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A MAECENAS Könyvkiadó karácsonyi ajánlata

Edwin O. Reischauer:
Japán története
2. kiadás
Az olvasmányos, sodró, iz-
galmas és precíz tanulmány
olvastán a Japánt övezô
misztikum számos rejtélye
feltárul az Olvasó elôtt, de
az ázsiai szuperhatalom po-
litikai, gazdasági és kulturá-
lis sokszínûségének ôsi vará-
zsa továbbra is lenyûgözô
marad.
Fordította: Kucsera Katalin
és Kállai Tibor
Maecenas Történelemkönyvek
sorozat
B/5, kötve, 340 oldal,

2500 Ft

Weiszhár Attila – Weiszhár
Balázs: Csaták kislexikona
Az emberiség történelme – saj-
nos – véres csaták története is.
A szerzôk hat földrész száraz-
földi, légi és tengeri összecsa-
pásainak adatait ismertetik az
i.e. XV. századtól kezdve nap-
jainkig, közel 650 ütközet tör-
ténetét, s mintegy 1200 hadve-
zért illetve uralkodót is bemu-
tatnak.
Maecenas Történelemkönyvek
sorozat
B/5, kötve, 284 oldal,
kb. 2200 Ft

Ludwig Emil:
Felvidéki mûemlékkalauz
A Magyar Nemzet neves pub-
licistája bebarangolta az elsza-
kított felsô-magyaroszági vár-
megyéket, huszonnyolc év le-
forgása alatt vagy negyven
részletben. Utazásai, kutatásai
leltára e könyvben olvasható.
A szerzô saját rajzaival gazda-
gon illusztrált kötet nélkülöz-
hetetlen kalauz mindazok szá-
mára, akik személyesen is szí-
vesen felkeresik a magyar múlt
építészeti emlékeit.
165 X 236 mm, kötve, 212 ol-
dal,1500 Ft

Kurt Vonnegut:
Áldja meg az Isten,
Mr Rosewater
2. kiadás
Eliot Rosewater az egyik leg-
hatalmasabb amerikai va-
gyon ura: ô a Rosewater ala-
pítvány elnöke. A társaság
alapszabálya szerint az elnö-
köt csakis abban az esetben
lehet elmozdítani tisztsé-
gébôl, ha bizonyíthatóan el-
mebeteg. Eliot annak látszik.
Például önkéntes tûzoltónak
áll és nekilát, hogy dollármil-
lióit szétossza azok között,
akik az ô gyermekeinek nyil-
vánítják magukat...
Fordította: Szilágyi Tibor
110X195 mm,
264 oldal,1500Ft

Kosztolányi Dezsô:
36 vers – 36 Poems
A Maecenas Könyvkiadó
Kosztolányi Dezsô talán
legszebb verseinek gyûjte-
ményével folytatja két-
nyelvû – magyar-angol –
verskötet sorozatát. A
költeményeket a London-
ban élô neves mûfordító,
Zollman Péter ihletett
fordításában élvezheti az
Olvasó.
104 X 172 mm, kötve: plüss
+ aranynyomás + védôfó-
lia, 144 oldal
1500 Ft
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Mostani számunk lapzártája október 23-
ához esett közel, megjelenésének dátuma
halottak napjára esik. Ez a két dátum, az
1956-os magyar forradalom emlékünne-
pe, és a nap, amikor halottaira emlékezik
mindenki, sok családban – szomorú mó-
don – valóságosan is összefügg. Kollektív
történelmi emlékezetünk nemzetünk tör-
ténetének dicsôséges eseményeként ün-
nepli a szabadság pillanatát, és gyászolja
’56 halottait, a magántörténelem állandó
szereplôiként pedig özvegyek, árvák, bol-
dogtalan szülôk emlékeznek a szeretett
férfire, nôre, gyermekre november 2-án,
halottak napján.

Én is átéltem október 23-át. Lehettem
volna áldozat. 

1956. október 23-a után egy-két nappal a
Móricz Zsigmond körtéren vágott keresz-
tül, a sarki élelmiszerbolt elôl indulva a ha-
tos villamos megállójához, egy fiatal nô –
kismama –, karján pólyába burkolt csecse-
môvel. A csecsemô hallgatott, talán aludt,
a tér néptelen volt, az emberek nem szíve-
sen bújtak elô akkor, távolból robbanások,
dörrenések hallatszottak, majd furcsa, ka-
ristoló hang hallatszott, mintha a járdát ka-
parná valaki a fiatal nô háta mögött. A kis-
mama hátrafordult, és amit akkor ott lá-
tott, attól annyira megrémült, hogy egész
életében emlékezett rá: egy lövedék fejezte
be tehetetlenségi erôtôl hajtott röpülését a
sarkától tíz-húsz centiméterre. Az a löve-
dék eltalálhatta volna ôt is, a csecsemôt is,
véget vethetett volna huszonhárom éves
életének, árvává téve a három hónapos cse-
csemôt. Megeshetett volna az is, hogy a
karjában tartott csecsemôt éri halálos sérü-
lés, esélyt sem kapva az élettôl, a történe-
lemtôl, hogy felnôtté növekedjék. A hu-
szonhárom éves fiatal nô az édesanyám
volt, a csecsemô a karján én magam. Az
eset után – érthetô okokból – a család na-
pokig a pincében élt társasági életet.  

A történet a családi rémtörténetek része,
édesanyám gyerekkoromban sokszor me-
sélte, amikor arról akart meggyôzni, hogy
fenn a mennyekben valaki vigyáz ránk. 

1956. október 23-a ma már történelem.
Én még elmondhatom, hogy átéltem, a
húgom már nem, ô a forradalom után ki-
lenc hónappal született.

S hogy mindez pontosan hogyan is
volt, már nem tudom megkérdezni édes-
anyámtól.

Halottak napján én rá emlékezem.  
Kiss József
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– Használhatók Nyugaton a kele-
ti „üdvtechnikák”? – kérdeztem a
dalai lámától egy korábbi találko-
zásunkkor. – Hisz ebben?

– Az emberek mindenütt a
világon egyformák. Alapter-
mészetét illetôen nem külön-
böztethetô meg keleti és nyu-
gati embertípus. Ezt igazolja
az is, hogy a történeti Buddha
tanításai jól érthetôek és az
utóbbi évtizedekben ennyire
népszerûek a nyugati világban.
Vagyis amit a Kelet kínál vála-
szul az ember sorskérdéseire,
így a boldogulás, a „miként él-
jek” kérdésére is, az Nyugaton
is érvényes, használható. 

Úgy gondolom, hogy ko-
runkban a buddhizmus külö-
nösen alkalmas jó válaszokkal
szolgálni a nyugati kérdésekre.
A világnak ezen a felén ma-
napság fôként a lelki élet di-
lemmái foglalkoztatják az itt
élôket. Létrehozták az ún. jólé-
ti társadalmat, az anyagi világ-
ból minden elérhetôvé, meg-
szerezhetôvé vált, mégsem érzi
jól magát a bôrében a nyugati
ember. Úgy látszik, a tudo-
mány és a technika nagyszerû
leleményei, eredményei csak

mennyiségi növekedést hoz-
tak, minôségi javulást nem.
Sôt, a vívmányaival örökké el-
foglalt nyugati ember nem ta-
lálja a kapcsolatot társaival,
önmagával is meghasonlott.
Szorong, nyugtalan. Pszicho-
lógusok segítségét kéri, keresi a
kiutat érzelmi válságaiból.
Ezért fordul reménykedve a
buddhizmus felé is, és én hi-
szem, hogy a buddhista tanítás
hasznos elgondolásokkal szol-
gál számára. 

– Konkrét, gyakorlati segítséget
nyújt, vagy inkább vigasztalást?

– A buddhizmus igen gya-
korlatias vallás. Célja az élet
minôségének javítása, Buddha
ehhez a célhoz talált rá a szen-
vedések megszüntetéséhez ve-
zetô útra. Azt tanítja, hogyan
váljon elviselhetôvé, könnyeb-
bé az életünk. Szemléleti és
életvezetési útmutatással szol-
gál, a cél eléréséhez megfelelô
helyes magatartásformát ajánl.
Mindezt igen körültekintôen
teszi, a buddhista gyakorlat
erôs filozófiai alapokra épül.
Filozófiai alapokra és nem hit-
béli dogmákra. Ez azért fon-
tos, mert így az elmélet alkal-

mazásához senkinek sem szük-
séges hívôvé válnia. Bárki me-
ríthet a buddhista tanításból,
kiválogathatja a számára
hasznos részleteket. Ezeket az-
tán alkalmazhatja önmaguk-
ban, de jobb, ha a nyugati em-
ber összekombinálja ôket saját
kultúrájának, vallásának idevá-
gó elképzeléseivel. Ha meg-
gyôzôdéssel válik is valaki a mi
tanításunk követôjévé, ne for-
duljon el korábbi hitétôl ez-
után sem, semmiképp ne ta-
gadja meg azt. 

– Ôszentségének tavaly megjelent
egy könyve, mely nagy siker min-
denütt a világon. Angol nyelvte-
rületen Indiától Amerikáig olvas-
sák az emberek. És most már ol-
vassák Magyarországon is, mert
éppen látogatása idejére (az Euró-
pa Kiadónál) megjelent magyarul
is. A címe Ôsi bölcsesség, modern
világ. Alcíme pedig Erkölcsi gon-
dolatok az új évezredre. Ez a
könyv beavatja az olvasót a
buddhista világszemlélet és életve-
zetési gyakorlat részleteibe?

– Igen. Legalábbis ez volt a
szándékom – mondja könyvé-
rôl a l4. dalai láma, már mos-
tani, budapesti látogatásán. –
Ebben a munkámban igyek-
szem megmutatni a szenvedé-
sek megszüntetésének imént
említett útját, igyekszem meg-
világítani, milyen erkölcsi ma-
gatartásra van szükség ahhoz,
hogy célhoz érjünk rajta. 

Meggyôzôdésem, hogy a
rossz közérzet, a szorongás, a
boldogtalanság, amitôl ma az
ember szenved, jórészt a saját
mûve. Elvben tehát saját erô-
vel el is kerülhetô, vagy meg-
szüntethetô. Még a legsúlyo-
sabb gondjainkat folyamato-
san újratermelô ipari civilizáci-
ós környezetben is. 

A gyakorlat alapköve szerin-
tem a „pozitív erkölcsi maga-
tartás”. Jól látható, tapasztal-
ható ugyanis, hogy az erkölcsi-
leg pozitív magatartású embe-
rek boldogabbak, elégedetteb-
bek azoknál, akik nem figyel-
nek az erkölcsökre, nem alkal-
mazzák semmilyen erkölcsi ta-
nítás ajánlásait. Ki kellene ala-
kítanunk egy pozitív erkölcsi
viszonyt elôször önmagunk-
kal, aztán környezetünkkel,
társainkkal, a világgal. Hiszem,
hogy gondolatainkat, érzésein-
ket, magatartásunkat ilymó-
don átformálva eleve sokkal

kevesebb szenvedés vár ránk,
és ha elkerülhetetlennek bizo-
nyul is valamennyi, azzal sok-
kal könnyebben megbirkó-
zunk. A könyv arról szól, mit
értek pontosan ezen a „pozitív
erkölcsi magatartáson” és ho-
gyan valósítható meg. 

– Az új évezred együttélési konf-
liktusai valóban megoldhatók len-
nének egy újszerû erkölcsi norma-
tíva alkalmazásával?

– Nincs szó új vagy újszerû
normákról. A buddhizmus
2500 éves erkölcstanát aján-
lom az olvasónak. Anélkül
azonban, hogy vallási tézi-
sekkel traktálnám. Buddha
tanítása mindig is elsôsorban
erkölcstan volt, s csak ez után
a vallás. Most ott tartunk,
hogy sokszor a vallás gyakor-
lásával együtt az erkölcsi sza-
bályokat is kiiktatjuk az éle-
tünkbôl. Márpedig, ha vallás-
ra nem is mindig, de valami-
lyen erkölcsi értékrendre fel-
tétlenül szükségünk van a
biztonságos életvezetéshez.
Különben eltévedünk a világ-
ban. Zavarok keletkeznek ér-
zelmi életünkben, de szelle-
mi életünk, munkánk is meg-
ítélhetetlenné válik, ellen-
ôrizhetetlen utakra tévedhet
például a tudás. Elôbb-utóbb
képtelenek leszünk megítélni
a tudomány eredményeinek
felhasználását.

Az emberek tudatában a tu-
domány újabban kezd a vallás
helyébe lépni, mint a legvégsô
tudás forrása. De az a forrás,
melybôl a tudomány táplálko-
zik, nem tud az erkölcsrôl.  

– Ôszentsége jól ismeri a nyuga-
ti gondolkodást, tudományossá-
got, és annak a köznapi életre gya-
korolt hatásait is. Honnan szár-
maznak az ismeretei?

– Gyerekkorom óta izgalom-
mal figyelem a nyugati tudo-
mány vívmányait. Különösen
a technikai felfedezések érde-
keltek. Eleinte csodálkozva bá-
multam az órák szerkezetét, a
filmvetítô, az autó mûködését.
(Autóból akkoriban – a negy-
venes években – összesen há-
rom volt egész Tibetben.) Ké-
sôbb élénken érdeklôdtem a
természettudományok iránt,
közöttük is lenyûgözött az or-
vostudomány. 

Már évtizedekkel ezelôtt ja-
vasoltam, hogy szervezzük
meg az együttmûködést a ke-

A boldogság
mûvészete
Beszélgetés a dalai lámával
A teokratikus Tibetben (15–20. sz.) már az elsô uralkodók,
vagyis dalai lámák mindegyike terjedelmes írásos életmûvet ho-
zott létre. A teokrácia intézménye, vagyis a világi és az egyházi
hatalom egyszemélyes birtoklása és gyakorlása feltételezte az
uralkodók jártasságát mindkét tudományosság (világi és egyhá-
zi) diszciplínáiban. Ennek köszönhetô, hogy a dalai lámák, a vi-
lág legképzettebb fôpapjai, tudós szerzôként és gyakran szépíró-
ként is jelentôs mûveket alkottak. Volt közöttük teológus, törté-
nész, asztrológus, nyelvész, aforizmaszerzô és népszerû költô is.
Viszonylag terjedelmes önéletrajzokat írtak, megörökítve bennük
koruk politikai eseményeit.
Tendzin Gjaco, a 14. dalai láma, aki október 12-tôl 14-ig nem
hivatalos látogatáson ismét nálunk járt, magyarországi ismertsé-
gét és népszerûségét éppen önéletírásával (Számûzetésben – sza-
badon) alapozta meg. De tucatnyi más mû szerzôjeként, elôadó-
ként, buddhista tanítóként is jól ismert. Két nyilvános szereplé-
sekor Budapesten a Nemzeti Sportcsarnok úgy megtelt érdeklô-
dôkkel, ahogy korábban (gyanítom) egyetlen kulturális rendezvé-
nyen sem. Még a sorok közt, a lépcsôkön és a korlátokon is ül-
tek. Egyik elôadásának a címe A boldogság mûvészete volt. 
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leti és a nyugati orvoslás
módszereinek kutatásában.
Az amerikai Harvard Egye-
tem viselkedési orvoslással
foglalkozó kutatóival közö-
sen végeztünk is megfigyelé-
seket a hôfejlesztô gyakorla-
tokat (tummo) végzô budd-
hista szerzetesek egy csoport-
ján. Javaslatot tettem más
„misztikus” gyakorlatok,
mint például a levitáció, a le-
begés vizsgálatára is. Az effé-
le gyakorlatok végzése köz-
ben zajló élettani folyamatok

megismerése hasznos lehet a
szerzetesi közösségek és a ti-
beti orvoslás számára, de
nyerhetne vele a nyugati is. 

Manapság rendszeresen fi-
gyelemmel kísérem a társada-
lomtudományok, elsôsorban a
filozófiai, az ismeretelméleti
gondolkodás eredményeit. Ál-
talában évente egyszer össze-
gyûlik nálam az indiai Dha-
ramszalában egy nyugati értel-
miségiekbôl, nagyobb részt fi-
zikusokból, matematikusok-
ból, filozófusokból álló társa-
ság, és megvitatjuk a tudo-
mány legújabb felfedezéseit, a
tudományos gondolkodás kér-
déseit, dilemmáit. 

Nem pusztán a gyerekkorból
megôrzött kíváncsiság, a kul-
túra és az ember jövôje iránt
újabban érzett aggodalom tart-
ja bennem folyamatosan éb-
ren az ilyen irányú érdeklô-
dést, de igen vonzó feladat a
nyugati gondolkodás és a
buddhista világlátás módszere-
inek és eredményeinek össze-
vetése is. Nagy kedvvel hason-
lítgatom össze megállapításai-
kat a világ jelenségeirôl, s meg
kell mondanom, nemigen talá-
lok egymásnak ellentmondó,

vagy egymást kizáró állításo-
kat, következtetéseket. A
buddhista ismeretelmélet te-
hát már keletkezése elsô száza-
daiban igen fejlett volt. Külö-
nösen izgalmas, hogy miként
válaszolja meg a lételméleti
kérdéseket a buddhizmus és
miként a nyugati gondolko-
dás. Meglepôen sok hasonló-
ságot találunk a válaszokban
minden területen. 

– A tudományok világában va-
ló jártassága eléggé meghatároz-
hatja a szemléletét, gondolkodását
az emberrôl általában. Hozzájá-
rulnak-e ennek kialakulásához
szépirodalmi olvasmányai? Ha-
tással vannak-e látásmódjára?

– Ismereteink egy részét a vi-
lágról – de önmagunkról is –
tudósok munkáiból, más részét
pedig mûvészeti alkotásokból,
például irodalmi mûvekbôl
szerezzük. E kettôn és saját ta-
pasztalásainkon kívül más for-
rásunk nincs is. Ezért egyfor-
mán fontos mindegyik, és jó
esetben egyformán járulnak
hozzá világlátásunk és szemé-
lyiségünk kialakulásához. 

A nyugati irodalom igen al-
kalmasnak látszik közvetlen
hatást gyakorolni az emberre,

éppen közvetettsége, a keleti
irodalmakéhoz képest általá-
ban indirekt tartalma, gondo-
latisága révén. Bár akad azért a
modern nyugati irodalomban
is példabeszéd jellegû olvas-
mány. Ilyen például Orwell
Állatfarmja. Ez nemrégiben je-
lent meg nálunk tibeti fordí-
tásban. Szintén egészen új
Heinrich Harrer Hét év Tibet-
ben címû híres könyvének ti-
beti fordítása. 

Rám, személy szerint, nagy
hatással voltak az európai
klasszikusok, akik közül ma
már szintén többen olvasha-
tók tibetiül.  Jelenleg is készül-
nek  fordítások, így például a

Divina Commediából és Lev
Tolsztoj mûveibôl. Az Indiá-
ban élô tibeti közösségekben
egyébként nagyjából azok a
nyugati szerzôk népszerûek,
akik az indiai értelmiség köré-
ben, vagyis akik angolul vagy
hindiül hozzáférhetôk. Nagy
példányszámban és olcsó ki-
adásban jelentek meg többek
között Dosztojevszkij regé-
nyei, ismerik az emberek Ver-
nét, Victor Hugót és sok mai
lektûrírót.

Hogy a könyvek közt, a kul-
túrában, a tudományban, a
politikai életben és egész vilá-
gunkban könnyebb legyen az
eligazodás, kiadtunk tibeti
nyelven egy részletes enciklo-
pédiát, melynek újabb, bôví-
tett kiadásai folyamatosan kö-
vetik a világban zajló változá-
sokat.

– Lehet, hogy az eligazodás, a
tájékozódás mûvészete egyenlô a
boldogság mûvészetével?

– A buddhista tanítás azt hir-
deti, hogy a szenvedésektôl, az
élet feleslegesen viselt terheitôl
való megszabadulás útja a je-
lenségek helyes felismerésével
és azok helyes értelmezésével
kezdôdik. Ez lenne tehát az el-
igazodás mûvelete, vagy ha
úgy tetszik, mûvészete. Miután
pedig eligazodtunk, vagyis fel-
ismertük a jelenségek, a valóság
igazi természetét, biztonsággal
választhatjuk meg az annak
megfelelô magatartást, helyes
viselkedési formát. Ez már ön-
magában megnyugvás, boldog-
ság forrása, vagy éppen maga a
boldogság. 

Ezen az úton jó társaink a tu-
dós könyvek minden mûfaj-
ban. A buddhizmus már emlí-
tett gyakorlatiasságából követ-
kezik, hogy ésszerû elgondo-
lással igyekszik megvalósítani
a célját. Azt tanítja, hogy min-
den élethelyzetben meg kell
találnunk magunkban a békes-
séghez, a boldogság eléréséhez
legmegfelelôbb eszméket, gon-
dolatokat, érzéseket. Az írott
hagyomány és a mai írástudók
is sokat segíthetnek ebben.
Meg kell találnunk a szót kör-
nyezetünkkel, szót kell érte-
nünk a világgal. Hogy ne örö-
kös szembenállásban, konflik-
tusban éljünk vele. 

Sári László
Fotó: Tassy Márk



6

■ A magyar erdészek fejébôl
pattant ki a gondolat, hogy
államiságunk millenniumá-
nak ünnepi esztendejében je-
lenjék meg egy könyv anya-
nyelvünk tiszteletére. A ne-
mes kezdeményezést a Tinta
Kiadó teljesítette be: ez a mi-
nôségelvû szakmai mûhely –
többek között a Magyar szó-
kincstár közrebocsátója – biz-
tos garancia volt arra, hogy A
mi nyelvünk (Íróink és költôink
a magyar nyelvrôl alcímmel) a
nagyközönség – s ezen belül
a nyelvésztársadalom – széles
körû érdeklôdésére számot
tartó antológia, köz- és házi-
könyvtárakban alapmû le-
gyen. Olyan vaskos kötet,
melynek breviáriumszerû ol-
vasását, rendszeres forgatását
aligha nélkülözheti az, aki
szereti, csodálja, tanítja, la-
tolgatja, ápolja, javítja: hiva-
tása részeként tudatosan
használja, vagy mindennapi
emberként beszéli, írja nyel-
vünket. Az Országos Erdé-
szeti Egyesület elnöksége és a
kiadó felkérésére a legilleté-
kesebb szakember, Grétsy
László örömmel mondott
igent: a részint hasonló ko-
rábbi válogatásokban végzett
munka tapasztalatával, sok új
ötlet fûszerével készítette el
az összeállítást. Szerkesztôi
tevékenysége nyomán e
könyv „csaknem háromszáz
magyar költônek és írónak
kevés híján ötszáz olyan ver-

sét (olykor versrészletét) vagy
prózai mûbôl vett szemelvé-
nyét, részletét tartalmazza,
amely anyanyelvünkrôl szól,
nyelvünk kifejezôerejét, sajá-
tosságait ecseteli, méltatja”.

A röpke életrajzokkal be-
mutatott szerzôk szoros be-
tûrendbe állítása tárgyilagos
redaktori módszer, noha
nem engedi, hogy a tárgykör
rengetegében tematikus, han-
gulati vagy egyéb alfejezetek
alakuljanak ki. S tanulni is
kell az olvasást, az értékek
mérlegelését, hiszen például
rögvest a legelsô két helyen
az egymástól olyannyira kü-
lönbözô, egymást nem ép-
pen nagyra becsülô idôsebb
és fiatalabb kortárs, Ábrányi
Emil és Ady Endre versei ál-
lanak, s a színvonaleltérés ég-
bekiáltó. Az ábécé-elv job-
ban kiugratja azt is, kik hiá-
nyoznak a gyûjteménybôl.
Bár ez nem irodalomtörténe-
ti szemle, hiányzik, fájdalma-
san hiányzik Radnóti Miklós,
akinek jócskán volt szép és
okos szava a magyar nyelvrôl
(„...annyit érek én, amennyit
ér a szó versemben...”), a ma-
iak közül pedig mondjuk a
nyelvteremtô, a nyelvrôl pró-
fétáló Esterházy Péter, az
utolérhetetlenül nyelvérzé-
keny Tolnai Ottó és mások.
Péchy Blanka szerepeltetése
(nem szépírói alkotásaiból
vett szemelvényekkel) nemes
gesztus – ám akkor miként

maradhatott ki Lôrincze La-
jos, aki sokak számára szinte
egyet jelentett „édes anya-
nyelvünkkel”, vagy Fischer
Sándor és Montágh Imre, a
két legendás beszédtanár? A
névsor hiátusai azért szembe-
tûnôek, mert meghökkentô-
en sok harmad- és negyedvo-
nalbeli literátor is helyet ka-
pott (fôleg a magyar iroda-
lom hullámzóan reprezen-
tált, határainkon túli terüle-
teirôl), sôt neves és neve-
nincs dilettánsok is, élen
Lisznyai Damó Kálmán ok-
fejtésével, mely a legszeren-
csétlenebbet igyekszik bizo-
nyítani: hogy a magyar vala-
mennyi másnál tökéletesebb,
hajlékonyabb nyelv. Sajnos
Grétsy nem ad kritikai fogó-
dzót a helyenkénti tudomá-
nyos melléfogásokhoz vagy
hangulati-érzelmi túlkapá-
sokhoz, így a szövegek eset-
leg azonos becsûnek tûnhet-
nek. Vitatható, hogy a válo-
gató professzor – nyilván tu-
datosan – igyekezett a tanár-
poéták: anyanyelvünk okta-
tói kedvében járni (másfelôl
erdész-költônek is kedve-
zett...), s „meghívott” olyan,
messzibe szakadt ismeretle-
neket (akár egy-két, valójá-
ban általa sem ismert és nem
is azonosított lírikust), kik-
nek helyébe érdemesebb
akadt volna. Végül: nekem
bizony a kitûnôen szemelge-
tett hódoló, szellemes, játé-
kos vallomások mellôl hiány-
zanak a modern irodalom
szerelmetes nyelvátkai, a
nyelvelméletekig rugaszkodó

– de a kevéssé beavatott olva-
só számára is követhetô –
szépírói alakzatok.

E kifogásokat Grétsy elsô-
rangú megoldásai és választá-
sai ellensúlyozzák. A magyar
nyelvnek szentelt könyv
nemegyszer a nyelv könyvévé
válik: nyelv és magyar nyelv
egymást jótékonyan karolják.
Öröm a hazai irodalmi régi-
séget pásztázó glottológiai
felkészültség, öröm az enig-
matikus textusokat író Fodor
Ákos, a humorista Tabi Lász-
ló, az irodalom köztársaságá-
ból kisöprûzött Garai Gábor,
a nyelvbúvár Timár György,
a szóbûvész Nádasdy Ádám
írásaira való figyelmezés.

Elvekrôl (tulajdonképp mi-
lyen viszonyt tanácsos ápolni
anyanyelvünkkel?), arányok-
ról („elôzheti-e” Berda József
Arany Jánost a beválogatott
szövegek számában?), életko-
ri viszonylatokról (a mai
negyven alattiak miért reked-
tek ki?) nyilván vitázhat-
nánk. Arról nem, hogy A mi
nyelvünk specifikus vértezet-
ben, mégsem csupán a nyelv
ügyét szolgálva lépett antoló-
giáink könyvseregébe: az
anyanyelv könyve a hazasze-
retet, a történelmi tudat, az
önismeret, a szavakban és
tettekben kifejezôdô morál
könyve is.

–ás

A mi nyelvünk
Válogatta, szerkesztette és a
kötetet a szerzôk életrajzával
kiegészítette Grétsy László
Tinta Könyvkiadó, 2000

■ Gyôrffy Ákos (1976) hang-
jára felkapjuk a fejünket, pe-
dig nem rikolt, nem ifjonti
polgárpukkasztó, metrum-
mal, szóképpel sem bravúros-
kodik. A költôi orgánuma
szokatlan. A bensôséges, egy-
szerû tónus, ami egy alkat,
egy világlátás sajátja: úgy ké-
pes a nyilvános beszédre,
hogy közvetlenül a lélekbôl
szóljon. Nem lelkizik. De-
hogy. Mindenekelôtt tájké-
peket idéz fel, gyakorta
ugyanazokat a dombhátakat,

Dunakanyart, de a szakadat-
lan változó természeti kép és
a költôben folyó változások
mindig más fénytörésben,
hangulatban vetítik ki az él-
ményt, s ôt ez az átváltozás
foglalkoztatja. Innét van az,
hogy tudatosan reflektál esz-
közeinek elégtelenségére, a
megragadható mozzanat ha-
talmas ténye és az ábrázolás
esendôségének dilemmájára.
„Valamit várni, Valami egé-
szen  új, / ami újrarendez,
egészen az alapoktól újra. /

Ehelyett ez a semmiség,
ahogy a fecske érinti / a vi-
zet, mozdulat, apró elmoz-
dulás.../ Ennyi sok hasonlat.
Húzom az idôt velük. / Leír-
hatatlan.” Szemlélete mellett
elôadásmódja is egyszerû,
majdnem dísztelen. De lehet-
e ékesség nélkül való az, ami
pontos, ami mozgásba hozza
az olvasó képzeletét: „Egy ré-
gen elhagyott ház, ahogy las-
san visszaveszi / az erdô” s
míg egér motoz, és roskad-
nak az ottfelejtett tárgyak,
belátjuk a vándor igazát: ha
betöri még az elhagyott
kunyhó ablakát is, sietteti az
erdô gyôzelmét, az emberi

tákolmánynál hatalmasabb
törvénynek segít. Vagyis:
nincsen itt minek segíteni. Itt
csak belátni lehet szomorkás
rezignációval, hogy meddig
terjed az ember hatalma.

