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Lezajlott az Ünnepi Könyvhét, az isko-
lákban elkezdôdött a nyári vakáció, Me-
dárd elhozta számunkra az esôs évszakot,
a nap nem ragyog, a szél fú, fázunk…

Itt a nyár.
Az Ünnepi Könyvhét a kiadók híradá-

sai szerint egyébként kiválóan sikerült,
lehet, hogy a következôig az idei büsz-
kén viselhetné a „minden idôk legered-
ményesebb könyvhete” címet, arról pe-
dig, hogy a kortárs magyar irodalom ün-
nepére megjelent újdonságok közül me-
lyik vonul be majd a magyar irodalom
örökkévaló remekmûveinek sorába, úgy-
is a könyörtelenül válogató idô dönt.

Az idô rostálja meg a termést; mire a
most született csecsemôk megszerzik
magyar szakos bölcsészdiplomájukat,
már biztosan többet fogunk tudni az új
évezred elsô Ünnepi Könyvhetére meg-
jelent mûvek maradandóságáról. 

Idáig jutván az olvasásban, méltán
mondhatja a Nyájas Olvasó, hogy mégse
kellene ennyire „jövô-orientáltnak” lenni,
hiszen az alkotók leginkább jelen idôben
szeretnének sikereket elérni, kedvezô kri-
tikai visszhangot, magas példányszámot,
tömeges vásárlói érdeklôdést, elôkelô si-
kerlistás helyezést remél mindenki, aki
poétává lesz Magyarországon.

Ismereteim szerint ebben nincs is hiba,
az idei könyvhéten igazolódtak azok a
szakmai körökben elhangzott állítások,
melyek szerint a nagyközönség figyelme
egyre inkább visszatér az értékes iroda-
lomhoz, a kortárs mûvekhez. Tanúsít-
hatják ezt mindazok, akik a könyvheti
rendezvények színhelyén, a Vörösmarty
téren sorban álltak dedikáltatni könyve-
iket, és akik alig tudtak mozdulni a pavi-
lonok közét elözönlô tömegben.

Hogy mégis a jövôre függesztem állhata-
tos tekintetemet, annak az az oka, hogy az
idei könyvhéten kezdetét vette az évek
óta várt Olvasás Éve – azon a napon, ami-
kor ez a számunk az olvasók kezébe kerül,
már huszonegy napja benne leszünk az
Olvasás Évében –, és az Olvasás Éve a jö-
vôt célozza meg, azt, hogy a könyveknek
a jövôben is legyenek olvasóik, hogy le-
gyen majd olyan diák, aki a magyar szakos
irodalomtanári hivatást választja, és legye-
nek magyar nyelven alkotó írástudóink.

Az Olvasás Éve programirodájának
felhívását lapunk 16. oldalán találja a
Nyájas Olvasó.

Kiss József
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Tisztelt Elnök Úr!
Kedves Képviselôtársaim!
Tiszta szívbôl szeretném, ha az
állandóan fölöttünk gomolygó
és szükségtelen viharokat okozó
sötét felhôk az elkövetkezô per-
cekben oszlani kezdenének, az
ég kiderülne, és a kitisztult ég-
bolt alatt néhány békés gondo-
latot cserélhetnénk az idei
Könyvhétrôl és az Olvasás Évé-
rôl. Márai szerint az olvasás a lé-
lek lélegzetvétele, vegyünk tehát
most egy tiszta, mély lélegzetet
és fogalmazzuk meg a könyv
elôtt tisztelgô gondolatainkat.

Bizonyára illetlen dolog az
ünneplést ünneprontó statisz-
tikai adatokkal kezdeni, de hi-
tem és meggyôzôdésem sze-
rint éppen ezek az adatok
hangsúlyozzák és emelik ki a
Könyvnapok és az Olvasás
Évének a jelentôségét.

A „régi standard” szerinti
könyvolvasók aránya az 1985-

ös 64%-ról 2000-ben 49%-ra,
az úgynevezett rendszeres, ha-
vi átlagban egy könyvet olva-
sók aránya pedig 19-rôl 12%-ra
csökkent. Baj van tehát a társa-
dalmi méretû olvasáskultúrá-
val, drámaian terjed a funkcio-
nális analfabetizmus.

A vészjelzésekkel szemben
azonban itt és most szeretném
megfogalmazni a „Ne féljetek!”
bibliai üzenetét. És ehhez in-
doklásként felsorolok néhány
megnyugtató érvet is: Nem el-
hanyagolható adat ugyanis,
hogy egy alig 10 milliós ország-
ban évente 10 ezer féle-fajta
könyv lát napvilágot, és tavaly –
a tankönyvekkel együtt – több
mint 38,6 milliárd forintért vet-
tek könyvet, hogy a magyar iro-
dalom mértékadó írói: Márai,
Esterházy és még említhetnék
jó néhányat, a bestseller szerzô-
ket megelôzve a könyvvásárlási
sikerlisták tartós éllovasai.

Az sem elhanyagolható tény,
hogy a Magyar Könyvkiadók
és Könyvterjesztôk Egyesülése
az idén 72. alkalommal szerve-
zi meg az Ünnepi Könyvhetet.
1929 óta a gazdasági és agrár-
válság, az országot rombadön-
tô világháború, nyilas dúlás,
orosz megszállás, Rákosi-ter-
ror, és az Esterházy Péter meg-
fogalmazása szerinti „soft-
kommunizmus”, a gazdasági
és tulajdonszerkezet hihetetle-
nül rapid átalakulása ellenére
az Ünnepi Könyvhét szilárdan
áll, akár egy nemzeti intéz-
mény, mint az Operaház, vagy
a Zeneakadémia.

Számomra és remélhetôleg
mindannyiunk számára a leg-
tisztább örömet és bizakodást a
politikának az az egyértelmû fel-
ismerése jelenti, hogy a tudás-
alapú és értékközpontú társada-
lom megteremtésének igénye el-
választhatatlanul összekapcsoló-
dik az olvasásalapú tudás meg-
szerzésével. A Magyar Könyvki-
adók és Könyvterjesztôk Egye-
sülése – angol példán alapuló –
javaslatára a Kormány április 3-
án úgy döntött, hogy az ideitôl
a jövô évi Könyvhétig tartó idô-
szakot az Olvasás Évének nyil-
vánítja, és az egész nemzetet, az
egész magyar anyanyelvi közös-
séget megmozgató rendezvé-
nyeket nemcsak személyes rész-
vétellel, hanem jelentôs össze-
gekkel is támogatja és ezzel is
megerôsíti az olvasás rangjának
visszaszerzését.

De ugyancsak biztató jel az
otthonok csendjében, a metró-
ban, a villamosokon, vonato-
kon könyv fölé hajló emberek
látványa. Olvasó emberként
vallom és hiszem, hogy a Há-
ború és békét, vagy a Szent Pé-
ter esernyôjét lehet ugyan
interneten is olvasni, de azt
nem lehet kézbe venni, nem
lehet beszívni a könyv illatát,
nem lehet aláhúzni, nem lehet
jegyzetelni, és elmarad az olva-
sás közvetlen élménye.

Ne féljetek tehát, mert annak
idején éppígy féltek a kódex-
írók a könyvnyomtatástól, a
nyomdák a sokszorosítástól és
fénymásolástól, a színházak a
filmtôl, a film a televíziótól,
végül a félelmek feloldódtak
és a válságok szép csendesen
kimúltak.

A Könyvhét és az Olvasás
Éve elôtt tisztelgô gondolata-
imat, Babits Mihálynak eb-
ben a Házban már egyszer
idézett négy sorával szeret-
ném befejezni:

„Ó, ne mondjátok azt,
hogy a könyv ma nem kell,
hogy a könyvnél több az élet
és az ember,
mert a könyv is élet és él,
mint az ember,
így él emberben könyv,
s a könyvben az ember.”

Köszönöm megtisztelô figyel-
müket.

Dr. Isépy Tamás
Fidesz-MPP

frakcióvezetô-helyettes
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Orbán Viktor
miniszterelnök
az Ünnepi Könyvhét
és az Olvasás Éve
nyitónapján, június 7-én
a Vörösmarty téren
dedikálta
a Püski Kiadó sátránál
Szerda reggel címû,
a Püski Kiadó,
a Dinasztia Kiadó
és a Magyar Rádió
közös kiadásában
megjelent interjúkötetét

Tisztelgés a könyvnek
és az olvasónak
Néhány gondolat a Könyvhétrôl
és az Olvasás Évérôl

Nem mindennap esik meg, hogy az Országgyûlés ülésén elhang-
zott beszéd tárgya a könyv, az olvasás. Június 11-én ez történt,
dr. Isépy Tamás országgyûlési képviselô napirend elôtti felszóla-
lásában a Könyvhétrôl és az Olvasás Évérôl beszélt. Beszédének
szövegét teljes terjedelmében közöljük.

Fotó: Bôhm Katalin
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A szerzôvel a Vörösmarty té-
ren beszélgettem, miközben ô
beírt a dedikálásra átnyújtott
kötetekbe.
– Mennie kellett az országból öt-
venhatot követôen, vagy önszán-
tából döntött a távozás mellett?
– Magamtól mentem, mert
nem akartam olyan ország-
ban élni, ahol még hallgatni
sem lehet, ahogy Márai
mondta, anélkül, hogy az em-
ber gaztettbe ne keveredne.
Hiába volt szerzôdésem arra,
hogy Kenyáról írjak könyvet,
hiába voltam szerkesztôbi-
zottsági tag az akkor pár hete
megjelent Esti Hírlapnál, szá-
momra nem volt lehetséges
hazugságban élni. Elvi okok-
ból mentem el.
– Véletlenül nem ment Bécsnél to-
vább, vagy azt is eleve eldöntötte,
hogy ott marad?
– Volt két barátom, ôk már
nem élnek, akikkel mindig vic-
celni szoktam, hogy a kétszáz-
ezer magyarból csak a betegek,
az öregek és mi hárman marad-
tunk Bécsben. A magyaroknak
jó nevük van Bécsben, nekem
a reggelit is ágyba hozták,
ugyan az ágyat egy bokszerrel
kellett megosztanom… Min-
dig otthon éreztem magam ott,
már 1959. szeptember 28-a
elôtt is, amikor megkaptam az
osztrák állampolgárságot. Tu-
lajdonképpen minden szép

emlékem Ausztriához és Bécs-
hez fûzôdik.
– Hát Magyarországhoz?
– Magyarországhoz nem any-
nyira: a börtönbôl ki, börtön-
be be, állásból ki, állásba be túl
sok tortúrát jelentett. De ami-
kor az ember a Vörösmarty té-
ren áll és ezt a nehéz nyelvet
próbálja idézni, akkor látja,
hogy mégis ez a világ legszebb
nyelve szerelemre, költemény-
re és káromkodásra.
– Lehet, hogy az Osztrák–Ma-
gyar Monarchiával kapcsolatos
véleménye borúlátóbb volna, ha
nem Bécsben éli le az elmúlt ’majd
fél évszázadot? Lehetséges, hogy
más rálátásból másféle következte-
tésre jutott volna?
– Nyilvánvalóan. Ma én
Ausztriában, ha szabad ilyen
szerénytelenül mondanom, a
bútorzathoz tartozom, az
Osztrák Televízióban is fellé-
pek évtizedek óta. Ha cseh
vagy kirgiz akcentussal beszél-
ném a németet, nyilván nem
fogadnának olyan kedvesen.
Mindig éreztem a Magyaror-
szág és a magyarság iránti
szimpátiát.
– A könyve németül jelent meg elô-
ször. Kik olvasták?
– Eddig négy kiadásban jelent
meg majdnem húszezer pél-
dányban. Sok magyar emig-
ráns arisztokrata, tudós gratu-
lált. Pozitív kritikákat kapott a
könyv a német, a svájci, az
osztrák sajtóban, talán egy bí-
rálatot, hogy miért nem írtam
az 1990 után történtekrôl. A
rendszerváltással akartam le-
zárni a történetet. 
– Nem sok nemzetrôl íródott ilyen
könyv, azt hiszem, a nyugat-euró-
pai kínálatban az ilyen nemzet-
történet ritkaságszámba megy.
– Az olaszokról született ilyen
könyv, és ez adta nekem az öt-
letet, hogy személyiségeken ke-
resztül mutassam meg a sorsun-
kat. Hallatlanul sokat tanultam
ezáltal magam is a magyar tör-
ténelem bizarr és nagy figurái-
ról. Rájöhettem, hogy nem egé-
szen úgy van minden, ahogyan

az iskolában tanultuk. Az elkelt
példányszámok azt mutatják,
hogy van érdeklôdés Magyaror-
szág iránt. De nem szabad két
Magyarországot „üzemeltetni”.
Nem lehet Janus-arcú országot
építeni. Annak a Magyaror-
szágnak, amelyik kifelé látszik,
annak kell belül is lennie. 
– Hogyan lehet ezt megoldani?
– Ha a civil társadalom és a de-
mokrácia nem csak vezércik-
kekben, de a napi életben, nem
utolsó sorban a médiákban
megvan, és a közvélemény-ala-
kulásban is tükrözôdik.
– Egyetértene-e azzal, aki azt
mondja Önnek, hogy élvezetes törté-
nelemkönyvet adott ki a keze közül?
– Ez nem csak az, ez publicisz-
tika és történelem, azt hiszem,
tudományos színvonalon. Ab-
ból indulok ki, amibôl az ame-
rikaiak, hogy azért, mert valami
történelem, még nem muszáj
olvashatatlannak lennie. Nem
adatok tömegét akarom felso-
rolni, hanem emberi sorsokon
keresztül megmutatni a históri-
át. Ha nem lett volna Hitler
vagy Sztálin, ha nincs Kossuth
vagy Kádár, egészen másként
fordult volna Európa vagy a vi-
lág sora. A személyiségek jelen-
tôs szerepét próbálom a könyv-
ben tárgyilagosan megmutatni.
– Diákoknak is ajánlaná ezt a kö-
tetet? Lehet, hogy nem egyezik a
tartalma az iskolai történelem-
könyvekével…
– Biztos, hogy nem egyezik.
Sem az 1945 elôtti, sem az utá-
ni, sem a mostani tankönyveké-
vel. Azt hiszem, hogy lényeges:
a diákok az életrôl és olyasvala-
kitôl olvassanak, aki tudja, hogy
mi milyen jelentôséggel bír a
külföld és Magyarország fontos
és bonyolult kapcsolatában.

– Ugyanúgy leírja azt is a magya-
rokról, hogy vérszomjas barbárok-
nak kiáltotta ki ôket a világ és azt
is, hogy lélekszámunkhoz mérten
hihetetlenül sok Nobel-díjas került
ki közülünk.
– Valóban, amit mi megbocsá-
tón kalandozások korának ne-
veztünk, azt a nyugati történe-
lemben másként írták meg. Ôk
inkább úgy látták, hogy példá-
ul Sankt Gallen lerohanásakor
csak egyetlen embert hagytak
életben, hogy legyen, aki meg-
írja tetteiket. De éppen az a
magyar történelem hallatlan
érdekessége, hogy a vereségek-
bôl miként tud gyôzelmet ko-
vácsolni. Ezt vezetem végig.
Majd meglátjuk a cseh és a ro-
mán kiadásnál, hogy miként
fogadják ezt a nézôpontot. Az
egyik szerkesztô már jelentke-
zett is, hogy bizonyos bonyo-
dalmak lesznek. A készülô an-
gol kiadással talán nem lesz
nehézségem. Ennek az az ér-
dekessége, hogy Ausztráliában
élô magyar asszony fordítja. 
– Könyvében arra is kitér, hogy a
számos magyar Nobel-díjas közül
csak egy vette át Magyarországon
élôként a kitüntetést, Szent-Györgyi
Albert. Itthon nem hat a tudás, a
tehetség?
– Sok dolog játszott ebben
közre, a magyar történelem ug-
rásai, az emigráció, a magyar
középiskolák színvonala és az
is, hogy külföldön a magyarok-
nak azt kell megmutatniuk,
hogy jobbak, kimagaslóbbak a
többieknél. Valaki azt mondta
nekem egyszer, hogy Ameriká-
ban eltitkolja budapesti szár-
mazását, mert a magyaroktól
eleve többet várnak el…

Mátraházi Zsuzsa

Paul Lendvai:
„A magyar a világ legszebb nyelve
szerelemre, költeményre és
káromkodásra”
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■ Az elmúlt három évtized
magyar lexikonkiadásáról sok
jót és sok rosszat lehet monda-
ni. Ez a periódus természetesen
nem képez egységes idôszakot
a hazai lexikonkultúra szem-
pontjából, mégis olyan folya-
matnak tekinthetô, amely a ko-
rábbi hiányosságokat sok szak-
területen részben megszüntet-
te. Másfelôl éppen 1970 után
maga a lexikonkiadás hozta lét-
re önnön hiányait és ellent-
mondásait. Az érdemekért az
elismerés, a kifogásokért a bírá-
lat elsôsorban az Akadémiai Ki-
adó mûhelyét illeti: itt jött lét-
re az a bázis, amely a különféle
általános és szaklexikonok pub-
likálására egyaránt felkészült
volt, a szakterület európai nor-
máival lépést tartott. Bizonyos
vonatkozásokban (így az Új
Magyar Irodalmi Lexikon eseté-
ben) még a lexikon-irodalom
legkényesebb vonatkozása, a
bôvítés, javítás, újrakiadás sem
haladta meg a szerkesztôség
erejét. Az Akadémiai természe-
tesen nem élvezett monopol-
helyzetet, illetve kiváltságai egy
részérôl maga mondott le, hi-
szen a Magyar Nagylexikont ön-
álló kiadó gondozza (a 12. kö-
tet nemrég látott napvilágot), a
minap befejezôdött sorozat, a
Britannica Hungarica pedig
eleve más mûhely (a Magyar
Világ) kezdeményezéseként öl-
tött testet.

A Magyar Könyvklub mind
sokoldalúbb könyvszakmai,
könyvpiaci jelenlétének újabb
bizonysága a hat kötetre terve-
zett Új Magyar Életrajzi Lexikon
útnak indítása. A Markó Lász-
ló fôszerkesztô nevével fémjel-
zett munka elsô (A–CS) kötete
máris meggyôz arról, hogy hi-
ánytalan szakértelemmel, meg-
felelô vértezettséggel vállalták
föl a nem kis feladatot. Jósze-
rivel az egyetlen komolyabb
kifogásolható elem az elôszó-
ban lapul meg. „Korábban
megjelent, mára már teljesen
elavult, hasonló célú kiad-
vány”-t ír körül elôzménye-
ként új lexikonunk. Nos, a
Magyar Életrajzi Lexikon, mely-
nek alapkötetei 1967-ben és

1969-ben, kiegészítô kötetei
1981-ben és 1994-ben jutottak
el az érdeklôdôkhöz, nem
szolgált rá erre a lekicsinylô
minôsítésre. Kenyeres Ágnes,
a 90 évesen is friss és aktív
koncipiáló fôszerkesztô sok
vonatkozásban lexikonkiadá-
sunk egyik legkitûnôbb telje-
sítményét hozta létre organi-
záló és elrendezô tevékenysé-
gével. Miért lenne „teljesen el-
avult” mondjuk a Budenz Jó-
zsef nyelvészrôl vagy Édeskuty
Jenô ásványvíz-nagykereske-
dôrôl 1967-ben kinyomtatott
szócikk? S fôként miért ne fe-
lelne meg a többé-kevésbé po-
litikamentes tárgyilagosság kí-
vánalmainak mindaz, ami az
1994-es negyedik tomuszba
került? Miért ne illethetné elis-
merés Kenyeres Ágnesnek azt
a megfontolását, hogy nem
csupán a híres emberekrôl, al-
kotókról szóló válogatott szak-
irodalmat teszi közzé, hanem
az ôket szerepeltetô szépiro-
dalmi mûvek jegyzékét is?

Ettôl függetlenül tagadhatat-
lan és dicséretes, hogy a Ma-
gyar Könyvklub Új Magyar
Életrajzi Lexikona gazdagabb,
finomabb adattárral, hajléko-
nyabb, árnyaltabb fogalmazás-
móddal, visszafogottabb – a
szó szoros értelmében „lexiko-
ni” – bemutatással írja le azok-
nak a személyeknek az életút-
ját, mûködését, akik – számuk
a 2003 karácsonyára kiteljese-
dô folyamban összesen közel
20 000 lesz – közérdeklôdésre
számot tartó, valamilyen (pozi-
tív vagy negatív) okból emléke-
zetes pályát futottak be. Az
ÚMÉL – e négy betûvel egy
újabb közkeletû rövidítés vo-
nul be a magyar bibliográfiába,
tudományosságba – elsô köte-
te a 2000. december 31. elôtt
elhunyt személyeket vonultat-
ja fel (remélhetôleg értelemsze-
rûen elôremozdul majd a kö-
vetkezô tomuszokban ez a ha-
tárdátum, hiszen 2003-ban mi-
ért ne keresnénk már a csakis
az eltávozattakról informáló
lexikonban a – fájdalom – mi-
nap, 35 évesen elhunyt Simon
Balázs költôt). Széles körû me-

rítés, megfontolt válogatás,
markáns vonalvezetés jellemzi
Markó László fôszerkesztôi
ténykedését és a mindössze ti-
zenkét tagú munkatársi gárda
szakírói tevékenykedését. Az
irodalom, a színház, a sport te-
rületeinek feldolgozását külö-
nösen jónak érzékeljük.

A MÉL és az ÚMÉL közötti
különbségre jól rávilágít, hogy
míg az elôbbi még 1994-ben is
építésvezetôként nevezi meg a
mártír Angyal Istvánt (1928–
1958), új lexikonunk már a for-
radalmár terminust használja.
Elgondolkodtató – s a mód-
szerességet nézve a következô
kötetekben még korrigálható
–, hogy a szerzôk nem azono-
san vélekednek a különleges
halálokok közlésérôl (az ön-
gyilkosság, baleset stb. tényét
vagy tudatják, vagy nem): a ro-
konsági kötelékekrôl követke-
zetlenül informálnak (lásd: a
Cholnokyak – az író Viktor és
László esetében van utalás a
földrajztudós testvérre, Jenôre
is, Jenô azonban „testvérte-
len”, apai mivolta sem világlik
ki, holott a fia, Béla címszavá-
ban feltüntetik ôt, viszont
nem a saját szócikke szerinti
földrajztudósként, hanem ge-
ográfusként. Az összehangolás
még ezen a mikroszinten is
célszerû). Bizonyos minimális
többletinformációk beépítését

is szorgalmazzuk. Almásy
László (1895–1951) földrajzi
felfedezô bemutatásánál hi-
ányzik, hogy róla mintázták
Az angol beteg címû film fô-
alakját – így tehát a vonatkozó
szakirodalmi részben alig értel-
mezhetô „Az angol beteg” igaz
története mûcím. Általában is a
bibliográfiai rész néha kifogá-
solható. Czine Mihály (1929–
1990) irodalomtörténész eseté-
ben például a számos nekrológ
egyike helyett az átfogó Czine
Mihály – Köszöntô és bibliográfia
(1989) címû munkát lett volna
szerencsés említeni.

Az adatok megbízhatósága,
az elôadásmód feszessége, az
általában hangsúlyos helyeken
megjelenô arckép-illusztrációk
sora, az egész mû szellemisége
(s a kötet Streicher András ter-
vezôt dicsérô külleme) az Új
Magyar Életrajzi Lexikon elsô
kötetét napjaink magyar lexiko-
gráfiájában igen becses helyre
emeli. A folytatás, a további öt
kötet ugyanilyen könnyen ke-
zelhetônek, hasznosnak – s
még alaposabbnak – ígérkezik.

Tarján Tamás

Új Magyar Életrajzi Lexikon I.,
A–Cs
Fôszerkesztô: Markó László
Magyar Könyvklub, 2001.
1198 oldal, kötve

Új Magyar
Életrajzi Lexikon
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– Miért érdekelt, vagy tartottad fon-
tosnak, hogy megörökítsd gyermekko-
rod helyszínét és a kivándorlásod elôt-
ti éveket? 

– Én sokáig nem tudtam, hogy
ez nekem fontos és érdekes. Aztán
egyszer csak kiderült. A filmfôis-
kolán egy „Liebesszené”-t kellett
volna írnom, amit lehet szerelmi
jelenetként érteni, de „szeretetjele-
netként” is. Írtam egy dialógus
nélküli jelenetet, amelyben elsô
látásra semmi más nem történik,
mint hogy zuhog az esô, egy kis-
lány földigilisztákat gyûjt alkoho-
lista horgász nagyapjának, ami egy
közös sárfürdôben végzôdik. A je-
lenet zavart okozott a szeminári-
um többi résztvevôjénél, szinte
haragudtak rám, mi a fenét akarok
ezzel, milyen furcsa világgal pró-
bálom én etetni ôket. Ez szöget
ütött a fejembe. Hiszen hasonló-
an tátott szájjal – néha elkesered-
ve, néha ellágyulva – bámultam
én is gyerekkoromban (és mind a
mai napig) a világot, olyan külö-
nösnek tûnt minden, olyan önké-
nyesnek, olyan felfokozottnak. És
most az én szememen keresztül a
többiek is így látták. Ekkor jöttem
rá, hogy itt bizony egy alaptörté-
netemre bukkantam, és hogy
nincs kedvem „normális” filmes
szerelmi jeleneteket írni, hanem
errôl és így akarok mesélni. Így ke-
letkezett a Szomjúság címû novel-
la. Ami, mint az ige a többi mon-
datrészt, vonzotta magához a töb-
bi történetet. Mire fölocsúdtam,
kész volt a könyv. A Különös anyag
felismerhetô környezete külsô táj,
ami a belsô tájat tükrözi. Elsô
könyvem, azt hiszem, amolyan
motívumgyûjtemény, amelyben
feltérképezem azt, ami szerintem
meghatározta a személyiségem
fejlôdését. 

