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A kortárs magyar irodalom ünnepe évtize-
dek óta az Ünnepi Könyvhét. Nyár elején
felállítják a könyvsátrakat, és lehet rossz idô,
lehet jó idô, a könyv kivonul az utcákra, te-
rekre. Azaz mostanában, legalábbis Budapes-
ten, inkább csak egy térre, az ünnepi könyv-
heti rendezvények hagyományos színhelyé-
re, a Vörösmarty térre. Ott találkoznak öt na-
pon át mindazok, akiknek fontos a magyar
irodalom, a magyar kultúra, mert persze
nemcsak kortárs irodalmi mûvek jelennek
meg erre az alkalomra, hanem esszék, tanul-
mányok és az írásos kultúra minden mûfajá-
nak könyvei, külföldi szerzôktôl is. A Vörös-
marty téren minden évben, június elején úgy
látszik, hogy az irodalom sokak számára fon-
tos, mert a tér zsúfolásig meg szokott telni az
érdeklôdô emberekkel. 

A Vörösmarty téren tehát fontos az iroda-
lom. Nem tudom, hogy az ország más tere-
in is fontosnak találják-e az irodalmat, ez
ügyben csupán Baranyáról lehet némi elkép-
zelésem, arról is csak azért, mert nem olyan
régen egy napilapban olvastam beszámolót a
Janus Pannonius Tudományegyetem felmé-
résérôl, amelyben baranyai diákokat (1800
tanulót) arra kértek, egy kérdôíven osztályoz-
zák a tantárgyakat fontosságuk és érdekessé-
gük szerint. A felmérés eredményei tanulsá-
gosak, az irodalom minôsítése: meglehetô-
sen unalmas, ámde nehéz, és nem túlságosan
hasznos tantárgy. A beszámoló nem tér ki ar-
ra, hogy aki így minôsítette az iskolai „iroda-
lom” tantárgyat, az egyébként szeret-e olvas-
ni. Mindenesetre valószínûsíthetô, hogy
idén nem indulnak baranyai diákokkal kü-
lönjáratok a Vörösmarty térre.

Pedig az irodalom fontos, csak hát az iskola
és tanulói a magyar társadalomban léteznek,
értékrendjüket az alakítja ki. A társadalomtu-
dományok törvényszerûségei szerint a tanu-
lók számára akkor lesz fontos az irodalom, ha
a társadalom számára is fontos. Az idei könyv-
héten kezdôdik az Olvasás Évének a szervezé-
se, ez a program társadalmunk közgondolko-
dásának alakulásában is jelentôs szerephez jut-
hat, tudatosíthatja az irodalom fontosságát.
Az elôzetes tervek szerint Orbán Viktor mi-
niszterelnök indítja el beszédével a könyvhét
elsô napján hivatalosan is országos útjára a
2001. január 22-étôl másfél évig tartó ese-
ménysorozat szervezését. Jelképe lehet ez an-
nak: a kormány számára fontos az irodalom.

Kiss József
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AAzz  OOssiirriiss  KKiiaaddóó  ÜÜnnnneeppii  KKöönnyyvvhheettii  kkíínnáállaattaa
Arthur Koestler: Érkezés és in-
dulás (Osiris Könyvtár) 1780 Ft
Koestler híres regénye Peter
Slavek forradalmárról szól, aki
ráébred arra, hogy a hatalom az
áldozatait is korrumpálja.

Németh László élete levelek-
ben 1949–1975., I–II–III.
(Osiris Klasszikusok) 9900 Ft
Az író levelezésének háromkö-
tetes gyûjteménye munkásságá-
nak fogadtatástörténetébe, iro-
dalompolitikai küzdelmeibe
enged dokumentum- és kútfô-
értékû bepillantást.

Vermes Géza: Gondviselésszerû véletlenek. Önéletrajz
(Ford.: Sárközi Mátyás) 1480 Ft
A világhírû vallástörténész könyvébôl kirajzolódik útja Makó-
tól Oxfordig, barátok, munkatársak alakjai elevenednek meg,
valamint megismerhetjük a híres kutató pályájának történetét is.

Résô Ensel Sándor: Magyarországi népszokások 2280 Ft
A szerzô ügyvéd, jogtudományokkal foglalkozó író volt, aki
nagy szenvedéllyel gyûjtötte a magyar népszokásokat is. A kö-
tet – a korabeli felfogással összhangban – a magyar falusi nép-
élet színes jeleneteit, látványos mozzanatait (lakodalom, te-
metés, keresztelés, bírófogadás, farsangolás stb.) ismerteti, va-
lamint tartalmazza az elsô szövegközléshez kapcsolódó il-
lusztrációkat is. 

Szalay László: Válogatott történeti tanulmányok
(Millenniumi magyar történelem. Historikusok) 1680 Ft
A kötet a XVI–XVIII. századi magyar történelem jeles kutató-
jának, az elsô tudományos igénnyel készített magyar történe-
ti szintézis megalkotójának állít emléket történeti, politikai
írásainak közreadásával.

EGYÉB ÚJDONSÁGAINK

Urs Altermatt: A szarajevói jelzôtûz 1400 Ft
Debreczeni József: A gyôzelem ára 1480 Ft
Koltai Tamás: Szeret, nem szeret 980 Ft
Bérczes László: Talált ember – Kovács Lajos 1100 Ft
Háy Éva: A barikád mindkét oldalán 1580 Ft
Rad: Az Ószövetség teológiája I. k. 2480 Ft
Mirko Kovac: Marvina Tvirkovic életrajza 1200 Ft
Descartes: Test és lélek, morál, politika, vallás 2000 Ft
Heller Ágnes: Kizökkent idô I–II. 1800 Ft
Simon Róbert: Goldziher Ignác 1480 Ft
Nietzsche: Így szólott Zarathustra 2800 Ft
Körösényi András: Értelmiség, politikai gondolkodás, és
kormányzat 1480 Ft
Kozma Tamás–Tomasz Gábor: Bevezetés a szociálpedagó-
giába 2680 Ft
Kosáry Domokos: Bevezetés Magyarország történetének
forrásaiba és irodalmába 2980 Ft
Romsics Ignác (szerk.): Magyar történeti szöveggyûjte-
mény I–II. 1914–1999, 5200 Ft
Poór János (szerk.): Kora újkori egyetemes történeti szö-
veggyûjtemény 3280 Ft
Für Lajos: A berceli zenebona, 1784, 1680 Ft
Eckhart Ferenc: Magyar alkotmány- és jogtörténet 2280 Ft
Teleki Pál: Válogatott politikai írások 2280 Ft
Pataki Ferenc: Rendszerváltók és bûnbakok 1500 Ft
Kowalczyk, A. S.: Petljura úr? 1500 Ft
André: A félénkség 1500 Ft
Baron–Cohen–Bolton: Autizmus 1500 Ft
Reboul: A társalgás cselei
Nagy József: XXI. század és nevelés 2200 Ft
Kende Péter: A köztársaság törékeny rendje 1480 Ft
Seres László: A szabadság fantomja 1480 Ft
Sekuler–Blake: Észlelés 3200 Ft
Bertényi Iván (szerk.): Magyar történeti szöveggyûjtemény
1000–1526, 2980 Ft
Küküllei János: Lajos király krónikája1680 Ft
Foucault, M.: A szavak és a dolgok 1800 Ft
Komoróczy Géza: Holokauszt 1500 Ft

Június 2., péntek Vörösmarty tér

16h Pataki Ferenc: Rendszerváltók és
bûnbakok
Heller Ágnes: „Kizökkent az idô”

Június 3., szombat Vörösmarty tér

11h Lázár Ervin
12h Debreczeni József: A gyôzelem ára
Seres László: A szabadság fantomja
14h Vermes Géza: Önéletrajz
15h Háy Éva: A barikád mindkét
oldalán
16h Tatár György: Az öröklét gyûrûje

Liszt Ferenc tér – Írók Boltja
15–16h Lázár Ervin, Gion Nándor, Bé-
kés Pál, Seres László, Vermes Géza, Hel-
ler Ágnes, Körösényi András, Kende Pé-
ter, Debreczeni József, Koltai Tamás

Június 4., vasárnap Vörösmarty tér

10h Urs Altermatt: A szarajevói jelzôtûz
Eôsze László: Örökségünk Kodály
Koltai Tamás: Szeret, nem szeret
Bérczes László, Kovács Lajos:
Talált ember
11h Gion Nándor
Békés Pál
13h Romsics Ignác
14h Für Lajos: A berceli zenebona, 1784
Kende Péter: A köztársaság törékeny
rendje
Körösényi András: Értelmiség, politikai
gondolkodás és kormányzat
15h Háy Éva: A barikád mindkét
oldalán

AZ OSIRIS KIADÓ ÜNNEPI
KÖNYVHETI PROGRAMJAI

Ünnepi könyvheti sajtótájékoztató:
2000. május 31-én, 14h-kor, az Osiris
Könyvesházban
(Bp. V., Veres Pálné u. 4–6.)
Vermes Géza: Gondviselésszerû véletle-
nek c. önéletrajzi kötetének bemutatója
2000. június 2-án 17h-kor az Osiris
Könyvesházban
(Bp. V., Veres Pálné u. 4–6.)
Németh László élete levelekben
1949–1975., I–II–III. c. gyûjteményes kö-
tet bemutatása
Németh Ágnes szerkesztô, Olasz Sán-
dor irodalomtörténész és Domokos
Mátyás irodalomtörténész közremûkö-
désével
2000. június 1-jén, 17.30h-kor a Somo-
gyi könyvtárban, Szegeden (Szeged,
Dóm tér 1–3.)

AAzz  OOssiirriiss  KKiiaaddóó  kkiiaaddvváánnyyaaii  aazz  ÜÜnnnneeppii  KKöönnyyvvhhéétteenn  mmeeggvváássáárroollhhaattóókk  aa  kkiiaaddóó  VVöörröössmmaarrttyy  ttéérrii  ssttaannddjjáánnááll,,
aazz  OOssiirriiss  KKöönnyyvveesshháázzbbaann  ((11005533  BBuuddaappeesstt,,  VVeerreess  PPáállnnéé  uu..  44––66..,,  tteell..::  226666--44999999,,  331188--22551166)),,

vvaallaammiinntt  mmeeggrreennddeellhheettôôkk  aazz  OOssiirriiss  KKiiaaddóóbbaann  ((11005533  BBpp..  EEggyyeetteemm  ttéérr  55..))

AZ
OSIRIS KIADÓ
SZERZÔINEK
DEDIKÁLÁSI
IDÔPONTJAI:
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Jubileumot ülhet Temesi Fe-
renc ezen az Ünnepi Könyv-
héten. Most jelent meg a tize-
dik könyve. Királyáldozat a cí-
me, s a Magyar Könyvklub-
nál látott napvilágot.

– Akad valamilyen különbség
a korábbi kötetekhez képest? Ellé-
pett valamerre? – kérdeztem az
írót, amikor egy délelôttön a la-
kóhelyéhez közeli Pincecsárdá-
ban beszélgettünk.  A lépés emle-
getésének ez esetben jogosultsága
az, hogy a regény valóságos sakk-
játszmát mintáz, amelyet egy em-
berpár kapcsolatára vetít ki a
szerzô.

– Igen, bizonyos értelemben
változást hozott ez a kötet –
válaszolta. – Alig használom
benne a szegedi tájnyelvet,
ami eddigi könyveimre jel-
lemzô volt. A szerkezetet ille-
tôen azonban ragaszkodtam a
magam hagyományához. Na-
gyon fontos a számomra vala-
mi építészetileg, akár zeneileg
körülírható forma, amely
meggátolja, hogy szétfusson
az az irtózatos mennyiségû
anyag, ami jönni, szólalni
akar. Hol szótárszerkezetre,
pontosan 666 címszóra épí-
tettem a mûvet, hol a jóskár-
tya 78 lapja volt az alap vagy
a titkos kínai  hadmûvészet
36 hadicsele. A most újonnan
megjelent kötet egy 23 lépé-
ses sakkjátszma, mert a két
hôs között, amikor megis-
merkednek, pontosan hu-
szonhárom év korkülönbség
van, tehát huszonhárom lé-
pésre állnak egymástól, tizen-
hét éves a lány és negyven-
éves  a férfi.

– Ez soha nem csökkenô távol-
ságnak tûnik... 

– Hát, amint végül kiderül,
elfogynak ezek a lépések. Ez
egy  valóságos sakkjátszma.
Egy amatôr partija az 1920-as
évekbôl egy mexikói nemzet-
közi nagymesterrel, s az ama-
tôr valami fantasztikus fordu-

lat folytán, isteni sugallatra, a
tizennyolcadik lépésnél állan-
dóan ütésbe teszi a vezérét, a
királynôjét, és végül föl kell
adnia a nagymesternek a játsz-
mát. A regényben áttételesen
történik ugyanez. A férfi, aki
szerelmes a lányba és viszont,
végül arra kényszerül, hogy ô
adja föl a „meccset”. 

– Elfogadom, hogy egy sakk-
partit vezet végig a cselekményen,
de azt, hogy ez miként vihetô át
emberi kapcsolatra, mivel olva-
sója a nyomdai munkálatok mi-
att még nem lehettem a mûnek,
nehezen tudom elképzelni.

– A középkorban franciául
jelent meg egy regény, a sze-
relmi sakk, használták is a lo-
vagi udvarokban az érzelem
kifejezésére. Nagyszerûen al-
kalmazható, mert az életben
is távolodásokat, közeledése-
ket, lépéseket, támadásokat,
védekezéseket tapasztalha-
tunk. Modellezni lehet vele a
mindennapokat, annak elle-
nére, hogy az élet egészen
más tartományba esik. Nem
azt mondom, hogy aki nem
nagymester sakkban, az nem
érti meg a regényt. Aki egyál-
talán nem tudja, hogy melyik
lépés micsoda, az sem fog
semmit veszíteni, annak lesz
plussza, aki tisztában van a
sakkjáték törtvényeivel.

– Ön tud  és szeret sakkozni? 
– Hogyne, valamikor úgy

volt, hogy sakkozó leszek.
Aztán nem úgy alakult az
életem.

– Miért szakított a tájnyelvvel? 
– Mindig kipróbálok vala-

mit. Jelen esetben két egyes
szám elsô személyben íródik
a könyv, tehát a férfi is és a
lány is magamagáról beszél.
Szóhasználatukra inkább a
mai nyelv jellemzô, rengeteg
szleng szerepel benne, az ar-
gó angol kifejezésekkel keve-
redik. A mai fiatalság beszéd-
modorát mintáztam.

– Általában mire talál rá
elôbb, a történetre vagy a formá-
ra? Mihez mit igazít?

– Külön vanak a formák, le-
begnek évekig, ha kell, évtize-
dekig várnak, amíg megjele-
nik a megfelelô anyag, ami
ezt a formát magára óhajtja
ölteni. Tehát külön lebeg
mind a kettô, a történet és az
ô formája, amíg egyszer csak
összetalálkoznak. Ez van,
amikor évtizedekig húzódik,
van, amikor igen gyorsan
megtörténik.

– A Királyáldozat címû köny-
vét meddig érlelte?

– Hosszú, hosszú évekig tar-
tott, a forma volt meg elôbb,
tehát az az elképzelés, hogy
23 lépéses partit kellett keres-
nem. A fiam betáplált nekem
a számítógépbe jó harminc-
ezer partit és akkor én elkezd-
tem közöttük keresgélni, s
egyszer ráakadtam egy hu-
szonhárom lépéses játszmára,
s azt modntam: jó, ez lesz a
szerkezet. Lejátszottam, meg-
néztem. Aztán elmentem
egyszer Bella István barátom-
hoz, aki az egyik legmûvel-
tebb sakkozó az írók között, s
mutat egy huszonhárom lé-
péses partit. Elôvett egy
könyvet, megnéztem az inkri-
minált részt és rögtön tud-
tam, hogy nekem ez a játsz-
ma kell, nem az, ami elôtte
volt. A „mesében” a férfi el
akarja tartani önmagát, a regé-
nyét meg a lányt. Az idôpont
a rendszerváltás utáni, úgy-
hogy végig kísérletsorozat ar-
ra, hogy miként élje túl a reá
váró meglepetéseket.

– Ennek a magánéleti részében
Ön is benne van?

– Ilyen közel én még nem en-
gedtem magamhoz olvasó-
kat. Ez a könyv ebbôl a szem-
pontból a legközelebb áll
hozzám.

– Magának is volt egy ilyen em-
beri játszmája?

– Igen. Meg is kérdezték né-
hányan, hogy miért engedem
ennyire közel az embereket.
Nem tudom, valahogy ebben
a regényben nekem ez így ala-
kult. Benne vannak a baráta-
im, a legközelebbi környeze-
tem, talán maga ez a pince is,
ahol ülünk, az utca, a lakás,
minden, ami körülvesz.

– A barátai, akiket szerepeltet,
mit szólnak ehhez a meglepetéshez?

– Mit szólhatnának szegé-
nyek? Tudnak róla, tehetsé-
gükhöz és vérmérsékletükhöz
képest örülnek vagy bánkód-
nak. Nem mindenki fog re-
pesni ettôl, de aki összetévesz-
ti az irodalmat és a valóságot,
aki nincs tisztában vele, hogy
a regény és az élet két eltérô
minôség, az nem is tudom,
miért az én barátom. Sose
voltam a rettenetes rejtôzkö-
dés híve, az igazi író nem egy
az egyben írja le a valóságot,
hanem kivesz valamit belôle,
amit átalakítva úgy használ
föl, mintha tény volna. Min-
den könyvemben benne va-
gyok, benne voltam mindig.

– Van-e valamilyen forma még
a fejében, amely keresi a témáját?

– Óh, nagyon sok. Nem tu-
dom, hogy Isten ad-e még
idôt s erôt ezek megírásához.
Ezen  így ötven fölött most
már azért el kell gondolkodni.

– Azt már tudja, hogy mi lesz a
következô könyve?

– Tudom, de azért nem
mondom ki, mert van, ami-
kor az egyik félretolja a mási-
kat és elôrébb lép. Ezek kemé-
nyen dolgoznak, harcolnak
bennem. A következô köny-
vet  történetesen tudom, mert
a vége fele járok, de az nem is
irodalom, hanem egy babo-
nás könyv A-tól Zs-ig, tehát
lexikonformában írt kötet.
Kora gyerekkoromtól gyûj-
töm a hiedelmeket, édesapám
volt nagyon babonás és ez ily
módon rám ragadt. Ebben a
könyvben elsôsorban pesti és
szegedi babonákat sorakozta-
tok föl és vannak benne an-
golszász, nyugat-európai,
amerikai, angliai, kelet-euró-
pai, valamint kínai néphitek.
Ez a szépírás és a szociográfia
határán lévô gyûjtemény vára-
kozásaim szerint megint a
Magyar Könyvklubnál jelenik
meg a karácsonyi könyvvásár-
ra. Az utána következô könyv
is megvan már, egy tárcano-
vellás, esszés kötet. Terveim
szerint egy regény követi
majd, de közben nekem min-
denféle penzumaim vannak,
írok egy nagyjátékfilmet, dol-
gozom egy színmûvön, külsô-
zöm egy lapnál, lesz egy tévé-
mûsorom... Most éppenség-
gel nem panaszkodom, hogy
nincs elég tennivalóm.

Mátraházi Zsuzsa

„Minden könyvem-
ben benne vagyok”
Találkozás Temesi Ferenccel
az író törzshelyén
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Thomas Mann:
Egy apolitikus ember elmélkedései
532 oldal, 2800 Ft
A szerzô jól ismert szépirodalmi mun-
kásságát egészítik ki a kötetben szerep-
lô esszék, tanulmányok, naplószerû le-
írások, melyek most olvashatók elô-
ször magyarul.

Márai Sándor:
Összegyûjtött versek
260 oldal, 1680 Ft
A kötet tartalmazza A delfin visszanéz
c. könyv anyagát, a Tolnay Klárihoz
írott, valamint eddig kötetben meg
nem jelent verseket.

Hankiss Elemér:
Beszélgetések életrôl és halálról
408 oldal, 1680 Ft
A népszerû szerzô négy kiváló teoló-
gussal beszélgetett el a televízió nyilvá-
nossága elôtt az emberi élet nagy kér-
déseirôl.

Szilágyi Ákos:
Borisz sztár és a sztárevicsek
536 oldal, 1950 Ft
Az Oroszország elrablása c. nagysikerû
kötet szerzôjének új könyve, mely a ta-
valyi Frankfurti Könyvvásárra már né-
metül megjelent, arról szól, hogyan
csinált a televízió és a számítógép
képernyôje a történelembôl tömegkul-
túrát: a történelmi katasztrófából szap-
panoperát, a cárokból sztárokat, az ál-
lamból látványosságot. A tíz éve zajló
orosz tele-történelmet sok sztorival el-
beszélô könyv (A Nagy Moszkvai szó-
puccs, Tévé-Borisz és Video-Misa) él-
vezetes olvasmány a jelen és környeze-
tünk történelme iránt érdeklôdôknek.
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A Könyvfesztivál látogatói a
hatalmas könyvkínálatban bi-
zonyára örömmel fedezték fel
Popper Péter legújabb, „Fel-
nôttnek lenni” címû könyvét,
és néhány, a hétköznapok pszi-
chológiájával foglalkozó köte-
tét. A „Felnôttnek lenni”
egyébként „Az élet dolgai” so-
rozat hatodik darabja. A Sa-
xum Kiadó vállalkozását nyu-
godtan tekinthetjük életmûki-
adásnak, hiszen jóvoltukból
újabb generációk olvashatják a
húsz éve megjelent „Belsô utak
könyve” címû pszichológiai
„magántankönyvet” és a „Szí-
nes pokol” címû – színészetrôl,
színházról szóló – elsô megje-
lenésekor igen nagy port kavart
mûvészetpszichológiai tanul-
mányt. Popper Péter bölcs és
nagymûveltségû ember, akinek
könyvei nemcsak szórakoztató
és okos olvasmányok, hanem
korunk „lenyomatai” is...

– A zsebkönyvformátumú, a ha-
zugság természetrajzáról, a halál-
ról és halálfélelemrôl, a felnôttség-
rôl, a belsô egyensúlyunkról és
egyensúly- vesztéseinkrôl szóló kö-
tetek külsô megjelenésükben is utal-
nak arra, hogy egy szellemi tôrôl
fakadnak, s hogy olyan problémá-
kat járnak körül, amelyek – bár-
mely korban – olyannyira nyugta-
lanítják a legtöbb gondolkodó em-
ber eszét-lelkét, mint a talpba fúró-
dó tövis a mezítelen lábat.

A kötetek borítóin a vissza-
visszaköszönô Tövishúzó szob-
rocska fotója – akár jelképe is le-
hetne az ön pszichológusi, közírói,
közgondolkodói munkásságának.
Arra sarkall, hogy akarjuk megta-
lálni azt az apró valamit, ami mi-
att rossz a közérzetünk.

– Bár a modern lélektannak,
a pszichiátereknek, pszicholó-
gusoknak nem kis szerepük
van abban, hogy a huszadik
század embere azt hiszi, hogy
minden lelki gondja megold-
ható, kezelhetô, s igen hamar
betegnek minôsítik azt, aki
még a szakemberek segítségé-
vel sem képes a problémái fö-
lé emelkedni, én mégis azt hi-
szem, természetes, hogy az
emberi életben vannak vissza-

visszatérô titkok, megoldhatat-
lan problémák, érthetetlen je-
lenségek. Nem gondolom,
hogy az ember, az emberiség,
vagy valamely szakma képes
minden kérdést megválaszol-
ni, minden problémát megol-
dani...

– Éppen a „Fáj-e meghalni” cí-
mû kötetben idézi Buddhát, aki
így förmedt rá az ifjúra, aki taní-
tását kérte: „Kolostorba jöttél,
nem piacra! Mit képzelsz? Hogy a
tanítást úgy adom a kezedbe, mint
a répát? A tanítás nem répa!”
Szóval gyakran érzem ezt az írá-
sait olvasva, hogy nem kinyilat-
koztatni, receptet akar adni, sok-
kal inkább elgondolkoztatni... 

– Annál is fontosabb, hogy
elgondolkozzunk az élet kér-
déseirôl, történéseirôl, az érzé-
seinkrôl, mert a legtöbb em-
bernek magának kell megtalál-
nia a kiutat a problémáiból.
Persze azt sem árt tudni, hogy
bizonyos kérdések nemcsak a
ma emberét nyugtalanítják,
hanem az elôdeink, ôseink is
keresték ezekre a kérdésekre a
válaszokat.

– Ön pszichológus. József Attila-i
kifejezéssel élve, a „lélek mérnöke”,
akinek az a hivatása, hogy segítsen
visszaállítani a kibillent érzelmi,
lelki egyensúlyt...

– Úgy látom, az utóbbi évti-
zedben a pszichológusok,
pszichiáterek a hatalom szol-
gálatába álltak. Amikor mond-
juk Kovácsné elmegy a pszi-
chiáterhez, hogy veri a férje, s
szeretne elválni, a pszicholó-
gus bátorítja, hogy „oldja meg
az életét”. Közben Kovácsné –
minden lelki erôgyûjtés dacára
– tovább él a brutális, iszákos
férjével, hiszen az ötven négy-
zetméteres lakótelepi lakásá-
ból – egzisztenciális okokból –
nem tud elköltözni. Az ô
problémája társadalmi okok-
ból megoldhatatlan. A társa-
dalmi, a szociális sebeket nem
lehet pszichiátriai eszközökkel
orvosolni márpedig a legtöbb
emberen a társadalom ejt sebe-
ket... Kovácsné tehát, ha a
helyzete tartósan megoldatlan,
elôbb-utóbb beteg-státuszba

kerül, pedig nem benne van a
hiba...

– Nem tudom, hogy a pszicholó-
gus kollégái hogyan viszonyulnak
az ön, hétköznapi pszichológiai is-
mereteket népszerûsítô munkássá-
gához, ám az olvasók körében
népszerûek az írásai. Mit gondol,
miért ilyen népszerû világviszony-
latban is, Magyarországon is a
hétköznapi pszichológiai ismeret-
terjesztô irodalom?

– Mert a huszadik század em-
bere nem érzi jól magát a bô-
rében. Tudni szeretné, mit csi-
nál „rosszul”, mert segítséget
vár, hogy megfeleljen a kör-
nyezete elvárásainak, mert na-
gyon magányos... Egy sor ka-
paszkodót elveszített az idôk
folyamán, például a vallást, a
kultuszokat és a mítoszokat,
amelyek köré az egész emberi
életet rendezni lehetett, ame-
lyek kapaszkodót, biztonságot
adtak, amelyek az egyes ember
életében az érési és életszaka-
szokat jelölték meg, s amelyek
elhelyezték ôt a környezeté-
ben. Gondoljon csak a böjtre,
a különféle vallásos tilalmakra
és kötelezettségekre, vagy
egyes népeknél a felnôtté ava-
tás rítusára, az egyes ünnepek-
hez, ünnepkörökhöz kapcso-
lódó szokásokra, a születés és
halál szertartásaira. Egyébként
az utóbbi években valláspszi-
chológiával foglalkozom, mert
meggyôzôdésem, hogy a hit, a
vallás élni segít, mert a vallás
valójában a világ szellemi lé-
nyegébe vetett bizalom, s egy-
úttal a való világba vetett biza-
lom is. Ez segíthet abban,
hogy akarjuk és merjük vállal-
ni életünk eseményeit. Ha „kí-
vülállók” vagyunk, jönnek a
krízisek, a pótszerek, a kábító-
szerek, az ajzószerek, a méltat-
lan kapcsolatok, a depresszió,
az öngyilkosság. Pedig manap-
ság ebben a teljesítményeket –
pénzt, hírnevet, dicsôséget –
hajszoló világban az ember el-
hitette magával, hogy ô az is-
ten (mégha a legkisebb is...).
Manapság mindenki kevés
energiabefektetéssel szeretne
jól „járni”, jól élni. Én a „pilla-
nat bulistáinak” hívom azokat
az embereket, akik a mai
posztfogyasztói elvárásokhoz
igazítják az életüket. A legtöbb
baj abból származik, hogy a
modern európai ember már
semmit sem képes százszázalé-

kosan, teljes odafordulással,
energiabefektetéssel csinálni,
pedig nem lehet hatvan száza-
lékban szeretni, negyvenben
gyereket nevelni... Az ember
nem lehet kicsit terhes, kicsit
vallásos, üdvözülni és elkár-
hozni sem lehet kicsit... Ma-
napság az emberek magukat is
kicsit szeretik, s nem tudják el-
fogadni azt sem, ha valaki na-
gyon szereti ôket... A posztfo-
gyasztói társadalom a legfôbb
értékké a teljesítményt, a pro-
dukciót (vagyon, karrier stb.)
tette. Aki kudarcot vall, aki
„alulteljesít”, aki nem tud
gyôztesen kikerülni ebbôl a
„menetbôl”, az magában kere-
si a hibát, szorong és belerok-
kan a kudarcba. S a gyerekek is
erre a feszített menetre vannak
szocializálva. Soha ennyi ta-
nulási- és viselkedészavarral
küszködô, különféle nevelési
tanácsadókhoz beutalt iskolás
nem volt (legalábbis a statiszti-
kai adatok ezt sugallják).

– A könyveit olvasva megfogal-
mazódott bennem a kérdés: Ön,
akit „beszélgetô” emberként, szug-
gesztív elôadóként, nívós ismeret-
terjesztô mûsorok résztvevôjeként
ismertek meg olyanok is, akiknek
nem kenyerük az olvasás – miért
ír?

– Az írás fegyelmezetté tesz
és arra kényszerít, hogy a lé-
nyeget minél tisztábban fogal-
mazza meg az ember. S persze,
valamiféle leltár, számvetés
is... Az utóbbi két évben nem-
igen fordulok elô sem a televí-
zió-, sem a rádiómûsorokban,
mert nemkívánatos személy
lettem. Viszont író emberként
nagyon sokat köszönhetek a
Magyar Hírlapnak, ahol fel-
kért jegyzetíróként – érett fejjel
– kellett megtanulnom, hogy
röviden és lényegre törôen fe-
jezzem ki magam.

– Hogyan születtek „Az élet dol-
gai” sorozat köteteinek témái, és
van-e valami, amit éppen valami-
lyen beszélgetés, vagy vita hatásá-
ra nem írt meg?

– „A hazugság nélkül” címû
kötet írása közben döbbentem
rá, hogy a politikai hazugság-
ról nincs értelme írni, hiszen a
politikusok a jelen és a jövô
örök vádlottai. Márpedig egy
vádlottól nem várhatjuk el,
hogy igazat mondjon...

A Könyvhét kérdéseit
T. Puskás Ildikó tolmácsolta

Beszélgetés az élet dolgairól

dr. Popper Péterrel
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JOHN LUKACS
Öt nap Londonban
1940. május
Fordította: Barkóczi András
224 oldal, 1500 Ft
A magyar származású amerikai
történészprofesszor legújabb
könyvében visszatér ahhoz a té-
mához, amit a Párviadal címû
könyvében már érintett. Neveze-
tesen 1940. májusához, amikor
Hitler a legközelebb állt ahhoz,
hogy megnyerje a háborút. A
szerzô most egy rövid, ám annál
fontosabb idôszakra – 1940. má-
jus 24–28-ra – koncentrálva mu-
tatja be az eseményeket. 

BRIGITTE HAMANN
Bécs és Hitler
(Egy diktátor tanulóévei)
Fordította: Kajtár Mária és Szántó
Tamás
Memoria Mundi sorozat
672 oldal, 2800 Ft
A Hitlerrôl szóló monográfiák
mindeddig viszonylag keveset
foglalkoztak azzal a ténnyel,
hogy Hitler Ausztria, pontosab-
ban az Osztrák–Magyar Monar-
chia szülötte volt. A nálunk is jól
ismert osztrák írónô tabutémák-
tól sem visszariadó vállalkozása
ezért vezetett világsikerhez. Bátor
és eredeti Hitler-könyvében a
gyökerekig ásott le, hogy feltárja a
legfogékonyabb éveket: a gyer-
mekkort, a kamaszkort és az ifjú-
ságot.

KEDVES JÓ BARÁTNÉM!
Ferenc József levelei Schratt Ka-
talinhoz
Közreadja Brigitte Hamann
Fordította: Kajtár Mária
384 oldal+képmelléklet, 2500 Ft

BORBÁNDI GYULA
Nem éltünk hiába
Az Új Látóhatár négy évtizede
604 oldal, 2700 Ft
Új könyvében a szerzô az 1950-
ben Zürichben alapított, rövid
ideig Párizsban kiadott, majd
1990-ben bekövetkezett
megszûnéséig Münchenben meg-

jelent Új Látóhatár címû folyóirat
negyvenéves történetét írja le. Az
olvasó részletes és érzékletes leírá-
sát kapja annak a folyamatnak,
melynek során sikerült a legje-
lentôsebb nyugati magyar tudó-
sok és írók, mint pl. Márai Sán-
dor, Jászi Oszkár, Cs. Szabó Lász-
ló, Kovács Imre, Kerényi Károly,
Határ Gyôzô és sokan mások
közremûködését és támogatását
megnyernie.