Gyôrffy Ákos versbeszédét
tagadhatatlan rezignáció lengi
át, de csak a belenyugvás érte-
lemben. A lemondás hiányzik
belôle. Elfogadja, hogy korlá-
tozott az emberi lét, de nem
hiszi, hogy gondviselés nélkül
való.  A természet nem go-
nosz: szabályait megérteni
annyi, mint közeledni a teljes-
séghez. (Accordia, 2000.)

–berkes

E l s ô  v e r s e k

R e n g e t e g
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– Szoros barátság és szakmai kap-
csolat fûz össze Térey Jánossal.
Zenekarotoknak lassan megjele-
nik az elsô profi albuma...

– Jánossal az olimpia két hete
alatt össze voltam zárva, mert
az origo nevû web-oldalra
együtt írtunk a játékokkal kap-
csolatos vicces verseket. Min-
dennap több órát töltöttünk a
papírlap két oldalán, jó mulat-
ság volt, de sokkal több energi-
ánkat szippantotta el, mint
ahogy azt elôre gondolni lehe-
tett. A Nyelvterület (rapzene-
kar) szövegein is együtt dolgoz-
tunk, akkor kiderült, hogy
négykezesben egész jók va-
gyunk, és kibírunk két munkás
hetet úgy, hogy közben ne
ugorjunk egymás torkának.
Formai szempontból ezek az
írások bármelyik költészettani
antológiába bekerülhetnének,
de ettôl még nem alkalmaz-
nám rájuk a „vers” megneve-
zést, inkább alkalmazott iroda-
lomról van szó, amelynek csak
akkor és ott volt aktualitása. Én
egyébként a rapszövegeimet
sem tettem bele egyik kötetem-
be se, azt gondoltam, hogy az
ilyen mûfajidegen „termékek”
szerepeltetése még provokáció-
nak is soványka lenne.

– Új életre kel a zenekar. Miért
éreztétek szükségesnek annak ide-
jén, hogy versszövegeitek zenével
párosuljanak?

– Végre eljutottunk odáig,
hogy az Anima Sound System
két professzionális zenészével
összefogva kiadhatunk egy al-
bumot, egyelôre úgy néz ki,

hogy a Hungarotonnál. Az
egész zenekarosdi jó pár évvel
ezelôtt kezdôdött, egy dunaúj-
városi kiállítás megnyitóján ze-
nére olvastuk fel az akkori rap-
szövegeinket, és mivel a kö-
zönségnek a vártnál jobban
tetszett a produkció, elkezd-
tünk komolyabban foglalkoz-
ni a dologgal, vagyis beültünk
egy kocsmába hárman, Térey,
Poós Zoli meg én, és kitaláltuk
az együttes nevét. Körülbelül
négy CD-re elegendô szöve-
günk van, ezeket már jórészt
hozott ötletekbôl közösen ír-
tuk. Adtunk két koncertet, egy
számunk felkerült a Tilos Rá-
dió cédéjére (akkor még két ti-
losos dj-vel, Mangóval és Ti-
tussal dolgoztunk), aztán gya-
korlatilag be is szüntettük a
mûködésünket. Most talán
nemcsak füstje lesz a mun-
kánknak, hanem lángja is.

– Hogy váltál egy biológia iránt
érdeklôdô, ornitológusnak készülô
diákból költôvé?

– Az Úr akarta így. Általános
iskolában már írtam versikéket
Anyák Napjára, aztán jóval ké-
sôbb, gimnazistaként erôs Ady-
hatást mutató szerelmes verse-
ket. Ekkor úgy döntöttem, köl-
tô leszek, és mint mániás em-
berhez illik, elkezdtem össze-
gyûjteni a könyvtáramat, és
küldözgetni a zsengéket irodal-
mi folyóiratoknak. A mániá-
kusság és a gyûjtôszenvedély
mindig is jellemzô volt rám,
mióta nem madarászom, kirán-
dulni sincs kedvem, mert hatá-
rozott cél nélkül minek, most

éppen az akváriumokra „kat-
tantam rá”, egyszobás albérle-
temben van belôlük három,
úgyhogy már csak oldalazva le-
het eljutni az ágytól az íróaszta-
lig.  Elég hamar megjelentek a
verseim, ám így, visszatekintve,
az elsô kötetemben még fellel-
hetôek az elsô kötetek összes tí-
pus-hibái, nem vagyok rá büsz-
ke, de nem is tervezem vissza-
lopni a barátaimtól. Sok kollé-
gámhoz hasonlóan én is végig-
harcoltam a sárvári Diákírók és
Diákköltôk Találkozóját, itt is-
merkedtem meg Kemény Ist-
vánnal, Kun Árpáddal, Vörös
Istvánnal, majd Téreyvel, Nagy
Atilla Kristóffal, és aztán nem
volt megállj. Jött az egyetem,
máig végzem, megjelent két
könyvem a Palatinusnál (Szôr-
anya 1997, Név 1998), most
azon igyekszem, hogy az ezek-
ben megtalált hangot sikerül-
jön elveszíteni. 

– Az elôzô kötetben egy kapcsolat
különbözô állomásait írtad meg,
az egyes darabok jól felépített szer-
kezetben követték egymást. Kritiku-
said olyan jelzôkkel illették kötetei-
det, mint „tudatkaland”, „akvári-
umvilág”. Mi következik most?

– Az elôzô kötetekben erôsen
narratív prózaversek szerepel-
nek, amennyire tudtam, a végé-
re jártam e költôi technika lehe-
tôségeinek. Izgalmas volt elját-
szani a valóság és a fikció viszo-
nyával, az alanyiság és tárgyias-
ság, a privát és a lírai én problé-
májával – a kötet fülszövegét
például a versek fôszereplôje,
akkori szerelmem írta, és ebben
megállapítja, hogy amit én lát-
tam illetve megírtam a kapcsola-
tunkból, annak a fele sem igaz,
illetve minden igaz, csak más-
képp történt. Ez év végére két
kéziratot kell leadnom: egy pró-
za- és egy verseskötetét. Kispró-
zát elég sokat írtam már, az ÉS-
ben, az Alföldben és a Holmi-
ban jelent meg egy-két olyan da-
rab, amely majd a készülô
könyvbe belekerülhet. „Megél-
hetési bûnözésként” is ûzve az
írást, persze sok újságcikket le-
gyártottam már különbözô szí-
nes magazinokba, a Népszabad-
ságba, az ÉS-be, az Új Könyvpi-
acba stb. Van temérdek elkez-
dett és be nem fejezett kisprózai
munkám, ám igazi nagy-formá-
ról jelen körülményeim között
hiába is álmodozom, ki kellene
vonulni a világból legalább fél

évre, hogy nyugodtan dolgoz-
hassak nap mint nap ugyanazon
a szövegen.  Ez lesz az elsô pró-
zakötetem, újra kell tehát gon-
dolnom, hogy ki beszél, mit,
miért és honnan, ugyanis egy
prózai szövegben ezek a kérdé-
sek egészen másképp merülnek
föl, mint egy versben. A verses-
kötetrôl most legyen elég annyi:
enigmatikus korszakomat élem,
a versek rövidebbek, szikárab-
bak, grammatikai alapozottsá-
gúak lesznek, már amennyire
tudhatom, hogy mit fogok írni
holnap. 6–8 soros darabokból
igyekszem majd kialakítani egy
sajátos teret, de felveszem a
könyvbe az elôzô kötetek poéti-
káját követô néhány hosszabb
versemet is. Annyit már bizto-
san tudok, hogy az ajánlás he-
lyén majd ez szerepel: „Vigyázz:
szerkezet!” 

– Felemás érzéseid vannak a fel-
olvasóestekkel kapcsolatban...

– Még mindig van bennem
némi szorongás: az ember
igyekszik vicces lenni, hogy
megnevettesse a közönséget,
legutóbb például kuplékat ol-
vastam fel, mert ezek a szövegek
felolvasáson jól eladhatóak,
még ha nem is tartoznak eddigi
életmûvem csúcsai közé. A ko-
molyabb darabokra – melyeken
általában sokkal többet dolgoz-
tam – csak ritkán vevôk a hallga-
tók. Eleve zavar a szituáció,
nem tudom, kinek vagyok be-
mutatva, kinek köszöntem már,
ki köszönt nekem, milyen vi-
szonyban van velem, és megint
milyenben a verseimmel. Egy-
részt „úrnak” képzelhetem ma-
gam, másrészt kiszolgáltatott
helyzetben vagyok, mint min-
den sztriptíztáncos. És sajnos
volt olyan is, hogy addig oldot-
tam egy est elôtt a szorongáso-
mat, míg végül összefolytak a
szemem elôtt a betûk.

(szénási)

A Palatinus egyik
zászlóshajója
Peer Krisztián új próza- meg verses-
kötetre készül

Ír verset, prózát, újságot, web-oldalt, ami éppen összejön. Vicce-
set és komolyat. Egyszer kedvvel, egyszer inkább  pénzért. Bár
több irodalmi ösztöndíj boldog tulajdonosa, nem él Térey János
barátjához hasonló  költôi életvitelt. Szókimondó, nem köntör-
falaz, és gyakran trágár. Szavaiból a szakma biztos ismerete
árad, rajong az improvizatív feladatokért. Két új könyvet ír
most: egy prózát és egy verseskötetet, mindkettô jövô év elsô fe-
lében jelenik meg.
Mindkét mûnemnek másképp adja meg a tiszteletet: verset kéz-
zel, prózát géppel ír.



8

Egressy Zoltán – 
Lukáts Andor 
Portugál

Az elvágyódás
feketeromantikája
■ A magyar értelmiség – ki tud-
ja, talán más nemzetbeli is – oly-
kor-olykor szívesen merül le a
mélybe. A szellemi, az anyagi
mélybe, brutálisabban: a prolik
világába. Ahol az igényszintek –
sok esetben önhibán kívül – na-
gyon lesüllyedtek, csak az evés,
csak az ivás és a b….s létezik.
Ezek kielégítésével az élet már
megoldott. Ott. Ennyi legyen,
és akkor a világ – felôlük – fo-
rogjon úgy, ahogy akar. Az ilyen
életben ritkán, a szépirodalmi
mûvekben rendre felcsillan egy
kis ragyogás. A porba bekerül
egy aranyszemcse, rövid ideig
csillog-villog, azután vagy a szél
fújja el, vagy betemeti a homok,
vagy ellopják.

Most ezt a homokszemet Por-
tugáliának nevezik – magát az
érzést, a jelenséget a portugál jel-
zôvel illetik –, ez a falusi mélybe
vetôdô értelmiséginek – esszéíró
– a menekülési metaforája. Beve-
tôdik – átmenetileg, mert azt hi-
szi, most megszökhet, mert hát
ô is elvágyódik – ebbe a kis falu-
ba, eltölt néhány reménytelen
napot, ez alatt sikerül felbolydí-
tani a megszokott semmit. Kibôl
kibukik, hogy valaha várt vala-
mit – mondjuk egy néger nô sze-
relmét – de az nem jött. És lám,
a világ nem dôlt össze, a bort
ugyanúgy mérik és isszák. Ma-
rad minden a régiben, még ak-
kor is, ha ez a városból levetôdô
férfi egy kicsit más, mint ôk. Va-
lójában nem más, mert ô sem
tudja maga köré felépíteni azt a
várat, amiben jól érzi magát,
mint ahogy ezek a szegény pári-
ák sem. Lehet vágyakozni Portu-
gáliába, lehet álmodozni a néger
szerelemrôl, és lehet elhinni,
hogy aki ide vetôdött, majd ma-
gával visz, az egész mégiscsak va-
lóságos illúzió. 

Ez tehát az új és igen sikeres
színdarab – egyfajta – összefog-
lalása. Kérdés, hogy miért ébred-
nek ilyen gondolatok egy ifjú
drámaíróban – Egressy Zoltán

–, s mire jó az ilyen mûveket el-
olvasni, illetve megnézni. Sôt,
még meg is filmesíteni, mert
még erre is sor került.

Drámát olvasni jó kis munka,
követni a párbeszédeket, s fel-
építeni a látványt, ez mind az
olvasóra hárul. Nincs, vagy csak
alig található utalás a mozgások-
ra, a környezet leírására, a figu-
rák külsejére. Csak a szavaikból
építjük fel magunknak.

És akkor jön a rendezô – Lu-
káts Andor – és elénk tárja az ál-
tala olvasott világot. S jönnek a
szereplôk – Kovács Zsolt, Csuja
Imre, Kelemen József, Lengyel
Ferenc, Nagy Viktor, Ónódi
Eszter, Pelsôczi Réka és Szirtes
Ági, no meg Varga Zoltán. 

Nem szép ez a film, lepukkadt,
részeg alakokkal, lepusztult kör-
nyezetben. Mélabús elvágyódás
egy kis burleszkkel elegyítve.
Nemigen lehet ezeket a végtele-
nül tragikus élethelyzeteket hu-
mor nélkül feldolgozni, mert
abba belerokkannánk, s ma ezt
senki sem díjazza, fôleg nem a
mozinézô. Így viszont, ahogy
áthatja a humor, a sajnálatot ki-
váltó abszurdba hajló irónia,
szinte mondhatnánk azt, hogy
ez a fröcsiség majd valahol más-
hol ugyanúgy idézhetô életérzés
lesz, mint az a bizonyos „sauda-
de-filling”, ami után a szereplôk
Portugáliába vágyakozva vágya-
koznak.

A filmen végig érzôdik a ren-
dezô, Lukáts Andor színészi sze-
mélyisége – szellemisége, tehet-
sége, finom árnyalatok ábrázolá-
sához való készsége, embersége
–, szinte azt mondhatnánk, ô
játssza a filmet tucatnyi alakban
anélkül, hogy magára csak akár
fikarcnyi szerepet is osztott vol-
na. Mindenkibôl kibújik, mi-
közben minden szereplô hozza
a saját formáját, egyéniségét. Lu-
káts Andor virtualitása ámulat-
ba ejtô. Lukáts Andor újra kita-
lálta a drámát azzal, ahogy a fi-
gurákba életet lehelt. Mindenki
nagyon jó, de különösen az a
holtrészeg Sátán – Varga Zoltán
– és díjesôre méltóan parádés
Szirtes Ági Jucika szerepében. 

Ezt a filmet akkor is lehet sze-
retni és élvezni, ha iszonyo-
dunk ettôl a létezô életformá-
tól, az ilyen emberektôl, sôt
még azt is mondhatnánk – ké-

rem, mindenki bocsásson meg
ezért – ettôl a lepukkadt szocre-
álosságtól. Mert mi tagadás, eb-
ben a faluban – is –, ebben a ré-
tegben – is – minden úgy megy,
mint azelôtt. 

Ez kérem, a kapreál.
Jó szórakozást!

Ethan Hawke
Mi a gond velem?

Filmre vágyva
■ Ha ez a könyv nem íródik
meg, a nap továbbra is fényesen
süt, és ha mégis, de nem olvas-
suk el, az életünk simán gördül
tovább. Nem érezzük, hogy, de
kellene már valami, s nem fo-
gunk ballépések tömegével
szánkázni tovább. Nem leszünk
híján mély gondolatoknak, s to-
vábbra is akad elegendô gondo-
latmorzsánk, amibôl majd be-
szélgetéseink kenyerét meg tud-
juk sütni.

Mint ahogy egyetlen elhalt
szerelembe sem halunk bele –
kivéve azt az egyetlent – s min-
den veszteségbôl többnyire gaz-
dagodva támolygunk ki. 

Talán ez az, amiért érdemes
szót ejteni errôl a könyvrôl. Leg-
jobb, ha a mélyzuhanás pillana-
tában emeljük le a polcról a „ko-
runk nagy színészének”, Ethan
Hawke-nak a könyvét. / Ha már
túltettük magunkat filmjein: Éj-
félre kitisztul, Életben maradtak,
Gattaca, Szép remények, Mielôtt
felkel a nap, Holt költôk társasá-
ga, Fehér agyar, Newton-fiúk,
Nyakamban az élet, Puha kis sas-
fészek./ Ritka dolog, hogy egy
színész nem emlékezést ír, ha-
nem regényt, s ráadásul olyan re-
gényt, amibôl akár filmet is le-
hetne forgatni, olyan gördülé-
keny, olyan képszerû, olyan
filmszerû a történet. A Mi a gond
velem egy mai Love story. Arról,
hogy két fiatal keresi a szerelmet,
megtalálja, azután elveszti. És
ahogy lenni szokott, a találás
még megy egyszerre, de ha nem,
az még nem nagy baj, de az el-
vesztés mindig fáziskésésben
van, és ez már baj, fájdalmas baj
szokott lenni. Jó a könyvben,
hogy a megrázó dolgok sem té-
pik meg sem a szereplôk, sem az
olvasó idegeit a kelleténél job-
ban. /Harcos, lövöldözôs, drá-

mai világunkban kellenek a
nyugvó szigetek./ A fiú kritikus
kora – huszonegy –, és divatos
foglalkozása – színész – ellenére
sem kicsapongóbb a kelleténél,
nem drogozik, nem alkoholizál.
Semmi deviancia, két gond van
vele – ezt is édesanyja vallja na-
gyon szomorúan – egyik, hogy
nem járt egyetemre, a másik,
hogy jobban tiszteli azokat, akik
nem kedvelik ôt. Ez a két hibája,
s ez egyben válasz a könyv címé-
ben feltett kérdésre is. Visszatér-
ve a két hibára, illetve William
hibaleltárára, természetesen több
is van neki, de ha szigorúan be-
legondolunk, mind ebbôl gyöke-
rezik, mind erre épül föl. Rossz
választás, türelmetlenség, követe-
lôzés, bele nem nyugvás… Aki
rendelkezik a dolgok jól megíté-
lésének a bölcsességével, egész
pontosan, soha nem zúg bele
olyanba, aki ôt nem szereti leg-
alább a viszonzás mértékéig, de
jobb, ha még egy kicsit jobban,
azzal általában nem történik
semmi rossz. Annak a villamosa
mindig a megfelelô irányba fog
csilingelni, a megálló mindig a
ház elôtt van. Nem csörren se tá-
nyér, se pohár, se tenyér – jó, az
csattanni szokott – és boldogság-
ban éli le az életét. 

Ha ez történt volna Ethan
Hawke-kal – mondják, ez a re-
gény önéletrajzi ihletésû – akkor
vagy nem írja meg ezt a könyvét,
vagy ha mégis, az meglehetôsen
egysíkú lett volna, talán még
unalmas is. Mert huszonegy –
metaforikus szám, a fôhôs pont
a regény végén tölti be a huszon-
egyedik életévét, ami Ameriká-
ban a nagykorúság évszáma –
boldogságról szóló fejezet olva-
sása elviselhetetlen lenne.

A könyvnek nincsenek filozo-
fikus állomásai, talán csak egyet-
len bekezdés az, ami aláhúzásra
érdemesült. Ezeket a mondato-
kat William édesanyjának egyik
„fickója” mondja: „Egyetlen ta-
nácsom van számodra a jövôre
nézve… Egész életedben min-
denki azt kéri majd tôled, hogy
légy gyenge, tulajdonképpen
szinte könyörögnek majd ne-
ked, valójában azonban min-
denki egyetlen dolgot akar, füg-
getlenül attól, hogy mit mond,
azt, hogy légy erôs.”

Bagota /ity Edit

Filmek és könyvek

F I L M
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– Honnan termett akkor ez a hat-
van-egynéhány rajz? – kérdeztem
Makovecz Benjamintól.

– Régóta szerettem volna
teknôsanatómiát készíteni,
elmentem az állatkertbe is,
hátha kaphatok egy példányt,
de azt mondták, arra, hogy
valamelyik kimúljon, több
mint egy évszázadig kellene
várnom. Akkor elhatároz-
tam, hogy a hippogriffet
„boncolgatom”,  ez félig ma-
dár, szárnya van s az eleje tol-
las, a hátsó része pedig ló.
Beszéltem errôl  barátomnak,
Csányi Vilmosnak, s ô azt ve-
tette fel: miért nem foglalko-
zom inkább a kentaurral. Az
embereknek ez „bekattan”, a
hippogriff legfeljebb vállvo-
nogatásra készteti ôket. Mi
lenne, ha ô megírná az etoló-
giáját a ló-ember lénynek. Le-
hetne ebbôl egy könyv. Ez
hét évvel ezelôtt történt.
Nagy nekibuzdulásomban el-
kezdtem rajzolni ezeket a ké-
peket a kentaurról, amihez
kellett ló- és emberanatómia.
Nemritka vendég voltam az
idô tájt a lóversenyeken.  Ta-
lán egy fél év alatt elkészül-
tek a rajzok. Elkezdtem sür-
getni Vilit, hogy mikor lesz
meg a szöveg, de hát ô elfog-
lalt öreg professzor meg aka-
démikus. Most nyáron volt
egy kegyelemteljes másfél hó-
nap, amikor nekiveselkedhe-
tett. Az egyharmadánál tar-

tott a munkának, amikor
megkereste a nem gyanakvó,
nyitott Helikon Könyvkiadót
az ötlettel.

– A képek álomvilágot mutat-
nak vagy a legendák továbbgon-
dolásának érzi ôket?

– Sem így, sem úgy, mert
ezek majdhogynem regisztrá-
tumok, szárazak, ahogy
egyébként minden korábbi és
késôbbi rajzom is a lehetô
legszigorúbb. Nincs legenda,
hanem nagyon tárgyilagos
ábrázolásról van szó. A legki-
sebb részletekbe menôen
pontos akartam lenni, úgy-
hogy amikor az ember- és ló-
test csatlakozásával bajlód-
tam, ahová kell egy funkciót-
lan, de formailag megfelelô
medencecsont, akkor Vilivel
megkerestük az akkor még
élô Szentágothai professzort,
hogy véleményét kérjük a
kérdésben. Noha van a
könyvben üldögélô kentaur-
család, az egyik hempereg, a
másik legyet fog, mindenféle
életszerû helyzetben ábrázo-
lom ôket, de semmi mese és
semmi mellébeszélés.

– Van  ott nôkentaur is, én ilyet
sehol sem láttam eleddig.

– Nem akarok zaftos részle-
tekbe merülni, de ha a gerin-
cesek szaporodási módjára
gondolok,  úgy érzem, hogy
kellenek lánykentaurok is. Az
ábrázolás hiánya a régi korok
eléggé el nem marasztalható

férficentrikusságára utal.
Egyébként Keironnak, ennek
a bölcsész-tudós kentaurnak
volt egy Kariklo nevezetû fe-
lesége, még Updike Kentaur
címû fiatalkori regényében is
szerepel.

– Mi volt ez a maga számára,
játék vagy komoly munka?

– Ebben a szakmában min-
den komoly munka játék és
minden játék komoly munka.
Mindig hajlamos voltam arra,
hogy sorozatokat készítsek,
sôt, úgy gondoltam, hogy aki
ad magára, az százat csinál
mindenbôl. Hallatlan élvezet-
tel alkottam ezeket, de ugyan-
akkor nagyon szomorú len-
nék, ha valaki azt vetné a sze-
memre, hogy az életembôl év-
tizedeket játékkal töltöttem és
nem munkával.

– Letett már a hippogriff megraj-
zolásáról?

– A hippogriffet nem hi-
szem, hogy meg fogom rajzol-
ni, ám a teknôsanatómiáról
nem tettem le, csak várom,
hogy az utamba akadjon egy
döglött óriásteknôs. A lefordí-
tandó Koestler-életmûbôl még
hátra van négy-öt kötet, de
nincs fogadalmam, miszerint
soha többé nem veszek ceru-
zát a kezembe. Jelenleg
hosszasan szüneteltetem a raj-
zolást. Olykor az ilyen pihen-
tetés hihetetlenül jótékony ha-
tású lehet.

– Biológiai munka akar lenni ez
a mû vagy legenda- továbbgondo-
lás, a fantázia tornáztatása vagy
tudományos metafora, amivel
üzenni akar? – fordultam Csányi
Vilmos természettudóshoz.

– Az összes, amit most fel-
sorolt. Az elôdeinket mindig
is izgatta, hogy miként lehet-
ne két különbözô lényt eggyé
olvasztani. Ez a konstrukciós
tulajdonság megnyilvánulása.
Sajátja az emberi gondolko-
dásnak, hogy a dolgokat még
értelmes, kisebb egységekre
bontjuk és azokat összerak-
juk. Tulajdonképpen minden
mese errôl szól. A kentaur-
könyvnél az volt az egyik
szempont, hogy olyan dolgok
legyenek benne, amelyek
ugyan a fantázia birodalmába
tartoznak, de ugyanakkor tu-
dományosan lehetségesek
volnának. Kihívás olyan bio-
lógiát alkotni,  ami nincs el-
lentmondásban a tudomány-

nyal, miközben el kell ren-
dezni a belsô szerveket, nem
elég a két testet összeadni.
Ugyanakkor, ha az ember sok
évtizedet eltölt tudományok
mûvelésével, akkor egy picit
már kívülrôl is tudja szemlél-
ni ezt a tevékenységet. A
könyv ezért fricskákat és csip-
kelôdéseket is tartalmaz a tu-
domány eljárásait vagy a bi-
zonyítékszerzést, a bizonyítá-
si eljárást illetôen. Egy ilyen
jellegû írás, legalábbis az én
fogalmaim szerint, akkor jó,
hogyha humoros és tudomá-
nyos részén túl akad valami-
lyen rejtett üzenete, amelyik
valamivel a csillogó felszín
alatt húzódik. Ennek lényege
a kentaur-könyv esetében,
hogy miként lehet elképzelni
egy, technológia és technika
nélküli intelligens, értelmes
kultúrát, amelyik nem hasz-
nál tárgyakat, mégis minden-
féle magasrendû gondolatra,
tudományra, ideára képes. Ez
bizonyos értelemben egy gör-
be tükör az embernek, hogy
milyen is lehetne. A könyv
nagyobbrészt tudományos-
kulturális szatíra. Azt tapasz-
taltam, hogy amikor külön-
bözô foglakozású emberek-
nek adtam oda a kéziratot,
mindenki megtalálta benne a
maga érdeklôdésének megfe-
lelô célzásokat.

– Mely köztönségnek szánják a
kötetet?

– A fülszövegben figyelmez-
tetem az olvasókat, hogy a ti-
zennégy év alattiak csak a ké-
peket nézegethetik, mert a szö-
vegben a kentaurok szexuális
életének különbözô vonatko-
zásiról is szó esik. E korhatá-
ron túl, azt hiszem, hogy min-
denki, aki egy picit érdeklôdik
a biológia, a mitológia és a kul-
túra problémái iránt, fog talál-
ni a kötetben ôt érdeklô részle-
teket. Mi sem jellemzi jobban
a téma aktuális voltát, mint az,
hogy már elkészült a kézirat,
amikor hírét vettük, hogy az
M 3-as sztráda építésekor szá-
mos kentaur-ábrázolást talál-
tak, és muzeológusok is meg-
erôsítették, hogy sokféle kenta-
ur-szobrocskát tartanak nyil-
ván Pannóniából. Tehát egyes
kentaur-csapatok hazai tájakig
is eljutottak...

Mátraházi Zsuzsa

Különös könyv a Helikonnál a karácsonyi könyvvásárra megje-
lenô A Kentaur természetrajza címû kötet, Csányi Vilmos és
Makovecz Benjamin mûve.  Író és illusztrátor nevét nem
szokványos szerzôpárosként említeni, de ez esetben annyira
együtt „lélegzik” szöveg és grafika, mint – stílszerûen szólva – a
kentaur két tüdeje. Tudományos könyvet írni egy mítoszbeli
lényrôl szintén nem mindennapi dolog. Ami pedig a grafikákat
illeti,  már a tekintetben is unikumnak számítanak, hogy meg-
alkotójuk legjobb ismereteim szerint évek óra nem nyúlt a
ceruzához, felcserélte szótárra és számítógépre, amennyiben ô a
fordítója a Koestler-mûveknek.