– Akkori környezetedbôl olvasták-e
a regényt, magukra ismertek-e, és hogy
értékelték?

– Eleinte, ha a környéken volt fel-
olvasásom – azaz a határon innen
vagy túl, Ausztriában – , attól fél-
tem, meglincselnek, amiért annyit
„hazudtam” róluk, ami alatt azt ér-
tem, hogy nem lett valami hízelgô
ez a könyv. Érdekes módon azon-
ban eddig még mindenki megértet-
te, hogy ez a könyv is Dichtung
und Wahrheit. Amúgy sincs senki,
aki konkrétan magára ismerhetne.
Vagy csak annyira, amennyire vala-
mennyien magunkra ismerhetünk,
mondjuk Gregor Samsában. „Én is
éppen így éreztem”, ezt már
mondták néhányan.

– A regény formája – a rövid mon-
datok, filmjelenetszerû kockák, moza-
ikok – igazodik a tartalomhoz.

– „Gyermekkorom tükörcsere-
pei”. Az írás emlékezés, és az emlé-
kezés így mûködik: cserepekben.
Az olyan irodalmat, amely úgy tesz,
mintha egyben lenne a világ, mint-
ha egy folyam lenne az idô, sem ír-
ni, sem olvasni nem szeretem. Szá-
momra nincs igazi kontinuitás, a
dolgok ugrásszerûen haladnak elô-
re, asszociatívan próbálok kiigazod-
ni közöttük, összefüggéseket keres-
ni, valami Ariadné-fonalat. Ami rá-
adásul mindig elszakad, más helye-
ken kell keresgélnem az új végeket,
amelyekhez megint lehet kapcso-
lódni és menni egy darabon. Ezeket
a törésvonalakat, az elnémulásokat,
különösen szeretem. A szünet is ze-
ne, mondta állítólag Beethoven.
Ezt például nagyon is értem. 

– Az én-elbeszélésû regény szereplôi-
nek egy része férfiként, a másik nôként
szólal meg. A nemek váltogatása az
író kíváncsisága?

– Egyszerûen logikusan álltam
neki a dolognak. Nô nálunk nem

lehet határôr és én határôr szem-
szögébôl akartam mesélni. Nem
emlékszem rá, hogy ez különö-
sebb problémát okozott volna.
Vajon alapvetôen más lenne a tör-
ténet, ha egy nôi elbeszélô mesél-
né? Én nem hiszem. Egyébként
meggyôzôdésem, hogy valameny-
nyien androgünok vagyunk, az
igazán fontos dolgokban egyfor-
mák, vagy csak annyira különbö-
zôek, amennyire két ember eleve
különbözik egymástól. Van, aki
ezt tudomásul veszi, van aki nem.
Én igen és kifejezetten jól érzem
magam vele. Úgy tûnik, többnyire
a nôi írókat szeretik emlékeztetni a
testükre. Ugyan miért?

– Több helyen nyilatkoztad, hogy
nem tudtad volna magadat lefordíta-
ni. Milyen a viszonyod a magyar
nyelvhez? Magyarul is írsz az új kör-
nyezetben?

– Nem. De nyilván a magyarból
táplálkozom, még ha magam sem
veszem észre néha. A Különös
anyagnál például csak a fordítás
folyamán derültek ki egyes dol-
gok: felhasznált idézetek, tükör-
fordított idiómák, ritmusok.
Amolyan önkiszolgáló étterem-
ként használom elsô anyanyelve-
met, de csak punktuálisan, egy
másik nyelv összefüggéseiben.
Amúgy az elmúlt tíz év folyamán
magyar nyelvem elveszítette a ru-
galmasságát. Irodalmat, úgy tûnik,
már nem lehet írni vele. 

– Hogyan történt az elsô irodalmi
szárnypróbálgatás – német nyelven?
Ha jól tudom, elsôként forgatókönyve-
ket írtál, díjat is nyertél eggyel.

– Mint említettem, az elsô próza
a forgatókönyvírás mellékterméke-
ként született. Illetve volt még né-
hány elsô elôtti, tinédzserpróza. Én
azt hiszem, mindig is író akartam
lenni, aztán, amikor elhagytam az
országot, valamiért „elfelejtettem”.
Talán mert elôbb új nyelvet kellett
találni. Amikor aztán „visszatért”
hozzám az írás, olyan volt, mintha
sose lett volna másként, csak cso-
dálkoztam, hogyan bírtam addig
élni nélküle. A film, ami oly fontos
volt elôtte, egyik napról a másikra
szinte teljesen elvesztette jelentôsé-
gét. A film nagyon ipari mûfaj, az
irodalomban a saját urad vagy, ami
szédületes érzés.

– Elszakadva a magyar nyelvtôl és
irodalomtól – amennyiben nem ezen a
nyelven írsz – miért tartottad fontos-
nak vagy érdekesnek, hogy a magyar
irodalmat német nyelven tolmácsold?

– Mint minden „kis kultúrá”-ból
származó ember, kérve-kéretlenül

propagálom kulturális kincseinket;
persze nem azért, mert a mieink,
hanem mert jók, azaz: ha jók, ak-
kor propagálom, lehetôségeimhez
mérten. És ezen lehetôségeim a
fordításban rejlenek. Szép munka,
szívesen csinálom, és a németek-
nek sem árt meg, ha növelik a ho-
rizontjukat – ez utóbbi egyébként
nem csak a németekre vonatkozik.

– Mit, milyen mûfajt és kiket fordí-
tasz szívesen?

– Kizárólag irodalmi prózát, vad,
játékos, szellemes, mélyenszántó,
lírai, borzongató dolgokat. Ester-
házyt, Parti Nagyot, Darvasit,
Bodort, Garaczit, Zilahyt, Ör-
kényt és így tovább, nem sorolom,
fölvágás lenne, hisz többnyire egy-
egy elbeszélésrôl van csak szó,
nem fôfoglalkozásom a fordítás.

– Esterházy regényének fordítása ta-
lán életed eddigi legnagyobb vál-
lalkozása (a fordítás terén). Milyen
módszerrel dolgozol?

– Már készen vagyok vele. Jó mu-
latság volt. Metódusom nincs iga-
zán, legalábbis nem tudok beszélni
róla. Készül Németországban egy
kísérô kötet a Harmonia cae-
lestishez, kértek, írjak én is egy
esszét fordítási problémákról. Csak
a vállamat vonogattam. Scrabble-t
játszani sokkal nehezebb, mint for-
dítani, legalábbis nekem. Azt hi-
szem, a fordítás az egyetlen olyan
dolog, amiben tényleg tehetséges
vagyok. Jó hallásom van, ebbôl in-
dulok ki, a szöveg ritmusából, a
hangnemébôl, az ívekbôl, fel- és
alhangokból, sok mindent tudok a
szavakról, és ha ez megvan, a töb-
bi már megy magától. Nem tarto-
zom azokhoz a fordítókhoz, akik
órákat filozofálnak egy-egy szón,
nem hiszem, hogy létezne a „töké-
letes változat”, nem érdemes erre
rágörcsölni, mert a sok-sok kis lo-
kálisan perfekt, de a szöveg egészét
tekintve meddô megoldás esetleg
megfagyasztja az egész szöveget. A
szöveg lényegére kell ráérezni. És
bátornak kell lenni. Mint egyéb-
ként mindenben. Az írásban is.
Különben pipogya szövegek lesz-
nek belôle, azzal meg nem érünk
semmit. 

– Mik a további terveid fordításban
és írásban?

– Bármennyire szeretem, a jövô-
ben kevesebb idôt fogok szentelni
a fordításra, haladni akarok a kö-
vetkezô könyvemmel, illetve a kö-
vetkezô néhánnyal, paralel dolgo-
zom ugyanis, az izgalmasabb. 

Szénási Zsófia

Scrabble-t játszani
nehezebb, mint fordítani
Terézia Mora irodalomról
és fordításról

Sopronban született, az osztrák határszélen egy katolikus/kom-
munista falucskában nevelkedett, nem szerette, igyekezett gyor-
san felnôni, hogy világot láthasson. Sopronban járt gimnázium-
ba, egy évig tanult Pesten, egy XXII. kerületi kollégiumban la-
kott, azt szerette, mégis elment, így volt eltervezve. Német nyel-
vû regényének fordítása, a Különös anyag hónapok óta a siker-
listák élén szerepel.



8

– „Felnôtt” vers, gyerekvers, inter-
jú, publicisztika, kisesszé, képzô-
mûvészeti kismonográfia és jó né-
hány ilyen-olyan könyv után egy
furcsa könyvheti kötet: a Fejek
könyve (Új Mandátum). Mi tör-
tént, megunta tollát, számítógépét
és skalpvadásznak állt?

– Inkább fejvadásznak, a szó
mai értelmében. Olyan kortár-
sainkkal találkozhattam, be-
szélgethettem, akiknek a rend-
kívüli „fejét” meg kellett szerez-
nem. Hallgattam, néztem, ol-
vastam ôket, tudva: kikerülhe-
tetlen, nélkülözhetetlen embe-
rek. Hazai, határon túli és a
nyugati világban élô magyar tu-
dósok, mûvészek és más kivéte-
les személyiségek sokaságával
hozott össze kíváncsiságom és
jó szerencsém. Hangsúlyozom
az utóbbit, mert egymást köve-
tô, egymást gyakran túllicitáló
barbár és hipokrita (hiszen a
kettô gyakran kézenfogva jár)
idôszakokban élt és él azért itt
a káprázatos homo sapiens. És
benne éppen az egyedülvalót,
ha úgy tetszik: az isteni szikrát
kerestem. Földönjáró módon:
legendára, lila ködre nem fi-
gyelve, csak arra, amit a beszél-
getôtárs leírt, fölkutatott, elját-

szott, kitáncolt, megvalósított.
S mert ki-ki természetesen a
maga mesterségének mestere,
igyekeztem nemcsak arra fi-
gyelni, amit elmondtak nekem,
hanem a ki nem mondott fél
mondatra, a rejtôzô gondolat-
ra, s nem kis részt csöndjeikre
is. Többnyire portréinterjúkat
készítettem, s nem azért, hogy
okosan, szívélyesen, vagy netán
sarokba szorítóan kérdezhes-
sek, hanem úgy, hogy az, aki
hajlandó volt velem szóba áll-
ni, a lehetô legteljesebben, ár-
nyaltan megmutathassa önma-
gát. Csupán a cikkfejben (lead-
ben, kopfban) próbáltam a ma-
gam portréját, közelképét meg-
rajzolni róla. Szabadversszerû
tömörséggel, „esszéegyperces-
sel”. Vagy háromszázötven
ilyen fej szerepel a Fejek könyvé-
ben. Van, akit az idôk során
többször is fölkerestem. Dá-
tum jelzi: kit, mikor, hogyan
láttam. A folytonos emlékezet-
kiesések, múltátírások ellenére
sem volt kedvem a retusálásra.
Teller Edétôl Tamás Gáspár
Miklósig, Déry Tibortól Faludy
Györgyig, Illyés Gyulától Sütô
Andrásig, Pilinszky Jánostól,
Weöres Sándortól Esterházy
Péterig, Parti Nagy Lajosig, Bá-
lint Endrétôl Berki Violáig,
Tolnay Kláritól Várkonyi Zol-
tánig, Huszárik Zoltánig,
Osváth Júliától Ferencsik Jáno-
sig, Scheiber Sándortól Nicolas
Schöfferig ível a sor.

– Nem gondolja, hogy korszerût-
len a visszafogott kérdezésmód, az
interjúkészítô untermann-szerepe?
Azt mondhatják így – közhellyel
élve -: ön a mikrofonállvány. Meg
azt: ennyiféle fej nem férhet össze,
még megharapják egymást...

– Egykoron annyi nagy elôd
(például – Marx György kifeje-
zésével élve – számos „marsla-

kó”, vagyis külföldön mûkö-
dött zseniális tudós) alma
materébe, a fasori Evangélikus
Gimnáziumba jártam. Ott sok
egyéb közt rendkívüli tanára-
ink arra tanítottak: nem a du-
ma, hanem a teljesítmény szá-
mít. Meg arra: legjobban azok-
ra figyelj, akik másként véle-
kednek, mint te, mert a legtöb-
bet tôlük tanulhatod. Nem
akartam folyton a magam
amúgy sem túl épületes képét
bámulni. A köldöknézés sem
kenyerem. Lusta ember va-
gyok, de lelkiismeretes: ha va-
lami munkát adok magamnak,
szívós leszek, mint a buldog.
Amíg az adott csontot le nem
rágom, abba nem hagyom. És
úgy gondoltam, unalmas csak
a magam szövegét hajtogat-
nom. Verset amúgy is csak rit-
ka pillanatokban lehet írni: az
ember röpke percekre tehetsé-
ges eredendô mûfajában, igazi
írói anyanyelvén. S minthogy a
naplopás kellemes, de elme- és
érzékkoptató dolog, azt gon-
doltam: nálamnál érdekesebb
és változatosabb alanyokra fi-
gyelek. S elkezdtem interjúkat
írni. Egy buldog pedig ezt úgy
teszi, hogy tetôtôl talpig körbe-
csaholja reménybeli áldozatát.
Magyarán: mindig alfától óme-
gáig megismertem, kitanultam
választottaimat. Évtizedeken át
folyton kollokválva és szigorla-
tozva így, s egyszersmind elké-
pesztôen változatos életformát
és tanulságos szórakozást kiala-
kítva magamnak. Szembesülve
rokon és eltérô nézetekkel.
Okulva ezekbôl is, azokból is.
Számos jó ismeretséget szerez-
ve s nem kevés barátságot köt-
ve ezenközben. Fütyülve a na-
pi hisztériákra, s a jövô-menô
rezsimekre. Nem volt tehát
szükségem arra, hogy akár dü-
hödten, akár behízelgôen kér-
dezgessek. Miért is ne férnének
meg szépen panteonomban
(kevésbé fellengzôsen: hat in-
terjúkötetemben s most a Fejek
könyvében) a legkülönfélébb el-
távozottak és még közöttünk
járók? Mert persze: varietas
delectat. Hál’istennek, min-
denki mondja a magáét. S a
buldog új meg új szellemek
nadrágszárába, szoknyaaljába
kaphat.

– Olvasmánytárcáit, egykori be-
szélgetôtársait felidézô „interjúfor-
gácsait” olvassuk itt-ott. Ám Hó-

pereputty címû gyermekvers-
kötetén és Sóhaj az Éden után cí-
mû kis verseskönyvén kívül a lírá-
jával ritkán találkozunk. Talán
csak az évezredfordulót írta meg
egy-két összefoglaló igényû, ke-
mény versben...

– A hiba az én készülékem-
ben van. Verset ha írtam, vele
nem házaltam. Amúgy is tu-
dom: most került normális he-
lyére a költészet. Azok írják
igazán, akiknek ez a lélegzetvé-
telük, vizük, kenyerük. Meg
akik igazi játékosok. És azok
olvassák, akik nem kívánják
nélkülözni a lélek ritka fény-
ûzését. Az író és az olvasó köz-
ti szakadékban nem hiszek.
Abba legföljebb – divatjuk
múltán – a szöveghabarékok-
hablatyok süppednek bele las-
san. Vagy kipukkadnak, eset-
leg semmivé válnak, mint a
vattacukor. Legutóbbi köte-
tem mottója csupán ennyi
volt: „Versek virágzanak mell-
kasunkban/ illat a lélek/ dobo-
gó föld a szívünk”. 2000-rôl
meg ezt írtam: „rabok, fegy-
ôrök, bárányok, farkasok:/ fe-
nékig ittuk a huszadik száza-
dot;/ szemért szemet, fogért
fogat,/ ez itt az úzus, az ôsi na-
pirend, a/ tíz- meg a tûzparan-
csolat,/ másnaposak vagyunk
még, másnaposak.” Az egyik
szelíd, a másik szigorú. Talán
jövôre megjelennek összegyûj-
tött verseim (Virradatra megjô
a kegyelem). Persze csak ha Is-
ten és – vulgárprózai fordulat-
tal élve – a reménybeli támo-
gatók bukszája úgy akarja.
Mert a vers, ne csûrjük-csavar-
juk: luxus, csupa ráfizetés.

(féliksz)

Nádor Tamás,
a fejvadász
Porcelán az elefántboltban. Úgy képzeli: korunkban is érdemes
még másokra figyelnie. Harsogó ormányok, ormótlan talpak vi-
lágában is szólhat egy csöndes bariton, kötéltáncolni egyetlen cér-
naszálon is lehet. És hiszi: van esély, el nem taposhatják, bár ta-
lán peremre szorult – középre úgyse vágyott –, sebaj, így elkeske-
nyedve legalább átfér a tû fokán. Szemügyre veheti jól: ki van
valóban odafönn, és ki a periférián. Úr, ír – az elemi leckét kör-
möli. Nem bánja, mi lesz azután.



9

– Mire utal a könyv címe? És mi van az innen-
sô arcon?
– Más arcot lát a történész, mást az író. Hol-
ott mind a ketten a valóságost keresik. Az
egyik a „sokadalom” eseményeit, a másik az
egyéni sorsot mutatja. Engem nem az érde-
kel, miképpen veszíti el, nemcsak az énjét,
de a történelmét is az ember akkor, ha elfo-
gadja egy-egy korszak maszkjait, hamis fo-
galmait, másolatarcait. A történelmet is
megszólító írói esszé számomra azt jelenti,
amit Huizinga történeti érzékelésnek, Frank
R. Ankersmit írói kitapintó erônek nevez.

– Van kapcsolat az esszékötetei és a regényei
között? A tanulmányok problematikájából nô-e
ki a regény, vagy fordítva?
– Van kapcsolat, természetesen. De nem
egyenesvonalú. Elôbb írtam meg a ’48–49-
es szabadságharcban játszódó A futárt, és
csak utána az arról a korszakról szóló esszé-
ket. Viszont elôbb készült a nyolcvanas
évek elején egy esszém a koncepciós perek-
rôl, és utána a Ködlovas. A tíz év elôtti há-
romkötetnyi korszaknaplóval párhuzamo-
san írtam az Arabeszket, ugyanígy párhuza-

mosan A szefforiszi ösvénnyel a Rocinante
nyomábant. A regény számomra utazás az
ember bensô világának ismeretlenjében.
Az esszé: a korhelyzettel, egy mûvel, eset-
leg éppen a regény útjával kapcsolatos fel-
ismerések összegzése.

– A kötet idôrendben elsô tanulmánya, a
könyvterjedelmû A vizsgálat iratai (Tudósítás
a tiszaeszlári per körülményeirôl) 1983-ban
született. Nem volt ez a téma annak idején ta-
bu? S nem zavarta, hogy Eötvös Károly és Krú-
dy is feldolgozta a nagy per anyagát?
– Éppen ez késztetett arra, hogy megírjam.
Olyannyira tabutéma volt, hogy habár a
megjelent kiadások elérték a harmincezer
példányt, és szinte napok alatt elfogytak,
itthon szinte egyetlen sort sem írtak róla.
Ugyanakkor meglepve tapasztaltam, hogy a
könyveim közül ezt ismerték a legjobban.
Még a megjelenés után évtizedekkel is hoz-
tak gyûrött példányokat dedikálni a késôb-
bi könyvnapokon. Ausztriában, Svédor-
szágban, Belgiumban, Amerikában, Izrael-
ben volt sajtóvisszhangja. Krúdy igen szép
regénye másról szól, mint ami engem a per
anatómiájában érdekelt. Eötvös munkáját
alapmûként használtam. Viszont ahhoz ké-
pest, amit ô dokumentált, én beépíthettem
a per mechanizmusába és utóéletébe egy
újabb évszázad katasztrofális tapasztalatait.

– „A történelem minden értelemre való megkö-
zelítésre némasággal felel” – írja A történelem (re-
gény)beszédes némasága címû tanulmányában.
A történelem „csak” néma, vagy véget is ért?
– Számomra a történelem értelemmel való
megközelíthetetlensége fejezi ki azt a kul-
túrtörténeti és civilizációs váltást, amely a
világ megmagyarázhatóságának, egység-
ként való megközelíthetôségének korszakai
után már jó ideje beköszöntött. De ez sem-
minek nem a vége. Már Fukuyama is
visszavonta teóriáját a „történelem végé-
rôl.” Az értékveszendôség, az Én-vesztések
mai idôtere létezô életvalóság, a történe-
lem minden egyes ember sorsát tétként
elénk táró újabb szakasza. Amit én néma-
ságnak nevezek, az nem egyenlô a „végé-
vel”. Olyan históriai szakaszt jelöl, amely-
ben szembetaláljuk magunkat a történe-
lemnek az értelemmel való megközelítésre
adott feleletképtelenségével.

– A megoldhatatlanság önismerete és az önis-
meret megoldhatatlansága címû tanulmánya
alcímében azt kérdezi, van-e még Közép-Euró-
pa? Mi a válasza? És Európa van-e  még?
– Közép-Európa közössége mindig csak a
szellemi emberek beteljesülhetetlen illúzi-
ója volt. Az is maradt. A múlt: vér, küzde-
lem, ellentét, látszatmegegyezések. A jelen:
elfojtások, gyanakvások, egymásramutoga-
tások. Európa egysége sohasem létezett.
Ezt az egységet ma is csak egy közösen vál-
lalt szilárd értékrend határozhatná meg.
Tartok tôle, hogy ennek megvalósulása is
illúzió, a sokféle történelmi hagyomány, az
önszembenézések elmaradása, a régiónk-
ban kialakult demokratikus alapok fogyaté-
kosságai miatt. Vannak remények és köve-
telmények. De óvnék az illúzióktól. 

– Mi  a közös a különbözô esszéiben?
– A másik arc százötven évet fog át. Miköz-
ben különbözô korokról, más és más idôk-
ben játszódó eseményekrôl beszél, azt hi-
szem, mindegyik fejezete valami nagyon
hasonlót érint meg. Például a hamis hely-
zetek folyamatosságát és a bennük élô em-
ber mentalitásának torzulásait. Demokráci-
ánk maszkabáljai sem közelíthetôk meg a
történelmi folyamatosság nélkül. Mifelénk
monarchiában, félparlamentarizmusban,
„kemény” és „puha” diktatúrában, parla-
mentarizmusban egyaránt mûködnek a ha-
mis helyzetek. Az is folyamatos, amit a ti-
zenkilencedik században haladás és mara-
dás együttállásának neveztek. Másokkal
együtt például Vörösmarty is a mélyére né-
zett ennek, és valami olyat fedezett fel, ami
– Balassa Péter szavaival – létrehozta azt a
szorongásos-visszatartásos hárítási effek-
tust, amely örökösen elodázta a szembené-
zést egy-egy korszak dilemmáival. És ez a
hárítási effektus ma is mûködik.

Gervai András

Sándor Iván imponáló életmûve – drámák, s eddig huszonkilenc regény és esszékötet –
a Könyvhétre újabb opusszal gyarapodik. A másik arc címû kötet tanulmányaiban a
múlt század traumáit, sorfordító történelmi eseményeit – Auschwitz, Gulag, Don-ka-
nyar, személyi kultusz, ’56 stb – illetve a legújabbkori történelem és a történelmi re-
gényírás problémáit vizsgálja. Beckett kifejezésével, az örvény közepére néz.

Megszólítani
a történelmet
Beszélgetés Sándor Ivánnal
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– Két hónapja adták át a meg-
újult Fókusz Könyváruházat.
Milyen tapasztalatokat szereztek,
hogy fogadják a vásárlók a meg-
növekedett és megváltozott eladó-
teret?

– A fennállásának 32. eszten-
dejét ünneplô budapesti Fó-
kusz Könyváruház megújulva
köszöntötte az idei tavaszt. Az
átalakítás két hónapja alatt
mindent elkövettünk, hogy a
munkafolyamatok a legkevés-
bé se zavarják vásárlóinkat.
Úgy tûnik, megérte, hiszen
voltak, akik a zajban és a por-
ban is ragaszkodtak a jól meg-
szokott könyvesbolthoz, és a
nehézségek ellenére is sokan
vásároltak ez idô alatt nálunk.
A két hónapja „megnyitott” ré-
gi-új Könyváruházban min-
denki örül a közel duplájára
nôtt eladótérnek, hiszen így
közel harmincezer címbôl tud-
nak választani, akik könyvet
keresnek. Az új szolgáltatása-
ink is tetszenek vásárlóinknak.

– Milyen szolgáltatások ezek?
– Az eddig is meglévô siker-

lista-falunk még áttekinthetôb-
bé vált, így mindenki tudja,
melyek a legnépszerûbb köny-
vek az adott héten. Emellett,
aki bízik munkatársaink ízlésé-
ben (és szerencsére sokan van-
nak, akik tôlük kérnek taná-
csot választáskor), egy külön
polcról tudhatja meg, mit
ajánlanak olvasásra a Könyv-
áruház munkatársai. Eddigi ta-
pasztalataink alapján sokan
vannak, kik szívesen vinnének
haza dedikált példányt ked-
venc szerzôjüktôl, de késôn ér-
tesültek arról, hogy a szerzô
valamilyen rendezvény kereté-

ben a boltban járt, és dedikált
az olvasóinak. Ezért jó pár
könyvet pluszban is aláíra-
tunk, és a dedikált példányo-

kat árusítjuk boltunkban. Illet-
ve a legnagyobb kiadók újdon-
ságait önálló tárlókon mutat-
juk be.