LATOR LÁSZLÓ
Kakasfej vagy filozófia?
Mire való a vers?
352 oldal, 1600 Ft
Babarczy Eszter írja a kötet utó-
szavában: „Ezeket az írásokat
nem valami idôtlen logika fogja
össze: ebben a könyvben történik
valami, az történik, hogy valaki
olvas, elemez és esetenként vitat-
kozik. Nem valaki persze, hanem
éppen Lator László, a maga elké-
pesztô mûveltségével, mesterség-
beli ismereteivel, a maga ízlésével
és elfogultságaival. Amikor ele-
mez vagy kritizál, Lator nem el-
méleti kritikát, még csak nem is
értekezô prózát, hanem esszét ír,
méghozzá szellemesen, játékosan
és tudatosan szép mondatokban
fogalmazott esszét.” Lator László
ebben az új könyvében versekrôl,
költôkrôl ír.

SZABÓ MAGDA
A Danaida
Szabó Magda-életmûsorozat
420 oldal, 1300 Ft
A Danaida (1964) is jellegzetes
Szabó Magda-i hôsnôt állít a kö-
zéppontba: Csándy Katalint, akit
teljes mértékben a múlt determi-
nál, s aki a tragikus családi örök-
ség és a történelem kiszolgálta-
tott, öntudatlan áldozataként
vergôdik évtizedekig.

JOSÉ SARAMAGO
Jézus Krisztus evangéliuma
Fordította: Pál Ferenc
520 oldal, 1900 Ft
A Nobel-díjas portugál író ebben
a regényében – írói hagyománya-
ihoz híven – rendhagyó módon
dolgozza fel Jézus életét. A krisz-
tusi áldozatvállalás és kereszthalál
evangéliumokban olvasható tör-
ténetének arányait alaposan fel-
forgatja. E sajátos és egyéni Jézus-
történet fôhôse csak halála pilla-
natában érti meg, hogy sorsát vál-
lalnia kell.

PHILIP ROTH
Kommunistához mentem
feleségül
Fordította: Sóvágó Katalin
388 oldal, 1900 Ft
Az amerikai író legújabb regényé-
ben egy színész életét meséli el,
aki – korántsem mellékesen –
kommunista. A regény jórészt há-
zasságának történetét meséli el az
öregedô író, Nathan Zuckerman
interpretálásában.

ESTHER FREUD 
Gaglow
Fordította: Elekes Dóra
340 oldal, 1650 Ft
A fiatal angol írónô Sigmund
Freud dédunokája. Ez a könyv
harmadik regénye. A Gaglow két
párhuzamosan futó, majd össze-
találkozó történet: az egyik szál
az elsô világháború elôtt és alatt
játszódik – fôszereplôi egy közép-

polgári, gabonakereskedô német
zsidó család, akik Berlinben és vi-
déki udvarházukban, Gaglow-
ban élnek –, a másik szál a leszár-
mazottaik története a jelen kori
Angliában. Megható olvasmány a
békebeli békérôl, a ködbe veszett
múltról, az utókor iránta való
hûségérôl, a hektikus nagy hábo-
rúról és a hektikus ezredvégrôl.

JORGE LUIS BORGES
A homály dicsérete
Versek
Borges válogatott mûvei sorozat V.
Fordította: Imreh András, Somlyó
György,
Tótfalusi István
312 oldal, 1500 Ft
A világhírû argentin író életmûso-
rozatának záró kötete bôséges vá-
logatást tartalmaz Borges költôi
életmûvébôl.

WILLIAM BUTLER YEATS
versei
Lyra Mundi sorozat
Válogatta: Ferencz Gyôzô 
352 oldal, 1600 Ft
A század legnagyobb angol
nyelvû ír költôjének megjelent
ugyan egy kis kötete már magya-
rul, de egy új magyar kiadás na-
gyon is aktuális. Ferencz Gyôzô
új válogatása – alapos jegyzetek és
eligazító utószó kíséretében, a
legjobb régi fordításokat is fel-
ölelve – az eddiginél teljesebb ké-
pet ad errôl a bonyolult szimbo-
likájú, de egyúttal elemi erejû köl-
tészetrôl.

MILAN KUNDERA 
A regény mûvészete
Fordította: Réz Pál
176 oldal, 1100 Ft
A Franciaországban élô világhírû
cseh író életmûsorozatában jele-
nik meg újra e tanulmánykötet.

EDVARD RADZINSZKIJ
Az eleven Raszputyin
Fordította: Katona Erzsébet
704 oldal, 2500 Ft
A XX. századi orosz történe-
lemrôl szóló trilógia (Az utolsó
cár; Sztálin) harmadik részében
ezúttal a századelô rejtélyes-le-
gendás figurájának életét meséli el
az orosz író. Raszputyin egyszerû
parasztból lett az ország legbefo-
lyásosabb embere, és hogy ezt
milyen ördögi ravaszsággal érte
el, erre keresi a választ a könyv.

FRANCIS FUKUYAMA
A Nagy Szétbomlás
Memoria Mundi sorozat
Fordította: M. Nagy Miklós
496 oldal, 2500 Ft
Az amerikai szociológus harma-
dik könyve arra a kérdésre keresi
a választ, hogy milyen okok ve-
zettek a fejlett világban tapasztal-
ható erkölcsi bomláshoz. Fukuy-
ama szerint a fejlett társadalmak-
ban zajló folyamatok azt mutat-
ják, hogy a Nagy Szétbomlás
után már láthatók a Nagy Újjá-
építés jelei, s az ember képes al-
kalmazkodni az információs kor
új feltételeihez.

NORMAN LEBRECHT
Mûvészek és menedzserek
avagy
rekviem a komolyzenéért
Fordította Szilágyi Mihály 
Memoria Mundi sorozat
620 oldal, 2800 Ft

VVeennddééggeeiinnkk  aa  KKöönnyyvvhhéétteenn::  BBRRIIGGIITTTTEE  HHAAMMAANNNN,,  SSZZAABBÓÓ  MMAAGGDDAA,,
BBOORRBBÁÁNNDDII  GGYYUULLAA,,  LLAATTOORR  LLÁÁSSZZLLÓÓ,,  JJOOHHNN  LLUUKKAACCSS
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Közel tizenöt éve megvett Pi-
lisborosjenôn, az egykori kô-
bánya helyén két sziklás, útta-
lan, ám csodálatos kilátással
bíró telket. Rengeteg munká-
val eltüntette a köveket, fel-
használta az építkezéshez, ter-
môföldet hozatott, hogy nö-
vényeket ültethessen. Annyi
követ hasznosított, hogy a he-
lyiek azt mondták: „No, a bo-
lond író várat épít.” A szabad-
ban eltöltött idô után gyakran
leült esténként, és megírta,
ami napközben a fejében járt.
Egyébként is mindig éjszaka
dolgozik. Soha nem jegyzetel,
csak leül az írógép elé és hoz-
záfog – novellához, vershez,
meséhez, hol mihez. Szinte
minden évben megjelentet va-
lamit, igaz, nem mindig ma-
gyar nyelven. Legfrissebb
munkáit – egy verses- és elbe-
széléskötetet a tavaszi könyv-
fesztivál idején vehették ke-
zükbe az olvasók. 

– Irodalmi hírnevét a Füstös ké-
pekkel szerezte 1975-ben. A kö-
vetkezô években sorra születtek a
novellás- és mesekötetek, írt kisre-
gényt és egy drámát. Azután ke-
vesebbet hallottunk Önrôl.

– A kilencvenes években is
folyamatosan publikáltam, fô-
leg meséket. A sajtó azonban
már nem foglalkozott velem
annyit. Az új világban a ki-
adók sem gondoskodtak a ter-
jesztésrôl oly módon, mint
korábban. Szerencsére, így is
fogytak a köteteim. Külföldön
is sorra jelentek meg, eddig ti-
zenhat nyelven. A Füstös képek
például négy nyelven. Persze
nem volt könnyû visszaadni a
magyar nyelv gazdagságát, szí-
nét, ízét. Sokat járok külföld-
re, és sajnos, azt tapasztalom,
hogy a felhígult könyvkiadás
hatására a magyar irodalom-
nak már nincs olyan csodála-

tos jó híre, mint a nyolcvanas
években.

– Kiket olvas szívesen, kiktôl
„tanulta” az írás mesterségét?

– A klasszikusokon kívül az
újakat is elolvasom, hiszen ba-
rátaim, és ismernem kell a
mûveiket. Az írásban azon-
ban a magam útját járom.
Gyermekkoromtól kezdve na-
gyon szerettem olvasni, min-
dent, ami a kezembe akadt. A
cigányteleprôl csak én jártam
iskolába, a könyv mindig a ke-
zemben volt. Az apám – aki
analfabéta volt – mondogatta
is, hogy engem bezzeg a lovak
nem érdekelnek. A barátaim
pedig „Lapos”-nak hívtak,
mert csak ültem, és lapozgat-
tam a könyveket. Írni nem
akartam igazából soha. Rég-
óta jegyzetelgettem – a papír
nem beszélt vissza –, de írásra
sokáig nem gondoltam. In-
kább azt tartottam szem elôtt,
hogyan segítsek a fajtámon,
hogyan lehetne ôket embe-
ribb körülmények közé juttat-
ni, oktatni, megváltoztatni.
Hogy ne a szociális segély le-
gyen a létalapjuk, hanem a
szakképzett munka. Ezért
hoztam létre a téglagyárat. 

– Azt a bizonyos téglagyárat
önerôbôl hozta létre a ’60-as évek
közepén. A vállalkozást egysze-
rûen beszüntették a felsôbb hatal-
mak, ahogy ezt megírta az Akik
élni akartak címû regényében. Ezt
követôen költözött Pestre.

– Mérnökként, saját pénzbôl
felállítottam a téglagyárat a té-
esztôl bérelt területen. Óriási
keletje volt a termékünknek,
országszerte mindenhol a mi
téglánkból építkeztek. Fejlesz-
tettem, gépeket vásároltam.
Az itt dolgozók nemcsak jó fi-
zetést kaptak, hanem egy he-
lyen lakhattak a családjukkal.
Az oktatást is megszerveztem,

felnôtt embereket ültettem be
az iskolapadba. Valamiért
mégsem tetszett valakinek ott
fönn, mert egyik napról a má-
sikra bezárták. Elvették, és
minden befektetett pénzünk
elúszott. Olyan dolgot rom-
boltak szét, amely a nemzet
számára is fontos volt. Míg
élek, nem felejtem el... Ekkor
már ismertem Konrád Györ-
gyöt, Pünkösti Árpádot, Ha-
raszti Miklóst, Eörsi Pistát.
Sokan sokféle módon próbál-
tak rajtunk segíteni, végül Pes-
ten az Akadémián kaptam
munkát.

– Elsô regényét úgy tudta meg-
írni, hogy a Magvetô akkori
igazgatója, Kardos György fize-
tést folyósított Önnek a munka el-
készültéig. Lányai biztatására
fogadta csak el az ajánlatot,
majd néhány hónap alatt megír-
ta az önéletrajzi ihletésû Füstös
képeket.

– Nem akartam elvállalni,
mert bérbôl és fizetésbôl él-
tem, el kellett tartanom a két
lányt, albérletben laktunk.
Novellákat még csak-csak ír-
tam, esti óráimban, mikor
már mindenki lefeküdt.
Gyakran írtam kézzel, a lá-
nyok füzeteinek megmaradt
üres oldalaira, egy golyóstoll-
betéttel. Egyszer Konrád
Gyurka meg is jegyezte: „ez-
zel alkotol?” Aztán mégis el-
vállaltam. Májusban leadtam,
júniusban már meg is jelent.
Óriási sikert aratott. Azokhoz
azonban, akikrôl szólt, csak
hosszú idô múlva jutott el.
Mára a cigányok körében is
alapolvasmánnyá vált. Ez na-
gyon fontos.

– Íróként mindig értük emelt
szót.

– Nézze, az ilyesmirôl nem
elég csak szóban beszélni. Az
irodalom számomra lehetôsé-
get teremtett arra, hogy sok
mindent hitelesebben mond-
jak el róluk és problémáikról,
mint a tudományos kutatók.
Évekig dolgoztam az MTA
Szociológiai Kutatócsoportjá-
nak, vizsgáltam és rögzítettem
a cigányok életmódját. Elsô
irodalmi publikálásomat
egyébként a lányaimnak kö-
szönhetem, akik az Új Írás
egyik pályázatára beküldték
egy novellámat, amikor én a
Cigányok Világszövetsége ré-
vén Párizsban voltam. Sem-

mit sem tudtam az egészrôl,
így ugyancsak meglepôdtem,
amikor a postás meghozta a
díjat. Rá egy hétre több tucat
újság kért tôlem novellákat,
így egyszerre nagyon elismert-
nek és gazdagnak érezhettem
magam. Írásaimnak egyetlen
célja volt: megismertetni a ci-
gányok világát olyannak, ami-
lyen. Az igazat írtam meg, el-
lentétben sok félrevezetett tu-
dományos kutatóval, akik
elôtt vagy felnagyították vagy
elhallgatták a problémákat az
idegenekkel szemben bizal-
matlan cigányok.

– Írásaival, késôbb a Cigányok
Kulturális Szövetségében végzett
politikai szerepvállalásával min-
dig ôket szolgálta. Belülrôl kíván-
ta megszervezni értelmiségüket,
megbontani a régi terhes hagyo-
mányokat, és megtartani a régi
jót. Akkor is, ma is az oktatás
szerepét hangsúlyozta leginkább.  

– Talán nem tûnök nagyké-
pûnek, ha azt mondom, én
csináltam a cigány értelmisé-
get. Olyan embereket keres-
tem – például Daróczi Jóskát
–, akik értelmiségi voltuk elle-
nére is vallották cigányságu-
kat. Megpróbáltam tudatosí-
tani bennük, hogy ezt a más-
ságot vállalni kell, és küldeté-
sük, felelôsségük van a nem-
zettel és a többi még tudatlan
cigánnyal szemben. Arra buz-
dítottuk az egyetemistákat, fô-
iskolásokat, hogy ebben tevé-
kenyen vegyenek részt. Mert
iskolázni kell, és nemcsak a
gyerekeket, hanem a felnôtte-
ket is, ahogy azt tettem annak
idején a téglagyárban. Azt val-
lom: a mai gyerekeknek meg
kell ismerniök tegnapképüket,
ugyanakkor holnapképet
nyújtani számukra. Ezt segít-
heti például az a cigány mito-
lógia is, mely eddig csupán
németül jelent meg, de foly-
nak a tárgyalások a magyar
nyelvû változat kiadásáról is.
A mitológia az én írói fantázi-
ám és a cigányság történeté-
ben még meglévô mozaiktö-
redékekbôl állt össze. 

Szénási Zsófia
Tenyérbôl mondtál jövendôt
(versek) Széphalom Könyvmû-
hely 2000. 790 Ft
A titok (elbeszélések és mesék)
Széphalom Könyvmûhely 2000.
640 Ft

Tenyérbôl mondtál
jövendôt
Lakatos Menyhért,
a mesemondó néptanító
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Parti Nagy Lajos:
Hôsöm tere
Ára: 1690 Ft

Szentkuthy Miklós:
Bezárult Európa
Ára: 1690 Ft

Tar Sándor:
Nóra jön
Ára: 1890 Ft

Erdôs Virág:
Lenni jó
Ára: 1290 Ft

Forgách András:
Gonosz siker
Ara: 1690 Ft

Bertók László:
Februári kés
Ára: 1190 Ft

Timár György:
Gyermek és kora
Ára: 990 Ft

Tom Wolfe:
Talpig férfi
Ára: 2990 Ft

Lawrence Norfolk:
A pápa rinocérosza
Ára: 2990 Ft
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Indiában született, az Egyesült
Államokban doktorált politikai
filozófiából, angolul ír. A rend-
szerváltozás idején Kelet-Közép-
Európában járt. Budapesten, a
zuhogó esôben, mindössze négy
napot töltött, de azonnal tudta,
hogy elsô regényének itt kell ját-
szódnia. Hat év alatt elkészült A
Gábriel Klub, egy hallatlanul ér-
dekes, intellektuális kalandre-
génynek is nevezett mû, melyet
azóta több országban is nagy si-
kerrel adtak ki. 

Joydeep Roy-Bhattacharya
vonzódik a nagy folyókhoz, az
élet, az idô ôsi szimbólumához.
A Duna mellett kilométereket
gyalogolt, fürdött benne, ivott
belôle. Nem szereti a fesztiválo-
kat és a fényképezôket, viszont
szereti a magyarokat, s ezért sok
mindenre hajlandó. Az Európa
Könyvkiadó meghívása volt az
elsô, amelyet eddigi kiadóitól el-
fogadott. Elárulta: boldog, mert
a most megjelent könyvben vég-
re anyanyelvükön beszélnek a
szereplôk.

– Mit szól ahhoz, hogy számos
lengyel, cseh és horvát szerzô között
Önt tiszteletbeli közép-európainak
nevezte a kiadója?

– Nagyon örülök neki, jó érzés,
hogy van egy második, vagy har-
madik otthonom.

– Vajon melyik az elsô otthona?
– Azt hiszem, a könyv.
– Ön a Könyvfesztiválon azt

mondta, azért írt regényt Magyaror-
szágról, mert a népek közötti békét
szolgálja, ha egy író egy másik kultú-
ráról ír. Hogyan érti ezt?

– Mivel az irodalom kizárólag a
képzelet teremtménye, egy alko-
tási folyamat szülötte, ezért en-
gem mindig zavart, hogy az em-
berek csak olyasmirôl írnak, amit
ismernek: a közvetlen környeze-
tükrôl, a saját világukról. Ez egy-
fajta írói nacionalizmus. Szerin-
tem az lenne az ideális, ha min-
den író legalább egy könyvét egy
másik kultúráról írná. Ez ugyan-
is kiemeli az embert saját szûk
környezetébôl, és arra kényszerí-
ti, hogy valaki más legyen. Az
írónak pedig épp ez a dolga: be-
lehelyezkedni más szerepekbe.
Az én megismerkedésem Közép-

Európával például nem egy kö-
zép-európai szerzô útján történt,
hanem Claudio Magris révén.
Az ô könyve tanított meg arra,
hogy igenis lehet azonosulni egy
számunkra ismeretlen kultúrá-
val, pusztán szellemi síkon.

– Ez összefügg egy másik talányos
kijelentésével. Mit ért azon, hogy az
író médium?

– Számomra az ideális író az,
aki megírja a könyvét, és aztán
eltûnik. A könyvnek a további-
akban tôle független létezése
van. Sok szerzô a saját személye
miatt válik híressé: megírja a
könyvét, de nem tudja, vagy
nem akarja elereszteni. Az ilyen
író állandóan visszajár, ott áll a
könyv mögött, beleavatkozik a
könyv életébe, megmondja, ho-
gyan kell olvasni. Ez borzasztó.
Szerintem az író olyasmit köz-
vetít, ami a tudattalanjából érke-
zik. Különösen így volt ez ennél
a könyvemnél: mintha hango-
kat hallottam volna, és azt írtam
le. Számomra is nagy kérdés az
írás egész folyamata. Megalkot-
tam ezeket a figurákat, most pe-
dig úgy érzem, itt az ideje félre-
állni.  Ôk meg hadd éljék a saját
életüket.

– Regényének egyes részei valóban
olyanok, mintha álmok, víziók len-
nének. Ezeken az oldalakon szinte
költeményszerû a regény nyelve, rit-
musa, képisége. Másutt viszont
mintha esszét vagy vitairatot írt vol-
na a szabadságról. Hogyan egyeztet-
hetô össze ez a kétféle írásmód?

– Azt hiszem, azokat a része-
ket, amelyek egy eszmét, politi-
kai-filozófiai témát tárgyalnak,
nemcsak én írhattam volna, ha-
nem bárki, aki hozzám hasonló-
an gondolkodik vagy érez. Eze-
ket a részeket sokkal tudatosab-
ban írtam, egyrészt azért, hogy
összefüggést, hátteret adjak a
könyvnek. Ugyanakkor azért is
lényeges a szerepük, mivel állan-
dóan emlékeztetik az olvasót bi-
zonyos eszmék fontosságára.
Olyan eszmékre, amelyeknek
történelmi érvényességük van,
de a mai világban talán elhalná-
nak. A globalizáció együtt jár a
rövid emlékezettel. Csak egy
példa: 1989-ben, a rendszervál-

tozás idején, Kelet-Közép-Euró-
pában jártam. Akkoriban az
egész világ figyelme erre a régió-
ra irányult. Két évvel késôbb
még mindig az itteni eseménye-
ket kutattam, könyvekbôl, újsá-
gokból próbáltam megérteni, mi
történt. 1991-tôl azonban, ami-
kor jött az Öböl-háború, többé
senki nem foglalkozott Kelet-
Európával. Azt hiszem, az író-
nak az is feladata, hogy az élet
fontos eseményeit megôrizze az
emberek emlékezetében, és ál-
landóan emlékeztessen rájuk.
Máskülönben minden egyfor-
mán ellaposodik.

– Ön jelentékeny politikai szerepet
tulajdonít a magyar értelmiségnek a
rendszerváltozás elôtt, azonban re-
gényének szereplôi, már akik  túlélik
a diktatúrát, nem igazán találják
helyüket az új világban. Mi az író
feladata egy demokratikus állam-
ban? 

– Azt vallom, hogy egy író ak-
kor írjon, ha van valami fontos,
amit el akar mondani. Az író fel-
adata leginkább talán a kulturá-
lis, gazdasági, politikai status
quo megkérdôjelezése. Nyuga-
ton mindenki kényelmesen él,
az emberek magukról meg a csa-
ládjukról írnak. Nem foglalkoz-
nak nagy kérdésekkel, olyanok-
kal, hogy például hová megy a
világ, merre tart a társadalom.
Pedig ezeket a kérdéseket az ér-
telmiség egész egyszerûen nem
testálhatja át a politikusokra. Az
író a múlt ôrzôje, a kultúra meg-
tartója. Bár olyasmivel foglalko-
zik, aminek nincsen kézzelfog-
ható gazdasági vagy politikai
haszna, mégis szükség van arra,
hogy valaki állandóan rákérdez-
zen a dolgokra. Én például na-
gyon csodálom Karl Kraust, aki
újságíró volt, és egy egészen kü-
lönleges figura. 1915 és 1930 kö-
zött hetente adott ki egy lapot
Bécsben, amiben minden cikket
ô írt. Olyan idôszakban, amikor
fontos változások történtek, na-
gyon provokatív módon, rendkí-
vül kényelmetlen kérdéseket tett
fel. Mint Günter Grassnál a tör-
pe a Bádogdobban, aki egy-
szerûen nem akar elhallgatni,
csak mondja és mondja. Az ame-
rikai irodalom legnagyobb része
kibújik ez alól a feladat alól. Pe-
dig azt hiszem, minden író célja
valahol ez kellene hogy legyen:
megcélozni a tudat olyan pont-
jait, amitôl megdöbbenünk és el-
gondolkozunk.

– Miért kísértik az emlékek olyan
intenzitással a figuráit? Lehetetlen
lenne felfejteni múltat? Úgy látom,
nagy szerepet szán ebben az egész
történetben az olvasónak.

– Nem lehetetlen felfejteni a
múltat, csak az egész folyamat
nagyon szubjektív. Ugyanazok
az események egész másféle
múltként jelennek meg a benne
résztvevôk tudatában. Itt kap-
csolódik mindez olvasóhoz. Az
író, vagy inkább a könyv, szerin-
tem, az olvasó barátja, önvizsgá-
latának eszköze. Persze nem
minden olvasó tud elfogadni
minden könyvet. De ha megtör-
ténik az egymásra találás, akkor
az olvasás a legbensôségesebb te-
vékenység: az ember teljesen
egyedül van, magára hagyatva
egy könyvvel és a képzeletével.
Elolvas egy sort, és elképzel vala-
mit, miközben másvalaki egé-
szen másként képzeli el ugyan-
azt a dolgot. Én mindig elámu-
lok az emberi tudat kimeríthe-
tetlen változatosságán. 

– Milyennek látja a könyv jövôjét?
– A könyv ma egyre erôsebb

ostrom alatt áll, épp azért, mert
a befogadását nem lehet irányí-
tani. A film, vagy különösen a
televízió, az Internet készen ka-
pott képek sora, ahol mindig va-
laki diktál. Ezzel könnyen vissza
lehet élni. De pontosan azért,
mert a könyvvel való kapcsolat
ilyen bensôséges és egyéni, bár-
milyen erôs lehet is egy gazdasá-
gi vagy politikai hatalom nyo-
mása, mindig lesznek olyan em-
berek, akik azt mondják: nem,
ez elfogadhatatlan. A könyvnek
óriási harcot kell vívnia, és eb-
ben a harcban nagy felelôsség jut
az írónak is. 

Orosz Ildikó
Joydeep Roy-Bhattacharya:
A Gábriel Klub. Európa Kiadó,
2000, 395 oldal, 1700 Ft

A Gangesztôl a Dunáig
Interjú Joydeep Roy-Bhattacharyával
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A regény három síkon „történik”.
A kiindulópont Márti Borbála
naplója, ebbe szövôdik bele Szabó
Ella zongoratanárnô kamaszkora,
pályája – ötvenhat távlatos – törté-
nelmi eseményei. Közben-közben
megjelenik a széptermetû guberá-
ló, a maga rendhagyó, fölkavaró
egyéniségével. A háromszálú törté-
net, közös atmoszférában,  közös
isten-ember keresésben kapcsoló-
dik össze és válik egylélegzetû
egésszé.
A regény a Kráter Mûhely Egyesület
kiadásában jelenik meg.
210 oldal, 790 Ft

SIKLÓSI HORVÁTH KLÁRA
A széptermetû guberáló (regény)

Megvásárolható: a KRÁTER Mûhely standjánál
a Vörösmarty téren és a könyvesboltokban.

A szerzônô június 4-én, vasárnap 15 órakor dedikál e standnál.

Nap Kiadó: 1116 Budapest, Csurgói út 28.,
Telefon/fax: 208-0796, E-mail: napkiado@elender.hu

DOMOKOS MÁTYÁS:
ÍRÓSORS
(Esszék Németh Lászlóról)
228 o. kötött, 1250 Ft
A kötet valamennyi esszéje Németh
László munkásságával, annak fogadtatá-
sával és írói életútjával foglalkozik, fô-
ként a második világháború befejezésé-
tôl az író haláláig tartó évtizedekben. A
szerzô személyesen 1948-ban ismerte
meg Hódmezôvásárhelyen az írót, a
Szépirodalmi Könyvkiadó szerkesztôje-
ként évtizedeken át a Németh László-
mûvek sorsának, fogadtatásának bizo-
nyos értelemben koronatanúja. 
– Könyvheti

IN MEMORIAM NAGY LÁSZLÓ.
HAVON DELELÔ SZIVÁRVÁNY
(Szerk.: ) GÖRÖMBEI ANDRÁS
400 o. kötött, illusztrált 1950 Ft
Az In memoriam sorozat 12. kötete.
Nagy Lászlót – a sorozat jellege szerint –
kortársai és írótársai, barátai és pályatár-
sai mutatják be, többek között: Ágh Ist-
ván, Déry Tibor, Csoóri Sándor, Tamási
Áron, Kondor Béla, Domokos Mátyás,

Szécsi Margit, Buda Ferenc, Nagy Gás-
pár, Illyés Gyula, Weöres Sándor, Sütô
András, Orbán Ottó, Tarján Tamás, Ju-
hász Ferenc, Somlyó György...
– Könyvheti

ÁGH ISTVÁN:
A KÉPZELET EMLÉKE
(Verseskötet)
148 o. kötött, 1250 Ft
A Kossuth-díjas költô, Ágh István az
1998-ban megjelent válogatott verseskö-
tete után új verseit adja közre.
– Könyvheti

TAMÁS MENYHÉRT:
A CSODABÁRÁNY
(Regény balladában elbeszélve)
114 o. kötött, 900 Ft
Tamás Menyhért a kereszténység felvéte-
lérôl ír balladai regényt. István király ko-
rában vagyunk, még eleven az ôsi hagyo-
mány, a régi törvény, de már mitológi-
ánk csodaszarvasa csodabáránnyá válto-
zik át a látomásban.
– Könyvhétre jelenik meg

A                KÖNYVHETI KIADVÁNYAI
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Mit nyertél,
gyôztes?
Mirandolina a
Radnóti Színházban

■ Goldoni fénykorának legtalányo-
sabb darabja A fogadósné, ami szín-
padjainkon hôsnôje nevérôl Miran-
dolinaként híresült el. Talányos azért,
mert a vígjáték szövetén drámai min-
tázat rajzolódik át. A szép fogadósné
magába bolondít minden nadrágos
embert, mígnem egy híres nôgyülôlô
tér be a házába. Ripafratta lovag rá se
hederít, sôt mélyen megveti a nôi kel-
lemet, s ez felkelti Mirandolina va-
dászszenvedélyét – bûvölni kezdi a
hidegszívût. A hatás nem marad el: a
lovag szerelmi ôrületbe esik, mire a
vad lerohanástól megrettent fogadós-
né sietve kezét nyújtja a pincérjének.
Ha a lovagot esélytelen adottságú szí-
nészre osztják – vén vagy szembeszö-
kôen vonzerôtôl mentes figurára – a
játék arról szól, hogy a talpraesett nô
megleckézteti az elôkelô pökhendit,
majd jó realitásérzékkel választja fér-
jéül a korban, társadalmi helyzetben
hozzá illô imádóját. Ám ha Ripafrat-
ta megformálója férfiként esélyes
alak, akkor elhalványul az osztályhar-
cos mondandó és meg kell találni a
lélektani okot: miért nem kell a sze-
relmessé tett lovag? Valló Péter ren-
dezése ezt a második utat választotta,
amikor Kulka Jánosra osztotta a lo-
vag szerepét. A lüke ôrgróf, a mohó
gróf és a bamba pincér elôtt minden-
képp esélyesnek tûnik, csakhogy... –
és ez lesz az elutasítás oka – nem tud
bánni a nôkkel. Szerelmi ôrületében
ajtóstul ront a házba – de szó szerint
ám! – elôle menekülni kell, s okos nô
nem is védheti magát eredményeseb-
ben, mint ha férjhez megy. Miért a
pincérhez? Mert védeni ugyan véd,
de arra nincsen esélye, hogy Miran-
dolinának valaha is parancsolhasson.
Mindezt igen jól kifejezi az elôadás
(szövegmódosítások, magánbeszédek
teszik nyomatékossá a fogadósné át-
gondolt döntését), csak eggyel marad
adósunk: Mirandolina szívével.
Schell Judit Mirandolinájának
ugyanis nincs szíve. 

Mirandolina nem látja, amit a kö-
zönség mindegyik tagja lát: Ripafrat-
ta megéri a fáradságot, ebbôl a kollek-
cióból csak ô választható. Hogy ör-
jöngô állapotában már nem kell – az

érthetô, de miért nem több, akár csak
egy pillanatig is, kôszívû korában, az
látványként érthetetlen, dramaturgi-
ánk szerint veszteség. Ebben a játék-
ban Mirandolinának is vesztenie kell:
veszít egy szerelmet és nyer egy ér-
dekházasságot. Mivel azonban Schell
Judit vaskövetkezetességgel a nôgyü-
lölô megleckéztetésére tör, nincsen
szó megperzselôdésrôl, esélyek el-
vesztésérôl: elôkapja a legkényelme-
sebben használható férfit. Ebbôl pe-
dig csak az következik, hogy Miran-
dolinának édesmindegy, kivel adja
össze magát, fô, hogy passziójában
ne korlátozzák. Szíve nincs – de tud
bánni a férfiakkal.

A többszörösen megcsúfolt Ripa-
fratta ekként nem igazán nevetséges.
Sôt! A mégoly ügyes Mirandolina vi-
szont elveszti rokonszenvünket. Le-
hetett éppen ez Valló Péter rendezôi
szándéka? A céltudatos, ragadozó-vé-
rû nôk kritikája a szerelmeskedô, ki-
szolgáltatott férfiakkal szemben? Le-
het. Csakhogy elôbb azt kéne elhin-
ni, hogy hódítani tud a szívtelen, és
ez jó móka.

