjesztésre: 400 Ft

A normális keresztyén hit – Watchman Nee
Ára: 600 Ft; terjesztésre: 440 Ft

Isten Evangéliuma, 1. kötet – Watchman Nee
Ára: 700 Ft; terjesztésre: 500 Ft

Az Élet Folyama
Negyedéves keresztyén folyóirat

Évi elôfizetési díj: 480 Ft + postaköltség

A fenti kiadványok megrendelhetôk vagy megvásárolhatók az alábbi címen:

Az Élet Folyama Alapítvány
1076 Budapest, Szinva u. 3.

Tel/Fax: 343-1924; e-posta: overcome@elender.hu



25

K Ö N Y V A J Á N L Ó

Meja Mwangi:
Az utolsó dögvész
Kávé Kiadó, 342, 1. 1350 Ft

Hála a Spektrum tévé isme-
retbôvítô filmjeinek, Kenyáról
nálunk is „beugorhat” bárki-
nek a nagyvadgazdag nemzeti
parkok meg vadászatok hangu-
lata, akár világirodalmi interp-
retációkban. Az ottani földmí-
velôk életérôl viszont csekély-
ke magyar nyelvû elbeszélés
tanúskodik. Egyikük szerzôje
az angolul író Meja Mwangi
azonban Nyomozás Bozótor-
szágban címû alkotásával már
keltett némi figyelmet.

Újabb – 1997-es keletû –
könyve irányregény. Még
sincs köze a rossz emlékû
propagandatermékekhez.
Népszerûsítô jellegét huma-
nizmusa határozza meg. Cél-
ja az egészségügyi világszer-
vezetek programjához iga-
zodik: küzdeni kell az AIDS
terjedése ellen és meg kell ta-
nítani a paraszti népességet a
családtervezésre. A nevelô
szándékú mû színhelye le-
robbant falu, az ország lan-
kás-szavannás vidékén. Az
AIDS a régebben maláriától,
sôt pestistôl is sújtott vidéken
sorban szedi javakorú áldoza-
tait. Hozzátartozóik sorscsa-
pást látnak a betegségben, s
nem tesznek ellene semmit.
A megelôzés ügyét karolja fel
a környéken az öntudatos és
szépséges Janet Juma, mikor
vállalja, hogy gumióvszert
oszt a férfiaknak és fogamzás-
gátlóval látja el az asszonyo-
kat. A helybeliek nemigen tá-
mogatják, sôt üldözik tevé-
kenységét.

A didaktikus témaválasztást
az teszi életszerûvé, hogy a
szerzô jól ismeri a tájat, amit
leír. Még inkább tisztában
van azokkal a nyûgözô szoká-
sokkal, amelyek figuráit moz-
gatják – vagy épp fatalista tu-
nyaságra késztetik. Mwangi
két szerencsés írói tulajdonsá-
ga a beszéltetô-tehetség és a
megbocsájtó irónia. Aki nála
megszólal, mondandójának
penetráns elôadásával hitele-

síti jellemrajzát. Amit pedig
közben tesz-vesz, találóan rá-
vall saját természetére, visel-
kedésére, s ez remekül meg-
különbözteti a többiektôl. A
színesen pusztuló, távoltar-
tással megjelenített kis világ
ugyanakkor nem egzotikus.
Ha ismét megbecsültebb len-
ne nálunk a társadalmi ér-
dekû, szociografikus hátterû
szépirodalom, itthonról is le-
hetne írni ilyen valóságfeltá-
ró könyveket.

Iszlai Zoltán

Michael Baigent
Richard Leigh:
Mi az igazság a holt-tengeri
tekercsek körül?
Holnap Kiadó, Budapest, 2000
363 oldal

A könyv 1991-es londoni
megjelenése felkavarta az
1947 óta tartó, hol csende-
sebb, hol viharosabb botrány
hullámait. 1947-ben találták
meg a holt-tengeri tekercse-
ket, s azok legjelentôsebb ré-
szére a Vatikán által el-
lenôrzött, fôként papokból és
szerzetesekbôl álló nemzetkö-
zi kutatócsoport rátette a ke-
zét. Senkit nem engedtek a
rendkívül fontos leletek köze-
lébe, de ôk maguk sem publi-
kálták. A titkolózás és hallga-
tás felkeltette a független ku-
tatók gyanúját, s több mint
harminc évig tartó kemény
küzdelmük után váltak a te-
kercsek kutathatóvá, 1990-
ben. A kötet ezt a harminc-
éves iszapbirkózást mutatja
be, minden apró részletre ki-
terjedô figyelemmel, elfogu-
latlanul. A tekercsek ismereté-
ben az egyháznak újra kellett
volna gombolnia a kabátot,
ezért inkább torzítottak és
hallgattak, amíg csak lehetett.
A nemzetközi kutatócsoport
ugyanis lehetetlen helyzetbe
került. Még az 1990-ben ki-
adott új katekizmus is tartal-
mazza a pápai csalhatatlanság
elvét, valamint azt, hogy „az
Úr szavainak hiteles tolmá-
csolása... kizárólag az egyház
tanítóinak gondjára van bíz-

va... A hit szabadsága nem
igazolhatja az egyet nem értés
jogát. Ez a szabadság nem az
igazságra vonatkozik, hanem
az egyén szabad elhatározását
jelenti, hogy erkölcsi köteles-
ségbôl elfogadja az igazsá-
got.” Mindezt magyarra for-
dítva: a hívô katolikus biblia-
kutató fából vaskarika, mert
mint kutató, kénytelen kétel-
kedni, de mint hívô, ezzel is-
tenkáromlást követ el.

Mit lehet tenni a dogmák
csapdájában, hogy a káposzta
is megmaradjon és a kecske is
jóllakjon? Amit eltüntetni
végképp nem lehet, azt úgy
kell csoportosítani, hogy az
eredmény a dogmákat igazol-
ja. Nos, ezzel volt a nemzet-
közi kutatócsoport több mint
harminc éven keresztül elfog-
lalva. Helyzetük és feladatuk
nem mondható irigylésre
méltónak. Náluk rosszabb
helyzetben csak a független
kutatók voltak, akik hamaro-
san rájöttek, hogy Jézus alak-
ját nem lehet szétválasztani –
ahogy például Buddháét vagy
Mohamedét – történelmi és
teológiai személyre, mert az
egyik veszélyezteti a másikat.
A holt-tengeri tekercsek
ugyanis a történelmi Jézus
személyérôl is tudósítanak, s
ez még csak nyomokban sem
hasonlít a bibliai, helyeseb-
ben az újszövetségi Jézushoz.
Jézus egy fanatikus funda-
mentalista mozgalom ve-
zetôje volt, amely a római igá-
tól szeretett volna megszaba-
dulni, és visszatérni Mózes
törvényéhez – erre utalnak
mind az írásbeli, mind a régé-
szeti dokumentumok. A moz-
galom ideológiája Szent Pál
személyében kapott gellert,
akirôl egyelôre eldönthetet-
len, hogy zseniális besúgó
volt-e, vagy Róma beépített
embere. Egy biztos, zseniali-
tásához nem fért kétség, istent
alkotott Jézusból, mintául vé-
ve a többi, már bevált istensé-
get, s ezzel önmaga ellentété-
be fordította az óegyház tana-
it. Róla igazán elmondható,
hogy „megforgatta a világot”.

Legszívesebben kötelezô ol-
vasmánynak ajánlanám min-
den tudományt és szabad gon-

dolkodást tisztelô és szeretô el-
mének ezt a páratlanul izgal-
mas, bátor, tényekhez ragasz-
kodó, és mindenki számára
érthetô könyvet.

N. V.

Gáborjáni Szabó Botond:
A szabadság szent igéi
(1848–1849)
Tiszántúli Református Egyházke-
rületi Gyûjtemények,
Debrecen, 1999, 175 oldal

A szabadságharc másik fôvá-
rosában, Debrecenben történt
események dokumentumai
nélkül sosem nyerhetnénk tel-
jes és igazi képet arról, hogyan
zajlott az élet országszerte
Pest és Buda határain túl. Gá-
borjáni Szabó Botond tanul-
mánya s az azt követô forrás-
közlések egyáltalán nem mel-
lékes vagy elhanyagolható ki-
egészítései az eddig tudottak-
nak. Hogy ezt nem csak mi és
nemcsak most látjuk így, azt
gróf Dessewffy Emilnek 1849-
ben Windischgraetzhez írott
levele is igazolja: „Három szá-
zadnak s a legújabb kornak ta-
pasztalata kétségtelenül bizo-
nyította, hogy a forradalmi
elem mindig a protestantiz-
mussal azonosította magát”.
Így vélekedett 1849. június
21-én az Alföldi Hírlap is: „A
lefolyt 300 év alatt nem esett
sérelem polgári szabaságun-
kon úgy, hogy ne sértetett vol-
na vallási szabadságunk is!”. A
függetlenségi harcnak erre az
aspektusára mintha az elmúlt
évtizedekben nemigen esett
volna reflektorfény, a kötet te-
hát, mely a protestáns lelké-
szek, diákok és hívek szerepét
bemutató dokumentumokat
gyûjti csokorba, némiképp az
egész szabadságharccal foglal-
kozó történetírás látókörét
bôvíti. S teszi ezt milyen érde-
kesen, sokoldalúan és – nem
csekély érdem! – elfogulatla-
nul! Az egyházkerület Szo-
boszlai Pap István nevû, „kí-
gyóokosságú” püspökének
portréja például azáltal rajzo-
lódik ki, hogy elôbb elolvas-
suk, miként könyörgött 1849.
március 15-én: „Isten, mi Iste-
nünk!... könyörgünk néked
hazánkért... fogadd ótalmad

Külföldi irodalom

Történelem
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Az ISTER Kiadó és Kulturális Szolgáltató Iroda
új könyvei a VII. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál

337-es standján:

Megrendeléseiket a következô címeken várjuk:
levélben: 1096 Budapest, Haller u. 70. III. 13.
telefonon, faxon vagy személyesen: 1094 Budapest, Tûzoltó u. 8.

félem. 2.
T.: 215-3614, T. + F.: 216-6875

CSAPLÁR VILMOS: Semmit, örökké (kisprózák) 650 Ft
ESTERHÁZY JÁNOS: A kisebbségi kérdés (tanulmányok) 1250 Ft
FÖGLEIN GIZELLA: Nemzetiség vagy kisebbség? (tanulmányok a
magyarországi kisebbségek helyzetérôl) 980 Ft
KOVÁCS SÁNDOR IVÁN: Szenczi Molnár redivivus (filológiai
esszék) 990 Ft
SZAKÁLY SÁNDOR: Volt-e alternatíva? Magyarország a második
világháborúban (tanulmányok) 900 Ft
TÓTH LÁSZLÓ: Köz–mûvelôdés–történet (tanulmányok) 1300 Ft
ZALÁN TIBOR: Lassú halált játszik (versek) 1150 Ft
ZALÁN TIBOR: Mi kerül a vászonra? (gyermekversek) 750 Ft
ZELEI MIKLÓS: A kettézárt falu (dokumentumregény) 1300 Ft

VII.  BUDAPESTI NEMZETKÖZI
KÖNYVFESZTIVÁL

2000. április 21–23.

Budapest Kongresszusi

Központ,

XII. Jagelló u. 1–3.

Nyitva naponta

10.00–18.00 óráig

Belépô 100 Ft, mely a

helyszínen levásárolható

A Mikszáth Kiadó új könyvei közül
ajánljuk....

www.mikszath.hu

Baranyi Ferenc
SZERELMES ÉLET

Rendhagyó életrajz
Életrajz és kordo-
kumentumok so-
kasága. A közis-
mert költô életútja
a sajtóközlemé-
nyek  rendhagyó
tükrében. Mit
mondott ô és mit
mondtak róla.  A
több száz „szerzô”
önmagáért beszél. 
Szerelmek, küz-
delmek, vívódások
és vállalások, elvek
és utak, választá-
sok és válaszok....

Baranyi Ferenc
egy reneszánsz
ember mûveltsé-
gével, 
a líra beavatottja-
ként élte át azt a
korszakot, mely a
magyar történe-
lem talán legvita-
tottabb  fejezete. 
A Mikszáth Ki-
adó új könyve
színes olvasmány
a költôrôl és gaz-
dag tabló a kor-
szakról.

Baranyi Ferenc új könyvét a Budapesti Nemzetközi 
Könyvvásáron dedikálja, a KÖNYVHÉT standján 

2000. április 22-én 13–14.00 között. 
A Mikszáth Kiadó szeretettel várja minden kedves olvasóját.

Petrolay Margit
PALÓCFÖLDI MESÉK

Az „Erdei kalács”, a „Házasodik a bagoly”, a „Hegyen -völgyön
lakodalom” és a többiek..., nemzedékek számára ismerôsen csengô
mesecímek. A szép kivitelû, új kötet az írónô összes gyermekmeséjét

közreadja.
Élet-Mû-Kalauz – könyvheti újdonságai:

1. Borbély Sándor: Ady Endre
2 N. Horváth Béla: József Attila

A sorozat megjelent kötetei közül kapható még Horváth Károly:
Madách Imre és Fábry Anna: Mikszáth Kálmán könyve

A Szerelmes élet és a Mikszáth Kiadó valamennyi könyve kapható a
könyvnagykereskedôknél, a Líra és Lant könyvesboltjaiban
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alá, midôn illy nehéz harcot
vív... szégyenítsd, alázd meg
elleneit, törd össze fegyverei-
ket...” Amikor aztán „a Haza
ellenei” mégis felülkereked-
tek, 1849. szeptember 20-án
Szoboszlai Pap püspök körle-
velet bocsátott ki, hogy meg-
nyugtassa azokat, akik „az ese-
mények rohama által béso-
dortatva s csábítás vagy féle-
lem következtében lettek a
forradalomnak tényezôivé”,
hogy nem kell mást tenniük,
csak némi jelét adni „a Felsé-
ges Király és Uralkodó Ház
iránti tiszta jobbágyi hûség-
engedelmesség- és ragaszko-
dásnak, úgyszintén a fölbom-
lott rend helyreállítása körüli
szíves igyekezetnek...” Is-
merôs történet ez és nem
mondható, hogy csakis
1848–1849-bôl ismerôs...

Ny. A.

Keresztirányok
Közép- és kelet-európai
összehasonlító kultúrtörténet
Szerkesztette: Berkes Tamás
Balassi Kiadó, 424 oldal,
1500 Ft

Az összehasonlító irodalom-
történet-írásban ma már általá-
nosan elfogadott az az elméle-
ti megállapítás, hogy a mûvek
tipológiáját elsôsorban az iro-
dalmi irányzatok alapján érde-
mes megalkotni. Az irányzat
közös nevezôjét alapul vevô
összehasonlítás értelme abban
áll, hogy az összetartozó jelen-
ségeket egymás mellé állítva
mindenekelôtt különbözôsé-
geikre mutat rá, s ezek törté-
nelmi magyarázata révén vilá-
gosabban rajzolódnak ki egy-
egy jelenség sajátos vonásai.