Új részlegeket is kialakítot-
tunk, hiszen a területnöveke-
dés egy új szintet is bekapcsolt
a boltba: Könyvbarlangnak ne-
veztük el az alagsori szintet,
ahol egész évben kedvez-
ménnyel kínálunk igényes
szépirodalmi, ifjúsági, ismeret-
terjesztô könyveket, CD-ket,
mûsoros audio- és videokazet-
tákat. A Könyváruház föld-
szinti hátsó részében került ki-
alakításra a Könyvexpressz rész-
leg, ahol gazdag kínálatot
nyújtunk útikönyvekbôl, tér-
képekbôl, földgömbökbôl, il-
letve vásárlóink megtalálhatják
az úti célul választott országról
szóló könyvek egy részét ma-
gyar és idegen nyelvû változat-

ban egyaránt. A praktikus in-
formációk mellett olyan albu-
mok is találhatóak itt, amelyek
a világ különbözô tájain vezet-
nek minket, mûvészfotók se-
gítségével. Amikor Könyvboly-
gónak neveztük el az ifjúsági és
gyermekkönyvek traktusát, ar-
ra gondoltunk, szombaton-
ként rendszeresen várjuk majd
a legfiatalabb olvasókat, akik-
nek mindig valamilyen olva-
sással, könyvvel kapcsolatos
tartalmas szórakozási lehetôsé-
get kínálunk itt, a széles
könyvválaszték mellett. A
Könyvbolygó és Könyvexp-
ressz részleg, és természetesen
a Fókusz Könyváruház maga
is, ezentúl megközelíthetô a
Dohány utca felôl is, ahol új be-
járatot nyitottunk.

– Az emeleti szinten is történtek
változások?

– Igen, itt is bôvült a válasz-
ték, és kialakultak új szolgálta-
tások is. Vásárlóink kívánságá-
val összhangban megnöveke-
dett a tan-, szak- és idegen nyelvû
könyvek választéka. Valamint a
szintén itt található zenei részleg
is új szolgáltatásokat nyújt.
Népszerû elôadómûvészeket
igyekszünk megnyerni, hogy
kottáikat, hangzóanyagaikat,
vagy a róluk szóló könyveket
személyesen is népszerûsítsék.
Ezzel összhangban szeret-
nénk, hogy a Fókusz Könyv-

áruházban – a hagyományok
megtartása mellett – nagyobb
szerepet kapjanak az elôadó-
mûvészetek képviselôinek be-
mutatói, dedikálásai is. Erre a
célra megfelelô helyszínt biz-
tosít a Könyvszalon, ahol, ha
nincsen rendezvény, a vásár-
lók akkor is kényelmesen tud-
nak egy kávé vagy üdítô mel-
lett belelapozni az ôket érdek-
lô könyvekbe.

– Ennyi újdonság mellett, mit
tudnak nyújtani az évtizedek óta
itt vásárló törzsközönségnek, akik
a régi Fókusz hangulatát keresik?

– Az új szolgáltatások megje-
lenése egyáltalán nem jelenti
azt, hogy változtattunk volna
azon, amiért vásárlóink vissza-
térnek hozzánk. Továbbra is
egy barátságos hangulatú Fó-
kusz Könyváruházban várjuk a
hozzánk betérôket, akiknek el-
adóink udvarias és szakszerû
segítségnyújtással állnak ren-
delkezésükre. A választékunk-
kal igyekszünk minden igényt
kielégíteni, de ha valakinek kü-
lönleges kérése van, azt is
igyekszünk megoldani.

– A Fókusz Könyváruház kíná-
lata eddig megegyezett a Fókusz
Online kínálatával. Az új szol-
gáltatások megjelennek majd az
internetes könyváruházban is?

– Igen, tervezzük, hogy az
új részlegek a Fókusz Online-
on is el lesznek különítve, a
Könyvbarlang ajánlatát külön
menüpontban „akciós köny-
vek”-ként találják meg, a Fó-
kusz Online munkatársai is
ajánlanak majd kedvenc ol-
vasnivalóik közül; illetve a
„kérjen dedikált példányt!”
akció folyamatossá válik.
Megpróbáljuk – a kiadók se-
gítségével – elérni, hogy tart-
hassunk a boltban a mai ma-
gyar irodalom képviselôi ál-
tal, akár rendezvénytôl füg-
getlenül is, aláírt köteteket,
így ezek a földi és az online
boltban egyaránt megvásárol-
hatóak lesznek.

O. A.

A Fókuszban még
mindig a vásárló
ál l  a fókuszban
Egy több mint harminc éve mûködô Könyváruházat újított fel
a Líra és Lant Rt. a közelmúltban. A Rákóczi úti Fókusz
Könyváruháznak hagyományai, és jelentôs törzsvásárlói gár-
dája is van. Ezért az sem volt meglepô, hogy az átépítés alatt
a bolt mindvégig üzemelt. Az eltelt hetek, hónapok tapaszta-
latairól kérdeztük a cég általános vezérigazgató-helyettesét,
Újlakyné Gazdag Juditot.

A Fókusz Könyváruház mint mindig, idén is kitelepült
a Vörösmarty térre az Ünnepi Könyvhét idején



11

– Bartók s bizonyára az ô révén a
Kelet zenéjének kutatójaként „ju-
tott-e elébb” alanyának értésében,
élvezetében? Szerzett-e esélyt arra,
hogy elôsegítse: ez a muzsika ne
csupán a szakmához és egyéb vájt-
fülûekhez, hanem a tágasabb hall-
gatósághoz is szóljon?

– Mindig törekedtem erre,
noha munkásságom számot-
tevô részét Bartók kamaraze-
néjének szenteltem. Az egysí-
kú elemzés ellenében, annak
érdekében, hogy alakját és
kompozícióit a korábbiaknál
sokoldalúbban feltárjam, ár-
nyaltabban megvilágítsam.
Az addigi monisztikus elkép-
zeléseken, tételekbe gyömö-
szölt vélekedéseken túllépve,
s azon igyekezve, hogy ezt a
zenét úgy közelítsük meg,
ahogyan maga a komponista
tette volna. Kihántva igazi
személyiségét, életmûvét pél-
dául az olyan közhelyekbôl,
amelyek szerint mûvészeté-
nek lényege, hogy amit alko-
tott, azt a népzenére építette,
abból merítette. Ez ugyan
igaz, de zsenije ennél sokkal
többre késztette. Egyrészt az
európai klasszikusok mély
forrásaiból merített, másrészt
a Kelet kultúrájának hangzás-
világából. Bartók és a Kelet cí-
mû tanulmányomban annak

idején ezt az összetettséget,
szintézist próbáltam leírni.
Már akkor lehetôleg úgy fo-
galmazva, hogy a hivatásos
zeneértôkön túl a mûvelt kö-
zönséget is próbáljam elérni.
Mert meggyôzôdésem, a zene
a kodályi program igazi értel-
mében lehet csak mindenkié:
a klasszikus és a kortárs zene
más rétegei juthatnak el a vájt-
fülû, értô befogadókhoz, és
mások a nyílt fülûekhez, akik
számára azonban nem min-
den muzsika megközelíthetô.
Mert igazán hallani csak az
tud, aki hallásérzékét kellô-
képpen finomította és lehetô-
leg mennél csiszoltabb zenei
mûveltséget is szerzett.

– Egyesek úgy látják: a huszadik
század zenéje a modern fizikai vi-
lágkép megfelelôje. A zenei makro-
és mikrokozmosz fölfedezése. Má-
sok szerint a klasszikus minták fel-
bontása. De lesz-e, aki a szétsze-
dett szerkezetet összerakja? Vár-
ható-e valamiféle szintézis, új
klasszicizálódás?

– Erre ma aligha lehet eg-
zakt, bizonyosra vehetô vá-
laszt adni. Ami kétségtelen:
számos kortárs komponista
kacérkodik ezzel a világkép-
pel. Egyes elgondolások, kép-
zetek szerint a zene és a mo-
dern természettudomány köz-

vetlenül is találkozik egymás-
sal. Olyannyira, hogy a zene-
mûvet, akár valamiféle mate-
matikatételt, levezetést kell
felépíteni, megoldani. E te-
kintetben konzervatív va-
gyok, s úgy vélem, meg tu-
dom különböztetni az üres
trükköket az igazi modern al-
kotástól, a valódi zenei új-
donságtól. A kortárs zenérôl
írott dolgozataimban ezért is
hozom szóba gyakran: szá-
mos olyan szerzeménnyel ta-
lálkozom, amelyben csak ef-
fektusok vannak, maga a zene
áll. Nem érezzük azt a moz-
gást, amelyet Bach, Beetho-
ven, vagy akár Bartók kompo-
zícióiban tapasztalunk, hogy
a zene valahonnan elindul, és
tart valahová. S ha megsza-
kad, törik is valahol ez a fo-
lyamatosság, kizárólag drama-
turgiai fordulóponton.

– Mostanában jelent meg Kelet
zenéje címû könyvének új, átdol-
gozott kiadása, illetve Tánc a
mennyei barlang elôtt címû, a ja-
pán rituális zenei, illetve mítosz-
hagyomány egyik sajátos megnyil-
vánulását elemzô monográfiája.
Bartók az arab zenéig jutott. Ön
milyen vonzásra utazott sokkal
keletebbre?

– Bartók kutatása közben
nyilvánvalóvá vált: 1913-ban
ô Algériában arab népzenét
gyûjtve, a Kelet zenéjét keres-
te. Jómagam azonos etnikai
térben, Marokkóban jártam, s
ennek hatására írtam Bartók
és az arab zene kapcsolatáról.
Aztán a szálak messzire: Irán-
ba, Indiába, Tunéziába, végül
Japánba vezettek. A Kelet ze-
néjében átfogó körkép fölraj-
zolására törekedtem. Japán
könyvemmel pedig egy jelleg-
zetes hagyomány: a zenével-
tánccal egybekötött sintoista
szertartás, a kagura mûfajá-
nak, világának bemutatására,
elemzésére. Fokról fokra ju-
tottam tárgyamhoz: a Bartók-
ra gyakorolt keleti hatás sar-
kallt arra, hogy azt kutassam,
a Kelet miként hatott az euró-
pai zenekultúrára, s ez vezé-
relt aztán a Kelet, majd a ha-
gyományos japán zene önálló
vizsgálatára. A távol-keleti szi-
getországban elôször 1978-
ban jártam, késôbb még két
ízben tanulmányozhattam a

hagyományos japán életmód-
hoz kötôdô elôadásokat. Az
ottani mitológia egyik megha-
tározó epizódja révén, amely-
nek metaforája arra utal: a
tánc, a zenélés az istenséggel
való kommunikáció eszköze.
Analitikai módszerem alkal-
mazásával idôvel eléggé ott-
honosan mozogtam ebben a
világban. Ez bátorított Tánc a
mennyei barlang elôtt címû
könyvem megírására.

– Ismeretes: egyik kitalálója és
rendezôje a Musica Hungarorum
címû, a magyarországi zene törté-
netét bemutató kiállításnak. Mi-
képpen jött ez létre?

– Régóta vallom: nemcsak
közhely, téves is az a megálla-
pítás, hogy a zene a legnemzet-
közibb nyelv. Valójában:
ahány nyelv, nyelvjárás, szinte
annyiféle a zene is. Mert min-
den népnek, etnikai csoport-
nak van sajátos zenei anyanyel-
ve. A magyarnak szintén, ame-
lyet ezért is érdemes bemutat-
ni. Elmondva történetét, földe-
rítve, hogy ez a zene mit adott
az egyetemes kultúrának. E
jegyben ösztönzött s kínált le-
hetôséget összefoglaló tárlat
rendezésére a magyar millenni-
um. Különösen amióta 1996-
ban megismerhettem a szintén
millenáris osztrák zenetörténe-
ti kiállítás anyagát. Alapos elô-
készület, számos bel- és külföl-
di intézmény, zenetudós, mû-
vészettörténész, muzeológus
és más szakember segítségével
rendeztük meg a magyar tárla-
tot. Gellért püspöktôl napjain-
kig terjed a történet. Valame-
lyik tanyán megszállva Gellért
hallotta egy parasztasszony ké-
zimalom zúgásával kísért éne-
két, amelyet ô a magyarok
szimfóniájának nevezett. Eme
elsôként följegyzett zenei em-
lékünktôl a kortárs zenéig igye-
keztünk átfogni, bemutatni
eme históriát. Azt a folytonos-
ságot, amelybe a gregorián kó-
dexek éppúgy beletartoznak,
mint a középkor királyi udva-
rában nálunk muzsikáló olasz,
francia, flamand zenészek. A
magyar reneszánsz zenéje
ugyanúgy, mint Bartók Béla,
vagy akár Kurtág György, Szôl-
lôsy András. Mindaz, ami hoz-
zájárult a magyarországi zene-
kultúrához.

E M B E R  É S  G O N D O L A T

Kárpáti Jánossal
beszélget
Nádor Tamás
A géniusz iránti ájult, misztifikáló tisztelet éppoly távol áll tô-
le, mint a zenei kétszerkettôre egyszerûsítés primitív bûvészmu-
tatványa. Nem látja például Bartók Bélát megközelíthetetlen
sziklacsúcsnak, de az olyan lapos gondolkodást sem kedveli,
amely a kortárs, vagy akár a klasszikus zene nagyjait afféle „nép-
büfés” közfogyasztásra ajánlja. Bartókhoz nyelv- és stíluselemzés
révén kívánja elvezetni azokat, akik képesek az értôen érzô be-
fogadásra. Messzi térségek európai hatását kutatva ér el aztán a
Kelet zenéjéhez, magához. Bartók kamaramuzsikájában így épp-
oly otthonos, mint a sintó vallás rituális kagurájában. Nem a ze-
ne eszperantóját keresi tehát, hanem a héber kantillációt, Allah
invokációját, a Véda-recitálást, a japán bábjáték zenekíséretét, a
kínai oboa hangját, vagy akár Bali-szigeti gamelán hangzásokat.
Pentatóniát – az ötfokú  magyar népzene szomszédságában. A
muzsika megannyi nyelvét, nyelvjárását térségek, korok és mû-
vek folyamatában, áramlásában. Hogy ének és tánc sajátos szí-
nében megjelenjék a mennyei barlang elôtt, vagy a maga mód-
ján: este, a székelyeknél.
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egbízható forrásból
hallottam a történe-
tet, de nem nevezhe-

tem meg az illetôt. Ennek fe-
jében kaptam engedélyt, hogy
megírhatom.

Lehet, hogy csövesek, de in-
kább nem. Még egzisztenciák.
A papundekli és hullámpapír
göngyöleget gyûjtik, kibele-
zett bevásárlókocsik kerekeire
kötözve szállítják, alighanem
a MÉH-be. Alkonyatkor, mert
az úttesten húzzák a terjedel-
mes szállítmányt (a járdán el
sem férne), és olyankor már
kisebb a forgalom. 

Négyen vannak. A legidô-
sebb, a Matróz, ötven felé kö-
zeledik. Sûrû fekete haja és rö-
vid fekete szakálla erôsen
ôszül. Nem roma, de valami
mediterrán jelleg van benne.
A neve nem árulkodik, mert
csak a ragadványneve ismert,
mint ezekben a körökben
mindenkinek: a Matróz. 

Olyan negyvenes, egykor ki-
gyúrt, izmos, ma kissé elpuhult
pali a Dzsumbódzset. Úgy lát-
szik, ô a kapitány. A harmadik
vékony, szôke, kék szemû,
Krisztus-arcú fiú. Ô a Doktor.
A negyedik kortalan és lerob-
bant pali, alkoholista. Most se
józan, ködös a tekintete. Végig
nem szól egy szót se.

Este fél kilenc, kilenc lehet.
Kéri László, a politológus, sé-
tál el mellettük, és legnagyobb
meglepetésére megszólítják. A
Dzsumbódzset.

Haver, a te feleséged az a
hosszú nevû? Mert hallottam
a tévébe…

A rádióba, te fatökû, igazítja
ki a Matróz. 

Akkor ott. Azt mondta, hogy
ezek direkt kisebb inflációt
mondanak, mint ami várható.
És ôk is tudják, elôre.

Kéri László úgy meglepôdik,
hogy precízen válaszol. Igen,
mondja, alultervezik… 

Azt mondják, folytatja
Dzsumbódzset, a kapitány,
hogy hatszázalékos lesz az
infláció, és akkor csak hat
százalékkal emelik a béreket
meg a nyugdíjakat. Erre ti-
zenkét százalékos lesz az inf-
láció, az nekik hat százalék
tiszta nyereség. 

Nem úgy van, apukám, szól
közbe most a Matróz. Most
éppen 10,8 %-os az infláció,

ez állítólag csúcs! Hetet ígér-
tek. És most azzal jönnek,
hogy igen, de mostantól az év
végéig már olyan alacsony lesz
az infláció, hogy kijön nekik a

hét százalék. Tudod, mit je-
lent ez? Hogy év végéig már
csak három százalék lehet,
vagy annyi se! 

Azt mondják, már el is kez-
dôdött, lementek a benzin-
árak, mosolyog a Doktor. Le
hát! De a benzinár olyan,
mint a váltóláz, egyszer föl,
egyszer le. Viszont a gyógy-
szerárak 6–8%-kal emelked-
nek, és az már marad! Annál
már csak több lesz! És mibôl
fogyaszt többet a jónép? Ben-
zinbôl vagy gyógyszerbôl?
Benzint csak az autós vesz,
gyógyszert mindenki. 

Ne beszélj mellé, nem errôl
van szó, vág közbe a kapi-
tány. Azt mondta a hosszú
nevû spiné… 

Moderáld már magad, szól
rá a Doktor, a férjével be-
szélsz! 

Nem számít, nyugtatja meg
ôket Kéri gyorsan, mert kí-
váncsi ezekre a hallatlanul
jól értesült figurákra. Értem
én így is... 

Ha nem bírod megjegyezni a
nevét, szólj, te izomagyú,
mondja a Doktor, kisegítlek.
Petschnig Mária Zita. És mi
az, hogy spiné?! Egy tudós
hölgy, kérlek szépen! 

A Doktor göthös girnyó a be-
hemót Dzsumbódzsethez ké-
pest, viszont egy entellektüel.

Na jó, mondhatom már az
ôszintét? Dzsumbódzset utál-
ja, ha félbeszakítják. Arról van
szó, hogy ez több száz milli-
árd tiszta haszon nekik. Ezt
mondta, mi? 

Kéri bólogat. Ezt. Igen, ezt
mondta.

Mondd meg neki haver,
hogy csípjük az eszét, de én
üzenem, hogy ezek egymás-
nak fognak esni. 

Jaj, ne! Ez megint elénekli itt
a Három aranyásót, kap ôsz fe-
jéhez a Matróz. És hogy meg-
akadályozza, ô kezdi énekelni:

„Ôk irigyelték az idegen
szép lovát,
és leütötték a lováról
majd elvették az aranyát…”

Ez már régi mese! 
Na és? Az egész Biblia nem ré-
gi mese? Mégis érvényes...

K e r t é s z  Á k o s
Honfitársaink

valószínûleg f igyelnek

M

Knut Hamsun: Éhség
Regény, lírai napló, önéletrajz,
egy testi és lelki állapot tükre,
avagy tündérmese...? Kissé mind-
egyik, és egészen egyik sem a vi-
lágirodalomnak ez a remeke, ame-
lyet hosszú idô múltán új köntös-
ben ismét kezébe vehet a magyar
olvasó. Knut Hamsun norvég író
Éhsége 1890 óta a világ szinte va-
lamennyi nyelvén megjelent, s az
éhezô oslói fiatalember érzelmes
története ma már ahhoz a bizo-
nyos kétezer könyvhöz tartozik,
amelyet a mûvelt embernek illik
ismernie. Hamsun idegen elnyo-
mókkal együttmûködô tevékenységét ma is elítéljük, mégis itt az
ideje, hogy eme kétségtelen nagy jelentôségû mûvét újra olvassuk.
Elôkészületben, megjelenik a harmadik negyedévben.

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

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

A HÁTTÉR Kiadó ajánlata

Megvásárolható a Bibliofil, Libri, Líra és Lant
könyvesboltjaiban, viszonteladóknak terjeszti a Saxum,

Pécsi Direkt, Tóthágas, Móró, Fix+3,
Talentum, Pult, Sunbooks könyvnagykereskedés.

Angela
Holy
nem
létezik.

Asi Doniro
kitalált
személy.

Csak az

Érzéki
ecset
igazi –
jó,
olvasmányos
mûvészregény.
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O L V A S Ó S Z E M Ü V E G

■ Darvas Iván könyvének szinte
minden oldala reveláció lehet va-
lamelyik olvasója számára – en-
gem (mindjárt elmondom, miféle
személyes okokból is) az a pár ol-
dal ragadott magával, de az na-
gyon-nagyon, ahol olyasmit sike-
rül megörökítenie, amit a legne-
hezebb. Ama régi, hajdanvolt kis-
Madách Színházbeli Liliomfi-elô-
adáshoz érve mondja el, miként
leste meg (nem a leskelôdés szán-
dékával) Dajka Margitot, aki a
próbák addigi során még nem ta-
lálta meg Kamilla kisasszony figu-
ráját, küszködött vele, ódzkodott
tôle, s akkor ott, öltözôbeli tükre
elôtt, egy kísérletképpen föltett
mû-orrból egy csapásra megszüle-
tett a remeklés, megvolt hozzá az
a jellegzetes, felejthetetlen hang-
hordozás is, amelyben már egy
élet (mármint Kamilla kisasszony
élete) volt benne, s amely mögött
átmenetileg el is tûnt a színésznô,
és csak a remekül eltalált figura
maradt. Darvas a teremtés egyik
pillanatának lett akkor tanúja, és
lett – nem túlzás, ha ezt mondom
– zseniális ábrázolója most, fél év-
századdal késôbb. Színházról írni
mindig így kellene, csak persze
nem lehet mindig így. Az ember
még olvasóként is áhítatossá vá-
lik, sôt boldoggá, fôként akkor
persze, ha (és itt a személyes vo-
natkozás) látta azt az 1950-es elô-
adást, mindkét szereposztásban,
még ha tízéves gyerekként is, és
van minek eszébe jutnia, felidé-
zôdnie abból az idôbôl. Például
fél füllel hallott suttogások a „fo-
yer”-ban, amikor a nézôk izgatot-
tan tárgyalták, hogy vajon „ez a
Darvas” miért „csak” Gyuri pin-
cért játszhatja, miért a Liliomfi-
nak bizony öregecske Ladányi Fe-
renc a címszereplô az egyik, s mi-
ért a nemcsak öregecske, de szá-
raz egyéniségû Bakay Lajos a má-
sikban? Errôl a Darvasról, így a
felnôttek, el lehetne hinni, hogy
Mariska éppúgy beleesik, mint
Kamilla kisasszony, hogyhogy ezt
nem látják? Mint tudjuk, a film-
változat rendezôje már tudta,
vagy mondjuk inkább így: merte
tudni. Az embernek óhatatlanul
feltolulnak az emlékei, s szeretné

tudni, nem kellett-e küszködnie a
nevetéssel Gyuri pincérnek, ami-
kor Pécsi Sándor, mint Szellemfi,
a szépen megterített vendéglôi
asztalra egyszer csak kitette az
üvegszemét, hogy jobban lássa a
felszolgált levest? És de jó is lett
volna olvasni arról, vajon csak a
nézôtér felôl látszott-e úgy, hogy
amikor Gyuri pincér (meg a töb-
biek) seggberúgás útján távolítják
el a fogadóból (a színpadról) az
öreg Schwartzot, vagyis alakítóját,
a színház szakszervezeti titkárát, a
nem éppen közkedvelt Jákó Pált,
némi privát lelkesedés is lendíti a
lábukat s állítólag a színfalak mö-
gött estérôl-estére két markos tûz-
oltónak kellett elkapnia az ille-
tôt... Félreértés ne essék, nem
pletykákat és nem anekdotákat
vár az olvasó, hanem többet ab-
ból a színházi légkörbôl, amit a
szervezô (éppen mert annyira is-
meri), íróként is tüneményesen
közel képes hozni hozzánk. Nem
mintha nem volna több ilyen re-
velációszámba menô részlete a
memoárnak. Ahogyan a vígszín-
házi Ványa bácsi elôadásáról ír,
megint azzal hökkent meg, hogy
valaki, aki (szerintem legalábbis)
minden idôk legjobb magyar
Asztrovja volt, íróként is olyan re-
meklésre képes, mely egykori ala-
kításához méltó.

S épp az ilyen csodák teszik kö-
vetelôdzôvé, sôt elégedetlenné az
embert. Miért siklik át Darvas
Iván egy kurta bekezdésnyi szö-
veggel József Attila Színház-beli
korszakán, holott – megint csak
az emlékeimmel hozakodom elô
– amikor hosszú „számûzetteté-
se” után Anouilh Becketjének
címszerepében visszatért, nem az
elsô percekben felcsattanó „poli-
tikai taps” jelezte igazán, hogy mi
történt, hanem a késôbb  beálló
megrendült csönd. Azt érezték
meg a nézôk, hogy a kedves, bá-
jos, elegáns fiatal színész helyett
egy súlyos egyéniség született,
akinek a hangját, tekintetét, moz-
dulatait szenvedések hitelesítik s
teszik „rátett hangsúlyok” nélkül
is jelentôssé. Csalódottá tett,
hogy szót sem ejt könyvében a
Közjáték Vichy-ben elôadásáról,

ahol érzésem szerint pályájának
újabb, csöndes fordulata követke-
zett be: olyan póztalannak, puri-
tánnak, önazonosnak azelôtt so-
ha nem láttuk. S ha már mohóság
és követelôdzés, hát sorolom a
többit is: micsoda mestermunka
volt az ô Floquet-je a Körtvélyesi
csíny c. Mikszáth-dramatizálás-
ban, vagy Don Cézar de Bazanja,
akit annyira fôszereplôvé tudott
növeszteni, hogy majd felbillent
a színpad, mikor jelen volt, még a
Madách-beli években!