–kes

Képregény –
fekete-fehérben
A Karamazov
testvérek
a Vígszínházban

■ Ha egy szerény képzeletû rajzolót
megbíznak azzal, hogy emlékezet-
bôl mesélje el Dosztojevszkij világ-
hírû regényét, a Karamazov testvé-
reket, majd az így keletkezett képe-
ket hitvány újságpapírra fekete-fe-
hérben ki is nyomják – nos, akkor
látunk olyasmit, mint a minap be-
mutatott vígszínházi produkció.
Nagyjából megvan a mese, de a jel-
lemek még vázlatnak se tekinthe-
tôk, a szituációk pedig teljesen hiá-
nyoznak. Az installáció is fantáziát-
lan: a nagyigényû horizont-díszlet
nem játszik, a helyszíneket fátyol-
függöny le-fel mozgatása van hivat-
va jelölni, a bútorzat egyetlen ebéd-
lôasztal és egyetlen ide-oda rakosga-
tott kanapé. Feltûnôen tátong a ha-
talmas színpad, se a színészek, se a
kellékek, se a díszletek nem monda-
nak semmit. Hogy ez ne legyen
annyira szembetûnô, idônként hó-
pihék szállonganak a magasból. A
regényt ismerô nézô reménykedik:
majdcsak megôrül valamelyik sze-
replô, majdcsak okoz némi feszült-

séget a nôalakok színre lépése – de
nem. Grusa perdita, akiért egymás
életére törne atya-Karamazov és leg-
idôsebb fia, nemcsak fekete-fehér,
de minden csáberô híján is van: úri-
lány változata, Katyerina pedig tört-
fehér ruhácskájában leginkább meg-
szeppent molylepkére hasonlít.
Ilyen lehetôségek között vergôdve
egyre nyilvánvalóbb lesz, hogy Di-
mitrij kifejezetten jól jár, ha végre
Szibériába számûzik. Legalább vala-
mi igazi történik vele. Az elôadás
több talánnyal is szolgál. Nem lehet
kitalálni, hogy miért mutatta be a
színház – vendégrendezô Szikora
Jánossal – éppen ezt a színpadi vál-
tozatot. Nem lehet kitalálni, hogy a
nagyszínpadon miért rendezték
meg kamaradarab módjára, de min-
den lélekrajzi igény nélkül az elô-
adást. És csak találgatni lehet, hogy
gyors, feszes vastapssal miért hono-
rálta ezt a produkciót a bérletes kö-
zönség. Sejthetôleg azért tapsoltak,
mert szeretik a színészeket, mert je-
lezni kívánják, hogy ôk igényes né-
pek, akik a komoly darabokat is
méltányolják: nem hajlandók a be-
fizetett jegyárak ellenében belátni,
hogy elrontották az estéjüket. Egy-
szerre megható és ijesztô a közön-
ség viselkedése. Megható – mert re-
ménykedik abban, hogy valami jó
történik vele. Ijesztô – mert feladja
méltóságát, azt a jogát, hogy külön-
bet követeljen.

–kes

Shakespeare –
minden nélkül

■ Ha végre egy honismereti kirándu-
lás keretében megleljük a Buda Stage
nevezetû intézmény színjátszó he-
lyét – jártasabb budaiaknak ma is
szakszervezeti ház – akkor már csak
a remény marad, hogy nagyobb ku-
darc nélkül (innen soha nem kec-
mergünk haza) átesünk a színházi
elôadáson is. A konferencia-terem-
ben csak az önsorsrontók vállalkoz-
hatnak színházasdira. A nézôtér kel-
lôs közepén széles út – pont a leg-
jobb látószögû helyek hiányoznak),
a színpadnak nincsen mélysége
(nagyûlések díszasztala ha ráfér), és
ahogy magunkat, a közönséget elné-
zem... hát kimenôs nagymamák,
kezdô szerelmespárok (gyakorlottab-
bak már a hûvösvölgyi fák alatt) és
gimnazisták, akik a kötelezô olvas-
mányt inkább nézik, mint olvasnák.
Mit lehet itt játszani, ami mindenki-

nek tetszhet? A Rómeó és Júliát. Rá-
adásul ketten játsszák mind az összes
szerepet, hogy kifizetôdô legyen.

Ennyi rossz elôítélettel ültem be a
nézôtérre, és másfél óra múlva
boldog megszégyenültségben hagy-
tam el. Megszégyenülve, mert nem
lett igazam, és boldogan, mert kitû-
nô színházat láthattunk.

Nagy-Kálózy Eszter és Rudolf Pé-
ter nem magyarázható megátalko-
dottsággal úgy határoztak, hogy ket-
ten játsszák az összes szerepet – na,
az apróbbakat elhagyták – és ehhez
saját magukon kívül semmi másra
nincsen szükségük, mint képzelettel
megáldott közönségre. Van a kö-
zönségnek képzelôereje? Gyerekkor-
ban feltétlenül. A játszásiból kijelölt
falat még a hülyegyerek se lépi át,
különben többé nem veszik be. Ezt
a gyermeket kell megszólítani! Ha
így csinálok a kezemmel, akkor Da-
dus vagyok, ha úgy csinálok, akkor
Thibalt. Ha lehúzom a cippzárt –
Capulet papa, ha fejemre húzom a
csuklyát – Lôrinc barát. A közönség
egy pillanat alatt megérti a jeleket,
már semmi más nem kell csak...
Csak az, hogy Mercutio pergô
nyelvvel pimaszkodjon, a Dadus
nagy szusszanások közepette mesél-
jen, Capulet öblösen dörögjön, Thi-
balt nyegléskedjék,  Rómeó meg Jú-
lia szerelmes szép szavai az elsô sze-
relem lázában izzanak. Szóval ide
már csak színész kell, aki megcsinál-
ja. Mit csinál a színész? Ne tessék azt
mondani, hogy csak annyit: most
így veszi a levegôt, most csuklyában
beszél, most öblösíti a hangját. Vala-
mit tesz még, valami nagyon lénye-
gest, mert a közönség – én – kez-
dünk egyre tehetségesebben képzel-
ni, belefeledkezni a jól ismert törté-
netbe, gyönyörûséget érezni Shakes-
peare szavai hallatán, s már nemcsak
a gyermeki játszókedv sodor, hanem
a felnôttkori tudás: így áll meg az
idô, amikor a nagy Ôt elôször meg-
pillantjuk, ilyen édes butaság kerít
hatalmába a viszontszerelem örö-
métôl, ekkora szívfájdalom búcsúz-
ni a kedvestôl. Ó, igen... igen... em-
lékszünk rá, éreztük valaha: meg le-
het halni a szerelemért.

Zúg a taps – egységes a közönség.
Együtt játszottunk, együtt valljuk:
vannak közös értékeink.

Kinek van kedve villamosra va-
dászni? Sétálunk az orgonaillatos es-
tében, le a Moszkva térig, vagy azon
is túl: száraz lábbal át a Dunán.
Nem a lábunk visz, a szívünk emel.

–kes

Sz ínház i  esték
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Nôi vonalak

■ Három nô lóg a telefonon.
Kezükben a mobiltelefon,
vagy a mobil telefon, és be-
szélnek. Vicces, mulatságos
helyzetek, miközben a valóság
valahol odaát van. A kímélet-
len szembenézés ideje, a meg-
bocsátásé, a felismerésé. 

Ahol Diane Keaton és Meg
Ryan és Walter Matthau fel-
bukkan, ott felkészülhetünk
egy kis komédiázásra, de csaló-
dik, aki könnyed nyári bohó-
ságban reménykedik. Minden-
ki hozza a formáját, de, mint
az életben, a jó mellett vannak
árnyoldalak.

Kiegyensúlyozott film. Nem
a szokásos dráma vagy vígjá-
ték, az alakok, akiket szomorú-
ság ér, azok nem komorak,
akik hibáznak, azok nem teljes
mértékben ellenszenvesek.
Mindenkirôl kiderül, hogy
ilyen is meg olyan is, ami az
amerikai filmben ritka szó:
emberi.

Köszönhetô ez a film alap-
jául szolgáló regénynek, és a
rendezésnek, amely Diane
Keaton mûve. Kevesen néz-
ték volna ezt ki belôle … Kü-
lön erénye, hogy nem ô a fô-
szereplô, nem tolakszik elôre.
Nem takargatja a ráncait,
megtört vonásait, de nem is
hivalkodik velük. Ez van,
nem túl jó, de mit lehet ten-
ni. Az életnek ez is a része,
mint ahogy az is, hogy min-
den fölé lehet emelkedni és
kell is.

A történet egyszerû. Van há-
rom nôvér – Diane Keaton,
Meg Ryan, Lisa Kudrow –, aki-
nek az élete zajlik, többnyire
telefonvonalon. Mobilon, ve-
zetékesen, mindegy, lényeg,
hogy az önmegvalósításukért
küzdenek, modern nôk, köz-
ben a papájuk – Walter Mat-
thau – haldoklik. Ahogy a me-
sében, úgy az életszerû filmben
is a középsô gyerek az, aki a leg-
többet vívódik, aki fegyvert és
paripát, jobban mondva autót
és mobilt ragad, és küzd a pa-
páért, hogy megmentse a halál
hétfejû sárkányától. Ô az, aki
egy kicsit ugyan szeleburdi,
mégis minden helyzetet meg
akar oldani, rendet akar terem-
teni maga körül, és persze ô az,
aki felett rendre összecsapnak a
hullámok. De túléli. Közben
emlékek, konfliktusok, problé-
mák, kiborulások, halál és kibé-
külés. Mert ez a lényeg, hogy
az élet során elkövetett rossza-
ságok, hamisságok, árulások
mind megbocsáthatóak – külö-
nösen családon belül –, ha a
mélyben, vagy a felszín alatt
ott húzódik a szeretetvonal. Ha
ezeket az elbaltázott lépéseket
nem az ártani akarás, hanem
csak a felületesség, esetleg az
önzés gerjesztette. Mert ment-
ség van mindenre. A bocsánat-
ra is és a nem megbocsátásra is.

Tetszett a film – amely Delia
Ephron Hanging Up regénye
alapján készült –, mert nem
akart mindenáron bedöngölni
a fájdalomba, a lélekmarcango-
lásba, mert elevickélt úgy a fel-
színen, hogy nem lett felszínes.

Ellenben az 

Ideglelés,
■ amelyért már nem kell a
moziba elmennünk, semmi kí-
méletet nem tanúsít. Elkezdô-
dik a film, mint egy ártatlan
kamaszkaland. Három fiatal
felkerekedik, hogy utánajár va-
lamilyen boszorkányhistóriá-
nak. Autóba ülnek, visznek
magukkal sátrat, kaját, kame-
rát, mindent, ami egy ilyen ak-
cióhoz kell. Filmeznek, kér-
deznek, azután … Azután,
amikor már azt hinnénk, hogy
valami megoldódik, hogy a ré-

misztgetések után kiderül, mi
is van a háttérben, akkor vége
lesz a filmnek.

A film egyébként olyan,
mintha amatôrök készítették
volna. A dialógusok – a szink-
ron szenzációs! – a kamera-
mozgás mind azt érzékelteti,
hogy ez egy valóságos nyomo-
zás felvétele, három buzgó
filmfôiskolás dokumentálja a
blair-i boszorkány legendáját.
A filmesek, a profi filmesek az
egész ijedelmet megfejelték az-
zal, hogy egy honlapot is elké-
szítettek – www.blairwitch.-
com –, amely az egészet még
igazibbá, hitelesebbé teszi.

Remek ötlet, sokan halálra iz-
gulják magukat ezen a valósá-
gos ál-horrorfilmen. Nekem
viszont, mint gyakorló túlélô-
nek, csak az dobolt a fejem-
ben, mi a fenének kellett ezek-
nek a feneketlen sötét erdôbe
menniük. Spuri az autóba, és
irány haza. Majd a mama fôz
egy jó meleg teát, és holnap is-
kola. Mert boszorkányok nin-

csenek, minek utánuk kajtatni.
De mégis van valami, s ettôl

lett ez a film kultuszfilmmé, az
ijesztgetés iskolájává. 

Megfejthetetlen rejtéllyel
szórakoztat, idegel a 

Nyisd ki a szemed
■ spanyol videofilm. A virtuá-
lis világ egyre inkább izgalom-
ba hozza a filmeseket, ki akci-
ósan, ki kommerszen, ki kultu-
szosan, ki mûvésziesen dol-
gozza fel. Ez utóbbira borult
rá Alejandro Amenábar rende-

zô, aki a pszichiátriával, az
emberi gyarlósággal, a lefa-
gyasztással és korunk más iz-
galmas-izgató kérdésével ter-
heli meg a nézôt. Szép lassan,
finoman adagolja, mint a
hagyma héját, úgy hántja le az
egyik gondolatsíkot a másik-
ról. Egy pillanatig sem gondol-
hatjuk, hogy a vég kitalálható,
hogy biztosra mehetünk, s az
álmélkodás helyett elég csak
esztétikai és mentális értelem-
ben élvezkedni. Idôrôl idôre
valami mindig megzavar, ki-
zökkent, felborítja azt, amirôl
azt hittük, már stabilan be-
ágyaztuk felfogóképességünk
rekeszeibe.

Mindig jön egy újabb csavar,
mindig elbizonytalanodunk,
nem értjük, melyik történet az
álomé, melyik a jelené, sôt ké-
sôbb már a virtualitás és a va-
lóság síkjai keverednek.

A háttérben persze a pénz
van, az önzés, a gyengék ki-
használása. A hatalom játsza-
dozása azokkal, akik kiszolgál-
tatottak, akik szeretnének vala-
mit, vagy szeretnének valami-
tôl megszabadulni.

Cesar életében valami meg-
pattant, tesz valamit, elkövet
egy gyilkosságot, ezért börtön-
be kerül. Valamitôl menekülni
szeretne, ezért csapdába esik.
Kiút? Az van is meg nincs is. 

Érdemes eljátszani a gondo-
lattal, mi vajon hol szállnánk
ki, hol állítanánk le a filmet,
ha mi lennénk ennek a törté-
netnek a szereplôi.

Illetve, hogyan helyeznénk
be a sémába a magunk életét,
egyes mozzanatait, mit játsza-
nánk másként, kit kivel helyet-
tesítenénk. Hol pattanna ki be-
lôlünk a téboly, hol akarnánk
azt, hogy ez csak álom legyen,
és hol húznánk meg a valóság
határait? Hol írnánk ki azt,
hogy vége?

A sok kétség mellett öröm,
hogy ismét láthatunk egy spa-
nyol filmet, egy szépen fotog-
rafált, jól rendezett, élvezhetô
filmet. Más kérdés, hogy ezt a
virtuális katyvaszt valaki eluta-
sítja vagy sem, jó, hogy ha ezt
a vonalat kizárjuk, akkor is ta-
lálunk érdekességet a történet-
ben, akkor is nézhetô a film.

Bagota /ity edt.

Könyvbôl filmek
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– Könyvének volt egy ideiglenes cí-
me is: Életem receptjei. Csakugyan
van olyan életreceptje, amelyhez
mindig igazodott?

– Tapasztalom: aki Magyaror-
szágon optimistának vallja ma-
gát, az valójában rosszul infor-
mált pesszimista. Ám én igazi
optimista vagyok. Pedig történt
velem ez, az. Amikor például a
vészkorszakban úgy volt, hogy
pár perc múlva fölakasztanak,
egyszerûen nem hittem el, hogy
bármi efféle történhet velem. És
íme, még mindig itt vagyok. De
nem érdemes errôl filozofálni.
Elég annyi: hiszem, hogy az élet
jó, s ha akarjuk, jobbá lehet ten-
ni. És élvezni kell az életet. Sze-
retném, ha sírkövemre ezt ír-
nák: „Élt, nemcsak létezett”.

– S mi kell ehhez a szemlélethez?
Ilyennek kell születni? Sokat kell
dolgozni és tiszta lelkiismerettel
nyugovóra térni? A rosszat elfelejte-
ni és megôrizni a jót?

– Emlékezni kell a jóra is, a
rosszra is. Nem szabad felejteni.
De tudni kell elôvigyázatosan és
választékosan megbocsátani,
vagy nem megbocsátani. Isten
vagy a sors sok szépet, jót adott
nekem, próbálok mindig erre fi-
gyelni. Gyorsan élek, számos ré-
szében és rétegében a világnak, s
persze, a magam módján: prob-
lémát kreálok, hogy megoldhas-
sam. Még mindig napi tizen-
hat–tizennyolc órát dolgozom,
de így érzem jól magam. És este,
mielôtt elalszom, átgondolom a

napomat: azt, ami jó volt, amit
élveztem, és azt is, amit elron-
tottam. De sosem rágódom, leg-
följebb kifundálom: hogyan csi-
nálom legközelebb. Kedvencem
mindenféle small pleasure, mert
a sok kis élvezet, az élet meg-
annyi íze, fûszere, zamata, ha
összeadódik, nagy élvezetté vá-
lik. Ennek tudatában mindig
úgy alszom, mint a tej.

– S e kis örömök, gondolom,
adódhatnak egy jó találkozásból,
kellemes beszélgetésbôl, egy mo-
solyból, szépen terített asztalból,
vagy abból, ahogyan besüt az ab-
lakon a nap...

– Pontosan. Egy hang, egy el-
suhanó arc, egy semmicske vil-
lanás, csillámlás, valamilyen is-
merôs vagy sosem érzett illat,
íz, visszaemlékezés elég. A na-
pokban találkoztam például
egyik hajdani osztálytársam-
mal. 1943-ban láttam utoljára.
Elmondhatatlan érzés volt. És
tüstént megtaláltuk az elfelej-
tettnek vélt szavakat. Vagy: a
Lórántffy utcából a Gundelba
tartva, találkoztam egy ifjú ma-
mával és ötévesforma kisfiával.
A fiúcska a karjába kéredzke-
dett volna, ám édesanyja csak
ennyit mondott: „Kisfiam, már
kezdesz túl nehéz lenni”.
Ugyanazt és ugyanúgy mond-
ta, amit és ahogyan bármelyik
mama New Yorkban, vagy Ja-
kartában. Elérzékenyültem. Ez
is small pleasure, édes kis élve-
zet volt.

– Tehát az ön számára – aki in-
ternacionálisan kényszerült, akart
és tudott élni – elképesztôen gyö-
nyörûséges élmény, hogy mennyire
egyformák vagyunk, és mégis mi-
lyen képtelenül különbözünk...

– Valóban: nincs két ember,
aki egyforma benyomást kelte-
ne bennem. Valamikor hege-
dülni tanultam, így kiváltképp
érzem: úgy van ez, mint a ze-
nemû, amelynek kottájából
minden hegedûmûvész ugyan-
azt hívja elô, mégis kinek-kinek
a hangszerén ez azért egészen
másképp szól.

– Sokrétegû életét említette. Kézen-
fekvô a kérdés: miképpen fonódik
össze vagy válik szét a magánélete,
illetve a szakmája, hivatása?

– Amikor együtt vagyok a csa-
ládommal – feleségemmel, 46
esztendôs muzsikus fiammal,
meg a két kicsivel: a 12 éves fi-
úval, a 7 éves lánnyal – boldog
vagyok, minden percünket élve-
zem. Nagyobbik leányom, saj-
nos, tragikus körülmények kö-
zött, tûzvészben elhunyt. Kali-
forniában múzeum, itt a Gun-
delban barokk szobácska viseli a
nevét. Auschwitz elvitte szülei-
met, de szellemüket, még hu-
morukat is próbálom továbbad-
ni az enyéimnek. S bár gyakran
vagyok távol, a hivatásomat,
mesterségemet az ô örömükre is
gyakorlom. 

– Ha már a mesterséget említi:
Amerikából jöttem, mesterségem cí-
mere... – hadd idézzem a régi játék
hívószavait. Amerikában s a világ
megannyi más pontján, ahol ön ho-
telt, éttermet alkotott, végül is mi az
ön mesterségének címere?

– Amint életrajzomból kitetsz-
het: a klasszikus asztaltisztoga-
tástól a pincérkedésen át jutot-
tam el a Waldorf-Astoriáig, a
New York-i Café des Artistes ét-
teremig, a budapesti Gundelig.
(Talán ismeretes: New Yorkban
tulajdonos, itt társtulajdonos
vagyok.) S bár persze nem ve-
tem meg az anyagiakat, valójá-
ban nem a pénz mozgatott, ha-
nem az étterem, a szálloda meg-
teremtésének lehetôsége, izgal-
ma, játéka. Végül is vendéglátó-
ipari konzultánsként mûköd-
tem. Cégem megvalósíthatási
tanulmányokat készített klien-
seinknek: azt képzeltük el, szá-
mítottuk ki, írtuk le, hogy egy

adott helyen, adott idôben, az
adott piaci körülmények között
pontosan milyen éttermet, szál-
lodát érdemes nyitni, s mekkora
valószínûséggel, miféle közön-
ségre, megtérülésre stb. lehet
számítani. Ugyanolyan pro-
fesszionista elôkészülettel, fel-
mérésekkel, eszközökkel, aho-
gyan, mondjuk egy-egy új autó-
modellt megterveznek, létre-
hoznak, bevezetnek. És tévedni
veszélyes volt, hiszen ez a kli-
ensre és miránk nézve is igen sú-
lyos anyagi és presztízskövet-
kezményekkel járt. (Mindamel-
lett könyvemben megírom bu-
kásaim történetét. Magam s má-
sok tanulságára.) Megjegyzem:
elsô ügyfelem a zseniális J. Wil-
lard Marriott, az USA és a világ
egyik legnagyobb szállodalánca
zseniális alapítójának nem ke-
vésbé kitûnô fia volt. Tíz évig
dolgoztunk együtt. Végül 29 or-
szágban több száz hotel, étte-
rem megnyitásában lehetett ré-
szem.

– Az Encyclopaedia Britannica
gasztronómia és étterem szócikké-
nek írójaként, „az iparág legendá-
ja” cím viselôjeként vannak-e ked-
venc étkei?

– E tárgyban nem szerényke-
dem: valószínûleg kevés étel
van a világon, amelyet ne ismer-
nék. Ismerem történelmi, szoci-
ológiai, néprajzi stb. hátterüket.
Ezek túlnyomó többségét elô is
állítottam, meg is kóstoltam.
Azért persze nemcsak szíves
vendéglátó, hanem igényes ven-
dég is vagyok. Huszonkét ked-
vencemet közlöm új könyvem-
ben. Melyiket említsem? Imá-
dom a libamájat, a csontvelôt,
vesevelôt, borjúcombot, disz-
nólábat. Imádok sokféle levest.
Kedvenceim egyike a spárga –
olyannyira, hogy New York-i
irodámban valóságos spárgamú-
zeum van. És különleges ked-
vencem a forró olajban gyorsan
elkészített angolnaembrió. Fel-
séges különlegesség. És persze,
mindezekhez társul éttermünk-
ben, a Gundelban saját termésû
borunk. Amely – ahogyan a
franciák mondják – nonpareille,
vagyis a maga nemében párat-
lan, összehasonlíthatatlan.
Láng György: Terítéken az életem.
Vince Kiadó, 2000, 356 oldal,
ára: 2495 Ft

E M B E R  É S  G O N D O L A T

Láng Györggyel
beszélget
Nádor Tamás
Homo ludensnek vallja magát, de ehhez nem kellett bölcs olvas-
mányának, a nagy hollandus könyvének címét elcsennie, Huizin-
ga szellemét fölidéznie. Természetébôl adódik: valóban játékos
ember, életeleme a derû, lendítôje a mindennapi lehetôség, sarkal-
lója a variációk sokasága, ösztönzôje a képzelet. Hivatásos élet- és
ételélvezô tehát, szenvedélye: kellemes idôtöltést teremteni önma-
gának és környezetének. S eközben addig álmodik szállodákat, ét-
termeket, míg ezek pompásan létrejönnek, és fehér asztaluknál,
mondjuk, mennyei bébiangolnát, felséges spárgakompozíciót, vagy
akár egyszerû borjúlábat költhet el, hozzá persze saját termésû
bort ízlelgetve. Mert, ahogy mondja: nemcsak létezni, de élni kell.
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a nem volnék a Spekt-
rum tévé lelkes nézô-
je, semmit sem tud-

nék a vírusról azon kívül, hogy
kicsi és veszélyes. De így azt is
tudom, hogy úgy mûködik a
szervezetben, hogy belekerül-
ve megpróbál behatolni egy
sejtbe. Eddig még nem történt
komoly baj. Hanem aztán itt a
sejten belül, hûha! Itt a vírus
megtáltosodik. Ész nélkül el-
kezd szaporodni; nagyon sok
vírus keletkezik, olyan sok,
hogy szétrobbantják a sejtet, és
az a sok tízezer vírus elkezd
szétáradni a szervezetben.
Mindegyik vírus behatol egy-
egy egészséges sejtbe, ahol újra
szaporodni kezd, ismét fölrob-
banja a sejtet, és már több tíz-
millió vírus indul útnak meg-
támadni másik tízmillió sejtet,
melyekben megint csak több
tízezer vírus keletkezik és így
tovább. Világos, hogy ettôl el
lehet pusztulni. 

Az AIDS vírus például úgy
van programozva, hogy meg-
ölje az immunrendszernek
azokat a sejtjeit, melyek fölis-
merik és elpusztítják a szerve-
zetbe behatoló idegen teste-
ket: kórokozókat. Ha az AIDS
vírus már kellô számú ilyen
katona-sejtet kinyírt, akkor a
szervezet immunrendszere
annyira legyengül, hogy a leg-
ártatlanabb kórokozónak sem
bír ellenállni, és a beteg bele-
hal egy influenzába. 

Mostanában tele van a sajtó
egy olyan vírusról szóló hír-
adással, ami nem természeti
jelenség. Ember alkotta rend-
szer, számítógépvírusnak ne-
vezik. Ez az ILOVEYOU
vagy „szerelem” vírus. Ez
úgy mûködik, hogy kapsz
egy e-mail levelet, aminek a
címe ILOVEYOU. Jaj, de cu-

ki, valami édes (nô vagy fér-
fi) e-mailen szerelmet vall ne-
kem! Ki állja meg, hogy föl
ne bontsa?! Abban a pilla-
natban, ahogy fölbontottad,
a számítógéped úgy mûkö-
dik, mint a sejt. A Szerelem
vírus megsokszorozza, és a
gépbe betáplált valamennyi
e-mail címre, melyekkel a
gép valaha kapcsolatban
volt, villámsebesen elküldi
önmagát. Ha száz géppel
voltál levelezô kapcsolatban,
száz helyen kapnak egy ILO-
VEYOU címû e-mailt. Erre
száz hülye számítógépkezelô

bontja föl rögtön, hogy meg-
tudja, ki szerelmes belé? 

Na most, ha egy óriási bank
számítógépét kezeled, ame-
lyik több tízezer ügyféllel van
levelezô kapcsolatban, akkor
a vírus, megsokszorozván ön-
magát több tízezer ILOVE-
YOU szerelmeslevelet küld a
világhálóra, és órák alatt meg-

fertôzheti a háló 40–60 %-át.
De mást is tud a vírus. El-
pusztíthatja a gazdasejt (kom-
puter) teljes memóriáját. Ha
az én több éves írói munkás-
ságomat elpusztítja, nekem
személyes tragédia, de iste-
nem… Ám mi van, ha a vírus
egy nagy kórház memóriáját
semmisíti meg. Egy nemzet-
közi, hatalmas donor-adat-
bankét? Egy nemzetközi
pénzintézetét? 

Ha a világhálót úgy tekin-
tem, mint élô szervezetet,
melynek az egyes komputerek
a sejtjei, egy jól programozott

vírus megölheti az egész világ-
hálót. Gondoljuk meg: nem
semmi! Mindenesetre vége az
aranyszabadságnak, amikor
még azt reméltük, hogy a vi-
lághálót nem kell kontrollál-
ni, ezért a legszabadabb, leg-
demokratikusabb eszköz lesz
az ember kezében. Már az is
életveszélyes, ha a vírusokat
vicces kedvû tinédzser hacke-
rek csinálják polgárpukkasztás
céljából. De ha tudatosan
gyilkos szándékú terrorszerve-
zetek készítik a vírusokat, az
az emberiség pusztulásával
járhat. Képzeljünk el egy ví-
rust, amelyik percek alatt
megbénítja a világ összes re-
pülôterének irányítótornyait.
Vagy egyszerûen a világ vala-
mennyi számítógéppel vezé-
relt áramforrását.

Világos, hogy kontroll kell.
Szigorú szabályok. Vége a
parttalan liberalizmusnak. Azt
hiszem, ha nem kellene, a glo-
bális tôkemozgást sem akarná
szabályozni senki. De mert a
kontrollálatlan automatikus
tôkemozgás évek alatt tökéle-
tesen elpusztíthatja – csak a
példa kedvéért – a profit remé-
nyében az amazonasi esôerdô-
ket, a Föld „tüdejét”, tetszik,
nem tetszik: korlátozni kell!
Rend és szabadság dialektikus
korrelációs párt alkot. Kissé
költôibben: 

Ahol a szabadság a rend, 
mindig érzem a végtelent.

K e r t é s z  Á k o s

Szerelem vírus

H

SZENT ISTVÁN KÖNYVHÉT

■ A Szent István Társulat május 15–19.
között 8. alkalommal rendezte meg a
Szent István Könyvhetet, mely a keresz-
tény szellemiségû kiadók seregszemléje.
Idén 19 könyvkiadó mutatta be kb.
1500 mûbôl álló választékát, melybôl
82 a könyvújdonság. Két kiadvány tar-
tott számot a legnagyobb érdeklôdésre:
az egyik II. János Pál pápa bocsánatkérô
megnyilatkozásai, valamint szentföldi
zarándokútjának beszédei; a másik mû
a Nemzetközi Teológiai Bizottság do-
kumentuma, mely hivatalos állásfogla-
lás az egyház és a múlt bûnei; valamint
az ezzel összefüggô bocsánatkérés tárgy-
körében

A Szent István Könyvhét kiemelkedô
eseménye a Stephanus-díjak átadása. A
díjazottak minden évben olyan szerzôk,
akik magyar nyelven megjelent mûveik-
ben, publikációikban az egyetemes ke-
resztény-európai kultúra értékrendjét kö-

vetik a teológiai tudományok és az iro-
dalmi mûfajok területén.

Az idei díjazottak: Rózsa Huba (teoló-
gia), Török József   (teológia), Dékány
Endre (irodalom).