A fenti fogalomtisztázást a
sokszerzôs kötet egyik tanul-
mányából (Balogh Magdolná-
tól) kölcsönöztük, mint az
összehasonlító kultúrtörténet
értelmének – a kötet harminc
elemzését figyelembe véve –
talán legtömörebb megfogal-
mazását. Jóllehet a meghatáro-
zás irodalomtörténet-írást em-
lít, érvényessége – a tanul-
mánykötet címével (illetôleg

alcímével) összhangban – szé-
lesebb körre terjed ki. Talán
elég lesz erre nézve csak egy-
két tanulmány címét idéz-
nünk: A kelet-európai felvilágo-
sodás (Bojtár Endre), Masaryk
és Jászi (Berkes Tamás) „Goga
Octavián vádjai” – nemzetiségi
keretben (Kiss Gy. Csaba).

Ha lehetséges, még izgalma-
sabbak számunkra, közép-eu-
rópaiak számára a közelebbi
régiónkat értintôknél a kelet-
európai témák. Nevezetesen a
baltiak. Ezt a világot mindig
túl távolinak éreztük, s elkép-
zelni sem nagyon tudtuk, nem
is igen kerestük a hasonlóságo-
kat. De olvassuk csak el A bal-
ti németség és a lett nemzet: epizó-
dok a „közös” történelembôl címû
tanulmányt (Laczházi Aran-
ka), és aztán a számunkra talán
semmit sem mondó címû má-
sikat: Simonas Daukantas (Baár
Mónika írását). A litván ro-
mantikus történetíró élete és
életmûve a mi XIX. századi
„délibábos” nyelvészeinket és
történetíróinkat idézi kísérteti-
es hasonlóságával. A kötet har-
minc írását egységbe rendezi
az azonos problematika. A
kérdések lényegét – és aligha-
nem a megoldás kulcsát is – a
Védôbeszéd egy irodalmi Közép-
Európáért címû tanulmány
(Vajda György Mihályé) sugal-
mazza (értelemszerûen a
szûken vett Közép-Európánál
és az irodalomnál szélesebb
körre vonatkozólag):

A régió kisállamainak helyze-
te visszatükrözôdött irodal-
munkban is. A romantika kora
óta a régió valamennyi írója
elsôsorban a nemzethez tarto-
zást hangsúlyozta, a nemzeti
jelleget igyekezett kidomborí-
tani, és ezt fontosabbnak tar-
totta az általános emberi prob-
lémák ábrázolásánál a nemzeti
nyelv által úgyis megszabott és
körülhatárolt keretben.

A nemzeti és az általánosan
emberi látszatellentéten a kö-
zép-európai, mindmáig
frusztrált népek fiai nehezen
tudják túltenni magukat, még
ha a szelíd humán értelmiség-
hez tartoznak is, és ha –
amirôl itt szó van – íróikat,
irodalomtudósaikat, kritiku-
saikat nézzük, inkább a Nyu-

gatra vagy Amerikára fordít-
ják figyelmüket, holott egy-
másra inkább hasonlítanak,
mint nyugati eszményképeik-
re. Miért nem tudják öntuda-
tosan közép-európainak tud-
ni magukat, ahhoz a régió-
hoz tartozónak, amelyet a
szerb-horvát-osztrák Zoran
Konstantinovic „köztes Eu-
rópának” vagy európai „köz-
tes mezônek” nevezett, jelez-
ve, hogy sem nem Nyugat-,
sem nem Kelet-Európa,
amirôl itt szó van?

Tudván, hogy napjainkban
eretnekségnek számít az effajta
identitás hangoztatása, annak
a felelôsségét sem vállalhatjuk,
hogy elvakultan pálcát törjünk
fölötte. A Keresztirányok címû
tanulmánykötet lehetséges
identitásainak felelôsségteljes
számbavételére készteti a régi-
ónkbeli olvasót.

trencsényi

Balogh István –
Karácsony András:
Német társadalom-
elméletek
Témák és trendek 1950-tôl
napjainkig
Balassi Kiadó, 468 oldal,
2500 Ft

A társadalomelmélet sajátos
tudásterület, mely a tudo-
mánytörténet két és fél évez-
redének tanúsága szerint fo-
lyamatosan keresi a maga he-
lyét a „tiszta” filozófiai disz-
ciplínák (metafizika, etika
stb.) és gyakorlatiasabb társa-
dalomtudományok (szocioló-
gia, politológia stb.) között –
pontosabban e területek ha-
tármezsgyéjén. Arisztotelész,
Platón, Szent Ágoston,
Aquinói Tamás, Grotius
Hume, Locke, Hobbes,
Hegel, Comte, Marx,
Durkheim, Weber, Parsons,
Merton, a frankfurti iskola
részben még kortárs pro-
fesszorai jelölik ki azt a napja-
inkig követhetô nyomvona-
lat, mely a társadalomelmélet
önállósulási törekvésein ke-
resztül egy magasabb szintû
filozófiai szintézisbe való be-

illeszkedés felé tart. E folya-
matnak legújabb – mintegy
ötvenesztendôs – szakaszát
mutatja be a magyar szerzôpá-
ros tanulmánya, mely az ame-
rikaival szorosan összefonódó
német társadalomelméleti is-
kola alapproblematikájának
tematikus szerkezetû bemuta-
tásával – tekintettel a problé-
mafelvetések hatástörténetére
– gyakorlatilag az adott disz-
ciplína „világtörténetét” tudja
felvázolni.

A társadalomdelméletek né-
metországi fejlôdése elválaszt-
hatatlan az 1933-as politikai
fordulattól (a nácizmus ura-
lomra jutásának következmé-
nyeitôl), majd az „újraéledés”
és a frankfurti iskolának az
1950-es évek elején befe-
jezôdô újjászervezôdésétôl.
Az ismert okok folytán a szo-
ciológia és a társadalomelmé-
let története Németországban
nem folyamatos, ugyanakkor
a német társadalomelméleti
mûhelyeket erôs interkulturá-
lis hatások is érik. Így a német
társadalomelmélet legújabb –
hozzávetôlegesen az ’50-es
évektôl kezdôdô és napjainkig
nyomon követhetô – történe-
tében több alapvetô és egy-
mással összefüggô teedenciát
figyelhetünk meg. A modern-
ség II. világháború utáni vál-
tozásainak, kiterjedésének,
egyúttal mind problematiku-
sabbá válásának következté-
ben a könyv témafeldolgozá-
sának meghatározó tézise az,
hogy a tárgyalt idôszakot át-
ívelô egyes társadalomelméle-
ti tendenciák a modernség
említett németországi változá-
sainak különbözô dimenziók-
ban megkísérelt elméleti fel-
dolgozásainak tekinthetôk.
Ezt tükrözik a tanulmány
fôbb címei is: A társadalomkri-
tika esélyei, Társadalomelmélet és
jog, Folytonosság és korszakvál-
tás, Rendszer, autopoészisz, kom-
munikáció, Cselekvés és kommu-
nikáció, Ész és racionalitás. Az
irodalomjegyzékben pedig
szinte minden szerzô és mun-
ka megtalálható, akit és amit
ismerni kell e – nemcsak a né-
met társadalom húsába vágó –
témakörben.

T. I. 

Mûvelôdéstörténet
Filozófia
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Szeretettel várjuk látogatóinkat április 21–23. között a Budapest Kongresszu-
si Központ 340-es standján, ahol szerzôink az alább jelölt idôpontokban de-

dikálnak, valamint a Bizet-teremben április 21-én, 13 órakor kezdôdô „Gene-
rációk a költészetben” címû programunkon!

ÚJDONSÁGAINK A KÖNYVFESZTIVÁLRA:
Kalász Márton: A rózsafestô (új versek), 850 Ft ❖ DEDIKÁL 22-ÉN 12 ÓRAKOR

Rugási Gyula: XX. századi freskó (Határ Gyôzô életmûvérôl) 890 Ft ❖
DEDIKÁL 22-ÉN, 12 ÓRAKOR

További ajánlatunk:
Albert Zsuzsa: Posta a mából (új versek) 680 Ft,  ❖ DEDIKÁL 23-ÁN, 14 ÓRAKOR

Csete Örs: 1956 Budapest (portréalbum vallomásokkal, angolul és magya-
rul) 3920 Ft
Jókai Anna-életmûsorozat:
Ne féljetek (regény, 11. utánnyomás) 1800 Ft
Szegény Sudár Anna (regény) 1980 Ft
Három (tudatregény) 1200 Ft
Jósika Miklós Emlékkönyv 1800 Ft
Kolumban, Nicholas: The Science of In-Between (19 magyar költô verse an-
golul) 1800 Ft
Lakatos Menyhért: Tenyérbôl mondtál jövendôt (új versek) 790 Ft,
❖ DEDIKÁL 21-ÉN, 15 ÓRAKOR

Mándy Stefánia: Scintilla (új és válogatott verek) 890 Ft, ❖ DEDIKÁL 21-ÉN,
15 ÓRAKOR

Mezey Katalin: Kivala Palkó Nemlehet-országban (meseregény) 1790 Ft
Nagy Gábor: Lélekvesztô (új versek) 650 Ft, ❖ DEDIKÁL 21-ÉN, 14 ÓRAKOR

Röhrig Géza: Éj (új versek) 890 Ft, ❖ DEDIKÁL 21-ÉN, 14 ÓRAKOR

Szakács Eszter: Másik hely, másik idô (új versek) 650 Ft
Szempci Molnár Ferenc: Krónikásének a XVIII. századból 1500 Ft
Várkonyi Nándor: Az ötödik ember I–III. (Várkonyi Nándor-életmûsorozat)
6400 Ft
Várkonyi Nándor: Varázstudomány I. (Várkonyi Nándor-életmûsorozat)
3300 Ft

Széphalom Könyvmûhely
1068 Bp., Városligeti fasor 38., Tel./fax: 351-0593

A SZÉPHALOM KÖNYVMÛHELY AJÁNLATA
A KÖNYVFESZTIVÁLRA

Megrendelhetô:
UROMEDIC Kiadó,

3529 Miskolc, Csabai kapu 20.
Telefon/fax: 46/367-529 vagy 06-30-248-9976

Dr. Szabó László
Miért pisil be a gyermek?

Illusztrálta: Szabó Gabriella

Az egyetlen magyar nyelvû
könyv, mely a gyermekkori
bepisiléssel foglalkozik.
Megtalálható benne a típusos
felnôttekre jellemzô
vizeletvesztések kezelése is.

Ára: 500 Ft

Az Erdélyi Híradó Könyv- és Lapkiadó ajánlata

Kaphatók: Írók Boltjában, a Custos és a Litea Könyvesboltban

Martos Gábor: ÉJEGYENLÔSÉG
160 oldal, fûzve, 850Ft
Az ismert irodalomtörténész–újságíró trilógiájának befeje-
zô kötete tanulmányok, interjúk tükrében ad képet az el-
múlt két évtized romániai magyar irodalmáról.

Orbán János Dénes:
PÁRBAJ A GRAND HOTELBEN
(versek)  150 oldal, fûzve, 850 Ft

A Líra és Lant Rt.
Szentendrei Magvetô Könyvesboltjában

(Fô tér 5.)

ZÁVADA PÁL
JADVIGA PÁRNÁJA

c. könyvét dedikálja
2000. április 30-án vasárnap 15.30 órától

További felvilágosítást kérhet közvetlenül
a Corvina Kiadó kereskedelmi osztályától:

1051 Bp., Vörösmarty tér 1.
T.: 317-8379, F.: 318-4410.

A Corvina Kiadó Kft.
szeretettel várja látogatóit és vásárlóit

a VII. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon,
az A 7-es standon.

Kiadványainkat engedménnyel árusítjuk.

Újdonságunk Kányádi Sándor „There is a Land”
címû kötete, melyet a szerzô 2000. április 22-én,

szombaton, de. 11.30-kor dedikál
a Bartók terem elôtt.

ÚJ KORONÁS KÖNYVEK 

MEGRENDELHETÔK
Korona Kiadó, 1111 Budapest, Bartók Béla út 30. Tel./fax: 385-8089, 365-4387

Könyv- és Tankönyvcentrum, 1111 Budapest, Bartók Béla út 50.
Tel./fax: 386-0201, 466-5169

Kiszely Gábor
A LELEPLEZETT SZABADKÔMÛVESSÉG
A tavalyi Ünnepi Könyvhétre megjelent, nagy sikerû
– azóta második kiadását megért A szabadkômûves-
ség, História, titkok, szertartások címû – ismeretter-
jesztô könyv folytatása e titkok övezte mozgalom
újabb, mélyebb rétegeit mutatja be. Szó esik a nôi pá-
holyok, valamint a szabadkômûvességhez hasonló
közösségek mûködésérôl, részletes elemzését találjuk
e titkos társaságok Vatikánhoz, a zsidósághoz, a glo-
balizációhoz, a New Age-hez, a Hit Gyülekezetéhez
és a sátánizmushoz fûzôdô viszonyának... 
A szerzô történeti módszere alkalmas a szervezet va-
lódi törekvéseinek, szellemi és intézményi jel-
lemzôinek feltárására. S bár a tudományosság meg-
követeli tôle az elfogulatlan értékítéletet, könyve
mégis érdekes, izgalmas olvasmány, melyre többször
bizonyított  szépírói vénája a garancia.  
Ár: 2450 Ft

Donászy Ferenc
EGY MAGYAR DIÁK ÉLETE MÁTYÁS KIRÁLY
KORÁBAN
A Téli Könyvvásárra megjelent A két koldusdiák és a
Hôs fiúk címû ifjúsági regények után most a Törté-
nelem – Irodalom – Ifjúság sorozat újabb kötete lát
napvilágot. A messzi távolból, Itáliából érkezett ifjak-
ra nagy feladat vár: meg kell gyôzniük elvakult, tudós
rokonukat – akit mindenre elszánt csalók hálóztak be
– az aranycsinálás lehetetlenségérôl. A hatalmas,
ódon ház rejtélyekkel teli: titkos folyosók, rejtekajtó,
kitömött állatok, folyamatosan táplált  hatalmas
kemence rettenti el az ide merészkedôt…
Az izgalmas történet során hôseinket elkísérhetjük
Mátyás udvarába, részt vehetünk az udvari ünnepsé-
geken, s részesei lehetünk a török elleni gyôztes had-
járatnak is. 
Ár: 1090 Ft



29

Megrendelhetô: MiRó Fotógaléria
1067 Bp., Teréz krt. 11–13.