Ezt a sok hiányérzetet persze a
Lábjegyzetek pompás leírásai invo-
kálták. Vérbeli regényírónak is be-
csületére válna az a jelenet, ami-
kor a börtönben (1956 után) a
foglyok (köztük szerzônk) és ôre-
ik együtt nézik meg házivetítésen
azt a filmet, melynek fôszerepét
Darvas éppen letartóztatása elôtt
játszotta el.

A figurák, a légkör, az egész szi-
tuáció kettôs (emberi és politikai)
groteszksége s mindennek hatás-
vadászattól mentes leírása telitalá-
lat, pontosabb lenyomata egy
kornak, mint sok tudós, okadatolt
tanulmány. Egyébként pedig épp
az ilyen részletek teszik megbo-
csátóvá még a szôrözésre oly haj-
lamos olvasót is. A szerzôt szá-
mos ponton becsapja a memóriá-
ja s nem ellenôrzi, hogy úgy volt-
e, lehetett-e úgy és akkor, amit le-
ír, holott egy tapintatosan szigorú
szerkesztésnek nem került volna
túl nagy fáradságába ezeket a té-
vedéseket helyreigazítani. Mert
hiszen hiába tény, hogy B. L.
nem volt a férje Dajka Margitnak
(Lajtos Árpáddal való legendás
házassága, a börtönt megjárt kato-
natiszt öngyilkossága színésznô
felesége halála után, maga is egy-
szer elmondandó história), de
változtat-e az bármit is annak a
Darvas által leírt jelenetnek az ér-
tékén, melyben B. L. bizonyos ki-
tételektôl óvná a színésznôt?
Vagy mondok mást: a Hûség c.
magyar dráma, melynek íróját
Darvas tapintatból nem nevezi
meg, bizony korántsem 1950/51-
ben készült s nem termelési drá-
ma volt, hanem Gyárfás Miklós-
nak a Rosenberg-házaspár utolsó,
siralomházban töltött estéjérôl
szólt 1953 decemberében – ám ez
a tévedés megint nem teszi ér-
vénytelenné annak leírását, hogy
miféle viszonyok uralkodtak ak-
kor a színházban. S ha már az

imént „B. L.”-t említettem – hát
ejtsünk pár szót a könyv címét
adó játékról is, arról, amely az in-
timitásokat a fôszövegbôl – az ol-
vasás nehezítésének reményében
– a lapalji jegyzetekbe utalja.
Semmi gondom ezzel a „poszt-
modernkedéssel”, de inkább csak
mosolyog rajta az olvasó. Hogyan
is képzelhette a szerzô, hogy akit
az ô életpályája izgat, aki írását
egy szuszra felhabzsolja, majd ép-
pen az apró betûs részekre nem
lesz kíváncsi! Nekem inkább úgy
tûnik, Darvas valamiféle etikai
mérce szerint mond vagy hallgat
el neveket: sajátos felfogása azt
diktálja, hogy akirôl bármi jót
mondhat, nevezze néven s az ár-
talmas, silány figurákat kíméli az-
zal, hogy elbújhatnak monog-
ramjuk mögé. Így lesz a vele
1946-ban rosszindulatú (s akkor
még csak H. F.-nek nevezett)
Hont Ferencbôl késôbb Hont Fe-
renc, az a funkci azonban, aki ôt
mindörökre eltiltotta volna – ha
rajta áll – a pályától, s aki késôbb,
történelmi elégtétel gyanánt egy
évad alatt csúfosan megbukott a
Nemzeti élén, mint „odatett”
igazgató, megmaradhat M. V.-
nek, holott – engem nem köt a
szabály – Meruk Vilmosnak hív-
ták. Ez a fajta nagyvonalúság Dar-
vas Ivánra nemcsak akkor jellem-
zô, amikor mások megnevezésé-
tôl vagy minôsítésétôl tartóztatja
meg magát. „Sosem felejtem el
Shakespeare Antonius és Cleo-
pátrájának Antoniusát” – emléke-
zik egyik alakítására – „Nem kife-
jezetten utánam kiált a szerep, de
azért valami csak eszembe jutha-
tott volna! Sajnos, csak arra em-
lékszem, hogy szenvedô pofával,
természetellenesen magas, kuko-
rékoló hangon végigüvöltöztem
az egészet!” Ahhoz, hogy valaki
ezt a luxust megengedje magának,
formátum kell. Nemcsak színészi
– emberi is. Szerzônk (könyvébôl
ítélve) olyan nagyúr lett, aki ép-
pen nem „fukar kezekkel” mér.
Megteheti. 

Darvas Iván: Lábjegyzetek
Európa Könyvkiadó, 2001.
307 oldal, 2500 Ft

A könyvem én vagyok
(és a lábjegyzetem is)
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– Különös módon Ön tényleg fiatal volt, amikor
„fiatal költô” lett: elsô kötete, a Fosztóképzôkkel
megjelenése idején csak 19 éves volt. Késôbb még kö-
tetet adott közre, de az 1987-es Napforduló már
legalább öt másik gyûjtemény anyagát tartalmazta.
Ennek megjelenése óta viszont – semmi. Mit jelent
ez? A költô Fábri hallgat? Vagy pedig szép csönd-
ben összegyûlik egy, hosszabb idôszak verstermését
egyszerre bemutató új kötet anyaga?

– Utolsó verskötetem óta alig írtam verset.
Én már akkor, a kötet szerkesztésekor, 1984-
ben úgy éreztem, ez lesz az utolsó versköte-
tem. Ugyanis olyan sok mindent csináltam
meg benne, amire korábban vágytam, hogy
egyszerûen úgy éreztem, a költészettel kapcso-
latban nincs több mondanivalóm. Tartalmilag
azért nincs, mert abban a kötetben ott van
minden, amit szerelemrôl, életrôl, halálról
mondani tudtam és akartam: formailag azért
nincs, mert minden létezô játékot eljátszot-
tam benne, a klasszikus antik versformáktól a
haikun és tankán át a szanszkrit és a magyaros
formákig, az epigrammától a balladáig. Én ezt
tudtam és ezt akartam írni. A többit mások
jobban tudták vagy tudják.

– Még a verseknél maradva: hadd idézzem két ré-
gebbi epigrammáját. „A köz helyett /én mondom ki
a közhelyet” – íme, az egyik. És a másik: „Bármit
is írunk, azzal mindig hatni akarnánk/ s minden
szó hat, mely szól s nem hatni akar”. Vajon „a köz
helyett” ma is a költô mondja ki a közhelyeket?
Nem a politika? S vajon nem luxus-e ma a „nem
hatni akaró” szó?

– Az elsô idézet ugyan egy önironikus epig-
ramma a költészet jelentôségérôl. A második-
ra letagadhatatlanul hatott a buddhizmus.
Tudja, tizenhét éve jógázom és meditálok.
Körülbelül azóta, amióta nem írok verset.
Tényleg úgy gondolom, hogy az ember sok-
szor nem tudja, hogy éppen valami fontosat
mondott. És fordítva, jelentôsnek hisz vala-

mit, ami hamarosan eltûnik a világból. Szerin-
tem például Rejtô Jenô sosem gondolt arra,
hogy egyszer még utcát fognak róla elnevezni.
A luxusra vonatkozó kérdést nem értem. Bizo-
nyos szempontból az egész mûvészet úgy,
ahogy van, luxus. Az emberiség egyik legpom-
pásabb luxusa. És mennyi minden lesz belôle,
ami már nem luxus. Ebben nagyon hasonlít a
szerelemre.

– Folytatásos regény, Negyvenkilenc nap, Az
elvarázsolt hangok, Bámészkodásaim könyve –
csupa széppróza a nyolcvanas-kilencvenes évekbôl.
Nyolc év telt el az utolsó megjelenése óta is. Mi a
helyzet a regény-, a novella-, a meseíró Fábrival?

– Két évvel ezelôtt írtam egy regényt. A
Negyvenkilenc nap címû kisregényemet írtam
újra. De eddig nem találtam rá kiadót. Talán
nem kerestem elég szorgalmasan.

– „Weblapja”, Ki kicsoda-szócikke szerint az Ön
számára régóta s egyre inkább csak a színház, azon
belül is a zenés színház a fontos. Ír és fordít drámát,
librettót, dalszöveget, dramaturgként és rendezôként
vesz részt musicalek és mûsorok elkészítésében, de ha
kell, menedzseri vagy produceri feladatokat is vállal.
Újabb produkciói mind lemezek és CD-k. A színhá-
zi elôadás azonban idôvel csak a nézôk emlékeiben
marad meg, már amíg. Mint írónak, nem hiányzik-
e, hogy munkásságának erre a részére egy régi mon-
dás elsô fele az érvényes: „Verba volant...”?

– Rendezni csak egyszer rendeztem, akkor spe-
ciel Puskint. A színházi elôadás egyébként meg-
marad, nevezetesen éppen a színdarabban. Spi-
ró azért írhatott egy remek könyvet a Shakes-
peare-színházról, mert Shakespeare darabjai
tükrözik a korabeli színpadi technikát és szoká-
sokat. Ahogyan Molnár Ferenc darabjai ôrzik a
régi Vígszínház világát. Ezért ostobaság a mai
magyar színigazgatók és rendezôk részérôl,
hogy nem rendelnek sokkal több új magyar da-
rabot a nagy színpadokra is. Senki sem fogja
tudni, hogyan rendezett egy Ascher Tamás vagy
egy Zsámbéki Gábor. Nincsen vagy alig van ró-
la feléleszthetô, mûvészi dokumentum, tehát
dráma. A videó élettelen, a videó nem számít.

– Nemrég beszélgettem ugyanitt Andrassew Iván-
nal, aki a mûveit hiányoló olvasót a számítógéphez
utalta, mondván, ott bármikor elérheti az írásait.
Vajon Ön is „átállt” a nyomtatott szöveg pártjától
az internet oldalára? Nem gondolja-e, hogy egy
könyvet kézbe venni, lapozni, aláhuzigálni mégis-
csak más, maradandóbb élmény?

– De igen. Nagyon szeretek könyvet olvasni.
De ha nincs más megoldás, a gépen is elolva-
sok egy darabot vagy egy tanulmányt. Regényt
nem szeretnék így olvasni.

– A Liget kiadott egy Tandori-bibliográfiát. Eb-
ben az Ön Tandori taniroda c. esszékötetét meg sem
említik, miközben (ha jól tudom), senki más nem írt

könyvet Tandoriról. Ehhez látszólag nincs köze an-
nak, hogy sem az Írószövetségnek, sem az írók szak-
szervezetének vagy más hasonló csoportosulásnak
nem tagja. Számomra ezek az apró tények mind azt
mondják, hogy Fábri Péter és az „irodalmi élet” kö-
zött hûvös távolságtartás van. Igaz-e ez, miért ala-
kult így s akar-e változtatni rajta? Nem hiányzik-e
ez a közeg, akár csupán mint szakmai visszhang?

– Nem tudom, miért alakult így. Régen, még
a három T idején, elég sok tûrt vagy tiltott író-
kollégámnak szerkesztettem mûsort, így a Liget
szerkesztôinek is. Másokról írtam. Megint má-
sokat dramaturgként bíztam meg különbözô
munkákkal. Magyarán én mindig nyitott vol-
tam mások tehetségére. Ami az irodalmi köze-
get illeti, igen hiányzik. A szakmai visszhang is
nagyon hiányzik. De az már – az elsô versköte-
temet leszámítva – akkor sem volt meg, amikor
még könyveim jelentek meg. Az elsô kötetem
visszhangja pedig az életkoromnak szólt, nem
a teljesítményemnek. Ez az irodalmi visszhang-
talanság egy ideig nagyon fájt, mára megszok-
tam. Egyrészt rájöttem, hogy másoknak az
enyémeknél súlyosabb problémái vannak.
Másrészt én boldogtalan költôbôl boldog dal-
szövegíróvá képeztem át magamat. A dalszö-
vegírásnak sokkal szigorúbbak a szakmai krité-
riumai, mint a költészetnek és ez nekem tetszik.
Bár én a költészet szakmai részét is élveztem és
nagyon jól is csináltam. De én nem érzem ma-
gamat kevesebbnek attól, hogy amit írok, azt el-
éneklik vagy eljátsszák. Ráadásul elég lusta is
vagyok. Nemrég ugyan megszámoltam, hogy
eddig négy nyelvbôl összesen tizenhét prózai
és zenés darabot fordítottam le és több mint a
felét az íróasztalfióknak. Ez azért elég tisztessé-
ges teljesítmény. Most tavasszal pedig írtam egy
vígjátékot. De ami mindezeknél fontosabb, re-
mek családom van, sokat olvasunk, sokat uta-
zunk, moziba és színházba járunk, összejárunk
a barátainkkal, sportolunk és egyáltalán, szere-
tünk élni. Olyan nagy ügy, ha mások írják meg,
mennyi hülyeséget mondtak és csináltak az em-
berek 2001-ben?

Írófaggató
Nádra Valér ia megkérdezte

Fábri Pétert
Fábri Péter (1953) író, költô, dalszöveg-
író, mûfordító. Pályáját hagyományos
módon: költôként kezdte. Szinte minden
mûfajban alkotott figyelemre méltót, de
legkitartóbban a színház, fôként a zenés
produkciók vonzották magukhoz. Nem
csak könyveket írt, munkásságának je-
lentôs részét teszik ki azok a lemezek és
CD-k, melyeknek szövegét leggyakrab-
ban felesége: Kováts Kriszta énekes-szí-
nész számára ô készítette. Publicisztikai
munkássága, melyet korábban sokan ol-
vastak szívesen, az utóbbi idôben már
leginkább csak az interneten érhetô el.
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■ Liptay Katalin mûsorveze-
tô: – Szerepeltek már az Iro-
dalmi Újság mai adásában
történelmi regényt író írók,
vendégünk volt egy újságíró,
aki egyben politológus, tehát
kicsit történész is, most pedig
egy valódi történész és könyve
következik. A könyv a triano-
ni békeszerzôdésrôl szól, tehát
ez egy jóval kisebb és körülha-
tároltabb téma, mint az elôzô,
nagysikerû szintézise, a Ma-
gyarország története a 20. szá-
zadban, mégis ez a téma na-
gyon szerteágazó, ágas-bogas,
úgy is mondhatnám, hogy idô-
zített bomba is, hogy Spiró
Györgynek és Kukorelly End-
rének a Balkánra utaló szava-
ira utaljak én is most.

Marton Éva: – Liptay Katalin
kolléganôm azzal fejezte be egyik
korábbi gondolatát, kár hogy ez a
Monarchia szétesett végleg. Maga
a trianoni béke erre pontot tett vég-
legesen. Professzor úr a két világ-
háború közti történelemmel foglal-
kozik. Ha jól tudom, ifjú egyete-
mista kora óta. Az ellenben, hogy
csak most jelenhetett meg a Tria-
non, gondolom, ehhez hozzájá-
rult, hogy a források kutathatób-
bak lettek, hogy megnyíltak példá-
ul az orosz levéltárak...

Romsics Ignác: – Nem ez a
válasz, legalábbis ami belülrôl
engem illet. Én azért írtam
most a trianoni békeszerzôdés-
rôl könyvet, mert az Osiris Ki-
adó két éve elkezdett nyaggat-
ni, hogy írjak errôl egy köny-
vet. És az Osiris Kiadóval egy
sajátos, bensôséges kapcsolatot
alakítottam ki az elmúlt évek-
ben. Ez az egyik ok. A másik:
az igaz, hogy az elmúlt tizen-
öt–húsz évben magyar és nem
magyar levéltárakban és
könyvtárakban mellékesen
elég sok anyagot gyûjtöttem
errôl össze, de ez a két ok va-
lószínûleg nem lett volna elég.
A harmadik szempont, ami
miatt tavaly augusztustól ezen
a könyvön dolgoztam, a tava-
lyi, 80. évforduló kapcsán
több olyan megnyilatkozást
tapasztaltam, amelyrôl úgy
gondoltam, hogy erre törté-
nészként érdemes reagálni, és
van mondanivalóm.

M. É.: – Gondolom, az elmúlt
évtizedekben rengeteget változott
Trianon megítélése.

R. I.: – Ezzel úgy voltunk,
hogy a két világháború kö-
zött ez a politikának is és a
történetírásnak is egyik köz-
ponti problémája volt. Aztán
következett 1947 után egy
olyan, közel fél évszázados
idôszak, amikor errôl nem le-
hetett beszélni és csak a
nyolcvanas évek elején kezd-
tek az emberek errôl ismét
beszélni. 1983-ban jelent
meg Ormos Máriának a Tria-
non-könyve. 1990 után pedig
mintha túl sokat beszélnénk
róla ismét, vagy talán nem is
túl sokat, hanem nem mindig
racionálisan, hanem érzelem-
tôl fûtötten, indulatosan. És
én megpróbáltam ebbe a dis-
kurzusba történészként racio-
nálisan érvelve belekapcso-
lódni.

M. É.: –  Mennyire lehet, hiszen
ez a mai napig érzelmeket szít, ob-
jektíven, tárgyilagosan kutatni,
megírni a témát?

R. I.: – Azt gondolom, az
olvasó majd el fogja dönteni
ezt, hogy mennyire lehet. Az
én törekvésem mindenesetre
ez volt. Mert ha magánem-
berként meg is engedhetem
magamnak az indulatot,
hogy bizonyos kérdésekben
indulatos legyek, mint törté-
nész, azt hiszem, töreked-
nem kell arra, hogy egyfajta
kívülállással, racionalitással,
objektivitással, az okokat
megmagyarázva, értelmezve
írjak errôl a témáról, ne pedig
úgy, hogy érzelmeket, indu-
latokat keltsek az emberek-
ben, amelyek egyébként is
bennük vannak.

M. É.: – Az Apponyi vezette bé-
kedelegáció ott tárgyalt, mennyire
változtathattak volna ezen a bé-
kén, mennyire állt rajtuk, hogy ho-
gyan záródik majd 20-ban a tria-
noni béke?

R. I.: – Mire az Apponyi Al-
bert vezette békedelegáció
1920 januárjában Párizsba ér-
kezett, a magyar határok ké-
szen állottak, sôt készen állot-
tak már 1919 március-áprilisá-
ra. Tehát itt legföljebb arról

lehetett volna szó, hogy apró
részletkérdésekben módosul-
nak a határok és ez föl is me-
rül 1920. március–áprilisban
kétszer is, Párizsban is és Lon-
donban is. És hogyha röviden
kell válaszolnom, azt monda-
nám, azért nem történik vál-
toztatás a korábban kialakí-
tott határokon, mert ezt az
utódállamok és az utódálla-
mokat támogató francia poli-
tika semmilyen mértékben
nem helyeselte vagy nem tá-
mogatta. Az Egyesült Álla-
mok, amely támogatta volna
vagy támogathatta volna, ek-
kor már nem vesz részt a bé-
kekonferencián, a britek meg-
osztottak voltak. Tehát egé-
szében véve a mérleg nem a
vesztes Magyarország, hanem
a gyôztesnek elismert szerb-
jugoszláv, román illetve cseh
oldal javára billent.

M. É.: – Említette, hogy há-
rom nagyhatalom is osztozkodik
itt a térségen,  mennyire tekintet-
ték tényleg koncnak ezt a térséget
és eszerint döntöttek arról, ho-
gyan záródik majd a tárgyalás.

R. I.: – Nem tekintették
koncnak. Ilyet, hogy konc, le
nem írtam volna ebben a
könyvben. Azért nem írtam
volna le, mert racionálisan
megmagyarázható az, hogy a
nagyhatalmak miért döntöt-
tek úgy, ahogy döntöttek. Ez
számunkra nagyon kedvezôt-
len döntés, ez kétségtelen,
ezzel egyetértek. De nem
koncként kezelték, hanem
gazdasági, etnikai, stratégiai
szempontok alapján döntöt-
tek úgy, hogy a multietnikus,
soknemzetiségû birodalom,
mint amilyen a Monarchia is
volt, nem felel meg annak a
biztonságpolitikai, stratégiai
elképzelésnek, amely szem-
pontjukból fontos volt, elsô-
sorban francia szempontból.
És úgy gondolták, hogy egy
Csehszlovákia vagy egy Len-
gyelország, vagy egy nagyobb
Románia jobban megfelel an-
nak a célnak, amely mögött
tulajdonképpen Németor-
szágnak a keleti irányú ter-
jeszkedésének a föltartóztatá-
sa és meggátlása állt egyfelôl,
másfelôl pedig a régi szövet-
séges Oroszország kiesésének

következtében keletkezett
hatalmi vákuumnak a kitölté-
se. Lehet, hogy tévedtek, le-
het, hogy nem, de úgy ítélték
meg, hogy az Osztrák–Ma-
gyar Monarchia és ezen belül
a soknemzetiségû  történelmi
Magyarország erre a célra
nem alkalmas, hanem ezek a
kisállamok lesznek alkalma-
sak. Nagyon hamar kiderült,
hogy azok sem voltak erre al-
kalmasak.

M. É.: – Meghatározó volt-e az,
hogy Magyarországnak mint egy
nemzetiségnek a Monarchián be-
lül milyen volt a szerepe, a nemze-
tiségeknek az egymáshoz való vi-
szonya abban, hogy aztán hogyan
döntöttek?

R. I.: – Ôk ezt nem nagyon
mérlegelték, illetve készpénz-
nek vették azt, amit errôl az
utódállamok propagandája a
békekonferencia elôtt és alatt
mondott, de egy tény: Ma-
gyarország összlakosságának
Horvátország nélkül közel
ötven százaléka, Horvátor-
szággal együtt több mint öt-
ven százaléka nem magyar
anyanyelvû volt. Az is tény,
hogy ezeknek a nemzetiségi
csoportoknak, eltekintve a
városi németektôl, a zsidók-
tól, kisebb csoportoktól, a
nagy tömegben, nagy töm-
bökben együtt élô nemzetisé-
gi lakosság azzal a helyzettel,
ami a dualista idôszakban
Magyarországon fennállott,
elégedetlen volt, és nem elé-
gítette ki a magyar politika.
Tehát olyan döntéseket hoz-
tak a vesztes háború végén,
amelyek az elválás, a szepara-
tizmus irányába mutattak. Ez
önmagában valószínûleg
nem lett volna elég a Monar-
chia és Magyarország föl-
bomlásához, de egy nagyha-
talmi támogatással ez bizo-
nyult meghatározónak és
döntônek, és ezzel szemben
nem tudott Magyarország
olyan erôt fölmutatni, amely-
lyel ez esetleg módosítható
lett volna.

(Elhangzott az Irodalmi Újság
2001. június 9-i élô, egyenes adá-
sában a Vörösmarty térrôl. Szer-
kesztô: Kulcsár Katalin. Felelôs
szerkesztô: Kôrösi Zoltán.)

Kurzus-dísz helyett diskurzus
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■ Csatlakozási felhívás
Az Olvasás Éve Programiroda
olyan iskolai, települési és orszá-
gos rendezvények tervezetét vár-
ja, melyek középpontjában az
olvasás élménye, tanítása-tanulá-
sa és a könyv, mint az egyik leg-
fontosabb kulturális érték áll. A
csatlakozó rendezvények beke-
rülnek az Olvasás Éve hivatalos
programjába, megjelennek a
programfüzetben és a honlapon,
rendszeresen beszámol róluk az
írott sajtó, a rádió és a televízió.
A felhívás 2001. július 1-jén jele-
nik meg, és július 31-ig várjuk a
programtervezeteket. A felhívás
szövege hamarosan olvasható a
honlapon és a hallható a híradá-
sokban.

■ Utazás a könyv körül –
iskolai vetélkedô
Az Utazás a könyv körül vetélke-
dô 2001. július 1-jén kerül meg-
hirdetésre két korcsoportban (ál-
talános és középiskola). A vetél-
kedôre 5–10 fôs csapatok jelent-
kezhetnek, nemtôl és iskolától
függetlenül. Az éppen aktuális
feladatokat – amelyek persze
mindig kapcsolódnak valaho-
gyan az olvasáshoz – az Olvasás
Éve honlapján találhatják meg a
versenyzôk. A vetélkedô elsô sza-
kasza augusztus 30-án zárul. A
legjobban szereplô csapatok a va-
lóságban is átélhetik egy-egy re-
gény fôhôseinek kalandjait.
Hogy melyek lesznek ezek a regé-
nyek? Figyeld a feladatokat!!! A
vetélkedô szeptembertôl folyta-
tódik egyre érdekesebb feladatok-
kal és még izgalmasabb díjakkal.

■ Indul az Olvasás Éve Kamion
A 2001. július 1-jétôl útra kész,
számítógépekkel és mûholdas,
internetes technológiával felsze-
relt kamion egész évben járja
majd az országot, megadva a le-
hetôséget a kistelepülések lakói-
nak, egy-egy személyes vagy ép-
pen internetes író-olvasó találko-
zón való részvételre. Várjuk az
önkormányzatok, az iskolák és
egyéb közösségek mielôbbi je-
lentkezését, hogy összeállíthas-
suk az Olvasás Éve Kamion út-
vonalát.