Millenniumi Könyvtár
kirakatverseny
■ A Millenniumi Könyvtár egy éve in-
dult, mára a sorozat túljutott az ötvenedik
köteten. Ebbôl az alkalomból hirdetett a
könyvesboltok között kirakatversenyt áp-
rilis 17. és 30. között az Osiris Kiadó. 22
vidéki és 13 budapesti könyvesbolt jelent-
kezett a kirakatversenyre, a versenyre be-
rendezett kirakatokat az Osiris Kiadó
munkatársai bírálták el. Május 17-én meg-
történt az eredményhirdetés, a díjakat az
Osiris Könyvesházban Gyurgyák János,
az Osiris Kiadó igazgató-fôszerkesztôje
adta át. Rövid beszédében megemlítette,
hogy a sorozat indulását szakmai viták
környékezték, az olvasók azonban, mint

az eltelt idôszak alatt kiderült, örömmel
fogadták a sorozatszerkesztô Domokos
Mátyás elképzelései szerint megjelenô,
színvonalas magyar irodalmat olcsón köz-
readó szép köteteket (Környei Anikó so-
rozat-terve a Szép Magyar Könyv 1999
versenyen oklevelet nyert), az olvasók el-
ismerése a kötetek példányszámában is
igazolódik, mostanra elérik a kötetenkén-
ti tízezres példányszámot. A sorozat hét
kiadó: Balassi, Európa, Jelenkor, Mag-
vetô, Osiris, Püski, Talentum összefogásá-
val született meg. A kirakatversenyen a
fôdíjak mellett különdíjakat is kiosztottak.
A gyôztesek: I. Nemzeti Tankönyvkiadó
Rt. Pedagógus Könyvesboltja, Budapest,
II. Líra és Lant Rt. Fókusz Könyváruháza,
Miskolc, III. Bibliofil Kft. Simon István
Könyvesboltja, Zalaegerszeg. A kirakat-
versenyre a Nemzeti Kulturális Örökség
Minisztériuma, amely támogatja a sorozat
megjelenését, különdíjat ajánlott fel, ezt a
Libelli Kft. Móra Ferenc Könyvesboltja,
Kecskemét, nyerte el. 
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O L V A S Ó S Z E M Ü V E G

Igazából nem sok kedvem volt ír-
ni Francois Furet könyvérôl,
amely (hogy tudatos utalással-e
Freud Egy illúzió jövôje c. köny-
vére, nem tudom) Egy illúzió
múltja címmel jelent meg, és nem
azért, mintha nem lenne róla mit
írni, elvégre ez egy jó értelemben
provokatív, helyenként kifejezet-
ten izgalmas, idônként reveláció-
számba menô megállapításokat
tartalmazó mû. Ráadásul olyas-
mirôl beszél, ami (ha bevalljuk,
ha nem) minden másnál jobban
érdekel mindannyiunkat, akik
(lásd: „legelget a tehén s lassan
megmérgezôdik” – Apollinaire)
lassan átitatódtunk politikával és
meg is mérgezôdtünk tôle. Furet
könyvétôl azonban csüggedt és
szomorú lettem. És nem azért,
mert a kommunizmusból való
kiábrándulás kultúrtörténetét írta
meg, ó nem. Csalódásokról szó-
ló könyvek olykor nagyon is fel-
emelôek, mozgósítóak tudnak
lenni. Lehetett volna ilyen hatása
Furet munkájának is, csak el kel-
lett volna döntenie, mit ír. Meg-
rendítôen ôszinte, saját sorsának
részletein át hozzá hasonló sokak
világnézeti megrészegülését,
majd egyre keményebb elvonó-
kúráit ábrázoló konfessziót, ahol
minden elvont állításának sze-
mélyes hitele van s a szubjektivi-
tás nem fogyatékosság, hanem
érdem. Vagy: egzakt történelmet,
adatokkal, konkrétumokkal, ér-
zelmek (úgymint önigazolás,
bosszúvágy stb.) nélkül, a lehetô
legtöbb nézôpontot ütköztetve,
hogy amennyire csak lehetséges,
objektív história kerekedjék ki a
keze alól. Egyiket se tette, illetve
gyakorta – rossz arányban – keve-
ri a kettôt. Bevallja, hogy maga is
azok közé tartozik, akik egykor a
kommunizmus „ideológiai báj-
italának” szenvedélybetegei let-
tek. Aztán kijelenti, hogy sikerült
kijózanodnia. Utóbbi fázis vég-
terméke ez a könyv. Mitagadás:
az volna a nagy szenzáció, ha a

két állomás között megtett útjá-
ról tudna beszámolni. Tüzete-
sen. Részletekbe menôen. Egy-
fajta fejlôdési ívet felvázolva: mi-
kor, mi történt és mikor, mi, ho-
gyan hatott rá? Ehelyett Furet fel-
kutatja a kommunizmus valaha
élt összes apostatájának, renegát-
jának, elhajlójának, kiátkozottjá-
nak elméleti munkáit s ezekbôl
állít össze egyfajta kronologikus
históriát. Hogy a megidézettek –
érthetôen! – nem feltétlenül pár-
tatlanok, hogy saját sorsukra vo-
natkozó reflexióik – a konkrét
történet nélkül – nem mindig
keltik az objektív igazság képze-
tét, az benne fel sem merül. To-
vább megyek: ha Furet-ben vol-
na annyi lelki nagyság, hogy bát-
ran bevallja: most is elfogult,
csak ellenkezô elôjellel, ugyan-
ezek a fejezetek meggyôzôbbek
volnának. De inkább lépten-nyo-
mon elszólja magát. A Webb há-
zaspár szovjetunióbeli útját il-
letôen leszögezi: „Úgy írnak,
mintha a valóságos ország leírha-
tó és elemezhetô volna annak
alapján, amit önmagáról állít”.
Igaza van: nem leírható, nem ele-
mezhetô. Csakhogy húsz oldal-
lal arrébb, amikor Mussolinit
idézi saját nézeteinek Leninével
való azonosságát illetôen, már
eszébe sem jut ugyanezt a mércét
alkalmazni: Mussolini tehát leír-
ható és elemezhetô annak alap-
ján, amit ô állít önmagáról. Köz-
ben némi gyanúval (és rossz-
kedvvel) töltenek el a magyar ki-
adás fura hibái, melyek nemcsak
azért feltûnôek, mivel az egyik
legigényesebb kiadói mûhely
eresztette át ôket, de azért is,
mert elfogultságról árulkodnak:
Furet-t ellenôrizni (vagy a fordí-
tást) nem szükséges, neki feltétle-
nül igaza van. De vajon abban is,
hogy Knapp-puccsról beszél az
1920-as német események kap-
csán, holott köztudomású, hogy
Knapp és Lüttwitz nevéhez
fûzôdik ez az esemény? Miért

nem tûnt fel, hogy a francia for-
radalomban nem Saint-Juste, ha-
nem Saint-Just játszott szerepet?
Annyira utáljuk a forradalmáro-
kat, hogy velük szemben min-
den mindegy?
Benyomásaim persze felemá-

sak. Vannak Furet-nek oldalai,
ahol okossága is, stílusa is a nagy
francia esszéistákat idézi. (Példá-
ul: „A párt önmaga végcélja” – és
a hozzá tartozó eszmefuttatás.)
Másutt viszont elborzaszt azzal,
hogy miközben a kommuniz-
mustól megszabadult a detoxiká-
lóban, valami másnak a gôze ott
gomolyog a tudatában. „A fasiz-
mus reménység volt, mielôtt
bûnei lealjasították volna” – ol-
vasom. Én nem tudok olyan
„mielôtt”-rôl. A szerzô azonban
nagyon is. Képes leírni, ráadásul
rosszalóan, hogy az FKP számá-
ra a hitlerizmus elôretörése ide-
jén „belsô ellenséggé, a nyilván-
való igazság ELLENÉRE, a fran-
cia hitleristák váltak”. Miféle
igazságról beszél? Meg nem ne-
vezett történészekére, akik sze-
rint francia fasiszták nem is létez-
tek? Gyanúsak viszont az antifa-
siszta intellektuelek. Ôk zsarol-
nak és manipulálnak. Mármint –
Furet szerint. Arról, hogy példá-
ul Zsdanov 1947-es beszéde után
egész Kelet-Közép-Európában
az antifasiszta múlt többé nem-
hogy érdemnek, de a megbízha-
tatlanság jelének számított, Furet
nem tud. Vagy nem akar tudni.
Mint arról sem, hogy volt a
moszkvai pereknek olyan vád-
lottja (Kresztyinszkij), aki a nyil-
vános tárgyaláson semmit sem
ismert el. Furet indulatai – mert
hiszen egy ponton túl ideológiá-
nak nem, csak személyes indu-
latnak tekinthetô, amit papírra
vet – odáig vezetnek, hogy ilyet
is leír: „McCarthy szenátornak,
ennek az elvetemült demagóg-
nak részben helyesek voltak az
ellenféllel kapcsolatos megérzé-
sei”. Merô önellentmondás: ha
elismeri, hogy tényleg szovjet
kém volt mindenki, aki a háború
idején, antifasiszta meg-
gyôzôdésbôl kommunista lett,
vagy szimpatizáns, akkor mitôl
elvetemült és mitôl demagóg
McCarthy és miért csak részben
van igaza? Sajnos, tetten érhetô
– ami egy politikai filozófia halá-
la –, hogy Furet egyfolytában

kompenzál. Egykori párttagsá-
gát, meg még ki tudja mit (mi,
olvasói, semmiképp sem tudjuk,
hiszen hallgat róla), azzal próbál-
ja jóvátenni, önnön elfogulatlan-
ságát vitathatatlanná tenni, hogy
a fasizmus nézetrendszerét és
gyakorlatát igen, a párhuzamo-
san létezô (bár sokkal tovább
életben maradt) kommunizmu-
sét viszont egyáltalán nem haj-
landó empátiával szemlélni. Ná-
la még megfejtési, nemhogy
megértési kísérlet sincs azt il-
letôen, hogy vajon, ha torz az
eszme is meg a gyakorlata is,
mely (teljes joggal) folyton lelep-
lezôdik, miért tud mégis új meg
új generációkat meghódítani?
Mi az a bódító erô benne, ami
(például egy Francois Furet-t) a
Koestler-regény olvasása után is
vakbuzgó hívévé tesz? A shakes-
peare-i fájdalmat nem érzem se-
hol, tudniillik hogy „mely dicsô
ész bomla össze itten!” Nem an-
nak tagadását várnám, hogy
„összebomla”, de azt, hogy ma-
ga az eszme egyike a legszebbek-
nek, legvonzóbbaknak, s valami-
képp az emberi igazságosságról
szól – ezzel tud bódítani. Furet
azonban eleve eltökélt és ettôl
tárgyilagossága még a tekintetbe
vett (vagy nem vett) adalékok
dolgában is kicsorbul. Világába
az már nem fér bele, hogy meg-
említse: Sztálint, mint „zsidót”
próbálta gyûlöletessé tenni a ná-
ci propaganda. Nem fér bele a
fultoni beszéd és nem Tito ellen-
koncepciós perei. Nem fér bele
annak elemzése, hogy fasiszta
ideológia volt, de eszme soha, te-
hát nem ezzel hatott arra, akire
hatott. Így döbbenek rá, miért
nem volt kedvem errôl a
könyvrôl írni. Fáj, hogy Furet-
nek mindez nem fáj. Sôt, el se
hiszem neki. Inkább azt gondo-
lom, azért maradt el a kon-
fesszió, mert tartott tôle, hogy az
ôszinte vallomás ártana a kon-
cepciónak.
Francois Furet: Egy illúzió múltja
Európa Könyvkiadó, Bp., 2000,
875 oldal, 2800 Ft.

Méregtelenít-e
az ideológiai
detoxikáló?
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– Ha nem Ön volna Pályi András, ol-
vasná-e Pályi András mûveit?

– Elôítéletek, nevek, szóbeszéd
alapján olvasunk, persze. De azért
van másfajta tájékozódás is, ami-
kor az ember a szimata után megy.
Fiatalabb fejjel, beavatatlanabb
koromban különösen elôszeretet-
tel kultiváltam az irodalmi eliga-
zodásnak ezt a módját. Felütöm a
könyvet, találomra beleolvasok, s
néhány mondat után megérzem,
hogy az „én szerzôm”-e az illetô,
azaz olyan aspektusban látja a vi-
lágot, olyasféle összefüggésekre kí-
váncsi, ami engem igazán érdekel.
Azt hiszem, a prózámon rajta van
az a bélyeg, vagy inkább azt mon-
dom: felismerhetôk benne azok a
kódok, amelyek alapján az „olva-
sóm”, aki az „enyém”, vagyis aki
ezt a prózát keresi, ráismerhet.

– 1963-ban, amikor 21 éves volt, a
pécsi színház bemutatta Tigris címû
drámáját, s errôl az országos lapok
(például az ÉS) is hírt adtak. Pár elô-
adás után levették a mûsorról. Bukás
volt vagy betiltás?

– Régi és hosszú történet, el-
mondhatatlan dióhéjban. Termé-
szetesen betiltották, de a kor sajá-
tosságainak megfelelôen. Írattak
egy recenziót a helyi kritikussal,
aki „mûvészeti és ideológiai sze-
kundának” nevezte a bemutatót, s
követelte, hogy vegyék le a mûsor-
ról. A premier pénteken volt, a
cikk vasárnap megjelent, így csak a
szombati elôadást lehetett megtar-
tani, mert a Városi Tanács a cikk
„hatására” már hétfôn intézkedett.
Csakhogy a bemutatón ott volt
egy-két pesti kritikus, mint Fencsik
Flóra, Sándor Iván, akik meglehe-
tôsen más hangnemben írtak a da-
rabról. A pécsi tanács erre meg-
küldte nekik a „helyes véleményt”,
vagyis az általuk iratott recenziót,
a pesti szerkesztôségek megsértôd-
tek, visszaglosszáztak, lett egy kis
Budapest-vidék haddelhadd, még
egy harmadik elôadást is beiktat-
tak, arra mindenféle kíváncsi elv-
társak lejöttek Pestrôl, Pándi Pállal
az élen. De hát a pécsi tanács mö-
gött tudvalevôen a helyi pártbi-
zottság volt, az irántam jóindula-
tot tanúsító pesti kritikusok mö-
gött viszont nem állt senki. Behí-
vattak a minisztériumba, s ott egy
elvtársnô biztosított róla, hogy ôk
pártolni fognak, mert tehetséges
vagyok, de ugyanaz a hölgy még
ugyanazon a héten elvágta az útját
a Vígszínházban a következô dara-
bom bemutatásának.

– És mi volt az a szörnyûség, amiért
be kellett tiltani?

– Ja igen, a Tigris egy afféle házi-
buli-darab akart lenni, tizennyolc
éves fiúkkal, lányokkal. És hát er-
kölcstelennek ábrázoltam az ifjú-
ságot, sôt két-három mondat ere-
jéig „felmagasztaltam az ellenfor-
radalmat”, ahogy Thiery Árpád ír-
ta. Ô volt az a bizonyos kritikus.

– Fordítani fordított drámákat ked-
venc lengyel szerzôitôl: Gombrowicz-
tól, Mroz• ektôl, Róz• ewicztôl – saját
darabot viszont többé nem írt. Miért? 

– De írtam. Csak nem mutatták
be. Még vagy négy darabot írtam.
A Vígben ráadásul Latinovits ját-
szotta volna. Elovasta, szerette,
úgy tudom, amikor fölmondott,
többek közt a Csupa napfényre is hi-
vatkozott – ez volt a darab címe –,
mondván, ha azokat a szerepeket,
amiket értelme volna eljátszania,
nem játszhatja, akkor miért van ô
itt... Ez a Latinovits-mondat volt
egyébként a legmagasabb kitünte-
tés, amelyben drámaíróként része-
sültem, máig büszke vagyok rá. Az-
tán abbahagytam a drámaírást.
Igaz, hogy most – egy emberöltô
múltán – újra belevágtam, de errôl
egyelôre nem akarok beszélni.

– Dolgozott (és jelenleg is dolgozik)
színházi dramaturgként. Volt színi-
kritikus és 1992-ben Egy ember kibú-
jik a bôrébôl címmel kiadta hosszabb
színházi tárgyú esszéit. Emlékszem rá,
hogy mindennek ellenére egy lexikon-
ban azt írta: „mellékfoglalkozásként”
ûzi ezt. Ilyen tartós, sokféle és mély
kapcsolat a színházzal hogyan lesz
mellékessé?

– Most éppen fôállásban vagyok
dramaturg Egerben. Korábban va-
lóban csak mellékfoglalkozásként,
egy-két évig ûztem ezt a mestersé-
get. De gondolom, nem erre irá-
nyult a kérdése, inkább azt kíván-
ta firtatni, hogy tényleg „mellé-
kes” vonzalom-e a színház az éle-
temben, vagy sem. Tény, hogy so-
ha nem akartam színházi ember
lenni. Színikritikus sem. Tulaj-
donképp Radnóti Zsuzsa, aki drá-
maíróként is felfedezett, találta ki
rólam, hogy jó lennék színházi
kritikusnak, amikor a Színház fo-
lyóirat indult. Én meg „vendégjá-
téknak” éreztem a színházi ügykö-
désemet, s egyfolytában arra ké-
szültem, hogy abbahagyom. Csak
hát meg kellett élni valamibôl. De
ez is féligazság. Mert bizonyos
dolgok szenvedélyesen izgattak a
színházban. Például a színész véd-
telensége. Kilép a rivaldafénybe és
kiszolgáltatja magát nekem, aki ott
ülök a sötétben. Már ha valóban
kiszolgáltatja. Aztán a Grotowski-
féle színház, amely a „negatív út”

ars poeticáját vallotta: nem szere-
pet játszani, hanem levetni az élet-
ben játszott szerepeket. Ott léleg-
zetelállító dolgok történtek. Gro-
towski egyszerûen rabul ejtett. S
volt némi szerepe abban, hogy
hosszú ideig eszembe se jutott
drámát írni. Ha felôle nézzük a
színházat, nem nagyon kell oda
drámaíró...

– 1991 és 1995 között a varsói Ma-
gyar Kulturális Intézet igazgatója
volt. Elege lett a kultúrdiplomáciából,
noha az Ön esetében bátran állítható,
hogy a legmegfelelôbb ember, a lengyel
kultúra szerelmese, közvetítôje, isme-
rôje volt a legmegfelelôbb helyen – vagy
leváltották?

– Hivatásos kultúrdiplomata az-
tán végképp nem vagyok, s egy
ilyesféle kiküldetés amúgy sem
számít „nyugdíjas” állásnak. A ma-
gam részérôl épp szívesen marad-
tam volna még egy kicsit, amikor
hazahívtak (a fiaim, akiket min-
den nyelvtudás nélkül dobtam a
„mélyvízbe”, egyre otthonosab-
ban érezték magukat a lengyel mi-
liôben), de végsôsoron hálás va-
gyok a sorsnak, hogy haza kellett
jönnöm, hisz újra író és mûfordí-
tó lett belôlem.

– Tiéd a kert címmel 1978-ban jelent
meg az elsô novelláskötete, melynek (ez
ma, újraolvasva jól látszik) éles cezú-
ra húzódik a közepén: az elsô ciklus-
ban tehetséges, de még nem igazán
egyéni novellák vannak, a második
pedig annyival érettebb, önállóbb, már
késôbbi, hosszabb elbeszéléseit elôlege-
zô hangon szól, hogy az olvasó azt hi-
hetné, a kettô közt évtizedek teltek el.
Lehetséges volna rekonstruálni, minek
(vagy kinek) a hatására történik meg
az íróval, hogy egyszer csak ráérez: ezt
és nem mást kell csinálnia?

– Hát ez maga az élet. Sok min-
den történt velem közben, váló-
per, szerelem, szakítás, nagy mun-
kahelyi botrány, mert a Magyar
Hírlap megbecsült munkatársa-
ként úgy megtanultam hazudni,
hogy gyakorlatilag belebuktam.
Négy év után én magam már
egyetlen leírt szavamat se hittem
el. És akkor egy idôre kivonultam
a sajtóból meg a kulturális életbôl.
Elhatároztam, hogy újra tanulom
az írást, hónapokig csak Proustot
olvastam. Elkezdtem írni a Tiéd a
kertet, hogy úgy mondjam hecc-
bôl, kíváncsiságból, a papírkosár-
nak, mert százszázalékig Proust-e-
pigonnak éreztem magam. De ki-
derült, hogy annyira azért még-
sem. Közben rájöttem a lényegre:
csak akkor van értelme írni, ha az
írással felfedezem magam.

– Az Éltem, Másutt és Túl címû el-
beszélésekbôl álló trilógiáról Nádas
Péter azt írta, hogy prózai istenkárom-
lások. Én még hozzátenném: szenve-
déstörténetek. Lehetséges, hogy azért
nem ír sûrûbben ilyen mûveket, mert
maga is megszenvedi mindazt, amit
„hôsei” átélnek?

– Ez a három írás nem temati-
kusan trilógia, hanem azok az ál-
lapotok, lelki-érzelmi patthelyze-
tek kapcsolódnak egymáshoz,
amelyekben e három nagyon más
prózát írtam. Mindig úgy vala-
hogy, hogy meg akartam tudni,
mi van bennem. Azt is mondhat-
nám, az írás aktusa egyfajta teszt
volt számomra, de ez túl kultu-
ráltan hangzik, miközben telje-
sen kulturálatlan, szinte állati-a-
nimális szinten faggattam ma-
gam, azt a magam, aki a szerepe-
im mögött vagyok. Az, hogy is-
tenkáromlás, még hagyján, in-
kább azt mondanám, hamisítat-
lan életkáromlás volt ez az aktus
– nem tudok rá jobb kifejezést, az
írás, ha így mûvelem, olyan tett,
cselekvés, amihez kell némi vak-
merôség --, habár épp a megírás
által paradox életigenlés lett belô-
le. Hisz „a szó mindenképp meg-
ôrzi megváltó hatalmát”, ahogy
Kierkegaard mondja A csábító
naplójában.

– A pozsonyi Kalligram Kiadó, úgy
tûnik, életmû-sorozatot jelentet meg
Öntôl: három elbeszélése után Suszte-
rek és szalmabáb címmel kiadta
„lengyel színházakról, lengyel írókról,
lengyel sorsokról” szóló írásait. Ma-
guk a lengyelek mennyire és miként ve-
szik tudomásul munkáját?

– Ami a lengyeleket illeti, most
kaptam meg Kwasniewski elnök-
tôl a Lengyel Köztársaság lovagi
keresztje kitüntetést, korábban pe-
dig a kulturális minisztertôl „a
lengyel kultúráért” érdemérmet.
Ez a kötet harminc év lengyel vo-
natkozású publikációim legjavát
tartalmazza, amibôl egyik-másik a
maga idején a lengyel szaksajtó-
ban is megjelent, mint például a
drámaíró Gombrowicz pályaké-
pét felvázoló esszé. Ami a kiadót
illeti, a Kalligram valóban készsé-
get mutat, hogy újabb hasonló
gyûjteményes kötetet vagy akár
teljesen új dolgokat jelentessen
meg tôlem.

– Mikor olvashatunk hát új szép-
prózát Pályi Andrástól?

– Csak ami az idôt illeti, azzal
vagyok bajban. Most Gombro-
wicz három kötetes Naplójának
fordításán dolgozom, szintén a
Kalligramnak.

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 Pályi Andrást
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Kulcsár Katalin, mûsorvezetô: –
Egy argentin Párizsban, Szom-
szédunk Macbeth, Shakespeare,
a keverôcsap és a londoni taxi.
No, és kellô nyomatékkal, felki-
áltójellel: Új mûveket, de rög-
tön! Upor László címlelemé-
nyei a Világszínház az egész cí-
mû tanulmánykötetébôl. Az
Ünnepi Könyvhétre jön a Palati-
nus Kiadónál.

Upor László: – Az alapvetô
egyezés az itthoni és a külföldi
színházak között az, hogy egyik
rosszabb, mint a másik. Ha az em-
ber nap mint színházba megy, azt
mondja, ez borzalmas. És ugyan-
ezt érzed Párizsban, New Yorkban
és Budapesten. Csakhogy amikor
valami ebbôl a monotóniából ki-
szakít, akkor egyszer csak fölfény-
lenek dolgok, és  rájössz, hogy tu-
lajdoképpen tele van értékekkel ez
a dögunalmasnak tartott színház.
Itt jártak amerikai színházi embe-
rek, akik meghatottan áradoztak
arról, milyen fantasztikus a magyar
színház. Mi csak hümmögtünk né-
hányan, mert tudjuk, hogy rossz,
tudjuk, hogy unalmas, de aztán el
kellett ismernünk, hogy az, amirôl
ôk beszélnek, tulajdonképpen ér-
dekes: igen, az egy jó szerzô, igen,
az nagyon érdekes rendezô, az egy
fantasztikus díszlet. Végül is föl
tudtunk sorolni egy csomó jó dol-
got, ami nem tûnik annyira föl,
amikor belekeseredünk a minden-
napok unalmába. Ehhez hasonló

történt velem New Yorkban. Jött
valaki Budapestrôl, fölhívott isme-
retlenül és azt kérte, mondjam
meg neki, mit kell feltétlenül meg-
néznie. Azt válaszoltam, hogy
semmit. A New York-i színház úgy
borzalmas, ahogy van. Hány napig
maradsz?  Azt mondja, tíz. Na, jó,
akkor elôször is nézd meg ezt az
elôadást, na és arról se feledkezz
meg, és még azt is meg kellene
nézned. Öt perc alatt fölsoroltam
neki húsz olyan dolgot, amit nem
volna szabad kihagynia. 

Marton Éva: – Ott mintha a
klasszikusokat egyre inkább hanya-
golnák...

U. L.: – Nem hanyagolják. A
musicalek és a klasszikusok körül-
belül ugyanabba a kategóriába
tartoznak. Ôk a biztos közönség-
vonzó elôadások, ezek mennek a
nagyobb színházakban. A kis
színházak pedig tele vannak köze-
pes vagy rossz vagy nagyon érde-
kes elôadásokkal. De fôleg új da-
rabokat mutatnak be. Ez a nagy
különbség az angolszász és a ma-
gyar színház között: ott természe-
tes és fontos, hogy új mûveket
mutassanak be, amelyeknek a
nagy része fabatkát sem ér. De
maga a tendencia, hogy új és új
darabokat mutatnak be, az termé-
keny talaja az új drámának, az új
típusú színháznak. Nálunk ez
még mindig nem, vagy már
megint, vagy most éppen nem
természetes...

M. É.: – Mennyire áthozhatóak,
mennyire fordíthatóak le ezek a da-
rabok? Hogyha már azt mondod,
hogy itt kevés az új dráma, hiszen
hazai dráma kevés születik.

U. L.: – Javul az arány, de még
mindig több mû születik, mint
amennyit bemutatnak. Lehet,
hogy renitens vagyok, de azt
mondom, nem tragédia, ha egy
kicsit gyengébb színvonalú dara-
bok is bemutatásra kerülnek, és
aztán elvesznek a süllyesztôben.
Nem hogy nem baj, azt gondo-
lom, ez feltétele a további fejlô-
désnek. A külföldiek közül sok-
kal többet be lehetne hozni. Egy
pici kockázatvállalással, egy pici
érdeklôdéssel. Mit írnak ma a vi-
lágban, mit írnak a kortársaink,
azok, akik ugyanabban a világ-
ban élnek, mint mi? Miért van
nekünk több közünk valakihez,
aki hatszáz  éve élt Európában,
mint ahhoz, aki most él Ameri-
kában, Grönlandon, Dél-Afriká-
ban? Persze, az ismerôsség min-
dig fogódzópont, tudjuk, hogy
viszonyuljunk Goethéhez, Sha-
kespeare-hez, Madáchhoz. És
még nem biztos, hogy tudjuk,
hogyan viszonyuljunk egy Kár-
páti Péterhez, vagy egy Toni
Cushnerhez. 

M. É.: – A színházakat többek kö-
zött az köti össze, hogy ezek most nem
jól mûködnek. Milyen kiutak van-
nak?

U. L.: – Közhely, hogy az úgy-
nevezett mûvészet, a kísérletezés
a kisebb színházakba szorul, amit
lehet kényszerpályának nevezni.
Én speciel ennek örülök, nagyon-

nagyon szeretem a színház köz-
vetlenségét, és nem kell attól fél-
ni, hogy a világ összedôl, hogyha
egy elôadás nem jön úgy össze,
ahogy össze kellene jönnie. Ezt
egy pici színházban az ember
megengedheti magának. Azok-
ban a nagy termekben, ez nem
egyszerûen pénz kérdés, ahol egy-
szerre ezer vagy ezerkétszáz nézôt
kell kiszolgálni, az embernek nin-
csen erkölcsi alapja arra, hogy
olyan dolgot csináljon, amelyben
ô sem biztos.

M. É.: – Klasszikus szerzôk men-
nek Párizsban, Londonban és Ameri-
kában, és Pesten is ugyanaz a dráma
szövege, és mégis, úgy gondolom, egé-
szen máshogy szólnak itt és ott.

U. L.: – Nagyon nagy baj vol-
na, hogyha ugyanúgy szólná-
nak. Egyébként létezik a színhá-
zi McDonald´s. Ez egy létezô
tendencia: a szerzôk, zeneszer-
zôk, sôt néha a koreográfusok is
levédetik a termékeiket, és azzal
a feltétellel adják el külföldre a
jogokat, hogy csak ugyanúgy le-
het megcsinálni. Van, aki ezt
hajlandó is teljesíteni, s van aki
mégiscsak becsempészi a saját
egyéniségét az elôadásba, és
van, aki éppen ezért lemond a
bemutatásáról. Természetes,
hogy az élô színház mindenütt
más,  mert más kulturális nyel-
vet beszélünk, nemcsak más
szavakat használunk, minden
gesztusunk, minden utalásunk
más,  és én személy szerint na-
gyon utálnám azt, hogyha ezek
a különbségek drasztikusan
csökkennének.

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

Világszínház az egész

Kulcsár Katalin, mûsorvezetô:
– Most pedig készüljenek az
újabb attrakcióra, állatok lép-
nek a porondra, beszélnek,
gondolkodnak, vágyakoznak,
álmodoznak, csakúgy, mint mi.
Tízmillió évvel ezelôtt éltek, és
jókedvében teremtette ôket Al-
berto Moravia, az olaszok író-
ja. Mesék nem is annyira gyere-
keknek, mint inkább gyermek
lelkû felnôtteknek. Találkoz-
hatnak a könyvvel június ele-
jétôl a Móra Ferenc Könyvki-
adó standján.

Peredi Mária: – Moravia ezzel a
kötetével meglepetést fog okozni olva-
sóinak, bár a meglepetés nem lesz tel-
jes, hiszen a kötet címlapja valamit
már sejtet arról, hogy mit tartalmaz-
nak ezek az írások, hiszen a kötetet
végig Sajdik rajzai illusztrálják.

Székely Éva: – Ez az új könyv,
amely mesekönyv, ez a Történe-
lem elôtti történetek valóban egye-
dülálló ebben az életmûben, hi-
szen egy olyan íróról van szó,
akitôl senki sem várta volna,
hogy  mesekönyvet írjon. Ô egy
magábaforduló, a világról igen-
csak komor képet alkotó ember,

de tud a gyerekek nyelvén írni, és
ami még fontosabb – humora
van. Az ô állattörténetei, azok
nem emlékeztetnek Ezópus vagy
La Fontaine állattörténeteire,
nem példabeszédek, nem ál-
latbôrbe bújtatott mesék, bár
mindig van mögöttes értelmük.
Az ô meséi az történelem elôtti
idôkben játszódó állattörténe-
tek, például a jégkorszakban ját-
szódik az egyik, amikor olyan hi-
deg volt, hogy a gondolatok
azonnal megfagytak és jégbetûk
formájában bárki számára olvas-
hatók voltak, a gondolat meg-
szülôinek feje fölött.  Aztán me-
sél egy bálnáról, amelyik valaha
kicsi volt és tóban élt, de szere-
tett volna nagy lenni, ezért átköl-
tözött a tengerbe. Meg is nôtt a
nagy vízben, de el is hízott és
fôleg elbutult. A tóba azonban
már hiába vágyott vissza, a lábai
már nem bírták visszavinni. Az-
tán elmélkedik egy zsiráfról, aki
magányosan nôtt fel, és nem is
tudja, hogy milyen, nem tudja,
hogy ô magas, hosszú a nyaka,
kicsi a feje. Ô egy egészen ap-
rócska állatnak hiszi magát, és

aztán útra kél, hogy megtudja,
milyen is valójában, és amikor az
övéi közé ér, akkor hiszi is meg
nem is, hogy ugyanolyan mulat-
ságos, mint a rokonai.

P. M.: – Ahhoz, hogy ezeknek  a
mulatságos Moravia-meséknek a lé-
nyegét megközelítsük, legalább egyet
meséljünk tovább, az ôskorszakban
játszódó mesét, amikor az állatok
gondolatai jégbetûkben megjelennek
a fejük fölött. Itt az történik utána,
hogy ez az állat, egy rozmár talán,
hall arról, hogy vannak olyan helyek
a világon, ahol meleg van és ahol
mindenki azt gondol, amit  akar, hi-
szen a melegben a jég elolvad, és nem
olvashatók mások számára a gondo-
lataik. És amikor elmegy erre a hely-
re,  és megismerkedik ezzel a különös,
újszerû, vonzó és ugyanakkor mégis
taszító világgal, rájön, talán jobb,
hogyha nem ismerjük meg mások
gondolatait, amelyek nem feltétlenül
esnek egybe azzal, amit  mások mon-
danak, és visszavágyik az ô saját vi-
lágába, ahol – ha nem is gondolko-
dom - de legalább rosszat sem gondo-
lok. Szóval, ezeknek a meséknek
azért mély filozofikus tartalma van.

Sz. É.: –  Az a világ, amit Mo-
ravia varázsol körénk, és az álla-
tai köré, az a Természet anyának
a világa, naggyal is írja mindig,

hogy Természet. És nála a termé-
szet nem jó  és nem rossz, és so-
ha nem úgy viselkedik, mint
ahogy szeretnénk. Nála a termé-
szet csupa meglepetés,  és azt su-
gallja, hogy ha jó megfigyelôk va-
gyunk, akkor megfejthetjük a ter-
mészet titkait. És Moravia renge-
teget utazott a világban, kíváncsi
szemmel és legjobb könyve saj-
nos magyarul nem jelentek meg,
az útikönyvei. Ô mindig megsej-
tette a látszat mögött a valóságot.
És úgy gondolom, úgy látom, a
természet titkairól is sokat tud.
Ôszerinte a világ gazdátlan, a ter-
mészet teljes közönnyel figyeli az
élôlények huncutkodásait, erôfe-
szítéseit. Nála a természet nem
üt vissza,  nála a természet olyan,
amilyen. Hiányzik az istenkép-
zet, a jót dicsérô és a rosszat bün-
tetô. Ha megjelenik is a Minden-
ható, akkor ô is a természet része.
Moravia egy tízmillió évvel
ezelôtti világban antropomorfi-
zálja az állatok viselkedését. Ak-
kor amikor az embernek még hí-
re-hamva sem volt. 