T:322-4041 F:351-4528 06-309-344-068

Klotz Miklós:
IMAGO

Fotóalbum a velencei karneválon készített fotókból
világirodalmi idézetekkel 4 nyelven

144 színes oldal, kötve, 7900 Ft

K.u.K. Kiadó,
1138 Népfürdô u. 15/A. Telefon/fax: 239–1189, 359–1634

A K.u.K. Kiadó új sorozata

A sorozat elsô kötetei a Könyvfesztivál újdonságai

Sajtó alatt:
Tersánszky J. Jenô: III. Bandika a vészben Kötve kb. 1200  Ft

Keresse fel a K.u.K. Kiadó  206. sz. standját a könyvfesztiválon!

Az Unikum Könyvek olyan magyar és külföldi
klasszikus mûveket tartalmaz szép kivitelben, ame-
lyek régen nem jelentek meg, de igazán érdemesek

az olvasók szeretetére. 

Leonhard Frank:
Jézus tanítványai
Kötve 1300  Ft

A Majna menti Würzburgot, a bor, a halak, a csúcsíves és
barokk templomok városát, ahol minden második ház
pótolhatatlan mûemlék volt, huszonöt perc alatt lerom-
bolták. A háborús romok között, a múltjába dermedt vá-
rosban titokzatos társaság kezd ténykedni. Jézus tanítvá-
nyainak nevezik magukat. Kik ôk?

Gádor Béla:
Néhány elsô szerelem története
Kötve 1300 Ft

Kevesen tudják,  hogy a közel negyven éve elhunyt humo-
rista finom tollú novellista is volt. Gyermek- és ifjúkori  él-
ményeibôl fakadó elbeszéléseinek ez a gyûjteménye finom
humorával, emberi derûjével, bájával annak idején meg-
hódította az olvasóközönséget.

A könyv megvásárolható minden nagyobb könyvesboltban,
és megrendelhetô a kiadótól

1134 Budapest, Apály utca 2/B. Telefon/fax: 359-9825

A Dávid Katalin akadémikus mûvészettörténész bevezetôjével meg-
jelenô kötet az egyházi és világi koronaábrázolások terjedelmes
gyûjteményének legjellemzôbb, legérdekesebb darabjait ábrázolja
1000 színes képen. A válogatás többek között a következô területe-
ken fellelhetô koronaábrázolásokat közli: festmények, szobrok, ér-
mék, emlékmûvek, mozaikok, üvegablakok, fegyverek, népmûvésze-
ti alkotások, reklámok és a hétköznapok sokféle más tárgya, mûve,
eszköze.

A Kairosz Kiadó ajánlata

A/4,
250 oldal,
1000 színes képpel,
kötve, enveloppal
6800 Ft

Fekete György –
Sunyovszky Sylvia

A
Szent
Korona
ezer arca
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SZAKKÖNYVÁRUHÁZAK
Infotéka Könyvesbolt
1088 Budapest, Rákóczi út 27/b
Telefon/fax: 338-2739
E-mail: muszaki.konyvaruhaz@lira.hu
Iskolacentrum
1051 Budapest, Október 6. u. 9.
Telefon: 332-5595
Fax: 311-1876
Mediprint Könyvesbolt
1053 Budapest, Múzeum krt. 17.
Telefon: 317-4948, fax: 484-0023
E-mail: mediprint@lira.hu
Mûszaki Könyváruház
1061 Budapest, Liszt Ferenc tér 9.
Hermész Díjas Könyvesbolt
Telefon: 342-0353
Fax: 342-1317
E-mail: muszaki.konyvaruhaz@lira.hu
Technika Könyvesbolt
1114 Budapest, Bartók Béla út 15.
Telefon/fax: 466-7008

MINDEN AMI ZENE
Kodály Zoltán Zenemûbolt,
Antikvárium és Hangszerbolt
1053 Budapest, Múzeum krt. 21.
Telefon/fax: 317-3347
E-mail: kodaly@lira.hu
Rózsavölgyi és Társa Zenemûbolt
Hermész Díjas zenemû- és könyvesbolt
1052 Budapest, Szervita tér 5.
Telefon: 318-3312,
fax: 318-3500
E-mail: rozsavolgyi@lira.hu

MAGVETÔ HÁLÓZAT
3300 Eger
Bajcsy-Zs. u. 2.
Telefon/fax: 36/312-039
9021 Gyôr
Arany János u. 3.
Telefon/fax: 96/319-760
2000 Szentendre
Fô  tér 5.
Hermész Díjas könyvesbolt
Telefon/fax: 26/311-245

3900 Szerencs
Rákóczi út 82.
Telefon: 60/306-791,
fax: 47/362-631

FÓKUSZ KÖNYVÁRUHÁZAK

1072 Budapest, Rákóczi út 14.
Hermész Díjas könyvesbolt
Telefon: 268-1103,
fax: 267-9789
E-mail: fokusz.budapest@lira.hu
4026 Debrecen
Hunyadi u. 8-10.
Hermész Díjas Könyvesbolt
Telefon: 52/ 322-237
Fax: 52/416-091
E-mail: fokusz.debrecen@lira.hu
3530 Miskolc
Széchenyi u. 7.
Telefon/fax: 46/348-496
E-mail: fokusz.miskolc@lira.hu
7620 Pécs
Jókai u. 25.
Hermész Díjas könyvesbolt
Telefon: 72/312-825,
fax: 72/314-988
E-mail: fokusz.pecs@lira.hu
6720 Szeged
Tisza L. krt. 34.
Hermész Díjas könyvesbolt
Telefon/fax: 62/420-624
E-mail: fokusz.szeged@lira.hu

A legnagyobb választék

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

k ö n y v á r u h á z
w w w . f o k u s z o n l i n e . h u

e-mail: info@fokuszonline.hu

kék szám: 06-40-FOKUSZ (365879)

A BM DUNA PALOTA
ÉS KIADÓ

BM DUNA PALOTA
ÉS KIADÓ

ÁLDOZATVÉDELEM címmel
1999-ben indította útjára új sorozatát

Kiadványaink megrendelhetôk:
1903 Budapest, Pf.: 314., VIII. Horánszky u. 6.
Tel.: 318-0508, fax: 266-1740

A könyvfesztiválra jelenik meg:

Dr. Cseres Judit: Eltékozolt újszülöttek címû mûve, me-
lyet a szerzô 2000. április 21-én (pénteken) 11–12 óra között
dedikál a KÖNYVHÉT standján.
A téma egyszerre közügy és magánügy is.
A szerzô a témával érintett tudományok eszközeivel kísérli
meg az újszülöttjüket megölô vagy meghalni hagyó lányok,
asszonyok helyzetének feltárását, bemutatását és a megelô-
zés lehetôségeit.

Eddig megjelent kötetei:
– Szakkönyv a bûncselekmények áldozataival

foglalkozók számára
– Dr. Sárkány István: Az idôskor viktimológiája
– Zvekic, Ugljesa – Kertész Imre: Bûncselekmények

áldozatai a rendszerváltás országaiban

FEKETE SAS KIADÓ
1067 Budapest, Csengery u. 51. Tel/fax:332- 8931, e-mail: feketesas@pharmanet.hu

A Fekete Sas Kiadó 2000 Ünnepi Könyvhét idôszakában megjelenô kiadványai

Könyveink legteljesebb választéka a Krakovits-féle Papírbolt- és Antikváriumban található
1126 Böszörményi út 13–15.

Füst Milán: A feleségem története (Störr kapitány feljegyzései)
Füst Milán remekmûve egy szokvány féltékenységi történet mennyei ma-
gasságait és pokoli mélységeit mutatja be. A regény világsiker lett, szerzô-
je Nobel díjra jelöltetett. A kötet a Kiadó Füst Milán-életmûsorozatának
hetedik darabja, melyet Füst Milán Levelezés-kötete követ. 1950 Ft

Tarbay Ede: Pannonia Christiana 
Válogatott verseinek kötetében Tarbay Ede majd tíz év lírai termését nyújt-
ja át az Olvasónak 900 Ft

Kartal Zsuzsa: Vesztesek történelemkönyve
Kartal Zsuzsa publicisztikájában is költô, közügyi értekezései belsô versek
– prózára lefordítva. 989 Ft

Gedényi Zsuzsanna: Két pályám emlékezete
A szinkrontolmács és újságíró oldottan cseveg életérôl, férjérôl, barátairól
– s két hivatása nehézségeirôl s örömeirôl. 890 Ft

Gárdonyi Géza: A lámpás
Gárdonyi Géza 1894-ben megjelent kisregényének fôhôse máig ható ér-
vénnyel fogalmazza meg a tanítás, a „világítás” veszedelmes mesterségének
tanulságait. 890 Ft

Andor Csaba: A siker éve: 1861 (Madách élete)
A tárgyszerû ismereteket közzétevô kötet számtalan irodalmi legendát cá-
fol meg, s nemcsak a szakemberek, hanem a nagyközönség érdeklôdésére
is számot tarthat. 1200 Ft

Tandori Dezsô: Egy talált tárgy megtisztítása
A „klasszikus Tandori”-sorozat második kötete! Folytatása következik!
B/5, 164  oldal, kartonált, 1500 Ft

Timár György: Nevetô lexikon és Agyrémszótár (Kaján Tibor illusztrációival)
Timár György rekeszizom-mozgató és agymûködést-serkentô két re-
mekmûve – egy kötetben. 800 Ft
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Megrendelhetô: 7601 Pécs, Pf.: 270., t./f.: 72/213-379.

A Pro Pannonia Kiadó ajánlata

Achs Károlyné: Az Ormányság szerelmese. Írások Kiss Gézáról –
A/5, 168 o., 990 Ft
Balla D. Károly: Halott madárral (Válogatott és új versek) –
A/5, 204 o., 990 Ft
Csorba Gyôzô: Drámafordítások – A/5, 252 o., 990 Ft
Fodor András: A somogyi diák. Napló 1945–1947 – B/5, 316 o., 1600 Ft
Kautzky Norbert: Párbeszéd (Új versek) – A/5, 112 o., 600 Ft
Mihalik Zsolt–Odrobina András: Vegyespörkölt (Versek és fotók) –
A/5, 168 o., 990 Ft
Martyn Ferenc: Levelek Takáts Gyulának – A/5, 174 o., 990 Ft
Kelemen Gábor: Teledialógus. Tanulmányok az öngyilkosság-megelôzés
kommunikatív perspektíváiról – B/5, 246 o., 1800 Ft
Csapó Gábor: A Magyar Királyi Csendôrség története 1881–1914 –
B/5, 188 o., 1600 Ft
Szendi Zoltán: Lélek és kép. Világkép és kompozíció Thomas Mann
kisepikájában – magyar illetve német nyelven, 990 ill. 1600 Ft

A
Helikon Kiadó

könyveit
az A 10-es

standon
találja!
Keressen

meg
minket

a
Könyvfesztiválon

is!

A kérdéses civilizáció címû kötetét.
A kötet szerzôivel –

Gombár Csabával, Hankiss Elemérrel, Lengyel
Lászlóval és Szilágyi Ákossal – április 23-án 15 órakor

a Lehár teremben
beszélget Sipos Júlia.

A Helikon Kiadó
a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválra

jelenteti meg
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AA
AA  hhuummoorr  aa  tteelljjeess  iiggaazzssáágg.. In memoriam Ka-

rinthy Frigyes. Utánny. Nap. (In memori-
am) 
ISBN: 963-8116-55-2 kötött: 1700 Ft 

AA  kkiirráállyynnôô  ffôôzzttjjééttôôll  aa  ppiinnccéérr  lláábbááiigg.. 101 ma-
gyar író tálal. Jövendô K. 
ISBN: 963-8532-96-0 kötött: 3333 Ft 

AAllbbeerrtt,,  KKrriissttiiaannee:: Mallorca. Orbán. (Polyglott
útikalauz) 
ISBN: 963-85919-9-4 fûzött: 680 Ft 

AAllppeerrss,,  SSvveettllaannaa:: Hû képet alkotni. Holland
mûvészet a XVII. században. Corvina.
(Egyetemi könyvtár) 
ISBN: 963-13-4752-5 fûzött: 2500 Ft 

ÁÁllttaalláánnooss  ssttaattiisszzttiikkaa.. [Fôiskolai tankönyv].
(1.) 5. kiad. 
ISBN: 963-19-0819-4 fûzött: 1094 Ft 

AA  mmaaggyyaarroorrsszzáággii  rroommáákk.. Útmutató K. (Válto-
zó világ 31.) 
ISBN: 963-9001-47-3 fûzött: 390 Ft 

AA  ppoolliittiikkaattuuddoommáánnyy  aarrccaaii.. Tanulmányok.
Akad. K. 
ISBN: 963-05-7708-9 kötött: 4200 Ft 

AA  vviilláágg  oorrsszzáággaaii  ééss  ffôôvváárroossaaii.. Laude. (Puska
/ sorozat diákoknak) 
ISBN: 963-9120-25-1 fûzött: 125 Ft 

AAzz  11998899..  sszzeepptteemmbbeerr  1188--ii  mmeeggáállllaappooddáássttóóll  aa
sszzaabbaadd  vváállaasszzttáássookkiigg.. (5. köt.) 
ISBN: 963-9158-68-2 fûzött: 3000 Ft 

ÁÁccss  MMiikkllóóss  ––  FFeehhéérr  CCssaabbaa  ––  NNaaggyy--SSppiieelleerr
PPéétteerr::  Európa története. A kezdetektôl
napjainkig. Könyvkuckó. 
ISBN: 963-9077-91-3 kötött: 1625 Ft 

BB
BBaajjcczzii  TTüünnddee  ––  KKeerreekkeess  ZZssoolltt:: Angol nyelv

kezdôtôl az alapfokú nyelvvizsgáig. (1.
köt.) 3. jav. kiad. Librotrade. (Paginarum
nyelvkönyvek – vizsgázóknak sorozat) 
ISBN: 963-86046-5-4 fûzött: 

BBaajjcczzii  TTüünnddee  ––  KKeerreekkeess  ZZssoolltt:: Angol nyelv
kezdôtôl az alapfokú nyelvvizsgáig. (2.
köt.) 3. jav. kiad. Librotrade. (Paginarum
nyelvkönyvek – vizsgázóknak sorozat) 
ISBN: 963-86046-6-2 fûzött: 

BBaakk  JJóózzsseeff  ––  BBaakk  FFeerreenncc:: Hadihajók. Típus-
könyv. (2.) 
ISBN: 963-327-337-4 kötött: 2130 Ft 

BBaalláázzss  SSáánnddoorr:: A pedagógiai kommunikáci-
ós képességek fejlesztésének elméleti és
gyakorlati problémái. Szöveggyûjtemény.
Okker 
fûzött: 1100 Ft 

BBáálliinntt  ÁÁggnneess:: A szitakötôk szigetén. Santos. 
ISBN: 963-8492-73-2 kötött: 950 Ft 