Görbe tükör
kentaurral
Szatíra a Csányi–Makovecz
szerzôpárostól
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– Írt verset, novellát, tanul-
mányt, forgatókönyvet, játszott
filmen, de fôként színházi elôadá-
sokkal lett ismertté. Milyen utóéle-
te van mostani munkáiban an-
nak, hogy fiatal korában az akko-
ri irodalmi élet „fenegyerekeivel”
együtt jelentek meg írásai a Jelen-
létben, az Esô a szilfák levelén és
az Add tovább antológiákban,
késôbb pedig a Mozgó Világban?

– Bár a színházi munka in-
tenzitása elnyomta bennem a
szavakban fogalmazás szenve-
délyét, ihletett állapotokban
ma is költôként rendezek. A
költôi attitûd miatt kilógok az
interpretáló rendezôk sorából,
mert az alkotás iránti vágy erô-
sebb bennem, mint az inter-
pretálói alázat. A színdarabok
költôi képeket, hangulatokat,
verbalitáson túli összefüggése-
ket keltenek bennem, amelye-
ket a színpad sajátos nyelvével
próbálok kifejezni. Elapadtak
a szépírói ösztönök, amióta
fényekbôl, hangokból, a testi
jelenlét megnyilvánulásaiból
szövôdik a színházi élmény,
amely komplex és illanékony,
mint az élet maga. Minden
színházi elôadás szappanbu-
borék, amelyeket nem ôriz
meg más, csak az emberi em-
lékezet.

– A hetvenes évek értelmiségi kö-
reiben visszhangokat kiváltó iro-
dalmi munkái nem kötetekben foly-
tatódtak, hanem forgatókönyvek-
ben. Ezt utólag hogyan értékeli?

– A folyamat betetôzéseként
írtam színdarabokat, és a köl-
tôi hajlandóság, az irodalmi
készség, ami olyan jelentôsen
meghatározta fiatal éveimet,
ezekben folytatódott tovább.
A Táncdalfesztivál ’66 címû da-
rab forgatókönyvét Schwajda
Györggyel közösen írtam, a
legfontosabbnak azonban a

Legenda a Varázsfuvoláról címû
darabomat tartom, amelyet
Szolnokon szép sikerrel be is
mutattunk. Sajnos több forga-
tókönyvem pihen az íróasztal-
fiókban, amelyek közül legjob-
ban a Színészdekameront sajná-
lom. Írásakor az izgatott, mi-
ként bontakozik ki a történe-
lem hiteles, megélt színészsor-
sokból, azok hogyan tükrözik
a történelmet, milyen nyoma
van a háborútól a Nemzeti
Színház felrobbantásáig eltelt
idônek a dekameron-szerûen
összeállított történeteken. Ko-
moly esély volt rá, hogy játék-
filmet forgathatok belôle, en-
nek érdekében többször is át-
dolgoztam, de idôközben az
Objektív Filmstúdióba új ve-
zetôség került, amelyik már
nem tartott igényt erre a mun-
kára. Ugyanilyen szerencsétle-
nül jártam a Vivaldi életérôl
készült forgatókönyvemmel is,
amit szintén jól fogadtak, és
szintén az új vezetôség ejtette
el. A Pulszky Károly élete alap-
ján készült és Pataky Évával
közösen írt Férfiképmásból
csak a dokumentumfilm való-
sulhatott meg, pedig ebbôl is
játékfilmet terveztem. 

– Jók az arányok? Elfoglaltsá-
gaiban az irodalmi és a színhá-
zi elemek?

– Nem jók az arányok. Mert
ha a színdarab, a forgatókönyv
elveszti a folytatás lehetôségét,
ha nem valósulhat meg, az
erôs frusztráció. Visszanézve a
meg nem valósult forgató-
könyveket, megállapítom,
hogy azok nem állják az idôt.
Néha elôveszem a Színészde-
kameront, és be kell látnom,
hogy az annak a kornak, a ’80-
as évek közönségének szólt –
volna. Bizonytalan, hogy érde-
kelné-e ma még az embereket.

Kivétel talán a Pulszky-film,
ami izgalmas, megrázó, isme-
retlen történet egy emberrôl,
aki kiveszett a kulturális köztu-
datból, holott ott lenne a he-
lye. Kérdés, öt év múlva lesz-e
még a korra rímelô aktuális fel-
hangja. A Vivaldi élete ehhez
képest idôtlen, és szívesen csi-
nálnék egy Casanova-filmet
Szentkuthy Miklós könyve
alapján. A mai, közvetlen ak-
tualitású dokumentum-törté-
netek viszont nem nagyon ér-
dekelnek.

– Hogyan alakul idei színházi
szezonja?

– Ez a visszatérések évada
lesz. Helyszínekre, témákhoz,
szerzôkhöz. Pécsen öt éve,
Szolnokon kilenc éve dolgoz-
tam utoljára. Ezekre a helyek-
re visszatérni érdekes, tanulsá-
gos és izgalmas lesz. Akárcsak
az újbóli találkozás a kedves
szerzôkkel: Artur Millerrel,
Boto Strausszal, Mozarttal. A
Vígszínházban 1987-ben ren-
deztem Az ügynök halálát, a
rendszerváltás elôtt egy perc-
cel, és a darab vége kísérteties
árnyékot vetett a közelgô tra-
gédiákra, amelyek ma már hét-
köznapjaink részei lettek. Az
utolsó jelenetben az öngyil-
kossá lett Willie Loman sírjá-
nál a felesége azt mondja,
hogy most, miután kifizették a
bankkölcsön utolsó részletét,
„szabadok vagyunk, szaba-
dok”. De hát mit kezdjünk a
szabadsággal, ha a szabadság-
nak egy élet az ára? Nem sej-
tettük akkor, csak homályosan
éreztük, mennyire aktuális lesz
ez a jelenet hamarosan. És
Miller is, akinek Pillantás a
hídról címû darabját rende-
zem Pécsett. Miller írói értékét
ma Magyarországon az a mo-
rális attitûd adja, ami minden
darabját áthatja. Arra figyel-
meztet: úgy kell élni, hogy
mindennap tudván tudjuk,
hogy az ég minden pillanat-
ban a fejünkre szakadhat.

– Boto Straussról keveset tu-
dunk, vele milyen lesz az új talál-
kozás?

– Ô egy érdemtelenül isme-
retlen kortárs szerzô, a német
drámairodalom egyik legna-
gyobb élô alakja, igazi színhá-
zi ember, akit a világon húsz

éve játszanak nagy sikerrel.
Nálunk három darabját mutat-
ták be, periférikus érdeklôdést
keltve. A Radnóti Színpadon
rendeztem Az idô és a szoba
címû darabját. Érdekes és jel-
lemzô, hogy tíz éve próbálom
elôadni Kicsik és nagyok címû
drámáját, de mindenhonnan
kirúgtak ezzel az ötlettel. Fél-
tek attól, hogy nem lesz kö-
zönségsiker, mert a darab nem
közérthetô. Pedig Az idô és a
szoba rácáfolt minden színhá-
zi görcsre, mert nagy sikerrel
játszottuk a kilencvenes évek
elején. Most a Katona József
Színházban kaptam lehetôsé-
get a Kaldewey címû darab be-
mutatására.

– A legfontosabb visszatérése
Mozarthoz vezeti, hiszen zenéje és
élete végigkíséri színpadi pályáját.
Mit nem mondott még el róla?

– A Mozart-téma tanulmá-
nyozásával éveket töltöttem a
fôiskola ideje alatt, késôbb da-
rabot is írtam belôle, a Legen-
dát. Megpróbáltam összerakni
Mozart utolsó nyarának ma-
gánéleti mozaikjait. Nem korai,
váratlan halálának megfejtése
miatt, ami sokak képzeletét iz-
gatta, hanem a mellôzöttség-
nek a mai ésszel fel nem fogha-
tó foka érdekel. Mellôzöttsége
annyira érthetetlen, nehezen
megfejthetô, hogy ezért kellett
egy bûnbakot találni. Puskin és
Peter Shaffer is Salieri szemé-
lyében találta meg, szerintem
nem igazán helyesen. Mert túl
egyszerû azt gondolni, hogy a
mûvészi érvényességnek egy
karrierista zeneszerzô az ellen-
fele. Szerintem Mozart ellenfe-
le a középszerû polgári ízlés
volt. Az elbukás Mozart sorsát
máig ható példázattá emeli.

Ábrahám Katalin

S Z Í N H Á Z

A visszatérés
évada
Szikora János színházrendezô a napokban ünnepelte ötvenedik
születésnapját. A számvetés – túl a személyes vonatkozásokon –
a mai színházi életben is érdekes, azzal együtt, amivel mostaná-
ban foglalkozik.
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– Barátság, szeretet, közösség: mit
jelentettek önnek ezek a fogalmak? S
jelentenek-e még ma is valamit?

– Volt az életemnek egy idô-
szaka, amikor kiközösítettek, s
ezt törvénybe is iktatták. Én,
aki egyszerre szeretnék refor-
mátus, görögkeleti, zsidó, ír,
angol, fehér és fekete bôrû, to-
kiói, casablancai, londoni, texa-
si és budapesti lenni, amikor
ezt az idôt túléltem, elkezdtem
embereket keresni. A kor akkor
számunkra beszélgetésekbôl
állt. Ültünk a Duna-part lép-
csôin, hídroncsok közelében, s
noha még gyerekek voltunk,
Lukács Györgyrôl, a szociálde-
mokráciáról, Trockijról vitat-
koztunk. Olykor már-már
összeverekedtünk, de másnap
legádázabb „eszmei” ellenfe-
lünktôl kölcsönkértük a gomb-
foci-csatárt. Összevesztünk szü-
leinkkel, barátainkkal, önma-
gunkkal, de éreztük: a vita át-
meneti, a szeretet, a barátság
örök. Így gondolkodtunk, ezt
tettük, amíg el nem érkezett a
Rajk-per. Akkor elnémultam.
Amikor újra beszélni kezdtem,
megint  „gyûjtöttem” az embe-
reket, mert ez látszott az egyet-
len kiútnak. Azóta van annyira
szükségem közösségre, szeretet-
re. Ma így mondom: lenne.
Mert kevés az igazi találkozás.
Kevesebb a barátom, ám velük
mélyebb a barátságom. Több
az ellenfelem, s néhány ellen-
ségre is sikerült szert tennem.
Már felismerem ôket.

– Sokáig dolgozott a Magyar
Rádióban. Milyen szándékokkal,

célokkal, álmokkal tevékenykedett
ott – és egyébként is?

– A találkozások, történetek
többsége elfelejtôdik. Néhány
megmarad. Vonzóvá válik vagy
taszítóvá egy-egy mozdulat, né-
hány pillanat, egy beszélgetés,
egy kinyújtott vagy visszahúzott
kéz. Ám ma sem tudom, melyik
befolyásolt döntéseimben, me-
lyik vált meghatározóvá. Az
osztrák tavak védett nyugalma;
Bernstein a tévében, amint be-
szél, nemcsak dirigál; Ránki De-
zsô zongorajátékából a hozzám
szóló hangulat; Kocsis fejesgól-
ja; fiam pettyes labdája; magate-
hetetlen, víztôl dagadt lábú asz-
szony egy pincelakásban, ahogy
szalmazsákja alól elôveszi há-
romfelvonásos drámáját, hogy
juttassam el a miniszterhez; Dé-
ry Tibor mondatainak tökéletes-
sége; Radnóti Miklós tömegsír-
ból kiásott viharkabátjában a
Razglednicák, Pilinszky János
katolikus magyar költô történe-
te egy fényképrôl, amelyen mur-
vával beszórt úton zsidó öreg-
asszony a halál felé lépked, s Pi-
linszky, aki aztán életét tette ar-
ra, hogy a halálúton megállítsa
ôt. És még ki tudja, hány szó,
mozdulat, emlék. Talán mind
igazított rajtam valamit, javított,
rontott. „Az ember végül ho-
mokos, szomorú, vizes síkra
ér...”, amint József Attila írta.
Ma, nem kis szomorúsággal,
vagy csak beletörôdve, magam
is így gondolom.

– Az elmúlt évek változásai soka-
kat fölemeltek, másokat elejtettek.
Ön is – nyughatatlan létére – nyug-

díjas lett, noha szellemi embert alig-
ha lehet penzionálni. Nem is sike-
rült, hiszen könyvet írt. Milyen
szándékkal, reménnyel?

– Az ember nem üresen indul.
A kezdet: anyám, apám szerete-
te. Aztán: ami jött. Ha szeren-
csém volt: szembôl. Ha nem
volt: hátulról, hirtelen lépett
elém, ilyenkor persze kiszolgál-
tatott voltam. És jött barátság,
szeretet, félreértés, indulat, gyû-
lölet. Rendes hétköznap, meg-
vadult történelem. És olyan lett
az arcom, amilyen lett. Ráírva
minden: barátságaim, linksége-
im, szenvedélyeim... Tapasztal-
tam: akik az elsô sorban járnak,
látványosabban élnek, de azt is
tudtam: szükség van azokra,
akik mögöttük haladnak. Vala-
mikor Antigonéról és Johanná-
ról írtam iskolai dolgozatot, de
mindig Pimpernelt csodáltam,
mentette azokat, akik kényel-
metlenné váltak... Könyvet ír-
tam a „szívrôl”. Végignéztem
mûtéteket. Láttam orvosok
együttmûködését, a sebészt,
ahogyan ereket a kitakart szív-
hez ölt. És láttam orvost a mû-
tôbôl kilépni, abszolút civilként,
nem volt abban semmilyen
sztárallûr. Miközben jelentékte-
lenek tûnnek fel a képernyôn, s
egy ország bámul... Könyvet ír-
tam abban a reményben, hátha
a kibillent egyensúlyon egy ki-
csit igazíthatok.

– Nemrég még egyike volt – no-
ha sosem kedvelte a félrevezetô szé-
pítést – a hivatásos közérzetjaví-
tóknak. S eközben milyen lett a sa-
ját közérzete?

– Az ember vonzó és taszító
struktúrák közt éli az életét. El-
lenáll, verekszik, beilleszkedik.
De közben kötelessége vizsgál-
ni: benne vagy a körülmények-
ben van-e a hiba. Idealistaként
úgy véltem: igazságérzetünk
nem sértheti fel mások igazság-
érzetét. Mindig utáltam, ha a
szavak konvertibilisebbek lettek
a tetteknél, ha a szó rémuralmát
gyakorolhatta, s az csak kevesek
tulajdona volt. Azt kívántam: a
cezaromániás szavak szabados-
sága helyébe a felelôsségvállalás
szabadsága, s az ebbôl is táplál-
kozó alkotó, ellenôrzött cselek-
vés lépjen... Magam is sokat
akartam, s ha méltatlan akadá-
lyokba ütköztem, indulatos let-

tem. Ez gyakran kisszerû konf-
liktusokkal járt, s ha az illetô ba-
rát volt... Tehát, ha egy kollé-
gám nemrég (amikor még szük-
sége volt rám) úgy csinált, mint-
ha a barátom lenne, ám amint
„menô” lett, annyi fáradságot
sem vesz magának, hogy a kol-
légám legyen, az megzavar.
Ilyenkor megyek el orvos bará-
tomhoz, ô csóválja a fejét, re-
ceptet ír, de én már csak idealis-
ta maradok...

– Nyilván nem kedveli a sajnál-
kozást, és erôsen megkülönbözteti
az empátiától, a részvéttôl. Meg-
érve bizonyos életkort, ad-e az
utóbbiaknak még esélyt zavaros,
gyakran kegyetlen világunkban?

– Nehezen öregszem, mert a
lázadók nehezen öregszenek.
Ehhez fel kellene adnom azt,
aki vagyok – ez ma még luxus
volna. De kérdéseim már van-
nak magamhoz: mi is történt?
Vegyük úgy, hogy a világ vala-
mennyire logikus maradt, s fel-
osztható akár így is: ezt szere-
tem, ezt nem. Nem szeretném,
ha van Damme még izmosabb
lenne, s a „bárányok” mindig
hallgatnának. Szeretném vi-
szont, ha a velem élô verssor –
„hiányod átjár, mint huzat a há-
zon” – ugyanazt jelentené, amit
egykor. Szeretném, „ha lenne
egy falu”, körötte néhány hegy,
s lenne ott néhány alkalmas em-
ber, aki, ha jó estét kíván, való-
ban nyugodalmas éjszakára
gondol....  Modellek dôltek le,
nincs értékkonszenzus, így a vi-
lág elfogadható részébôl igyek-
szem összerakni saját világomat.
Jó lenne, de nem tudok csatla-
kozni. Mondatok és magatartás-
formák között keresgélek, akár
ezek részeivel is megelégszem,
ha az egésszel nem értek is
egyet. De semmiképp se szeret-
ném, ha lennének újabb, egye-
dül üdvözítônek hitt, fellazítha-
tatlan struktúrák. Szeretném vi-
szont, ha nem a hangoskodó
számítana reformernek. Szeret-
ném, ha a gazdasági romlás mel-
lett észrevennénk a morális ko-
pást is... Karinthy Frigyes mond-
ta: „Mindig jobban bíztam
azokban, akik egy elveszett tár-
gyat mindenütt kerestek a szo-
bában, mint azokban, akik ra-
gaszkodtak ahhoz, hogy annak
ott kell lennie a fiókban.”

E M B E R  É S  G O N D O L A T

László Györggyel
beszélget
Nádor Tamás
Évtizedekig egyik spiritus rectora volt a magyar rádiózásnak.
Szórakoztató fôosztályt vezetett, ám az ô értelmezésében nem-
csak sokféle vidám, ironikus, szatirikus, groteszk, de számos ko-
moly árnyalata is van a szórakoztatásnak. S nem csupán saját
„ide nekem az oroszlánt is” természete okán, hanem emberi ne-
münk változatosságából következôen is. Olyan humán energia-
forrás különben mindmáig, amelyhez a szeretet, a barátság, a
részvét, a szolidaritás idejétmúltnak vélt érzékelôit lehet csatla-
koztatni. Ha mostanában gyakran egyedül érzi magát, nem ne-
ki kell szégyenkeznie. Van benne még annyi spiritusz, amelybôl
akár kölcsönzôt is nyithatna.
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E kerek dús világon 
Nem láttam soha mását, 
Az életnek ilyen magyaros, 
Zsidós, svábos és tótos 
Kigúnyolását.

(Ady)

média és a szakma
pletykái tettek róla,
hogy elôítélettel üljek

be a moziba. Úgy, hogy el-
telt egy kis idô, míg rájöt-
tem, mit látok, de attól kezd-
ve otthon éreztem magam a
Gödrös Frici világában. Illet-
ve családjában. Ami – és ez
fontos! – mindannyiunk csa-
ládja is. 

Magyar, illetve kelet-közép-
európai zsidókról és gójokról
szól a mese, és három gene-
rációról, úgy, hogy mindenki
azt hiszi, muszáj összehason-
lítania Szabó István filmjé-
vel. Hát filmnek ez is film,
de még véletlenül sem arról
szól. 

A helyszûke megköveteli,
hogy sûrítsek. Szabó az
asszimilációról beszél. Az
önföladásról. Arról, szabad-e
arra törekednem, hogy meg-
feleljek annak a világnak,
amelyik kitaszít és gyûlöl.
Amelyik a gyilkosom. Arról,
hogy aki föladja az identitá-
sát, vagy áldozat lesz, vagy
gyilkos, és úgy pusztul el,
hogy még önmagát is elve-
szíti. Gödrös viszont arról
mesél, hogy itt élünk ebben

a Kárpát-medencében egy-
más hegyén-hátán, szeretve
és gyûlölve, és néha úgy te-
szünk, mintha komolyan
vennénk ezeket az ideákat és
ideológiákat, hiteket, eszmé-
ket, fajokat – és titokban, lel-
künk mélyén tudjuk, hogy
csak hülyéskedünk, szerepet

játszunk, bohóckodunk, csa-
lunk és megcsalatunk; egyet-
len komoly célunk van: meg-
úszni. Túlélni. 

Apánk és anyánk szerelme
talán az egyetlen létezô tör-
ténelmi igazság, a többi
mind vicc. („Mikor mozdu-
lok, ôk ölelik egymást.”) 

Az ortodox nagypapa (Bar-
kó György remek alakítása),
valószínûleg nem is tud hé-
berül, csak halandzsál.
Egyébként is úgy néz ki,
mint egy zsidó vicc. „Kohn
azt mondja Grünnek …”
Persze ezekbe a viccekbe be-
le is lehet halni. Bele is hal-
nak rendesen. De amikor
könnyezni kezdenék, mindig
jön egy fintor, egy grimasz,
és elröhögöm magam. Példá-

ul nem szeretem filmen a
szeretkezést: olyan nehéz
szépen megcsinálni. Különö-
sen egy gyerek ne meséljen a
szülei szeretkezésérôl… De
amikor éppen viszolyogni
kezdenék, kiszakad a Mama
dereka alatt a párna, és mint
egy hóvihar, mindent elborít

a toll, s az egész tündérmesé-
vé emelkedik, és imádniva-
ló… (Nem beszélve arról,
hogy nem is sejtjük, mi min-
dent tud rólunk a gyerek…)
Köszönjük meg Gödrösnek,
hogy mosolyra fakaszt, és
hogy ilyen szép filmet csi-
nált. Olyan kevés a szép film
manapság! 

És ne tessék ünneprontó-
nak tartani, ha azt mondom,
hogy a magyar film ôsbeteg-
sége, a vontatottság a Gla-
mourt is megfertôzte egy ki-
csit. A vágóasztalnál egysze-
rûen nem akarjuk megérezni
a nézôt: hát unatkozik, az is-
tenért! Vigasztal, hogy a szí-
nészek kitûnôek. Eperjes azt
a csodát tudja, amit csak a
legnagyobbak (egy Gene

Hackman vagy Mastroianni),
hogy nem játszik. Egyszerû-
en van a vásznon, és az, aki.
Minden erôlködés, maszk,
külsô segítség nélkül. És
Onódi Eszter nagy talál-
mány, európai szépség, nem
plasztikai mûtôben készült
hollywoodi Barbie baba;
rendezô urak, ne tessék el-
használni, aztán eldobni,
ahogy szokni tetszenek! – ez
a lány még harminc év múl-
va is színésznô lehet, ha vi-
gyázunk rá. 

A Glamour szimbólum
rendszerében van valami
Marquez-szerû, de Gödrös
teljesen magára és a magyar
valóságra szabja. Nemcsak az
ortodox nagypapa, a sémi vért
tudatosan a birodalmi német
vérrel frissíteni akaró apa (a
rasszizmus tébolyának paró-
diája), az álférj, de a keretle-
gény és a vérbíró nagyszabású
figurája is (Bubik István és Fo-
nyó István remeklése), mind-
mind mûködô jelképek. És
egyszerre elvontak is, naturá-
lisak is. (Minthogy a mozgó-
kép naturális mûvészet.) 

És a befejezô ringlispíl
szimbóluma is egyértelmû:
nekem arról szól, hogy meg-
bocsátó emlékeink opálos tá-
volában már megszépülve és
szeretnivalóan együtt forog
diese ganze große Mischpo-
che, az egész Kárpát meden-
ce – mi valamennyien… 

K e r t é s z  Á k o s
A Gödrös mozija

A

Nem részletekbe veszô pálya-
kép-követésre, mégcsak nem
is a nagy színészi alakítások
elemzésére vállalkozott Ko-
vács Boglárka a 75 éves Kállai
Ferenc segítségével. Inkább
azt próbálták – megejtô ôszin-
teséggel, tapintatos nyíltság-
gal – kideríteni, milyen ember
volt és maradt a sok-sok díjjal
dekorált mûvész, mint
klasszikus és modern darabok
sikerre vivôje, korszakjelzô fil-
mek – például a Tanú – fôsze-
replôje. Nem utolsó renden
pedig arról folyt a jó néhány
nekirugaszkodással készített

diskurzus, hogy mire ment az
életben, mint férj, szeretô, il-
letve botcsinálta (de azért
helytálló parlamenti) politi-
kus – alig néhány évvel a
rendszerváltás elôtt.

A hangulati szünetekkel, el-
gondolkozásokkal meg-meg-
szakított interjúból lassan, de
biztosan rajzolódik ki egy
hûtlenül hûséges, színházá-
hoz és otthonához erôsen
kötôdô, a jó bánásmódért
meg a baráti megbecsülésért
hálás férfiú (ön)arcképe.

A következetes és udvarias
beszélgetôtárs körültekintôen

bogozgatja a több, mint fél-
százados életút alapvetô kér-
déseit s ehhez a türelmes fel-
fejtegetéshez segítségül hív
néhány fontos pályatársat,
Darvas Ivánt, Bessenyei Fe-
rencet s a filmrendezô Bacsó
Pétert is. A nagy riporteri ha-
ditettet természetesen azzal
hajtja végre, hogy megszólal-
tatja Kállai Ferenc feleségét,
becenevén Zúzmarát. Abban
a kényes témában kér tôle val-
lomást, hogy miként lehet
megmaradni harmonikus há-
zasságban egy olyan kedves,
ragaszkodó társ mellett, aki-
nek bevallott hibája, hogy tar-
tósan szerelmes természettel
áldotta meg a Teremtô...

A finoman feltárt személyes
ügyeken kívül színháztörténeti
jelentôségû epizód is beleke-
rült a könyvbe, amely egyéb-

ként híven visszaadja a Kállai-
féle tûnôdô társalgási modor
árnyalatait. A Nemzeti Szín-
háznak a hetvenes évek végén
bekövetkezett szakadásáról
(Székely Gábor és Zsámbéki
Gábor reformjairól) van szó,
amelynek „eredményeképp"
létrejött (és nagy korszakot
kezdett) a Katona József Szín-
ház. A nyilatkozatok közép-
pontjában itt fôleg a színészi
érzékenység meg a rendezôi
felfogások konfliktusa áll. Vég-
sô tanulság persze nincs, legfel-
jebb az, hogy a színházcsinálás
óhatatlanul áldozatokkal jár és
nem hiányozhat belôle a kései
megbánás nosztalgiája sem.

Kovács Boglárka: Színház, szere-
lem. Saxum, 207 l., 2251 Ft.