(Elhangzott az Irodalmi Újság
2000. május 20-i számában. Szer-
kesztô: Antall István. Felelôs szer-
kesztô: Kôrösi Zoltán.)

Moravia meséi
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A Libri üzlethálózatban regisztrált vásárlások 
számítógépes összesítése alapján

4. Merle, Robert:
Veszedelem és dicsôség

Európa Könyvkiadó

5. Závada Pál:
Jadviga párnája

Magvetô Könyvkiadó

6. Borbíró Zsóka (összeáll.):
Ballagásra

Novella Könyvkiadó

7. Márai Sándor:
A gyertyák csonkig égnek

Helikon Kiadó

8. Lovas István:
Második jobbegyenes

Kairosz Kiadó

9. Szabó Magda:
Merszi, möszjô

Európa Könyvkiadó

10. Updike, John:
Gertrud  és Claudius
Európa Könyvkiadó

11. Egely György:
Tiltott találmányok

Egely Kft.

12. Szutyejev, Vlagyimir:
Vidám mesék

Móra Ferenc Könyvkiadó

13. Knight, Christopher –
Lomas, Robert:
A Hiram-kulcs

Gold Book

14. Mészáros Tibor
(összeáll.):

Éltem egyszer én,
Márai Sándor
Helikon Kiadó

15. Remarque, Erich Maria:
Állomás a horizonton

Aquila Könyvkiadó

16. Baigent, Michael –
Leigh, Richard:

Mi az igazság a holt-
tengeri tekercsek körül?

Holnap Kiadó

17. Kundera, Milan:
A lét elviselhetetlen

könnyûsége
Európa Könyvkiadó

18. Ellis, Bret Easton:
Glamoráma

Európa Könyvkiadó

19. Goodall, Jane –
Berman, Phillip:

Amíg élek, remélek
Athenaeum 2000

Könyvkiadó

20. Hawking, Stephen W.:
Az idô rövid története

Maecenas Könyvek

Esterházy Péter:
Harmonia caelestis
Magvetô Könyvkiadó

Rowling, J. K.:
Harry Potter és a titkok kamrája
Animus Kiadó

Golden, Arthur:
Egy gésa emlékiratai
Trivium Kiadó

1.
2.
3.

Minden könyv egy helyen!
TANKÖNYVCENTRUM
a Kódex Könyváruházban

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

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

Minden könyvet egy helyrôl!

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

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

„Mindenfélét, de nem mindent”

Elôzetes telefonos egyeztetés alapján 
díjtalan kiszállás, szállítás.

A Városháza Kiadó könyvheti ajánlata
A mi Budapestünk sorozat legújabb kötete

magyarul (250 Ft), angolul és németül (350 Ft) 

Gál Éva: Margitsziget
Budapest legszebb parkja, a vízölelte sziget múltját és jelenét

ismerhetjük meg a gazdagon illusztrált kis kötetbôl. 

Terjeszti a Sík Kiadó
1064 Budapest Podmaniczky u. 65. Tel./fax: 331-6332,

sik@mail.matav.hu

Szeretettel várjuk az ÜNNEPI KÖNYVHÉTEN a Deák F. utcában
az OTP elôtti standunkon.

Mesekönyvek, lapozó-könyvek és leporellók kaphatók.
Június 2-án szombaton 11 órakor Radvány Zsuzsa grafikusmûvész és Juhász

Magda írónô dedikál.
Új könyveink: Juhász Magda – Radvány Zsuzsa

IHAJ, CSUHAJ, VIGALOM (leporelló)
Juhász Magda – Radvány Zsuzsa: A HENCEGÔ KISKAKAS (leporelló)

MMuunnkkáátt  aajjáánnll

A PASSAGE KÖNYVKIADÓ
marketinges munkatársat keres.

Fiatal, dinamikus, szakmai tapasztalattal,
gépkocsival és vállalkozói igazolvánnyal rendelkezôk

jelentkezését várjuk.
Szakmai önéletrajzot Bp., 1439 Pf. 610 címre kérjük

SANTOS Kiadó
1132 Bp., Váci út 6.

T: 329-3592 F: 339-8498 E-mail: santos@matavnet.hu
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Az
evidencia
szépsége
Csaplár
Vilmos:
Semmit,
örökké
Ister Kiadó

A kötetben rövid történetek
sorakoznak. Ezeket ma szak-
szerûen rövidtörténetnek ne-
vezzük. Ugyanis nem novel-
lák, nem elbeszélések. Ahhoz
túl rövidek. De nem is anek-
doták, egypercesek, krokik,
mivel másképp rövidek. S
nem aforizmák, epigrammák,
nem medáliák és nem klári-
sok. Nem, mert nem a filozó-
fia és nem a líra, hanem az
epika körébe tartoznak. Bár
rejlik bennük bölcselem és lí-
ra. Az Egy gondolat, mely bánt
engemet már a címével is (és
milyen pofátlanul) költôi.
Vers/szerû/? Talán. Allegóriá-
ja valaminek, amit egyikünk
sem óhajt közelebbrôl megne-
vezni. De mindnyájan értjük,
éljük. Történet, történéstele-
nül. Így szól: „Az ablaküve-
gen elindult egy esôcsepp,
egyesült egy alatta levôvel. A
nagy csepp megmozdult, foly-
ni kezdett lefelé. Mintha nem
folyt, hanem szökdelt volna,
meg-megállt. Magába olvasz-
tott még egy harmadik csep-
pet is, így folytatta kanyargó
útját, míg valami megállította,
talán egy üvegre tapadt kosz.
Pár pillanat múltán kettévált,
kikerülve az akadályt, s két
cseppként pergett lefelé”.

Csaplár Vilmos rövidtörté-
netei: helyzetdalok. Zenei
szerkezetre kattognak, pereg-
nek. Repedezett dallamív visz
elejüktôl bevégzésükig. A
mondatok is rövidek. Gyakor-
ta csak két-három szó képezi
ôket. Egy. Egy se. 108 oldal a
könyv, de legalább ennyit
nem írt meg a szerzô. S amit
nem írt meg, azt is el kell ol-

vasni. Benne van. Mint az
anyában az, ami halad. Halad,
amíg a fiú másutt (kétszáz ki-
lométerre) ül. „Hibás sejtek
képzôdnek”, és még egy park,
„mindkettônket túlélô” (Az
anyám és én).

A rövidtörténetnek hosszú
története van. Azért rövid,
mert hosszú. Sört iszom a tera-
szon – ez az egyik írás címe.
„Már ittam egy üveggel, a má-
sodiknál tartok” – ez az írás
kezdô mondata. Jön még utá-
na negyvenegy (tehát van ir-
datlanul hosszú rövidtörténet
is.) De maga a történet ott van
a cím és az elsô mondat kö-
zötti fehér sávon, a betûkkel
be nem vetett harminc négy-
zetcentiméteren.

A rövidtörténetben az a jó,
hogy mindig legalább két tör-
ténet. Sôt több. A történetek
általában egyesülnek (mint az
emlékezzünk-vízcseppek),
majd általában szétválnak
(lásd fent). Ezeket az egyesülé-
seket az egyszerûség kedvéért
életnek nevezzük. Csak az író-
gép kopása szempontjából
fontos, hogy É-vel vagy é-vel
írjuk-e.

A rövidtörténetet jól el lehet
rakni. Észbe, szívbe, egy má-
sik szívbe, emlékkönyvbe.
Memóriába. Hálás mûfaj, és
agresszív. Dolgozik az olvasó-
jában. Mondja a magáét. Nô.
A regény ebtelep, de a rövid-
történet hûséges kutya.

A rövidtörténet komoly,
mert tulajdonképp még rövi-
debb szeretne lenni. Úgy sze-
retne lenni, hogy nincs is. Ez
szépen hangzik, de persze
képtelenség. Ahol képtelenség
van, ott humor is van. Tele-
fonszex: míg a pár a test rö-
vidtörténetét bonyolítja az
ágyban, a mobiljaik a fejük-
hátuk felett, összegerjedve ke-
félnek. Párna és éjjeliszekrény
szexuális fesztávja egy köbmé-
ternyi éterben. A lenti aktus a
fönti segítségével beszéli el és
ki magát.

Aztán a rövidtörténet a rö-
vidtörténetben. Az applikált
graffiti. A „Hajrá, fradi!”, a
„RÖGTÖN JÖVÖK”, a kis-
betûsek, az álgraffitik. A kü-
lönféle szövegelemek, szocio-
lektus-vegyértékek kémiája.

Meg az uralkodó belsô be-
széd. A Semmit, örökké egy kö-
zépkorú íróférfi erôs figyelem-
bôl, empátiából és kérlelhetet-
lenségbôl párolt lelki magán-
beszéde. A kérlelhetetlenség
jelenthet szeretetet is. A ma-
gánbeszéd azt, hogy a több
tucat rövidtörténet belerende-
zôdik a stiláris homogenitás-
ba. A rövidtörténet a kép. A
kötet a tárlat.

Csaplár Vilmos sosem volt
bôbeszédû író, kedvelte azon-
ban a dinamikus, olykor teát-
rális mondatokat. A csönde-
sebb nyelvi nyilvánosságban
intenzívebb lett az alkotói je-
lenléte, bár talán még gyak-
rabban lemondhatna a mon-
dásról a/z el/hallgatás javára.
A visszametszô írástechnika
folytán néha vészesen közel
kerül a közhelyekhez, eviden-
ciákhoz. A zónához, ahol a
rövidtörténet már önmaga el-
lenkezôjévé kurtul. (Vö.: „Tá-
madt egy luk a szöveten”).
Ám a szóteremtés (például:
kefirmise), a tárgytalálás
(Nincs-van fohász), a strukturá-
lás (etalon: Ôsmasszívum)
úgy megszépíti az evidenciá-
kat, hogy azokból elôszörol-
vasott sosemlátott válik.

S minden utolsó mondat hi-
bátlan. A legeslegutolsó töké-
letes: „Jön a részecskeellenôr,
és szélnek ereszt”.

T. T.

A NATO
és a 
magyar
politika
(Szerk.: Glatz Ferenc)
MTA, 620 Ft

„Új kutatási ágazat született
Magyarországon: a stratégiai
védelmi kutatások akadémiai
kutatási ágazata. A kutatás „ci-
vil” szervezeti keretben és a ci-
vil társadalom szempontjait
követve történik” – írja a ta-
nulmánykötet bevezetôjében
a szerkesztô.  A szovjet rend-
szer a védelmi kutatásokat
„katonapolitikának” tekintet-

te, és még a nyolcvanas évek-
ben is kizárólag a hadsereg ke-
retében tartotta. A rendszer-
váltás után civilek, akadémiai
kutatók is szerepet vállaltak a
védelmi kutatások fejlesztésé-
ben. A jól képzett katonai
szakembergárda természete-
sen továbbra is részese a kuta-
tásoknak. Az MTA Politikai
Tudományok Intézete 1996-
tól folytat védelmi kutatáso-
kat. E két erô – az akadémiai,
valamint a katonai kutatás –
összefogásának eredménye e
kötet, mely a hazai védelmi
kutatások elsô nagyobb aka-
démiai dokumentuma: a NA-
TO és Magyarország viszo-
nyának szintetizáló elemzése.

Kulcsár Kálmán – a hazai ci-
vil kutatások elindítója -, Ju-
hász Erika és Matus János ta-
nulmánya a NATO változá-
sát,  Magyarország csatlakozá-
sának politikatörténeti átte-
kintését, és a csatlakozás biz-
tonsági hatását tárgyalja. A
második fejezet középpontjá-
ban egyfelôl a csatlakozás ka-
tonai követelményei állnak –
a hadsereg vezetôinek tollá-
ból: a csatlakozással kapcsola-
tos katonai feladatok, a sorka-
tonai szolgálat változásai, a
honvédelem központi igazga-
tása, Magyarország szerepvál-
lalása a mediterrán térségben.
Megtudhatjuk, hogy a régióra
az ún. „puha” biztonsági
problémák, azaz a szegénység,
munkanélküliség, migráció
jellemzôek, ugyanakkor a
szomszédos térségek „ke-
mény” kockázatai ( terroriz-
mus, fegyverkonverzió) áthat-
ják az egész területet. Más-
felôl a csatlakozás „civil” kö-
vetelményei – az MTA kuta-
tóinak írásai is helyet kapnak:
a csatlakozás közjogi össze-
függéseirôl, a civil kontrollról,
valamint a polgári védelem
feladatairól tudósítanak.
Hasznos és kívánatos a kötet
végén található jegyzék, mely
a NATO-ban használatos  ka-
tonai rövidítéseket értelmezi.
A tanulmánykötet az MTA
stratégiai kutatások program-
jában a Magyarország az ez-
redfordulón c. sorozatnak ti-
zenhetedik darabja.

Sz. Zs.

K Ö N Y V A J Á N L Ó
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Michelberger Miklós: A LYUKA-
CSOS TEHÉN. Reklámkritikák és
egyéb válogatott írások
A könyv a magyar reklámszakma
egyik sajátságos, nagyon eredeti gon-
dolkodású tagjának munkáiba és véle-
ményébe ad betekintést. Mûfaja
ugyanúgy  meghatározhatatlan, mint
az egyes részek, fejezetek egymásutá-
nisága, viszont minden rész tartalmas,
tanulságos és nem szervesen építkezô.
Éppen ezért bárhol elkezdhetô, foly-
tatható és abbahagyható, egyszóval
eklektikus.
370 oldal, 2001 Ft, fûzött

Reidmacher, Peter: EXCEL KÖZ-
GAZDÁSZOKNAK
Ez a mû az olvasó Excel-alapismerete-
ire támaszkodva a matematika, statisz-
tika és a pénzügyek kiválasztott terüle-
teinek elméleti áttekintését követôen
mutatja be az Excel közgazdasági gya-
korlati feladatokhoz kapcsolódó, az
adott módszertanon alapuló használa-
tát. A kötet csak feladatokat és azok
megoldásait tartalmazza, alapvetô táb-
lázatkezelési ismereteket nem. A szer-
zô a könyvben az angol MS Office 97
Excel táblázatkezelô programját hasz-
nálta.
280 oldal, 2600 Ft, fûzött

Réti György: ALBÁNIA SORSFOR-
DULÓI
A kötet Albánia történetének elsô ma-
gyar nyelvû összefoglalója. Ismerteti

és elemzi az albán nép sorsfordulóit
az illír eredettôl napjainkig. Különös
figyelmet szentel a XX. századnak és
külön fejezetben tárgyalja Koszovó
történetét és az 1999. évi koszovói há-
borút. A könyvbôl megismerhetô to-
vábbá az  albán–magyar kapcsolatok
története is.
425 oldal, 2900 Ft, kötve

Tomka Béla: MAGYARORSZÁGI
PÉNZINTÉZETEK  RÖVID TÖR-
TÉNETE 1836–1947
A szerzô a modern pénzügyi rendszer
magyarországi kialakulásának rövid és
közérthetô történetét kívánta megírni,
a kötet tehát bevezetést nyújt a hazai
banktörténetbe. Ezt szolgálja a vi-
szonylag részletes irodalomjegyzék és
a fogalommagyarázat is.
183 oldal, 1890 Ft, fûzött

Szegedi Zoltán–Marer, Paul (szerk.):
VÁLLALATI ESETTANULMÁ-
NYOK  3.  (Informatika–kereskede-
lem)
A kötet az informatikai és a telekom-
munikációs, valamint a kereskedelmi-
disztribúciós ágazatokban mûködô
vállalkozások (vagy részlegeik) egyes
funkcionális területeinek dilemmáit
mutatja be. Ezek között található ter-
mékfejlesztésre, szervezetalakításra, ki-
szervezésre, üzleti folyamatok újra-
szervezésére stb. irányuló kérdésfelte-
vés is.
157 oldal, 1490 Ft, fûzött

Az Argumentum Kiadó
könyvheti ajánlata

Megrendelhetôk az Argumentum Kiadóban:
1085 Budapest, Mária u. 46. fsz.,

új telefon: 485-1040, fax: 485-1041

A Baumgarten Alapítvány
ünnepei
Beszédek, megemlékezések
A Palatinus Kiadóval közös
kiadás
Ára: 1200 Ft

Beney Zsuzsa: Két parton
Versek
Ára: 950 Ft

Bitó László: Izsák tanítása
(Az Ábrahám és Izsák címmel
1998-ban megjelent regény foly-
tatása)
Ára: 1500 Ft

Csorba Sándor:
Bessenyei György világa
Irodalomtörténeti füzetek
145. sz.
Ára: 1100 Ft

Határ Gyôzô: Szélhárfa I–III.
(Rákóra ideje, Félreugrók –
Megtántorodók, Antisumma)
Filozófiai elmélkedések
Ára: 1500 Ft

Maróti Egon: A delphoi Pythia
sportversenyeinek gyôztesei
(Apolló Könyvtár)
Ára: 1100 Ft

Nagy Csaba: A magyar emig-
ráns irodalom lexikona A–Z
A Petôfi Irodalom Múzeum –
Kortárs Irodalmi Központtal kö-
zös kiadás
Ára: 3500 Ft

Nagyszombati kódex
1512–1513
Régi magyar kódexek 24. szám
A nyelvemlék hasonmása és
betûhû átirata
A Magyar Nyelvtudományi Tár-
sasággal közös kiadás
Ára: 2900 Ft

Schöpflin Gyula:
Marokszedés
Esszék, tanulmányok
Ára: 1200 Ft

Vajay Szabolcs:
Én, Anonymus
Regény – 2., javított kiadás
Ára: 1700 Ft

A BALASSI Kiadó könyvheti ajánlata

A könyvek megvásárolhatók az Ünnepi Könyvhét idején a Vörösmarty
téren a Balassi Kiadó standjánál, és a Balassi Könyvesboltokban:

Balassi Könyvesbolt: 1023 Bp., Margit u. 1. T/F: 212-0214
Kis Magiszter Könyvesbolt: 1053 Bp., Magyar u. 40. T: 327-7796,

Kortárs Mûvészeti Könyvesbolt (Ludwig Múzeum):
1011 Bp., Budai Vár „A” ép. T: 375-7533 F: 212-2534

Terjesztési Iroda: 1016 Bp., Attila út 20. T: 214-9673, F: 214-4627

Pázmány Péter:
Isteni igazságra vezérlô
kalauz...
Bibliotheca Hungarica Antiqua
sorozat, 
hasonmás kiadás, 1092 oldal +
kísérô tanulmány, 5000 Ft
Pázmány Péter:
Válogatott prédikációk
Milleniumi könyvtár sorozat, 
220 oldal, 590 Ft
Cseke Péter:
Horváth István
Kortársaink sorozat, 180 oldal,
1200 Ft
A magyarországi
boszorkányság forrásai II.
600 oldal, 4500 Ft
Ferdinándy Mihály:
III. Ottó, a szent császár
360 oldal, 1900 Ft
Giuglielmo Cavallo – Roger
Chartier: Az olvasás
kultúrtörténete a nyugati
világban
420 oldal, 3500 Ft
Tokaji András: Zene a sztáli-
nizmusban és a Harmadik

Birodalomban
140 oldal, 1200 Ft
Puskás Ildikó:
Lélek a körforgásban
A hinduizmus születése
300 oldal, 1800 Ft
Gergely Ágnes: Ôrizetlenek
156 oldal, 1500 Ft
Poós Zoltán:
Felkészülés kedvenc
mondatomra
150 oldal, 1500 Ft
Hazai Attila:
Szex a nappaliban
200 oldal, 1600 Ft
Szabó Júlia:
A mitikus és a történeti táj
450 oldal + 7 ív képmelléklet,
2500 Ft
Molnár József:
Misztótfalusi Kis Miklós
Az Európai Protestáns Magyar
Szabadegyetemmel közös
kiadás
500 oldal, 2800 Ft

Könyvesboltjaink:
Budapest, IX. Kinizsi u. 1–7., Tel/fax: 217-0233/7159 m.

Budapest, IX. Fôvám tér 8., Tel: 216-1850/6324 m.

Az Aula Kiadó ajánlata

Tersánszky J. Jenô:
III. Bandika a vészben
212  oldal, kötve 1300 Ft
III. Bandika egy füttyös kanárimadár,
„aki" Budapesten látta meg a napvilá-
got a II. világháború alatt, a nyilaster-
ror  tobzódása idején. 

Hans Habe: Magyar tánc
Ford. T. Bíró Katalin
304 oldal, kötve 1400 Ft
Ismét új felfedezés: ismeretlen Habe-
regény, melyben az író az 1956. évi
magyar forradalom eseményeit  vetíti
elôre. Magyarország elsô világháború
utáni társadalompolitikai  hátterétôl
egészen az orosz megszállásig terjedô
és az azt követô idôszakot nyomon
követô cselekmény a cselédfiú,
Sulyok Béla és a gróf leánya, Margit
közt szövôdô gyengéd szálakat raj-
zolja meg. A rövid, szenvedélyes vi-
szony után  hoppon maradó Béla
csalódottságában csatlakozik a kom-
munista mozgalomhoz… 

K.u.K. Kiadó , 1138 Népfürdô u. 15/A
T/F: 239-1189, 359-1634 E-mail: kukkiado@ax.hu

K.u.K.     kantson

könyveinkbe!
A K.u.K. Könyvkiadó könyvheti slágerei
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Füst Milán:
A feleségem története
Fekete Sas, 1950 Ft

Új, gondozott szöveggel jelent
meg a Fekete Sas Kiadó Füst
Milán-életmûsorozatában az
író leghíresebb, s egyben „leg-
nagyobb” mûve is: A feleségem
története címû nagyregény. E
mû szerzôjét a Nobel-díj köz-
vetlen közelébe juttatta, de
már korábban a világhír felé
vette útját. A hazai könyvpia-
con majd egy évtizedig hozzá-
férhetetlen volt.

Rendhagyó mû, egy rendha-
gyó alkotó rendkívüli alkotása,
melyet állandóan újra és újra le-
het olvasni, s mindig újabb ar-
cát mutatja. Ez(ek) az arc(ok) a
Füst-életmû arca(i), mind, ami
Füst Milán akart lenni egykoron
mûveiben – s talán életében is. 

A nagy magányos nagyregé-
nye ez – mirôl is? A szerelem-
rôl, a szeretetigényrôl, magáról
az emberrôl... 

Általában a féltékenység re-
gényének szokták nevezni, s
úgy is gondolják, hogy ez a re-
gény kezdômondata: „Hogy a
feleségem megcsal, régen sej-
tettem.” (Az idô születése regé-
nyének nevezni Bernard Noel
nyomán inkább csak világiro-
dalmi helyének kijelöléséhez,
mint a mû értelmezéséhez jó.) 

A féltékenység csak egyik ele-
me ennek a látszólag egyenes-
vonalú történetnek, ahogyan a
cselédtörténet az Édes Anná-
ban. Sokkal többrôl van itt
szó, ahogy az író maga figyel-
meztet rá egyik levelében...

Aki csupán a „féltékenység
regényeként” akarja olvasni, az
is élvezetes órákat tölthet a
mûvel.

Holott a regény igazi elsô
mondata a mottó kezdete:
„Téged fennen szólítunk,
hogy ilyennek teremtetted az
embert...” (S talán ez is Füst al-
kotása.) 

Állandóan visszatérô meg-
jegyzései a Jób könyvét idézik,
a kérdésbôl állítások lettek:
„Mert ilyen az ember.” 

Lehet-e csak a történetre fi-
gyelni, az egyenes szálú törté-

netre, amelyik azonban foly-
ton elkanyarodik? Nem kell-e
lépten-nyomon gyanakod-
nunk olvasás közben, amikor
ilyen kiszólásokkal találko-
zunk: ezt is, azt is felírta Störr
kapitány a füzetébe, az egész
feljegyzési füzetét életírásnak
nevezi – nincs-e itt valami
másról is szó? 

Összefoglaló mû A feleségem
története, tulajdonképpen annak
foglalata, mik munkásságának
(életének?) legfontosabb kérdé-
sei. Szóval – nem önéletrajz!
De egészen biztosan önértel-
mezés. (Persze, melyik mû nem
az is.) És persze, játék – hatal-
mas, véget érni nem akaró já-
ték: hajóskapitányokkal, nôk-
kel, egzotikus tájakkal, szellem-
idézéssel. „Az író játssza a kapi-
tány szerepét, aki az író szere-
pét játssza. A kör bezárulna, ha
nem játékról lenne szó. S még-
hozzá milyenrôl! Mélyen me-
tafizikai játék ez.” – írta egy ju-
goszláviai értôje, Sveta Lukic.

Kalandra fel, Olvasó! Egy jó
könyvvel, egy nagy regénnyel
– az életünkkel.

Zsoldos Sándor

Kállai R. Gábor:
Prágai kóborló
Kávé Kiadó, 200 oldal, 750 Ft

A kötet címlapján nem áll mû-
faji megjelölés, nehéz is volna
a négy ciklusba rendezôdô
hosszabb-rövidebb írásokat ily
módon beskatulyázni. Azt
sem könnyû az elsô pillanat-
ban megérteni, mi is az író
szándéka. Fôhajtás Hrabal
elôtt? Tiszteletadás Prága váro-
sának? Vagy Prágára gondolni
egyszerûen meditációs techni-
ka, szellemi lazítás az írói kép-
zelet felszabadítására?

Tagadhatatlan, az olvasó is
beleréved az oldott hangulat-
ba, az ô fejében is megindul a
gondolatáramlás – helyeseb-
ben: elôször csak a képek
áramlása –, de a két hullámve-
rés nem mindenkinél egyfor-
ma gyorsasággal és biztonság-
gal kapcsolódik össze. Elôze-
tes olvasmányélmények kérdé-
se, kinél mikor érkezik el a
„megvilágosodás” pillanata.
Van azonban egy biztos pont
– úgy a kötet derekán –, mely-

bôl elôre is meg visszafelé is
legtöbbünk elvileg követni
tudja a könyv gondolatmene-
tét. (Innentôl kezdve bizonyo-
sak vagyunk benne, hogy van
ilyen!)

Már rég nem Prágáról van
szó. A második ciklus elején
szerzônk a dán egzisztencialis-
ta filozófus, Kierkegaard bôré-
be bújva prédikáció-vázlatot ír
a „Kandúr” fókavadász-hajó
kapitánya számára. Ebben a tá-
lentumokról szóló evangéliu-
mi példázat sajátos értelmezé-
se vágja mellbe a huszadik szá-
zad végi magyar olvasót. Kál-
lai-Kierkegaard – ellentétben a
kánoni szöveggel – nem a ka-
pott aranyakat megduplázó el-
sô és második szolgát dicsôíti
meg, hanem a „nem-vállalko-
zó” harmadikat. Anélkül, hogy
részletesen ismertetnénk az el-
sô pillantásra (meg talán még a
másodikra is) meghökkentô
magyarázatot – hisz az egész
könyvet ajánljuk olvasásra, s
nem különben az idézett evan-
géliumi helyet (Máté 25;
14–29), valamint az ott hivat-
kozott összes változatot –, egy
néhány sort azért nem tudunk
nem idézni ezen ezredvégi
prédikációból:

„Bizony, kedves jó hívek,
amikor a gazda nem adott pa-
rancsot szolgáinak, mit tegye-
nek, s mitôl tartózkodjanak,
jól tudta, nem is kell, mert a
pénz majd megparancsolja
nékik, hogy gyümölcsöztes-
sék, elôírja minden percüket,
lelkük minden rezdülését.
Egyetlen egy szolga maradt
csak, aki megôrizte a legfôbb
belsô törvényt, a szabad aka-
ratot: lehet, hogy kissé egy-
ügyûen, balgán, de maga
döntött a sorsa felett...”

Innentôl kezdve érteni fog-
juk, hogyan kerül a „krédóba”
Lao-ce, a taoizmus, a keleti
bölcselet és az egzisztencializ-
mus számtalan gondolata...
Lehet, hogy néha egy-egy pil-
lanatra érdemes visszaugra-
nunk a ’60-as évek világába,
követendô és végiggondolan-
dó, milyen stációkon is ment
át azóta gondolkodásunk? Kál-
lai R. Gábor mintha erre tenne
igen színvonalas kísérletet.

–nyi

Matúz Gábor:
Ötödik évszak
Ipoly Könyvkiadó, 196 oldal,
1850 Ft

Nehéz egy novelláskötetrôl vé-
leményt nyilvánítani, ha a kö-
tet szerzôje újságíró (meg per-
sze a recenzens is). Szerencsé-
re az életrajzi tények csak a kö-
tet vége felé jelennek meg, és
addigra az olvasónak már ki-
alakult a viszonya az írásmû
saját törvényû világával, így a
személyes motívumok nem
zökkentik ki a tiszta mûélve-
zetbôl.

A kötet címe abszurd novel-
lák füzérét sejteti, ám ha már
jócskán beleolvastunk a
könyvbe, ráérzünk, hogy itt
nem spekulatív ötletekrôl,
gondolati akrobatikáról van
szó. Színtiszta realizmus, amit
olvasunk. Ha pontosak aka-
runk lenni: mondjunk szürrea-
lizmust.

Nem kis irigységgel tölti el az
embert (különösen, ha maga is
tollforgató, és nem csak napi
újságírói feladatokkal akarja
„megvalósítani magát”), hogy
ez a fiatal kolléga milyen sokat
álmodik, és milyen pontosan
meg tudja jegyezni az álmait
addig a boldog pillanatig, mi-
kor is idôt szakíthat a papírra
vetésükre.

Irigykedésre azonban semmi
ok, ha jobban belegondo-
lunk, mert amilyen (mû)élve-
zet e drámai álmok olvasása
könyvben, olyan keserves le-
het – sejtjük, érezzük – álmo-
dásuk ágyban, teljes vagy fél-
álomban, netántán íróasztal-
nál, ébren.

Gyöngykagyló-effektus!
Napjaink értelmiségei (vajon

csak értelmiségi) életformájá-
nak tükre, személyiségünk ár-
nyéka, negatív lenyomata, fel-
dolgozatlan ügyeink, elfojtása-
ink kikristályosodott salak-
anyaga az, amitôl álmainkban
szabadulhatunk... Ha tudunk
álmodni!...

Az Ötödik évszak szerzôje sze-
rencsésnek mondhatja magát,
mert jócskán birtokában van
eme képességnek. És persze
könyvének olvasója is (szeren-
csés), mert jól megírt, erôteljes
stílusú novellákat vehet kézbe,

Magyar irodalom
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Bába és Társai
Kiadó

6725 Szeged, Határôr u. 1.
Könyvheti újdonságainkból

&B T

Tömörkény István: Hétrôl hétre
Publicisztikai írások 807 Ft

Kikli Tivadar: Az éjszaka kohói
Visszaemlékezések 650 Ft

Weinrauch Katalin: Hegyek tánca
Ukrajnai (Rahó) szerzô
gyermekkönyve 498 Ft

Polner Zoltán: Isten zsámolyánál
Népi imádságok 1450 Ft

Dér Endre: Viruló évek
Soproni évek – életrajz 498 Ft

Nikolényi István: A Szegedi Szabadtéri
Játékok 1992–1999 807 Ft

Turi Tímea: Kamaszversek 300 Ft
Szegedtôl Szegedig, 
Antológia 2000 1450 Ft

Jusztin Harsona: Szülôföldtelenül 498 Ft
Markó Pál: Halk harangütés

Versek, elbeszélések 970 Ft
Gyenes István: Szent István

Történelmi kifestôkönyv 400 Ft
Gyenes István: Szent László

Történelmi kifestôkönyv 400 Ft
Gyenes István: Szent Imre

Történelmi kifestôkönyv 400 Ft

A könyvek megrendelhetôk: a nagyobb könyvesboltokban vagy telefonon: 62/464-015

A könyvek megvásárolhatók minden
nagyobb könyvesboltban,

és megrendelhetôk a kiadótól
1134 Budapest, Apály utca 2/B.

Telefon/fax: 359-9825

Fekete György – Sunyovszky Sylvia:
A Szent Korona ezer arca
A/4, 250 oldal, 1000 színes képpel, kötve, enveloppal, 6800 Ft
A Dávid Katalin akadémikus mûvészettörténész bevezetôjé-
vel megjelenô kötet az egyházi és világi koronaábrázolások
terjedelmes gyûjteményének legjellemzôbb, legérdekesebb
darabjait ábrázolja 1000 színes képen. A válogatás többek kö-
zött a következô területeken fellelhetô koronaábrázolásokat
közli: festmények, szobrok, érmék, emlékmûvek, mozaikok,
üvegablakok, fegyverek, népmûvészeti alkotások, reklámok és
a hétköznapok sokféle más tárgya, mûve, eszköze.