BBáálliinntt  MMiikkllóóss:: Molekuláris biológia. [Felsôok-
tatási tankönyv]. (1.) Mûszaki Kvk. 
ISBN: 963-16-2654-7 kötött: 

BBáálliinntt  MMiikkllóóss:: Molekuláris biológia. [Felsôok-
tatási tankönyv]. (2.) Mûszaki Kvk. 
ISBN: 963-16-2656-3 kötött: 

BBáálliinntt  PPááll:: Családi történet. Foldes, S. B. Ex
Libris. 
fûzött: 650 Ft 

BBaarraakkoonnyyii  KKáárroollyy:: Stratégiai menedzsment. 
ISBN: 963-19-0782-1 fûzött: 1960 Ft 

BBáárrddooss  JJeennôô:: Az idegen nyelvek tanításának
elméleti alapjai és gyakorlata. Nemz.
Tankvk. 
ISBN: 963-19-0555-1 fûzött: 1820 Ft 

BBáárrttffaaii  BBaarrnnaabbááss:: 146–270. éjszaka. (2.) 
ISBN: 963-9165-15-8 kötött: 2900 Ft 

BBáárrttffaaii  BBaarrnnaabbááss:: Hogyan használjam?.
[Minden, amit a számítógép kezeléséhez
tudni kell]. 4. átd., bôv. kiad. BBS-E BT. (Az
IBM számítógép kezelése kezdôknek) 
ISBN: 963-03-9419-7 fûzött: 1870 Ft 

BBáárrttffaaii  BBaarrnnaabbááss:: Office. 5,6,7,97 és 2000
verziókhoz: [Word, Excel, Powerpoint,
Outlook, Access, Publisher]. BBS-E BT. 
ISBN: 963-00-2612-0 fûzött: 1760 Ft 

BBaassttiiaann,,  HHaannss--WWeerrnneerr:: Gyerekszobák, lakó-
terek bútorai. Cser K. (Csináld magad) 
ISBN: 963-9003-72-7 fûzött: 1590 Ft 

BBaayyeerr  ZZssoolltt:: Falig érô liberalizmus. Kairosz. 
ISBN: 963-9137-94-4 fûzött: 1600 Ft 

BBeeaattoonn,,  CCllaarree:: Gyöngyök, kitûzôk és karpe-
recek. Holló. (Vidám fabrika) 
ISBN: 963-9305-04-9 fûzött: 649 Ft 

BBeeaattoonn,,  CCllaarree:: Maszkok. Holló. (Vidám fabri-
ka) 
ISBN: 963-9202-99-1 fûzött: 749 Ft 

BBeebbeessii  GGyyöörrggyy:: A feketeszázak. Az orosz
szélsôjobb kialakulása és története a szá-
zadelôn. M. Ruszisztikai Int. (Ruszisztikai
könyvek 6.) 
ISBN: 963-7730-25-7 fûzött: 1500 Ft 

BBéékkeeii  LLáásszzllóónnéé:: Kicsoda, micsoda a mate-

matikában. Diáktéka. (Diák kiskönyvtár) 
ISBN: 963-9198-00-5 fûzött: 225 Ft 

BBeellttiinngg,,  HHaannss:: Kép és kultusz. A kép történe-
te a mûvészet korszaka elôtt. Balassi.
(Kortársaink) 
ISBN: 963-506-321-0 kötött: 3000 Ft 

BBeenneeddeekk  EElleekk:: Édes anyaföldem!. Egy em-
ber s egy nép története. (1.) 
ISBN: 973-98072-3-2 fûzött: 1400 Ft 

BBeenneeddeekk  EElleekk:: Képes ábécéskönyv. Három-
szék Lap- és Kvk. 
ISBN: 973-98914-5-4 fûzött: 950 Ft 

BBeenneeddeekk  IIssttvváánn:: Az intézményvezetés négy
tétele. [Személyzetfejlesztés, szervezetfej-
lesztés, vezetésfejlesztés, minôségfejlesz-
tés]. Okker. 
ISBN: 963-9228-13-3 fûzött: 1480 Ft 

BBeenneeddeekk  IIssttvváánn:: Száz eset, ezer tanulság.
Történések a nevelés-oktatás világából.
Okker. 
ISBN: 963-9228-12-5 fûzött: 1570 Ft 

BBeerrggmmaannnn  PPéétteerr  ––  SSoommoorrjjaaii  FFeerreenncc:: Dél-al-
földi kerékpártúrák. [Alsó- és Közép-Tisza
mente, Kôrösök vidéke, túrák a gátakon].
Frigoria. 
ISBN: 963-85848-3-1 fûzött: 1190 Ft 

BBiibblliiaaii  aattllaasszz.. A Biblia világának történeti tér-
képei. Kálvin. 
ISBN: 963-300-785-2 kötött: 1800 Ft 

BBiihhaarrii  MMiihháállyy  ––  PPookkooll  BBééllaa:: Politológia. 7. ki-
ad. Nemz. Tankvk. 
ISBN: 963-19-0806-2 fûzött: 2789 Ft 

BBíírróó  LLaajjooss:: A magyar régmúlt titkai. M. Ház.
(Magyar Ház könyvek 15.) 
ISBN: 963-85901-6-5 fûzött: 850 Ft 

BBooddoorr  MMáárriiaa:: Az új társasági törvény a gya-
korlatban, 2000. Unió. (Törvények a gya-
korlatban / törvény magyarázat) 
ISBN: 963-388-291-5 fûzött: 4480 Ft 

BBooddoorr  PPéétteerr:: Kerékpárral a Fertô-tó környé-
kén. [Magyarország és Ausztria]. 2. jav. ki-
ad. Frigoria. 
ISBN: 963-85848-6-6 fûzött: 800 Ft 

BBookkoorr  KKáárroollyy:: Vizek hátán. Horgászkalan-
dok. Bokor. 
ISBN: 963-03-9829-X fûzött: 698 Ft 

BBoolliinngg,,  LLuuccyy  HH..:: ABC street. Angol nyelv: 1.
osztály. Totem. (Általános iskolai gyakorló-
füzetek) 
ISBN: 963-590-101-1 fûzött: 398 Ft 

BBoolliinngg,,  LLuuccyy  HH..:: English all the way. Angol
nyelv: 4. osztály. Totem. (Általános iskolai
gyakorlófüzetek) 
ISBN: 963-590-134-8 fûzött: 398 Ft 

BBoolliinngg,,  LLuuccyy  HH..:: English inside out. Angol
nyelv: 3. osztály. Totem. (Általános iskolai
gyakorlófüzetek) 
ISBN: 963-590-129-1 fûzött: 398 Ft 

BBoolliinngg,,  LLuuccyy  HH..:: On the road in English. An-
gol nyelv: 2. osztály. Totem. (Általános is-
kolai gyakorlófüzetek) 
ISBN: 963-590-102-X fûzött: 398 Ft 

BBoonnyyhhaaii  GGáábboorr:: Bonyhai Gábor összegyûj-
tött munkái. (1/A.) Balassi. (Opus / iroda-
lomelméleti tanulmányok: új sorozat) 
ISBN: 963-506-319-9 fûzött: 

BBoonnyyhhaaii  GGáábboorr:: Bonyhai Gábor összegyûj-
tött munkái. (1/B.) Balassi, (Opus / iroda-
lomelméleti tanulmányok: új sorozat) 
ISBN: 963-506-320-2 fûzött: 

BBoorrssoodd––AAbbaaúújj––ZZeemmpplléénn  mmeeggyyee.. M 1:200
000. Cartographia. 
ISBN: 963-352-624-8 CM 500 Ft 

BBoorrssooss  EErriikkaa:: James Bond, az amerikai ka-
landor és az inkák kincse. Könyvmíves
Kvk. 
ISBN: 963-9262-08-0 fûzött: 798 Ft 

BBrraannddeennbbuurrgg,,  TThhoommaass:: Autók. Tessloff és
Babilon. (Mi micsoda 57.) 
ISBN: 963-9182-31-1 kötött: 1650 Ft 

BBrroowwnn,,  CChheerryyll  ––  RRuuddddeell,,  AAnniittaa:: Jelmezek.
Holló. (Vidám fabrika) 
ISBN: 963-9305-02-2 fûzött: 649 Ft 

BBrroowwnn,,  SSaannddrraa:: Táncolj velem!. Maecenas
Könyvkiadó Kft.
ISBN: 963-203-019-2 fûzött: 798 Ft 

BBüücchheellee,,  RRoossee  MMaarriiee:: Sváb ételek. Hagyo-
mányos, könnyen elkészíthetô receptek:
érdekességek a sváb konyha világából.
Holló. (Könnyen, gyorsan finomat) 
ISBN: 963-9202-85-1 fûzött: 749 Ft 

BBuuccuurreessttii  ==BBuucchhaarreesstt  ==  BBuukkaarreesstt  ==  BBuuccaa--
rreesstt.. M. 1:20 000. city = Innesstadt = cent-
re = belváros M. 1:15 000. Cartographia. 
ISBN: 963-352-766-X CM 750 Ft 

BBuuddaaii  ZZoollttáánn:: Horvátország, Isztria, Dalmá-
cia és az Adria-part szigetei. 2. jav és bôv.
kiad. Seneca (Seneca útikönyvek) 
ISBN: 963-9162-41-8 fûzött: 1680 Ft 

BBuuddaappeesstt.. – Várostérkép. Stadtplan. City

map. Plan de ville. M. 1:27 500. Jav., átd.-
kiad. Cartographia. 
ISBN: 963-325-218-8 CM 500 Ft 

CC
CCaarrrroollll,,  LLeewwiiss:: Alice's adventures in Wonder-

land. Noran. (Kentaur könyvek 8.) 
ISBN: 963-9048-07-0 fûzött: 1200 Ft 

CCiittrrooeenn  BBXX.. [BX 14, BX 16, BX 19 benzinmo-
toros és BX-dízel (turbódízel modellek)
1982-tôl 1993-ig]: javítási kézikönyv. Maró-
ti–Godai. 
ISBN: 963-9005-41-X fûzött: 4480 Ft 

CClléémmeenntt,,  CCllaauuddee:: Dudu, az okos kutya. Pas-
sage. (Olvasni jó!) 
ISBN: 963-228-185-3 fûzött: 495 Ft 

CCooppppaarrdd,,  YYvvoonnnnee:: Csak ne essen!. Móra.
(Zsiráf könyvek) 
ISBN: 963-11-7536-7 kötött: 598 Ft 

CCoorrnnwweellll,,  PPaattrriicciiaa:: Postmortem. Európa. 
ISBN: 963-07-6687-6 fûzött: 998 Ft 

CCss
CCssaabbaaii  MMáárrttaa  ––  EErrôôss  FFeerreenncc:: Testhatárok és

énhatárok. Az identitás változó keretei. Jó-
szöveg Mûhely. (Jószöveg könyvek) 
ISBN: 963-9134-29-5 fûzött: 1198 Ft 

CCsseehhoorrsszzáágg.. – Czech Republik. – Tschechis-
che Republic. – Républic Tchéque. M.
1:500 000. Cartographia. 
ISBN: 963-352-453-9 CM 1400 Ft 

CCsseeppéécczz  SSzziillvviiaa,,  MM..:: Magház. Versek. AB-
Art. 
ISBN: 80-88763-84-3 kötött: 690 Ft 

CCssoonnggrrááddyy  BBééllaa  ––  FFaarraaggóó  ZZoollttáánn  ––  SSiinnkkaa
SSáánnddoorr:: Látnivalók Nógrád megyében.
[Nógrád megye útikönyve praktikus taná-
csokkal]. Well-PRess. (Vendégváró) 
ISBN: 963-86025-3-8 fûzött: 3000 Ft 

CCssoorrbbaa  SSáánnddoorr:: Bessenyei György világa.
Argumentum. (Irodalomtörténeti füzetek
145.) 
ISBN: 963-446-129-8 fûzött: 1100 Ft 

CCssoorrddááss  VViikkttoorr  ––  FFeehhéérr  GGyyöörrggyy::  Magyaror-
szági kerékpártúrák. [32 túraájaánlat]. 4.
jav. kiad. Frigoria. 
ISBN: 963-85848-2-3 fûzött: 1500 Ft 

DD
DDaahhll,,  RRooaalldd:: A szerelem illata. [Mesék szere-

lemrôl, házasságról]. Szukits. (Meglepetés
könyvek) 
ISBN: 963-9278-22-X kötött: 1190 Ft 

DDaannkkóó  EErrvviinnnnéé:: Nyelvi-kommunikációs neve-
lés az óvodában. Óvodapedagógusok, ta-
nítók és szülôk könyve a három-hétévesek
fejlesztéséhez. Okker. 
ISBN: 963-9228-19-2 fûzött: 2200 Ft 

DDaass,,  GGuuaarraannggaa:: A védikus asztrológia kézi-
könyve. Lál K. 
ISBN: 963-86034-2-9 kötött: 1980 Ft 

DDééllvviiddéékk,,  nneeggyyvveennnnyyoollcc.. Az 1848/49-es for-
radalom és szabadságharc a mai Vajda-
ság területén. JMMT. (A Jugoszláviai Ma-
gyar Mûvelôdési Társaság kiskönyvtára.
2.) 
ISBN: 86-82043-53-X fûzött: 1800 Ft 

DDéérryy  TTiibboorr:: Két asszony; Szerelem; Niki. Ci-
ceró. Detrekôi Ákos – Szabó György: Be-
vezetés a térinformatikába. Nemz. Tankvk. 
ISBN: 963-19-0783-X fûzött: 1445 Ft 

DDiieemmeerr,,  DDeeeeddrree:: A csakraterápia alapjai.
Édesvíz. 
ISBN: 963-528-421-7 kötött: 1390 Ft 

DDöörröömmbböözzii  JJáánnooss:: A filozófia története és el-
mélete. (1. köt.) 3. kiad. Nemz. Tankvk. 
ISBN: 963-19-0868-2 fûzött: 1443 Ft 

DDöörröömmbböözzii  JJáánnooss:: A filozófia története és el-
mélete. (2. köt.) 3. kiad. Nemz. Tankvk. 
ISBN: 963-19-0867-4 fûzött: 1443 Ft 

EE
EEeerreennbbeeeemmtt,,  NNoouudd  vvaann  ddeenn:: A fehér mágia

könyve. A mai boszorkányoknak: az ôsi bo-
szorkányhagyományok modern értelmezé-
se. Bioenergetic. 
ISBN: 963-8120-88-6 fûzött: 860 Ft 

EElllliiss,,  BBrreett  EEaassttoonn::  Glamoráma. Európa. 
ISBN: 963-07-6703-1 kötött: 2500 Ft 

EEnnddrrééddii  LLaajjooss:: Biológiai ismeretek. Nemz.
Tankvk. 
ISBN: 963-19-0831-3 fûzött: 1762 Ft 

EEnnddrrééddii  LLaajjooss:: Biológiai vizsgálatok. Nemz.
Tankvk. 
ISBN: 963-19-0832-1 fûzött: 1762 Ft 

ÉÉrreettttssééggii  ttéémmaakköörröökk,,  ttéétteelleekk:: történelem. [Új
feldolgozás]. 3. kiad. Corvina. 