/iszlai/

Nyí l tság
és tap intat
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O L V A S Ó S Z E M Ü V E G

Annak idején Günter Grass má-
ig leghíresebb regénye, a Bádog-
dob tizenöt éves késéssel jelent
meg magyarul. Nyolc évet késett
Macska és egér címû kisregénye.
Ugyanennyit a Vesztfál csevely,
hat esztendôt A Hal. És ami már
legalább annyira elképesztô,
mint amennyire kész röhej: má-
sik alapmûve, a Kutyaévek mind-
máig sem létezik magyarul, pe-
dig 1964-ben, a Gruppe 47’ alko-
tóit bemutató antológiában Gáli
József fordításában már olvasha-
tó volt egyik frenetikus, gyilkos
iróniájú részlete. Miért mesélem
el mindezt? Mert ebben a ki-
adástörténetben – melynek fo-
nalát az Európa most szerencsé-
sen megszakította azzal, hogy az
1999-es Grass-mûvet, Az én év-
századom címût már idén megje-
lentette – mint cseppben a ten-
ger, benne van a saját múltunk
szégyenéhez való felemás viszo-
nyulás históriája is. A Gruppe
47’ tudniillik – azon túlmenôen,
hogy tagjának lenni garanciát je-
lentett egyfajta kivételes írói mi-
nôségre – a német múlttal (és je-
lennel) való könyörtelen szem-
benézésnek is záloga volt. A fa-
sizmus mételyével az az ország
(pontosabban annak a valahai
országnak a nyugati fele) szá-
molt le a legkövetkezetesebben,
ahol a legtartósabb és legkiter-
jedtebb volt a baj. Illetve hát ez
sem egészen igaz: nem az orszá-
gé, hanem íróié az érdem, akik-
nek (a háború után indult nem-
zedéknek) már az is témája volt,
hogy mennyien, miképp és mi-
ért szeretnék magúszni, elkenni,
formálissá tenni a német önbírá-
latot. Ebbôl következett, hogy a
„gruppésok” sosem álltak meg az
1933–1945-ös korszakhatárnál,
hanem együtt és egyszerre vették
szemügyre a jelenben továbbél-
ni akaró, nemkívánatos múltat,
meg a jelennek már a múltban is
megmutatkozó elôzményeit.
Kellemetlen, kínos, provokatív
fellépés volt ez, de mert világ-
szerte megbecsülés fogadta, oda-
haza sem tehettek úgy, mintha
nem létezne. Sokkal kínosabb

helyzetben voltak viszont az
úgynevezett „keleti tömb” (az ál-
lítólagos szocializmus) országai,
ahol a hivatalos politika nem te-
hette meg, hogy az antifasizmust
föl ne vállalja, de igazából sose
fûlött a foga hozzá, s ehhez a
kelletlenséghez készséggel
asszisztált az irodalom, mely
(maga is jócskán fertôzött lévén
a múltban) szintén szerette vol-
na eltartani magától a témát, sôt,
úgy tenni, mintha a fasizmus
problematikáján már túl len-
nénk. Kényelmetlen volt a
Gruppe 47’ jelentkezése, mert
bárkiben felötölhetett a kérdés,
ha „odaát”, a lenézett kapitaliz-
musban, pláne Németország-
ban, ilyen tehetséges emberek
ilyen színvonalon képesek napi-
renden tartani a témát, hogy-
hogy nálunk – fejlettség ide, fej-
lettség oda – errôl jóformán szó
sem esik? Sokan, köztük Hein-
rich Böll, Siegfried Lenz, Walter
Jens, áttörhették a kultúrpolitikai
ódzkodás falát, mûveik, ha nem
is mind, megjelengettek, de ép-
pen Grass valahogy torkán akadt
az ideológus-gárdának. Érde-
sebb, vehemensebb, szertele-
nebb volt, mint társai, s még stí-
lusával, témáival, apokaliptikus
képeivel sem próbált szalonké-
pes lenni: minden mondatában
benne rejlett valamiféle anarchia
veszélye. Abba lehetett beleköt-
ni, hogy nem csak ír, de aktívan
politizál is. Politizál, igen? Akkor
a mûveit is kezeljük politikai kér-
désként, gondolhatták, s hogy
ennek mi lett az eredménye, tet-
tenérhetô a róla szóló címsza-
vakban. 1968-ban, A 20. század
külföldi írói címû „kislexikon”
(ebbôl a kis az, ami igaz), így jel-
lemezte Grasst: „Dilemmája a
kapitalizmus és a szocializmus
ellentétének SZÁMÁRA meg-
oldhatatlan problémája. Élni tud
a kapitalizmusban, de érzi kilá-
tástalanságát. Már-már látja a
szocializmus magasabbrendûsé-
gét, de félti az ember egyéni sza-
badságát. Bemutatja a szociálde-
mokrácia elvtelenségét, de részt
vesz a szociáldemokraták mellett

a választási kampányban...” Mi-
csoda fölény és mekkora csúszta-
tás néhány mondatban! Most,
Az én évszázadom ban az 1970-es
év szól arról a Willy Brandtról,
aki lengyelországi látogatásakor
nem az Ismeretlen Katona sírjá-
hoz, hanem az auschwitzi em-
lékmûhöz vitette magát, s ott,
felrúgva minden protokollt,
megrendülésében letérdelt.
Grass ennek a Brandtnak, s ezért
szegôdött, átmenetileg, kortesé-
vé. Mellesleg az is kortünet volt,
hogy a magyar újságok olvasói
akkoriban nem értesülhettek er-
rôl a gesztusról. Eltelik hét év, s
1975-ben a Világirodalmi Lexi-
kon már csak az egyik Grass-drá-
mába köt bele, mondván, hogy
Grass szerint „az ellenforradal-
mat nem támogató kommunista
értelmiségi elárulja a forradal-
mat”, amely mondathoz ma már
külön kis értelmezô szótár kell.
Tudniillik az 1953-as berlini
munkásfelkelés volna, a magyar
szerzô szerint, az „ellenforrada-
lom”, az „áruló” pedig, aki való-
jában nem áruló, csak Grass mi-
nôsíti annak: Brecht, aki titkon
verset ír arról, hogy a népet nem
lehet leváltani, nyilvánosan
azonban kiáll az Ulbricht-féle re-
zsim mellett. Az én évszázadom
egyik legszebb, gyöngéd iróniá-
val befuttatott epizódjában
Brecht és Gottfried Benn ülnek
együtt, „ôk, akik egyaránt meg-
edzôdtek az elhallgatás mûvé-
szetében”. Végül pedig, az 1984-
es Világirodalmi Kisenciklopé-
dia már szinte toleráns ezzel a
Grass-drámával: csak „politikai-
lag harmadikutas”-ként bélyegzi
meg. Mint látható ezekbôl a ci-
tátumokból – a fenntartás Grass
iránt a pártállami években szinte
rendíthetetlen maradt. Mármint
hivatalosan. Mert regényei, me-
lyeket – bár késve – megismer-
tünk, hatottak és köteleztek. El-
képesztô mûvek voltak: viszo-
lyogtató részletekkel és lenyûgö-
zô áradásával a tehetségnek, fan-
táziának, nyelvi leleménynek,
szenvedélyes szarkazmusnak. S
jött ehhez az élményhez a Grass-
versek kötete, melyek közül a
Vallatás címûbôl megismerhet-
tük az író keserû vélekedését sa-
ját munkásságáról, hogy tudniil-
lik „apróra váltott nagycímletû
düh” volna. Van benne túlzás,

de az is igaz (és most Az én év-
századom újfent ezt igazolja),
hogy Grass mintha túl sokat ír-
na, valahogy úgy, mint a tenge-
ren túlon Norman Mailer, s ô is
rendre túlírja, amit megír. Ez az
új könyv például – elvben – re-
mek ötletre épül: a 20. század
száz évét száz miniatûr mutatja
be. Minden évet másvalaki, más
szemszögbôl, más hangon.
Grasst sosem a reprezentatív ese-
mények, hanem azok köznapi
vetülete érdekli. Most is szenve-
délyesen kutatja, hol, miben ma-
radt meg a náci múlt. Vannak
etüdök, melyekben nagyformá-
tumú, eleven figurák lépnek
színre, akik önálló regényt kíván-
nának, de csak kurta vázlatra van
hely. Monumentális tablókat
fest – zsugorítva s így a hatás sem
ugyanaz. Máskor lapos klisékkel
dolgozik, témát ismétel. Néha az
az érzésünk, hogy a kitalált ke-
ret: a száz év, száz epizód, nyûg-
gé vált számára, kalodává, mely-
bôl itt nem tud kitörni. Máskor
meg (az 1910, 1926, 1938, 1949,
1956, 1970, 1999 epizódjaival)
lenyûgöz: igen, ez az a Grass, aki
a Bádogdobot írta! S akkor köz-
tük, mellettük, utánuk: töltelék
évek, melyekrôl nemigen jutott
eszébe semmi. De azért Grass itt
is Grass. Indulata még akkor is
átütô, ha invenciója éppen bá-
gyadt. Rázza és feszegeti a sok-
sok kis kalickából álló szerkeze-
tet, búvópatakszerû rejtett össze-
függéseket teremt egymástól tá-
voli motívumok között. Ro-
busztus elgondolásait juszt is be-
lepréseli a szûk keretbe, írói pa-
zarlása, erôszakossága, takaré-
kossága egyszerre van jelen.
Óhatatlanul az jut eszünkbe a
szerzôrôl, amit nemzedéktársa,
Hans Magnus Enzensberger írt
róla közel fél évszázada: bizony,
Günter Grass ma is „cápa a szar-
díniásdobozban”.

Günter Grass:
Az én évszázadom
Európa Könyvkiadó, Bp. 2000.,
280 old., 1800 Ft

Cápa a 20. század
szardíniásdobozában
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– Csaknem fél évszázada van jelen a magyar
irodalomban, mûveinek száma tiszteletet paran-
csolóan nagy, el sem fért valamennyi az Önrôl
szóló lexikonszócikkben. Ismerjük kiváló színpa-
di és prózai mûfordításait, esszéit, mûfajtörténeti
tanulmányait, monográfiáit, de a Beatles-mítosz-
ról is az Ön könyvébôl szerzett élményszerû tudo-
mást a hatvanas évek fiatalsága. Írt regényt,
adaptált drámát – talán csak verset nem írt soha.
Tényleg nem írt verseket?

– Verseket sohasem írtam, holott tanítottam
verstant a Színház- és Filmmûvészeti Egyete-
men. Nem számítom versnek azokat a stílus-
gyakorlatokat, melyeken növendékeimnek
mutattam be mondjuk a szapphói strófát. Ne
felejtse el, milyen költôk voltak a kortársaim.
Füst Milán, Vas István, Illyés, Weöres, Som-
lyó György írtak verseket az én koromban –
nem merészkedtem a közelükbe. Elszánt vers-
olvasó maradtam mégis.

– Évek óta vendégprofesszor egy amerikai egyete-
men, de közben naprakész tájékozottságú, polemi-

kus cikkeivel éppúgy részt vesz a magyarországi vi-
tákban, mintha itthon élne. Az ember naivan azt
gondolná: aki hosszabb idôre külföldre megy, talán
tudatosan el is akar szakadni a gyakran lehangoló
hazai vitáktól. Ön miért érez késztetést, hogy mégis
részt vegyen bennük?

– Észak-Amerikában élek csakugyan. Szen-
vedélyes tanár vagyok, s ennek nyílt kevés
terem otthon. Egykoron a televízióban tanít-
hattam, legutóbb egy számítógépes sorozatom
futott. Munkahelyemen talán esztendôben
húsz növendékem volt. Zsugorodott a kated-
rám, s nagyobb dobogót kerestem, százmér-
földnyire Márai Sándor legutolsó otthonától.
Én is magyar kutató, író, publicista maradtam,
ha idôm nagyobb részében más nyelven kom-
munikálok is. Az internet elhozza hozzám a
magyar újságokat. Idônként megszólalok ott-
honi lapokban, leginkább az Élet és Irodalom-
ban. S akkor is csak emberjogi kérdésekben. 

– Legutóbbi könyve, az Ahasvérus és Shylock,
(alcíme szerint A „zsidókérdés” Magyarorszá-
gon), 1999-ben jelent meg és a legfélelmetesebb ide-
ológiai darázsfészekbe nyúlt: a magyar történe-
lemben és irodalomban mutatkozó antiszemitiz-
mus problémájához. Azt lehetett hinni, nagy fel-
hördülések, dühös válaszok követik majd köny-
vét, egyszóval botrány lesz. Ehelyett szinte alig
esett róla szó a hazai sajtóban. Meglepte ez? Mi-
lyen fogadtatásra számított?

– Ahasvérus és Shylock – A „zsidókérdés” Ma-
gyarországon címû könyvem nem volt teljesen
visszhangtalan. Írt róla Gerô András, Sükösd
Mihály, Frideczky Frigyes. Kutatók, írók álta-
lában megszervezik könyvük visszhangját, er-
re sem kedvem, se lehetôségem nem volt. Azt
is mondhatnám, számoltam a relatív vissz-
hangtalansággal, azzal is, hogy a könyvüzletek
sem teszik kirakatukba azt a könyvet, melyben
a „kérdés” szerepel. A sajtóban idônként fel-
lángoló vita a „zsidókérdés”-rôl csupa képmu-
tatás. A tárgy történeti, vagy objektív megkö-
zelítése nemigen érdekli ôket. Legfeljebb az
döbbentett meg, hogy a zsidó kultúra megôr-
zésének hivatalos lapjai, a Múlt és Jövô, a Szom-
bat elhallgatták a könyvemet.

– Könyvében talán az a legmeglepôbb, hogy mind-
végig szigorúan, majdhogynem hûvösen tárgyszerû.
Tényeket, adatokat sorol, fejlôdési íveket rajzol meg,
ismerteti az antiszemitizmus „elvi” képviselôinek és
ellenfeleinek álláspontját és nem minôsít, engedi,
hogy az anyag önmagáért beszéljen. Ez tudóshoz
méltó megközelítés, az olvasóban mégis ott bujkál a
kisördög: hogyhogy a szerzô motíváltsága sehol sem
érhetô tetten, sokkal inkább még az antiszemiták-
nak is kijáró tolerancia, empátia. Hogy volt képes
ennyire visszaszorítani privát érzelmeit, személyes
indulatait?

– A zsidó lapok hallgatták el a könyvemet,
talán azért, mert szándékom szerint objektív,
tudományos módszerrel készült s végsô tézi-
se az, hogy a zsidóság, mint valóságos befo-
lyással rendelkezô csoport megszûnt a máso-
dik világháború után. Vannak zsidók – nincs

zsidóság, mint olyan. Ezt nehéz lenyelnie
azoknak, akik képviseletébôl élnek. A „másik
oldal”, a leplezett, vagy nyílt antiszemitáké,
nehezen nézhet szembe a könyv eszmetörté-
neti tanulságaival. Azzal, hogy nincs önálló
eszmerendszerük, amit ma hirdetnek, régen
megunt ócskaság, felmelegített Szabó Dezsô
és Németh László.

– Tartok tôle, hogy az Ön könyvének is az lesz a
sorsa (vagy végzete), ami általában a fasizmustól
való elriasztást célzó mûveké: azok olvassák, akiket
már nem kell meggyôzni e vélekedés igazáról és kéz-
be sem veszik azok, vagy lepereg róluk, akikre ennyi
ténynek és érvnek hatnia kellene. Ön nem fél ettôl?
S ha van ilyen veszély, végül is ezt a lenyûgözôen
hatalmas apparátust kiknek a kedvéért mozgósítot-
ta, kiket remélt olvasóinak?

– Nem reméltem olvasókat. Még azt sem re-
méltem, hogy kiadására lesz vállalkozó. Kará-
dy Viktor, a Franciaországban élô kutató nem
tudta kiadni csak magyarul a magyar zsidóság-
ról szóló könyvét. Fejtô Ferencnek hasonló
tárgyú könyve pedig négy esztendeje nem je-
lenik meg magyarul. Kevés ma már az olyan
olvasó, akinek ideje s képessége maradt
hosszú, tudományos könyvek olvasására. Ma-
radtak még presztízs-fogyasztók, akik az én
könyvemet is megvennék, ha a könyvüzletek
forgalmaznák. Elolvasni azonban nemigen
tudják. Mûvem angol változata máris több ol-
vasót hódított, mint a magyarországi kiadás.
Nem voltam derûlátó, amikor a könyvet ír-
tam, s ma sem vagyok az, a magyar szellemi
közélet züllését látva. 

– Milyen mûfajban és milyen mûvön gondolko-
dik jelenleg és mit olvashatunk (nézhetünk, hallha-
tunk stb) legközelebb Ungvári Tamástól?

– Kedvesen felsorolta, mennyi mindent ír-
tam pályám során. Minden keserûség nélkül
állapítom meg, hogy fontosabb mûveim nem
szívódtak fel a magyar mûveltségben. Az
„Idô és a regény” fontos esztétikai úttörésnek
rémlett, miként a „Kaland és gondviselés”
hatszáz oldalas panoráma a tizennyolcadik
század szellemtörténetérôl. Gyakorlott fordí-
tó vagyok: most magamat fordítom angolra.
Éppen a zsidókérdésrôl írott mûvem fordí-
totta felém a kiadók figyelmét. Írom az ön-
életrajzomat is, természetesen magyarul, de
erre persze még nincs kiadóm. Békében élek
önmagammal. Végigdolgoztam az életemet,
a többi nem az én dolgom.

Írófaggató
Nádra Valér ia megkérdezte

Ungvári Tamást
UNGVÁRI TAMÁS író, mûfordító,
irodalomtörténész, publicista, az iroda-
lomtudományok doktora, idén szeptem-
ber 25-én töltötte be hetvenedik életévét,
ami egyaránt hihetetlennek tûnik az ôt
személyesen és a csak mûveibôl ismerôk
számára. Sokan emlékeznek rá a televí-
zióból: máig nincs párja az általa mû-
velt mûsorvezetôi stílusnak: szarkaszti-
kus és szellemes volt és a nézô észre sem
vette, hogy amíg szórakozik, népszerû
humánismeret-terjesztésben is része van.
Ungvári színpadi fordításai, köztük Ar-
thur Miller Az ügynök halála címû drá-
mája, sikerszériák voltak, nem kis mér-
tékben azért, mert tolmácsolásában a di-
alógusok olyannak tûnhettek, mintha
magyar nyelven születtek volna. Egész
mûködése alatt szenzációk éppúgy kísér-
ték, mint kisebb-nagyobb perlekedések és
botrányok: Ungvári körül mindig pezs-
gett az élet, mindig meg tudta lepni olva-
sóit és tanítványait. Tudniillik amellett,
amit szerzôként produkált, mindig is
szenvedélyes tanár volt, legfeljebb az is-
kola változott, ahol taníthatott, a pesti
bölcsészkartól a színmûvészeti fôiskolá-
ig, a cambridge-i egyetemtôl a kaliforni-
ai Hartley Burr Alexanderig. A sokszí-
nûség, az új jelenségekrôl való híradás
szenvedélye, a fulmináns vitakedv máig
sem hagyta el Ungvári Tamást, mind-
amellett legutóbb elkészült, összegzô jel-
legû tanulmánya már azzal kecsegtet,
hogy a betakarítás gesztusára is hamaro-
san sort kerít.
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Németh Gábor, mûsorvezetô:
– Megmondjam, mi kell a szel-
lemidézéshez? Kilenc Koestlert
fordítani. A hetedik minden-
képpen az Érkezés és indulás
címû regény legyen. Arthur
Koestler 1942 júliusától 1943
júliusáig írta ezt a könyvet,
amely – hogy az Osiris Kiadó
gondozásában megjelent kötet
fülszövegét idézzem – egy for-
radalmárról szól, aki ráébred,
hogy a hatalom az áldozatait
is korrumpálhatja. Szerencsére
a forradalmáron kívül monda-
tok is vannak benne, többnyire
jók, bár az utolsót a szerzô pár
évvel késôbb nyelvi biciklinek
nevezte.

Makovecz Benjámin: – Az
életmû sorát tekintve ez egy
korai darab. Ez gyakorlatilag
azt jelenti, hogy a Szellem a
gépben elôtt vagy után keletke-
zett. A Magyarországon meg-
jelent Koestler-mûvek sorá-
ban valahol a tizedik–tizen-
ötödik között lehet, nekem
pedig a hetedik, amit fordí-
tottam.

Jósvai Lídia: – Nem lehet rá-
unni a sok Koestlerre? 

M. B.: - Rögtön szólni fo-
gok, ha ráuntam. Egyelôre
úgy gondolom, hogy amit
mindenképpen érdemes  és
amit szeretnék is lefordítani,
az még négy-öt könyve.
Egyébként két nagyesszé, A
dajkabéka esete illetve A vak-
véletlen gyökerei fordításával
kész vagyok, tehát azt mond-
hatom, kilenc Koestleren va-
gyok túl.

J. L.: – Azt mondtad, hogy az
Érkezés és indulás nem az élet-
mû csúcsa. Milyen az általad
nagyrabecsült és szeretett Koest-
lernél gyöngébb dolgokra buk-
kanni?

M. B.: – Nekem nem voltak
illúzióim. Amikor elkezdtem
ezeket a könyveket olvasni,
akkor többé-kevésbé nem azt
tudtam Koestlerrôl, hogy re-
gényíró, hanem azt tudtam
róla, hogy egy óriási elme,
egy szellemóriás, meg tudós,

bár nehéz lenne megmonda-
ni, hogy milyen tudós. Aki
egyébként írt regényeket is,
többek közt az elképesztô és
felmérhetetlen hatású Sötét-
ség délbent, de – ahogy ezt
manapság mondják – nem a
regényeiért szeretjük. Ha az
önéletrajzi köteteit regény-
nek lehet nevezni, azok
nagyszerûek. Nem regényjel-
legük miatt nagyszerûek, ha-

nem attól a dermesztô és
hátborzongató ôszinteségtôl,
önkritikától, önmarcangolás-
tól, ami ezekben benne van,
illetve hihetetlen átlátásai és
a világnak a briliáns fényes-
ségû megértése miatt jók.
Visszatérve az elôzôekre,
hogy mikori lehet ez a re-
gény, az biztos, hogy az ön-
életrajzi regények elôtt kelet-
kezett, mert a Láthatatlan
írásban nagyon gunyorosan
utal ennek a regénynek az
utolsó mondatára, ami való-
színûleg nagyon lírainak ké-
szült és nagyon sokatmondó-
nak, meg egy hosszan kongó
befejezésnek, de egy der-
mesztô nyelvi közhely lett
belôle, amirôl még nem tu-
dott, amikor írta. Nyelvi bi-
ciklinek nevezte ezt a mon-
datot a Láthatatlan írásban,
utalva arra a történetre, hogy
egy orosz paraszt feltalálta a
biciklit valamikor az isten
háta mögött, és csodájára jár-
tak a környezô falvakból,
hogy micsoda furcsa, ördögi
masinán közlekedik ez a mu-
zsik, aki egyszer aztán be-
ment vele a városba és látta,
hogy mindenki biciklizik, és
felborult és meghalt.

J. L.: – De még ha korai is, a
csúcs mûvek mellett kevéssé volt
jólesô érzés ezzel szöszmötölni.

M. B.: – Hogy milyen érzés
az embernek, ha bálványának
a „másodlagos frissességû"
munkáival találkozik? Nem
nyugtalanító, nem lepett
meg, azonkívül én szeretem
ezt az embert, és ez a regény
azért nem csapnivaló. Itt
nem arról van szó, hogy ne-
kem véres verejtékkel át kel-
lett rágnom magam egy ször-
nyûséges kásahegyen, csupán
azért, mert valaha egyszer
magamra mértem azt a fel-
adatot, hogy Koestler élet-

mûvébôl amit lehet, lefordí-
tok. A dologban vannak na-
gyon élvezetes helyek, van-
nak nagyon élvezetes részle-
tek és vannak nagyon érzék-
letesen megírt részletek, illet-
ve szinte minden bekezdés-
ben, minden mondatban
benne van az a sugárzás, ami-
re nekem valószínûleg na-
gyon érzékenyek az antenná-
im. Amitôl én Koestlert sze-
retem. Ugyanannak az em-
bernek most egy másfajta
eredményét vagy vívmányát
látom benne, az életmûnek
egy másik vonulatában ve-
szek részt. És lehet, hogy a
folyónak ez a mellékága nem
annyira termékeny, nincs
benne annyi halacska és nem
lehet vele öntözni annyi föl-
det, de hát ez ugyanaz a fo-
lyó és én nagyon szeretem
bejárni ezt az esztuáriumot.

J. L.: – Azt a kifejezést hasz-
náltad, hogy bálványod. Elég
erôs és sokatmondó kifejezés.
Nem ért-e még az a vád, hogy
kitulajdonítod Koestlert, hogy
rátenyerelsz?

M. B.: – Nem arról van szó,
hogy életemet és véremet
Koestlerért. Rettenetesen sze-
retem és amikor néhány

könyvét elolvastam, akkor –
bár ez rendkívül nagyképûen
hangzik – valami mélységes
magamraismerés-élményt él-
tem át, egyfajta szellemi azo-
nosságot, a gondolkozásnak
azonos fordulatszámát, hul-
lámhosszát. vagy egyszerûen
csak azt, hogy az összes fo-
gaskerekeink valahogy jól
kattannak össze, hogy ez egy
viszony. Elmondok egy tör-
ténetet, amit eddig csak bará-
ti társaságban meséltem el.
Örülnék, ha ez benne marad-
hatna ebben a riportban, bár
egy rendkívül kitárulkozó
vallomás lesz. Még az Alvajá-
rókat fordítottam. Én éjszaka
dolgozom, bagoly-ember va-
gyok, éjjel negyed három, ez
az a kegyelemteljes idôszak,
amikor csend van, hûvös
van, megszûnik a világ és az
ember a könyvvel, amit for-
dít vagy a rajzzal, amin
ügyetlenkedik, vagy bármi-
vel, amit csinál, egyedül ma-
rad. És egyszer csak világosan
éreztem, hogy ott áll mögöt-
tem Koestler. Nem kellett
hátranézni, mert ez banalitás
lett volna. Világosan tudtam,
hogy milyen ruhában van,
hogy hogyan tartja a cigaret-
táját, nem úgy, ahogy a fény-
képeken tartotta. Fogta a ci-
garettát a kezében és valami
végtelenül meleg, baráti és
jószándékú és szeretetteljes
jelenlét volt ez, ami betöltöt-
te a szobát. Konstatáltam,
hogy Arthur Koestler ott áll
mögöttem. És valamelyik
mondatot helyteleníti. Azzal
a mondattal baja volt, ô nem
így fogalmazta volna feltehe-
tôleg. Rövid ideig gondol-
koztam, hogy mit akar, mi-
közben lubickoltam ebben a
jelenlétben. És addigra már
felismertem azt, hogy ez va-
lamilyen kegyelem, ez a láto-
gatás. Akkor átírtam azt a
mondatot, és ô eltûnt. A dol-
got elrendeztük, a jószándé-
kát érzékeltem, köztünk min-
den rendben van, én szere-
tem Arthur Koeslert és azt hi-
szem, ô is szeret engem.
(Elhangzott az Irodalmi Új-
ságban 2000. október 21-én.
Szerkesztô: Zelki János. Felelôs
szerkesztô: Kôrösi Zoltán.)

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

Egy  ko r a i
Koes t l e r - r e gény

„...azt tudtam róla, hogy egy
óriási elme, egy szellemóriás,

meg tudós, bár nehéz lenne meg-
mondani, hogy milyen tudós.”
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4. Ôszentsége,
a Dalai Láma:

Ôsi bölcsesség,
modern világ

Európa Könyvkiadó

5. Moldova György:
Európa hátsó udvara

I–II.
Urbis Kiadó

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

Animus Kiadó

7. Iskolaválasztás
elôtt...2001

Fôvárosi Ifjúsági és
Pályaválasztási

Tanácsadó

8. Faludy György: 
Pokolbeli napjaim

után
Magyar Világ Kiadó

9. A magyar
helyesírás szabályai

Akadémiai Kiadó

10. Márai Sándor:
A négy évszak
Helikon Kiadó

11. Golden, Arthur: 
Egy gésa

emlékiratai
Trivium Kiadó

12. Domokos
Gábor–Kovács Ali

Ahmed:
Merénylet

Park Könyvkiadó

13. Dohár Péter:
Kis angol nyelvtan

Ring 6. Kiadó

14. Fielding, Helen:
Bridget Jones

naplója
Európa Könyvkiadó

15. Esterházy Péter:
Harmonia 
caelestis

Magvetô Kiadó

16. Wodehouse,
P. G.:

Hölgy a pácban
Geopen Könyvkiadó

17. Kotler, Philip:
Kotler a

marketingrôl
Park Könyvkiadó

18. Pease, Allan–
Pease, Barbara:

Miért nem képesek
többfelé figyelni a

férfiak, és miért nem
tudnak eligazodni
a térképen a nôk?

Fiesta Kiadó

19. Glatz Ferenc
(összeállítása):
A magyarok

krónikája
Magyar Könyvklub –

Officina Nova

20. Marciano,
Francesca:

Szerelmem, Afrika
Ulpius-Ház,
Könyvkiadó

Rowling, J. K.:
Harry Potter és a bölcsek köve
Animus Kiadó

Rowling, J. K.:
Harry Potter és az azkabani fogoly
Animus Kiadó

Ôszentsége, a Dalai Láma–Cutler, Howard C.:
A boldogság mûvészete
Trivium Kiadó

1.
2.
3.