■ Karitatív Könyvgyûjtô akció
augusztusban
Augusztus végén a könyvszakma
szereplôi nagyszabású karitatív
könyvgyûjtô akciót szerveznek,
felkérve minden kiadót és kereske-
dôt, hogy könyvadományaikat
hozzák el és ajánlják fel hazai és

határon túli kulturális közösségek-
nek, iskoláknak, kórházaknak,
szociális otthonoknak, hátrányos
helyzetû családoknak.

■ Fogadj örökbe egy könyvet!
A programhoz csatlakozók (ma-
gányszemélyek, cégek) kiválaszt-
hatják valamely könyvtár egy bi-
zonyos kötetét, és egy elôre meg-
határozott összeg befizetésével
örökbe fogadhatják azt – támogat-
va ezzel az adott könyvtárat. Az
örökbe fogadható, illetve a már
örökbe fogadott könyvekbôl az
Olvasás Éve honlapján elérhetô
kiállítás és adatbázis készül.

■ EDUCATIO 2001
Nemzetközi Oktatási Szakkiállítás
és Börze 2001. november 22–25.
Budapest Vásárközpont. Az Okta-
tási Minisztérium 2001-ben is
megrendezi a magyar oktatás leg-
nagyobb szakmai seregszemléjét,
az EDUCATIO-t. A kiállítás idén
20 000 m2-en, mintegy 500 kiállí-
tóval – köztük igen jelentôs
könyvszakmai részvétellel – és
száznál több elôadással és prezen-
tációval várja az érdeklôdôket. A
kiállítás társrendezvényeként, azo-
nos idôpontban kerül megrende-
zésre a Felsôoktatási Tankönyv-
börze, a fôiskolai és egyetemi
jegyzetek hagyományos bemuta-
tója és vására.

■ Marosvásárhelyi Nemzetközi
Könyvvásár
A novemberi Marosvásárhelyi
Nemzetközi Könyvvásáron, mely
a határon túli magyar területek
legnagyobb szabású rendezvé-
nye, a korábbi éveknél sokszoro-
san nagyobb magyar könyvszak-
mai jelenlétet tervezünk, s a Ro-
mániai Magyar Könyves Céhhel
és az erdélyi kollégákkal együtt-
mûködve nagyszabású akciót in-
dítunk a határon túli magyar
anyanyelvi közösség értékes ma-
gyar könyvekkel való ellátása ér-
dekében.

■ Gyermekkönyvhét
Mikuláskor – tízéves szünet után
– újra életre hívjuk a Gyermek-
könyvhét országos rendezvény-
sorozatát, együttmûködve a
gyermekkönyv-kiadókkal, a ke-
reskedô cégekkel, a gyermekiro-
dalom legjelesebb hazai és hatá-
ron túli képviselôivel. A tan-
könyvkiadók olvasási csomagok-
kal segítik majd az általános is-
kolák élô irodalomóráit, a gyer-
mekirodalmi folyóiratok, újsá-
gok kiadói ajándék példányokat

küldenek az iskolákba és óvo-
dákba, a magyarországi közala-
pítványok közvetítésével pedig
gondosan válogatott, igényes
könyvajándékok kerülnek a ha-
táron túli egyházi és állami isko-
lákba, kulturális közösségekbe,
olvasótáborokba.

■ Karácsonyi Könyvvásár
A 2001. évi Karácsonyi Könyvvá-
sár százéves tradícióra visszate-
kintô, igen sok olvasót megszólí-
tó rendezvénysorozat. A hagyo-
mányosan az ajándékozás gesztu-
sával összekapcsolódó nagy köny-
ves rendezvény alkalmából a
könyvkiadók, a kereskedô cégek,
a különbözô civil szervezôdések,
egyházi és karitatív szervezetek az
írott szó ajándékcsomagjait állít-
ják össze a szociálisan hátrányos
helyzetûek számára, könyva-
jándékokat juttatva el a határon

túli magyar egyházi és oktatási
közösségek, intézmények, iskolák
számára, mindenekelôtt a Vajda-
ságba, Kárpátaljára, Erdélybe és a
Felvidékre. Az Olvasás Napja,
2002. május 25-e országszerte az
olvasás jegyében zajlik és nyuga-
lomban, harmóniában telik el a
programhoz csatlakozók számá-
ra. Egy rövid idôre megpróbáljuk
megállítani a rohanó idôt, kelle-
mes környezetben, halk háttérze-
ne és egy kávé mellett, jó könyve-
ket olvasunk vagy olvasnak fel ne-
künk. Mögöttünk egy év, remél-
jük eredményes munkája, s ha va-
lóban jól dolgoztunk, jó néhá-
nyan ünnepeljük majd az Olvasás
Napját. Az Olvasás Éve program-
ja folyamatosan bôvül. Legyen
Ön is alkotója a rendezvénysoro-
zatnak!

www.olvasaseve.hu

Ha Ön már mûködô könyvesboltot
üzemeltet és
– problémája van az árubeszerzéssel,
– gondja van a készlet-finanszírozással, és

ezért nem elég széles a választéka,
– igényelné egy nagy tapasztalatokkal ren-

delkezô könyvkereskedelmi vállalat
könyvszakmai és marketing támogatását,

– hasznosítani tudná egy sok boltot üze-
meltetô könyvesboltlánc szolgáltatásait;

ha Ön most kíván új vállalkozásként
könyvesboltot nyitni
– és ehhez szívesen élvezné az egyik leg-

nagyobb magyar könyvesbolthálózat
támogatását;

és tulajdonosa vagy bérlôje egy, az ország
bármely részén lévô, központi helyen el-
helyezkedô 60–120 négyzetméteres üzlet-
helyiségnek, 

akkor csatlakozzon franchise hálózatunk-
hoz és élvezze a következô elônyöket!

– folyamatos, igényes könyvellátás,
– bizományosi konstrukció számítógé-

pes áruforgalmi rendszeren keresztül,
– rendkívül széles könyvválaszték,
– folyamatos értesítés a megjelenô új-

donságokról,
– forgalom függvényében emelkedô árrés,
– árrés-prémium a Líra és Lant csoport

kiadóinál megjelent könyvekre,
– teljes jogú részvétel a Líra és Lant köz-

ponti marketingjében,
– egy tôkeerôs, jó hírû vállalat arculata,
– könyvszakmai, kereskedelemtechnikai,

számítástechnikai betanítás, folyama-
tos tanácsadás,

– boltátalakítás, berendezés a modern
könyvkereskedelmi követelményeknek
megfelelôen.

Referenciáink a saját és a már
mûködô franchise boltjaink:

Fókusz Könyváruházak

1072 Budapest, Rákóczi út 14.
4026 Debrecen, Hunyadi u. 8–10.

3530 Miskolc, Széchenyi u. 7.
7621 Pécs, Jókai u. 25.
6720 Szeged, Tisza L. krt. 34.
Fókusz Online Könyváruház –
www.fokuszonline.hu

Szakkönyváruházak

Infotéka Könyvesbolt –
1088 Budapest, Rákóczi út 27/b.
Iskolacentrum –
1051 Budapest, Október 6. u. 9.
Mediprint Orvosi Könyvesbolt –
1053 Budapest, Múzeum krt. 17.
Mûszaki Könyváruház –
1061 Budapest, Liszt Ferenc tér 9.
Technika Könyvesbolt –
1114 Budapest, Bartók B. út 15.

Minden, ami zene

Kodály Zoltán Zenemûbolt,
Antikvárium és Hangszerbolt –
1053 Budapest, Múzeum krt. 21.
Rózsavölgyi és Társa Zenemûbolt –
1052 Budapest, Szervita tér 5.

Könyvesboltok

3300 Eger, Bajcsy Zs. u. 2.
9021 Gyôr, Arany János u. 3.
3530 Miskolc, Bajcsy Zs. u. 2–4.
5900 Orosháza, Gyôry Vilmos tér 1.
5540 Szarvas, Szabadság u. 30.
2000 Szentendre, Fô tér 5.
6600 Szentes, Kossuth u. 11.
9700 Szombathely, Király u. 1.
8300 Tapolca, Fô tér 10.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:

Líra és Lant Rt.
1052 Budapest,
Szervita tér 5.
Telefon: 235-5020
Fax: 318-4107
Internet: www.lira.hu
E-mail: lira@lira.hu

Csatlakozzon a Líra és Lant Rt.
franchise hálózatához!

www.fokuszonline.hu

Az Olvasás Éve Programirodájának
tervezett nagyobb eseményei
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Minden könyv egy helyen!
TANKÖNYVCENTRUM
a Kódex Könyváruházban

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

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

Minden könyvet egy helyrôl!

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

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

„Mindenfélét, de nem mindent”

Elôzetes telefonos egyeztetés alapján 
díjtalan kiszállás, szállítás.

Libri sikerlista
2001. június 1–15.

A Libri üzlethálózatban regisztrált vásárlások  számítógépes összesítése alapján

SZÉPIRODALOM

1. Sasson, Jean:
A fátyol mögött

Gabo Könyvkiadó

2. Sasson, Jean:
A hercegnô lányai
Gabo Könyvkiadó

3. Márai Sándor:
Eszter hagyatéka

és három kisregény
Helikon Kiadó

4. Sasson, Jean:
Királyi sivatag

Gabo Könyvkiadó

5. Körkép 2001
Magvetô Könyvkiadó

6. Janikovszky Éva:
De szép ez az élet

Móra Ferenc
Könyvkiadó

7. Kundera, Milan:
Nemtudás

Európa Könyvkiadó

8. Vonnegut, Kurt:
Áldja meg az Isten,

dr. Kevorkian
Gulliver Könyvkiadó

9. Steel, Danielle:
Utazás

Maecenas Könyvek

10. Fielding, Helen:
Bridget Jones naplója
Európa Könyvkiadó

ISMERETTERJESZTÔ

1. Schmuck Andor:
Bal-eseteim

EPS Trade Kft.

2. Darvas Iván:
Lábjegyzetek

Európa Könyvkiadó

3. Gróf Edelsheim
Gyulai Ilona Horthy
István kormányzó-
helyettes özvegye

Becsület és kötelesség 2.
Európa Könyvkiadó

4. Havas Henrik:
Negyvenkilencesek
Alexandra Kiadó

5. Popper Péter:
Holdidô
Saxum

6. Gróf Edelsheim
Gyulai Ilona

Horthy István kor-
mányzó-

helyettes özvegye
Becsület és kötelesség 1.
Európa Könyvkiadó

7. A negyedik lövés
W. Stoker Kft.

8. Lengyel László:
Kis magyar bestiárium

Helikon Kiadó

9. Romsics Ignác:
A trianoni

békeszerzôdés
Osiris Kiadó

10. Bóta Gábor
(szerk.):
Sinkovits

Hungalibri Könyvkiadó

GYERMEK, IFJÚSÁGI

1. Sachar, Louis:
Bradley,

az osztály réme
Animus Kiadó

2. Barbo, Maria S.:
Hivatalos pokémon

kézikönyv
Egmont Kiadó

3. Rowling, J. K.:
Harry Potter

és a Bölcsek Köve
Animus Kiadó

4. Rowling, J. K.:
Harry Potter

és a Titkok Kamrája
Animus Kiadó

5. Rowling, J. K.:
Harry Potter

és az azkabani fogoly
Animus Kiadó

6. Rowling, J. K.:
Harry Potter

és a Tûz Serlege
Animus Kiadó

7. Lowry, Lois:
Az emlékek ôre
Animus Kiadó

8. Sachar, Louis:
Stanley, a szerencse fia

Animus Kiadó

9. Lázár Ervin:
Az aranyifjítószóló

madár
Osiris Kiadó

10. Lowry, Lois:
Számláld meg
a csillagokat

Animus Kiadó

Magyar szerzôktôl:

1. Lawrence, Leslie L.:

Véresszakállú Leif és a lávamezô Gesta

2. Gróf Edelsheim Gyulai Ilona:

Becsület és kötelesség 2. Európa

3. Gróf Edelsheim Gyulai Ilona:

Becsület és kötelesség 1. Európa

4. Klösz Gy.–Lugosi Lugo L.: Budapest 1900–2000. Vince

5. Márai Sándor: Füveskönyv Helikon

6. Friderikusz Sándor: Az én mozim Park

7. Látnivalók Magyarországon –

Vendégváró útikönyvek Well-Press

8. Márai Sándor: A négy évszak Helikon

9. Márai Sándor: A gyertyák csonkig égnek Helikon

10. Nógrádi Gábor: Petepite Presskontakt Bt.

Külföldi szerzôktôl:

1. Sachar, Louis: Badley, az osztály réme Animus

2. Sasson, Jean: A fátyol mögött Gabo

3. Milne, A. A.: Micimackó – Micimackó kuckója Móra

4. Rowling, J. K.: Harry Potter és a Bölcsek Köve Animus

5. Sasson, Jean: A hercegnô lányai Animus

6. Sasson, Jean: Királyi sivatag Gabo

7. Rowling, J. K.:

Harry Potter és az azkabani fogoly Animus

8. De Sade, Marquis:

Szodoma százhúsz napja Athenaeum

9. Ende, Michael: Momo Móra

10. Rees, Martin: Csak hat szám Vince

A Fókusz Könyváruház sikerlistája

2001. június 6.

OLVASÁS ÉVE –  KEZDJÜK A NEHEZÉVEL

50 %-os  Typotex akc ió
a L ib r i  m inden bo l t jában

2001.  jú l ius  2–31.

HIRDETÉSFELVÉTEL

TELEFON: 209-1875
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Csokonai Attila:
InEdith
Fekete Sas Kiadó, 103 old., 728 Ft

„Rémítô és vidító játékokat”
egyaránt változatlanul szeret
játszani a pályakezdô köteté-
vel 1981-ben jelentkezett Cso-
konai Attila, ki most közel
száz verssel ismét tanúságot
tesz derûre is fordítható boru-
látásáról, meg arról, hogy a vi-
lág dolgaiba belegondoló köl-
tô mind a fölidézhetô történe-
lemben, mind a jelenidejû
megfigyelésekben bármikor
talál magvas reflektálnivalót.

Versvilágába mintha kevés-
bé engedné beszüremkedni
az önkínzóan bensô élmé-
nyeket. Róluk olykor elegen-
dônek vél olyan aforizmákat
közreadni, hogy „Kozmikus
magányunk önmagának ha
üzen.” Viszonylag ritka én-
versei egyikében ez a pontos
és kemény definíció azt is je-
lentheti, hogy sokszor nem
tartja szükségesnek a teljes
kitárulkozást. Egyúttal talán
tapintatból megkímél ben-
nünket attól, hogy tanúi le-
hessünk érzelmi viharainak,
miközben útkeresésének ál-
lomásain kifulladva meg-
megpihen.

Közvetetten vagy jelképesen
annál inkább szabadjára enge-
di akasztófahumorral is felsze-
relt kérdéseit szellemi környe-
zetérôl. Egy gondolatgazdag
lírikust ugyanis éppúgy nem
hagynak nyugton a jelen idôs
ügyek, mint azok a történések,
melyekkel akár negyedszáza-
da, szétesésükben, épp költôi
eszmélésekor találkozott. Csil-
lapíthatatlanul gyors reagáló-
kedvét a napi megfigyelések,
látványok és hallomások majd
ugyanolyan erôsen gerjesztik,
mint olvasmányélményei.
Ezért jellemzôk rá a rövidrefo-
gott, négy-nyolc soros meg-

nyilatkozások. Még inkább
képviselik ezt az attitûdjét
azok a kisebb darabokból
összeláncolt laza füzérversek,
amelyekben összegezôdik pil-
lanatnyi mondandója a létezô
vagy a képzelt külvilághoz va-
ló viszonyáról.

Interakvititása mindenesetre
elnyomhatatlannak és fáraszt-
hatatlannak látszik. Ez az
adottsága egyben bizonyosság
arra, hogy lírai tevékenységét
akkor se függeszti fel, ha a be-
fogadó közeg elvékonyul
(mert a megcsappant számú
versolvasókat elszippantják a
huszonegyedik század külsôd-
legesebb élményei).

Csokonai – a magyar klasszi-
kusok mellett – Heinrich Hei-
nét is követendônek választot-
ta. Nem idegen hát tôle a (né-
mi joggal) rossz hírbe kevere-
dett közéleti költészet maga-
sabbrendû mûvelése. Ez indo-
kolja az olyan álnaivan gú-
nyos kérdéseit, hogy „vannak-
e semleges hatalmak” vagy az
ilyan találatait: „félelem és
munkanélküli lovagok.” Szin-
tén évülhetetlen és kikerülhe-
tetlen számára az efféle aktua-
litások versbe emelése: „látod
az eszmét érdeknek kinevez-
ték”. stb.

Sanzon minden idôben címû,
könnyed lejtésû, ám nehéz
gondokat görgetô kötet-záró
akkordjába kilencszer tér visz-
sza a makacs faggatózás: „Mit
ér, ami van?” Végsô konklúzi-
ója errôl sajnos pesszimista:
sem a varázslat, sem a  sza-
bályzat, sem a siker, sem a
gyógyító idô nem képes any-
nyit segíteni az egyes embe-
ren, hogy legalább a lelke
megmeneküljön.

Sokfelé tekintô, gyerekem-
lékeket s ifjúi szerelmeket
egyaránt ôrizô költészete
mégsem egészében tükrözi
azt a keservesen kivagyi han-
gulatát, amely ezt a félelme-
tes sort hívta elô belôle:
„Hadd lássam, a nincsenbôl

miként lesz semmi.” (Arany-
köd) Ekkora fesztávolságú –
egzisztenciális – tömörítése-
ket nem szikráztat fel önélet-
rajzi vonatkozású mûveiben.
Itt a megszokott fanyarságá-
val valamilyen rebbenékeny
gyöngédséget vegyít egybe,
elôvigyázatos kifejezésvá-
lasztással, támadhatatlan
mondatkezeléssel. Ide sorol-
ható számos munkája közül
kiemelném a Testamentumot
a maga „hiánytalan álmú”
nyári nosztalgiájával, vagy a
Szülôfalum hét utcáját a név-
adók történelmi szerepét fel-
villantó frappáns jellemzése-
ivel. A szellemi nagyságaink
helyzetébe illeszkedô sze-
repvers egyébként igencsak
jól „fekszik” a filológiailag
sem rosszul eleresztett Cso-
konainak. Kiugró példa erre
a Négysoros Horatio jegyzetei-
bôl, amely (úgy hiszem) átté-
teles összegzése költônk és
világunk jelenlegi állapotá-
nak az imitált drámai mono-
lóg emberpróbálóan nehéz
mûfajában.

Iszlai Zoltán

Lackfi János:
Elképzelhetô (versek)
Nagyvilág Kiadó, 980 Ft

Címlapján egy pompás ruhá-
jú, kerek fejû Medici-gyer-
mek kezében egy madárkát
szorongat. Mi történik vele?
Minden „Elképzelhetô”,
mint a kötet címe is jelzi. A
képzelet határait mozgatja a
kötet felvezetô versében
megjelenô bûvész is, akinek
aktatáskája kendôvé, újságja
szürke galambbá, szôlôfürtje
porcukorrá válik . Az „elkép-
zelhetô, hogy …”-ban szám-
talan befejezés és megoldás
rejlik, ehhez igazodik a
könyv széttartó kompozíció-
ja, ahol Lackfi János az el-
múlt 3 év mintegy százötven
versét fogta egybe. Elôzô,

szakrális jellegû verseskötete
után visszatért a játékosság-
hoz, a különbözô költészeti
elemek variálásához. Dalsze-
rû és kötött versformák, a
hétköznapi élet ritmusát imi-
táló- és paródiaversek válta-
koznak a kötetben. Nagyon
konkrét dolgokról, a köznapi
élet apróságait idézik ezek a
nagyon is földhözragadt ver-
sek, szerzôjük ugyanakkor az
eddigi kötetekhez hasonlóan
törekszik a fokozatosság
megvalósítására: az egyszerû
kompozíciókat bonyolultab-
bak követik, a verseket lép-
csôzetes szerkezetbe rende-
zésével. A múltbeli egerészés, a
Háztáj a mindennapok apró-
cseprô gondjait – a négy-
gyermekes családapa környe-
zetét – elevenítik fel, az Utca-
bálban és a Fonák dalokban a
korábban megszokott játé-
kos-ironikus rájátszások és
dalformák kapnak helyet. A
játék, a fikció, az illúzió vilá-
gát mutatják be a Gumi-
maszkok, a különféle hét-
köznapi mesterségeket (cse-
pûrágó, autószerelô, mészá-
ros, buszsofôr) szonett for-
mában jellemzô tizennégy ti-
zennégy soros, vagy a Hason-
mások névvel összefoglalt
versciklus. Csupa álca,
maszk, a valóditól különbö-
zû arcok mutogatása. Öniro-
nikus a befejezés is, ami a
verset a zöldséges friss, érett
vagy éppen megbarnult áru-
jához hasonlítja, melyet
megfelelô körítésben még el
lehet adni. „A költô ír, amint
a szántóvetô/ vet, vagy ép-
pen arat, csak azt nem tu-
dom,/ most vetek el valamit,
amit másvalaki arat majd le/
helyettem, vagy épp most
aratok, mondjuk komlót,/ s
egyszer, valamikor, ha a fu-
tószalagról legördül a/ vég-
termék, valaki más/ issza
meg a levét” – olvasható a
zárszóban.

Sz.Zs.
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Richard Lourie:
Sztálin önéletírás

Megtévesztô a cím, mert a
könyv, amit önéletírás címen
a kezünkbe veszünk, és elolva-
sunk, csak önéletírásszerû, s a
valósághoz csak hézagosan
van köze. Mert fiktív autobi-
ográfia ez, aki írta, az elképzel-
te, kiegészítette, megforgatta a
valóságot. Legjobb, ha regény-
ként olvassuk, s ha mégis kí-
váncsiak lennénk a kegyetlen
diktátor életének pontos ese-
ményeire, valami más tényiro-
dalomhoz folyamodunk.
Mégsem hiábavaló elolvasni,
annál is inkább, mert a kegyet-
lenségnek igen fontos mo-
mentumára derül fény. Az iga-
zi feszültséget azonban az
tartja fenn, hogy mi lehetett
az a szörnyûség, aminek nap-
világra kerülésétôl még ez a
szörnyeteg is rettegett, mi az a
titok, amivel még ô sem mer
hencegni. Minden gazságát,
árulását, gyilkosságát felvállal-
ja, botlásait, elvtelenségét, ha-
talomvágyát felsorolja, elénk
tárja, de egy mégis megfeküd-
te az ô lelkiismeretét is. Errôl
csak Trockij tud, a nagy ellen-
fél, aki átlátott Sztálinon, aki
bölcsebb volt nála.

Sztálin felkészült diktátor
volt, tanult például Ivántól, a
rettegettôl. Például elleste tôle
a nagy titkot: „a történelem
leghatásosabb formálója a ke-
gyetlenség. A meghatározó té-
nyezô mindig az, hogy mi-
képp lehet a legmegfelelôbb
módon alkalmazni a legna-
gyobb fokú kegyetlenséget”.
Tudjuk, ez nem fikció, ez
megesett, sôt idôrôl idôre is-
métlôdik függetlenül attól,
hogy ez a mondat valóban
Sztálintól ered-e, vagy az író
fantáziájának szüleménye.

S ugyanilyen fontos gondo-
lat az is, ami Sztálin szerint a

lojalitásról fogalmazódott
meg. Vannak a megingatha-
tatlanok és vannak, akik en-
nek ellenkezôi. Vajon ki a
fontosabb egy vezér számára?
A megingatható, a gerincte-
len, a hitvány.  Ezek társasá-
gát kereste, ezektôl nem félt,
ezeket használta, ezeket haj-
lítgatta maga felé, ezek szol-
gálták. Ezek félték, rettegték
ôt, függtek tôle. Azután ôk is
úgy végezték, mint a gerince-
sek, csak nagyobb volt a kifu-
tásuk. Kínosan aktuális futam
ez, keserûen kell arra gondol-
nunk, hogy a világ – ezen a
téren – nem változik. A hata-
lomvágy kimeríthetetlen és
gátlástalan, s mindig megta-
lálja a maga szolgáját. A töb-
bi csak kötôszó a történelem
regényében.

Tanulságos könyv!
Bagota Edit

Szilágyi Gyula:
Tiszántúli Emanuelle
Magyar Könyvklub
182 oldal, kötve 1600 Ft

Három évi, a megszûnéssel is
fenyegetô szünetelés után
folytatódott a Magyarország
felfedezése elnevezésû (1970 óta
immár 52 kötetet számláló)
könyvsorozat megjelentetése.
A nagyszabású vállalkozás ku-
ratóriuma bízik az anyagi és
szellemi segítségben, s így a
társadalmi önismeret e mûhe-
lye a közeljövôben is kínálhat
olyan, többségükben mara-
dandó, jelentékeny, érdekes
köteteket, mint amilyen eb-
ben a folyamban az Égô arany,
a Tisztelet Komlónak!, az Éljünk
magunknak?, az Asszonyok fér-
fisorban, a Cigányút, a Kulák-
prés és jó néhány más szociog-
ráfia volt.