ISBN: 963-13-4906-3 fûzött: 1380 Ft 
EErroossttyyáákk  JJáánnooss  ––  KKoozzmmaa  LLáásszzllóó  ––  BBeerrggoouu

JJáánnooss  ––  PPiinnttéérr  FFeerreenncc:: Fénytan. (3. köt.)
(Dialóg Campus tankönyvek) 
ISBN: 963-9123-75-7 kötött: 3980 Ft 

EEsstteerrhháázzyy  PPéétteerr::  Egy nô. Magvetô. 
ISBN: 963-14-2085-X kötött: 1190 Ft 

EEsszztteerrggáállyyooss  EErrzzsséébbeett  ––  KKrriissttoonn  AAnnddrreeaa  ––
RRuuzzssoonnyyii  PPéétteerr:: Fityfirity. 2. jav. kiad. Ge-
neral Press. 
ISBN: 963-9076-82-1 kötött: 1980 Ft 

EEsszzttééttiikkaa.. Esztétikai és zeneesztétikai alap-
ismeretek. Nemz. Tankvk. 
ISBN: 963-19-0306-0 fûzött: 3050 Ft 

EEttzzoolldd,,  HHaannss--RRüüddiiggeerr:: Mazda 323. [1985-
tôl]. (83. köt.) 
fûzött: 4480 Ft 

EEuurróóppaa  aa  kkoorraaii  kköözzééppkkoorrbbaann.. 3–11. század.
2. átd. kiad. Multiplex Media – Debrecen U.
P. 
ISBN: 963-03-8499-X kötött: 2700 Ft 

ÉÉvvffoorrdduullóókk,,  üünnnneeppeekk.. Laude. (Puska / soro-
zat diákoknak) 
ISBN: 963-9066-89-3 fûzött: 125 Ft 

FF
FFaalluuss  IIvváánn  ––  OOlllléé  JJáánnooss:: Statisztikai módsze-

rek pedagógusok számára. Okker. 
ISBN: 963-9228-16-8 fûzött: 1650 Ft 

FFaazzeekkaass  IIllddiikkóó  ––  NNaaggyy  AAllffrréédd:: Szponzorálás.
2. kiad. Nemz. Tankvk. 
ISBN: 963-19-0554-3 kötött: 2240 Ft 

FFaazzeekkaass  MMiihháállyy:: Lúdas Matyi; Válogatott mû-
vek. Osiris. (Millenniumi könyvtár 42.) 
ISBN: 963-379-793-4 kötött: 590 Ft 

FFeerreenncczzyy  EEnnddrree  ––  MMaarróóttii  EEggoonn  ––  HHaahhnn  IIsstt--
vváánn:: Az ókori Róma története. [Egyetemi
tankönyv]. 3. kiad. Nemz. Tankvk. 
ISBN: 963-19-0853-4 kötött: 2395 Ft 

FFiiaattaall  mmaaggyyaarrssáágg.. A csodaszarvas nyomá-
ban. ISBN: 963-550-853-0 fûzött: 1500 Ft 

FFööllddii  PPááll:: U-Boot sztori. Német tengeralattjá-
rók a világháborúban. Anno. 
ISBN: 963-9199-99-0 fûzött: 575 Ft 

FFoorrdd,,  RRooggeerr:: A Tigris harckocsi. Hajja. (20.
századi hadtörténet: a II. világháború híres
harceszközei) 
ISBN: 963-9037-87-7 kötött: 2499 Ft 

FFoorrdduullaatt  aa  vviilláággbbaann  ééss  MMaaggyyaarroorrsszzáággoonn,,
11994477––11994499.. Napvilág. 
ISBN: 963-9082-53-8 fûzött: 2100 Ft 

FFoossss,,  MMiicchhaaeell:: Istenek és hôsök. A görögmi-
tológia története. Gold Book. 
ISBN: 963-9248-25-8 kötött: 1980 ft 

FFrreeuudd  RRóóbbeerrtt  ––  GGyyaarrmmaattii  EEddiitt:: Számelmélet.
Nemz. Tankvk. 
ISBN: 963-19-0784-8 kötött: 5280 Ft 

FFuurreett,,  FFrraannccooiiss:: Egy illúzió múltja. Esszé a
20. század kommunista ideológiájáról. Eu-
rópa. (Memoria mundi) 
ISBN: 963-07-6647-7 kötött: 2800 Ft 

GG
GGááll  ÉÉvvaa:: Darkó István élete és munkássága.

AB-Art. 
ISBN: 80-88763-88-6 fûzött: 590 Ft 

GGáálliikk  PPéétteerr:: Diák Murphy avagy A problémák
kezdete nem esik egybe a felnôttkor kez-
detével. Gulliver. (Szamárfüles könyvek) 
ISBN: 963-9232-01-7 fûzött: 498 Ft 

GGááll  SSáánnddoorr:: Mese a Hétpettyes házikóról.
AB-Art. 
ISBN: 80-88763-81-9 kötött: 900 Ft 

GGaarrbbeerr,,  JJoosseepphh  RR..:: Függôleges rohanás. 2.
kiad. General Press. (Világsikerek) 
ISBN: 963-9282-18-9 kötött: 999 Ft 

GGáárrddoonnyyii  GGéézzaa:: Ich war den Hunnen unter-
tan. 9. Aufl. Corvina. 
ISBN: 963-13-4911-X kötött: 2500 Ft 

GGáárrddoonnyyii  GGéézzaa:: Slave of the Huns. 3. ed.
Corvina. 
ISBN: 963-13-4912-8 kötött: 2500 Ft 

GGaarrllaanndd,,  AAlleexx:: A part. Park. 
ISBN: 963-530-505-2 fûzött: 990 Ft 

GGeelllléérrii  AAnnddoorr  EEnnddrree:: Egy fillér. Elbeszélések.
Osiris. (Millenniumi könyvtár 43.) 
ISBN: 963-379-805-1 kötött: 590 Ft 

GGéérraallddyy,,  PPaauull:: Hozzád tartozom. Versek.
General Press. (Szép versek, szép köntös-
ben) 
ISBN: 963-9076-00-7 bársony: 598 Ft 

GGéérraallddyy,,  PPaauull:: Szerelem. General Press. 
ISBN: 963-7548-85-8 kötött: 598 Ft 

GGrraassrreeiinneerr,,  WWoollffggaanngg:: Konyhák és fürdôszo-
bák. Tervezés és berendezés: ötletek és
javaslatok, alapanyagok és példák. Sziget. 
ISBN: 963-8138-41-6 kötött: 1998 Ft 

GGuullyyááss  JJóózzsseeff  ––  GGóócczzaa  AAttttiillaa:: Zsarusztorik.
En&Ko. 

Meg jelent könyvek
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Jobban jár, ha elôfizet!
Elôfizetve a Könyvhét
16,66 %-kal olcsóbb!

1 évre 3456 Ft helyett 2880 Ft

MEGRENDELÉS
Megrendelem a Könyvhetet 1 évre 2880 Ft
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NÉV:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CÍM:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



ISBN: 963-03-8561-9 fûzött: 599 Ft 

GGyy
GGyyeerreekkeekk  aa  mmúúzzeeuummbbaann.. Múzeumpedagógi-

ai olvasókönyv. Tárogató. (ELTE TFK Ne-
veléstudományi Tanszékének közleményei
4.) 
ISBN: 963-9063-32-0 fûzött: 680 Ft 

GGyyóóccssii  LLáásszzllóó::  Hazám. Szerzô. 
ISBN: 963-640-401-1 fûzött: 880 Ft 

GGyyuurrggyyáákk  JJáánnooss:: Szerkesztôk és szerzôk ké-
zikönyve. Osiris. (Osiris kézikönyvek) 
ISBN: 963-379-227-4 kötött: 2400 Ft 

HH
HHaabbee,,  HHaannss:: Kathrin vagy Az elveszett ta-

vasz. K.u.K. K. 
ISBN: 963-9173-44-4 kötött: 1400 Ft 

HHaalláásszz  ZZoollttáánn:: 350 világhírû recept. Lucullus 
ISBN: 963-8379-11-1 fûzött: 890 Ft 

HHaallll,,  JJuuddyy:: Rokon lelkek, lelki társak. Idôn tú-
li kötelék. Bioenergetic. 
ISBN: 963-8120-89-4 fûzött: 1400 Ft 

HHaammbbllyy,,  BBaarrbbaarraa:: Alkonybolygó. Aquila. 
ISBN: 963-679-094-9 fûzött: 998 Ft 

HHaammmmeerr,,  MMiicchhaaeell  ––  CChhaammppyy,,  JJaammeess:: Válla-
latok újraszervezése. Business Process
Reengineering. 2. kiad. Panem. (Modern
gazdasági ismeretek) 
ISBN: 963-545-265-9 kötött: 3800 Ft 

HHaarrrriiss,,  TThhoommaass:: A bárányok hallgatnak. 2. ki-
ad. Magvetô. 
ISBN: 963-14-2180-5 fûzött: 1490 Ft 

HHaarrrriiss,,  TThhoommaass::  Oké vagyok, oké vagy. Mód-
szer az önismerethez: [Úton önmagunk-
hoz]. Édesvíz. 
ISBN: 963-528-438-1 fûzött: 1390 Ft 

HHeeiiddeeggggeerr,,  MMaarrttiinn:: Kant és a metafizika
problémája. Osiris. (Horror metaphysicae /
A Gond folyóirat és az Osiris Kiadó közös
sorozata) 
ISBN: 963-379-631-8 fûzött: 1480 Ft 

HHeeiinnzzeell,,  HHeerrmmaannnn  ––  FFiitttteerr,,  RRiicchhaarrdd  ––  PPaarrss--
llooww,,  JJoohhnn:: Európa madarai. Collins képes
madárhatározó. Panem – Grafo. 
ISBN: 963-545-194-6 fûzött: 4500 Ft 

HHeevveess  GGáábboorr  ––  GGrreesskkoovviiccss  ZZssuuzzssaannnnaa::  Ille-
tékek, 2000. Unió. (Törvények a gyakorlat-
ban / törvény magyarázat) 
ISBN: 963-388-253-2 fûzött: 4032 Ft 

HHiillllaarryy,,  RRiicchhaarrdd:: Az utolsó ellenség. M.
Kvklub. (Híres háborús regények) 
ISBN: 963-547-091-6 kötött: 1490 Ft 

HHooffmmeeiisstteerr--TTóótthh  ÁÁggnneess  ––  TTöörrööccssiikk  MMáárriiaa::
Fogyasztói magatartás. 3. kiad. Nemz.
Tankvk. 
ISBN: 963-19-0855-0 fûzött: 1744 Ft 

HHoollllóóssvvööllggyyii  IIvváánn:: A Barbie-nôk elrablása.
Versek. Palatinus. 
ISBN: 963-9259-28-6 fûzött: 886 Ft 

HHoommllookkooddttóóll  ffööllffeelléé.. In memoriam Szabó Lô-
rinc. Nap. (In memoriam) 
ISBN: 963-8116-54-4 kötött: 1950 Ft 

HHoorrvváátthh  GGyyuullaa  ––  AAnnddeerrllee  ÁÁddáámm:: Perón. Pan-
nonica. (Fekete-fehér) 
ISBN: 963-9252-07-7 kötött: 1850 Ft 

HHoorrvváátthh  TTüünnddee:: Mûvészettörténet. [Korok,
stílusok, irányzatok]. Diáktéka. (Diák kis-
könyvtár) 
ISBN: 963-9198-07-2 fûzött: 225 Ft 

HHoovváá  aaddjjaamm?? Információs füzet a független
óvodákról: érdeklôdôknek a teljesség igé-
nye nélkül. Alternatív Pedagógusk. Mûhely
– Alapítványi és Magánisk. Egyes. 
fûzött: 600 Ft 

II
IIQQ  iinntteelliiggeenncciiaa  tteesszztt.. Vagabund. 

ISBN: 963-86005-0-0 fûzött: 317 Ft 
IIrrooddaallmmii  ffeellaaddaattookk:: általános iskola 8. osz-

tály, hatosztályos gimnázium II. osztály.
Krónika Nova. 
ISBN: 963-9128-44-9 fûzött: 470 Ft 

JJ
JJaakkaabb  ZZssoolltt:: Az utolsó csepp. Fantasztikus

játékkönyv. Cherubion. (Harcos képzelet
35.) 
ISBN: 963-9110-78-7 fûzött: 698 Ft 

JJaammppoollsskkyy,,  GGeerraalldd  GG..:: Szeretet: a félelem el-
engedése. [Úton önmagunkhoz]. Édesvíz. 
ISBN: 963-528-419-5 fûzött: 1190 Ft 

JJaanniikkoovvsszzkkyy  ÉÉvvaa::  Égig érô fû. Móra. 
ISBN: 963-11-7533-2 kötött: 998 Ft 

JJéézzuuss  öörröömmhhíírree.. Az összevont négy evangé-
lium szerint. Mártom Áron K. 
ISBN: 963-9011-54-1 fûzött: 600 FT

JJóókkaaii  MMóórr:: Százszorszépek és más régi tör-
ténetek. Osiris. (Millenniumi könyvtár 44.) 
ISBN: 963-379-806-X kötött: 590 Ft 

JJoonneess,,  JJooaann:: Formázás. Holló. (Vidám fabri-
ka) 
ISBN: 963-9305-03-3 fûzött: 749 Ft 

KK
KKaalltteennbbaacchh,,  MMaarriiaannnnee:: Spanyol ételek.