SSzzééppiirrooddaallmmii  kköönnyyvveekk::

1. Esterházy Péter: HHaarrmmoonniiaa  ccaaeelleessttiiss (Magvetô Kiadó)
2. Rowling, J.K.:

HHaarrrryy  PPootttteerr  ééss  aazz  aazzkkaabbaannii  ffooggoollyy (Animus Kiadó)
3. Moldova György: EEuurróóppaa  hhááttssóó  uuddvvaarraa (Urbis Kiadó)
4. Závada Pál: JJaaddvviiggaa  ppáárrnnáájjaa (Magvetô Kiadó)
5. Heller, David:

AA  MMeennnnyyoorrsszzáágg  kkllaasssszz  hheellyy  lleennnnee...... (Szukits Kiadó)
6. Fable, Vavyan: ÁÁlloommhhaajjsszzaa (Fabyen Kiadó)
7. Wodehouse, P.G.: HHööllggyy  aa  ppááccbbaann (Geopen Kiadó)
8. McCullough, Colleen: TTrróójjaa  éénneekkee (Európa Kiadó)
9. Lansburgh, Werner:

VViisszzoonnttllááttááss  NNeeww--SSeeeevvaall (Európa Kiadó)
10. Kirn, Walter: UUjjjjsszzooppóó (Athenaeum Kiadó)

IIssmmeerreetttteerrjjeesszzttôô  kköönnyyvveekk::

1. IIrrooddaalloommttöörrttéénneettii  aattllaasszz (Cartographia Kiadó)
2. Marx György: AA  mmaarrssllaakkóókk  éérrkkeezzééssee (Akadémiai Kiadó)
3. D'Adamo, Peter J. Dr.: AAzz  AABBOO  tteerrvv (CF-NET Kft.)
4. Pease, Barbara–Pease, Allan:

MMiiéérrtt  nneemm  kkééppeesseekk  ttööbbbbffeelléé...... (Fiesta Kiadó)
5. Ôszentsége, a Dalai Láma – Cutler, H.C.:

AA  bboollddooggssáágg  mmûûvvéésszzeettee (Trivium Kiadó)
6. Dr. Fövényi József–Papp Rita:

CCuukkoorrbbeetteeggeekk  úújj  ddiiééttáásskköönnyyvvee (Medicina Kiadó)
7. Ôszentsége, a Dalai Láma:

ÔÔssii  bbööllccsseesssséégg,,  mmooddeerrnn  vviilláágg (Európa Kiadó)
8. Andrew, Christopher–Mitrohin, Vaszilij:

AA  MMiittrroohhiinn--aarrcchhíívvuumm (Talentum Kiadó)
9. Jobbágy I.–Katona L.–Shopland K.:

GGeerreennaall  CCoommmmuunniiccaattiioonn...... (Nemzeti T. Kiadó)
10. Johnson, Paul: AA  mmooddeerrnn  kkoorr (XX. Század Intézet)
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F O L Y Ó I R A T S Z E M L E

Az októberi Kalligram az
összevetések száma – is. Rad-
nóti Zsuzsa készülô könyvé-
bôl, a Lázadó dramaturgiák-
ból A magyar abszurd kezde-
tei címû fejezetet közli a lap.
Az írás Harold Pinter és Mé-
szöly Miklós pályájának indu-
lásában mutatja ki a hasonló-
ságokat. Míg az angol szerzô
1957-ben írt abszurdjaival vi-
lághírre tett szert, addig a ma-
gyar író ugyanekkor írt, ha-
sonló stílusú darabja, Az ab-
lakmosó csak 1963-ban jelen-
hetett meg, akkor is kiváltva a
„kultúrpolitika” rosszallását.
Még rosszabbul járt Mészöly
következô darabjával, A bun-
ker-rel, amelyet 1959-ben írt,
1979-ban jelent meg és csak
1984-ben került színpadra...
Benyovszky Krisztián A vég-
telen novella poétikája (Márai
– Bodor) címû írása érdekes
kísérlet a két szerzô egy-egy
novellájának tipológia-geno-
lógiai hasonlóságainak bemu-
tatására. Kiefer István tanul-
mányában Petôfi Sándor köl-
tészetének szlovák befogadá-
sának történetét elemzi, ki-
emelve a két nép közötti poli-
tikai viszony változásainak
hatását a témára. Csehy Zol-
tán egy kevéssé ismert neola-
tin költô és történetíró, Anto-
nio Beccadelli (1394–1471)
nagy vihart kavart pornográf
versgyûjteményét, a Her-
maphroditust mutatja be az
olvasóknak. Az 1425-ben
megjelent kötet elemzése mel-
lett a szerzô Beccadelli kortár-
sainak mûveibôl is idéz, be-
mutatva a Hermaphroditus
közönséget megosztó fogad-
tatását. A Kalligramban olvas-
ható továbbá Monoszlói De-

zsô (A halálom utáni napon),
Duba Gyula (Mittelhauser bá-
ró halála) és Grendel Lajos
(Nálunk, New Hontban) pró-
zája és Géczi János, Petôcz
András, Z. Németh István és
Polgár Anikó versei. A lap e
számát Lukács Zsolt grafikái-
val illusztrálták.

A Világosság 2000/8–9. szá-
ma a Vallás az ezredfordulón
címet viseli. Az elsô blokk-
ban közölt írásokat az idén
májusban megrendezett, A
vallások szerepe Magyaror-
szág európai integrációjában
címû konferencia anyagából
válogatták a szerkesztôk.
Hogy milyen kérdésekre ke-
restek választ a különbözô
vallású résztvevôk, arról Ho-
rányi Özséb bevezetôjében
így ír: „A konfesszionálisan
elkötelezett ember például
nem térhet ki azon kérdések
elôl, amelyek – konfessziótól
függetlenül, vagy éppen ah-
hoz kötôdôen – azt taglalják,
hogy van-e tapasztalata, van-
e sajátos tudása vallásának
perspektívájából az európai
integráció ügyében. Vajon
azonos módon látja-e a ma-
gyar társadalom feladatait a
katolikus és a református,
van-e tapasztalati különbség,
megjelenik-e ez konfesszio-
nálisan az evangélikus és zsi-
dó hiten levôk esetében és
így tovább. Pontosabban – a
különbözô konfessziók felôl
tekintve ezekre a kérdésekre
– gazdagabbá válunk-e a kü-
lönbségek felmutatásával,
a különbözô tudásoknak
mindannyiunk számára hoz-
záférhetôvé tételével? Vajon
gazdagodik-e Magyarország
és ezáltal az Európai Közös-

ség is, ha nagyobb figyelmet
fordít konfesszionálisan el-
kötelezett polgárainak sajátos
tudásaira?” Az összeállítás-
ban Lukács László, Pásztor
János, Szakadát István, Vajda
Károly, Mártonffy Marcell,
Gábor György és Poszler
György írásai olvashatók. A
vallás áll a középpontjában a
Világosságban közölt többi
tanulmánynak is. Grüll Tibor
a Pontius Pilátusról rendelke-
zésre álló ismereteket gyûj-
tötte egybe, Marcel Simon a
zsidókereszténység problé-
máiról közöl írást. A hagyo-
mány és kollektív emlékezet
rovatban Heller Ágnes A zsi-
dó Jézus feltámadása címmel
közli tanulmányát, amelyben
arra keresi a választ, hogy mi-
ért tartott kétezer esztendeig,
hogy a keresztények és a zsi-
dók is emlékezni kezdtek ar-
ra, hogy Jézus zsidó volt.
Vallás és filozófia kapcsolatá-
val két írás foglalkozik. End-
reffy Zoltán Keresztény is-
tenfelfogás, szentháromság
és filozófia címû írásában ar-
ra keresi a választ, hogy egy
filozófus számára milyen on-
tológiai, logikai és etikai kö-
vetkezmények adódnak, ha
elfogadja a szentháromság-
tant. A társadalom vallásossá-
gát feltérképezô szociológu-
sok egyre gyakrabban kapják
a megkérdezett emberektôl
azt a választ, hogy nem kö-
tôdnek egyetlen felekezethez
sem, de azért „a maguk mód-
ján vallásosak.” Tomka Mik-
lós a szekularizációt és a val-
lás kibújását az intézményi
keretekbôl vizsgálja Vallásfi-
lozófiai kérdések az ezredfor-
dulón címû írásában.

A Komárom-Esztergom Me-
gyei Önkormányzat tudomá-
nyos szemléjének, a Limes-nek
ez évi 2–3. száma igencsak ak-
tuális. A két kötetben (!) meg-
jelent vaskos folyóirat a Bal-
kán birodalmait és nemzeteit
vizsgálja. A kilencvenes évek
Jugoszláviában folyó háborúi
és a közelmúlt koszovói ese-
mények történelmi elôzényeit
kevesen ismerik. Nos, a Limes
2000/2–3. számát mintha ép-
pen nekik állították volna
össze. Az elsô kötet bevezetô-
jében Niederhauser Emil vá-

zolja a balkáni fejlôdés fô vo-
násait, míg Fried István a bal-
kanisztika útkeresésérôl szóló
írásának felütésében kijelen-
ti:(...) a Balkánról szólva csak
kétségeink vannak. Külön feje-
zet szól a térség vallásáról, az
egyház jelenlétérôl és a nem-
zettudatról. Itt Csortán Ferenc
és Molnár Antal egy-egy tanul-
mánya olvasható. Az Illíria, Ju-
goszlávia, Délszláv államok cí-
net viselô összeállítás egyik
legérdekesebb olvasni-, nézni-
valója Bada Zoltán térképmel-
lékletekkel kiegészített írása.
Bada arra vállalkozott, hogy a
19. és a 20. századi szerb–hor-
vát ellentéteket valóságos és el-
képzelt politikai térképek se-
gítségével mutassa be. A. Sajti
Enikô tanulmánya ugyaneb-
ben a részben olvasható a ju-
goszláv önigazgatás kialakulá-
sáról, válságáról, csôdjérôl. Ju-
hász József a Jugoszlávia szét-
eséséhez jelentôsen hozzájáru-
ló dokumentumról ír: „Közis-
mert, hogy a szerb nacionaliz-
mus legújabb hullámának, a
Belgrádban az 1980–90-es
években újra eluralkodott
nagyszerb politikának az egyik
elméleti alapját a Szerb Tudo-
mányos és Mûvészeti Akadé-
mia centenáriumára (1986) ké-
szített jelentéstervezet, az ún.
akadémiai memorandum ké-
pezte. (...) A memorandum
egyes részletei már 1986-ban
kiszivárogtak és országos vi-
hart kavartak. Megállapításait
kritizálták az ország nem szerb
politikusai és véleményformá-
ló értelmiségijei, a Jugoszláv
Kommunista Szövetség veze-
tôi, sôt még a szerbiai pártve-
zetôség elsô reakciói is elutasí-
tóak voltak (így aztán a szöveg
nem is készült el a tervezett
végsô formájában, s nem vált
hivatalos akadémiai dokumen-
tummá).” A második kötet
Közösség és társadalom fejeze-
tében Schütz István, Steliu
Lambru, Adrian Majoru és
Ábrahám Barna tanulmányai
olvashatóak. Külön rovat fog-
lalkozik továbbá a hatalmi po-
litikával, a magyarok és a Bal-
kán viszonyával is. A könyv-
nyi folyóiratot a közelmúltban
a Balkánról megjelent könyvek
közt tallózó szemle zárja.

H. B.

Balkán: birodalmak
és nemzetek
A kulturális folyóiratok piacán zavarba ejtô bôséggel találja ma-
gát szembe az olvasó. A piac nem is lenne képes eltartani ennyi
lapot, azonban a különféle pályázati támogatási formáknak kö-
szönhetôen a választék lenyûgözô, a fôvárosi és vidéki mûhelyek
életképességérôl árulkodik. Ajánlónkkal egy-egy érdekesebb lap-
számra kívánjuk felhívni a figyelmet.
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Szépirodalom, esszé
ANDRÁS SÁNDOR:

Szerelem. Megközelítések
(versek, esszék) 1500 Ft

Felkavaró-szép versek, elemzô
töprengések a boldog s boldogtalan

szerelemrôl.
KRÚDY GYULA: Festett király

(regény) 1800 Ft
Magyarország Mohács után, Mária
királyné bujdosása, Szapolyai János

királlyá választása.
PEÉRY REZSÔ:

Szemben az emlékekkel
(szatirikus esszé) 1100 Ft

A legelsô magyar szatirikus elemzés az
1950-es évekrôl – a magyar orwelliád:

posztumusz mû 1957-bôl.
TEMESI FERENC:

Az éjféli utas
(tárcanovellák, karcolatok, esszék)

1350 Ft
Országúthy történetei, társadalomrajzai

a rendszerváltás utáni évtized
Magyarországáról.
TORNAI JÓZSEF:

Leszálltam anyám ölébôl
(esszé és önéletrajz) 1450 Ft

A jeles író-költô kegyetlen ôszinteségû
vallomása életrôl, irodalomról, családról,

szerelemrôl – önmagáról.

Publicisztika
POMOGÁTS BÉLA: Nyugat és Kelet

között (esszék, tanulmányok) 1250 Ft
Tanulmányok-elemzések Közép-

Európáról, a magyarság helyzetérôl
régiónkban.

Gyermekirodalom
A csodacsupor. Felsô-tiszai

népmesék MÉSZÖLY MIKLÓS és
BELIA GYÖRGY átdolgozásában

1650 Ft
GÉCZI JÁNOS: A térre én

(versek és képversek gyerekeknek,
kamaszoknak) 900 Ft

Történettudomány
SZAKÁLY SÁNDOR: A magyar tábori

csendôrség története 1938–1945
(monográfia) 1450 Ft

A nagy sikerû és nagy visszhangot kivál-
tott monográfia új, javított kiadása.

Szórakoztató ismeretterjesztés
LIKAR, MIHA DR.:

Doktor úr, igaz-e? avagy
Kutyaharapást szôrével 1700 Ft
A Cambridge-ben a „Millennium

Embere”-díjjal kitüntetett szlovén orvos
szórakoztató magyarázatai 499, az

emberi testtel, annak mûködésével s az
egészséggel kapcsolatos szólás-

mondáshoz, hiedelemhez.

A
Széphalom Könyvmûhely

újdonságai
CORRADO CALABRO:
A FELADÓ ISMERETLEN –
MITTENTE SCONOSCIUTA
(versek olaszul és magyarul) 112 o.,
ragasztott kartonkötésben, 980 Ft
A neves olasz költô versei Baranyi
Ferenc fordításában olvashatók.

RYSZARD KAPUSCINSKY: ÉBEN
(riportesszék Afrikából) 312 o., A/5,
ragasztott kartonkötésben, 1500 Ft
Az Ében tudósításai nem egyszerû
riportok: szépirodalmi értékû
esszék, amelyek lenyûgözôen izgal-
mas képet rajzolnak az afrikai orszá-
gok történelmérôl, néprajzáról, po-
litikájáról, megannyi líraian szép le-
író résszel tarkítva azt a páratlanul
gazdag ismeretanyagot, amellyel
Kapuscinsky pillanatok alatt rabul
ejti olvasóját.

MENEKÜLT-RAPSZÓDIA
(LENGYELEK
MAGYARORSZÁGON
1939–1945)
Szerkesztette Szenyán Erzsébet
és Fejér Irén,
632 o., B/5, cérnafûzött, mûbôr kötés-
ben, színes és ff. képmelléklettel, 3500 Ft
A visszaemlékezésekbôl és a színes
fotómellékletbôl lenyûgözô törté-
nelmi dokumentumai bontakoznak
ki az egykori mintegy 65.000
lengyel katonai és polgári menekült
sorsának.

Széphalom Könyvmûhely
1068 Budapest,

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

ÚÚjj  LLeennggyyeell  LLáásszzllóó--kköönnyyvv  aa  HHeelliikkoonnnnááll!!

AA  kköönnyyvv  mmeeggrreennddeellhheettôô  aa  HHeelliikkoonn  KKiiaaddóónnááll
((11005533  BBuuddaappeesstt,,  PPaappnnöövveellddee  uuttccaa  88..)),,

tteelleeffoonnoonn  BBoorrbbíírróó  ZZssóókkáánnááll  ééss//vvaaggyy  VVaarrggaa  IIssttvváánnnnááll
aa  331177--44998877--eess  sszzáámmoonn,,  vvaaggyy  aa  331177--44996677--eess  ffaaxxoonn,,

vvaallaammiinntt  mmeeggvváássáárroollhhaattóó  aa  HHeelliikkoonn  KKöönnyyvveesshháázzbbaann::  BBuu--
ddaappeesstt  VVII..,,  BBaajjccssyy--ZZssiilliinnsszzkkyy  úútt  3377..

A helyszín:
Dánia

Az idô:
az 1600-as
évek eleje

a szereplôk:
beszélgetôpartnerek
egy kolostorban

A beszélgetések a ha-
talomról, a politika
és erkölcs viszonyá-
ról szólnak és arról,
szabad-e kimaradni
Európából. A kötet-
ben – meglepô mó-
don – néhány ironi-
kus, groteszk vers is
szerepel.   

2 000 Ft

Kairosz Kiadó
1134 Budapest, Apály utca 2/b. Telefon/fax: 359-9825 

A Kairosz Kiadó ajánlata
Bayer Zsolt
1956
„…Hogy
legyen
jel”

„Egy bátor férfi járta akkor
Budapest utcáit. Fényképe-
zett. 1956. október 23-a és
november 11-e között. Hogy
legyen jel. Tanúság – hábo-
rúról, tisztaságról, hôsökrôl,
vérrôl. Aztán a jeleket a lélek
megint sivárrá lett termeibe
kellett zárni. Több mint száz
negatív lapult egy padláson

hosszú beteg évtizedekig, és a férfi meghalt. S amikor eljött
ismét a szabadság, amely oly nagylelkû volt, hogy büntetle-
nül hagyta a gyilkosokat is, akkor özvegye odaadta a rejtege-
tett képeket a Történeti Hivatalnak. Csak egy feltételt sza-
bott: sem az ô, sem férje neve nem kerülhet nyilvánosságra.
– Mert hátha visszajönnek azok… – mondta, és maga elôtt
a földet nézte, sokáig.” (Bayer Zsolt) 
A kötetet a XX. Század Intézet és a Történeti Hivatal megbí-
zásából a Kairosz Kiadó gondozta.

Az ISTER Kiadó ôszi–téli könyvújdonságai

Könyveink megrendelhetôk vagy 20% kedvezménnyel megvásárolhatók
kiadónk terjesztési részlegén, ahol korábbi könyveink is megtalálhatók:

1094 Budapest, Tompa u. 22. (utcáról nyíló)
Tel./fax: 215-2249

E-mail: isteroth@interware.hu

Megjelenés:
december 4.
Lapzárta:
november 14.

IDéZÔ
ELSÔ MAGYAR KÖNYVSZEMELVÉNY ÚJSÁG
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Fehér Béla:
Filkó
Maecenas, Budapest, 2000.
351 oldal

Filkó lehet keresztnév, veze-
téknév, de becenév is.
Hosszabb alakja, a tökfilkó pe-
dig – utalva a kártyafigurára –
a buta, hiszékeny, túlontúl jó-
indulatú ember csúfneve. A
mi Filkónk is ilyen. Ötvenes
éveinek elején járó teherautó-
sofôr, aki építkezésre szállít
homokot, követ. Kemény élet
az övé, lepusztult munkásszál-
lón lakik, két éve távol falusi
családjától. A csupa férfilakó
élete, szórakozásai meglehetô-
sen leegyszerûsödnek a kény-
szerû összezártságban: ivás,
kártya, kurvázás.

Filkó is benne van ezekben,
de ami mindenki másnak oly
egyszerû, az neki csak nem si-
kerül: a földút mellett poszto-
ló új, csinos prostituált csakis
és kizárólag neki nem hajlan-
dó szolgáltatásokat nyújtani.
Filkót ezentúl csak ez a lány
érdekli, változatos taktikákkal
lesi, figyeli, ígér és könyörög
neki. De Betti nem és nem.
Közben Filkóhoz felköltözik
leánya, Katika, most már ô is
dolgozik és gondot visel édes-
apjára, majd beleszeret apja
szobatársába, aki mellesleg
még nôs. Ugyanakkor Filkó
szülôfalujában furcsa dolgok
történnek: kis zöld emberek
szállnak le ûrhajóval, s nyo-
mukban megvadult térerô,
elektromos kisülések és transz-
portációs jelenségek borzolják
fel a kedélyeket és bolondítják
meg a vezetékeket. Így kerül az
egyik villanyszerelô kislánya,
Püfi Pogácsa Betti, a kurva la-
kásába, aki nagy szeretettel fo-
gadja örökbe a kicsit. Közben
errôl a gyerekrôl kiderül, hogy
Filkó szerelemgyereke, de errôl
ô maga sem tud. A fizikai je-
lenségek még sok furcsaságot
okoznak, halottakat támaszta-
nak fel, régi kapcsolatokat
élesztenek újjá – egyszóval vi-
dám és science fiction-os hát-
terét adják Filkó egyre elkese-
redettebb és reménytelenebb
szerelmi vergôdésének. Ezen-

közben persze sztori sztorit ér,
a munkásszálló legényei, a
prostituáltak és vendégeik szé-
les köre mind a kesernyés, rea-
lizmuson felnôtt abszurdot
idézik. Ugyanakkor nem a prü-
déria, hanem a stiláris túlhab-
zás ellen való ágálás mondatja
velem: „elég, vagy túl sok lesz”
– Blake után, szabadon.

Vígság és trágárság tehát egy-
ként ott van a mûben, gyakran
keverve, gyakran aránytalanul.
Fehér Béla egyre gyarapodó
számú olvasói választhatnak,
melyikért forgatják mohón:
mindenesetre biztos, hogy va-
laminô hiányt pótol, mikor ol-
vasható (bár érthetetlenül sok-
szor viszolyogtató) pornográfi-
át és kacagtató panoptikumot
egyaránt képes nyújtani.

budai

Péterfy Gergely: 
A tûzoltóparancsnok szomo-
rúsága
Budapest, 2000. Palatinus
173 oldal, 1400 Ft

Az a fajta tréfa jut eszembe Pé-
terfy Gergely regényérôl, ami-
kor valakinek hûtôszekrény-
nagyságú dobozban nyújtják
át az ajándékot, amely egy pi-
ci szelencében is elfért volna.
Ahogy bontogatja a csomagot
az ünnepelt, mindig újabb do-
bozt talál az elôzô göngyöleg-
ben, míg végül elô nem buk-
kan a meglepetésnek szánt,
mondjuk, cincogó kisegér,
amelyik az ily nagy adag cso-
magolóanyag mélyén talán
már nem is cincog... 

A tûzoltóparancsnok szo-
morúságának szereplôi, Viha-
ross, a szerkesztô, Lovag, Ar-
túr és Jagelló, az albán fegy-
verkereskedô, valamint az An-
tikvárius történetei pletyka-
szinten kezdôdnek, miszerint
X elmondta, hogy Y mesélte,
hogy Z azt adta elô, hogy T
elbeszélése szerint M úgy
járt... Végül marad egy halo-
vány szerelmi szál, amelyet a
túlbonyolítások nélkül egy ol-
dalon el lehetett volna mon-
dani. No persze, akkor nem
lett volna regény belôle.

Hogy irodalmi blöffnek ne-
vezzük vagy új mûvészeti
irányzatnak, teszem azt, bo-
nyolizmusnak kiáltjuk ki a har-

mincas éveiben járó író stílu-
sát, azt végül is ítésze válogat-
ja. Akadhat, akit mulattat ez a
nehezen kibogozható, magán-
életi anekdotákat sorjázó alko-
tói mód. Engem személy sze-
rint idegesített, de ez semmit
sem jelent. Mindig is rosszul
viseltem azoknak a közelségét,
akik körül számomra érezhetô-
en vibrál az elektromos fe-
szültségekkel teli levegô. Né-
melyek kifejezetten élvezik ezt
a robbanásközeli, feszült álla-
potot. Nekik ajánlom a regény
elolvasását.

m. zs.

Molnár Vilmos:
Az olvasó fizetésérôl
Budapest–Kolozsvár, 2000.
Széphalom Könyvmûhely
154 oldal, 880 Ft

Se elôszó, se utóhang, se beve-
zetô, se fülszöveg, se életrajz,
se ismertetô, se keletkezési év,
pedig az efféle rövid szössze-
neteket többnyire nem egy
szuszra, néhány hónap alatt
vetik papírra, s valahol, irodal-
mi lapban, napi sajtó tárcaro-
vatában közölni szokták. Csak
novellák talányos véggel vagy
anélkül, csak karcolatok, csak
egymás mellé sorjázott mon-
datok, sokszor kész szinoni-
matárnak beillô rokonértelmû
szavak, kifejezések listája. Hol
meseszerû elemekkel tûzdelt,
hol tájjellegû, népies a hang-
nem, hol az aszfalt(betyár) stí-
lus türemkedik elénk, hol hu-
mor vagy cinizmus, esetleg a
„sztoriért” ácsingózó olvasó
megfricskázása. 

Elgondolkodunk, hogy a so-
rok között kellene-e olvas-
nunk, mint például a kötéltánc
megreformálásáról szóló érte-
kezésben, de ha így van, akkor
oly bonyolult a kódrendszer,
hogy a mindennapi halandó
napestig törheti rajta a fejét,
mégsem áll össze a logikai
puzzle. Vagy nem vagyok elég-
gé vájt fülû s ezért akadékosko-
dom annyit az 1961-ben szüle-
tett, tehát nem szárnypróbál-
gató diáknak számító csíksze-
redai illetôségû szerzô köteté-
rôl szólván. Ô azt állítja cím-
adó karcolatában, tegyük fel,
némi öniróniával: „ez már
nem normális dolog, hogy va-

laki ilyen jól írjon..., a dicséret
itt túl kevés, aztán pedig elha-
tározza” – gondolom ez az ol-
vasó, aki alanyként a körmon-
datban egyszer sem szerepel –,
„hogy a következô fizetését az
utolsó baniig postázni fogja az
író címére...”

(mátraházi)

Amélie Nothomb:
Hódolattal esengve
Sík Kiadó, 2000, 104 oldal,
1100 Ft

Egy fiatal belga lány, Amélie
szerelmes Japánba, az ottani
kultúrába és nyelvbe. Dédel-
getett álma teljesül, mikor fel-
veszik alkalmazottnak egy
japán óriásvállalathoz. Ami
azonban rá vár, az kész kálvá-
ria. Bár tökéletesen beszél an-
golul, franciául és japánul,
minden adottsága és képzett-
sége megvan a nagy feladatok
megoldásához, mégsem bol-
dogulhat a cégnél. Az a baj,
hogy tehetséges, önálló, krea-
tívan gondolkodó ember, s
ezzel olyan nyugati értékren-
det képvisel, ami a keleti tár-
sadalmi szerkezet kötöttségei
között a lehetô legalacso-
nyabbra juttatja.

Amélie és közvetlen felette-
se, a szoborszépségû japán
Fubuki kettô abból a három
nôbôl, aki a vállalatnál száz
férfi alkalmazottra jut. Két nô
áll szemben, két kultúra, két
világ, akik egy irodaház negy-
venkettedik emeletén össze-
békíthetetlen elemekként
csapnak össze – bármiféle kö-
zös nevezô feltalálásának re-
ménye nélkül. Amélie szuve-
renitása nem talál jó fogadta-
tásra: a vállalati hierarchiában
hamarosan eljut a kávéfôzés-
tôl a fénymásoláson át a vécé-
pucolásig. Folyamatos meg-
aláztatásban van része, a te-
kintélyelvûség olyan mértékét
tapasztalja, ami az európai
agy számára értelmezhetetlen.
Persze, felmondhatna bármi-
kor, de egy évig kibírja. Aki el-
olvassa ezt a könyvet, meg
fogja érteni, miért.

Magyar irodalom

Külföldi irodalom
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Amélie Nothomb valós tör-
ténetet, saját életének egy epi-
zódját írta meg. Kisregénye
méltán nyerte el a Francia Aka-
démia Nagydíja mellett az ol-
vasók nagy táborának érdeklô-
dését. Könyvében a nyugati és
a keleti gondolkodásmód kü-
lönbözôsége valós, de teljesen
valóságon túlinak tetszô, szür-
realisztikus jelenetek sorában
tárul fel. Tömör és lendületes
az elbeszélés, s bár néhol kissé
döcögôs a stílus, ezt ellensú-
lyozza a lebilincselô történet,
valamint az írónô pengeéles
megfigyelôképessége és ferge-
teges humora. 

oil

Edwidge Danticat:
Vér és cukornád
Budapest, 2000., Európa
333 oldal, 1600 Ft.

Hispaniola szigetének domini-
kai oldalán játszódik a Haitin
született szerzô mûve. A cse-
lekményt 1937-be, Trujillo
diktatúrája idejére helyezi az
író. Mégsem egyszerûen törté-
nelmi tárgyú regényrôl van
szó, amit az is sejtet, hogy a
színesbôrû Danticat 1981-ben,
tizenkét évesen kényszerült ar-
ra, hogy hazájából az Egyesült
Államokba meneküljön. 

Nyilvánvalóan sok önélatraj-
zi és tapasztalati elem vegyül a
történetbe, amelyben kegyet-
len üldözés a sorsuk azoknak a
haitiaknak, akik a cukornádül-
tetvényeken véres verejtékkel
elvégezhetô munkát vállaltak.
A katonaság, mint általában,
nem ismer könyörületet. Az
üldözötteknek pedig már
nemzedékek óta a génjeikbe
programozódott a szenvedés,
egy-egy idillibb jelenetet kivé-
ve súlyos álmok és nyomasztó
emlékek kísértik ôket.

Így van ez, sajnos, a mai na-
pig, mert azon a vidéken nem-
csak a tájfun és a vad vizek sze-
dik áldozataikat, hanem az
egymást mindkét országban
váltó katonai vagy csak egysze-
rûen diktatórikus rezsimek is,
amint a hírekben halljuk.
Ugyancsak a tömegkommuni-
kációból tudjuk, hogy a világ
különbözô tájain mekkora me-
nekülthadak kérnek bebocsá-

tást, s milyen fogadtatásban
vagy kiutasításban részesülnek. 