A megújuló lendülethez a
Magyar Könyvklub vállalko-

zó kedve és Szilágyi Gyula
Tiszántúli Emanuelle címû
munkája kellett. A lokális be-
határolás a kitûnô szexuál-
szociológus vizsgálódásainak
helyszínére utal – valójában
Magyarország más, s nem is
csupán falusias körzeteiben
hasonló nehézségeket tapasz-
talnak az érintettek a nemi
kapcsolatok méltó megte-
remtésének, vállalásának,
megtartásának, kommuniká-
ciós és érzelmi kiteljesítésé-
nek kérdéseiben. Tiszán in-
nen, Dunán túl a ráismerés
érzésével olvashatja (ha nem
is 9 és 99, de 16 és 66 között)
a legtöbb (ôszinte, s nem
prûd) magyar állampolgár a
mû vallomásos monológjait,
esettanulmányait, kommen-
tárjait. Az Emmanuelle címû
„lágy” szexfilmsorozat elsô
darabja 1973-ban készült
(egybetûnyi változtatással
ennek problematikáját és
képvilágát idézi Szilágyi
könyvcíme), s bár ott a nôi,
asszonyi kielégületlenség or-
voslására az egzotikus utazá-
soknak és a legelôkelôbb tár-
sadalmi szférák intim bekap-
csolásának sem volt akadá-
lya, nálunk pedig a szomszéd
községbe sem könnyû elbu-
szozni a légyottra, mert
visszafelé-járatot már nem kí-
nál a menetrend, s a pletyka
távíróján már amúgy is fél
megyényit futott a szenzáci-
ós hymenhír – mégis létez-
nek azok a tematikus, morá-
lis, a lélek egészségét illetô és
egyéb összefüggések, melye-
ket inkább az égi csatornák
egyikének-másikának éjszakai
mûsorában unalomig vetített
Emmanuelle-ek megtekintésé-
vel szokás feldolgozni, nem
azzal az érzékeny tudomá-
nyos alapossággal, mely e
könyv szerzôjének erénye.

Szilágyi a megkérdezettek
földijévé lett azáltal, hogy
maga is kutatásainak locusá-
ban él. Ismeretségeit, hely-

zetelemezését tisztességgel
felhasználva végezte az adat-
és esetgyûjtést, készítette az
interjúkat. A szövegek a köz-
lés egyik lehetséges módján,
szerkesztve és stilizálva jut-
nak el az olvasóhoz. (A szép-
írói erények általában nem
az életüket és kapcsolataikat
feltárókra, hanem Szilágyira
vallanak rá, különösen a leg-
nagyobb szabásúnak mond-
ható utolsó történetben.) A
vizsgálódás, a textusközlés, a
végsô kicsengés nô- és asz-
szonypárti. Nagy általános-
ságban s némi leegyszerûsí-
téssel azt mondhatjuk: Szilá-
gyi Gyula a nôk szexuális
igényességét, kulturáltságát
egyértelmûen a férfiaké elé
helyezi, „hôsnôinek” bol-
dogtalanságáért, magányáért
jobbára a különbözô korosz-
tályok egyként bárdolatlan,
érzelemszegény, csak vala-
melyest is kifinomult be-
szédre, tartós és nyilvános
szövetségek megkötésére al-
kalmatlan tagjait teszi fele-
lôssé. Ezekkel a leegyszerûsí-
tésekkel azonban csínján kell
bánnunk, mert az asszony-
szereplôk egy része ugyan-
csak nem az erkölcs vagy a
viselkedésbeli okos hajlé-
konyság embere, tulajdon-
képp az aktusokban közre-
mûködô, az egyesülést sok-
szor szinte csak állatiasan –
legalábbis embertelenül – el-
végzô hímeknek is megvan
sokszor a maguk baja (esetleg
éppen a célba vett, vagy vala-
mely más asszony személyé-
ben). Tehát az itt igencsak el-
ítélôleg ábrázolt férfiak szi-
tuációit mérlegelve arra ju-
tunk, hogy kettôn áll a vásár.

A könyv mesteri felépítése
majdhogynem regényszerû ol-
vasást tesz lehetôvé. Nem el-
képzelhetetlen, nem is baj, ha
az érdeklôdô elsô nekifutásra a
pikáns, különös, megrendítô,
nyers részletekben nem szû-
kölködô monológokra lapoz
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rá, s ezeket mintegy „összeol-
vasva” teremt magának egy
„könyvön belüli könyvet” – de
vigyázat: a magánbeszédek is-
métlô, válaszoló, értelmezô
összefüggéseket is nyerhetnek!
Nem szociografikus szexnovel-
lákkal, hanem egy súlyos, álta-
lános életdilemma nagy léleg-
zetû epikus és szakmai bemu-
tatásával van dolgunk. Az ada-
tokat közlô és elemzô, a szak-
mailag kommentáló passzusok
néha szegényesebbek, felszíne-
sebbek a reméltnél (magáról a
kutatási programról is viszony-
lag keveset közöl a szerzô),
meglehet, Szilágyi nem na-
gyon akarta „elnehezíteni” a
textus uralkodó elemeit, az in-
terjúalanyok konfesszióját, kér-
dészuhatagát, átkát.

Mivel az említett Emmanu-
elle-filmek is sorozatban ké-
szültek (hôsnôjük is változott,
még a bôrszínét is cserélte),
Szilágyi Gyulának módja van
arra (és nyilván elegendô jegy-
zete hozzá), hogy folytassa a
megkezdettet. S bár, tudjuk,
jelenleg a szexuál-szociológia
egy más területén végzi kuta-
tásait, talán Emmanuelle-jei-
hez is visszatér.

T. T.

Szerencsés csillagzat
alatt születtem
Egy cigányasszony
élete Szlovákiában
Pont Kiadó, 1580 Ft

Különös szintézist alkot az indi-
ai és roma nyelvet kutató Mile-
na Hübschmannová és a roma
származású, a romák kulturális
és anyagi felemelkedésért évtize-
deken át munkálkodó Ilonka
Lacková könyve. Hübschman-
nová 1976-ban beszélgetett elô-
ször Lackovával, majd nyolc
éven keresztül találkozgattak és
magnón rögzítette a nehéz sor-
sú roma asszony életét. A sok
száz oldalra rúgó anyagot aztán
lefordította cseh nyelvre, de kia-
dóra csak hosszú idô elteltével
talált. 

Ilona Lacková kitûnô mesé-
lô, elbeszélésének elsô részé-

ben, mely a gyermekkorral, a
sárosi cigánytelep életével,
szokásainak megismertetésé-
vel foglalkozik, számos szoci-
ográfiai és néprajzi vonatko-
zású leírást közöl a szemtanú
hitelességével. Ma is meg-
döbbentô erejû olvasmány a
romatelepek nyomorúságá-
nak felismerése, ugyanakkor
a boldogulás…Népének szo-
kásához igazodva Lacková is
hamar férjhez ment, gyereke-
ket szült. Borzalmas megpró-
báltatások közepette átvé-
szelte a II. világháborút,
megjárta a petici munkatá-
bort. Lengyel származású fe-
hér édesanyja hatására meg-
tanult olvasni, a világháború
után megszervezett egy roma
színházat, mely százhat elô-
adást ért meg. Eperjesen be-
hívatták a megyei tanácshoz
és a lehetô legjobb munkát
adták neki: a roma telepeket
kellett bejárnia, felmérni az
igényeket, kijárni a jobb la-
káskörülményeket, népmûve-
lôként kulturális elôadásokat
szervezni. Mivel maga is kö-
zülük származott, hallgattak
rá, és ô is helyesen mérte fel
az igényeiket. A Vöröskereszt
tagjaként sokat tett népének
higiéniás szokásainak javítása
érdekében. Közben folyama-
tosan képezte magát, férje az
egészségügyben dolgozott,
gyermekeit a család nevelte.
Rövid idôre még a cigány
nyelvû oktatást is elindította
egy iskolában. Fôiskolát vég-
zett. A kezdeti sikerek után
azonban nem kapott tehetsé-
gének és elhivatottságának
megfelelô állást. Nyugdíjas-
ként is elôadásokat tartott
gyermekeknek, elbeszélése-
ket írt. Élete iskolapéldája an-
nak, hogyan teheti egy roma
értelmiségi a hagyományokat
tiszteletben tartva szebbé és a
változásokhoz igazodóbbá
népe jövôjét. „Bármit is ír-
tam, az mindig a romákról
szólt. A szlovákok és a csehek
egyáltalán nem ismernek
bennünket, vaskos elôítéle-
tek munkálkodnak bennük,
de meggyôzôdtem róla, hogy
ha legalább egy kevés infor-
mációhoz jutnak, sokan haj-
landóak a cigányt romának,
embernek tekinteni… A ro-

ma a legjobbat a szívében ôr-
zi….A probléma, hogy a sze-
retet a legkülönfélébb alako-
kat öltheti, a jó a legkülönfé-
leképpen jelenhet meg, így az
a virág is, amely egyiknek a
szívébôl kinô, a másik számá-
ra olyan egzotikus lesz, meg-
ijed tôle, nem tudja, mire jó”
– írja Lacková.

A fordítás az eredeti szöveg
szóhasználatát követi, hasz-
nálja a roma és a cigány (a
nem cigányok) elnevezést is.
A Pont Kiadó az Interface so-
rozatban jelentette meg az
életrajzot, és a könyv roma
nyelvû szövegrészeit eredeti
formában közölte.

Sz. Zs.

Kovács M. Mária:
Liberalizmus, radikalizmus,
antiszemitizmus
A magyar orvosi, ügyvédi
és mérnöki kar politikája
1867 és 1945 között
Helikon Kiadó
178 oldal, 1880 Ft

Téved, aki azt gondolja, hogy
a magyar orvosi, ügyvédi és
mérnöki kar 1867 és 1945 kö-
zötti politikáját, szerepét fel-
dolgozó könyv csak szakem-
bereket érdeklô, száraz tudo-
mányos munka. Valójában,
Kovács M. Mária fontos társa-
dalmi folyamatokat tett na-
gyon aprólékos kutatómunká-
val láthatóvá és írt le a laikus
olvasó számára is olvasmá-
nyosan, közérthetôen, konk-
lúzióiban izgalmasan. A szak-
mai egyesületek és kamarák
forrásanyagára támaszkodó
könyv középpontjában a ma-
gyar liberalizmus felemelkedé-
sében és bukásában különö-
sen fontos szerepet játszó há-
rom fontos szakértelmiségi
csoport történelmének intéz-
ményi, politikai és eszmetör-
téneti keretei állnak. A szerzô
a múlt századi liberális refor-
mok kezdeteitôl, a kiegyezés-
tôl, a vesztes háborúkon és
forradalmakon keresztül egé-
szen a két háború közötti
jobboldali rezsim bukásáig kö-

veti nyomon politikai maga-
tartásuk alakulását. Elemzi a
XIX. századi liberális reformo-
kat, majd az antiliberális értel-
miségi mozgalmak kialakulá-
sát, s a szakértelmiségieknek a
két baloldali forradalomban,
illetve a mérnököknek és or-
vosoknak a két világháború
közötti jobboldali mozgal-
makban betöltött szerepét.

Az elsô világháború elôtti
idôszakig nem következett be
semmiféle olyan robbanás,
amely e szakértelmiség mûkö-
désének liberális, pluraliszti-
kus alapjait megkérdôjelezte
volna. Csak az elsô világhábo-
rú és a háborús veszteség
után, a sértett nemzeti érzel-
mek korszakában vált igazán
jellemzôvé, hogy az értelmisé-
gi polgárság konfliktusai etni-
kai vagy vallási összeütközés,
viszálykodás alakját öltötték.
Mivel ekkor Magyarországon
a szakértelmiségi foglalkozá-
súak majdnem fele zsidó volt,
a magyar középosztály súlyos
gondjait sokan a „zsidókér-
dés” összefüggésében kezdték
tárgyalni. A szakértelmiségen
belül erôre kaptak az antisze-
mita mozgalmak és radikális
ideológiák, a parlament elfo-
gadta a numerus clausust, ké-
sôbb pedig a harmincas évek
végétôl a zsidótörvényeket.

Az orvosi és mérnöki kama-
rával ellentétben az ügyvédi
sokáig, egészen 1942-ig nem
hagyott fel liberális hagyomá-
nyaival, nem csatlakozott a
szélsôjobboldali politikai
erôkhöz, s még  a háború alatt
is figyelemre méltó erôfeszíté-
seket tett régi hagyományai
megôrzésére. 1944 telén, ami-
kor az ügyvédi kamara a Szála-
si-kormánytól utasítást kapott
arra, hogy zárja be és számolja
fel a még praktizáló kb kétezer
zsidó ügyvéd irodáját, és
mindegyik irodához rendeljen
ki keresztény gondokot, fôvá-
rosi keresztény ügyvédek szá-
zai kitértek a felszámolás fel-
adata elôl. „Az ügyvédi szak-
ma – fogalmaz  a szerzô – még
e borzalmas korszak végére is
megôrzött valamit az egyéni
viselkedés azon normáiból,
amelyeket egy értelmes és tole-
ráns hagyománytól örökölt.”

G. A.

Néprajz

Történelem
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A

A 100 legjobb karcsúsító fogás. Minden-
napi és különleges receptek nem csak
ínyenceknek. STB Kv. 
ISBN: 963-9262-27-2 fûzött: 250 Ft

A hír értékei. Etika és professzionalizmus
a mai magyar médiában. Média Hungá-
ria. (Média Hungária Könyvek 2.) 
ISBN: 963-03-9241-1 fûzött: 1500 Ft 

A Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár ju-
bileumi évkönyve, 1898–1998. Kisfalu-
dy M. Kvt. 
ISBN: 963-7541-43-8 fûzött: 1667 Ft 

A környezeti nevelés a szakkörön. Ala-
pítvány a Magyarországi Környezeti
Nevelésért. (Réce-füzetek 3.) 
ISBN: 963-8269-02 fûzött: 1307 Ft 

A környezeti nevelés a táborban. Környe-
zet- és természetvédelmi táborok ta-
pasztalatai, ötletek kezdôknek és hala-
dóknak. Alapítvány a Magyarországi
Környezeti Nevelésért. (Réce-füzetek 2.) 
ISBN: 963-04-2988-8 fûzött: 1307 Ft 

A környezeti nevelés az erdei iskolában.
Alapítvány a Magyarországi Környezeti
Nevelésért. (Réce-füzetek 4.) 
fûzött: 1307 Ft 

Albert Ernô: Rigó és madár. Visznek
Oroszországba; Hol sírtam, hol énekel-
tem: egy gyimesi csángó család élete.
Bon Ami Kvk. 
ISBN: 973-98072-6-7 fûzött: 1150 Ft 

Almonds, Suzy: 101 dolog, amit jó lett
volna tudni a párkapcsolatról. Szukits.
(Meglepetés könyvek) 
ISBN: 963-9344-41-9 kötött: 1090 Ft 

A másvilági vadász. Magyar írók vadász-
novellái. Palatinus. (Magyar novella) 
ISBN: 963-9259-94-2 kötött: 2400 Ft 

A metafora grammatikája és stilisztikája.
Tanulmánykötet a Miskolci Egyetem Böl-
csészettudományi Karának Magyar
Nyelvtudományi Tanszéke által 1999.
október 11–12-én rendezett konferencia
elôadásaiból. Tinta Kvk. (Segédkönyvek
a nyelvészet tanulmányozásához 10.) 
ISBN: 963-9372-06-4 fûzött: 1680 Ft 

A mûvelt és udvarias ember. A társas vi-
selkedés szabályai a magyar nyelvû
életvezetési és illemtankönyvekben,
1798–1985: szöveggyûjtemény. Mágus.
(Élet-képek) 
ISBN: 963-8278-66-8 fûzött: 2500 Ft 

Anselm (canterbury-i érsek): Filozófiai és
teológiai mûvek. 1. (Sapientia humana) 
ISBN: 963-389-025-X kötött: 3250 Ft 

Ashton Marty: 101 dolog, amit jó lett vol-
na tudni a férfiakról. Szukits. (Meglepe-
tés könyvek) 
ISBN: 963-9344-67-2 kötött: 1090 Ft 

Ashton, Marty: 101 dolog, amit jó lett vol-
na tudni a nôkrôl. Szukits. (Meglepetés
könyvek) 
ISBN: 963-9344-68-0 kötött: 1090 Ft 

A szerelem kertjében. Erotikus jelképek a
mûvészetben és a folklórban. Európai
Folklór Int. – Osiris. (Örökség) 
ISBN: 963-379-899-X fûzött: 2500 Ft 

A szónoki beszéd részei és a beszédfaj-
ták. "A retorika a társadalomban – a tár-
sadalom a retorikában" konferencia elô-
adásai, a második országos Kossuth-
szónokverseny beszédei, elemzések és
retorikai gyakorlatok. Trezor. 
ISBN: 963-9088-51-X fûzött: 1900 Ft 

Au, Franziska von: Házi receptek minden
betegségre. Amit nagyszüleink még
tudtak. M. Kvklub. 
ISBN: 963-547-421-0 kötött: 1890 Ft 

A XX. század ujjlenyomata. Városháza. 
ISBN: 963-9170-28-3 kötött: 2400 Ft 

Az emberi lélek alkímiája. [Útmutató egy
új emberré váláshoz]. 3. köt. 
ISBN: 963-86122-4-X fûzött: 1590 Ft 

Az én szívemben boldogok a tárgyak.
Kaláka zenéskönyv. Cartafilus. 
ISBN: 963-9303-29-1 kötött: 1600 Ft 

Az ördög három aranyhajszála és más
mesék. Pallas Antikvárium. 
ISBN: 963-9117-11-0 fûzött: 425 Ft 

Az ûrkutatás atlasza. Passage. (A világ
felfedezése 2.) 
ISBN: 963-228-236-1 kötött: 3450 Ft 

B

Babits Mihály: A gólyakalifa. Historia Lit-
teraria Alapítvány – Korona. (Babits Mi-
hály mûveinek kritikai kiadása 1.) 
ISBN: 963-9036-62-5 kötött: 1850 Ft 

Babits Mihály: Babits Mihály levelezése,
1890–1906. Historia Litteraria Alapít-
vány – Korona. (Babits Mihály mûvei-
nek kritikai kiadása) 
ISBN: 963-9036-98-6 kötött: 2450 Ft 

Bächer Iván: Az elhagyott falu. Göncöl. 
ISBN: 963-9183-28-8 kötött: 1980 Ft 

Bácskai Júlia: Együttélôsdi. Korona. 

ISBN: 963-9191-44-2 fûzött: 1550 Ft 
Bacsó Béla: Írni és felejteni. Filozófiai és

mûvészetelméleti írások. Kijárat. 
ISBN: 963-9136-60-3 fûzött: 1200 Ft 

Baddeley, Alan: Az emberi emlékezet.
Osiris. (Osiris tankönyvek) 
ISBN: 963-379-881-7 kötött: 3500 Ft 

Báger Gusztáv: Tûnô ajtók. Báger Gusz-
táv versei. Tevan. 
ISBN: 963-7278-73-5 kötött: 980 Ft 

Bagu László: Az argentin típusú családok
lemészárlása. Tinta Kvk. (Kalamáris
könyvek 3.) 
ISBN: 963-9372-05-6 fûzött: 560 Ft 

Balázs Tibor: Félkalap. Verses kópésá-
gok, 1975–1980. Accordia. (Kópé köny-
vek 1.) 
ISBN: 963-9242-56-X fûzött: 790 Ft 

Balogh László: Románia története. Aula.
(XX. század) 
ISBN: 963-9345-23-7 kötött: 3500 Ft 

Baloghné Hegedûs Magdolna – Béres
Valéria: Helyesírás Varázsmanóval 1.
[Nyelvtani feladatok, tollbamondások
gyûjteménye önálló otthoni gyakorlásra
6-7-8 éveseknek] Korona. 
ISBN: 963-903-648-X fûzött: 1150 Ft (2 db ka-
zettával) 

Bánosi György – Tihanyi Ernô: Beatles
zenei kalauz, 1958–1999. Az együttze-
nélés esztendôi és a szólóévek. Anno. 
ISBN: 963-85389-5-3 fûzött: 625 Ft 

Bános Tibor: Békeffi László és Kellér De-
zsô. Athenaeum 2000. 
ISBN: 963-9261-45-9 fûzött: 1490 Ft 

Barba, Eugenio: Papírkenu. Bevezetés a
színházi antropológiába. Kijárat. (Spac-
taculum 1.) 
ISBN: 963-9136-70-0 fûzött: 1600 Ft 

Bardon, Franz: A mágikus idézés gyakor-
lata. Útmutató a minket körülvevô szfé-
rák lényeinek hívásához. Tabula S. 
ISBN: 963-00-6867-2 kötött: 2500 Ft 

Bárdos B. Arthur: Télikék. Móra. 
ISBN: 963-11-7609-6 fûzött: 998 Ft 

Barla Ö. Szabolcs: Romon virág. Fejeze-
tek a Mohács utáni reneszánszról. 2. ki-
ad., Széphalom Kvmûhely. 
ISBN: 963-902-899-1 fûzött: 1500 Ft 

Barnes, Julian: Szerelem meg miegy-
más. Ulpius-ház. 
ISBN: 963-9348-39-2 fûzött: 1780 Ft 

Barta János ifj.: A meg nem értett király-
nô. Mária Terézia, az uralkodó. Szenci

Molnár Társ. (Új kincsestár 4.) 
ISBN: 963-7889-62-0 fûzött: 790 Ft 

Bartis Attila: A séta. 2. kiad., Magvetô.
(JAK 76.) 
ISBN: 963-14-2250-X kötött: 1490 Ft 

Battistini, Matilde – Impelluso, Lucia –
Zuffi, Stefano: A csendélet. A mûfaj (eu-
rópai) fejlôdéstörténete, kiemelkedô al-
kotásai. Alexandra. 
ISBN: 963-367-955-9 kötött: 12000 Ft 

Bauman, Zygmunt: A modernitás és a
Holokauszt. Új Mandátum. (A Szociál-
politikai értesítô könyvtára. 5.) 
ISBN: 963-9336-18-1 fûzött: 2580 Ft 

Beck, Peter: Hörcsögök tartása és gon-
dozása. Holló. 
ISBN: 963-9305-85-5 kötött: 1390 Ft 

Beke György: Atlantisz harangoz. A ma-
gyarság sorsa Erdélyben, 1918–1992.
Szenci Molnár Társ. 
ISBN: 963-8320-03-6 fûzött: 1280 Ft 

Beke György: Népek nagy romlása ro-
mán uralom alatt. A román népet is be-
leértve. Szenci Molnár Társ. 
ISBN: 963-7889-51-5 fûzött: 790 Ft 

Bella István: Áni Máni, a zoknihalász. Be-
za BT. 
ISBN: 963-00-6631-9 kötött: 1500 Ft 

Benczúr. Corvina. 
ISBN: 963-13-4981-0 kötött: 6400 Ft 

Benedeczky István: Apáthy István, a tu-
dós és a hazafi. Szenci Molnár Társ. (Új
kincsestár 5.) 
ISBN: 963-7889-62-0 fûzött: 1280 Ft 

Benedek István Gábor: Öt lövés a törté-
nelemre. Tárcák. Göncöl. 
ISBN: 963-9183-27-X kötött: 1480 Ft 

Benedek István: Hetvennyolc. Pocsolyá-
tól az óceánig: esszék, tanulmányok.
Szenci Molnár Társ. 
ISBN: 963-8320-03-6 fûzött: 1280 Ft 

Benedek István: Nyolcvan. számadás és
lecke. Szenci Molnár Társ.
ISBN: 963-7889-58-2 fûzött: 1280 Ft 

Bene Zoltán: Fekete föld. Az egyiptomi
Amenemhát története a Krisztus elôtti
592–520. közötti évekbôl, ahogyan azt ô
maga elôadja. Bába. (Tisza hangja 98.) 
ISBN: 963-9347-22-1 fûzött: 870 Ft 

Benyovszky Krisztián: Rácsmustra. Re-
gényes olvasónapló Kaffka Margittól
Bodor Ádámig. Kalligram. 
ISBN: 80-7149-267-1 kötött: 1750 Ft 

Benzoni, Juliette: A farkasok ura. Geopen

Meg jelent könyvek
2001. június 1–15.

ELÔFIZETÉSI FELHÍVÁS

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

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

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

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

Kedves Olvasónk!
Azt javasoljuk Önnek: fizessen elô lapunkra! Sokféle terjesz-
tési módszert kipróbáltunk, és meg kellett állapítanunk, hogy
egyik sem vetekszik az elôfizetés módszerével.

A Könyvhetet megrendelheti
a szerkesztôség címén:

1114 Budapest, Kanizsai utca 41. levélben vagy az itt
található kitöltött, kivágott megrendelôszelvényen,

vagy faxon a 466-0703 telefonszámon.

Magyar Könyvgyûjtô
A régi könyvek és az antikvitások kedvelôinek.
Megjelent a 5. szám

Kizárólag elôfizetôknek!

Elôfizetési díj 2001. évre (10. szám) 4400 Ft.
Új elôfizetôink is az 1. számtól kapják a lapot.

Megrendelhetô a szerkesztôségben: 
1114 Budapest, Kanizsai utca 41.
Telefon/fax: 466-0703

MEGRENDELÉS
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 megrendelésem alapján az elsô számot és a számlát
utánvéttel kapom meg, az elôfizetési díjat és a postaköltséget a
kézbesítônek kifizetem.
Kérem, küldjék el a Magyar Könyvgyûjtô elsô számát postán, utánvétellel.
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Megrendelhetô, megvásárolható: Kiss József Könyvkiadó
1114 Budapest, Kanizsai utca 41.

Telefon/fax: 466-0703
A megrendeléseket postán, utánvéttel teljesítjük,

a postaköltséget felszámítjuk.