A Kairosz Kiadó ajánlata

Bödöcs Pál: Észak beszél
Jegyzetek Knut Hamsun regényeirôl, 195 oldal, 1200 Ft
A norvég irodalomnak Ibsen mellett másik klasszikusa Knut Hamsun.
Regényei a természet ôsi erôivel és tiszta képeivel szemben a kapitaliz-
mus korának elbizakodott és elbizonytalanodott embereit mutatják be.
Egyfajta sajátos, belsô életrajzot ad Knut Hamsunról ez a könyv, írásai-
nak ismerôi akár esszéregényként is olvashatják.

Tôkéczki László: Tisza István
254 oldal, 1700 Ft
„Tisza István személyérôl és életmûvérôl a legutóbbi idôkig a >>haladó
kortársak és utókor<< kliséi élnek a köztudatban. Jellemzô, hogy bár már
elég sokan tudják, hogy ellenezte a háborút, közkeletû panel az, amely
Tisza Istvánt mégis a háborús fanatizmussal azonosítja. Személye az ú.n.
progresszív szemlélet számára még ma is mintegy a >>feudális<< Magyar-
ország megtestesítôje, holott aligha volt nála végiggondoltabban klasszi-
kus liberális (szabadelvû) politikus.” (Tôkéczki László)

Június 2. péntek:

13–14 óra:Tóth Gy. László
Tôkéczki László

14–15 óra:Buda Ferenc
15–16 óra:Sebôk Éva

Június 3. szombat:

15–16 óra:Lovas István
Bayer Zsolt

Június 4. vasárnap:

11–12 óra:Gyurkovics Tibor
14–15 óra:Kamarás István
15–16 óra:Fekete György

A Kairosz Kiadó
szerzôi dedikálnak

az Ünnepi Könyvhéten,
a  Vörösmarty téren,

a Kairosz Kiadó sátránál
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melyekben a valóságszerûen
elôadott álom és az (olykor)
álomszerûen elôadott valóság
egységes, láttató erejû szövetbe
szervesül. Lássuk akár a ke-
resztrôl leszálló útszéli Krisz-
tust Gyôr közelében, vagy a
dedikáló Esterházy Pétert a
Vörösmarty téren.

trencsényi

Bret Easton Ellis:
Glamorama
Európa Könyvkiadó
655 oldal 2500 Ft

Milyen jó nekem – gondolom
én –, hogy tudom élvezni a
magamvarrta ruhát, s tudom,
hogy közte és valamelyik mé-
regdrága bolti cucc között csak
egy cédulányi a különbség.
Mára pedig sikk lett a cédula,
olyannyira, hogy a diktátorok
már nem elégszenek meg a
márkajelzés diszkrét elhelyezé-
sével, hanem mint hajdan a fe-
gyenceknél, úgy a divatvilág-
ban is jól láthatóan a göncök
elejére-hátára nyomják a már-
kanevet. Ma mindennek, még
a törölközônek és a csaptelep-
nek is regisztrált – ® – neve
van. A hordott, fémjelzett
ezek-azok jelentôségüket te-
kintve helyet cseréltek a viselô-
ikkel. Annak, aki hordja, ma
már alig van megkülönböztetô
személyisége, csakis az által fe-
jezôdik ki, nyilvánul meg, nyer
létjogosultságot, hogy kinek a
termékét veszi-viseli-használja.

Errôl a nevesített, masszásí-
tott világról szól az ismert
amerikai pornó-szadista író – a
jelzôk csak írói munkásságára
vonatkoznak, és remélhetôleg
személyiségére nem – legújabb
förmedvénye. Zseniális för-
medvénye, mert amirôl ír, az
borzasztó, de ahogy ír, az
ámulatba ejtô. 

Bret Easton Ellis elôzô köny-
vében, az Amerikai pszichóban
a márkanevek sorjáztak, most
ez kiegészül a hírességekével.
Az önkifejezôdés záloga ma
már nem csak az, hogy mit –
DKNY, CK – viselsz, hanem
hogy ki áll veled szóba, ki jön

el a partidra, te kiére kapsz
meghívást, hol és kivel látnak.
Meghatározó, hogy melyik
sorban állsz. Harc folyik a tün-
döklô világban való részvéte-
lért, a benne maradásért. 

S közben elvesznek az érté-
kek, kihunynak az érzések, va-
lami másra váltódik át, s ami
sajnálatos, de egyben sze-
rencse is, hogy ennek az élet-
nek a szereplôi nincsenek is tu-
datában annak, hogy milyen –
bocsánat – szar nekik. Mert le-
het, hogy nem is elviselhetet-
len ez az életforma, mert ezt
szokták meg, csak mi, innen az
isten háta mögül, mi, a megkö-
vesedettek hisszük, hogy ne-
künk jobb. De miért? 

Sodrása, dinamikája, ritmusa
van a regénynek, Ellis fáradha-
tatlan tempóban sorolja a
topszemélyiségeket, színésze-
ket, modelleket, zenészeket,
énekeseket. A Glamorama
színtiszta enciklopédia. Aki
ebbe a könyvbe nem került be,
az nincs, vagy ha mégis van,
akkor sincs. Ha nem írták meg,
akkor leírták.

És ez még nem minden, mert
egy furcsa viani csavarja, fikci-
ója is van a könyvnek, amikor
a könyv felénél elgondolkoz-
hatunk a világ rendezettségén.
A megrendezettségén. Azon,
hogy a valóság mára már meg-
kérdôjelezhetô, sôt, hihetet-
len. Az sem igaz, amit látunk,
sôt az sem, amit érzünk. Mani-
pulálhatóvá vált minden – a
mindenki már rég nem téma –,
s innentôl kezdve értékvesztet-
té. Hogy ez közhely? Naná,
hogy az. De legalább igaz.

Bagota / ity edt.

Bakó Endre:
Gulyás Pál világa
Csokonai Kiadó, 235 oldal,
850 Ft

Németh László a legdebrece-
nibb költônek tartotta, aki
örökölte Csokonai mûveltsé-
gét, imitált mesterkedését, ter-
mészetközeliségét. Ugyanak-
kor költészetének meghatáro-
zó sajátossága volt a filozofi-

kusság és a mitologizálás –
ezért gyakran homályossággal
és nehezen érthetôséggel vá-
dolták. Alkata a Nyugathoz és
Babitshoz kötötte sokáig, de a
rossz kritikák és a mellôzöttség
végül fôváros és Nyugat elle-
nessé tették. Eszmeileg a népi
írók mozgalmához tartozott,
de idegen volt tôle a nép írók
élményi látása és egyszerû dal-
formája. Megítélése halála
után is éppoly szélsôséges volt,
mint életében. Németh László
fogalmazta meg talán legértôb-
ben Gulyás irodalmi értékét a
Gulyás Pál dolgozószobájában cí-
mû zseniális tanulmányában.
Mivel magyarázható, hogy
egyeseket vonzott, másokat ta-
szított? – erre keresi a választ
irodalomtörténeti munkájá-
ban Bakó Endre, aki nem sza-
bályosan szerkesztett monog-
ráfiát, hanem régebbi és újabb
tanulmányainak sorozatából
állította össze a költô pályájá-
nak elemzését. Úgy véli, Gu-
lyás minden modernsége mel-
lett a mitologizálás, a csalha-
tatlan költôi én hangsúlyozá-
sa, a rögtönzés, a laza formake-
zelés nem egyszer hátrányt je-
lentett a költô megítélésében.

Gulyás Pál költôi indulása
1923-ra tehetô, amikor kortár-
saival együtt Ady-epigonokkal
jelentkezett egy antológiában.
Költészetének alapvonása, a
pesszimizmus és a negatív sti-
lizáció már ebben az idôben
jelentkezik. Az Alkotásnál, a
Napkeletnél, a Pandoránál
publikál (Szabó Lôrinc iskola-
társa volt), majd megjelenik el-
sô kötete a Misztikus ünnepi
asztal. A kötet filozófiai érzé-
kenysége és panteizmusa ké-
sôbbi írásaiban is döntô szere-
pet kap. Sokféle témát énekel
meg, míves technikával. Kar-
dos Pál szerint valamiféle „bo-
tanikai miszticizmust” mûvel,
Kerényi Károly a mítoszok
iránti érzékét emeli ki. A tékoz-
ló címû kötetében már a népi
írók esztétikájához közelít, né-
pies darabokat is ír, de nemso-
kára belátja: „nem tud népi
szóval kiáltani”. Felbukkan a
késôbb oly jellemzô szatirikus
és groteszk él, mely a Rontó Pál
naplójában és a Víg magyar Par-
nasszusban teljesedik ki. Ekko-

riban kezdett kiélezôdni kap-
csolata – az egyébként meste-
reként tisztelt – Babitscsal, aki
erôs hangú kritikájában ki-
emelte a debreceni hagyomá-
nyokhoz való hûségét, ám ki-
fogásolta a könnyû egzoti-
kumhoz való vonzódását. Bí-
rálta, amiért nem tudta versei
színvonalát egyensúlyban tar-
tani. Gulyás éveken keresztül
küldözgette verseit a Nyugat
számára, látszólag elfogadva,
és megfogadva a szigorú szer-
kesztô véleményét. Verseit
alig-alig közölték, s végül a sze-
mélyeskedésektôl sem mentes
vitát 1936-ban Gulyás verse
zárta le, melyben szakított Ba-
bitscsal és a Nyugattal. Az iro-
dalomtörténész szerint Babits
ellenszenvében az alkati, esz-
tétikai másságon túl szerepet
játszott Gulyásnak a népi írói
mozgalomhoz való közelítése,
programszerû Budapest-elle-
nessége, hangsúlyos debrece-
nisége. Nagyobb szerencséje
volt Németh Lászlóval, akinek
figyelmét egy róla szóló tanul-
mánnyal keltette fel. Az akkor
még ismeretlen költô-tanár oly
hozzáértôen írt Németh Lász-
ló munkáiról, hogy kapcsola-
tukból – vitákkal terhes – mély
barátság lett. Németh számta-
lanszor adott közlési lehetôsé-
get Gulyásnak, értôen bírálta
munkáit, Gulyás Pál szintén
rendszeresen írt barátja új
munkáiról, nemegyszer vers-
ben (20 verset írt hozzá!) kö-
zölve véleményét. Gulyás
esszéíró tevékenysége sem el-
hanyagolható, módszerét
azonban sokan nem kedvel-
ték, mert nem volt kíváncsi
mások véleményére, hanem
szabadon alakította ki saját,
szubjektív ítéletét. Mûfordítá-
saiból kiemelkedik a román
balladák magyar tolmácsolása,
valamint az Edda sikeres, a Ni-
belung-ének kevésbé sikerült, de
mindmáig egyetlen teljes átül-
tetése. Utóéletét megannyi el-
lentétes vélemény kísérte és kí-
séri a mai napig: 1945 után an-
tiszemitizmussal és miszticiz-
mussal vádolva félretették, a
’70–’80-as években egyoldalú-
an rehabilitálták. Életmûve
nagyrészt hozzáférhetôvé vált. 

Sz.Zs.

Külföldi irodalom

Irodalomtörténet
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A Perfekt Rt. Könyvhéten megjelenô újdonsága

André Kostolany:

TÔZSDEPSZICHOLÓGIA
kávéházi beszélgetések

Ára 1990Ft

Ez a könyv a sikeres tôzsdések és tôkebefektetôk „kötelezô
irodalma”. Tôzsdei titkokat szellôztet, önálló, független

gondolkodásra és viselkedésre nevel. Nem tankönyv, inkább
egy olyan személy elbeszélései, aki: „nem tanít, csak mesél”.

Kiadványaink megvásárolhatók:

1054 Budapest, Zoltán utca 10. Telefon: 332-2795
1075 Budapest, Madách Imre út 10. Telefon: 268-0238

1138 Budapest, Tomori utca 33. Telefon: 239-5874
1149 Budapest, Buzogány utca 10–12. Telefon: 363-1961

Megrendelhetôk:

1374 Budapest, Pf. 551. Telefax: 239-5874, 322-7020;
internet: www.perfekt.hu; e-mail: korsos@perfekt.hu

Perfekt Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Rt.

A Széphalom Könyvmûhely könyvheti ajánlata

Címünk: 1068 Városligeti fasor 38. T/Fax: 351-0593

A magyar irodalom évkönyve,
1999 (szerk. Buda Attila)
1400 Ft
Jámborné Balog Tünde:
Medárd lépcsôin (elbeszélések)
880 Ft
* DEDIKÁL 3-ÁN 11-KOR 
Jókai Anna: 4447 – Tartozik és
követel (két regény, életmûki-
adás) 2200 Ft
*DEDIKÁL 2-ÁN 5-KOR
Kalász Márton: A rózsafestô (új
versek) 850 Ft
*DEDIKÁL 3-ÁN 4-KOR
Kiss Benedek – Mezey Katalin
– Utassy József: Furcsa világ
(gyermekversek, Rényi Krisztina
illusztrációival) 980 Ft
*DEDIKÁLNAK 3-ÁN 3-KOR
Kristóf Attila: A sátán nyelve
(regény) 890 Ft
*DEDIKÁL 3-ÁN 4-KOR
Lakatos Menyhért: Füstös
képek (regény, 4. kiadás) 1790 Ft
*DEDIKÁL 3-ÁN 11-KOR
Molnár Vilmos: Az olvasó
fizetésérôl (novellák) 880 Ft
*DEDIKÁL 4-ÉN 11-KOR

Pomogáts Béla: Változatok az
avantgárdra
(esszék, tanulmányok) 1200 Ft
Röhrig Géza: Sziget (új versek)
980 Ft
*DEDIKÁL 2-ÁN 4-KOR
Rugási Gyula: XX. századi
freskó
Határ Gyôzô életmûvérôl
(tanulmány) 890 Ft
Tatay Sándor: Meglepetéseim
könyve – Lôdörgések kora
(életmûkiad. 1. kötete) 1690 Ft
Várkonyi Nándor:
Varázstudomány II. – A rejtett
ember 3500 Ft

Szeretettel várjuk kedves vásárlóinkat az Ünnepi Könyvhét alkalmából
június 1-je és 5-e között a Vörösmarty-téren,

ahol szerzôink az alább jelölt idôpontokban dedikálnak.

Kossuth Kiadó 1043 Budapest, Csányi László u. 34.
Kossuth Könyvesbolt: 1061 Budapest, Andrássy út 13.

Telefon, fax: 266-3515, 266-3514
WWW.kossuth.hu 

A Kossuth Kiadó Ünnepi Könyvheti kiadványai

Juhász Ferenc:
A lezuhant griffmadár – Új versek
A költô 1998–1999 között írt versei.
180 oldal, Tervezett ár: 1200 Ft

Vitányi Iván:
Itt és most a szociáldemokráciáról
A jövô Magyarországának alakításához jól kell
ismernünk múltunkat. Ehhez segít hozzá Vitá-
nyi Iván új könyve, amely a szerzô régebbi ta-
nulmányait és újabb cikkeit adja közre. A neves
szociológus-politológus írásaiból kiderül, mi-
lyennek látja, illetve kívánja látni a civil társa-
dalmat Magyarországon, valamint a szociálde-
mokrácia jelenét és jövôjét.
224 oldal, Tervezett ár: 1200 Ft

Bertalan Tivadar:
Kirándulószoba
Bertalan Tivadar ebben a kötetben „szó- és kép-
rajzolatokat” tár elénk, elôzô könyveibôl rész-
ben már megismert, színes gondolat- és ese-
ménygazdagsággal, amit szinte végtelen válto-
zatosságú formakinccsel jelenít meg.
308 oldal Tervezett ár: 1980 Ft

Péreli
A neves képzômûvész, Péreli Zsuzsa gobelin-al-
kotásait bemutató díszes album, amely magyar
és angol nyelven jelent meg. 
96 olda, ár: 3600 Ft
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Yosef Hayim Yerushalmi:
Záchor
Osiris Kiadó-ORZSE, Budapest,
2000, 152 oldal, 1280 Ft

Valamiféle nehézkes és meg-
közelíthetetlen filozófiai
opuszra számítottam. Zsidó
történelem és zsidó emlékezet – az
alcím nagyon komolynak,
mégis semmitmondónak tûnt.
Ehhez képest elkezdtem olvas-
ni, és azon vettem észre ma-
gam, hogy nem bírom letenni.
A történész szerzô, saját beval-
lása szerint, maga is legfeljebb
mérsékelt szakmai sikerre szá-
mított. Karcsú könyve azon-
ban nem csak az akadémiku-
sok, de a szélesebb olvasókö-
zönség felé is utat talált, szám-
talan nyelvre lefordították,
konferenciák és vitafórumok
témája lett.

Gondolatának fôsodra, hogy
bár a zsidóság történetében
mindig is nagy szerepe volt a
múlttal való kapcsolatnak,
mégis úgy tûnik, az emlékek
ôrzését nem a mai értelemben
vett történészi munkaként ér-
telmezték. A szerzô hatalmas
háttérismeretét mozgósítva,
érdekes példákkal bizonyítja,
hogy a zsidóság kollektív em-
lékezete több ezer éven át úgy
mûködött, hogy közben a kö-
zösség tagjai egész a 19. száza-
dig érdemtelennek tartották a
múltbeli események krónikási
számbavételét és lejegyzését. A
záchor héber kifejezés, azt je-
lenti: „emlékezz”. A szó kü-
lönbözô alakjaiban 169-szer
szerepel a Bibliában, s a pa-
rancsba adott, máskülönben
öntörvényû és törékeny folya-
mat, az emlékezés, történet-
írók nélkül vált megtartó erôvé
a zsidóság számára.

A könyv alapvetô tudo-
mányfilozófiai problémákra
is rávilágít, megmutatja, hogy
a történészi munka hogyan
válik le a csoportemlékezettôl
azáltal, hogy számára a legap-
róbb mozzanatokig minden
múltbeli esemény egyformán
érdekes, hogyan duzzad ha-
talmasra ez – és nem csak ez

– a tudomány, eltávolodva sa-
ját tárgyától. „A történész szá-
mára Isten a részletekben la-
kik, noha az emlékezet tilta-
kozását nyújtja be az ellen,
hogy a részletek válnak iste-
nekké.” Egy nagytudású, vég-
telenül alázatos ember beszél
ebben a könyvben. Beszél, hi-
szen a könyv elôadássorozat
anyaga, s bár a szerzô utóbb
mégannyi terjedelemben
jegyzeteket fûzött hozzá (be-
vallom, a dolognak ezt a ré-
szét kihagytam), a szövegbe
végül nem nyúlt bele. Így ma-
radhatott részben történelem,
részben egy önmaga helyét és
feladatát meghatározni pró-
báló tudós-ember hitvallása a
Záchor.

Orosz Ildikó

Gloria Man:
Az ortodox törésvonal
Háttér Kiadó, 900 Ft

„Az a törésvonal, amelyrôl
ebben a könyvben szó lesz,
éppoly kevéssé látható és
nyilvánvaló, mint a földrajzi
törésvonal... Ahol az egyik
mozgó tábla a másikba ütkö-
zik, ott robbannak ki a zavar-
gások, pogromok, esztelen
öldöklések, véres háborúk.
Az egyik ilyen törésvonal az
Adriai-tengertôl az Északi-
tengerig húzódik a Balkánon,
Kelet-Európán, a Baltikumon
és Karélián át... Ez az orto-
dox törésvonal.” – írja a beve-
zetôben a szerzô, aki nem ke-
vesebbre vállalkozott, mint
hogy a korai kereszténységtôl
kezdve végigkísérje a keleti és
nyugati gondolkodás különb-
ségeit, megismerje az „orosz
lélek rejtélyeit”. A fehér pro-
testáns amerikai családból
származó író még gyermek-
ként kapcsolatba került egy
emigráns orosz családdal és
az ortodox kereszténységgel.
Megtanulta a nyelvet, újság-
író, majd oroszországi tudósí-
tó lett. Könyvében a bizánci
ortodoxia és a bizánci gon-
dolkodásmód gyökereihez
nyúl vissza: az ortodox ál-
lamalakulatok történetét átte-
kintve úgy tûnik számára,
hogy századunk megannyi
borzalma, a sztálini biroda-

lom, a balkáni háborúk az
egykori bizánci birodalom
tükörképei. A despotikus ura-
lomnak, a keresztény-orto-
dox államvallásnak, az élet
minden területén tapasztal-
ható szabályozásának, a vál-
tozásoktól való irtózásnak –
ezek az egykori birodalom
jellemzô jegyei voltak – meg-
vannak a huszadik századi
változatai. Bizáncot Róma
abszurd örökösének tartja,
ahol az uralkodói hivatal
szent, önkényen alapuló jog-
tipró rendszer, ahol a császár
akarata mindenek felett áll,
óriási mérvû a korrupció,
meg a besúgó hálózat, merev
a gazdasági és a jogi rendszer.
Prokópiosz – az egyetlen hi-
teles forrásnak tartja, mert a
szerzô eldugta mûvét, így el-
kerülte a cenzúrát – mûvének
alapján írja le a császárságot
ilyennek. E rendszert jól ki-
egészítette a hivatalos állam-
vallássá tett kereszténység,
mely szoros kapcsolatban és
függésben állt a mindenkori
császárral. Oroszország mint
Bizánc örököse e hagyomá-
nyokat a huszadik századig
megôrizte. Számtalan párhu-
zamot talál az ortodox egyhá-
zi és a pártállam között, le-
gyen az császár és párttitkár
összehasonlítása, vagy Lenin
mauzóleuma, mint a bizánci
ereklyekultusz továbbélése,
meg a pánszláv birodalom
megteremtésének eszméje
Azt kívánja bebizonyítani,
hogy a bizánci mentalitásbeli
örökségek meghatározóak a
térség mindenkori nagyhatal-
mi politikájában, ezért ez az
örökség az alapja minden to-
vábbi stabilizációs elôrejel-
zésnek. Vissza kell tekinteni
az eltérô evolúció gyökereire
ahhoz, hogy felismerjük, mi-
lyen feltételek között lehetsé-
ges e törésvonalak eltûnése,
vagy elhalványodása. Jövôké-
pe mindazonáltal meglehetô-
sen borúlátó: „És mi? Kívül-
állók? Szoronghatunk háza-
inkban itt, a távolban is, hogy
elég szilárdra építettük-e ott-
honunkat, hiszen ki tudja,
mikor kezd újra rengeni a
Föld?”

Sz. Zs.

Csapó Csaba:
A magyar királyi csendôr-
ség története (1881–1914)
Pro Pannonia Kiadói Alapít-
vány, 1999

A fiatal történész, akinek fô ku-
tatási területe a dualizmus korá-
nak politikatörténete, elsô köte-
tében a magyarországi csendôr-
ség születésének körülményeit
tárja fel. A monográfia megírása-
kor a szerzô elsôsorban levéltári
kutatásokra támaszkodhatott,
mivel – rendvédelmi szervrôl lé-
vén szó – a sajtóban közölt cik-
kek tárgyilagossága kétségbe
vonható, ha másért nem, a szer-
vezet politikai érintettsége miatt.
Csapó Csaba elöljáróban bemu-
tatja a magyar királyi csendôrség
elôdjének tekinthetô szervezete-
ket, ismerteti „A közbiztonsági
szolgálat szervezésérôl” szóló
törvénytervezet vitája során fel-
merült kormánypárti és ellenzé-
ki érveket, majd elemzi a csend-
ôrség történetének 1914-ig terje-
dô idôszakát. A monográfiában
külön fejezet foglalkozik a szer-
vezet és a közigazgatás kapcsola-
tával, a legénység és a tisztek ki-
képzésével és oktatásával, a fegy-
verzettel és a felszereléssel és az
anyagi, szociális juttatásokkal. A
csendôrség állományába tarto-
zókat különleges, leginkább a ka-
tonákéhoz hasonlatos jogok,
mint például fegyverviselési jog
illette meg, amelynek szabályait
a szervezeti és szolgálati utasítás-
ban fogalmazták meg. Ezt az is
indokolta, hogy e rendvédelmi
egység különleges státuszt élve-
zett: „(...) a csendôr megtámadó-
ja nem a csendôr személyét, ha-
nem a törvényt, az állam alapját
fenyegeti, sérti meg. A fegyver-
használattal a csendôr tehát nem
büntet – mert az a bíróságok dol-
ga –, hanem meggátolja a tör-
vény megsértését.” A határôrize-
ti szolgálat és a tábori csendôrség
szerepének bemutatásával záró-
dó könyvben a mellékletekben
közölt rendelet- és törvényszöve-
gek, adatsorok, ábrák, térképek
segítik a magyar királyi csendôr-
ség elsô világháborúig húzódó
történetének megismerését. A
nem csak szakmabeliek számára
érdekes monográfia a téma eddig
legalaposabb feldolgozása.

habe

Történelem
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Az Elsô Budai
Árverezôházban

Bp. II. Kapás u.5–9. Moszkva
tértôl 5 percre 
megnyílt

a

Notting Hill
Antikvárium
szolgáltatások:

– elôjegyeztethetô címek
– könyv árverés – minden
hónap elsô szerdáján, 17

órakor
– bizományosi értékesítés

– értékesítés árverésen

speciális gyôjtôkör:

– a film világának kiadványai
– könyvek, fotók, poszterek

– egyetemi jegyzetek átvétele,
értékesítése – bármely szakról

TELEFON: 212-55-38
NYITVA: 14–18 óráig,

SZEPTEMBERTÔL
10-18 óráig

A PETIT REAL Könyvkiadó ajánlata
A Könyvhéten jelenik meg a Magyarország az elsô világháborúban
címû lexikon. Fôszerkesztô dr. Szíjj Jolán, szerkesztô Ravasz István.
A kötethez több mint 50 szakember közremûködését sikerült meg-
nyerni.
A tudományos igényû munka felöleli a politikai és a hadtörténeti
eseményeket, a politikai intézmények, a pártok, a fegyveres erôk és
testületek szervezéstörténetét, a jelentôs szerepet betöltött szemé-
lyek körét, a korszak fontosabb haditechnikai eszközeit, számos
adatot és történést, amelyek ismerete szükséges a kettôs monarchián
belüli Magyarország elsô világháborús szerepének megítéléséhez. A

kötet tartalmaz olyan összefüggéseket, melyek az Osztrák–Magyar Monarchia egészére,
annak „Lajtán túli felére”, az osztrák-magyar közös múltra vonatkoznak. Ezzel együtt
is magyar nemzeti, illetve Magyarország központú. 
A mintegy 1600 szócikket ajánló bibliográfia, részletes kronológia, tárgykörmutató, 30
táblázat, 20 térkép és vázlat, 20 rajz és grafikon, 200 fotó egészíti ki. 
A kötet 30–35 %-ban új, Magyarországon még nem publikált adatot tartalmaz. 
A lexikon ára 4500 Ft. Az elsô kötet, a Magyarország a második világháborúban lexikon
is kapható 3500 Ft-os áron. Együttes megrendelésnél 10 % engedmény.

A kötetek megrendelhetôk a PETIT REAL Könyvkiadónál:
1439 Budapest, Pf. 707., telefon/fax: 262-4558 

A  S Z E N T  I S T V Á N  T Á R S U L A T
K Ö N Y V H E T I  Ú J D O N S Á G A I

FRÖLICH IDA:
A QUMRÁNI SZÖVEGEK MAGYARUL
A bibliakutatókat évtizedek óta foglalkoztató pergamen-leletek
legteljesebb szövegû fordítása magyarázatokkal.

TORDON ÁKOS:
KÖRÜLÖTTEM FORGOTT A VILÁG
Színes képekkel illusztrált mesekönyv.

SZENT ISTVÁN INTELMEI ÉS TÖRVÉNYEI

Kiadványaink megvásárolhatók az Ünnepi Könyvhéten a
Vörösmarty téren vagy üzletünkben a

1053 Budapest, Kossuth Lajos u.1. szám alatt.

Az ÚJ MANDÁTUM
KÖNYVKIADÓ 

újdonságai

Terjeszti a Mogra Bt.
Telefon/fax: 357-4854

Kapitány Ágnes – Kapitány Gábor:
Látható és láthatatlan világok
az ezredfordulón 1580 Ft
Nagy Zsolt (szerk.): Tarantino
elôtt (filmszociológia) 1380 Ft
Gábor György: A szentély és a
vadak. Zsidó vallástörténeti
tanulmányok 1680 Ft
Csáki Anikó – Ligeti György:
Minden másképp van
Társadalomism. tankönyv 1380 Ft

Bozóki András – Elbert Márta –

Kalmár Melinda – Révész Béla –

Ripp Erzsébet – Ripp Zoltán (szerk.):

A RENDSZERVÁLTÁS

FORGATÓKÖNYVE

Kerekasztal-tárgyalások 1989-ben 
6. kötet: 1989. jún. 30.–nov. 29.
A politikai munkabizottságok 

7. kötet: Alkotmányos forradalom –
tanulmányok 3000 Ft/kötet

MAGYAR PANTEON:

Erôs Ferenc: Ferenczi Sándor
Saád József: Magyary Zoltán

2000 Ft/kötet

Amélie Nothomb:
Hódolattal esengve
Fordította Bognár Róbert
Kötve, 1100 Ft
A japán világcég alkalmazottjaként dolgozó belga lány európai ész-
járással felfoghatatlan megpróbáltatásai a tokiói központban. (A
kötet 1999-ben elnyerte a Francia Akadémia Nagydíját.)
Almássy Éva: Virgo
Fordította Gulyás Adrienn
Kötve, 1200 Ft
Egy elsô szerelem és a fájdalmasan véget érô kamaszkor elmesélése
kettévágott könyvlapokon: a fönt futó történet tükrözôdik a lenti
párbeszédben, „ahol szabadon sustorognak, miközben a fönti
szöveg sûrû, mint egy erdô, könnyû, mint egy felhô…” 
Louis Gardel:
Ha éjszaka kel fel a nap
Fordította Gulyás Adrienn és Hegedûs Klára
Kötve, 1100 Ft
Két férfi és egy nô: Nagy Szulejmán, a rabszolgából nagyvezírré
emelkedô Ibrahim és a ruszin rabnôbôl szultánává lett Hurrem szen-
vedélyektôl fûtött kapcsolata a XVI. századi török birodalom lük-
tetô, színes világában.
Michel Tournier:
Eleázár avagy a forrás és a csipkebokor
Fordította Bognár Róbert.
Kötve, 1100 Ft
Az anglikán lelkész, Eleázár a nagy éhínség idején családostul kiván-
dorol Írországból Amerikába. Viszontagságos útján az ígéret földje
felé szembesül Mózes gyötrôdésével, amiért választania kell az égô
csipkebokor (Jahve szólítása) és az éltetô víz közt.

1064 Budapest, Podmaniczky u. 65.
Telefon/fax: 331-6332, e-mail: sik@mail.matav.hu

Új POLAR KÖNYVEK

Megrendelhetô a kiadónál: 1125 Budapest, Trencsényi utca 42. T/F: 214-2566
A finn szerzôk mûvei megvásárolhatók a Valo Art Könyvesboltban:

1024 Fény utca 2., T/F.: 316-4338

August Strindberg
HITELEZÔK
Fordította: Kertész Judit
112 oldal, 780 Ft

Leena Krohn
DONNA QUIJOTE
Fordította: Pap Éva és Ko-
vács Ottilia
100 oldal, 1000 Ft

Rácz István
CSÖNDES VIZEKEN
Fotóalbum, a szerzô
önéletrajzával
263 oldal, 5000 Ft

William Heinesen
ELKÁRHOZOTT
MUZSIKUSOK
Fordította: Bernáth István
304 oldal, 1200 Ft

Johan Borgen
KISLORD
Fordította: Kertész Judit
304 oldal, 1300 Ft

Mika Waltari
A KÍNAI CICA
Fordította: Bokor Judit
193 oldal, 1350 Ft

A POLAR KÖNYVEK sorozat
még kapható kötetei:

Agneta Pleijel
EGY TÉL STOCKHOLMBAN
Fordította: Kúnos László
128 oldal, 1000 Ft.