Az egzotikus tájakat, idegen
szokásokat és érzelmeket köl-
tôien leíró próza hozzásegít-
het bennünket ahhoz, hogy ne
ellenséges érzülettel gondol-
junk más népek fiaira, akkor
sem, ha saját utcáinkon látjuk
ôket viszont. Inkább az jut
eszünkbe, hogy menekült volt
például Brecht, Chagall, Mar-
lene Dietrich, Einstein, Sig-
mund Freud, Giuseppe Gari-
baldi, Victor Hugo és Alek-
szandr Szolzsenyicin is a maga
korában. S mi lett volna, ha a
világ akárcsak közömbösen is
hátat fordít nekik?

M. Zs.

William Butler
Yeats versei 
Budapest, 2000. Európa Könyv-
kiadó, 351 oldal, 1400 Ft

Az a gyanúm, hogy Yeats az a
költô, akinek a nevét ismerik
inkább, mint verseit. Moll Ma-
gee balladája, Aki Tündéror-
szágról álmodott, A békétlen
zenész, A cooli vadhattyúk,
Halottak napi éj vagy magyar
vonatkozású verse: És Rényi
Ferenc hallgatott, mind-mind
az ír poéta költészetébôl vett
címek. Maguknak a mûveknek
talán egyetlen sorát sem tud-
nánk (fel)idézni.

A franciák: Baudelaire, Ver-
laine, Apollinaire inkább be-
vonultak nálunk a köztudatba.
Lehet, hogy a Nyugat-nemze-
dékek jobban propagálták az
izmusok iménti képviselôit,
mint a modernista törekvések-
nek látszólag ellenálló Yeats
mûveit. Korabeli fordítóira,
Babitsra és Kosztolányira, ké-
sôbb pedig Szabó Lôrincre és
Vas Istvánra Yeats korai verse-
ivel hatott. Az 1960-as évek-
ben megjelent kötetében már
lírájának összetettebb hangja is
megszólalt, mégsem vetett
erôs visszhangot a magyar iro-
dalomban.

Az Európa Könyvkiadó Lyra
Mundi-sorozatában megjelent
költeményei teljesen új válo-

gatást tükröznek. Számos je-
lentôs verse most olvasható
elôször magyarul, más mûveit
pedig új fordításban közli a
kötet. Némely alkotását több
magyar tolmácsolásban is me-
gismerhetjük a lapokon, az
Öregemberek bámulják magu-
kat a vizekben címût például
Szabó Lôrinc, Kosztolányi
Dezsô, Gergely Ágnes és Mes-
terházi Mónika átköltésében,
az utóbbi két esetben még a
cím is módosul. Érdekes
összehasonlításokra ad ez le-
hetôséget, nem csak az irodal-
mároknak arról, hogy miként
fogalmazódhatnak meg más-
ként, szûrôdhetnek át külön-
bözôképpen a mûfordítások-
ban az eredeti költôi gondola-
tok más nemzet poétáinak
egyéniségén.

A most megjelent kötet re-
mek alkalmat kínál, hogy ala-
posabban megismerkedhes-
sünk William Butler Yeats
életmûvének jeles darabjaival. 

(m. zs.) 

Volker Neuhaus:
Grass
Író a felejtés ellen
Napvilág Kiadó

A kölni egyetem irodalompro-
fesszora – V. Neuhaus – 1970
óta foglalkozik Günter Grass
irodalmi munkásságával, most
közzétett monográfiája 1997-
ben látott napvilágot, tehát
még azelôtt, hogy a kortárs né-
met irodalom kimagasló alakja
Nobel-díjat kapott volna. Fon-
tos ezt megjegyezni, mert álta-
lában megszaporodnak a mû-
értô barátok akkor, amikor
már aranykoszorús mester va-
laki, de felfedezni benne a te-
hetséget és kiállni érte akkor,
amikor viták pergôtüzében áll
– ez minden mûítésznek be-
csületbevágó ügye.

Grass viszonylag késôn – kö-
zel harmincévesen – hívja fel
magára az irodalmi közfigyel-
met. Oka ennek saját évjárata
szétroncsolt pályakezdete:
1927-ben született Danzigban,
németajkú kasub, akinek az if-
júságát átjárja a revansista,
majd nyíltan fasiszta nevelte-
tés szelleme. Kispolgári család-
jában ugyan vannak lengyel

hazafiak is, de ezekre utóbb
nincsenek tekintettel a kitele-
pítésekkor. Mindenesetre ôt
még van idô iskolapadból be-
sorozni, frontra vinni: megse-
besül, fogságba esik, kallódik,
alkalmi munkákból él, végre
kôfaragónak áll, s mint sírkö-
ves keresi meg kenyerét.
Ahogy kortársai, úgy ô is iszo-
nyatosan becsapottnak tudja
magát, de van ereje, hogy a
tisztánlátást ígérô utat vá-
lassza: fôiskolára iratkozik,
szobrásznak tanul, közben raj-
zaiból él meg, s amatôr színpa-
doknak dolgozik. Kimagasló
sikert ugyan nem arat – a ma-
ga gazdasági helyzetét rendezô
németségnek alig van érkezése
saját mûvészpalántáira figyelni
–, de szerény megélhetést biz-
tosítanak a különféle ösztöndí-
jak. Elôször versei zaklatott,
vallomásos hangja kelt figyel-
met, majd elbeszélései, hogy
az 1959-ben megjelent A bá-
dogdob-bal az élvonalba emel-
kedjék. Grassnak az sikerült,
ami milliószám foglalkoztatta
a németeket: a fasizmust ábrá-
zolni mentegetôzés, önostoro-
zás, tragédiák eltagadása nél-
kül, ám mégis a nemzeti önbe-
csülés reményével.

A monográfus megrendítô
pontossággal tudja, hogy ezen
a ponton több Grass jelentôs
írónál: a hazafias érzés újrafo-
galmazásáról ad példát. Ez az
alapindulat nyitja meg sajátos
iróniájának, szerkesztési tech-
nikájának rejtelmeit is.

A kötetet Grass saját rajzai és
a róla készült felvételek egészí-
tik ki: a szép, gördülékeny for-
dítást Körber Ágnesnek és Kaj-
tár Máriának köszönhetjük.

berkes

Ungvári Tamás:
Ahasvérus és Shylock
A „zsidókérdés”
Magyarországon
Akadémiai Kiadó, 406 oldal

Ungvári Tamás az Ahasvérus
és Shylock (A „zsidókérdés”
Magyarországon) címû mûvé-
ben szociológiai, irodalom-

Ideológiatörténet

Életrajz
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történeti, filozófiai, ideológiai
történeti közelítésben, eszkö-
zökkel, fogalmi apparátussal,
de mindvégig rendkívül olvas-
mányosan dolgozza fel a ma-
gyarországi zsidó emancipá-
ció, asszimiláció kritikáját, is-
merteti és elemzi az antisze-
mita nézeteket, ideológiákat.
Már a szimbolikus kötetcím is
jelzi, felvillantja azt a negatív
jelentéstartományt, amiben és
ahogy a zsidó alakja évszáza-
dokon keresztül megjelent.
Az európai irodalom mitoló-
giájának egyetemes zsidó ka-
rakterei, a zsidó fantomképei:
Ahasvérus és Shylock. Mind-
kettô – írja Ungvári – „egy ré-
gi Judás-kép továbbregölésé-
bôl született, s vált szét kül-
önálló, rokon jelentésû alak-
ká”. Shlyock valójában Ahas-
vérus utóda.

A kötet az elmúlt másfél év-
század sajátos krónikája, met-
szete. A magyar zsidóság
emancipációja – annak ellené-
re, hogy a reformkor liberális
szellemei mindannyian köve-
telték – csak viszonylag késôn,
a 67-es kiegyezéssel valósult
meg: 1849 júliusában ugyan az
Országgyûlés törvénybe iktat-
ta a magyar zsidók jogegyenlô-
ségét megfogalmazó törvény-
javaslatot, de annak érvényesí-
tését a forradalom bukása
megakadályozta. 1967 meg-
hozta az emancipációt, innen
kezdôdik a zsidóság társadalmi
integrációjának kérdése és fel-
adata.

Az elkövetkezô félszázadban
sikeresen végbement a magyar
zsidóság emancipációja és
asszimilációja, amely ellent-
mondásai, problematikussága
és antiszemita kritikája ellené-
re sikertörténeteknek tekinthe-
tô. Az ôszirózsás forradalom,
illetve a Kommün bukása után
azonban az egyre jobbra toló-
dó kurzusok alatt tulajdonkép-
pen lassanként megkezdôdött
az emancipáció, s asszimiláció
eredményeinek folyamatos
visszavétele, amely egyenesen
vezetett a német politika, faji
ideológia kiszolgálásához, 600
ezer magyar zsidó elpusztításá-
hoz. (A Holocaust fényében
egyesek szerint még a múlt
században végbement asszimi-

láció értelme, eredménye is
megkérdôjelezhetô.)

A háború után még el sem
kezdôdhetett a szembenézés, s
máris évtizedekre tabutéma
lett a magyar Holocaust, s az
egész „zsidókérdés”. A Kádár-
rendszer végnapjaiig tartó
kényszerû hallgatás és elhallga-
tás után nyilván mostanra
érett be az idô a tudományos
vizsgálódásra, a traumák fel-
dolgozásának megkezdésére,
amiben az is „segített-segít”,
hogy az antiszemitizmus la-
tens vagy direkt formái ismét
virulenssé váltak.

Ungvári hiánypótló vállalko-
zásában vázolja az asszimiláci-
ós vitákat, stratégiákat, csapdá-
kat, az asszimiláns lét sajátos-
ságait és problémáit, elemzi a
kompenzációs mechanizmu-
sokat, tabukat, amnéziákat, az
antiszemitizmus alakváltozá-
sait, hangsúlyeltolódásait, s a
disszimilációt. Számbaveszi a
magyar zsidóság kulturális,
gazdasági, társadalmi és politi-
kai emancipációjáról, asszimi-
lációjáról, a magyar–zsidó
együttélésrôl, illetve annak le-
hetetlenségérôl, veszélyeirôl, a
„zsidókérdésrôl”, s annak meg-
oldásáról nyilatkozó írók, tu-
dósok, ideológusok, politiku-
sok nézeteit, s az erre adott zsi-
dó reakciókat, mûveket. Töb-
bek között Kossuth Lajos, Szé-
chenyi István, Milotay István,
Szabó Dezsô, Klebersberg Ku-
nó, Jászi Oszkár, Bibó István,
Fejtô Ferenc, Ignotus, Bíró La-
jos, Szomory Dezsô, Zsolt Bé-
la, Pap Károly, Hatvany Lajos,
Tábor Béla ide vonatkozó
gondolataival, munkáival is-
merkedhetünk meg az érzé-
keny és szövegközpontú elem-
zésekben. Ungvári hangsúlyo-
san foglalkozik a rendszervál-
tás utáni ideológiai vitákkal, a
közbeszéd diszkurzív terével, a
megjelenô nézetekkel, minde-
nekelôtt is Csoóri Sándor
Nappali hold címû nagy vitá-
kat, vihart kiváltott tanulmá-
nyával.

Az izgalmas és felismerések-
ben gazdag szellemi utazás
történeti keretbe ágyazódik,
külföldi kitekintéssel kezdô-
dik, amelyben megismerhet-
jük a felvilágosodás és a 19.

századi német, s európai filo-
zófia, történettudomány is-
mert alakjainak – gyakran má-
ig visszhangzó – teóriáit is.

Anyagát a rendkívül felké-
szült szerzô – nyilván a köny-
nyebb kezelhetôség, áttekint-
hetôség kedvéért – viszonylag
rövid fejezetekbe tördeli, s fe-
jezeteit gazdag irodalomjegy-
zékkel látja el. Az Ahasvérus és
Shylock tárgyilagos hangjával,
a nézetek számbavételével, üt-
köztetésével, az antiszemita
nézetek ideológiai gyökereinek
feltárásával a máig feldolgozat-
lan „zsidókérdés” jobb megér-
tését, a múltunkkal való szem-
benézést, a társadalmi dialó-
gust szolgálja. Kár, hogy a
könyv valószínûleg csak éppen
a gyakorló antiszemiták kezé-
be nem kerül majd el.

(gervai)

Titokkal a lelkemben éltem
Az ötvenhatos elítéltek
gyermekeinek sorsa
Szerkesztette Kôrösi Zsuzsanna
és Molnár Adrienne
1956-os Intézet, Budapest, 2000.,
269 oldal

A két szociológusnô egy évti-
zede az Oral History Archí-
vum munkatársaként készített
életútinterjúkat, köztük az 56-
os elítéltek gyermekeivel.
Négy évig folyt az a kutatás,
amely az 56-os forradalom
megbélyegzett emberei utóda-
inak emlékeit kutatta. Ez a ha-
talmas, szociológusok és pszi-
chológusok által is kezelt
anyag szolgált alapul e rendkí-
vüli könyvhöz.

Mint a bevezetôben Gyáni
Gábor történész hangsúlyoz-
za, nem az 1956-os magyaror-
szági forradalomnak, ennek a
világtörténelmi jelentôségû
eseménynek a ténytörténetét
kapja kezébe az olvasó, hanem
ennek emlékezetét. Úgy, aho-
gyan a családok sorsát, gyer-
mekek lelkét, tanulmányait,
további lehetôségeit befolyá-
solta ennek a végül is tíznapos,
világot rengetô önszervezôdô
lázadásnak a megtörténte.

Példátlan megtorlás követte
mindezt, 229 embert végeztek
ki – még a hatvanas évek elején
is akasztottak! –, s több mint
húszezren szenvedtek börtön-
büntetést. A rendôri megfigye-
lés pedig további tízezrekre ter-
jedt ki. A megfélemlítés, a csa-
ládok érzelmi, lelki, egziszten-
ciális szétzilálása, elbizonytala-
nítása pedig évtizedekre nyúlt.
A gyermekeket a hatalom kol-
laboránsnak minôsítette, ha
változatos módon is, de bün-
tette, látens módon megítélte
szülei vélt bûneiért.

Érthetô, hogy a ma negy-
ven–ötven éves emberek, az
apa nélkül, az apa eltitkolt sor-
sával avagy az apa reményteli
várásával felnövekedett kis-
gyermekek minden módon sé-
rültek – akkor is ez történt vol-
na feltehetôen, ha a külsô kö-
rülmények kegyesebbek lettek
volna. A könyv tematizálja a
visszaemlékezéseket, kitér a
családon belüli kommunikáci-
óra, a megváltozott társadalmi
helyzetre, a rokonok-barátok
viselkedésére, a felnôttkori be-
illeszkedés zavaraira, az újra
visszakapott apa alakjának ér-
zelmi elfogadására stb.

Függelékben részletesen
közlik a meginterjúvoltak
életrajzát, szüleik, testvéreik
sorsát. Az illusztrációk pedig
a legmegrázóbb börtönleve-
lek másolatai.

Az 1956-os forradalomról az
egész világ tudott. Magyaror-
szágon pedig több évtizedes
elfojtás, frusztráció, sérült lel-
kiség vette körül. Ezért is meg-
rendítô, páratlanul ôszinte a
könyv: gyermekek lelkének
összetöretése által leplezôdik
le a hatalmi gépezet mûködé-
se. Döbbenetes, hogy az 1989.
június 16-ai felemelô esemény,
a forradalom vezetôinek ki-
hantolása és újratemetése
okozta sokk is milyen kihatás-
sal volt ezekre a sokat szenve-
dett emberekre – jöttek volt
bár a társadalom legkülönbö-
zôbb rétegeibôl.

Nem történelemkönyv te-
hát, hanem a legsajátabb em-
lékek által való, személyes hi-
telû igazságtétel, amit ez a
könyv nyújt.

b.k.

Szociológia
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Rövidesen megjelenik!

Kiss József Könyvkiadó, 1114 Budapest, Kanizsai utca 41., Telefon/fax: 466-0703

Angela Holy Magyarországon elôször olvasható regénye mûfaji hovatartozása szerint
lektûr, vagyis jó értelemben vett olvasmány, mûvészregény. Fôhôse egy kitalált személy:
Asi Doniro, aki vakon született, kialakult benne egyfajta belsô látás képessége és meste-
re segítségével világhírû festô lesz. A regény a fôhôs szerelmi viszonyait, festészetének ki-
alakulását, a galériatulajdonosok intrikáit ábrázolja érzékletesen, a mûfaj követelményei-
hez illeszkedô stílusban, eljutva az ilyenkor kötelezô „happy end-ig”. 

A mese rövid összefoglalásából is kitûnik, hogy fordulatos, érdekes, kellemes olvas-
mányra számíthat az olvasó: New Yorkban, a Modern Mûvészetek Múzeumában kiemel-
kedô jelentôségû eseménynek ígérkezik Asi Doniro festômûvész elsô kiállítása, mert a
nagyközönség ekkor ismerheti meg személyesen a mûvészt. A New York Times számára
adott exkluzív interjújából – amit a lap sztárriportere, Julie Lavigen készít – ország-világ
elôtt leleplezôdik a nagy titok: a festômûvész vak.

Népszerûsége azóta is üstökösként szárnyal, egy új irányzat, a lélekfestészet megte-
remtése fûzôdik nevéhez. Közben viharosan, egzotikus helyszíneken zajlik magánélete.
Többszöri próbálkozás ellenére sem lesz látó ember a szó hétköznapi értelmében, de vé-
gül szerencsésen révbe ér az egykor riporterként ôt faggató Julie Lavigen oldalán.

Angela Holy: Érzéki ecset
Asi Doniro szenvedélyes élete
260 oldal, kötve 1580 Ft

Kizárólag elôfizetôknek!

A Könyvhét szerkesztôsége és kiadója régi vágyát teljesíti, amikor el-
kezdi szervezni a Magyar Könyvgyûjtô megjelentetését. Terveink, re-
ményeink szerint 2001 januárjának végén megjelenik a Magyar
Könyvgyûjtô elsô évfolyamának elsô száma. 

Az egyetlen újság ma Magyarországon, amely a könyvgyûjtôk szá-
mára készül, nekik kíván igényes, színvonalas újságcikkekben, inter-
júkban beszámolni a régi könyvek keresletérôl-kínálatáról, hagyomá-
nyos és új gyûjtôi tematikákról, könyvritkaságokról, közismert és ne-
ves gyûjtôkrôl és gyûjteményekrôl, antikvár aukciókról, egyedi, szá-
mozott, bibliofil kiadványokról, mûvészi kivitelû újdonságokról, a
régi könyvek kezelésének, tárolásának, restaurálásának kérdéseirôl, a
régi könyvek gyûjtésének jogi és gazdasági hátterérôl,  egyes könyvek
és könyvkiadók történetérôl, az antikvárius szakma híreirôl, és nem
utolsósorban a régi és kevésbé régi könyvek árának alakulásáról, va-
lamint az azt alakító tényezôkrôl.

Elsô évfolyamunkban folytatásokban közöljük az antikvár könyvek
irányárjegyzékét ábécé sorrendben, év végéig eljutva a
„Z–Zs” betûig, azt követôen pedig a kiegészítéseket és az árkorrekci-
ókat közöljük majd folyamatosan.

A Magyar Könyvgyûjtô az eddig felsoroltak mellett természetesen
foglalkozik mindazzal, ami témájához közelebbrôl és távolabbról
kapcsolódik, így a képzômûvészeti régiségekkel, mûvészeti albumok-
kal, a régiségekkel foglalkozó, gyûjtôk számára érdekes könyvekkel,
emberekkel, vállalkozásokkal is, ilyen módon kicsit kitekintést nyújt
majd az antikvitások világába. 

A Magyar Könyvgyûjtô a régi és a modern antikvária iránt érdeklô-
dôknek, a régiségek gyûjtôinek nyújt értékes gyakorlati információ-
kat, az elmélyülést szolgáló ismereteket, a gyûjtôi tevékenységet most
elkezdôknek, gyûjteményük megalapításán fáradozóknak pedig beve-
zetést ebbe a furcsa, kevéssé ismert, zárt világba.

A Magyar Könyvgyûjtôt kizárólag elôfizetés útján terjesztjük, nem
lehet majd újságospavilonban, könyvesboltban, antikváriumban
vagy bárhol máshol megvásárolni, kizárólag elôfizetôink exkluzív kö-
re számára lesz hozzáférhetô. 

Emiatt hirdetjük meg idôben elôfizetôi akciónkat: minden érdek-
lôdônek legyen módjában elôfizetni lapunkat.

Magyar Könyvgyûjtô 
Formátum: A/4
Terjedelem: 28 oldal
Borító: színes, fóliázott
Belsô oldalak: egy szín 

A Magyar Könyvgyûjtô 2001. januárjától jelenik meg,
évente 10 alkalommal, a 10 szám elôfizetési díja 4400 Ft.

Az idô pénz, az információ érték:
az elôfizetés díja 2000. november 20-ig 500 Ft-tal kevesebb,
azaz 3900 Ft.
(Ha az elôfizetési díj ténylegesen beérkezik címünkre
november 20-ig.)

Megrendelhetô a kiadó címén az alábbi megrendelôszelvény
visszaküldésével (levélben vagy faxon):
Kiss József Könyvkiadó 1114 Budapest, Kanizsai utca 41.
Telefon/fax: 466-0703 

Igen, szeretnék tájékozott lenni a régiségek világában, emiatt megrendelem a Magyar Könyvgyûjtô c. újságot
a 2001. évre (10 lapszám) 4400 Ft elôfizetési díjért.
Igen, vállalom, hogy a részemre a számla mellékleteként küldött postai csekken az elôfizetési díjat november 17-ig befizetem, emiatt 500 Ft
kedvezményhez jutok, és csak 3900 Ft-ot fizetek.

Kérem, küldjenek számlát és postai csekket az alábbi névre és címre az elôfizetési díj befizetéséhez:

NÉV:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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MMeeggrreennddeellééss

MAGYAR KÖNYVGYÛJTÔ
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AA
AAddaammss,,  DDoouuggllaass:: Dirk Gently holisztikus nyo-

mozóirodája. Gabo. 
ISBN: 963-9237-29-9 fûzött: 990 Ft 

AA  ddiinnoosszzaauurroosszzookk  kkééppeess  aattllaasszzaa..  Graph-Art.
(Tudorka atlaszok) 
ISBN: 963-9325-05-8 kötött: 1490 Ft 

AA  ffeehhéérr  sszzeerreeccsseenn  mmeessééjjee.. Horizont. (Mesés
kifestô 1.) 
fûzött: 198 Ft 

ÁÁllllaattookkrróóll  ggyyeerreekkeekknneekk.. Hemma. 
ISBN: 2-8006-3693-9 kötött: 1580 Ft 

ÁÁllllaattvviilláágg.. Scolar. (Scolar kalauz gyerekek-
nek) 
ISBN: 963-9193-39-9 kötött: 4984 Ft 

AAnnddeerrsseenn,,  HHaannss  CChhrriissttiiaann::  Nagy mesekönyv.
Esély Mozaik. (Mesél az Esély) 
ISBN: 963-9153-33-8 kötött: 3920 Ft 

AAnnddrreeww,,  CChhrriissttoopphheerr  ––  MMiittrroohhiinn,,  VVaassiilliijj:: A Mit-
rohin-archívum. A KGB otthon és külföldön.
Talentum. 
ISBN: 963-645-076-5 kötött: 4600 Ft 

AAnnttoollóóggiiaa  aa  ffeellvviilláággoossooddááss  mmaaggyyaarr  iirrooddaallmmáá--
bbóóll.. 2. Verses és drámai mûvek. Polis. (Re-
mekírók diákkönyvtára) 
ISBN: 973-9267-43-6 fûzött: 650 Ft 

AAsscchheerrssoonn,,  NNeeaall:: A Fekete-tenger. Európa. 
ISBN: 963-07-6636-1 kötött: 1900 Ft 

AA  tteerrmméésszzeett  öössvvéénnyyeeiinn.. M. Kvklub. 
ISBN: 963-547-177-7 kötött: 2990 Ft 

AAttkkáárrii  GGyyôôzzôônnéé  ––  TTaakkááccss  JJuuddiitt::  Mozgásos já-
tékok könyve. Óvodásoknak és kisiskolá-
soknak tanulni játszva tanítani: kicsiknek,
hogy tanulják – nagyoknak, hogy tanítsák.
Mozaik. (Foglalkoztató 2.) 
ISBN: 963-9153-29-X kötött: 2520 Ft 

AAttllaasszz  PPlluusszz..  Magyarország + Budapest +
210 település részletes térképe. Z-Press K.
ISBN: 963-85735-8-9 kötött: 4293 Ft 

AAuusstteenn,,  JJaannee:: Értelem és érzelem. M. Kvklub.
(Szerelmes világirodalom) 
ISBN: 963-547-212-9 kötött: 1750 Ft 

AA  vvaaddhhaattttyyúúkk.. Horizont. (Mesés kifestô 4.) 
fûzött: 222 Ft 

AAzz  11999988..  mmáájjuuss  1133--áánn,,  sszzeepptteemmbbeerr  2299--éénn  ééss
aa  nnoovveemmbbeerr  1122--éénn  rreennddeezzeetttt  ttuuddoommáánnyyooss
ttaannááccsskkoozzááss  eellôôaaddáássaaii. Székesfehérvár,
Vár. Lvt. (Közlemények Székesfehérvár
történetébôl 1.) 
ISBN: 963-8406-07-0 fûzött: 2000 Ft 

BB
BBaabbaayy  BBeerrnnaaddeettttee:: Palkó a Betûbirodalom-

ban. Ciceró. 
ISBN: 963-539-317-2 fûzött: 1290 Ft 

BBaacchh,,  RRiicchhaarrdd::  Illúziók. Egy vonakodó messi-
ás kalandjai. Édesvíz. 
ISBN: 963-528-390-1 fûzött: 1150 Ft 

BBaaddiinnyy  JJóóss  FFeerreenncc:: A sorsdöntô államalapí-
tás. Õsi Örökségünk Alapítvány.
ISBN: 963-00-4312-2 fûzött: 1667 Ft 

BBaaggyyiinnsszzkkii  ZZoollttáánn:: Kastélyok a történelmi
Magyarországról. Publi-City "1492". (Nem-
zeti örökségünk) 
ISBN: 963-85926-0-5 kötött: 7800 Ft 

BBáálliinntt  ÁÁggnneess:: Hajónapló. 3. kiad. Móra.
(Pöttyös könyvek) 
ISBN: 963-11-7565-0 fûzött: 898 Ft 

BBaannkkhhooffeerr,,  HHaaddeemmaarr:: Életelixir Lecitin. Ca-
nissa. 
ISBN: 963-85964-7-3 kötött: 1800 Ft 

BBaarrccllaayy,,  TTeessssaa:: A Tramont család. [2.] Netta
és Gaby. Bastei Budapest. (Mona Lisa
könyvek) 
ISBN: 963-296-413-6 fûzött: 1195 Ft 

BBaarrccss  MMiikkllóóss  ––  LLeehhmmaannnn  MMiikkllóóss  ––  SSzzôôkkee  CCssiill--
llaa:: Filozófia. [Híres emberek, nagy gondol-
kodók]. Diáktéka. (Diák kiskönyvtár 12.) 
ISBN: 963-85873-9-3 fûzött: 150 Ft 

BBaarrcczzii  AAttttiillaa  ––  LLóócczzyy  DDéénneess  ––  PPeennkksszzaa  KKáá--
rroollyy:: Dunántúli-dombság: Külsô-Somogy.
Környezetvédelmi és Környezetgazdálko-
dási Felsôoktatásért Alapítvány. (Magyar-
ország tájai) 
fûzött: 537 Ft 

BBaattcchheelloorr,,  DDoouugg::  A leggazdagabb barlangla-
kó. [avagy Egy tönkrement élet megváltá-
sának története]: ahogyan azt Marilyn Too-
kernek elmondta. Advent. 
ISBN: 963-9122-55-6 fûzött: 690 Ft 

BBaauuddoott,,  FFrraannccooiiss:: Divat a XX. században.
Park. 
ISBN: 963-530-499-4 fûzött: 7900 Ft 

BBaauueerr,,  EErrwwiinn  ––  BBaauueerr,,  PPeeggggyy:: Medvék. Visel-
kedés, ökológia, védelem. Új Ex Libris. 
ISBN: 963-9031-84-4 kötött: 4200 Ft 

BBaayyeerr  ZZssoolltt:: 1956: "...hogy legyen jel". Kai-
rosz. 
ISBN: 963-9302-28-7 kötött: 3600 Ft 

BBeenneeddeekk  EElleekk:: A magyarok története a hon-
foglalás elôtti idôktôl. Esély Mozaik. (Irodal-
mi értéktár diákoknak) 
ISBN: 963-9153-35-4 fûzött: 795 Ft 

BBeenneeddeekk  EElleekk:: Nagy mesekönyv. 3. Esély
Mozaik (Mesél az Esély) 
ISBN: 963-9153-09-5 kötött: 3490 Ft 

BBeenneeddeekk  EElleekk:: Nagy mesekönyv. 4. Esély
Mozaik. (Mesél az Esély) 
ISBN: 963-9153-31-1 kötött: 3990 Ft 

BBíírróó  AAnnddrrááss:: A magyar egyház évezrede. Mi-
kes – Ecclesia. 