Az 1936-ban kétnyelvû – magyar és német – kiadásban napvilágot látott mû a tör-
ténelmi Magyarországhoz tartozó városok szerinti csoportosításban tartalmazza a
mûkincsek ötvösjegyeit, mestereit, tulajdonosait és egyéb adatait.
Magyarország különbözô részein már a XIV. századból megtaláljuk egymástól eltérô
bélyegzések nyomait korabeli ötvösmûveken. A XVI. századtól kezdve az ötvöstárgyak
bélyegzése általánossá vált a céhekben, ha a bélyegzés módja nem is vált egységessé.
1867-tôl a fémfinomság vizsgálata állami hivatalok hatáskörébe került, s e téren az oszt-
rákokéhoz hasonló fémjelzési rendszer lépett életbe. Ez az oka annak, hogy a Magyar-
országi ötvösjegyek… c. munka csak eddig az idôpontig ismerteti a jeleket, hiszen azon
túl már alig érdekli a môvészettörténeti kutatást az ötvöstárgyak származása.
A mû napjainkra olyan könyvritkasággá vált, hogy antikváriumban, aukciókon is nagy
szerencsével lehetett csak hozzájutni az eredeti kiadás példányaihoz.

Ára 5800 Ft, 5 példánytól 4930 Ft/példány

A KISS JÓZSEF KÖNYVKIADÓ AJÁNLATA
Kôszeghy Elemér

Magyarországi ötvösjegyek
a középkortól 1867-ig

Reprint kiadás



ISBN: 963-9093-32-7 fûzött: 1290 Ft 
Berkes Ildikó – Nemes Károly: A bûnügyi

film. Uránusz. (Uránusz könyvek 10.) 
ISBN: 963-9304-19-0 fûzött: 2053 Ft 

Bertalan Zoltán: Csodaszer. Regény. Új
Horizont. 
ISBN: 963-8246-09-X fûzött: 1000 Ft 

Bíró Gyula: A magyar film emberképe,
1957-'85. Antológia. 
ISBN: 963-9354-05-8 fûzött: 1500 Ft 

Blomberg, Catharina: Szamurájok. Ja-
pán harcos nemességének történelmi
és vallási háttere. Szenzár. (Harcosok
ösvényén) 
ISBN: 963-86151-0-9 kötött: 1900 Ft 

Boccaccio, Giovanni: Dekameron. Lib-
rotrade. 
ISBN: 963-9328-18-9 kötött: 5990 Ft 

Bodó Béla: Brumi Mackóvárosban. Hol-
nap. 
ISBN: 963-346-436-6 kötött: 1200 Ft 

Bogdán László: Argentin szárnyasok.
Versek. Mentor. 
ISBN: 973-8002-79-6 fûzött: 1176 Ft 

Bognár Antal: Levélnehezék. Esszék, fel-
jegyzések 1970–2001. Masszi K. 
ISBN: 963-86135-8-0 fûzött: 1190 Ft 

Borbándi Gyula: Értékôrzés. A szerzô vá-
logatása életmûvébôl. Trikolor. (Öröksé-
günk) 
ISBN: 963-85976-8-2 fûzött: 1200 Ft 

Bordás Gyôzô: Ténta és repesz. Velünk
történt II.. Forum. 
ISBN: 86-323-0517-4 fûzött: 1600 Ft 

Bornai Tibor: A morfondírozás határai.
Képzeljük el, mit látnánk az orrunkkal.
Alexandra. 
ISBN: 963-367-988-5 fûzött: 999 Ft 

Bornemissza Elemérné Szilvássy Karo-
la: Kipróbált receptek. 2., bôv. kiad.,
Pallas-Akadémia. 
ISBN: 973-8079-18-7 fûzött: 2200 Ft 

Borsodi Csaba: Alternatívák Magyaror-
szágon a törökök kiûzése után. Korona.
(A történelem alternatívái / forrásfüzet
az iskolai oktatáshoz 8.) 
ISBN: 963-9036-47-1 fûzött: 450 Ft 

Botka János: Kunok-jászok katonásko-
dása és ünnepi bandériumai a betele-
püléstôl a kiegyezés koráig. Antológia. 
ISBN: 963-9354-01-5 kötött: 2400 Ft 

Botte, Marie-France: Egy gyermek ára.
Négy év a bangkoki gyermekprostitúció
poklában. 2. jav. kiad., Pont. (Forduló-
pont) 
ISBN: 963-9312-17-7 fûzött: 1540 Ft 

Bourbon, Fabio: Petra. Sziklába faragott
város Jordániában. Gabo (A régmúlt út-
jai) 
ISBN: 963-9237-47-7 kötött: 5500 Ft 

Bratka László: Felhôs. Széphalom Kvmû-
hely. 
ISBN: 963-9373-03-6 fûzött: 790 Ft 

Bromfield, Louis: Akinek minden sikerült.
Black & White K.
ISBN: 963-9064-29-7 fûzött: 599 Ft 

Brunton, Paul: A jóga titkos tanításai.
Szukits. 
ISBN: 963-9344-43-5 fûzött: 1590 Ft 

Brunton, Paul: Az önvaló bölcsessége.
Szukits. 
ISBN: 963-9344-42-7 fûzött: 1590 Ft 

Burány Béla: Ünnepek, szokások, babo-
nák. Jeles és jeltelen napjaink népszo-
kásai a déli Tisza-vidéken. Forum
ISBN: 86-323-0519-0 fûzött: 2800 Ft 

C

Chopra, Deepak: Megismerni Istent. A lé-
lek útja a titkok titkának birodalmában.
Édesvíz. 
ISBN: 963-528-500-0 fûzött: 1690 Ft 

Christie, Agatha: Halál a Níluson. Euró-
pa. 
ISBN: 963-07-6886-0 kötött: 980 Ft 

Cohen, Rich: Dühös zsidók. Ulpius-ház. 
ISBN: 963-9348-33-3 fûzött: 1980 Ft 

Cortázar, Fernando García de – Vesga,
José Manuel González: Spanyolország
története. Osiris. (Osiris tankönyvek) 
ISBN: 963-379-971-6 kötött: 3280 Ft 

Cotterell, Maurice M.: Tutanhamon pró-
féciái. [A maják, az egyiptomiak és a
szabadkômûvesek szent titkai]. Gold
Book. 
ISBN: 963-9248-31-2 kötött: 1980 Ft 

Courths-Mahler, Hedwig: Te vagy a min-

denem. Bastei Budapest. (Hedwig Co-
urths-Mahler regényei) 
ISBN: 963-296-455-1 fûzött: 696 Ft 

Czakó Gábor: Velünkjáró. Szt. István
Társ. 
ISBN: 963-361-219-5 fûzött: 1150 Ft 

Czifrik Balázs: Hullám, híd, háló. JAK –
Kijárat. (JAK 115.) 
ISBN: 963-9136-66-2 fûzött: 850 Ft 

Cs

Csaplár Vilmos: Igazságos Kádár János.
M. Kvklub. 
ISBN: 963-547-419-9 kötött: 1450 Ft 

Csath Magdolna: Kiút a globalizációs
zsákutcából. Kairosz. 
ISBN: 963-9302-24-4 fûzött: 1900 Ft 

Csehi Dénes: Ételkalauz hat nyelven. Ko-
rona. 
ISBN: 963-9191-26-4 fûzött: 1750 Ft 

Cselényi László: Sokágú síp. Barangolás
az újabb magyar irodalomban. Lilium
Aurum. 
ISBN: 80-8062-091-1 fûzött: 1200 Ft 

Csicsay Alajos: Királyok, fejedelmek, kor-
mányzók. 2. átd. kiad., Lilium Aurum.
(Katedra könyvek 24.) 
ISBN: 80-8062-072-5 kötött: 1400 Ft 

Csoóri Sándor: Forgácsok a földön. Ta-
nulmányok, esszék, interjúk. Szépha-
lom Kvmûhely. 
ISBN: 963-9373-02-8 fûzött: 1500 Ft 

Csorba Csaba – Estók János – Salamon
Konrád: Magyarország képes történe-
te. [A kezdetektôl napjainkig]. M.
Kvklub. 
ISBN: 963-548-206-4 kötött: 3990 Ft 

D

Dalí, Salvador: Elrejtett arcok. Szukits.
(Modern klasszikusok) 
ISBN: 963-9344-36-2 kötött: 2190 Ft 

Dawkins, Richard: A valószínûtlenség
hegyének meghódítása. Mûszaki Kvk.
(Az értelem megkísértése) 
ISBN: 963-16-2726-8 kötött: 2980 Ft 

Demszky Gábor: A szabadság visszahó-
dítása. Új Mandátum. 
ISBN: 963-9336-22-X kötött: 3500 Ft 

Dévényi István: Fogság Grúziában. Bá-
ba. (Tisza hangja 106.) 
ISBN: 963-9347-25-6 fûzött: 498 Ft 

Diákszótár: [német – magyar, magyar –
német] [CD-ROM]. Interaktív multimédia
Budapest, Informania Digitalmedia Kft. 
4000 Ft 

Diószegi György – Bakosné Diószegi
Mónika: Kossuth Lajos és a Pesti Hirlap
a társadalmi változásokért. Variant-Mé-
dia. 
ISBN: 963-00-6764-1 fûzött: 1980 Ft 

Diószegi István: Az Osztrák–Magyar Mo-
narchia külpolitikája. 1867–1918. Vince.
(Tudomány-egyetem) 
ISBN: 963-9323-25-X kötött: 1695 Ft 

Disney, Walt: Micimackó sütô-fûzô köny-
ve. Egmont Hungary. 
ISBN: 963-627-596-3 kötött: 1399 Ft 

Dobozi Eszter: Kettôztetô. Antológia. 
ISBN: 963-9354-04-X fûzött: 900 Ft 

Dolinszky Miklós: Szó szerint. A Karinthy-
passió. Magvetô. (Lassuló idô) 
ISBN: 963-14-2213-5 fûzött: 1490 Ft 

Dombormû. Esszék, tanulmányok Posz-
ler György 70. születésnapjára. Liget.
(Liget könyvek) 
ISBN: 963-9363-05-7 fûzött: 2200 Ft 

Domokos Pál Péter: A moldvai magyar-
ság. 6. kiad., Fekete Sas K.
ISBN: 963-9352-09-8 kötött: 3360 Ft 

Doreal, M.: Az Atlantiszi Thoth smaragd-
táblái. Mandala Véda. (Az igazság lát-
nokai) 
ISBN: 963-86122-3-1 kötött: 1490 Ft 

Druzsin Ferenc: Hiedelmek költészete.
Tanulmányok a Tolditól az Énekes ma-
dárig. Korona. 
ISBN: 963-9036-97-8 fûzött: 1150 Ft 

Dusek László: Felelj, ha tudsz! Korona. 
ISBN: 963-9036-49-8 kötött: 1250 Ft 

E

Egyed Emese: Adieu, édes Barcsaym.
Mentor. 
ISBN: 973-8002-87-7 fûzött: 1400 Ft 

Egyszerûen, érthetôen a CD-írásról.
[Minden amit a CD-írásról tudni kell és

tudni érdemes]. Computer Panoráma.
(Professzionális sorozat) 
ISBN: 963-7639-19-5 fûzött: 2490 CD-vel 

Eliade, Mircea: A samanizmus. Az eksztá-
zis ôsi technikái. Osiris. (Osiris könyvtár) 
ISBN: 963-379-755-1 fûzött: 2180 Ft 

Engel, Dean William – Murakami, Ken:
Japán. Bevezetô a japán üzleti élet,
szokások és etikett világába. Adoc-Se-
mic. (Passport sorozat) 
ISBN: 963-9233-20-X fûzött: 995 Ft 

Engel, Dean William: USA. Bevezetô az
amerikai üzleti élet, szokások és etikett vi-
lágába. Adoc-Semic. (Passport sorozat) 
ISBN: 963-9233-24-2 fûzött: 995 Ft 

Eörsi István: Versdokumentumok, ma-
gyarázatokkal. 1949–1956. Palatinus. 
ISBN: 963-9259-92-6 kötött: 1390 Ft 

Erdélyi Erzsébet – Nobel Iván: Szarvas-
nyomon hét határon át. Etûdök, beszél-
getések, versek, novellák és képek a
szarvasról és Szarvasról. Tevan. 
ISBN: 963-7278-70-2 fûzött: 2352 Ft 

Erdélyi pantheon. Mûvelôdéstörténeti
vázlatok. 1. köt. 
ISBN: 973-9263-59-3 fûzött: 1120 Ft 

Erdélyi Zsuzsanna: Aki ezt az imádsá-
got.... élô passiók. Kalligram. 
ISBN: 80-7149-292-2 kötött: 3400 Ft 

Erdô Péter: Egyházjog a középkori Ma-
gyarországon. Osiris. 
ISBN: 963-379-877-9 kötött: 2680 Ft 

Esterházy Péter: Harmonia caelestis. 6.
vált. lny. Magvetô. 
ISBN: 963-14-2193-7 kötött: 2990 Ft 

Esti tündérmesék. Novella. (Esti mesék) 
ISBN: 963-7953-82-5 kötött: 1990 Ft 

Európa [CD-ROM]. Informania Digitalme-
dia Kft. (Magellan digitalis térképek) 
7000 Ft 

Eysenck, Hans – Eysenck, Michael:
Elmevadászat. A megfigyelt lélek. Kai-
rosz. 
ISBN: 963-9302-71-6 fûzött: 2600 Ft 

F

Fábián Gyula: Elhasznált, szegény ma-
gyarok. Tertia. 
ISBN: 963-86024-8-1 fûzött: 1500 Ft 

Faludy György: Görög költészet. Glória.
(Faludy tárlata) 
ISBN: 963-9283-26-6 kötött: 3490 Ft 

Fehér Ildikó: Élôben kapcsoljuk.... 27
sportriporter történetei a XXVII. nyári
olimpiai jétékok elôtt. Korona. 
ISBN: 963-9191-64-7 fûzött: 1390 Ft 

Fehér Krisztina: Ünneprontás. Versek.
AB-Art. (Start könyvek 10.) 
ISBN: 80-89006-10-8 fûzött: 890 Ft 

Fehér M. István: Hermeneutikai tanulmá-
nyok. 1. (A filozófia útjai) L’Harmattan
ISBN: 963-86169-1-1 fûzött: 2100 Ft 

Fekete Gyula: Világhódító bambaságok,
téveszmék. Trikolor. 
ISBN: 963-85976-9-0 fûzött: 1200 Ft 

Fekete István – Fekete Istvánné: Napló;
Hajnalodik: [dráma]. Fekete I. Irod.
Társ. 
ISBN: 963-00-5886-3 fûzött: 980 Ft 

Fenntartói felelôsség – fenntartói értéke-
lés. Okker. (Okker minôségbiztosítás) 
ISBN: 963-9228-47-8 fûzött: 1670 Ft 

Fercsik Erzsébet: Helyesírási kalauz.
Gyakorlatok, olvasmányok, feladatok a
helyesírási szabályzat legújabb kiadá-
sához. Átd. kiad., Korona. 
ISBN: 963-8153-67-9 fûzött: 650 Ft 

Fercsik Erzsébet – Raátz Judit: Hogy
hívnak? Könyv a keresztnevekrôl. Koro-
na. 
ISBN: 963-9036-25-0 kötött: 890 Ft 

Ferdinandy György: Gyönyörûen tudott
fütyülni. Novellák. Ister. 
ISBN: 963-9243-45-0 fûzött: 1300 Ft 

Ferrero, Guglielmo: A hatalom. A legitimi-
tás elvei a történelemben. Kairosz. 
ISBN: 963-9302-68-6 kötött: 2600 Ft 

Filip Tamás: Amin most utazol. Balassi. 
ISBN: 963-506-422-5 fûzött: 900 Ft 

Filó Vera: Emlékszoba kiadó. Rob és Tot
kommentálja. JAK – Kijárat. (JAK 117.) 
ISBN: 963-9136-68-9 fûzött: 1519 Ft 

Fischer-Lichte, Erika: A dráma története.
Jelenkor. (Theatrum mundi) 
ISBN: 963-676-272-4 kötött: 2900 Ft 

Flanagan, Bill: Sztárgyár. Tiara. 
ISBN: 963-00-6730-6 kötött: 1792 Ft 

Földes Anna: Az Irodalmi Ujság könyve.

Tanulmányok, portrék és dokumentu-
mok, mellékletben az 1956. november
2-i szám facsimiléje. Új Kézirat – Szép-
halom Kvmûhely. 
ISBN: 963-9373-06-0 fûzött: 1800 Ft 

Földes László: Hobo blues. Földes Lász-
ló szövegei és fordításai, 1967–2001.
Cartafilus. 
ISBN: 963-9303-13-5 kötött: 5500 Ft 

Freund, Brigitte: Hajtogatás, vágás, ra-
gasztás. [szabásmintákkal]. Cser K.
(Színes ötletek 2001/23.) 
ISBN: 963-9327-46-8 fûzött: 547 Ft 

Futballkalendárium 2000–2001. Aréna
2000. (Stadion könyvtár 8.) 
ISBN: 963-85967-0-9 fûzött: 1490 Ft 

G

Gaal György: Kolozsvár. Millenniumi ka-
lauz: Kós Károly esszéjével a régi Ko-
lozsvárról. Polis. 
ISBN: 973-9267-82-3 fûzött: 1500 Ft 

Gágyor József: Szeret? Nem szeret?
Jóslókönyv gyerekeknek. Lilium Aurum. 
ISBN: 80-8062-093-8 fûzött: 1100 Ft 

Galántai József: Magyarország az elsô
világháborúban. Korona. 
ISBN: 963-9191-88-4 kötött: 4250 Ft 

Gates, Phil: Fejlôdj, vagy fordulj fel! Eg-
mont Hungary. (Rettentô tudomány) 
ISBN: 963-627-622-6 fûzött: 678 Ft 

Géczi János: Két puli feljegyzései. Cice-
ró. 
ISBN: 963-539-306-7 fûzött: 1980 Ft 

Gergely Jenô: Gömbös Gyula. Politikai
pályakép. Vince. 
ISBN: 963-9323-30-6 kötött: 2495 Ft 

Gergely Jenô – Kardos József – Rottler
Ferenc: Az egyházak Magyarországon.
Szent Istvántól napjainkig. Korona. 
ISBN: 963-9036-23-4 fûzött: 550 Ft 

Gioseffi, Claudia: Olaszország. Bevezetô
az olasz üzleti élet, szokások és etikett vi-
lágába. Adoc-Semic. (Passport sorozat) 
ISBN: 963-9233-19-6 fûzött: 995 Ft 

Göbölyös N. László: Az ajtókon innen és
túl. Jim Morrison. 5. átd. kiad., Cartafilus. 
ISBN: 963-9303-32-1 kötött: 2100 Ft 

Gordimer, Nadine: Önvédelmi fegyver.
Ulpius-ház. 
ISBN: 963-9348-25-2 fûzött: 1980 Ft 

Grecsó Krisztián: Pletykaanyu. Elbeszé-
lések. Jelenkor. (Élô irodalom sorozat) 
ISBN: 963-676-279-1 fûzött: 1300 Ft 

Gy

Gyurkovics Tibor: Gyerekversek. Kráter
Mûhely Egyes. (7 fátyol / életmûsorozat
2.) 
ISBN: 963-9195-47-2 kötött: 1600 Ft 

H

Ha elhagysz, veled mehetek?. 1000 csa-
ládias idézet. Cartafilus. 
ISBN: 963-9303-33-X fûzött: 1200 Ft 

Hajdu Sándor – Novák Lászlóné –
Scherlein Márta: Matematika 1. Általá-
nos iskola 1. osztály. 1. köt., 6. kiad. ,
Mûszaki Kvk. 
ISBN: 963-16-2727-6 fûzött: 850 Ft 

Hajdu Sándor – Novák Lászlóné –
Scherlein Márta: Matematika 1. Általá-
nos iskola 1. osztály. 2. köt., 6. kiad.,
Mûszaki Kvk. 
ISBN: 963-16-2718-4 fûzött: 850 Ft 

Haklik Norbert: Világvége Gömörlúcon.
Magyar kalendárium. M. Kvklub. 
ISBN: 963-547-411-3 kötött: 1650 Ft 

Három kívánság és más magyar népme-
sék. Pallas Antikvárium. 
ISBN: 963-9117-11-0 kötött: 1675 Ft 

Hasek, Jaroslav: Svejk-történetek. Egy
derék katona kalandjai a világháború-
ban. Ciceró. 
ISBN: 963-539-322-9 kötött: 2650 Ft 

Hász Róbert: Végvár. Tiszatáj Alapítvány.
(Tiszatáj könyvek) 
ISBN: 963-8496-13-4 kötött: 1250 Ft 

Hawking, Stephen W.: Az idô rövid törté-
nete a nagy bummtól a fekete lyukakig.
5. kiad., Maecenas – Talentum. 
ISBN: 963-203-039-7 963-645-088-9 kötött:
1990 Ft 

Hegel, Georg Wilhelm Friederich –
Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph:
Hit és tudás. Tanulmányok a Kritisches
Journal der Philosophieból. Osiris –
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Gond-Cura Alapítvány. (Horror metaphy-
sicae / A Gond folyóirat és az Osiris Ki-
adó közös sorozata) 
ISBN: 963-379-889-2 fûzött: 1980 Ft 

Hegoczki Ferenc: Ezredfordulós bajaink.
H&H Kiadóház. 
ISBN: 963-00-6946-6 fûzött: 1480 Ft 

Hegyi Katalin: Szentkuthy Miklós. Elektra.
(Élet-kép sorozat) 
ISBN: 963-9205-81-8 kötött: 1380 Ft 

Heidegger, Martin: Lét és idô. 2. jav. kiad.,
Osiris. (Sapientia humana) 
ISBN: 963-379-922-8 kötött: 3500 Ft 

Heine, Heinrich: Heinrich Heine válogatott
versei. M. Kvklub. 
ISBN: 963-547-436-9 kötött: 2600 Ft 

Heller, Joseph: Most és egykor. Gabo. 
ISBN: 963-8009-49-7 kötött: 1850 Ft 

Heller, Joseph: Öregkori önarckép. Gabo. 
ISBN: 963-9237-60-4 kötött: 1850 Ft 

Heltai Jenô: A masamód. Elfelejtett drá-
mák. Európa. 
ISBN: 963-07-6937-9 fûzött: 2600 Ft 

Herman Ottó: A magyar nép arca és jelle-
me. Szukits. 
ISBN: 963-9344-58-3 kötött: 1390 Ft 

Hesse, Hermann: Assisi Szent Ferenc
gyermekkorából. Legendák. Cartafilus. 
ISBN: 963-9303-24-0 kötött: 2100 Ft 

Hiátus. Válogatás az ELTE tanárképzô
Fôiskolai Kar hallgatóinak írásaiból. EL-
TE Eötvös K. 
ISBN: 963-463-467-2 fûzött: 560 Ft 

Hizsnyai Zoltán: Bárka és ladik. Kalli-
gram. 
ISBN: 80-7149-209-4 fûzött: 990 Ft 

Horváth Sándor: A létezés szeretete. Au-
la. 
ISBN: 963-9345-25-3 fûzött: 1680 Ft 

Hullócsillag. Science fiction antológia.
Cherubion. (Cherubion science fiction
19.) 
ISBN: 963-9346-16-0 kötött: 1198 Ft 

Huron's check book. [Több mint 8000
eredeti angol mondat magyar fordítás-
sal, a nyelvtani témák és problémák sze-
rint csoportosítva]: [kezdôknek, haladók-
nak]. Bôv. kiad. , Mûszaki Kvk. (The ulti-
mate English series) 
ISBN: 963-16-3083-8 fûzött: 1970 Ft 

I

Illésfalvi Péter – Kovács Vilmos – Maruzs
Roland: "Vitézségért". Magyar Tiszti
Arany Vitézségi Éremmel kitüntetettek a
második világháborúban. Varietas '93. 
kötött: 1587 Ft 

Iser, Wolfgang: A fiktív és az imaginárius.
Az irodalmi antropológia ösvényein.
Osiris. (Osiris könyvtár.) 
ISBN: 963-379-876-0 fûzött: 2100 Ft 

J

Jákfalvi Béla – Peterdi Pál: Ászok és kirá-
lyok. Korona. 
ISBN: 963-9191-27-2 fûzött: 850 Ft 

Jánosy István: Passiótragédia. Kortárs. 
ISBN: 963-9297-34-8 fûzött: 1300 Ft 

Johnson, Uwe: Hogyan halt meg Jakob.
Regény. Új Horizont. 
ISBN: 963-8246-08-1 fûzött: 1300 Ft 

Jókai Mór: A dagôi torony. Ister. 
ISBN: 963-9243-38-8 fûzött: 1500 Ft 

Jókai Mór – Feszty Árpádné Jókai Róza:
"... ôrültek házába akartatok záratni". Jó-
kai Mór kiadatlan levelei és Feszty Ár-
pádné Jókai Róza visszaemlékezései.
Enciklopédia. 
ISBN: 963-8477-55-5 kötött: 2900 Ft 

Jósika Miklós: Abafi. Kriterion. (Történel-
mi regények) 
ISBN: 973-26-0596-0 kötött: 1500 Ft 

Józsa Terézia: Immunpatológia és a leg-
gyakoribb pszichoszomatikus betegsé-
gek. ELTE Eötvös K. 
ISBN: 963-463-464-8 fûzött: 2554 Ft 

Juhász Katalin: Mentés másként. AB-Art. 
ISBN: 80-89006-09-4 kötött: 690 Ft 

K

Kádár Gábor – Vági Zoltán: Aranyvonat.
Fejezetek a zsidó vagyon történetébôl.
Osiris. (Osiris zsebkönyvtár) 
ISBN: 963-389-064-0 fûzött: 1500 Ft 