Könnyen elkészíthetô eredeti receptek, va-
lamint sok érdekesség a spanyol konyha
világából. Holló. (Könnyen, gyorsan fino-
mat) 
ISBN: 963-9202-86-X fûzött: 749 Ft 

KKeenneesssseeyy  BBééllaa:: A Biblia nôi alakjai. Repr. ki-
ad. Impresszív Kft. 
ISBN: 963-85913-9-0 kötött: 825 Ft 

KKééppüünnkk.. [10 éves a Szlovákiai Magyar Kép-
zômûvészek Társasága, 1989–1999]. AB-
Art – SZMKT. 
ISBN: 80-88763-93-2 kötött: 2500 Ft 

KKeerréékkppáárrrraall  BBuuddaappeesstt  kköörrnnyyéékkéénn.. [30 túra-
ajánlat, térképpel]. 2. jav. kiad. Frigoria. 
ISBN: 963-85848-1-5 fûzött: 1500 Ft 

KKeerréékkppáárrttúúrráákk  MMaaggyyaarroorrsszzáággoonn.. Atlasz/ úti-
kalauz: térkép M. 1:250 000: [100 túra: tér-
képek, látnivalók, szolgáltatások]. Frigoria. 
ISBN: 963-85848-5-8 fûzött: 2200 Ft 

KKeesszzttlleerr  LLöörriinncc::  Zenei alapismeretek. Iskolai
és magánhasználatra. 2. kiad. Athenaeum
K. (Lyceum könyvek) 
ISBN: 963-85966-6-X fûzött: 1680 Ft 

KKeeyynneess,,  JJoohhnn  MMaayynnaarrdd:: A békeszerzôdés
gazdasági következményei. Európa. (Me-
moria mundi) 
ISBN: 963-07-6700-7 kötött: 1800 Ft 

KKii  kkiiccssooddaa  aa  mmaaggyyaarr  iirrooddaalloommbbaann??.. Könyv-
kuckó. 
ISBN: 963-04-7123-X kötött: 625 Ft 

KKii  kkiiccssooddaa  aa  vviilláággiirrooddaalloommbbaann  11997755--iigg..
Könyvkuckó. 
ISBN: 963-9077-37-2 kötött: 625 Ft 

KKiisslliinnggeerr,,  EElliissaabbeetthh  ––  HHooffmmaannnn,,  HHeellggaa:: Feng
shui a kertben. M. Kvklub. 
ISBN: 963-547-032-0 kötött: 1350 Ft 

KKiissss  GGáábboorr  ––  PPuusszzttaaii  FFeerreenncc:: Új szavak. új
jelentések 1997-bôl. Tinta Kvk. 
ISBN: 963-86013-2-9 kötött: 2240 Ft 

KKiissss  GGyyöörrggyy:: Munkajog. Osiris. (Osiris tan-
könyvek) 
ISBN: 963-379-644-X kötött: 3180 Ft 

KKllaauuddyy  KKiinnggaa  ––  SSaalláánnkkii  ÁÁggnneess::  Német – ma-
gyar fordítástechnika. 3. jav. kiad. Nemz.
Tankvk. (A fordítás lexikája és grammatiká-
ja 1.) 
ISBN: 963-19-0353-2 fûzött: 1375 Ft 

KKllíímmaa,,  IIvvaann:: Szerelmes beszélgetések. Eu-
rópa. 
ISBN: 963-07-6707-4 kötött: 1400 Ft 

KKoobbáánnéé  KKeeccsskkeemmééttii  MMáárriiaa:: Olvasás és játék.
8–9 éves gyermekek részére. Szalay Kvk. 
ISBN: 963-9178-88-8 fûzött: 1125 Ft 

KKööllccsseeyy  FFeerreenncc:: Országgyûlési írások. (1.)
Kritikai kiad. (Kölcsey Ferenc minden mun-
kái) 
ISBN: 963-9104-35-3 kötött: 1950 Ft 

KKoorrtteenn,,  DDaavviidd  CC..:: Tôkés társaságok világ-
uralma. Kapu. 
ISBN: 963-7706-05-4 fûzött: 1590 Ft 

KKootttt,,  LL..OO..:: Murphy horoszkópja a 2000. esz-
tendô minden napjára a világ legeredetibb
próféciája Nostradamus és Vestradamus
után. Murphy jóskönyve a 2000. évre.
Könyvkuckó. 
ISBN: 963-9077-20-5 fûzött: 525 Ft 

KKoovvááttss  MMiikkllóóss:: Motorkerékpár kézikönyv. K &
Z Motor BT. 
ISBN: 963-03-9938-5 fûzött: 3920 Ft 

KKöözziiggaazzggaattáássii  jjoogg.. Általános rész. Osiris.
(Osiris tankönyvek) 
ISBN: 963-379-818-3 kötött: 3200 Ft 

KKoozzmmaa  TTaammááss:: Bevezetés a nevelésszocio-
lógiába. 5. átd. kiad. Nemz. Tankvk. 
ISBN: 963-19-0367-2 fûzött: 2268 Ft 

KKoozzssáárr  ZZssuuzzssaannnnaa:: Tél király cinkéje. AB-Art. 
ISBN: 80-88763-87-8 kötött: 800 Ft 

KKrraannttzz,,  JJuuddiitthh:: Tessa Kent ékszerei. Aquila.
(Vadrózsa könyvek) 
ISBN: 963-679-081-7 kötött: 1598 Ft 

KKrraauuss,,  GGeeoorrgg:: Erdélyi krónika, 1608–1665.
ISBN: 963-04-4089-X kötött: 18667 Ft 

KKrriissttooff,,  AAggoottaa::  Tegnap. Magvetô. 
ISBN: 963-14-2172-4 kötött: 1390 Ft 

KKrroojjeerr  AAnnggii:: Félig nyitott ablak mögött. Ver-
sek. Plectrum. 
ISBN: 80-968033-3-6 fûzött: 490 Ft 

LL
LLaakkaattooss  MMiihháállyy:: Cigány gyermekek nevelése

és a napközi otthon pedagógiája egy ci-
gány pedagógus gyakorlatában. Okker. 
ISBN: 963-9228-11-7 fûzött: 880 Ft 

LLááttnniivvaallóókk  GGyyôôrr--MMoossoonn--SSoopprroonn  mmeeggyyéébbeenn..
[Gyôr-Moson-Sopron megye útikönyve
praktikus tanácsokkal]. 2. jav. kiad. Well-P-
Ress (Vendégváró) 
ISBN: 963-86025-5-4 fûzött: 3000 Ft 

LLááttnniivvaallóókk  MMiisskkoollccoonn.. [Miskolc útikönyve
praktikus tanácsokkal]. Well-PRess. (Ven-
dégváró) 
ISBN: 963-85916-8-4 fûzött: 3000 Ft 

LLááttnniivvaallóókk  VVaass  mmeeggyyéébbeenn.. [Vas megye úti-
könyve praktikus tanácsokkal]. Well-P-
Ress. (Vendégváró) 
ISBN: 963-86025-1-1 fûzött: 3000 Ft 

LLááttnniivvaallóókk  VVeesszzpprréémm  mmeeggyyéébbeenn.. [Veszprém
megye útikönyve praktikus tanácsokkal].

Well-PRess. (Vendégváró) 
ISBN: 963-86025-4-6 fûzött: 3000 Ft 

LLeeddeerreerr  EEmmmmaa:: Egyetemes mûvelôdéstörté-
net. Repr. kiad. Holnap. 
ISBN: 963-346-320-3 fûzött: 1600 Ft 

LLiibbeerroo,,  CChhiiaarraa:: London. Gabo. (A világ leg-
szebb helyei) 
ISBN: 963-8009-35-7 kötött: 4690 Ft 

LLiibbiisscchh  GGyyôôzzôô:: Tanuljunk róni!. Az egységes
magyar rovásírás ábécéje és szabályai.
ÓMT. 
ISBN: 963-04-8776-4 fûzött: 584 Ft 

LLiinnddsseeyy,,  DDaavviidd:: Az éjszaka színei. General
Press. (Világsikerek) 
ISBN: 963-9076-73-2 kötött: 999 Ft 

LLiivveesseeyy,,  AAnntthhoonnyy:: Nagy hadvezérek, nagy
csaták. Gabo. 
ISBN: 963-9237-10-5 kötött: 5500 Ft 

LLôôrriinncczz  JJuuddiitt  LLíívviiaa:: Balambér a bálnaborjú
kalandjai távoli tengereken. Cooper K. 
ISBN: 963-03-9329-8 kötött: 1198 Ft 

LLôôrriinncczz  LL..  LLáásszzllóó:: A megfojtott viking mocsa-
ra. Gesta. 
ISBN: 963-8229-47-0 fûzött: 898 Ft 

LLoovvaass  IIssttvváánn:: Második jobbegyenes. Kai-
rosz. 
ISBN: 963-9137-93-6 fûzött: 1500 Ft 

MM
MMaaccddoonnaalldd,,  JJoohhnn  DD..:: A II. világháború nagy

csatái. Gabo. 
ISBN: 963-9237-11-6 kötött: 5500 Ft 

MMaaddaarráásszz  IImmrree:: Letérés. Történet a múlt év-
ezredbôl. Hungarovox. 
ISBN: 963-9292-00-1 fûzött: 690 Ft 

MMaaggaayy  TTaammááss  ––  OOrrsszzáágghh  LLáásszzllóó:: Magyar –
angol kéziszótár. Változatlan lny. Akad. K. 
ISBN: 963-05-6907-8 kötött: 3900 Ft 

MMáágg  BBeerrttaallaann:: A harmadik gyilkosság. Bûn-
ügyi regény. Nótárius. 
ISBN: 963-7503-40-4 fûzött: 820 Ft 

MMáággoorriinnéé  HHuuhhnn  ÁÁggnneess:: Algoritmusok és
adatszerkezetek. JGYF K. 
ISBN: 963-9167-36-3 fûzött: 976 Ft 

MMaaggyyaarr  mmûûvveellôôddééssttöörrttéénneett.. 2. jav. kiad. Osi-
ris. (Osiris tankönyvek) 
ISBN: 963-379-742-X kötött: 3200 Ft 

MMaaggyyaarr  PPéétteerr:: Az Európai Unió története. [Az
Európai Unió a változó világban].Útmutató
K. (Változó világ 30.) 
ISBN: 963-9001-46-5 fûzött: 390 Ft 

MMaajjoorrooss  PPááll:: Magyarország a világkereske-
delemben. Nemz. Tankvk. 
ISBN: 963-19-0546-2 fûzött: 1493 Ft 

MMaakkkk  FFeerreenncc:: A tizenkettedik század történe-
te. ISBN: 963-9252-08-5 kötött: 1690 Ft 

MMaann,,  GGlloorriiaa:: Az ortodox törésvonal. Háttér.
(Régi-új világ) 
ISBN: 963-8128-67-4 fûzött: 900 Ft 

MMaarrsshhaallll,,  PPeetteerr:: Tombol a hold. M. Kvklub.
(Szerelmes világirodalom) 
ISBN: 963-547-088-6 kötött: 1350 Ft 

MMaauuppaassssaanntt,,  GGuuyy  ddee:: Une aventure parisien-
ne. Noran. (Kentaur könyvek) 
ISBN: 963-85516-36-6 fûzött: 1200 Ft 

MMaayy,,  KKaarrll:: A kárhozat pusztasága. Úti elbe-
szélések. Unikornis. (Karl May összes mû-
vei 10.) 
ISBN: 963-427-365-3 kötött: 2600 Ft 

MMccEEwwaann,,  IIaann:: Ôrült szerelem. Scolar. 
ISBN: 963-9193-27-5 kötött: 2296 Ft 

MMeeddeennbbaacchh,,  OOllaaff  ––  SSuussssiieecckk--FFoorrnneeffeelldd,,  CCoorr--
nneelliiaa:: Ásványok. M. Kvklub. (Természetka-
lauz) 
ISBN: 963-548-212-4 kötött: 1790 Ft 

MMéérrnnöökkii  ééppííttmméénnyyeekk  ééss  sszzeerrkkeezzeetteekk  tteerrvveezzéé--
ssee..  Akad. K. 
ISBN: 963-05-7672-4 kötött: 4000 Ft 

MMeezzeeii  GGáábboorr:: Hat év megpróbáltatás. Egy
munkaszolgálatos hadifogoly naplója. Bel-
városi Kvk. 
ISBN: 963-9114-24-3 fûzött: 650 Ft 

""MMii  aazz  iiggaazzssáágg??"".. Útmutató a Biblia otthoni
tanulmányozásához. Advent – Boldog Élet
Alapítvány. 
ISBN: 963-9122-49-1 kötött: 2480 Ft 

MMiicchhaallsskkii,,  FFrraauukkee:: Húsvéti figurák, díszek.
[Szabásmintákkal]. Cser K. (Színes ötletek
2000/1.) 
ISBN: 963-9003-75-1 [hibás ISBN 963-9003-74-3] fûzött:
547 Ft 

MMiihhaalliikk  ZZssoolltt  ––  OOddrroobbiinnaa  TTaammááss:: Vegyespör-
költ. Versek és képek. Pannonia Kv. Szerk.
(Pannónia könyvek) 
ISBN: 963-9079-46-4 kötött: 990 Ft 

MMiihháállyyii  GGiillbbeerrtt:: Új módon vagyunk egyház. A
II. Vatikáni zsinat egyházszemlélete. 2. ki-
ad. Mártom Áron K. 
ISBN: 963-9011-38-X fûzött: 680 FT

MMiikksszzáátthh  KKáállmmáánn:: A kétezer éves ember. Ki-
sebb elbeszélések. Osiris. Millenniumi
könyvtár) 
ISBN: 963-379-809-4 kötött: 590 Ft 

MMiikksszzáátthh  KKáállmmáánn:: Mindenki lépik egyet.
Négy elbeszélés. Osiris. (Millenniumi
könyvtár 47.) 
ISBN: 963-379-794-2 kötött: 590 Ft 

MMii--llaa--rraass--ppaa  ((11005522––11113355))  ––  RRaass--cchhuunn--ppaa::

Milarepa élete és tanításai. 2. átd. és bôv.
kiad. Farkas L. I. 
ISBN: 963-7310-83-5 fûzött: 1500 Ft 

MMiióóttaa  vvaann  eesszzüükk  aazz  áállllaattookknnaakk.. Állatmesék.
AB-Art. (Népek meséi sorozat 1.) 
ISBN: 80-88763-85-1 kötött: 800 Ft 

MMiizzsseerr  AAttttiillaa:: Hab nélkül. AB-Art. 
ISBN: 80-88763-83-5 fûzött: 490 Ft 

MMoollnnáárr  FFeerreenncc:: A Pál utcai fiúk. 36. kiad. Mó-
ra. 
ISBN: 963-11-7529-4 kötött: 898 Ft 

MMoollnnáárr  MMiikkllóóss:: Orwell évadján. Naplójegyze-
tek az 1984-es évekbôl. Kalligram 2000. 
ISBN: 80-7149-334-1 fûzött: 1500 Ft 

MMoonnoosszzllóóyy  DDeezzssôô:: Vasárnap illata. AB-Art. 
ISBN: 80-88763-80-0 kötött: 690 Ft 

MMoooorree,,  BBrriiaann:: A csend hazugságai. General
Press. (Szivárvány könyvek 1.) 
ISBN: 963-9076-88-0 kötött: 999 Ft 

MMóórriicczz  ZZssiiggmmoonndd:: Csipkés Komárominé. Vá-
logatott elbeszélések 1905–1914. Osiris.
(Millenniumi könyvtár 49.) 
ISBN: 963-379-806-X kötött: 590 Ft 