ISBN: 963-8130-29-6 kötött: 5946 Ft 
BBíírróó  AAnnddrrááss:: Szétszaggatva, megtaposva,

megmaradva. egy lófôszékely család törté-
nete az újkorban: regény. Mikes. 
ISBN: 963-8130-32-6 fûzött: 1490 Ft 

BBoorrooss  JJáánnooss:: A demokrácia filozófiája. Jelen-
kor. (Dianoia) 
ISBN: 963-676-186-8 fûzött: 1100 Ft 

BBrrooookkss,,  FFeelliicciittyy:: Világunk enciklopédiája.
Holló. 
ISBN: 963-9305-22-7 kötött: 1690 Ft 

BBrroowwnn,,  PPaamm:: Édesanyámnak, szeretettel.
Alexandra. (Öröm adni, öröm kapni) 
ISBN: 963-367-544-8 kötött: 1190 Ft 

BBssttaann--''ddzziinn--rrggyyaa--mmttsshhoo  ((ddaallaaii  lláámmaa)),,  XXIIVV..  ––
CCuuttlleerr,,  HHoowwaarrdd  CC..::  A boldogság mûvésze-
te. Kézikönyv az élethez. Trivium. 
ISBN: 963-7570-83-7 kötött: 1890 Ft 

BBssttaann--''ddzziinn--rrggyyaa--mmttsshhoo  ((ddaallaaii  lláámmaa)),,  XXIIVV..::
Õsi bölcsesség, modern világ. Erkölcsi
gondolatok az új évezredre. Európa. 
ISBN: 963-07-6827-5 kötött: 1800 Ft 

BBuullllaa  AAnnddrrááss:: Jógaiskola "B". Aesculart. 
ISBN: 963-85470-4-9 fûzött: 1650 Ft 

CC
CCaaffiieerroo,,  GGaaeettaannoo  ––  JJaahhooddaa,,  MMaaddddaalleennaa::  Bál-

nák és delfinek. Alexandra. 
ISBN: 963-367-368-2 kötött: 3490 Ft 

CCaalllloocc''hh,,  BBeerrnnaarrdd  llee::  Kôrösi Csoma Sándor
útinaplója. Püski. 
ISBN: 963-9188-90-5 fûzött: 750 Ft 

CChhrriissttiiee,,  AAggaatthhaa::  Bûbájos gyilkosok. Európa.
(Európa krimi)
ISBN: 963-07-6816-X kötött: 980 Ft 

CCoolllliinnss,,  TTeerraahh  KKaatthhrryynn::  Feng shui: a térren-
dezés ôsi kínai mûvészete. Egyensúly, har-
mónia és fellendülés a környezetünkben.
Édesvíz. 
ISBN: 963-528-469-1 kötött: 1500 Ft 

CCoonnrrooyy,,  PPaatt:: A tenger zenéje. M. Kvklub. 
ISBN: 963-547-099-1 kötött: 1650 Ft 

CCoouulltteerr,,  CCaatthheerriinnee::  Maradj velem! Aquila.
(Vadrózsa könyvek) 
ISBN: 963-679-103-1 kötött: 1980 Ft 

CCoouurrtthhss--MMaahhlleerr,,  HHeeddwwiigg::  Szívtelen mostoha.
Bastei Budapest. (Hedwig Courths-Mahler
regényei) 
ISBN: 963-296-411-X fûzött: 598 Ft 

CCss
CCssiibbyy  MMiihháállyy:: Nem kell többé tücsökzene.

Természet – rajz. EFO. 
ISBN: 963-8243-27-9 kötött: 5227 Ft 

CCssöörrggôô  AAnniikkóó  ––  FFüüzzeessii  ZZssuuzzssaa:: Mikulásra,
karácsonyra. Ünnepi foglalkoztatókönyv

óvodásoknak, kisiskolásoknak. 
ISBN: 963-9180-24-6 kötött: 1599 Ft 

CCssuuvváárr  EErrzzsséébbeett  ––  GGeerrvvaaii  MMaarrccii:: Papagáj fa-
kanállal kalapál. Gyermekversek mindenki-
nek. Szerzô. 
ISBN: 963-640-257-4 kötött: 467 Ft 

DD
DDaaffttaarryy,,  FFaarrhhaadd:: Aszaszin legendák. Az isz-

má'iliták mítoszai. Osiris. 
ISBN: 963-379-778-0 fûzött: 1480 Ft 

DDaahhll,,  RRooaalldd::  A szerelem illata. [Mesék szere-
lemrôl, házasságról]. Szukits. (Meglepetés
könyvek) 
ISBN: 963-9278-22-X kötött: 1190 Ft 

DDáánniieell  GGáábboorrnnéé:: "Az igazságot... határtalanul
szeretem". Annotált ajánló bibliográfia Bo-
lyai Jánosról. BJKMF. 
ISBN: 963-03-5736-4 fûzött: 1333 Ft 

DDeellaahhaayyee,,  GGiillbbeerrtt  ––  MMaarrlliieerr,,  MMaarrcceell::  Márti és
a négy évszak. Holló.
ISBN: 963-9202-91-6 kötött: 748 Ft 

DDeellaahhaayyee,,  GGiillbbeerrtt  ––  MMaarrlliieerr,,  MMaarrcceell::  Márti és
az osztálykirándulás. Holló.
ISBN: 963-9202-89-4 kötött: 748 Ft 

DDeellaahhaayyee,,  GGiillbbeerrtt  ––  MMaarrlliieerr,,  MMaarrcceell::  Márti lo-
vagol. Holló. 
ISBN: 963-9202-90-8 kötött: 748 Ft 

DDeellaahhaayyee,,  GGiillbbeerrtt  ––  MMaarrlliieerr,,  MMaarrcceell::  Márti
úszni tanul. Holló. 
ISBN: 963-9202-92-4 kötött: 748 Ft 

DDoonnáásszzyy  MMaaggddaa::  A mókus és a szarka. San-
tos. 
ISBN: 963-9244-15-5 kötött: 998 Ft 

DDoowwsswweellll,,  PPaauull:: A csodálatos állatvilág. Hol-
ló. 
ISBN: 963-9305-06-5 kötött: 1690 Ft 

EE
EEggoossccuuee,,  PPeettee:: Fájdalom nélkül. Mozgásgya-

korlatok a krónikus fájdalom enyhítésé-
re.M. Kvklub. 
ISBN: 963-547-224-2 kötött: 1990 Ft 

EEllssôô  kkééppeess  mmaaggyyaarr  sszzóóttáárraamm.. Anno. 
ISBN: 963-375-027-X kötött: 1100 Ft 

ÉÉrrdd.. – Diósd. – Pusztazámor. – Sóskút. – Tár-
nok. – Törökbálint. Térkép. Stadtplan. Map.
M. 1:20 000. Cartographia. 
ISBN: 963-352-379-6 CM 330 Ft 

EEssttóókk  JJáánnooss:: Királynék könyve. Magyaror-
szág királynôi, királynéi, kormányzónéi és
fejedelemasszonyai. Helikon. 
ISBN: 963-208-638-4 kötött: 4280 Ft 

FF

Meg jelent könyvek
2000. október 6–19.

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

..............................................................................................................................
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FFaawwcceetttt,,  HHaarrrriissoonn:: A korona hatalma. Science
fiction regény: [avagy: A magyarok lézerétôl
ments meg uram minket!]. Cherubion. (Che-
rubion science fiction) 
ISBN: 963-9110-95-7 kötött: 1498 Ft 

FFeekkeettee  GGéézzáánnéé:: A Magyar Tudományos Aka-
démia jutalomdíjai. 2. köt. 1859–1900.(A
Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárá-
nak közleményei Ú.s. 36 – 111.) MTA
ISBN: 963-7451-09-9 fûzött: 1000 Ft 

FFeekkeettee  IIssttvváánn:: Ballagó idô. Életrajzi regény.
Móra. (Fekete István mûvei) 
ISBN: 963-11-7561-8 kötött: 1590 Ft 

FFeelllleegghhyy,,  TToomm:: Ki ez az örült?. K.u.K. K. 
ISBN: 963-9173-68-1 kötött: 1500 Ft 

FFeerrrriinnii,,  PPaauull::  A tökéletesség pillanata. Gya-
korlati útmutató a boldog és harmonikus
élethez. Édesvíz. (Úton önmagunkhoz) 
ISBN: 963-528-387-3 fûzött: 1100 Ft 

FFoohhsszz  JJóózzsseeffnnéé:: Reformkor, forradalom és
szabadságharc. [7. évfolyam]. Flaccus. 
ISBN: 963-8603-2-6 fûzött: 596 Ft 

FFööllddvváárrii  JJóózzsseeff::  Magyar büntetôjog. Általános
rész. 4. átd. kiad. , Osiris. (Osiris tanköny-
vek) 
ISBN: 963-379-496-X kötött: 2280 Ft 

FFoorrbbeess,,  CCoolliinn::  Kettôs veszély. I.P.C. Kv. (I.P.C.
könyvek) 
ISBN: 963-635-186-4 fûzött: 990 Ft 

FFüürrggee  PPéétteerr  ééss  aa  hháárroomm  aarraannyyaallmmaa..  Horizont.
(Mesés kifestô 2.) 
fûzött: 222 Ft 

FFüüzzeessii  ZZssuuzzssaa:: Eszterlánc. Gyermekdalok.
Kertek 2000. 
ISBN: 963-85888-2-9 kötött: 1650 Ft 

GG
GGaaddaallllaa,,  MMoouussttaaffaa:: Az ókori Egyiptom titkos

története. M. Kvklub. 
ISBN: 963-547-210-2 kötött: 2700 Ft 

GGaarrllaanndd,,  AAlleexx:: Hiperkocka. Park. 
ISBN: 963-530-583-4 kötött: 1800 Ft 

GGaazzddaagg  EErrzzssii:: Mesebolt. Papirusz Book. 
ISBN: 963-85874-4-X kötött: 1180 Ft 

GGiillcchhrriisstt,,  CChheerrrryy:: Az alkímia. Édesvíz. (Titkos
tanok sorozat) 
ISBN: 963-528-475-6 fûzött: 1290 Ft 

HH
HHaabbee,,  HHaannss:: Mint hajdan Dávid. 2. jav., átd. ki-

ad. , General Press. 
ISBN: 963-9282-24-3 kötött: 1600 Ft 

HHaajjdduu  RRááffiiss  JJáánnooss:: Motorikus erôgépek a kis-
birtokos paraszti gazdaságokban. A mezô-
kövesdi példa. Legatum. 
ISBN: 963-00-2779-8 kötött: 1867 Ft 

HHaarrggiittaaii  GGyyöörrggyy:: Gyümölcsös ételek. Könyv-
kuckó. (Príma szakács sorozat) 
ISBN: 963-9263-14-4 fûzött: 475 Ft 

HHaarrrriissoonn,,  PPaauull:: Panteista világnézet. Édesvíz.
(Régi korok üzenete) 
ISBN: 963-528-476-4 fûzött: 1250 Ft 

HHaarrssáánnyyii  JJeennôô  ––  PPaatttthhyy  AAnnnnaa::  Egy orvos a tör-
ténelem sodrában. A halálraítélt emlékezik.
Püski. 
ISBN: 963-9188-87-5 kötött: 1400 Ft 

HHáárrss  EErrnnôô:: Túl az Óperencián. Összegyûjtött
gyermekversek. Eötvös J. Kvk. 
ISBN: 963-9024-99-6 fûzött: 1213 Ft 

HHeeggeeddüüss  GGéézzaa:: Irodalmi arcképcsarnok. 444
íróportré a magyar és világirodalomból: CD-
ROM. Arcanum, Interpopulart. 
ISBN: 963-86029-8-8 5600 Ft 

HHééjjjjaa  CCssaabbaa::  Minden, amit a nyelvtanulásról
mindenkinek tudnia kellett volna. 1. Tudni,
hogyan Okt. Stúdió. 
ISBN: 963-00-4209-6 fûzött: 1490 Ft 

HHeellttaaii  JJeennôô:: Humoreszkek. 1. köt. Papirusz
Book. 
ISBN: 963-9263-03-6 kötött: 1700 Ft 

HHeerrffoorrtt,,  RRoossaallii:: Szülinapi meghívók. Novum
K. (Egyszerû és nagyszerû) 
ISBN: 963-8060-96-4 fûzött: 690 Ft 

HHéérrooddoottoosszz:: A görög – perzsa háború. Osiris.
(Sapientia humana) 
ISBN: 963-379-309-2 kötött: 2980 Ft 

HHéé,,  ttee  ffeellnnôôtttt  [[hhaannggkk..]].. Babits M. Mûv. Ház és
Gyermekek Háza – Tücsök Klub,
857 Ft 

HHooffff,,  BBeennjjaammiinn::  Malacka és a tao. 2. jav. kiad.
Tericum. 
ISBN: 963-8453-47-8 kötött: 1470 Ft 

HHooffff,,  BBeennjjaammiinn::  Micimackó és a tao. 3. jav. ki-
ad. Tericum. 
ISBN: 963-8453-46-X kötött: 1170 Ft 

HHooooppeerr,,  AAnnnnee:: Káma Szútra. Klasszikus sze-
relmi technikák mai szeretôknek. M. Kvklub. 
ISBN: 963-548-948-X kötött: 2900 Ft 

HHoorrvváátthh  JJáánnoossnnéé:: Borpatika. Gyógyító borok,
gyógylikôrök, borral készült ételek.Parázs
K. 
ISBN: 963-85-959-3-0 fûzött: 1100 Ft 

HHrraabbaall,,  BBoohhuummiill::  Tükrök árulása. Elbeszélé-
sek. Európa. 
ISBN: 963-07-6784-8 kötött: 1800 Ft 

HHüüvveellyykk  PPaannnnii..  Horizont. (Mesés kifestô 3.) 
fûzött: 222 Ft 

II
IIssééppyy  DDeezzssôô::  Gondolatok Horthy Miklósról és

1944. október 15-rôl. Szerzô. 
ISBN: 963-640-731-2 fûzött: 880 Ft 

JJ
JJaakkaabb  LLáásszzllóó  ––  BBööllccsskkeeii  AAnnddrrááss:: Balassi-szó-

tár. DE. BTK. Magy. Nyelvtud. Tansz. (Szá-
mítógépes nyelvtörténeti adattár 8.) 
ISBN: 963-472-449-3 kötött: 2800 Ft 

JJeerruussaalleemm  ==  JJéérruussaalleemm  ==  JJeerruuzzssáálleemm.. M. 1:13
000. city = Innenstadt = belváros. M. 1:8
500. Cartographia. 
ISBN: 963-352-762-7 CM 750 Ft 

JJoohhnnssoonn,,  PPaauull::  A modern kor. A 20. század
igazi arca. Kairosz – XX. Század Int. 
ISBN: 963-9302-20-1 kötött: 4600 Ft 

JJoorrddaann,,  RRoobbeerrtt:: Hódít az árnyék. 2. köt., Be-
holder (Az idô kereke sorozat) 
ISBN: 963-9047-67-8 fûzött: 1698 Ft 

KK
KKaappooccssyy  GGyyöörrggyy:: A magyarság nevezetes fái.

Barangolás történelmi és irodalmi emlékhe-
lyeken. Helikon. 
ISBN: 963-208-664-3 kötött: 2760 Ft 

KKaappoossvváárr.. Térkép. Stadtplan. Map. M. 1:17
000. Cartographia. 
ISBN: 963-352-365-6 CM 330 Ft 

KKaasstt,,  VVeerreennaa::  A jó barátnô. Mi fûzi össze és
mi tartja életben a nôk barátságát? Park.
(Hétköznapi pszichológia) 
ISBN: 963-530-568-0 fûzött: 1500 Ft 

KKaasszzllii  MMiikkllóóss  JJáánnooss:: Láz. Szerzô. 
ISBN: 963-640-813-0 fûzött: 440 Ft 

KKeelleemmeenn  SSáánnddoorr:: Tizenhét nap az Araráton.
Egy spirálfüzet anyagának hiteles átirata.
Szerzô. 
ISBN: 963-640-755-X fûzött: 1100 Ft 

KKeelllléérr  AAnnddoorr:: Bal négyes páholy. K.u.K. K.
(Unikum könyvek) 
ISBN: 963-9173-66-5 kötött: 1600 Ft 

KKééppeess  vvaaddáállllaatt  lleexxiikkoonn  AA--ttóóll  ZZ--iigg..  [Képes is-
mertetô állatokról, élôhelyeikrôl, szokásiak-
ról].Graph-Art. (Tudorka atlaszok) 
ISBN: 963-9325-04-X kötött: 1490 Ft 

KKiirráállyyii  kköönnyyvveekk  11––99..  kköötteett,,  11552277––11664477..  [CD-
ROM]. Arcanum. 
ISBN: 963-86118-1-2 11200 Ft 

KKiissss  CCssaabbaa  ––  KKrrnnááccss  AAnnddrrááss::  Szövegszer-
kesztési ismeretek. 2. kiad. Mûszaki Kvk.
(Az informatika alapjai) 
ISBN: 963-16-2269-X fûzött: 720 Ft 

KKiisszzeellyy  IIssttvváánn:: A magyarok eredete és ôsi kul-
túrája. 1. Bôv kiad. Püski. 
ISBN: 963-9188-84-0 kötött: 4900 Ft 

KKiisszzeellyy  IIssttvváánn:: A magyarok eredete és ôsi kul-
túrája. 2. Bôv kiad. Püski. 
ISBN: 963-9188-86-7 kötött: 

KKnniigghhtt,,  CChhrriissttoopphheerr  ––  LLoommaass,,  RRoobbeerrtt:: A máso-
dik Messiás. [A templomos lovagok, a tori-
nói lepel és a szabadkômûvesség nagy tit-
ka]. Gold Book. 
ISBN: 963-9248-06-1 kötött: 1980 Ft 

KKnniigghhtt,,  CChhrriissttoopphheerr  ––  LLoommaass,,  RRoobbeerrtt:: A múlt
üzenete. Az özönvizet átvészelô ôskori
technológia. Gold Book. 
ISBN: 963-9248-50-9 kötött: 1980 Ft 

KKooccssiiss  IIssttvváánn:: Magyarország szent koronája.
Püski. 
ISBN: 963-9188-91-3 kötött: 1960 Ft 

KKôôffaalluussii  PPááll  ––  KKôôffaallvvyy  GGyyuullaa:: Gépjármûvek
passzív biztonsága. Maróti-Godai. 
ISBN: 963-9005-52-5 kötött: 4480 Ft 

KKoollttaayy--KKaassttnneerr  JJeennôô  ––  JJuuhháásszz  ZZssuuzzssaannnnaa::
Magyar–olasz szótár. Akad. K. 

ISBN: 963-05-7636-8 kötött: 8900 Ft 
KKoonnddrriicczz  PPéétteerr  ––  TTíímmáárr  AAnnddrrááss:: Az elektroni-

kus kereskedelem jogi kérdései. KJK-Ker-
szöv. 
ISBN: 963-224-555-5 fûzött: 4816 Ft 

KKöözzlleekkeeddééssppoolliittiikkaa,,  vvaassúúttffeejjlleesszzttééss,,  iinnffoorrmmaattii--
kkaa.. MTA. (Magyarország az ezredfordulón.) 
ISBN: 963-508-173-1 fûzött: 550 Ft 

KKrraafftt,,  JJiimm  ––  AAcceeyy,,  MMaarrkk:: Jobban szeretném a
reggeleket, ha késôbb kezdôdnének! Szu-
kits. 
ISBN: 963-9278-77-7 kötött: 990 Ft 

KKrraafftt,,  JJiimm  ––  AAcceeyy,,  MMaarrkk:: Sok szeretettel ne-
ked! Szukits. 
ISBN: 963-9278-78-5 kötött: 990 Ft 

KKrriissttóó  NNaaggyy  IIssttvváánn:: Gondolattár. Aforizmák,
szállóigék, idézetek: 20 000 bölcs gondolat
az ókortól napjainkig [CD-ROM]. Arcanum,
Interpopulart. 
ISBN: 963-86029-7-X 5600 Ft 

KKrrüüggeerr,,  UUrrssuullaa:: Zöldellô lakás. Ötletek a szo-
banövények felhasználására. Alexandra. 
ISBN: 963-367-266-X kötött: 2480 Ft 

KKüünngg,,  HHaannss  ––  CChhiinngg,,  JJuulliiaa:: Párbeszéd a kínai
vallásokról. Palatinus. (Kereszténység és
világvallások) 
ISBN: 963-9259-47-0 fûzött: 1400 Ft 

KKyyookkoo  AAiihhaarraa:: Gésák. Élô hagyomány. Dee-
sign. (Titkos tanok sorozat) 
ISBN: 963-00-3743-2 kötött: 5390 Ft 

LL
LLaacciikkaa,,  JJáánn::  Bratislava. Dajama. (Ismerjük

meg Szlovákiát) 
ISBN: 80-88975-17-4 fûzött: 1900 Ft 

LLaajjooss  MMaarrii  ––  HHeemmzzôô  KKáárroollyy::  66 karácsonyi
édesség. 2. kiad. Aquila. 
ISBN: 963-679-054-X kötött: 1980 Ft 

LLaajjooss  MMaarrii  ––  HHeemmzzôô  KKáárroollyy::  66 saláta. Aquila. 
ISBN: 963-679-112-0 kötött: 1980 Ft 

LLéévvaaii  KKaattaalliinn:: A nô szerint a világ. Osiris. (Osi-
ris zsebkönyvtár) 
ISBN: 963-379-933-3 kötött: 1500 Ft 

LLiibbiikk,,  AAnnddrréé:: Szép lányok és terroristák. Egy
kalandos élet. Puedlo K. 
ISBN: 963-9320-15-3 fûzött: 890 Ft 

LLiinnuuxx  kkeezzddôôkknneekk.. Minden, amit a Linuxról tud-
ni kell. Computer Panoráma. 
ISBN: 963-7639-15-2 fûzött: 1990 Ft 

LLuurrzz  GGeerrddaa:: A 100 legjobb szárnyas finomság.
Mindennapi és különleges recept nemcsak
ínyenceknek. STB Kv. 
ISBN: 963-03-7719-5 fûzött: 225 Ft 

LLyynnddss,,  GGaayyllee::  Kegyetlen hajsza. Joker X. 
ISBN: 963-85898-7-6 kötött: 1590 Ft 

MM
MMaaddaarráásszz  IImmrree::  "Kik hallgatjátok szerteszórt

dalokban...". Olasz klasszikusok – mai olva-
sók. Hungarovox. 
ISBN: 963-9292-09-5 fûzött: 790 Ft 

MMaaggyyaarr  éérrtteellmmeezzôô  kkéézziisszzóóttáárr.. [1.] A –K. 9. ki-
ad. , Akad. K. 
ISBN: 963-05-7177-3 [hibás ISBN 963-05-
6213-8] kötött: 4900 Ft (1–2.) 

MMaaggyyaarr  éérrtteellmmeezzôô  kkéézziisszzóóttáárr.. [2.] L – Zs. 9. ki-
ad. Akad. K. 
ISBN: 963-05-7178-1 [hibás ISBN 963-05-
6214-6] kötött: 4900 Ft (1–2. köt.) 

MMaaggyyaarr  kkóóddeexx.. 4. Reformkor és kiegyezés.
Magyarország mûvelôdéstörténete,
1790–1867. Kossuth. 
ISBN: 963-09-4187-2 kötött: 7200 Ft 

MMaaggyyaarroorrsszzáágg  aauuttóóaattllaasszzaa..  ––  AAttllaass  vvoonn  UUnn--
ggaarrnn.. – Road atlas of Hungary. M. 1:360
000. 23 város térképével. Cartographia. 
ISBN: 963-352-534-9 CM fûzött: 2000 Ft 

MMaaggyyaarr  sszzáázzaaddookk.. [10.] Gergely Jenô – Izsák
Lajos: A huszadik század története. Panno-
nica. 
ISBN: 963-9252-13-1 kötött: 3490 Ft 

MMaaggyyaarr  sszzáázzaaddookk..  [8.] Barta János ifj.: A tizen-
nyolcadik század története. Pannonica. 
ISBN: 963-9252-20-4 kötött: 1990 Ft 

MMáárraaii  SSáánnddoorr:: A négy évszak. Helikon. (Márai
Sándor mûvei) 
ISBN: 963-208-663-5 kötött: 1480 Ft 

MMaarrsshh,,  EEvveellyynn:: Menekülés. Budakönyvek. 
ISBN: 963-8296-52-6 fûzött: 749 Ft 

MMaauussss,,  MMaarrcceell::  Szociológia és antropológia.
Osiris. (Osiris könyvtár.) 
ISBN: 963-379-506-0 fûzött: 1800 Ft 

MMccNNaabb,,  CChhrriiss:: Fallschirmjäger. A német ejtô-

ernyôs-haderô képes története a II. világhá-
borúban. Hajja. (20. századi hadtörténet) 
ISBN: 963-9329-04-5 kötött: 2800 Ft 

""MMeeggvvoolltt  aa  kkeerreesszztteellôô  iiss"".. Dolgozatok Németh
László irodalmi névadásáról. KLTE M.
Nyelvtud. Int. (A debreceni Kossuth Lajos
Tudományegyetem Magyar Nyelvtudomá-
nyi Intézetének kiadványai 75.) 
ISBN: 963-472-469-8 fûzött: 933 Ft 

MMeeggyyeessyy  JJeennôô:: Esteledik. Kairosz. 
ISBN: 963-85784-7-5 kötött: 690 Ft 

MMeenneekküüllôô  sszzíívv.. Kálnoky László emlékezete.
Nap. (Emlékezet) 
ISBN: 963-8116-66-8 kötött: 1800 Ft 

MMiikkeess,,  GGeeoorrggee::  Tsi-Tsa és Tsai. Ciceró. 
ISBN: 963-539-292-3 fûzött: 1190 Ft 

MMiinnddeenn  nnaapprraa  eeggyy  mmeessee..  13. kiad. Móra. 
ISBN: 963-11-7569-3 kötött: 2480 Ft 

MMoollnnáárr  PPááll:: A dicsôség pillanatai. Magyaror-
szág a hannoveri világkiállításon. Mundus. 
ISBN: 963-8033-73-8 kötött: 1344 Ft 

MMóórraa  FFeerreenncc::  Sétálni megy Panka.... 3. kiad.
Móra. 
ISBN: 963-11-7568-5 kötött: 980 Ft 

MMoorrrriiss,,  RRiicckk  ––  CCoorrkk,,  BBaarrbbaarraa  ––  GGooaammaann,,  KKaa--
rreenn  ––  OOwweenn,,  JJeennnniiffeerr  ––  SSppeelllleerrbbeerrgg,,  IIaann  ––
MMccKKeerrcchhaarr,,  MMaarriitt  ––  WWaallllaaccee,,  IIaann  ––  HHuummee,,
RRoobb:: A természet titkai és csodái. Holló. 
ISBN: 963-9305-23-5 kötött: 2980 Ft 

MMoosseerr  GGyyöörrggyy:: A cardialis decompensatio ke-
zelésének átfogó kérdései. Golden Book. 
ISBN: 963-9275-08-5 fûzött: 3500 Ft 

MMrrssáánn  ZZoollttáánn:: Számítástechnikai kisszótár.
Diáktéka. (Diák kiskönyvtár 20.) 
ISBN: 963-9198-47-1 fûzött: 150 Ft 

MMuunnkkáássookk  MMaaggyyaarroorrsszzáággoonn  11994488––11995566..  Do-
kumentumok. Napvilág. 
ISBN: 963-9082-72-4 fûzött: 2300 Ft 

MMuurrpphhyy,,  JJoosseepphh::  Tedd magad gazdaggá! Sza-
kálos. 
ISBN: 963-9072-22-2 fûzött: 890 Ft 