Matti Yrjänä Joensuu
A NYOMOZÓ
Fordította: Pap Éva
206 oldal, 1500 Ft 

Karen Blixen
BABETTE LAKOMÁJA
Fordította: Kertész Judit
72 oldal, 800 Ft
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A Révai Új Lexikona
Az eredeti lexikonok szellemisé-
gét követô, az 1935-tôl napjain-
kig tartó korszak eseményeit fel-
dolgozó mû. Eddig megjelent az
1–5. kötet. A továbbiakban
évente két kötet megjelentetését
tervezzük, a 6. kötet november-
ben kerül kiadásra.
Ára: 4.200 Ft/ kötet
ISBN:963 9015 17 2

Magyarország a XX. században
A Révai Új Lexikona szerves ré-
szét képezô kiadvány, mely az
elmúló század történetét, tudo-
mányos, de mégis népszerû, ol-
vasmányos stílusban bemutató,
a legújabb kutatásokon alapuló,
ötkötetes enciklopédia.
Ára: 4.200 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.
Jelenleg a 6. kötet kiadásánál tar-
tunk.
Ára:4.000 Ft /kötet 
ISSN:963 9015 7

A Librotrade Kft. ajánlja

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

LIBRO-TRADE KFT.:
LÖRINCZ ZSOLT:
NÉMET–MAGYAR, MAGYAR–NÉMET TEMATIKUS SZÓTÁR2470 Ft

VARGA ISTVÁN KÖNYVKIADÓ:
JAPÁN-MAGYAR SZÓTÁR 11999 Ft

ANGOL NYELVÛ IRODALOM
WILLIAM GOLDING:  LORD OF THE FLIES 2521 Ft
DANIEL KEYES: FLOWERS FOR ALGERNON (CHARLY) 1788 Ft
FRANK MCCOURT: ANGELA'S ASHES 2947 Ft
BORIS PASTERNAK: DOCTOR ZHIVAGO 3363 Ft
J.K. ROWLING: HARRY POTTER AND THE
PHILOSOPHER'S STONE 2100 Ft
ROWLING: HARRY POTTER AND THE CHAMBER
OF SECRETS 2100 Ft
SUE TOWNSEND: ADRIAN MOLE FROM MINOR
TO MAJOR 2315 Ft 1134 Bp., Váci út 19. 11–12 épület

Levélcím: 1525 Bp., Pf. 97
T/F: 320-8230, 329-7293, 221-6239, 
E-mail: hatterkiado@matavnet.hu  

A HÁTTÉR Kiadó
ajánlata

Kiadványaink az alábbi címen rendelhetôk meg:

AA  BBaabbiittss  KKiiaaddóó  aajjáánnllaattaa

Korjellemzô Magyar Próza
1945–1990
A címben említett korszak szép-
prózájának keresztmetszetét
nyújtó sorozat, melyben a hazai
irodalom reprezentánsainak
mûveit jelentetjük meg. A soro-
zat 25 kötetbôl fog állni.
Ára: 2.100 Ft/kötet
ISSN 1419-2934

A SOROZAT LEGÚJABB TAGJA:

Bertha Bulcsu: Amerikai fiúk
címet viselô, a könyvhét alkal-
mából megjelentetett, rádiójá-
ték-gyûjteménye. A kötetben
szereplô rádiójátékok eddig
még nem jelentek meg nyomta-
tásban.

BABITS  KIADÓ KFT
7100  SZEKSZÁRD

Bezerédj utca 18. Pf. 355
Telefon: 74/529-389, Fax: 74/529-383

E-mail: info@babitskiado.hu
www.babitskiado.hu

Leonard Banister:
Kék bölcsô
Tudományos-fantasztikus regény
998 Ft

A káprázatos felkészültségû szerzô „A ta-
raj” c. nagysikerû, elôzô regénye után ez
írói remeklése is hasonló babérokra szá-
míthat.

Marie da Costa:
Van-e boldog szeretô? 
550 Ft

A könyv címében feltett kérdésre nem lé-
tezik egyetlen válasz. Egy-egy édes órán
sokan érzik úgy, hogy érdemes bujkálni,
csalni, máskor, a nyomorúság és a meg-
alázottság pillanataiban azt a percet is el-
átkozzák, amikor meglátták a másikat.

Gloria Man:
Az ortodox törésvonal
900 Ft
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Dedikálások a CICERÓ standjánál a Vörösmarty téren:
KAMARÁS ISTVÁN: Jeles mesék:– június 3. szombat 10-12 h.

– június 4. vasárnap 11-13 h.
TARCSAI SZABÓ TIBOR:
Pamuhihôke és Sámsemék: – június 3. szombat 16–18 h.

– június 4. vasárnap 16–18 h.
ZSOLDOS VERA:
Vidám könyvek kötetei: – június 2. péntek 16–18 h.
VÉG ANDREA:  Breki és barátai: – június 2. péntek 14–14 h.
Vidám mesekönyv kisiskolásoknak a helyesírás gyakorlásához.

A „hivatalos” könyvheti könyvünk:
TARCSAI SZABÓ TIBOR: Pamuhihôke és Sámsemék
Színes illusztrációk: Kalmár István

VARGA CSABA, filmrendezô ÚJ KÖNYVEI:

A 8. MÛVÉSZET FELFEDEZÉSE
E mûvészetfilozófiai nagyesszé bemutatja a film,
mint 7. mûvészet után következô legújabb
mûvészeti ágat.   
1980 Ft

A HARMAT Kiadó KÖNYVHETI ajánlata
Telefon/fax: 466-9896; E-mail : www.harmat.hu

Képzeletgazdag
és tanulságos
mese az egész

családnak,
amely egy egész
életen át elkísér

bennünket.
200 old, kötve,

1480 Ft

Gáspár Csaba László:
Isten és a „semmi”

Vallásfilozófiai tanulmányok
merész, ôszinte, olykor

kíméletlen gondolatmenettel.....
184 old, fûzve,

990 Ft

A CICERÓ Kiadó ajánlata
Még merôbb velô:
Összeállította és fordította: Majoros Klára
és Szentgyörgyi József
A nagysikerû Merô velô folytatása. Angol–magyar
sziporkák, aranyköpések, idézetek és humoros po-
énok.
110x200mm., kartonált, 192 oldal, kb.1200 Ft

LÁNYTÁR
Verses-rajzos mesekönyv

nemcsak lányoknak és
nemcsak gyerekeknek.

1280 Ft

A könyvek beszerezhetôk:
ATLANTISZ, BALASSI, LIBRI, MÓRÓ Könyvesoltokban,

FÓKUSZ Könyváruházban, IRÓK Könyvesboltjában,
MÛVÉSZ Moziban valamint FALUKÖNYV-CICERÓ,

LAPICS, SUNBOOKS, PULT, ZAGORA 2000, MERHÁ-
VIA, ÚJ EXLIBRIS Nagykereskedésekben, ill. a KIADÓNÁL

MINORES – FRIG KIADÓ:
Fax: 06/26-567-014,  Tel: 06/26-367-853,

06/20-314-76512084, Pilisszentiván, Pf .28.

AA  LLÍÍRRAA  ÉÉSS  LLAANNTT  RRTT..  VVEENNDDÉÉGGEEII  AA  VVÖÖRRÖÖSSMMAARRTTYY  TTÉÉRREENN  ––  ÜÜNNNNEEPPII  KKÖÖNNYYVVHHÉÉTT  22000000..

Június 1. csütörtök
16-17 ÜNNEPÉLYES MEGNYITÓ
17–18 Valentini Zsuzsa

Június 2. péntek
11–12 Kiszely Gábor
12–13 Ephraim Kishon (Kishont Ferenc)
13–14 Kertész Ákos
14–15 Závada Pál
15–16 Jancsó Miklós és Marx József
16–17 Polcz Alaine, Mohás Lívia, Szávai Géza,
Albert Gábor, Lukácsy András, Galántai Zoltán
17–18 Ungváry Zsolt

Június 3. szombat
10–11 Spiró György
11–12 Fenákel Judit, Bárdos Pál, Bárdos András
12–13 Eörsi István
13–14 Konrád György

14.30–15.30 Bächer Iván
16–17 Jókai Anna
17–18 Esterházy Péter

Június 4. vasárnap
10–11 Janikovszky Éva
11–12 Vitray Tamás
12–13 Mészáros Márta
13–14 Hankiss Elemér, Szilágyi Ákos
14–16 Esterházy Péter, Galántai Zoltán,
Karátson Gábor, Nádas Péter
16–17 Lelkes Lajos, Virágvölgyi Márta,
Felföldi László, Pávai István
és táncosok, muzsikusok
17–18 Horvát János, Csermely Ákos

Június 5. hétfô
14–15 Lelkes Péter és Párkány László
15–16 Horváth Péter és Pozsgai Zsolt

SSzzeerreetteetttteell  vváárrjjuukk  aa  FFóókkuusszz  KKöönnyyvváárruuhháázz  ssááttrráánnááll!!  ––  wwwwww..  ffookkuusszzoonnlliinnee..hhuu
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AA
AAddooppttáácciióókk.. Film és irodalom egymásra

hatása. JAK – Kijárat. (JAK 109.) 
ISBN: 963-9136-45-8 fûzött: 896 Ft 

AAddyy  EEnnddrree:: Ady Endre költeményei. Heli-
kon. (A magyar líra klasszikusai) 
ISBN: 963-208-640-6 kötött: 2980 Ft 

AAddyy  EEnnddrree:: Tíz Forint vôlegénye. Váloga-
tott novellák. Palatinus. (Palatinus kis-
könyvtár) 
ISBN: 963-9259-26-8 kötött: 1390 Ft 

AA  kkoorraaii  aavvaannttggáárrdd  llíírraa,,  11991166––11991199.. Válo-
gatás. Unikornis. (A magyar költészet
kincsestára 88.) 
ISBN: 963-427-366-1 kötött: 2900 Ft 

AAllhhaazzrreedd,,  AAbbdduull:: Necronomicon. Hermit. 
ISBN: 963-9231-11-8 fûzött: 1160 Ft 

ÁÁlloommffeejjttôô  AA--ttóóll  ZZ--iigg.. Jószöveg Mûhely. 
ISBN: 963-9134-32-5 fûzött: 1490 Ft 

AAmmaacczziinnéé  BBíírróó  ZZssuuzzssaa:: Gyerek-kór. Sza-
bad Tér. 
ISBN: 963-9201-09-X fûzött: 780 Ft 

AA  MMaaggyyaarroorrsszzáággii  SSzzoocciiáállddeemmookkrraattaa  PPáárrtt
ééss  aa  SSzzoocciiáállddeemmookkrraattaa  PPáárrtt  iirraattaaiinnaakk
rreeppeerrttóórriiuummaa,,  11889900––11994488.. Napvilág –
Poltört. Int. (A Politikatörténeti és Szak-
szervezeti Levéltár kiadványai) 
ISBN: 963-9082-27-9 fûzött: 800 Ft 

AAnnggooll––mmaaggyyaarr  mmeesseesszzóóttáárr.. Képes foglal-
koztatókönyv gyerekeknek. Holló. 
ISBN: 963-9202-78-9 kötött: 1390 Ft 

AAnnggooll  nnyyeellvvii  tteesszztteekk.. 1000 feladat közép-
haladóknak. Kheiron '97. 
ISBN: 963-85790-7-2 fûzött: 367 Ft 

AA  nnyyeellvv  ééss  aa  nnyyeellvveekk.. 4. kiad. Corvina.
(Egyetemi könyvtár) 
ISBN: 963-13-4896-2 fûzött: 2500 Ft 

AA  NNyyuuggaatt  kkööllttôôeellôôddeeii.. Polis. (Remekírók
diákkönyvtára) 
ISBN: 973-9267-65-3 fûzött: 500 Ft 

AApprróó  FFeerreenncc:: Jókai Szegeden. Gradus ad
Parnassum. 
ISBN: 963-9184-08-X fûzött: 1000 Ft 

AA  sszzíívv--  ééss  ssiimmaaiizzoomm  CCaa22++--aannyyaaggccsseerrééjjee::
elmélet, klinikum. Golden Book. 
ISBN: 963-9275-06-9 fûzött: 3500 Ft 

AA  vviilláágg  ffööllddrraajjzzaa.. Park. (Time life nagyító) 
ISBN: 963-530-507-9 kötött: 2334 Ft 

AAzz  11884488––4499--eess  sszzaabbaaddssáágghhaarrcc  eeggéésszz--
ssééggüüggyyee  ééss  hhoonnvvééddoorrvvoossaaii.. 1. köt. , Ma-
ti, Semmelweis Orvostört. Múz., Kvt. és
Lvt.. (Magyar Tudománytörténeti Szem-
le könyvtára 14.) 
ISBN: 963-9276-06-5 fûzött: 1800 Ft (1–2.)

AAzz  11884488––4499--eess  sszzaabbaaddssáágghhaarrcc  eeggéésszz--
ssééggüüggyyee  ééss  hhoonnvvééddoorrvvoossaaii.. 2. köt., Ma-

ti. Semmelweis Orvostört. Múz., Kvt. és
Lvt.. (Magyar Tudománytörténeti Szem-
le könyvtára 14.) 
ISBN: 963-9276-07-3 fûzött: 

AAzz  AAllfföölldd  aa  XXXXII..  sszzáázzaadd  kküüsszzööbbéénn.. [II. Al-
föld Kongresszus, 1998. november
12–13., Békéscsaba]. Nagyalföld Ala-
pítvány. 
ISBN: 963-85437-4-4 fûzött: 800 Ft 

AAzz  eemmbbeerrii  tteesstt.. Park. (Time life nagyító) 
ISBN: 963-530-578-8 kötött: 2334 Ft 

AAzz  iiddôô.. Képeskönyv kicsiknek. 3. kiad.
Park. (Elsô pillantásra) 
ISBN: 963-530-498-6 kötött: 750 Ft 

AAzz  úújj  vváámmttöörrvvéénnyy.. Kommentár a gyakor-
lat számára. HVG-ORAC. 
ISBN: 963-8213-40-X fûzött: 11200 Ft 

BB
BBáálliinntt  ÁÁggnneess:: Mazsola. Holnap. 

ISBN: 963-346-3769 kötött: 990 Ft 
BBáálliinntt  PPéétteerr:: Alföldi portrék. Múlt és Jövô

K. (Múlt és Jövô könyvek) 
ISBN: 963-9171-27-1 fûzött: 1400 Ft 

BBoorroowwsskkii,,  TTaaddeeuusszz:: Kôvilág. Válogatott
versek és elbeszélések. Múlt és Jövô K.
(Múlt és Jövô könyvek) 
ISBN: 963-9171-11-5 fûzött: 1800 Ft 

BBaalloogghh  GGyyuullaa:: Titkosszolgálat a szervezet
védelmében. Immunitás és méregtele-
nítés. Kozmovit. 
ISBN: 963-640-485-2 fûzött: 933 Ft 

BBáánnkkii  VVaajjkk  EEmmiill:: Attila hun király élete.
Laude. 
ISBN: 963-7830-60-X fûzött: 725 Ft 

BBaarrbbáárr  ppookkooll.. Fantasy antológia. Cherubi-
on. (Cherubion fantasy exkluzív 36.) 
ISBN: 963-9110-79-5 [hibás ISBN 9110-79-5]
kötött: 1198 Ft 

BBaauuvvaall,,  RRoobbeerrtt  ––  GGiillbbeerrtt,,  AAddrriiaann  GGeeooffffrreeyy::
Az Orion-rejtély. A piramisok titkának
megfejtése. Alexandra. 
ISBN: 963-367-588-X kötött: 1980 Ft 

BBeennjjaammiinn,,  RRaannaannaa  GG..  ––  KKrriiccsskkoovviiccss  ZZssuu--
zzssaannnnaa:: Origami mindenkinek. Lépésrôl
lépésre. Aranyhal. 
ISBN: 963-8366-64-8 kötött: 1800 Ft 

BBeevveezzeettééss  aa  ppeeddaaggóóggiiaaii  kkuuttaattááss  mmóóddsszzee--
rreeiibbee.. 3. kiad. Mûszaki Kvk. 
ISBN: 963-16-2664-4 fûzött: 4320 Ft 

BBiihhoonn  TTiibboorr::  Rajtaütés. Cherubion. (Ha-
lálosztó 2029) 

ISBN: 963-9110-80-9 fûzött: 798 Ft 
BBíírróó  LLaajjooss:: A bazini zsidók. Múlt és Jövô

K. (Múlt és Jövô könyvek) 
ISBN: 963-9171-36-0 fûzött: 1200 Ft 

BBooggddáánn  IIssttvváánn::  Mese mindenkinek. Szt.

István Társ. 
ISBN: 963-361-082-6 kötött: 1500 Ft 

BBooggddáánn  IIssttvváánn:: Res ultimae, lex historiae.
Egy historikus gondolatai a végsô dol-
gokról. Szt. István Társ. 
ISBN: 963-361-078-8 fûzött: 520 Ft 

BBoogglláárr  LLaajjooss:: Pau brasil. Ôslakók és be-
vándorlók. Masszi K. (Napút könyvek) 
ISBN: 963-86015-7-4 kötött: 2880 Ft 

BBookkoorr  KKáárroollyy:: A süllô horgászata. Fish
Kvk. (Horgászhalaink 1.) 
ISBN: 963-04-5889-6 fûzött: 650 Ft 

BBoollyyggóónnkk  aa  vviilláággeeggyyeetteemm.. Passage. (Fel-
fedezôúton) 
ISBN: 963-228-182-9 kötött: 2290 Ft 

BBoorrnneemmiisssszzaa  ZZssiiggmmoonndd:: Microsoft Word
97. oktatási segédanyag. Szalay Kvk. 
ISBN: 963-237-006-6 fûzött: 675 Ft 

BBoorróókk  JJuuttkkaa::  AAnnggooll  ––  mmaaggyyaarr  kkéézziisszzóóttáárr..
Bôv., átd. kiad. Szalay Kvk. 
ISBN: 963-237-048-1 kötött: 2250 Ft 

BBoorróókk  JJuuttkkaa:: Magyar – angol kéziszótár.
Bôv., átd. kiad. Szalay Kvk. 
ISBN: 963-237-049-X kötött: 2250 Ft 

BBoorrssáánnyyii  AAnnddrrááss:: A Koszovói Felszabadí-
tási Hadsereg (UCK) rejtélye. Bona-L
ISBN: 963-00-2847-6 fûzött: 1790 Ft 

BBoorrssooss  BBaalláázzss:: Három folyó között. A
bodrogközi gazdálkodás alkalmazkodá-
sa a természeti viszonyokhoz a folyó-
szabályozási munkák elôtt és után,
1840–1910. Akad. K., (Néprajzi tanul-
mányok) 
ISBN: 963-05-7687-2 fûzött: 1200 Ft 

BBuuddaa  BBééllaa:: A közvetlen emberi kommuni-
káció szabályszerûségei. 3. átd. és bôv.
kiad. Animula K. 
ISBN: 963-333-043-2 fûzött: 1600 Ft 

BBuurrcckkhhaarrddtt,,  TTiittuuss:: A szakrális mûvészet
lényegérôl a világvallások tükrében.
Arcticus. (Libri artis 2.) 
ISBN: 963-00-2561-2 fûzött: 2450 Ft 

CC
CChhrriissttiiee,,  AAggaatthhaa:: Holttest a könyvtárszo-

bában. Európa. (Európa krimi) 
ISBN: 963-07-6719-8 kötött: 950 Ft 

CCoooommaarraasswwaammyy,,  AAnnaannddaa  KKeennttiisshh:: Ke-
resztény és keleti mûvészetfilozófia.
Arcticus. (Libri artis 1.) 
ISBN: 963-00-2560-4 fûzött: 1950 Ft 

CCootttteerreellll,,  MMaauurriiccee  MM..:: Tutanhamon prófé-
ciái. [A maják, az egyiptomiak és a sza-
badkômûvesek szent titkai]. Gold Book. 
ISBN: 963-9248-31-2 kötött: 1980 Ft 

CCrriissppiinn,,  AA..  CC..:: A Hutt játszma. [A Han So-
lo-trilógia 2. kötete]. Aquila. 

ISBN: 963-679-096-5 fûzött: 998 Ft 
CCssiillllaaggáásszzaattii  kkiisslleexxiikkoonn.. Fiesta – Saxum.

(A tudás könyvtára) 
ISBN: 963-8133-74-0 963-9084-24-7 kötött:
1200 Ft 

DD
DDeellaahhaayyee,,  GGiillbbeerrtt  ––  MMaarrlliieerr,,  MMaarrcceell:: Márti

a cirkuszban.Holló. 
ISBN: 963-9202-74-6 kötött: 698 Ft 

DDeellaahhaayyee,,  GGiillbbeerrtt  ––  MMaarrlliieerr,,  MMaarrcceell:: Márti
a parkban. Holló. 
ISBN: 963-9202-73-8 kötött: 698 Ft 

DDeellaahhaayyee,,  GGiillbbeerrtt  ––  MMaarrlliieerr,,  MMaarrcceell:: Márti
a vonaton. Holló. 
ISBN: 963-9202-75-4 kötött: 698 Ft 

DDeellaahhaayyee,,  GGiillbbeerrtt  ––  MMaarrlliieerr,,  MMaarrcceell:: Márti
az állatkertben.Holló. 
ISBN: 963-9202-72-X kötött: 698 Ft 

DDéénneess  TTaammááss  ––  RRoocchhyy  ZZoollttáánn:: A Kupa-
gyôztesek Európa-Kupája története.
Aréna 2000. (Stadion könyvtár 5.) 
ISBN: 963-85967-3-2 fûzött: 1990 Ft 

DDiivvaalldd  KKoorrnnééll:: A "szentek fuvarosa". Di-
vald Kornél felsô-magyarországi topog-
ráfiája és fényképei, 1900–1919. OMH.
(Forráskiadványok / Országos Mûem-
lékvédelmi Hivatal 3.) 
ISBN: 963-7143-79-3 fûzött: 6000 Ft 

EE
EEaassoonn,,  CCaassssaannddrraa:: A tarot alapjai. Édes-

víz. 
ISBN: 963-528-452-7 kötött: 1350 Ft 

EEggéésszzssééggeess  ééddeess  ccsseemmeeggéékk.. Parázs K. 
ISBN: 963-85959-0-6 fûzött: 1960 Ft 

EEggrreessssyy  ZZoollttáánn::  PPoorrttuuggááll;; Sóska, sült-
krumpli ; Reviczky. Neoprológus 
ISBN: 963-7932-37-3 fûzött: 1200 Ft 

EEkklleerr  DDeezzssôô::  Ember és háza. Kijárat. 
ISBN: 963-9136-45-X fûzött: 2100 Ft 

EElllleennttéétteekk.. Képeskönyv kicsiknek. 3. kiad.
Park. (Elsõ pillantásra) 
ISBN: 963-530-500-1 kötött: 750 Ft 

EErrddééllyyii  EErrzzsséébbeett  ––  NNoobbeell  IIvváánn:: A határon
túli magyar irodalom kislexikona. 1920-
tól napjainkig. Fiesta – Saxum. (A tudás
könyvtára) 
ISBN: 963-8133-95-3 963-9084-77-8 kötött:
1380 Ft 

ÉÉrreettttssééggii--ffeellvvéétteellii  ffeellaaddaattookk  kkéémmiiáábbóóll,,
11998800––11999999.. Tóth. 

ISBN: 963-9269-26-3 fûzött: 975 Ft 
EEsstteerrhháázzyy  PPéétteerr::  Helping verbs of the he-

art. London, Quartet Books. 
ISBN: 0-7043-0174-1 fûzött: 1780 Ft 

Meg jelent könyvek
2000. május 5 – 18.

Kedves Olvasónk!

Azt javasoljuk Önnek: fizessen elô lapunkra! Sokféle terjesztési
módszert kipróbáltunk, és meg kellett állapítanunk, hogy egyik
sem vetekszik az elôfizetés módszerével, mert az elôfizetés
– a legkényelmesebb, ugyanis a kézbesítô az Ön otthonába jut-
tatja el a lapot,
– a leggyorsabb, mert a megjelenô lapszámokat az árusítás meg-
kezdésével egyidejûleg kapja kézhez, 

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

A Könyvhetet megrendelheti
a szerkesztôség címén:

1114 Budapest, Kanizsai utca 41. levélben vagy az itt talál-
ható kitöltött, kivágott megrendelôszelvényen,

vagy faxon a 466-0703 telefonszámon.

ELÔFIZETÉSI FELHÍVÁS

MEGRENDELÉS
Megrendelem a Könyvhetet 1 évre 2880 Ft elôfizetési díjért. Kérem,
küldjenek postai csekket az elôfizetési díj befizetéséhez.

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

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

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



EEsstteerrhháázzyy  PPéétteerr:: She loves me. [London],
Quartet Books. 
ISBN: 0-7043-8042-0 fûzött: 1780 Ft 

FF
FFaabbllee,,  VVaavvyyaann:: Álomhajsza. Fantasy-tör-

ténet. 1. köt. 2. nem teljesen változatlan
kiad. Fabyen. 
ISBN: 963-9300-01-2 fûzött: 1599 Ft (1–2.) 

FFaabbllee,,  VVaavvyyaann:: Álomhajsza. Fantasy-tör-
ténet. 2. köt. 2. nem teljesen változatlan
kiad. Fabyen. 
ISBN: 963-9300-02-2 fûzött: 

FFaarrkkaass  FFeerreenncc:: Mûanyagok és a környe-
zet. Környezetterhelés, környezet-
szennyezés-elhárítás, hulladékhaszno-
sítás. Akad. K. 
ISBN: 963-05-7716-X kötött: 3200 Ft 

FFööllddii  PPááll:: A magyar lovasság története.
Az ókortól a II. világháború végéig. An-
no. 
ISBN: 963-375-035-0 fûzött: 550 Ft 

FFööllddii  PPááll:: A mongolok titkos története. An-
no. 
ISBN: 963-375-036-9 fûzött: 575 Ft 

FFrraannkklliinn,,  CCaarrll:: Visual Basic 6.0 Internet-p-
rogramozás. Panem, 2000. (Programo-
zók könyvtára) 
ISBN: 963-545-244-6 kötött: 4900 Ft 

FFüüsstt  MMiilláánn:: A feleségem története. Störr
kapitány feljegyzései. Fekete Sas. 
ISBN: 963-8254-79-3 kötött: 1950 Ft 

GG
GGáábboorr  GGyyöörrggyy:: A szentély és a vadak. Az

emlékezés technikái: zsidó vallástörté-
neti tanulmányok. Új Mandátum. 
ISBN: 963-9158-84-4 fûzött: 1680 Ft 

GGiibbrraann,,  KKaahhlliill:: A próféta. [5. kiad.] Édes-
víz. 
ISBN: 963-528-436-5 fûzött: 1190 Ft 

GGrraannddppiieerrrree,,  EEvvaa::  Éva útja. Bába. (Tisza
hangja 35.) 
ISBN: 963-9144-48-7 fûzött: 650 Ft 

GGrraayy,,  JJoohhnn:: Mars és Vénusz mindennapi
harcai. 365 napról napra szóló jó tanács
a férfi és a nô közötti különbségek meg-
értéséhez. Trivium. 
ISBN: 963-7570-79-9 fûzött: 1490 Ft 

GGrreegguussss  FFeerreenncc:: Eleven találmányok. Be-
vezetés a bionikába. 5. kiad. Szalay
Kvk. 
ISBN: 963-237-034-1 kötött: 1125 Ft 

GGyy
GGyyuurriicczzaa  PPéétteerr  ––  KKaarrddooss  EErrnnôô:: A Whiskys

szökésben avagy A szabadság fogsá-
gában. M. Kvklub. (Arabeszk Könyvek) 
ISBN: 963-547-170-X fûzött: 980 Ft 

GGyyuurrkkoovviiccss  TTiibboorr:: Üveggolyó. Unikornis.
(Magyar ifjúsági remekírók 12. köt.) 
ISBN: 963-427-316-5 fûzött: 1600 Ft 

HH
HHaacckkmmaann,,  GGeennee  ––  LLeenniihhaann,,  DDaanniieell:: Perdi-

do star. JLX. 
ISBN: 963-305-117-7 kötött: 1790 Ft 

HHaallll,,  JJuuddyy:: Ki vagy nekem, életem?. Az
elôzô életekrôl más szemmel. Bioener-
getic. 
ISBN: 963-8120-90-8 fûzött: 1400 Ft 

HHaazzaaii  ggyyóóggyynnöövvéénnyyeeiinnkk  iissmmeerrtteettééssee..
Black & White K. 
ISBN: 963-9260-31-2 fûzött: 648 Ft 

HHeeiiddeeggggeerr,,  MMaarrttiinn:: A dolog és A nyelv. Két
tanulmány: kétnyelvû kiadás (magyar-
német). 2. kiad. = 2. Aufl. Sylvester Kvt. 
ISBN: 963-03-9741-2 fûzött: 840 Ft 

HHoobbbb,,  RRoobbiinn:: A látnok. 4. Az orgyilkos kül-
detése 1. rész. FutureGates. 
ISBN: 963-00-3068-3 fûzött: 1198 Ft 

HHööhhnnee,,  JJoohhaannnneess  ––  WWiillhheellmm,,  PPaauull  GGeerr--
hhaarrdd:: Tizenkét hónap a kertben. Terve-
zés, ültetés, ápolás, szüretelés. M.
Kvklub. 
ISBN: 963-548-970-6 kötött: 3500 Ft 

HHoolltt,,  VViiccttoorriiaa:: A hetedik holdtölte. I.P.C.
Kv. 
ISBN: 963-635-179-1 fûzött: 898 Ft 

HHoorrvváátthh  BBaarrnnaa:: Utolsó idôk. Kálvin. 
ISBN: 963-300-818-2 fûzött: 350 Ft 

HHoorrvváátthh  HHiillddaa:: Iparmûvészeti kincsek Ma-
gyarországon. Athenaeum 2000.
ISBN: 963-9261-15-7 fûzött: 1980 Ft 

II
IIrrooddaallmmii  kkiisslleexxiikkoonn.. Diák irodalmi kalauz

általános és középiskolák számára. 2.
átd. kiad. Szalay Kvk. (Diák irodalmi ka-
lauz) 
ISBN: 963-237-066-X kötött: 1375 Ft 

JJ
JJooeennssuuuu,,  MMaattttii  YYrrjjäännää:: A nyomozó. Re-

gény két gyilkosságról és az egyikkel
kapcsolatos nyomozásról, valamint
mindazokról, akik nem látják önmagu-
kat a rendôr arcában. Valo-Art. (Polar
könyvek) 
ISBN: 963-00-2806-9 kötött: 1500 Ft 

JJóókkaaii  AAnnnnaa:: Három. Széphalom Kvmû-
hely. (Jókai Anna mûvei) 
ISBN: 963-8277-42-4 kötött: 1200 Ft 

JJóókkaaii  AAnnnnaa:: Ne féljetek. Regény. Szépha-
lom Kvmûhely. (Jókai Anna mûvei) 
ISBN: 963-9028-08-8 kötött: 1800 Ft 

JJóókkaaii  AAnnnnaa:: Szegény Sudár Anna. Szép-
halom Kvmûhely. (Jókai Anna mûvei) 
ISBN: 963-9028-33-9 [hibás ISBN 963-8277-21-
1] kötött: 1980 Ft 

JJooóóss  EErrnnôô:: Idô és történelem. Sylvester
Kvt. 
ISBN: 963-00-2740-2 fûzött: 1120 Ft 

KK
KKaalláásszz  MMáárrttoonn:: A rózsafestô. Versek.