NN
NNaaggyykkaanniizzssaa.. M. 1:20 000. Zalakaros M. 1:12

500.. Térkép =Stadtplan = map. Cartogra-
phia. 
ISBN: 963-352-373-7 CM 330 Ft 

NNaaggyy  LLaajjooss:: Képtelen természetrajz. Gulli-
ver. (Szamárfüles könyvek) 
ISBN: 963-9232 02-5 fûzött: 498 Ft 

NNeemmeerree  IIssttvváánn:: Holtak harca. 2. kiad. Anno. 
ISBN: 963-9199-58-3 fûzött: 450 Ft 

NNeemmeerree  IIssttvváánn:: Igazgyöngy. Anno. 
ISBN: 963-375-004-0 fûzött: 575 Ft 

NNeemmeess  NNaaggyy  ÁÁggnneess  ––  LLeennggyyeell  BBaalláázzss:: A tü-
nékeny alma. Jelenkor. (Élô irodalom soro-
zat) 
ISBN: 963-676-224-4 fûzött: 1200 Ft 

NNéémmeetthh  EErrzzsséébbeett:: Közszereplés. A modern
retorika eszköztára. Osiris. 
ISBN: 963-379-552-4 kötött: 1880 Ft 

NNéémmeetthh  ZZoollttáánn:: A szem folyékony teste. AB-
Art. 
ISBN: 80-88763-92-4 kötött: 690 Ft 

NNeeuubbaacchheerr--FFeesssseerr,,  MMoonniikkaa  ––  BBuusscchh,,  MMaarr--
lliieess::  Örömöt szerez az aprónép: Ajándék-
ötletek szorgos kezû gyermekeknek. No-
vum K. 
ISBN: 963-8060-87-5 kötött: 2300 Ft 

NNiikkoollaajjeevvaa,,  IIrriinnaa:: Crestomathia jucagirica.
ELTE BTK Finnugor Tanszék. (Urálisztikai
tanulmányok 10.) 
ISBN: 963-463-356-0 fûzött: 830 Ft 

NNyy
NNyyuuggaatt--EEuurróóppaa..  Válogatás Bernard Formo-

so, Patrick Williams, Leonardo Piasere ta-
nulmányaiból. (1.) 
ISBN: 963-9158-69-0 fûzött: 1800 Ft 

OO
ÓÓkkoorrii  kkeelleettii  ttöörrttéénneettii  cchhrreessttoommaatthhiiaa..  (1.) 5. ki-

ad. 
ISBN: 963-19-0401-6 fûzött: 2697 Ft 

OOkkttaattááss  ééss  ddeecceennttrraalliizzáácciióó  KKöözzéépp--EEuurróóppáá--
bbaann..  Tanulmánykötet. Okker. 
ISBN: 963-9228-21-4 fûzött: 1180 Ft 

OOllaasszz  éétteelleekk.. A Riviéra hangulatát idézô leg-
jobb olasz receptek. Holló. (Könnyen,
gyorsan finomat) 
ISBN: 963-9202-80-0 fûzött: 749 Ft 

OOllaasszzoorrsszzáágg  ((éésszzaakkii  rréésszz)).. – Italien (Nord). –
Italie (nord). – Italy (north). M: 1:800 000..
Cartographia. 
ISBN: 963-352-434-2 CM 850 Ft 

OOllaasszzoorrsszzáágg.. – Italien. – Italie. – Italy. M.
1:800 000. Cartographia. 
ISBN: 963-352-449 8 CM 1400 Ft 

OOrrsszzáágghh  LLáásszzllóó:: Angol – magyar kéziszótár.
Változatlan lny. Akad. K. 
ISBN: 963-05-6906-X kötött: 3900 Ft 

PP
PPaallcczzeerr  JJáánnooss  ––  PPáásszzttoohhyy  ZZoollttáánn:: Bucsecs-

hegység. Turista kalauz.Pallas-Akadémia.
(Erdély hegyei 11.) 
ISBN: 973-9287-76-X fûzött: 1350 Ft. 

PPaappppnnéé  TTaarráánnyyii  ZZiittaa:: Metszés, szaporítás a
kiskertben. Kheiron '97. 

ISBN: 963-9246-12-3 fûzött: 425 Ft 
PPáásszzttóóii  IIssttvváánn:: Példatár a kettôs könyvvitelt

alkalmazó vállalkozások könyvviteli elszá-
molásához, 2000. Unió. 
ISBN: 963-388-268-0 fûzött: 3920 Ft 

PPeerrcczzeell  ZZiittaa:: A Meseautó magányos utasa.
Áron – M. Filmint. – Kávé K. 
ISBN: 963-9210-07-2 fûzött: 980 Ft 

PPeerrjjeess  EErrzzsséébbeett:: Foltvarrás (patchwork). Szí-
nes mintagyûjtemény kezdôknek és hala-
dóknak. Saxum. 
ISBN: 963-9084-45-X kötött: 1680 Ft 

PPeettrruussáánn  GGyyöörrggyy  ––  MMaarrttyyiinn  EEmmíílliiaa  ––  KKoozzmmaa
MMiihháállyy:: A magyarországi románok.Útmuta-
tó K. (Változó világ 29.) 
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ISBN: 963-9001-45-7 fûzött: 390 Ft 
PPoolliittiikkaaii  kkiisssszzóóttáárr.. Laude. (Puska / sorozat

diákoknak) 
ISBN: 963-9120-25-1 fûzött: 125 Ft 

PPooppppeerr  PPéétteerr::  Felnôttnek lenni.... a "létezô" és
a "készülô" ember. Saxum. (Az élet dolgai)
ISBN: 963-9084-76-X fûzött: 680 Ft 

PPóóttllaappookk  aa  HHaattáállyyooss  jjooggsszzaabbáállyyookk  ggyyûûjjtteemméé--
nnyyee  ccíímmûû  kkiiaaddvváánnyyhhoozz,,  110044.... 2000. január
1-i állapot: 8-20. kötetekhez. KJK-KER-
SZÖV. 
ISBN: 963-222-322-5 fûzetlen: 47432 Ft 

PPootttteerr,,  BBeeaattrriixx:: Péter nyuszi kalandja. JLX. 
ISBN: 963-305-116-9 kötött: 1190 Ft 

PPuunnttiiggáánn  JJóózzsseeff:: Honismereti kerékpártúrák,
1975-1999. Jav. és bôv. kiad. Plectrum 
ISBN: 80-968033-2-8 fûzött: 800 Ft 

QQ
QQuuiinnnneellll,,  AA..  JJ..:: Üzenet a pokolból. I.P.C. Kv.

(I.P.C. könyvek) 
ISBN: 963-635-175-9 fûzött: 898 Ft 

RR
RRaaddnnaaii  GGáábboorrnnéé:: A boldogság könnye. Imp-

resszum. (Romantika sorozat) 
ISBN: 963-85913-9-0 fûzött: 698 Ft 

RRaaddnnaaii  GGáábboorrnnéé:: A kalóz asszonya. 2. kiad.
Könyvkuckó. (Romantika) 
ISBN: 963-9077-18-5 fûzött: 698 Ft 

RRaaddnnaaii  GGáábboorrnnéé:: Téboly. 2.kiad. Könyvkuc-
kó. 
ISBN: 963-9077-17-3 fûzött: 698 Ft 

RRaaddóó  PPoolliikkáárrpp  ––  VVaarrggaa  OOttttóó:: A Biblia történe-
te a magyar nép számára. Hasonmás kiad.
Babits. 
ISBN: 963-9272-12-4 kötött: 3800 Ft 

RRaaddvváánnyy  AAnnnnaammáárriiaa  ––  RRaaddvváánnyy  ZZssuuzzssaa::  Ce-
ruzakoptató 2.: utazz velünk!. Ismeretter-
jesztô, foglalkoztató könyv 6–10 évesek-
nek. Santos. 
ISBN: 963-8492-92-9 kötött: 1120 Ft 

RRaajjzziisskkoollaa  óóvvooddáássookknnaakk,,  kkiissiisskkoolláássookknnaakk..
AB-Art. 
ISBN: 80-88763-65-7 fûzött: 150 Ft 

RRaavveennssccrroofftt,,  TTrreevvoorr:: A végzet lándzsája. [A
Krisztus oldalát átdöfô lándzsa okkult ha-
talma és szerepe Hitler világhódító tervei-
ben]. Édesvíz. 
ISBN: 963-528-437-3 fûzött: 1500 Ft 

RReeddffeerrnn,,  MMaarrttiinn:: Bolygónk, a Föld. Tessloff
és Babilon. 
ISBN: 963-9182-28-1 kötött: 2890 Ft 

RReemmaarrqquuee,,  EErriicchh  MMaarriiaa:: Állomás a horizon-
ton. Aquila. 
ISBN: 963-679-101-5 kötött: 1980 Ft 

RRiicchhtteerr  PPááll:: Szolfézs. Kezdôknek és hala-
dóknak [CD-ROM]. Aurion Kft. 
ISBN: 963-03-8747-6 6250 Ft 

RRiiddeegg  SSáánnddoorr:: Indul a bakterház. Ciceró. 
ISBN: 963-539-296-6 fûzött: 750 Ft 

RRooggeezz,,  LLééoonn:: Lepkék és hernyók. [A jakab-
lepkétôl a szulákszenderig, a kardoslepké-
tôl a fecskefarkáig, mindenféle lepke és
hernyó meghatározása]. Passage. (Kis ter-
mészetbúvár) 
ISBN: 963-228-183-7 fûzött: 420 Ft 

RRóómmaa,,  VVeelleennccee,,  FFiirreennzzee,,  NNááppoollyy,,  PPoommppeeii..
Sienával és Pisával. Roma, Lozzi Roma.
(A mûvészet olasz városai) 
ISBN: 88-86843-96-8 fûzött: 1898 Ft 

RRoommhháánnyyii  JJóózzsseeff:: Szamárfül. Gulliver.  (Sza-
márfüles könyvek) 
ISBN: 963-9232-03-3 fûzött: 498 Ft 

RRoommssiiccss  IIggnnáácc:: Magyarország története a
XX. században. 2. jav. kiad. Osiris. (Osiris
tankönyvek) 
ISBN: 963-379-797-7 kötött: 3480 Ft 

RRóónnaayy  LLáásszzllóó:: Sík Sándor. Balassi. (Kortár-
saink) 
ISBN: 963-506-312-1 fûzött: 800 Ft 

RRoouussssiillllaatt,,  MMiicchheell:: Édesvízi horgászat. [Ké-
szíts saját felszerelést! Tanuld meg a csa-
lizás technikáját, az úszós horgászást és a
fenekezést avagy azt, hogyan kell kishala-
kat és ragadozó halakat fogni]. Passage.
(Kis természetbúvár) 
ISBN: 963-228-188-8 fûzött: 420 Ft 

RRuuffff  FFeerreenncc  ––  CCssiizzmmaaddiiaa  IImmrree  GG..:: Szerves
reakciómechanizmusok vizsgálata. A reak-
ciókinetika módszereinek alkalmazása.
Nemz. Tankvk.
ISBN: 963-19-0350-8 kötött: 3560 Ft 

SS
SSaallááttáákk.. Frissítô zöldségekkel és gyümöl-

csökkel. Holló. (Könnyen, gyorsan finomat) 
ISBN: 963-9202-81-9 fûzött: 749 Ft 

SSaallllaaii  ÉÉvvaa  ––  SSzzeekksszzáárrddii  JJúúlliiaa:: Tanári kézi-
könyv az Emberi kapcsolatok címû tan-
könyvhöz. (1.) KG K. (Ember és társada-
lom) 
ISBN: 963-9190-12-8 fûzött: 1250 Ft 

SSáánntthhaa  AAttttiillaa::  Környezetgazdálkodás. Rész-
letes rész. 3. kiad. Nemz. Tankvk. 
ISBN: 963-19-0358-3 fûzött: 1689 Ft 

SScchhiilllleerr,,  RReeiinnhhaarrdd:: Szent Hildegard gyógyí-
tásai. Receptek az egészséges élethez,
gyógyítás harmóniában a természettel, az
életerô megôrzése, tanácsok az öngyógyí-
táshoz. M. Kvklub. 
ISBN: 963-547-062-2 kötött: 1390 Ft 

SScchhlliinnkk,,  BBeerrnnhhaarrdd:: A felolvasó. Helikon. 
ISBN: 963-208-620-1 kötött: 1180 Ft 

SScchhmmiitttt,,  DDiiddiieerr:: Erdôk, mezôk játékai. [Bá-
buk, bizsuk, játékszerek készítése a ter-
mészet anyagaiból, szabadtéri játékok].
Passage. (Kis természetbúvár) 

ISBN: 963-228-190-X fûzött: 420 Ft 
SScchhmmiitttt,,  DDiiddiieerr:: Síp, dob, nádi hegedû. [Be-

vezetés a hangok és a ritmus világába, ké-
szítsünk harangjátékot, rumbatököt és gi-
tárt!]. Passage. (Kis természetbúvár) 
ISBN: 963-228-189-6 fûzött: 420 Ft 

SScchhwwaarrcczz  GGyyuullaa:: Schwarcz Gyula. Új Man-
dátum. (Magyar panteon 6.) 
ISBN: 963-9158-73-9 kötött: 2000 Ft 

SSeeiibbeell,,  HHiillttrruudd  ––  SSeeiibbeell,,  MMiicchhaaeellaa:: Só-liszt
gyurma. Cser K. (Színes ötletek 2000/3.) 
ISBN: 963-9003-73-5 fûzött: 547 Ft 

SSéérraa  TTaammááss  ––  SSuuddáárr  AAnnddrrááss:: Lotus No-
tes/Domino R5. Hasznos alkalmazások
percek alatt. ComputerBooks. 
ISBN: 963-618-232-9 fûzött: 2900 Ft 

SShhaakkeessppeeaarree,,  WWiilllliiaamm:: Hamlet. Repr. kiad.
Puedlo. 
ISBN: 963-86052-0-0 kötött: 1100 Ft 

SSiimmoonn  BBaalláázzss::  Például a galamb. Jelenkor.
(Élô irodalom sorozat) 
ISBN: 963-676-227-9 kötött: 780 Ft 

SSmmiitthh,,  WWiillbbuurr:: Jön a farkas. Delej – Maece-
nas Intern. 
ISBN: 963-9124-05-2 fûzött: 1398 Ft 

SSoommooggyy  mmeeggyyee.. M 1:200 000. Cartographia. 
ISBN: 963-352-636-1 CM 500 Ft 

SStteeeell,,  DDaanniieellllee:: A szellem. Maecenas Kv. 
ISBN: 963-9025-55-0 fûzött: 625 Ft 

SStteeeell,,  DDaanniieellllee:: Erôszakkal vádolva. 2. kiad.
Maecenas Kv. 
ISBN: 963-9025-81-X fûzött: 625 Ft 

SStteeeell,,  DDaanniieellllee:: Ha a háborúnak vége.
Utánny. Maecenas. 
ISBN: 963-9025-63-1 fûzött: 650 Ft 