NN
NNaaggyy  kkééppeess  vviilláággttöörrttéénneett.. 7. köt. Marczali

Henrik: Az újkor: 1. rész. A reformatio kora.
Hasonmás kiad., Babits. 
ISBN: 963-9272-19-1 kötött: 4000 Ft 

NNaaggyy  MMaarrii  ––  VViiddáákk  IIssttvváánn::  Csodafiú szarvas.
Gyékénybôl hajtogatott állat- és emberala-
kok. Szerzô. (Kosárkötôk kiskönyvtára 1.) 
ISBN: 963-640-413-5 fûzött: 785 Ft 

NNaaggyy  MMaarrii  ––  VViiddáákk  IIssttvváánn:: Gyí, paci, paripa.
Gyékénybôl és kákából hajtogatott gondola-
tok. Szerzô. 
ISBN: 963-640-659-6 fûzött: 785 Ft 

NNaazzaarrrrii,,  MMaarrccoo::  Az Északi-sark. Az örök jég
birodalma. Alexandra. 
ISBN: 963-367-402-6 kötött: 5980 Ft 

NNééggyyáággúú  ssíípp  ––  ggyyeerrmmeekkhhaannggrraa.. A határon túli
újabb kisebbségi magyar gyermeklíra anto-
lógiája. Eötvös J. Kvk. 
ISBN: 963-9024-95-3 fûzött: 1531 Ft 

NNeemmeerrkkéénnyyii  AAnnttaall:: Európa: az Északi-foktól
Krétáig. Kossuth. (Kontinensrôl kontinens-
re) 
ISBN: 963-09-4176-7 kötött: 6600 Ft 

NNeemmeess  IIssttvváánn:: Bárgyú árnyak. 2.epizód. Na-
bumm. Cherubion. 
ISBN: 963-9110-73-6 fûzött: 998 Ft 

NNiicckklleess,,  MMiicchhaaeell:: PC-tuningolás 2000. 1.
Computer Panoráma. 
ISBN: 963-7369-14-4 fûzött: 1990 Ft 

NNyyuuggaatt--TTöörröökkoorrsszzáágg,,  DDééllttöörröökk  RRiivviiéérraa  ==
WWeessttttüürrkkeeii,,  SSüüddkküüssttee  ==  TTiirrqquuiiee  OOcccciiddeennttaallee,,
SSuudd  ==  WWeesstteerrnn  TTuurrkkeeyy,,  TTiirrkkiisshh  RRiivviieerraa  ((SSoo--
uutthh  CCooaasstt))..  M. 1:800 000. Cartographia. 
ISBN: 963-352-430-X CM 850 Ft 

OO
ÓÓvvooddaaii  jjeelleekk  mmoonnddóókkáákkkkaall.. Horizont. (Mesés

kifestô 5.) 
fûzött: 258 Ft 

PP
PPaaiizzss  TTiibboorr:: Bestiárium. Frivol és fanyar ver-

sek. Penna K. 
ISBN: 963-85211-2-0 fûzött: 890 Ft 

PPaayynnee,,  CC..  DD..::  Leláncolt ifjúság. Nick Twisp
naplója folytatódik. M. Kvklub. 
ISBN: 963-547-201-3 kötött: 1550 Ft 

PPeetthhôô  MMeennyyhhéérrtt:: Mezôgazdasági növények
élettana. 2. átd. kiad. utánny. Akad. K. 
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ISBN: 963-05-7468-3 kötött: 3200 Ft 
PPllaattttnneerr,,  EElliissaabbeetthh:: A nevelés mindennapi mû-

vészete. Hogyan bánjunk derûs és ördögien
rossz gyermekeinkkel? Szôke H. (Futura
könyvek) 
ISBN: 963-650-178-5 kötött: 1780 Ft 

PPlleessuu,,  AAnnddrreeii:: A madarak nyelve. Jelenkor.
(Dianoia) 
ISBN: 963-676-228-7 fûzött: 990 Ft 

PPoolloonnsskkyy,,  WW..  BBrreetttt::  Hivatalos Microsofr Front-
Page 2000-könyv. Szak K. 
ISBN: 963-9131-28-8 fûzött: 4500 Ft 

PPóóttllaappookk  aa  HHaattáállyyooss  jjooggsszzaabbáállyyookk  ggyyûûjjtteemméé--
nnyyee  ccíímmûû  kkiiaaddvváánnyyhhoozz,,  111144..  2000. augusz-
tus 31-i állapot. KJK-Kerszöv. 
ISBN: 963-222-322-5 fûzetlen: 19656 Ft 

PPoozzzzii,,  HHeennrrii::  A háború visszatér.... Püski. 
ISBN: 963-9188-92-1 fûzött: 1200 Ft 

PPoozzzzii,,  HHeennrrii:: Századunk bûnösei.... 2. repr. ki-
ad. Püski. 
ISBN: 963-8484-01-2 fûzött: 1500 Ft 

PPrraauussee,,  GGeerrhhaarrdd::  30-as vagy? Ajándék könyv
minden 30–40 éves számára. General
Press. (Különleges könyvek) 
ISBN: 963-9282-13-8 kötött: 1900 Ft 

PPrraauussee,,  GGeerrhhaarrdd:: 40-es vagy? General Press.
(Különleges könyvek) 
ISBN: 963-9282-14-6 kötött: 1900 Ft 

RR
RRáádd  ggoonnddoollookk.. Angol szerelmes versek. Ge-

neral Press. (Szép versek, szép köntösben) 
ISBN: 963-9076-04-X bársony: 598 Ft 

RRaaddnnaaii  GGáábboorrnnéé:: A halál orvosa. Könyvkuckó. 
ISBN: 963-9077-90-9 fûzött: 625 Ft 

RRaaddnnaaii  GGáábboorrnnéé::  Édes rabság. 2. kiad. Imp-
resszum. (Romantika sorozat) 
ISBN: 963-9265-07-1 fûzött: 625 Ft 

RRaaddnnaaii  GGáábboorrnnéé::  Eljátszott tisztesség. Imp-
resszum. (Romantika sorozat) 
ISBN: 963-85899-5-7 fûzött: 625 Ft 

RRaaddnnaaii  GGáábboorrnnéé:: Halhatatlan szerelem. [Sze-
relem életre-halálra...]. Impresszum. (Ro-
mantika sorozat) 
ISBN: 963-85913-6-6 fûzött: 625 Ft 

RRaaddvváánnyy  ZZssuuzzssaa  ––  JJuuhháásszz  MMaaggddaa::  Mesevo-
nat. Program Junior K. 
ISBN: 963-8198-56-7 kötött: 350 Ft 

RReeiisscchhaauueerr,,  EEddwwiinn  OO..:: Japán története. 2. ki-
ad. Maecenas. (Maecenas történelem
könyvek) 
ISBN: 963-645-072-2 kötött: 2500 Ft 

RReemmaarrqquuee,,  EErriicchh  MMaarriiaa::  Az ígéret földje. Aqu-
ila. 
ISBN: 963-679-106-0 kötött: 2190 Ft 

RRiipplleeyy,,  AAlleexxaannddrraa:: Forrongó lélek. regény. 1.
köt. Fiesta – Saxum. 
kötött: 2400 Ft (1–2.)

RRiipplleeyy,,  AAlleexxaannddrraa:: Forrongó lélek. Regény. 2.
köt. Fiesta – Saxum. 
kötött: 

RRoobbeerrttss,,  MMoonnttyy:: Az igazi suttogó. Bastei Bu-
dapest. (Orion könyvek) 
ISBN: 963-296-419-5 fûzött: 1400 Ft 

RRoobbeerrttss,,  NNoorraa::  A szégyen leánya. Gabo. 
ISBN: 963-9237-28-0 fûzött: 990 Ft 

RRoooott,,  MMiicchhaaeell  ––  BBooeerr,,  JJaammeess:: DirectX. Pa-
nem. (Programozók könyvtára) 
ISBN: 963-545-251-9 kötött: 7900 Ft 

SS
SSaaiidd,,  EEddwwaarrdd  WW..:: Orientalizmus. Európa. 

ISBN: 963-07-6825-9 kötött: 2900 Ft 
SSaannddeerrss,,  LLaawwrreennccee::  McNally dilemmája. Gold

Book. 
ISBN: 963-9248-52-5 kötött: 1399 Ft 

SSáárraa  PPéétteerr::  A minden titkok költôje. Tanulmá-
nyok Ady Endrérôl. Püski. 
ISBN: 963-9188-96-4 fûzött: 880 Ft 

SScchhmmiieekkee,,  MMaarrccuuss:: A vaszati alapjai. Édesvíz. 
ISBN: 963-528-472-1 kötött: 1300 Ft 

SSeeggaall,,  JJuulliiaa  ––  SSiimmkkiinnss,,  JJoohhnn::  Anyunak szük-
sége van rám. Sérült szülôk, egészséges
gyerekek. Pont. (Gyermekvédelmi kis-
könyvtár) 
ISBN: 963-9312-06-1 fûzött: 1540 Ft 

SShheellbbyy,,  PPhhiilliipp::  Az Édentôl távol. I.P.C. Kv.
(I.P.C. könyvek) 
ISBN: 963-635-185-6 fûzött: 990 Ft 

SShheelllleeyy,,  PPeerrccyy  BByysssshhee  ––  KKeeaattss,,  JJoohhnn:: Shelley
és Keats versei. Sziget. (Sziget versesköny-
vek) 
ISBN: 963-8138-51-3 kötött: 1450 Ft 

SSiiggnnooll,,  CChhrriissttiiaann::  Csillagok Útja. M. Kvklub. 
ISBN: 963-547-196-3 kötött: 1590 Ft 

SSiimmaaii  MMiihháállyy:: Tündérkarácsony. 2. átd. kiad.
Bába. 
ISBN: 963-9144-02-9 fûzött: 650 Ft 

SSppuurrggeeoonn,,  MMaauurreeeenn:: Dörmi Maci barátai.
Brown Watson K. 
ISBN: 0-7097-0898-X kötött: 980 Ft 

SSppuurrggeeoonn,,  MMaauurreeeenn::  Dörmi Maci kalandjai.
Brown Watson K. 

ISBN: 0-7097-0776-2 kötött: 980 Ft 
SSttaacckkppoollee,,  MMiicchhaaeell  AA..:: Harcos: en garde. Be-

holder. (Battletech) 
ISBN: 963-9047-65-1 fûzött: 1198 Ft 

SStteeeell,,  DDaanniieellllee:: Vele vagy nélküle. 4. kiad.
Maecenas Kv. 
ISBN: 963-9025-93-3 fûzött: 625 Ft 

SSuullee,,  MMiicchhaaeell:: Egy bolond százat csinál. Ra-
diant BT. (Rejtô Jenô világa) 
ISBN: 963-00-4471-4 fûzött: 690 Ft 

SSzz
SSzzaabbaaddii  JJuuddiitt:: Rippl-Rónai. 4. kiad. Corvina. 

ISBN: 963-13-4955-1 kötött: 5400 Ft 
SSzzaabbóó  IIssttvváánn:: Pszichológia. Általános és sze-

mélyiség-lélektani ismeretek. Eötvös J. Kvk. 
ISBN: 963-9024-92-9 fûzött: 1568 Ft 

SSzzaabbóó  LLôôrriinncc:: Szél hozott, szél visz el. Ale-
xandra. 
ISBN: 963-367-802-1 kötött: 1980 Ft 

SSzzaabbóó  MMaaggddoollnnaa,,  MM..:: Lélekfogó. Bába. (Tisza
hangja 32.) 
ISBN: 963-9144-91-6 fûzött: 498 Ft 

SSzzaallaaii  ZZoollttáánn:: Magyar – angol útikönyv. Diák-
téka. (Diák kiskönyvtár 18.)
ISBN: 963-9188-42-0 fûzött: 150 Ft 

SSzzáánnttóó  GGyyöörrggyy  TTiibboorr::  Anglikán reformáció,
angol forradalom. Európa.
ISBN: 963-07-6835-6 kötött: 2900 Ft 

SSzzáánnttóó  TTiibboorr:: Betû & géniusz. Szántó Tibor ti-
pográfiai tervei kedvelt olvasmányaihoz.
Balassi. 
ISBN: 963-506-353-9 kötött: 3800 Ft 

SSzzaattyyoorr  MMiikkllóóss:: Európa denevérei. Pro Pan-
nonia. (Pannónia könyvek) 
ISBN: 963-9079-58-8 kötött: 2500 Ft 

110011  ddoolloogg,,  aammiitt  jjóó  lleetttt  vvoollnnaa  ttuuddnnii  aa  nnôôkkrrôôll..
Gondolatok autóvezetésrôl, autóvásárlásról
és mindarról, ami ezekkel jár. Szukits.
(Meglepetés könyvek) 
ISBN: 963-9278-73-4 kötött: 990 Ft 

AA  110000  lleeggjjoobbbb  hhúússooss  jjóó  ffaallaatt.. Mindennapi és
különleges recept nemcsak ínyenceknek.
STB Kv. 
ISBN: 963-9266-18-3 fûzött: 225 Ft 

SSzzéékkeellyy  RReeggiinnaa:: Egy kis hazai. [A kerítés is
kolbászból van]. Parázs K. 
ISBN: 963-8595-92-2 fûzött: 1500 Ft 

SSzzeeppeess  MMáárriiaa::  A mindennapi élet mágiája.
Édesvíz. 
ISBN: 963-528-364-4 fûzött: 990 Ft 

SSzziiggeettii  JJóózzsseeff:: Intellektuális önéletrajzom. A
szellemi ébredéstôl társadalmi hivatásra
ébredésemig, 1921-1948. Eötvös J. Kvk. 
ISBN: 963-9024-93-7 fûzött: 990 Ft 

SSzziikklláákk  aallaatttt..  Tatay Sándor emlékezete. Nap.
(Emlékezet) 
ISBN: 963-8116-65-X kötött: 1800 Ft 

SSzziinnnnyyeeii  JJóózzsseeff::  Magyar írók élete és munkái.
Arcanum. 
ISBN: 963-86029-9-6 22400 Ft 

TT
TTaakkááccss  TTiibboorr:: A fejlôdés iskolája. Asztrológiai

kézikönyv. Elhéra K.
ISBN: 963-85868-2-6 fûzött: 1950 Ft 

TTaammáássii  ÁÁrroonn::  Ábel. Trilógia. Ciceró. 
ISBN: 963-539-318-0 kötött: 1980 Ft 

TTaammáássii  ÁÁrroonn::  Hûséges Mártonka. Direkt Kft. 
ISBN: 963-367-803-X kötött: 1690 Ft 

TTaattaarrkkiieewwiicczz,,  WWllaaddyyssllaaww::  Az esztétika alapfo-
galmai. Hat fogalom története. Kossuth. 
ISBN: 963-09-4185-6 kötött: 2980 Ft 

TTeemmeessii  FFeerreenncc::  Az éjféli utas. Ister. (Ister
kortárs írók) 
ISBN: 963-9243-23-X fûzött: 1350 Ft 

TTeemmpplloommookk  aa  ttöörrttéénneellmmii  MMaaggyyaarroorrsszzáággrróóll..
Publi-City "1492". (Nemzeti örökségünk) 
ISBN: 963-85926-0-5 kötött: 7800 Ft 

TTeerrmméésszzeett  ééss  sszzaabbaaddssáágg..  Humánökológiai ol-
vasókönyv. Osiris – ELTE Szociológiai és
Szociálpol. Int. Humánökológiai Szakirány.
(Osiris tankönyvek) 
ISBN: 963-379-898-1 kötött: 2680 Ft 

TTiibbuulllluuss,,  AAllbbiiuuss  ––  PPrrooppeerrttiiuuss,,  SSeexxttuuss  AAuurreelliiuuss
––  OOvviiddiiuuss  NNaassoo,,  PPuubblliiuuss::  Tibullus, Properti-
us, Ovidius versei. Sziget. (Sziget verses-
könyvek) 
ISBN: 963-8138-50-5 kötött: 1450 Ft 

TTóótthh  ÁÁrrppáádd::  Tóth Árpád összegyûjtött versei és
versfordításai. Osiris. (Osiris klasszikusok) 
ISBN: 963-379-932-5 kötött: 2800 Ft 

TTóótthh  JJáánnooss::  A mozgásszervek védelme gyer-
mekkorban. Golden Book. 
ISBN: 963-9275-04-2 fûzött: 1980 Ft 

TTóótthh  MMiihháállyy:: Gazdasági bûnözés és bûncse-
lekmény. KJK-Kerszöv. 
ISBN: 963-224-554-7 fûzött: 5152 Ft 

TTrreebbeenn,,  MMaarriiaa::  Maria Treben új receptjei és
élete. HungaLibri.
ISBN: 963-9163-26-0 kötött: 1298 Ft 

ÜÜ

ÜÜnnnneeppeekkrree.. gyermekdalok. Kertek 2000. 
ISBN: 963-85888-3-7 kötött: 1650 Ft 

ÜÜzzeenneett.. Mondolatok, koanok és tanulságos
történetek. Notesz+K Kft. 
ISBN: 963-04-7397-6 fûzött: 600 Ft 

VV
VVáággóó  ZZssuuzzssaannnnaa:: Asszonyszív és férfihûség.

Vallomások a hûségrôl. Kassák. 
ISBN: 963-9100-42-0 kötött: 790 Ft 

VVáárraaddii  PPéétteerr  PPááll::  Erdély, Székelyföld. [7.] Ho-
moródi- dombság. Péter Pál K.
ISBN: 963-86008-3-7 kötött: 3360 Ft 

VVáárroossii  ééss  ttéérrssééggii  kköözzlleekkeeddééss.. MTA. (Magyar-
ország az ezredfordulón.) 
ISBN: 963-508-175-8 fûzött: 450 Ft 

VVeerrnnee,,  JJuulleess::  Antifer mester csodálatos ka-
landjai. Unikornis. (Jules Verne összes mû-
vei 40.) 
ISBN: 963-427-385-8 kötött: 2900 Ft 

VViilláággttöörrttéénneellmmii  eenncciikkllooppééddiiaa.. Reader's Digest
válogatás. Reader's Digest K.
ISBN: 963-8475-46-3 kötött: 9500 Ft 

VViittaasszzeekk  KKrriisszzttiinnaa:: Magyar – német útikönyv.
Diáktéka. (Diák kiskönyvtár 19.) 
ISBN: 963-9188-43-9 fûzött: 150 Ft 

VVíízz--,,  hhôô--,,  hhaannggsszziiggeetteelléésseekk.. ÉTK M. Épip.
Kat. Szerk. (Tervezési téma sorozat) 
fûzött: 1600 Ft 

WW
WWaalltteerrss,,  MMiinneettttee::  Erôszak. M. Kvklub. 

ISBN: 963-547-208-0 kötött: 1490 Ft 
WWaassss  AAllbbeerrtt:: Elvész a nyom. Kráter Mûhely

Egyes. 
ISBN: 963-9195-31-6 fûzött: 1380 Ft 

WWiillssoonn,,  HHiillaarryy::  A fáraók népe. A földmûvesek-
tôl az udvaroncokig. Gold Book. 
ISBN: 963-9248-11-8 kötött: 1980 Ft 

WWoollff,,  TToonnyy:: Óriások. Mesél az erdô a törpék-
rôl és állatokról, akikhez egy óriás érkezett.
Juventus K. (Panoráma könyvek) 
ISBN: 963-7791-01-9 kötött: 1350 Ft 

WWoollff,,  TToonnyy:: Törpék. Mesél az erdô a törpék-
rôl, akik együtt éltek az állatokkal. Juventus
K. (Panoráma könyvek) 
ISBN: 963-7791-12-4 kötött: 1350 Ft 

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

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

KÖNYVESBOLTOK
3300 Eger
Bajcsy-Zs. u. 2.
Telefon/fax: 36/312-039
9021 Gyôr
Arany János u. 3.
Telefon/fax: 96/319-760
3530 Miskolc
Bajcsy-Zs. u. 2–4.
Szinvapark Bevásárlóközpont
Telefon/fax: 46/509-513

2000 Szentendre
Fô  tér 5.
Hermész Díjas könyvesbolt
Telefon/fax: 26/311-245
3900 Szerencs
Rákóczi út 82.
Telefon: 60/306-791,
fax: 47/362-631

FÓKUSZ KÖNYVÁRUHÁZAK

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

A legnagyobb választék
A LÍRA ÉS LANT RT. BOLTJAIBAN

Internet: www.lira.hu, E-mail: lira@lira.hu

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

e-mail: info@fokuszonline.hu

kék szám: 06-40-FOKUSZ (365879)

Az összeállítás a Könyvtárellátó Közhasznú
Társaság információs rendszere alapján
készült. A felsorolt könyveket a Könyvtárel-
látó már felajánlotta megvásárlásra a
könyvtáraknak, ill. megrendelhetôk a társa-
ság home lapján (www.kello.hu).
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KÖNYVKERESKEDELMI KÖZPONT

1033 Budapest, Szentendrei út 89–93.
T.: 388-7558, 437-2407, 437-2443, F.: 437-2442

Nyitvatartás: H–Cs.: 8–16h, P.: 8–13h
E-mail: vevoszolg@wkdc.hu,

wknagyker@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

Gubán Ákos: A prezentációkészítés elméleti alapjai  . . . . . . . . . . . . . .920 Ft
Dobák Miklós: Szervezeti formák és vezetés  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4368 Ft
Bakacsi Gyula: Szervezeti magatartás és vezetés . . . . . . . . . . . . . . . . .4704 Ft
Földes Gábor: Pénzügyi jog I.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3500 Ft
Földes Gábor: Pénzügyi jog II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3500 Ft

Simai Mihály – Gál Péter:
Új trendek és stratégiák a világgazdaságban . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3000 Ft
Herczeg Gyula – Juhász Zsuzsanna: 
Olasz–magyar szótár Új!  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8900 Ft
Koltay-Kastner Jenô – Juhász Zsuzsanna: 
Magyar–olasz szótár Új! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8900 Ft
2000 novemberére várjuk :
Új Magyar Irodalmi lexikon – három kötetes, felújított kiadás
Várható ár: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14800 Ft

Bûgel György: Verseny az elektronikus üzletben . . . . . . . . . . . . . . . .3900 Ft
A perifériákon – Polónyi Károly retrospektív naplója  . . . . . . . . . . . . .4200 Ft
Józsa László: Marketingstratégia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3900 Ft
Alexander Redlich: Konfliktusmoderálás  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1980 Ft
Gánti Tibor: Az élet általános elmélete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2790 Ft
Kropog Erzsébet: Környezettani vizsgálatok  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1390 Ft
Körber Tivadar: Zeneirodalom I.

Zeneirodalom II.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1650 Ft/kötet
Arday István – Rózsa Endre: 
Földrajz feladatgyûjtemény középiskolásoknak . . . . . . . . . . . . . . . . .1390 Ft
Csölle Anita – Kormos Judit: 
A brief guide to Academic Writing  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .970 Ft
Mértékváltó (segédeszköz a mértékváltáshoz)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1900 Ft
Gábos Adél – Halmos Mária: Számelmélet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .390 Ft
Csatár Katalin – Gábos Ildikó:
Számelmélet tanári útmutató  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .680 Ft
Pósa Lajos: Analízis I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .620 Ft

Analízis tanári útmutató  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .590 Ft



Kertész Erzsébet önéletrajzi regénye
FIÚT VÁRTAK, LÁNY SZÜLETETT

192 p., kötve, 1790 Ft
„Talán azért lettem író, mert bizonyítani

akartam. Megmutatni apámnak, hogy
nem olyan nagy szerencsétlenség, ha

nincs fia.”
Megrendítôen ôszinte legújabb regényé-

ben, ez egyszer ô maga a regényhôs, a
régimódi kisasszonyból lett modern, füg-
getlen szellemû író, a szeretteiért rettegô
anya és feleség. Aki kilencven évesen is

ôriz valamit kamaszkori önmagából.

A CSALÁD KÖNYVESPOLCÁRA
A Móra Kiadó Téli  Könyvvásári  újdonságaiból

A könyvek megvásárolhatók a könyvesboltokban,  kereskedôknek forgalmazza a Lap-Ics Kft .
1134 Budapest ,  Váci  út  45.  Tel . :  359-0422,  fax:  350-6623

Könyvszenzációk a Háttér Kiadótól

Dr. Susanne Forward:
MÉRGEZÔ SZÜLÔK
Lélek-kontroll sorozat, kb. 1300 Ft
A szerzô számos döbbenetes esetle-
írással illusztrálja a szülô és a gye-
rek között fennálló, gyakran toxi-
kus kapcsolatot. A könyv arra buz-
dít, hogy az áldozatok felismerjék
magukban a sérült gyermeket, és
ezáltal meggyógyítsák azt – le-
gyünk akár mérgezett áldozatok,
akár mérgezô szülôk mi magunk is. 

Nikolits Árpád – Ferenczy Béla:
EMBERMESÉK ÁLLATOKNAK
1498 Ft
A Kerekerdô lakói természetesen
állatok, de mit tesz isten – és uram
bocsá, mit tesznek a szerzôk – töké-
letesen úgy viselkednek, akár az
emberek.  Vagy még úgyabbul...
A mesét rendkívül szórakoztatóan
papírra vetô és megrajzoló szerzô-
páros  tagjai némely bölcs fricskát
is megengednek maguknak az új
idôk új embereirôl, azaz, bocsánat,
állatairól. Hiszen, mint tudjuk,
nagy az isten állatkertje, és nem-
csak a Kerekerdôben...

Erik Zimen: Farkasok
(MI MICSODA sorozat
60. kötete) Fogy.ár: 1650 Ft

A nagy tudású és személyes él-
ményeirôl igen olvasmányo-
san beszámoló farkas-kutatótól
sok izgalmas kérdésre kapha-
tunk választ. A kötet szemléle-
tesen mutatja be az ember és
farkas közti bonyolult kapcso-
latot, a farkasok jövôjét, és el-
mondja, hogy mit kellene ten-
nünk védelme és szaporodásá-
nak biztosítása érdekében.

Stephen Webster: Evolúció
Fogy.ár: 2890 Ft

A Bolygónk a Föld címû repre-
zentatív kiadványunk után
újabb, rendkívül gazdagon il-
lusztrált kézikönyvvel jelentke-
zik kiadónk.
Lebilincselô módon, példák és
képek sokaságával igyekszik vá-
laszt adni mindazokra a kérdé-
sekre, amelyek a darwini evo-
lúcióelmélettôl a genetikai ku-
tatásokig az evolúció fogalmát
érinthetik. Háttér Kiadó

1134 Budapest, Váci út 19. 11–12. épület
Levélcím: 1525 Budapest, Pf. 97.

T/F: 320-8230, 329-7293, Üzenetrögzítô: 221-6239
E-mail: hatterkiado@matavnet.hu

Az ajánlatunkban szereplô könyvek megrendelhetôk
a Tessloff és Babilon Kiadó címén:

1075 Budapest, Károly krt. 3/a. Telefon: 322-3871

A Tessloff és Babilon Kiadó
novemberi könyvajánlatai

MICHAEL ENDE: Momo
(2. kiadás), 240 p., kötve, 1480 Ft
Momo, a történet borzas kis hôsnôje egy
szál virággal a kezében és egy teknôsbékával
a karján sikeresen veszi fel a harcot a szür-
kék seregével, akik csalással elorozták az em-
berektôl az idôt. Minél inkább takarékos-
kodnak vele, annál szegényebb, sivárabb és
hidegebb lesz a jelenük, és annál idege-
nebbé válnak önmaguk számára is.
S kiderül: a reménytelenül betegnek tûnô vi-
lág gyógyítható. A kötet hosszú szünet után
újra olvasható Kalász Márton fordításában.

Móra Ferenc
SÉTÁLNI MEGY PANKA
(3. kiadás), 56 p., kötve, 980 Ft
A kis cipôre áhítozó cinege, a csókai csó-
ka, a gavallér zsiráf, a didergô király és a
virágszemû Panka a kisgyerek elsô versbéli
és szívbéli barátai. 
Móra Ferenc verses meséi, a játékosan per-
dülô ritmus, a csilingelô rím az értelmet is
könnyen megnyitja a jóra. A kötet Reich
Károly színes illusztrációval jelenik meg.

ANGYALBÁRÁNYOK
Magyar legendamesék

(Móra Aranykönyvek),
128 p., kötve, 1780 Ft

A magyar államiság millenniumára meg-
jelenô, legszebb és legértékesebb legenda-

meséket válogatta kötetbe Nagy Zoltán
saját gyûjtésébôl neves elôdök munkájá-

nak felhasználásával. A mesekönyvet Sin-
kó Veronika szakrális és népi ihletésû,

bájosan bumfordi rajzaival felnôtteknek
és gyerekeknek egyaránt ajánljuk.