Széphalom Kvmûhely – KÉZirat.
ISBN: 963-9028-63-0 fûzött: 850 Ft 

KKaasszzááss  GGyyöörrggyy:: A nagy adrenalin játék.
Reklámcsinálás: amitôl gyorsabban ver
a szívem. Geomédia. (Geomédia szak-
könyvek: szakma és személyiség) 
ISBN: 963-7910-70-0 kötött: 4000 Ft 

KKaattzz,,  JJaaccoobb:: Végzetes szakadás. Az orto-

doxia kiválása a zsidó hitközségekbôl
Magyarországon és Németországban.
Múlt és Jövô K. (Magyar zsidó történe-
lem) 
ISBN: 963-9171-18-2 fûzött: 2100 Ft 

KKéézziikköönnyyvv  hheellyyeetttteess  sszzüüllôôkknneekk  ééss  aazz  ôôkkeett
ttáámmooggaattóó  sszzaakkeemmbbeerreekknneekk.. Képíró Kft.
– Fehér Kereszt Gyermekvédô Alapít-
vány. (Fehér Kereszt Füzetek 4.) 
ISBN: 963-03-8638-0 fûzött: 1490 Ft 

KKiinngg,,  SStteepphheenn:: Állattemetô. Európa. 
ISBN: 963-07-6721-X fûzött: 1200 Ft 

KKoorrnniissss  PPéétteerr:: Balaton. (Angol nyelvû) M.
Kvklub. 
ISBN: 963-547-134-3 kötött: 3500 Ft 

KKoorrnniissss  PPéétteerr:: Balaton. M. Kvklub. 
ISBN: 963-547-133-5 kötött: 3500 Ft 

KKoorrnniissss  PPéétteerr:: Balaton. (Német nyelvû)
M. Kvklub. 
ISBN: 963-547-135-1 kötött: 3500 Ft 

KKoosshhooffeerr,,  GGeerrtt:: Fényképezés korszerû-
en. 2. kiad. utánny. Cser K. (Csináld
magad) 
ISBN: 963-9003-67-0 fûzött: 1590 Ft 

KKóóss  KKáárroollyy::  Az országépítô. Történeti re-
gény. Polis. (Remekírók diákkönyvtára) 
ISBN: 973-9267-64-5 fûzött: 600 Ft 

KKoosszzttoolláánnyyii  DDeezzssôô:: Anna Édes. London,
Quartet Books. 
ISBN: 0-7043-0150-4 fûzött: 1780 Ft 

KKöötthhee,,  RRaaiinneerr:: Tudomány és technika.
Jelen és jövô. Tessloff és Babilon. (Mi
micsoda science) 
ISBN: 963-9182-33-8 kötött: 1860 Ft 

KKoovvááccss  GGáábboorr::  Barokk táncok. Garabonci-
ás Alapítvány. (Történelmi társastáncok) 
ISBN: 963-03-7356-4 fûzött: 2500 Ft 

KKoovvááccss  GGáábboorr:: Reneszánsz táncok. Ga-
rabonciás Alapítvány. (Történelmi tár-
sastáncok) 
ISBN: 963-04-8998-8 fûzött: 2500 Ft 

KKrraasszznnaahhoorrkkaaii  LLáásszzllóó:: Az ellenállás me-
lankóliája. 2. kiad. Széphalom Kvmû-
hely. 
ISBN: 963-9028-42-8 kötött: 1500 Ft 

KKrraasszznnaahhoorrkkaaii  LLáásszzllóó:: The Melancholy of
resistance. London, Quartet Books.
ISBN: 0-7043-8009-9 fûzött: 1780 Ft 

KKyyaass,,  OOtthhmmaarr:: Számítógépes hálózatok
biztonságtechnikája. Kossuth. 
ISBN: 963-09-4153-8 fûzött: 3900 Ft 

LL
LLaakkaattooss  MMeennyyhhéérrtt:: Tenyérbôl mondtál jö-

vendôt. Versek. Széphalom Kvmûhely. 
ISBN: 963-9028-55-X kötött: 790 Ft 

LLáázzáárr  EErrvviinn:: A Négyszögletû Kerek Erdô.
2. kiad. Osiris. 
ISBN: 963-379-256-8 kötött: 980 Ft 

LLööww  LLiippóótt:: Löw Lipót beszédei. Múlt és
Jövô K. (Magyar zsidó történelem) 
ISBN: 963-9171-17-4 fûzött: 1850 Ft 

MM
MMaaccrroonnee,,  MMiicchhaaeell:: Heuréka! Arkhimé-

dész törvénye és további nyolcvan
meghökkentô gondolat a világ magya-
rázatára. M. Kvklub. 
ISBN: 963-547-073-8 kötött: 1650 Ft 

MMaaeetteerrlliinncckk,,  MMaauurriiccee:: Pelléas és Mélisan-
de. Válogatott drámák. Széphalom
Kvmûhely. (Magyar napló könyvek) 
ISBN: 963-9028-35-5 fûzött: 1100 Ft 

MMaaggyyaarroorrsszzáágg  aa  XXXX..  sszzáázzaaddbbaann..  5. köt.
Tudomány. 2., Társadalomtudományok.
Babits.
ISBN: 963-9272-13-2 kötött: 4200 Ft 

MMaaggyyaarroorrsszzáágg  kköözziiggaazzggaattáássii  aattllaasszzaa,,
11991144.. A Magyar Szent Korona országai:
[felsôoktatási szakkönyv]. Talma. 
ISBN: 963-85683-2-1 kötött: 4900 Ft 

MMaaggyyaarr  sszzáázzaaddookk.. 6. Pálffy Géza: A tizen-
hatodik század története. Pannonica. 
ISBN: 963-9252-10-7 kötött: 1890 Ft 

MMaaggyyaarr  sszzóókkiinnccssttáárr.. Rokon értelmû sza-
vak, szólások és ellentétek szótára. 3.
kiad. Tinta Kvk. – Radnóthy. 
ISBN: 963-85622-8-5 [hibás ISBN 963-85622-2-
6] kötött: 4950 Ft 

MMáánnddyy  SStteeffáánniiaa::  Scintilla. Új és válogatott
versek. Széphalom Kvmûhely. 
ISBN: 963-9028-60-6 kötött: 890 Ft 

MMááttyyááss  kkiirráállyy  jjuuhháásszzaa.. Népmesék Bene-
dek Elek nyomán. Tóth. (Magyar nép-
mesék) 
ISBN: 963-9269-24-7 kötött: 1250 Ft 

MMccGGrraaiill,,  AAnnnnaa:: A babasírás könyve.
Édesvíz. 
ISBN: 963-528-434-9 fûzött: 1100 Ft 

MMéérreeii  FFeerreenncc  ––  BBiinnéétt  ÁÁggnneess,,  VV..:: Ablak –
zsiráf. Képes gyermeklexikon. 26. jav.
kiad. Móra. 
ISBN: 963-11-7545-6 kötött: 1498 Ft 

MMeerrttiinnyy,,  AAnnddrreeaa:: Az esôerdô. 2. átd. kiad.,
Tessloff és Babilon. (Mi micsoda 8.) 
ISBN: 963-9182-38-9 kötött: 1650 Ft 

MMéésszzáárrooss,,  GGeeoorrggee::  Te is lehetsz millio-
mos. Egy amerikai magyar üzletember
sikeres vállalkozásának titkai. K.u.K. K. 
ISBN: 963-9173-47 kötött: 1700 Ft 

MMeetteeoorroollóóggiiaaii  ccssiillllaaggáásszzaattii  ffööllddrraajjzzii  éérrtteell--
mmeezzôô  sszzóóttáárr.. Inter M. D. 
ISBN: 963-9111-39-2 fûzött: 600 Ft 

MMeezzeeyy  KKaattaalliinn:: Kivala Palkó Nemlehet-or-
szágban. Meseregény. 2. kiad. Új Kézi-
rat. 
ISBN: 963-03-8421-3 kötött: 1790 Ft 

MMiiccrroossoofftt  WWoorrdd  66..00.. oktatási segédanyag.
Szalay. 
ISBN: 963-85627-7-3 fûzött: 675 Ft 

MMiinnddeenn  mmáásskkéépppp  vvaann.. Társadalomisme-
reti tankönyv. Új Mandátum. 
ISBN: 963-9158-82-8 fûzött: 1380 Ft 

MMiinnddeennnnaappii  eeggéésszzsséégg..  Nélkülözhetetlen
családi kézikönyv a hagyományos és
az alternatív gyógymódokról. M.
Kvklub. 
ISBN: 963-547-095-9 kötött: 4500 Ft 

MMoolllleerr  JJóózzsseeff:: Nem tudhatom. Bíró. 
ISBN: 963-8363-98-3 fûzött: 417 Ft 

MMoorrrriiss,,  DDeessmmoonndd:: Kutyavilág. A kutya
testbeszéde. M. Kvklub. 
ISBN: 963-547-104-1 fûzött: 2900 Ft 

MMoottoorrcczzaa  GGyyuullaa::  Gyengeségeim. Sun-
books Kft. 
fûzött: 580 Ft 

MMüünncchhhhaauusseenn  bbáárróó  kkaallaannddjjaaii..  1., Tartalom
Kft. 
ISBN: 963-85100-8-0 kötött: 1570 Ft (1-2.) 

MMüünncchhhhaauusseenn  bbáárróó  kkaallaannddjjaaii.. 2., Tartalom
Kft. 
ISBN: 963-85100-9-9 kötött: 1570 Ft (1-2.) 

NN
NNaaggyy  BBuuddaappeesstt  kköönnyyvv.. Azaz szinte min-

den, amit tudni kell a 125 éves metropo-
lis teljes körû élvezetéhez, elsôsorban
nem budapestiek részére. 2. jav. kiad.
Corvina. 
ISBN: 963-13-4906-3 fûzött: 2600 Ft 

NNaahhmmiiaass,,  JJeeaann--FFrraannccooiiss:: A százéves há-
ború regénye. 2. A farkasfejes gyûrû.
Aquila. (Krónikás könyvek) 
ISBN: 963-679-102-3 kötött: 1980 Ft 
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NNaapp--nnaappttáárr. Mi történt ma a nagyvilág-
ban? Szalay Kvk. 
ISBN: 963-237-068-6 fûzött: 975 Ft 

NNeemmeerree  IIssttvváánn:: Kínai kémek. A kínai tit-
kosszolgálatok viharos története a hu-
szadik században. Anno. 
ISBN: 963-375-051-2 fûzött: 575 Ft 

NNeemmeerree  IIssttvváánn:: Moszkvai merényletek.
Anno. 
ISBN: 963-375-096-2 fûzött: 575 Ft 

NNeemmeess  KKáárroollyy:: A magyar film útja. Urá-
nusz. (Uránusz könyvek 8.) 
ISBN: 963-9086-92-4 fûzött: 1300 Ft 

NNéémmeetthh  AAmmaaddéé:: Operahôsök lexikona. Ki
kicsoda az operákban? Anno. 
ISBN: 963-375-012-1 fûzött: 550 Ft 

NNéémmeett––mmaaggyyaarr  kkééppeess  sszzóóttáárr.. Tóth. 
ISBN: 963-9081-54-X fûzött: 625 Ft 

NNéémmeett––mmaaggyyaarr  mmeesseesszzóóttáárr.. Képes foglal-
koztatókönyv gyerekeknek. Holló. 
ISBN: 963-9202-79-7 kötött: 1390 Ft 

NNéémmeett––mmaaggyyaarr  ttáárrssaallggáássii  zzsseebbkköönnyyvv..
Tóth. 
ISBN: 963-9081-21-3 fûzött: 625 Ft 

NNeemmzzeettiissééggii  mmaaggyyaarr  iirrooddaallmmaakk  aazz  eezzrreedd--
vvééggeenn.. Kossuth Egy. K. (Csokonai
könyvtár 20.) 
ISBN: 963-472-432-9 fûzött: 750 Ft 

NNiieellsseenn,,  MMoorrtteenn  SSttrruunnggee:: Windows 2000
és az Active Directory. 1. Tervezés és
üzemeltetés. NeTen – Kiskapu. 
ISBN: 963-9301-07-8 fûzött: 3780 Ft 

NNóóttáásskkaalleennddáárriiuumm,,  22000000  SSzzeeggeedd.. Bába.
(Tisza hangja 46.) 
ISBN: 963-9144-60-6 fûzött: 498 Ft 

OO
OOllvvaassóókköönnyyvv  aa  sszzoocciioollóóggiiaa  ttöörrttéénneettééhheezz..

2. Szociológiai irányzatok a XX. század-
ban. [Felsôoktatási tankönyv]. Új Man-
dátum. (Nagyítás szociológiai könyvek
30.) 
ISBN: 963-9158-72-0 fûzött: 2680 Ft 

OOttttlliikk  TTiivvaaddaarr::  Túszul ejtett sóhajtások.
Hét Krajcár. 
ISBN: 963-8250-51-8 fûzött: 720 Ft 

PP
PPaannzzeerr.. A német páncéloserôk képes tör-

ténete a II. világháborúban. Hajja. (20.
századi hadtörténet) 
ISBN: 963-9037-89-3 kötött: 2800 Ft 

PPaarrkkeerr,,  CCyynntthhiiaa:: Lázadó lelkek. Magánki-
ad. 
ISBN: 963-640-539-5 fûzött: 600 Ft 

PPCC--mmûûhheellyy.. 7. Lange, Heinz: PC-tuning.
Panem – Maidenhead, McGran-Hill. 
ISBN: 963-545-278-0 fûzött: 2900 Ft 

PPeeeell,,  MMaallkkoomm:: Kommunikációs kézségünk
fejlesztése. Trivium. (Önismereti soro-
zat) 
ISBN: 963-7570-57-8 fûzött: 1490 Ft 

PPeellllee  JJóózzsseeffnnéé:: Csemegék könyve. Anno.
Szalay Kvk.. (Pelle Józsefné életmû-so-
rozat) 
ISBN: 963-9178-65-9 fûzött: 450 Ft 

PPeerreettttii,,  FFrraannkk  EE..:: Az eskü. Amana 7. 
ISBN: 963-85965-5-4 fûzött: 1390 Ft 

PPeetteerrsseenn,,  RRiicchhaarrdd:: Linux. Teljes referen-
cia: könnyen is lehet. Panem. 
ISBN: 963-545-249-7 fûzött: 5490 Ft 

PPeettôôffii  SSáánnddoorr:: A helység kalapácsa. Hôs-
költemény négy énekben. Filum. 
ISBN: 963-8347-82-1 kötött: 600 Ft 

PPiinnttéérr  ZZoollttáánn:: Európa az új évezred küszö-
bén. Az európai országok rövid politikai
és társadalomtörténete a kezdetektôl
napjainkig. Szalay Kvk. 
ISBN: 963-237-069-4 kötött: 2475 Ft 

PPooee,,  EEddggaarr  AAllllaann:: Meghökkentô történe-
tek. Lazi K. 
ISBN: 963-9227-22-6 kötött: 1400 Ft 

PPoollcczz  AAllaaiinnee:: Macskaregény. Utánny. Kal-
ligram. 
ISBN: 80-7149-135-7 fûzött: 850 Ft 

PPrruunnttyy,,  MMoorraagg:: Használati utasítás fiúk-
hoz. 5. kiad. Park. (Hétköznapi pszicho-
lógia) 
ISBN: 963-530-504-4 fûzött: 750 Ft 

PPuucczzii  BBééllaa:: Marosvásárhely, 1990: három
napig magyar. Egy roma a barikád ma-
gyar oldaláról. RSK. (Roma Sajtóköz-
pont könyvek 1.) 
ISBN: 963-00-2584-1 fûzött: 503 Ft 

QQ
QQuuooiisstt,,  MMiicchheell:: Szeress!. Dani naplója.

Szt. István Társ. 
ISBN: 963-361-108-3 fûzött: 750 Ft 

RR
RRaaddvváánnyyii  TTaammááss  ––  GGöörrggéénnyyii  IIssttvváánn:: Eng-

lish for business and finance. 5. kiad.
Közgazd. és Jogi Kvk. (Közgazdasági
és jogi kiadványok) 
ISBN: 963-224-497-4 fûzött: 4032 Ft 

RRaaddvváánnyy  ZZssuuzzssaa:: "Éliás, Tóbiás...". Játé-
kos dalok óvodásoknak. Santos. 
ISBN: 963-9244-07-4 kötött: 365 Ft 

RRiigg--VVééddaa..  Farkas L. I. 
ISBN: 963-7310-76-2 fûzött: 1500 Ft 

RRoobbiinnssoonn,,  DDaanniieellllee:: Az iszlám. Kossuth.
(Vallások világa) 
ISBN: 963-09-4160-0 fûzött: 998 Ft 

RRôôtthh  ÁÁggnneess::  Vermes tanár úr, 1905–1990.
Életút és visszaemlékezések. ELTE Eöt-
vös K. 
ISBN: 963-463-315-3 kötött: 1367 Ft 

SS
SScchhääffeerr,,  KKaatthhaarriinnaa  ––  SScchhääffeerr,,  WWoollffggaanngg::

Zozó és a többiek. Egmont Pestalozzi
K.,
ISBN: 3-614-90053-3 kötött: 1580 Ft 

SScchhiilldd,,  WWaalltteerr:: Videofelvételek készítése
és utómunkálatai. 2. kiad., Cser K. (Csi-
náld magad) 
ISBN: 963-9003-82-4 fûzött: 1590 Ft 

SScchhuubbeerrtt,,  KKaarrll  HH..:: Betonozás, falazás, va-
kolás, burkolás. 3. kiad. Cser K. (Csináld
magad) 
ISBN: 963-9003-83-2 fûzött: 1590 Ft 

SSeesstteerrhheennnn,,  BBiirrggiitt::  Méregtelenítés hetente
egyszer. Holló. (Egészséges életmód) 
ISBN: 963-9202-93-2 kötött: 1690 Ft 

SShheellddoonn,,  SSiiddnneeyy:: Mesterjátszma. 3. kiad.
I.P.C. Kv. (I.P.C. könyvek) 
ISBN: 963-635-178-3 fûzött: 898 Ft 

SShheelllleeyy,,  MMaarryy  WWoollllssttoonneeccrraafftt:: Franken-
stein. Jószöveg Mûhely.
ISBN: 963-9134-34-1 fûzött: 1198 Ft 

SSiillllyyee  JJeennôô:: A fény gyermekei. Válogatás
harminc év dalaiból. Szt. István Társ.
ISBN: 963-361-107-5 fûzött: 1190 Ft 

SSiimmoonn  OOttttóó:: Sárkányölô. Válogatott és új
versek. Magánkiad. 
ISBN: 963-640-496-8 fûzött: 933 Ft 

SSiissllaayy  JJóózzsseeff:: Sislay József amerikai ma-
gyar költô költeményei. 4. köt. Háttér. 
ISBN: 963-8128-65-8 fûzött: 600 Ft 

SSoommooggyyii  DDeezzssôô:: Helyesírási csemegeko-
sár. Szerzô. 
ISBN: 963-550-845-X fûzött: 1120 Ft 

SStteeeell,,  DDaanniieellllee:: Ellenállhatatlan erôk.
Maecenas. 
ISBN: 963-203-022-2 fûzött: 799 Ft 

SStteeeell,,  DDaanniieellllee:: Hosszú az út hazáig. Mae-
cenas Kv. 
ISBN: 963-9025-65-8 fûzött: 625 Ft 

SSttookkeerr,,  BBrraamm:: Drakula gróf válogatott rém-
tettei. Jószöveg Mûhely. 
ISBN: 963-9134-33-3 fûzött: 1198 Ft 

SSuugglliiaannoo,,  CCllaauuddiiaa:: Prága. Gabo. (A világ
legszebb helyei) 
ISBN: 963-8009-37-3 kötött: 4690 Ft 

SSzz
SSzzáánnttaaii  JJáánnooss:: Beszélyek. Versek. Polis. 

ISBN: 973-9267-70-X fûzött: 600 Ft 
SSzzéépp  aazz  IIsstteenn.. Gondolatok, vallomások,

imádságok. Szt. István Társ. 
ISBN: 963-361-074-5 fûzött: 860 Ft 

SSzzeeppeess  MMáárriiaa:: Pszichografológia. [Jellem-
kották]. Édesvíz. 
ISBN: 963-528-430-6 fûzött: 1450 Ft 

SSzzeerreellmmeess  éélleett.. Baranyi Ferenc pályafutá-
sa a sajtó tükrében. Mikszáth. 
ISBN: 963-9126-42-X fûzött: 952 Ft 

SSzzôôddyy  EErrzzsséébbeett:: Practise more together.
[fun and learning]. 2. 6. kiad. Szt. István
Társ. 
ISBN: 963-361-075-3 1380 Ft a Practice Toge-
ther 1. 

SSzzôôddyy  EErrzzsséébbeett:: Practise together. [fun
and learning]. 1. 4. kiad. Szt. István
Társ.,
ISBN: 963-361-109-1 1380 Ft a Practice More 

TT
TTaarrnnaaii  LLáásszzllóó:: Bizakodik vakhitem. Bába.

(Tisza hangja 73.) 
ISBN: 963-9144-72-X fûzött: 498 Ft 

TTaattaayy  SSáánnddoorr:: Meglepetéseim könyve; Lô-
dörgések kora. Széphalom Kvmûhely.
(Tatay Sándor mûvei 1.) 
ISBN: 963-9028-65-7 fûzött: 1690 Ft 

TTeerrüülleettffeejjlleesszzttééss  ééss  kköözziiggaazzggaattááss--sszzeerrvvee--
zzééss.. Megye, régió, kistérség. MTA. (Ma-
gyarország az ezredfordulón / stratégiai
kutatások a Magyar Tudományos Aka-
démián) 
ISBN: 963-508-154-5 fûzött: 700 Ft 

TTiieeffeenntthhaalleerr  JJóózzsseeff:: Budapest apostola.
Kanter Károly élete, 1853-1920. Szt. Ist-
ván Társ. 
ISBN: 963-361-083-4 fûzött: 800 Ft 

TTiimmaarruu--KKaasstt  SSáánnddoorr:: Kelta magyarok, ma-
gyar kelták. M. Ház. (Magyar Ház köny-
vek 19.) 
ISBN: 963-7873-40-6 kötött: 2980 Ft 

TToollkkiieenn,,  JJoohhnn  RRoonnaalldd  RReeuueell:: A babó. 4. ki-
ad. , Ciceró.
ISBN: 963-539-256-7 kötött: 1800 Ft 

TTöömmöörrkkéénnyy  IIssttvváánn:: Hétrôl hétre. Publicisz-
tikai írások, 1894–98. Bába. 2000. (Ti-
sza hangja 64.) 
ISBN: 963-9144-71-1 fûzött: 807 Ft 

VV
VVaarrggaa  DDoommookkooss:: Édesanyám sok szép

szava. Kis magyar századelô. Hét Kraj-
cár. 
ISBN: 963-8250-54-2 fûzött: 1180 Ft 

VVaarrgghhaa  KKáárroollyy  ––  RRóónnaaii  BBééllaa  ––  MMuusszzttyy
LLáásszzllóó:: Rejtett kincsek nyomában. [Ba-
ranyai népmondagyûjtemény]. 5. kiad.
Pro Pannonia. (Pannónia könyvek) 
ISBN: 963-9079-50-2 fûzött: 890 Ft 

VVéégg  AAnnddrreeaa:: Breki és barátai. Vidám me-
sekönyv kisiskolásoknak a helyesírás
gyakorlására. Ciceró. 
ISBN: 963-539-274-5 kötött: 1650 Ft 

VVeelleedd  ééss  nnééllkküülleedd.. Vallomások a szere-
lemrôl. Kassák. 
ISBN: 963-9100-38-2 kötött: 790 Ft 

VVeerrnnee,,  JJuulleess:: A két Kip-testvér. Unikornis.
(Jules Verne összes mûvei 35. köt.) 
ISBN: 963-427-372-6 kötött: 2900 Ft 

WW
WWeeiiddeerr,,  JJooee:: A testépítés bibliája. A mes-

teredzô edzési és táplálkozási tanácsai.
Alexandra. 
ISBN: 963-367-648-7 fûzött: 2980 Ft 

WWeeöörreess  SSáánnddoorr:: Versek a hagyatékból.
Egybegyûjtött versek IV., Jav. kiad. Sa-
xum – Weöres S. örököse. 
ISBN: 963-9084-80-8 963-9084-61-6 kötött: 1600
Ft 

WWhhiittiinngg,,  CChhaarrlleess:: Heydrich, a hóhér. Ár-
mádia. 
ISBN: 963-85996-3-4 fûzött: 1680 Ft 

WWiillttggeenn,,  RRaallpphh:: A Rajna a Tiberisbe öm-
lött. A Második Vatikáni Zsinat története.
Szt. István Társ. 
ISBN: 963-361-058-3 fûzött: 920 Ft 

YY
YYaalllloopp,,  DDaavviidd:: Ördögi szövetség. General

Press. (Világsikerek) 
ISBN: 963-9076-75-9 kötött: 999 Ft 

ZZ  
ZZááddoorrii  BBeennccee:: Fordul a bakterház. Lazi K. 

ISBN: 963-85929-2-3 fûzött: 570 Ft 
ZZááddoorrii  BBeennccee:: Gyorsul a bakterház. Lazi

K. 
ISBN: 963-9227-21-8 fûzött: 640 Ft 

Az összeállítás a Könyvtárellátó Köz-
hasznú Társaság információs rend-
szere alapján készült. A felsorolt
könyveket a Könyvtárellátó már
felajánlotta megvásárlásra a könyv-
táraknak, ill. megrendelhetôk a tár-
saság home lapján (www.kello.hu).

Antikvár és új könyvek
egyre bôvülô választéka.

ZZ  áá  mm  bb  óó      KK  oo  rr  nn  éé  ll
festményei az emeleten.

ÁÁmmooss  KKeennaann::
AAzz  úútt  EEiinn--HHaarrooddbbaa

Ára:  638   Ft.
ÁÁccss  GGáábboorr  ––TTuurrcczzii  IIssttvváánn::

VVáánnddoorrllóó  TTaallmmuudd::
––  JJeerr  ééss  lláássdd!!

Ára:  1950   Ft.
MMaarrttiinn  BBuubbeerr::

GGóógg  ééss  MMaaggóógg
Ára:  1450  Ft.

ÚÚJJDDOONNSSÁÁGG::
NNaatthhaanniieell  KKaattzzbbuurrgg::

BBeesszzééllggeettéésseekk  SScchheeiibbeerr
SSáánnddoorrrraall    ééss    FFeejjttôô

FFeerreenncccceell
Ára: 780 Ft.

A könyvek megrendelhetôk
a kiadónál is:

1396 Budapest 62. Pf 482

BBáábbeell  KKöönnyyvveekk  
ZZáámmbbóó  GGaalléérriiaa

1073 Budapest, Dob u. 59.
36 – (1) – 343-2103

MMOOSSTT  NNYYÍÍLLIIKK!!
BBáábbeell  KKöönnyyvveekk  ––
ZZáámmbbóó  GGaalléérriiaa

Június 1. 18 óra
Márai Sándor-est. Összeállítás
Márai Sándor verseibôl, Szirtes
Ági és Lengyel Ferenc elôadásá-
ban. 
Közös rendezvény a Helikon
Kiadóval és a Katona József
Színházzal. A belépés díjtalan. 

Június 2. 17 óra
Tar Sándor-est. Az író mûveibôl
Csákányi Eszter és Máté Gábor
válogat. 
Közös rendezvény a Magvetô
Kiadóval és a Katona József
Színházzal. 
A belépés díjtalan. 

Június 3. 18 óra
Az ismeretlen Rejtô Jenô.
Összeállítás Rejtô Jenô mûvei-
bôl, naplójából, leveleibôl. Köz-
remûködik: Bodnár Erika és Ko-
csis Gergely.
Közös rendezvény a Szukits Ki-
adóval, a Katona József Színház-
zal és a Petôfi Irodalmi Múze-
ummal. 
A belépés díjtalan. 

Június 13. 17 óra
A KÖNYV. Rendhagyó beszél-
getés a könyvek szerepérôl, üze-
netérôl. Akik beszélgetnek: Ka-
tona Klári és Müller Péter. 
Az Édesvíz Kiadó programja ve-
télkedôvel, ajándékkal. A belé-
pés díjtalan. 

LLiibbrrii  SSttúúddiiuumm  KKöönnyyvveessbboolltt
(Budapest V., Váci utca 22.)

jjúúnniiuussii  pprrooggrraammjjaaii
ÜNNEPI KÖNYVHÉT

ünnepi nyitva tartás:
10–20 óráig
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KÖNYVKERESKEDELMI KÖZPONT

1033 Budapest, Szentendrei út 89–93.

T.: 388-7558, 437-2443, F.: 437-2442

Nyitvatartás: H–Cs.: 8–16h, P.: 8–13h

E-mail: vevoszolg@wkdc.hu

KIS MAGISZTER

KÖNYVESBOLT

1053 Budapest, Magyar u. 40.

Tel.: 327-77-96

Könyvtárellátó KHT.
Kódex Könyváruház és

Tankönyvcentrum

1054 Budapest, Honvéd u 5.
Tel./fax: 331-6350, 331-0126, 331-0127

KÖZGAZDASÁGI ÉS JOGI
KÖNYVESBOLT

1051 Budapest, Nádor u. 8.

Tel.: 317-40-35 Fax: 318-16-52

AKADÉMIAI KIADÓ
E-mail: custservice@akkrt.hu

Internet: www.akkrt.hu

E-mail:
vevoszolg@muszakikiado.hu

Internet: www.muszakikiado.hu

E-mail:
vevoszolg@kjk.hu
Intenet: www.kjk.hu

K e r e s s e  P a r t n e r  b o l t j a i n k a t !

AKADÉMIAI KIADÓ MÛSZAKI
KÖNYVKIADÓ

KJK – KERSZÖV

Ú J D O N S Á G A I N K B Ó L

English for Business and Finance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4032 Ft

A Polgári Törvénykönyv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4032 Ft

Nemeskey Károly – dr. Varga László:

Fontosabb egyéb munkavédelmi elôírások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4480 Ft

Bakacsi Gyula: 

Szervezeti magatartás és vezetés  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4704 Ft

Norbert F. Elbert – Karoliny Mártonné – 

Farkas Ferenc – Poór József:

Személyzeti emberi erôforrás menedzsment  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5376 Ft

Borsos Balázs: 

Három folyó között – néprajzi tanulmányok  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1200 Ft

Farkas Ferenc: A mûanyagok és a környezet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3200 Ft

Hadrovics László–Nyomárkay István:

Magyar–szerb kisszótár . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2500 Ft

Magyar Pszichológiai Szemle 2000/1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .588 Ft

B. Kröpfl – W. Peschek – E. Schneider – A. Schönlieb:

Alkalmazott statisztika  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2700 Ft

Bevezetés a pedagógiai kutatás módszereibe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4320 Ft

Robert Fischer:

Tanítsuk gyermekeinket gondolkodni történetekkel  . . . . . . . . . . . . . .1490 Ft



SSaaxxuumm  KKöönnyyvv  KKfftt..  11113344  BBuuddaappeesstt,,  SSzzaabboollccss  uu..  44..  TTeelleeffoonn//ffaaxx::  335599--99779944

Erdélyi Erzsébet –
Nobel Iván:

A határon túli magyar
irodalom kislexikona 

1380 Ft
A tudás könyvtára sorozat új

kötete, a nemzetiségi és nyugati
magyar irodalom legjelesebbjeit

gyûjti össze.

Szántó Erika:
Ember –

diszletek nélkül
880 Ft

Az élet dolgai sorozat új
kötete, Popper Péter

bevezetô
tanulmányával.

SZIGET VERSESKÖNYVEK

HOLNAP KIADÓ
1111 Bp., Zenta u. 5. T/F: 466-6928, 

HOLIKON KÖNYVESBOLT
1111 Bp., Zenta u. 5. T: 209-4694

TAN-TÁRS KÖNYVKERESKEDÉS
1072 Bp., Nyár u. 14. T/F: 322-9846

A                                  ÜNNEPI KÖNYVHETI AJÁNLATA

Vas István
NEHÉZ SZERELEM I–II.

I. kötet 396 old., kötve 1800 Ft
II. kötet 320 old., kötve 1800 Ft

Mándy Iván
FRANCIA KULCS
A HUSZONEGYEDIK
UTCA
312 old., 1800 Ft

Vas István
ÖSSZEGYÛJTÖTT

VERSEK
1930–1945

264 old., 1500 Ft

Elmer István
A FALJÁRÓ
312 old.,
1200 Ft

Kiss Áron
MAGYAR

GYERMEKJÁTÉK-
GYÛJTEMÉNY

536 old., 2300 Ft

Kányádi Sándor
VÁLOGATOTT

VERSEI
120 old., 790 Ft

Tersánszky J. Jenô
A FÉLBOLOND
EGY CERUZA
TÖRTÉNETE

444 old., 2200 Ft

Dedikálások a Holnap Kiadó Vörösmarty téri pavilonjánál: NÓGRÁDI GÁBOR: pénteken, június 2-án 16–18 óráig;
SZABLYA ILONA: szombaton, 3-án 15–16 óráig; SZABÓ MAGDA: 17–18 óráig; SZIGETHY GÁBOR: vasárnap, 4-én 17–18 óráig

Catullus, Vergilius,
Horatius versei
1450 Ft, 200 oldal
A római költôk antológiájának
elsô kötete Catullust, a szerelmi
szenvedély elsô modern éneke-
sét, Vergiliust, az aranykor és a
haza költôjét és Horatiust, a
bölcs mérsékletességre intô mes-
tert  mutatja be.
Charles Baudelaire versei
336 oldal, kötve 1650 Ft
Teljes egészében tartalmazza
Baudelaire két legjelentôsebb
mûvét, A romlás virágait és a
Fájó Párizs-t, az elôbbit Babits
Mihály, Szabó Lôrinc, Tóth
Árpád, az utóbbit Szabó Lôrinc
klasszikus fordításában.
Arthur Rimbaud versei
224 oldal, 1450 Ft
A neves mûfordítók munkái
méltán reprezentálják Rimbaud
költészetét. A kötet érdekessége,
hogy egy-egy vers több költô tol-
mácsolásában is megszólal.

Weöres Sándor:
Versek a hagyatékból

1600 Ft
2. javított kiadás.

AA  SSAAXXUUMM  üünnnneeppii  kköönnyyvvhheettii  aajjáánnllaattaa

A kötetek megrendelhetôk