SStteellcczzeerr  KKáárroollyy:: A vízkészlet-gazdálkodás
hidrológiai alapjai. Egyetemi és fôiskolai
tankönyv. ELTE Eötvös K. 
ISBN: 963-463-249-1 kötött: 3736 Ft 

SSttrraawwssoonn,,  PPeetteerr  FFrreeddeerriicckk:: Az érzékelés és a
jelentés határai. Értekezés Kant A tiszta
ész kritikája címû mûvérôl. Osiris. (Horror
metaphysicae / A Gond folyóirat és az Osi-
ris Kiadó közös sorozata) 
ISBN: 963-379-636-9 fûzött: 1280 Ft 

SSüüssss  ffeell  nnaapp......"".. Mondókák. Santos. 
ISBN: 963-9244-05-8 kötött: 360 Ft 

SSzz
SSzzaabbóó  IIssttvváánn:: Bevezetés a szociálpszicholó-

giába. 7. kiad. Nemz. Tankvk. 
ISBN: 963-19-0860-7 fûzött: 997 Ft 

SSzzaabbóó  LLôôrriinncc:: Szabó Lôrinc összes versei.
(1.) Unikornis. (Osiris klasszikusok) 
ISBN: 963-379-813-2 kötött: 

SSzzaabbóó  LLôôrriinncc:: Szabó Lôrinc összes versei.
(2.) Unikornis. (Osiris klasszikusok) 
ISBN: 963-379-814-0 kötött: 

SSzzaabbóó  MMaaggddaa::  Az ôz. Európa. 
ISBN: 963-07-6717-1 kötött: 1300 Ft 

SSzzaabbóónnéé  DDeebbrreecceennii  EErrzzsséébbeett:: Európa. Me-
sék Sir Mortimer útinaplói alapján: ismeret-
terjesztô történetek óvodásoknak, kisisko-
lásoknak. Szalay Kvk. (Kontinenesek élô-
világa) 
ISBN: 963-237-044-9 kötött: 1550 Ft 

SSzzáámmvviitteellii  kkéézziikköönnyyvv.. Átd. kiad. Unió. 
ISBN: 963-388-289-3 fûzött: 4480 Ft 

SSzzaarrkkaa  SSáánnddoorr:: Kanári-szigetek. Panoráma.
(Panoráma "mini" útikönyvek) 
ISBN: 963-243-846-9 kötött: 1590 Ft 

SSzzáávvaaii  GGéézzaa:: Oszlik a bál. Utójáték. 2., jav.
kiad. Pont. (Conflux) 
ISBN: 963-8336-91-9 kötött: 1670 Ft 

SSzzeeddeerr  ZZoollttáánn:: Elektronikai készülékek hulla-
dákainak kezelése avagy Mi történik (mi-
nek kellene történnie) a számítógéppekkel,
miután kidobjuk ôket?. BBS-E BT. 
ISBN: 963-03-9996-2 fûzött: 760 Ft 

SSzzeegghhaallmmyynnéé  ÓÓccssaaii  MMaarriiaannnnaa  ––  SSzzeegghhaallmmyy
SSzziillvviiaa:: Gyöngy-világ: gyöngyszövés. Lazi
K. 
ISBN: 963-9227-16-1 fûzött: 390 Ft 

SSzzlleennggsszzóóttáárr.. Magyar–angol, angol–magyar.
Laude. (Puska / sorozat diákoknak) 
ISBN: 963-9120-24-3 fûzött: 125 Ft 

TT
TTaakkááccss  GGyyuullaa:: Levelek, Jelenések könyve.

(2.) 
ISBN: 963-9137-76-6 fûzött: 1980 Ft 

TTaarraannttiinnoo,,  QQuueennttiinn:: Ponyvaregény. Ulpius-
ház. 
ISBN: 963-85931-5-6 fûzött: 1180 Ft 

TTaarriisskkaa  PPéétteerr:: Alzheimer-kór. Okok, tünetek,
diagnózis, differenciáldiagnózis, terápiás
lehetôségek. Golden Book. 
ISBN: 963-8232-79-X kötött: 4300 Ft 

TTáárrssaaddaallmmii  hheellyyzzeettkkéépp.. (1999) KSH. 
ISBN: 963-215-267-0 fûzött: 1500 Ft 

TTéérreeyy  JJáánnooss:: Drezda februárban. Versek.
Palatinus. 
ISBN: 963-9259-20-9 kötött: 1190 Ft 

TThhoommaass,,  DDaanniieellllee:: Dobszó. A dzsungel ritmu-
sa. Delej. 
ISBN: 963-9124-21-4 fûzött: 998 Ft 

TTöörrôô  IIssttvváánn::  Tüzet ígértem. (Versek). Medi-
ant. 
ISBN: 963-8263-09-1 fûzött: 1167 Ft 

TTóótthh  AAnniikkóó,,  NN..:: Alacindruska. †örténetek Pa-
lóciából. AB-Art. 
ISBN: 80-88763-86-X kötött: 990 Ft 

TTóótthh  SSáánnddoorr::  Poesis specialis artis poeticae:
poesis narrativa et lyrica. (2/1.) , 
ISBN: 963-91184-05-5 fûzött: 1600 Ft 

TTôôzzsséérr  JJáánnooss:: Az álmok szigete Kréta. Kas-
sák. 
ISBN: 963-9100-39-0 fûzött: 1980 Ft 

TTrreennccsséénnyyii  LLáásszzllóó  ––  VViilllláánnyyii  GGyyöörrggyynnéé::  Mi-
nôségbiztosítás az óvodai-nevelési prog-

ramban – hogyan?. Munkanapló a nevelé-
si program módosításához, különös tekin-
tettel a minôségbiztosítással összefüggô
feladatokra. Okker. (Okker minôségbiztosí-
tás) 
ISBN: 963-9228-14-X fûzött: 980 Ft 

TTwwaaiinn,,  MMaarrkk:: Tom Sawyer kalandjai. Imp-
resszum. (Európa klasszikus regények) 
ISBN: 963-85899-6-5 fûzött: 525 Ft 

UU
UUttóónneevveeiinnkk..  Kis magyar utónévkönyv: [1700

név eredete és jelentése]. Bibliotéka. 
fûzött: 300 Ft 

VV
VVaallóósszzíínnûûssééggsszzáámmííttááss.. Matematika közgaz-

dászoknak: [Fôiskolai tankönyv]. 10. kiad.
Nemz. Tankvk. 
ISBN: 963-19-0854-2 fûzött: 1000 Ft 

VVaarrggaa  KKaattaalliinn:: Gôgös Gúnár Gedeon. 33. ki-
ad. Móra. 
ISBN: 963-11-7541-3 fûzött: 798 Ft 

VVeerrnnee,,  JJuulleess:: Az aranymeteor. Unikornis.
(Jules Verne összes mûvei) 
ISBN: 963-427-362-9 kötött: 2900 Ft 

VVeerrôô  IIvváánnnnéé::  A költségelszámolás lehetôsé-
gei, 2000. 2. átd. kiad. Unió. 
ISBN: 963-388-282-6 fûzött: 3584 Ft 

VVeerrôô  IIvváánnnnéé:: Az önköltségszámítás és ár-
képzés rendje. 4. átd. kiad. Unió. 
ISBN: 963-388-287-7 fûzött: 3248 Ft 

VViicczzeenniikk  DDéénneess:: Mexikó. 2. átd. kiad. Pano-
ráma. (Panoráma nagyútikönyvek) 
ISBN: 963-243-798-5 kötött: 2490 Ft 

VViimmaallaakkiirrttii  sszzúúttrraa..  Mahájána buddhizmus
szentiratai. Farkas L. I. 
ISBN: 963-7310-77-0 fûzött: 1500 Ft 

VViirrtt  LLáásszzllóó::  Katolikus társadalmi alapértékek.
Rendszerezô szociálteológia. 2. kiad. Már-
tom Áron K. 
ISBN: 963-9011-41-X fûzött: 690 FT

VVoonnaattttaall  MMaaggyyaarroorrsszzáággoonn..  [Kirándulások vo-
nattal praktikus tanácsokkal]. Well-PRess.
(Vendégváró) 
ISBN: 963-86025-2-X fûzött: 3360 Ft 

VVöörrööss  IIssttvváánn:: A darázs tanításai. Jelenkor.
(Élô irodalom sorozat) 
ISBN: 963-676-226-0 kötött: 1300 Ft 

WW
WWaatteerrmmaannnn,,  GGiisseellaa:: Lakberendezési színta-

nácsadó. Szín, forma, fény, struktúra. 2. ki-
ad. Hajja. (Freundin) 
ISBN: 963-9037-85-0 kötött: 2490 Ft 

WWeesstteerrmmaannnn,,  CCllaauuss:: Isten angyalainak nincs
szárnyuk. Mit mond a Biblia az angyalok-

ról?. Kálvin. 
ISBN: 963-300-815-8 fûzött: 450 Ft 

WWhhiittee,,  EElllleenn  GGoouulldd:: A megváltás története.
Advent. 
ISBN: 963-9122-36-X kötött: 1999 Ft 

WWiicckkee,,  PPeetteerr:: Mozarttól Madonnáig. A szóra-
koztató zene. Athenaeum
ISBN: 963-85966-9-4 kötött: 2680 Ft 

WWiilllliiaammssoonn,,  GGoorrddoonn:: Véráztatta föld. A Waf-
fen-SS ütközetei. Hajja. (20. századi had-
történet) 
ISBN: 963-9037-41-9 kötött: 1995 Ft 

YY
YYeessuuddiiaann,,  SSeellvvaarraajjaann  ––  HHaaiicchh  EErrzzsséébbeett::

Sport és jóga. Ôsi hindu testgyakorlatok és
légzésszabályozás európaiak számára.
Lazi K. (Pentagramma könyvek) 
ISBN: 963-9227-18-8 kötött: 1200 Ft 

ZZ
ZZeelleeii  MMiikkllóóss:: A kettézárt falu. Dokumentum-

regény. Ister. 
ISBN: 963-9243-04-3 fûzött: 1300 Ft 

ZZeellkk  ZZoollttáánn:: Nyuszihintó. Santos. 
ISBN: 963-9422-3-1 kötött: 360 Ft 

ZZiinnkk,,  JJöörrgg:: Maroknyi remény. Arról, ami hol-
nap is megtart minket. Kálvin. 
ISBN: 963-300-813-1 fûzött: 550 Ft 

ZZrriinnsszzkkyy  LLáásszzllóó::  Iskolaelméletek és iskolai
élet. Okker. 
ISBN: 963-9228-18-4 fûzött: 1490 Ft 

ZZssuuffffaa  ZZoollttáánnnnéé:: Gyakorlati magyar nyelvtan.
4. kiad. Akkord – Panem.
ISBN: 963-545-170-9 fûzött: 890 Ft 
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Az összeállítás a Könyvtárellátó Köz-
hasznú Társaság információs rendszere
alapján készült. A felsorolt könyveket a
Könyvtárellátó már felajánlotta megvá-
sárlásra a könyvtáraknak, ill. megren-
delhetôk a társaság home lapján
(www.kello.hu).

Keresse a 302. standot!
A Napvilág Kiadó

újdonságokkal és 20%
kedvezménnyel várja

kedves olvasóit.

Michel Foucher: Európa-köztársaság
Történelmek és geográfiák között.
(Politikatörténeti füzetek, XIV.)140 old., 8 színes térképpel,
1150 Ft
Takács Péter: Nehéz jogi esetek
Jogelmélet és jogászi érvelés. 400 old., 2100 Ft
Püski Levente: A magyar felsôház története, 1927–1945
200 old., 1500 Ft
Fordulat a világban és Magyarországon, 1947–1949
Szerk. Feitl István, Izsák Lajos, Székely Gábor. 392 old., 2100 Ft
Miskolczy Ambrus:
„A Führer olvas”
Tallózás Hitler könyvtárában.
(Politikatörténeti füzetek, XV.) 180 old., 1150 Ft

ÜNNEPI KÖNYVHÉT, 2000

Gyáni Gábor: Emlékezés, emlékezet és a történelem elbe-
szélése. 160 old., 980 Ft
Volker Neuhaus: GRASS. Író a felejtés ellen. 180 old. 1150 Ft

A könyvek megrendelhetôk:
1054 Budapest, Alkotmány u. 2. 311-4866, fax:353-2019
Diákoknak, pedagógusoknak, könyvtáraknak további

kedvezmények!



Könyvújdonságok a Masszi Kiadó mûhelyébôl

Megrendelhetô: Masszi Kiadó 1136 Bp., Pannónia u. 6. T: 451-0325 F:451-0326

A folyó – sír. Sír a fo-
lyó, mert megmérgez-
ték. Belehalhat a tisza-
virág, belehal a kicsi
küsz és a hatalmas har-
csa. Belehalunk, vele sí-
runk. Megkönnyezzük
a vétkes emberi
könnyelmûséget. Meg-
álljt kell parancsol-
nunk, ha még nem ké-
sô. Könyvünk ennek az
intésnek viszi hírét.
A Kárpát-medence ke-
leti felének fô vízerét
mint ôsi ökológiai csa-
tornát és különleges
életegyüttest kívánja
dokumentálni a Masszi Kiadó eseményösszefoglalóval és kísé-
rô tanulmánnyal ellátott fényképalbuma.
A 176 oldalas, 235x305 milliméteres formátumú, 150 színes
és 50 fekete-fehér felvételt tartalmazó könyv bemutatja a Ti-
sza élôvilágát, a folyót a forrástól a torkolatig, a tiszai halászok
életmódját. Ára 4990 Ft.

„Kereken ötszáz esztendôvel ez-
elôtt, 1500. április 22-én buk-
kant rá Pedro Alvarez Cabral
portugál hajóskapitány a bör-
zsönyfa portugál neve – pau bra-
sil – után késôbb Brazíliaként a
történelem színterére lépô hatal-
mas ország területére. Édesapám
nyomdokain – aki Sao Pauló-i
konzul volt tizennégy éven át,
tanulmányutakat tett az indián
törzsek között, és a brazíliai ma-
gyarokról könyvet állított össze
– keresztül-kasul bejárván Brazí-
liát etnológiai-antropológiai
adatokat gyûjtöttem.
Trópusi indiánok között cím-
mel 35 éve jelent meg összefog-

laló munkám, készítettem több dokumentumfilmet is, a legátfo-
góbb az 1984-ben forgatott, Brazília elveszett kultúrái címû munka,
amely sok, e kötetben is kifejtett gondolatot közvetít.
E könyvvel a brazil földön végzett négy évtizedes kutatásaim tapasz-
talatát adom át az olvasónak.” (Boglár Lajos)
A könyv 176 oldalas, 8 oldal színes mellékletet tartalmaz, ára 2880 Ft.