Kákosy László: Az alexandriai idôisten.
Válogatott tanulmányok, 1957–1998.
Osiris. (Osiris könyvtár) 
ISBN: 963-379-779-9 fûzött: 1880 Ft 

Kamarás István: Apuapu és a leleplezett
rakoncaficánka. Ciceró.
ISBN: 963-539-320-2 fûzött: 1390 Ft 

Kántor Lajos: Felnônek a legkisebb fiúk.
Periratok, kritikák, 1968–2000. Polis. 
ISBN: 973-9267-89-0 fûzött: 1450 Ft 

Kányádi Sándor: Meddig ér a rigófütty.
Kányádi Sándor meséi. Cartafilus. 
ISBN: 963-9303-30-5 kötött: 2400 Ft 

Karády Viktor: Önazonosítás, sorsválasz-
tás. A zsidó csoportazonosság történel-
mi alakváltozásai Magyarországon. Új
Mandátum. (Nagyítás / szociológiai
könyvek 38.) 
ISBN: 963-9336-36-X fûzött: 2800 Ft 

Karátson Endre: Elsô személyben. Hét
novella, egy elbeszélés, egy párbeszéd.
Jelenkor. (Élô irodalom sorozat) 
ISBN: 963-676-284-8 fûzött: 1200 Ft 

Karinthy Frigyes: Együgyü lexikon; Görbe
tükör. 1. (Karinthy Frigyes összegyûjtött
mûvei 3.) Akkord
ISBN: 963-7803-83-1 kötött: 1800 Ft 

Karinthy Frigyes: Esik a hó; Ballada a né-
ma férfiakról; Találkozás egy fiatalem-
berrel; Két hajó. 1. (Karinthy Frigyes
összegyûjtött mûvei 2.) Akkord
ISBN: 963-7803-79-5 kötött: 1800 Ft 

Karinthy Frigyes: Utazás Faremidóba; Az
ezerarcú lélek; Capillária; Kötéltánc. 1.
(Karinthy Frigyes összegyûjtött mûvei
1.) Akkord
ISBN: 963-7803-78-5 kötött: 1800 Ft 

Kárpát-medencei önismeret. Tanulmá-
nyok a régió kultúrájáról és történelmé-
rôl. Lucidus K. (Kisebbségkutatás köny-
vek) 
ISBN: 963-86163-3-4 fûzött: 2000 Ft 

Kästner, Erich: Mi újság volt tegnap? Vá-
logatás Erich Kästner újságcikkeibôl
1945–1958. PolgART. 
ISBN: 963-9306-15-0 kötött: 2300 Ft 

Katanics Alice: A harmadik felvonás.
Könyv az öregedésrôl. Pont. 
ISBN: 963-9312-21-5 fûzött: 1280 Ft 

Keating, Richard – Enczi Zoltán – Török
György: Fotózásról utazóknak, nyara-
lóknak. [Az utazó fotós kézikönyve]. 2.
bôv. kiad., Rainbow-Slide K. 
ISBN: 963-00-6617-3 fûzött: 1590 Ft 

Kemény István: Hideg. Versek,
1996–2001. Palatinus. 
ISBN: 963-9259-86-1 kötött: 1190 Ft 

Kemény Zsuzsa: Szaggatott párbeszéd.
Karcolatok, novellák. Mentor. 
ISBN: 973-8002-71-0 fûzött: 980 Ft 

Kennedy, Ludovic: Óriások csatája. A Bis-
marck elsüllyesztése. Corvina. (Faktum) 
ISBN: 963-13-4972-1 fûzött: 2200 Ft 

Keresztyén Balázs: Kárpátaljai mûvelô-
déstörténeti kislexikon. Hatodik Síp Ala-
pítvány. Mandátum. 
ISBN: 963-829-475-2 fûzött: 2500 Ft 

Kierkegaard, Sören: Vagy-vagy. 3. jav. ki-
ad., Osiris. 1994. (Sapientia humana) 
ISBN: 963-389-062-4 kötött: 4500 Ft 

Kinkel, Tanja: A bábjátékosok. Geopen
ISBN: 963-9093-30-0 fûzött: 1590 Ft 

Kisiskolások környezeti nevelése. Alapít-
vány a Magyarországi Környezeti Neve-
lésért (Réce-füzetek 1.) 
ISBN: 963-04-2988-8 fûzött: 1307 Ft 

Kiss Anna: De. Kortárs. 
ISBN: 963-9297-26-7 fûzött: 1700 Ft 

Kiss Gabriella: Bevezetés a színházi elô-
adások világába. Tankönyv 16–18 éve-
seknek. Korona. 
ISBN: 963-9191-07-8 kötött: 1087 Ft 

Kiss László: Doleo – ergo sum. A világiro-
dalom nagyjainak patográfiája. Lilium
Aurum. 
ISBN: 80-8062-092-X kötött: 1300 Ft 

Kiss Sándor – Lerch István: 30 év zene.
Lerch István, feketén-fehéren. Brazil BT. 
ISBN: 963-00-5728-X fûzött: 1750 Ft 

Kiyosaki, Robert T. – Lechter, Sharon L.:
Gazdag papa befektetési tanácsai. Mibe
fektetnek a gazdagok, amibe a szegé-
nyek és a középosztálybeliek nem fek-
tetnek be? Bagolyvár. 
ISBN: 963-9197-77-7 fûzött: 3850 Ft 

Klaniczay Tibor: Stílus, nemzet és civilizá-
ció. Balassi. (Régi magyar könyvtár. 4.) 
ISBN: 963-506-404-7 fûzött: 1800 Ft 

Knapp Éva: Pietás és literatúra. Irodalom-
kínálat és mûvelôdési program a barokk
kori társulati kiadványokban. Universi-
tas. (Historia litteraria / az Universitas
Könyvkiadó sorozata 9.) 
ISBN: 963-9104-54-X kötött: 2800 Ft 

Knight, India: Szex, pasik, gyötrelmek....
Ulpius-ház. (Fekete tulipán könyvek) 
ISBN: 963-9348-38-4 fûzött: 1780 Ft 

Knittel, Hedwig: Little by little. First eng-
lish lesson-book. 12. ed., Black & White
K. 
fûzött: 648 Ft 

Kôbányai János: Jeruzsálemi évezred.
Múlt és Jövô K. 
ISBN: 963-9171-62-X fûzött: 1200 Ft 

Kocur László: "Az olvasónak pedig joga
van játszani a mûvel". Koncsol László
irodalomkritikusi gyakorlata. AB-Art. 
ISBN: 80-89006-08-6 fûzött: 690 Ft 

Konczek József: Damó. Masszi K. 
ISBN: 963-86135-9-9 fûzött: 990 Ft 

Koppány Zsolt: Szegény Yorick a mama
csontölén. Tárcák, publicisztikák,
esszék, recenziók, 1999–2001. Urá-
nusz. 
ISBN: 963-9304-21-2 fûzött: 1680 Ft 

Kormos Mária: A végtelen foglyai. Magyar
nôk szovjet rabságban, 1945–1947. Ka-
irosz. 
ISBN: 963-9302-69-4 kötött: 2600 Ft 

Kosáry Domokos: Újjáépítés és polgáro-
sodás, 1711–1867. Holnap., 2. kiad. 
ISBN: 963-346-426-9 kötött: 2500 Ft 

Kostolany, André – Gross, Johannes:
Egy spekuláns bölcsessége. Beszélge-
tés Johannes Gross-szal. Perfekt. 
ISBN: 963-394-378-7 kötött: 1960 Ft 

Kostolany, André: Tôzsdepszichológia.
Kávéházi elôadások. Perfekt. 
ISBN: 963-394-398-1 kötött: 1990 Ft 

Kôszegfalvi Ferenc: Csomorkánytól Cso-
morkányig. Helyismereti írások Hódme-
zôvásárhelyrôl. Bába. (Tisza hangja 92.) 
ISBN: 963-9347-14-0 fûzött: 870 Ft 

Kovács András Bálint: Film és elbeszé-
lés. Korona. 
ISBN: 963-9036-51-X fûzött: 550 Ft 

Kovács Sándor: Bartók Béla útján. Utószó
a Gyökerek címû filmhez. Holnap. 
ISBN: 963-346-448 kötött: 1980 Ft 

Köves Viktória: Aki bújt, aki nem. Ab Ovo. 
ISBN: 963-7853-96-0 kötött: 1590 Ft 

Kránitz Mihály – Szopkó Márk: Teológiai
kulcsfogalmak szótára. Szt. István Társ. 
ISBN: 963-361-188-1 kötött: 1990 Ft 

Krockow, Christian von: Churchill. Korrajz
a 20. századról. Gabo.
ISBN: 963-8009-97-7 kötött: 1990 Ft 

Krücker, Franz-Josef – Lotz, Jürgen –
Veit, Wolfgang: Délkelet-Ázsia és Auszt-
rália. Alexandra
ISBN: 963-367-529-4 kötött: 6980 Ft 

Kubinyi András: Mátyás király. Vince. (Tu-
domány-egyetem) 
ISBN: 963-9323-24-1 kötött: 1695 Ft 

Kukorelli István: Az alkotmányozás évti-

zede. Közjogi, politikai tanulmányok,
parlamenti jegyzetek. Korona. 
ISBN: 963-8153-66-0 fûzött: 550 Ft 

Kukorelli István – Szebenyi Péter: Állam-
polgári ismeretek középiskolásoknak.
Korona. 
ISBN: 963-9036-85-4 kötött: 1300 Ft 

Kukorelly Endre: Kicsit majd kevesebbet
járkálok. Jelenkor. 
ISBN: 963-676-286-4 kötött: 1200 Ft 

Kun Erzsébet: A végén minden kiderül.
Kvízológia. Black & White K. 
ISBN: 963-9330-09-4 fûzött: 890 Ft 

L

Lakatos Pál: A betonba döngölt Magyaror-
szág. Kairosz. 
ISBN: 963-9302-84-8 fûzött: 1980 Ft 

Lamar, Charles: A halálgarnizon. Radiant
BT. (Rejtô Jenô világa 5.) 
ISBN: 963-86160-1-8 fûzött: 690 Ft 

Lant és kard: az államalapítástól az
Aranybulla kiadásáig. Lilium Aurum.
(Verses magyar történelem 2.) 
ISBN: 80-8062-011-3 kötött: 1800 Ft 

László Endre, N.: Mátyás király utolsó mo-
solya. Canissa. 
ISBN: 963-9379-01-8 kötött: 1890 Ft 

Lélek és evolúció. Az evolúciós szemlélet
és a pszichológia. Osiris. 
ISBN: 963-389-039-X kötött: 2880 Ft 

Lendvai, Paul: Magyarok. Kudarcok gyôz-
tesei. Helikon. 
ISBN: 963-208-698-8 kötött: 2800 Ft 

Lengyel László: Kis magyar bestiárium.
Helikon. 
ISBN: 963-208-692-9 kötött: 1980 Ft 

Lévesque, Jacques: 1989, egy birodalom
végjátéka. A Szovjetunió és Kelet-Euró-
pa felszabadulása. Aula. 
ISBN: 963-9345-22-9 fûzött: 3490 Ft 

Lilley, Peter: Piszkos ügyletek. A pénzmo-
sás világa. Perfekt. 
ISBN: 963-394-432-5 kötött: 1990 Ft 

Linux. Minden, amit a Linuxról tudni kell!:
a SuSE 7.x és a Go!Linux 7.1 használa-
ta: telepítés, konfigurálás, felépítés, min-
dennapi munka, szórakozás. Computer
Panoráma. (Professzionális sorozat) 
ISBN: 963-7639-18-7 fûzött: 1990 Ft CD-vel 

Lövey Nóra: Boszorkányos lakótelep. Ko-
rona. 
ISBN: 963-9191-47-7 kötött: 1350 Ft 

Lowry, Lois: Az emlékek ôre. Animus. 
ISBN: 963-9307-19-X kötött: 1290 Ft 

Lowry, Lois: Számláld meg a csillagokat.
Animus. 
ISBN: 963-9307-19-X kötött: 1190 Ft 

Lugosi Viktória: Ajvé. Noran. 
ISBN: 963-9356-11-5 kötött: 1400 Ft 

Lukács László: A sosemlátott erdô meséi.
Puedlo K. 
ISBN: 963-9320-48-X fûzött: 425 Ft 

M

Magyar Biblia. A világ teremtése, az özön-
víz, Jézus élete s a világ vége napjaink
szájhagyományában. Európai Folklór
Int. – L'Harmattan. (Folklór) 
ISBN: 963-86169-2-X fûzött: 1490 Ft 

Magyar irodalmi alkotások elemzése.
Black & White K. 
ISBN: 963-9064-88-6 fûzött: 799 Ft 

Magyar nevezetes napok és világnapok.
Ajánló bibliográfia. Kisfaludy M. Kvt. 
ISBN: 963-7541-44-6 fûzött: 250 Ft 

Magyarország és Budapest [CD-ROM].
Informania Digitalmedia Kft. (Magellan
digitalis térképek) 
5000 Ft 

Magyarországi várak [CD-ROM]. V 1.0 –
szöveges adatbázis, képanyag és térké-
pek. JJ Soft. 
6500 Ft 

Magyarország virága. 13. századi forrá-
sok Árpád-házi Szent Erzsébet életérôl.



25

Szt. István Társ. (Középkori keresztény
írók 3.) 
ISBN: 963-361-225-X kötött: 2100 Ft 

Makine, Andreï: Keletsirató. Regény. Ab
Ovo. 
ISBN: 963-7853-99-5 kötött: 1870 Ft 

Makovecz Imre: Válaszok, 2001–1981.
epl (Editio plurilingua 2001/11) 
ISBN: 963-86120-7-X fûzött: 4970 Ft 

Mándy Iván: Csutak a mikrofon elôtt. Hol-
nap. 
ISBN: 963-346-437-4 kötött: 1200 Ft 

Márai Sándor: Eszter hagyatéka és há-
rom kisregény. Helikon. 
ISBN: 963-208-687-2 kötött: 1700 Ft 

Márton László: Harangok. Kis kultúrtörté-
net: Harangok Hargita megyébôl. Pal-
las-Akadémia. 
ISBN: 973-8079-16-0 fûzött: 2100 Ft 

Masson, Jeffrey M. – McCarthy, Susan:
Mit éreznek az állatok? Tericum. 
ISBN: 963-8453-51-6 kötött: 1730 Ft 

McCullough, Colleen: Caesar háborúi. 1.,
Európa. 
ISBN: 963-07-6921-2 kötött: 3500 Ft (1–2.)

McCullough, Colleen: Caesar háborúi. 2.,
Európa. 
ISBN: 963-07-6922-0 kötött: 3500 Ft (1–2.)

McSkimming, Geoffrey: Cairo Jim. Cha-
Cha Muchos ösvényén: hôsköltemény a
ritmusról. Gold Book. 
ISBN: 963-9248-75-4 fûzött: 999 Ft 

Megható történetek. Novella. 
ISBN: 963-7953-79-5 kötött: 1390 Ft 

Méhes Károly: A bécsi üvegdinnye. Ale-
xandra. 
ISBN: 963-367-986-9 kötött: 1490 Ft 

Ment-e a könyvek által a világ elébb? 26
vers Vörösmarty Mihály születésének
200. évfordulóján. PIM. 
ISBN: 963-7412-92-1 fûzött: 1160 Ft 

Merle, Robert: A gyermekkirály. Európa. 
ISBN: 963-07-6894-1 kötött: 2300 Ft 

Merle, Robert: Az élet rózsái. Európa. 
ISBN: 963-07-6893-3 kötött: 2200 Ft 

Miklóssy Endre: Túl a tornyon, melyet
porbul rakott a szél. Magyar gondolko-
dók a XX. században. Széphalom
Kvmûhely. 
ISBN: 963-9373-04-4 fûzött: 1700 Ft 

Min, Anchee: Katherine. Tiara. 
ISBN: 963-00-6737-4 kötött: 1792 Ft 

Miskolczy Ambrus: Szellem és nemzet.
Babits Mihály, Szekfû Gyula, Eckhardt
Sándor és Zolnai Béla világáról. Napvi-
lág. (Mythologica) 
ISBN: 963-9082-96-1 fûzött: 1800 Ft 

Molden, Hanna: Kurakin. M. Kvklub. 
ISBN: 963-547-366-4 kötött: 1890 Ft 

Molnár Csaba: Rátgéber az isten! Futball-
média Iroda. 
ISBN: 963-00-6924-5 fûzött: 1870 Ft 

Molnár István: Anamnézis. Balassi. 
ISBN: 963-506-376-8 fûzött: 1800 Ft 

Molnar, Thomas: A gondolkodás archetí-
pusai. Kairosz. 
ISBN: 963-9302-70-8 fûzött: 1850 Ft 

Mondák Mátyás királyról. Anno. 
ISBN: 963-375-166-7 kötött: 1125 Ft 

Móricz Zsigmond: Kivilágos kivirradatig.
Püski. (Millenniumi könyvtár 130.) 
ISBN: 963-933-715-3 kötött: 680 Ft 

Móser Zoltán: Az ôsök udvarában. Válo-
gatott tanulmányok. Fekete Sas K. 
ISBN: 963-9352-09-8 fûzött: 1960 Ft 

N

Nádasi Katalin: Megtalált kincseim avagy
Meséim egy csodálatos földrôl, amelyet
Perunak becézek. Mediapro Kft. 
ISBN: 963-03-7718-7 fûzött: ajándék 

Nádor Tamás: Fejek könyve. Új Mandá-
tum. 
ISBN: 963-9336-33-5 fûzött: 1980 Ft 

Nagy András: Lót visszanéz. Pallas-Aka-
démia. 
ISBN: 973-8079-07-1 fûzött: 2590 Ft 

Nagy Katalin, S.: Önarcképek. A mûvész
szerepváltozásai. Palatinus. 
ISBN: 963-9259-80-2 kötött: 3000 Ft 

Nagy Ödön – Hermán János – Nyitrai
Mózes: Palástban. Lelkészek szórvány-
ban. Mentor. 
ISBN: 973-8002-88-5 fûzött: 1540 Ft 

Nahmias, Jean-Francois: A szerelem
gyûrûje. 3. (Krónikás könyvek) Aquila
ISBN: 963-679-137-6 kötött: 1980 Ft 

Navracsics Tibor: Európai belpolitika. Az
Európai Unió politikatudományi elemzé-
se. Korona. 
ISBN: 963-9036-83-8 kötött: 1990 Ft 

Nekem mindegy. Írások a Kapocs Ifjúsági
Önsegítô Szolgálat gyûjtésébôl. Trezor. 
ISBN: 963-9088-50-1 fûzött: 784 Ft 

Nemere István: Az élet nem vár. Regény.
Pallas Antikvárium. 
ISBN: 963-9117-46-3 fûzött: 848 Ft 

Nemes László: Szólnék a pillanathoz. El-
beszélések. Ulpius-ház. 
ISBN: 963-9348-32-5 fûzött: 1480 Ft 

Németh András – Tóth László: Halálos ta-
vasz a Balkánon. Korona. 
ISBN: 963-9191-33-7 fûzött: 650 Ft 

Németh István: Európa-tervek
1300–1945. Visszapillantás a jövôbe.
ELTE Eötvös K. 
ISBN: 963-463-463-X fûzött: 6590 Ft 

Németh Zoltán: Talamon Alfonz. Kalli-
gram. (Tegnap és ma / kortárs magyar
írók) 
ISBN: 80-7149-183-7 fûzött: 1500 Ft 

Németország [CD-ROM]. Informania Di-
gitalmedia Kft. (Magellan digitalis térké-
pek) 
5000 Ft 

Neumayr, Anton: Diktátorok orvosi szem-
mel. Napóleon, Hitler, Sztálin. Perfekt. 
ISBN: 963-394-359-0 kötött: 1934 Ft 

Nitkovszki Sztaniszlav: Sóhajok völgye.
Black & White K. 
ISBN: 963-9330-56-6 fûzött: 600 Ft 

North, Michael: Pénztörténeti lexikon. Az
aranytól a záloglevélig. Perfekt. 
ISBN: 963-394-341-8 kötött: 2013 Ft 

Novák Béla Dénes: Betiltott emberek. Ri-
portok. 3BT. 
ISBN: 963-00-7023-5 fûzött: 990 Ft 

Novas, Himilce – Silva, Rosemary E.:
Spanyolország. Bevezetô a spanyol üz-
leti élet, szokások és etikett világába.
Adoc-Semic. (Passport sorozat) 
ISBN: 963-9233-22-6 fûzött: 995 Ft 

Ny

Nyirô József: Jézusfaragó ember. Kai-
rosz. 
ISBN: 963-9302-82-1 kötött: 2200 Ft 

Nyirô József: Kopjafák. Kairosz. 
ISBN: 963-9302-83-X kötött: 2000 Ft 

O

Oberbeil, Klaus: Vitaminnal frissen, für-
gén, egészségesen. Az új csodafegyve-
rek. M. Kvklub. (Erôs test és derûs lélek) 
ISBN: 963-547-422-9 kötött: 1100 Ft 

Obersovszky Gyula: Prelûd halál után. 4.
köt. Szabad Tér.
ISBN: 963-9247-05-7 kötött: 1867 Ft 

Oliver, Martin: Mozimánia. Egmont Hun-
gary. (Tudástár) 
ISBN: 963-627-621-8 fûzött: 768 Ft 

Oncken, William: Vezetôi idôgazdálkodás.
Ön irányítja az eseményeket, vagy az
események irányítják Önt? Bagolyvár. 
ISBN: 963-9197-75-0 fûzött: 1950 Ft 

Orbán Éva: Iránytûnk '56. Szerzô. 
ISBN: 963-640-926-9 fûzött: 2520 Ft 

Orbán Károly: Börtönvilág. Riportok a
"Gyûjtôbôl". Korona. 
ISBN: 963-9191-25-6 fûzött: 850 Ft 

Ószabó Attila – Vajda Éva: Tényfeltúrás.
Új Mandátum. (Membrán könyvek 11.) 
ISBN: 963-9336-30-0 fûzött: 2680 Ft CD mellék-
lettel 

Otthonkeresôk, otthonteremtôk. Zsidó
társadalomtörténeti tanulmányok. Uni-
versitas – Judaica Alapítvány. (Mórija
könyvek) 
ISBN: 963-00-4109-X fûzött: 1490 Ft 

Óvodások környezeti nevelése. Alapít-
vány a Magyarországi Környezeti Neve-
lésért (Réce-füzetek 5.) 
fûzött: 1307 Ft 

P

Paczolay Péter: Machiavelli és az állam-
fogalom születése. 1. Korona
fûzött: 1450 Ft 

Pálfy Julianna: Egy kölyökkutya naplója.
2. kiad., Móra. (Zsiráf könyvek) 
ISBN: 963-11-7611-8 kötött: 798 Ft 

Pálmay József: Háromszék vármegye ne-
mes családjai: Abod – István. 1. köt. Ha-
sonmás kiad. 
ISBN: 973-99613-0-4 kötött: 9500 Ft a 2. kötettel
együtt 

Pálmay József: Háromszék vármegye ne-
mes családjai: Jakab – Zsögön. 2. köt.
Hasonmás kiad. 
ISBN: 973-99613-4-7 kötött: 9500 Ft az 1. kötet-
tel együtt 

Pálmay József: Marostorda vármegye ne-
mes családjai. 3. köt. Hasonmás kiad. 
ISBN: 973-99902-0-7 kötött: 5900 Ft 

Pálné Lele Ilona: Ördögszekér. Bába. (Ti-
sza hangja 99.) 
ISBN: 963-9347-13-2 fûzött: 650 Ft 

Papp Márió: Én írok önnek. Versek. Kró-
nika Nova. 
ISBN: 963-9128-75-9 fûzött: 1350 Ft 

Pár Alajos – Nógrádi Katalin: Kis máj- és
epekönyv. A máj, az epe és az epeutak
betegségei, étrendi tanácsok és recep-
tek. B+V Lap- és Kvk. (Képzett beteg
könyvek) 
ISBN: 963-7746-71-4 fûzött: 980 Ft 

Pennac, Daniel: Nemkötelezô olvasmány.
[Szülôknek, pedagógusoknak, diákok-
nak]. Fekete Sas K. 
ISBN: 963-8254-99-8 fûzött: 1250 Ft 

Péter László: Mindenkor csak feléd né-
zek, Szeged. Válogatott írások. Bába.
(Tisza hangja 87.) 
ISBN: 963-9347-05-1 fûzött: 1450 Ft 

Petô Andrea: Rajk Júlia. Balassi. (Femi-
nizmus és történelem) 
ISBN: 963-506-423-3 fûzött: 2500 Ft 

Petôfi Sándor: Held János. Eine deutsche
Nachdichtung des ungarischen epis-
chen Gedichtes. Zweisprachige Ausg.
Corvina. 
ISBN: 963-13-4993-4 fûzött: 2800 Ft 

Petrôczi Éva: Legenda, változatlan. Válo-
gatott és új versek. Fekete Sas K. 
ISBN: 963-8254-98-X kötött: 1800 Ft 

Pohl, Frederik: Reklámhadjárat. N & N
Kvk. (Möbius) 
ISBN: 963-9229-06-7 fûzött: 998 Ft 

Polcz Alaine: Élet és halál titkai. 1. k.
Öt–hét éveseknek. Pont 
ISBN: 963-9312-00-2 kötött: 1620 Ft 

Polgári törvénykönyv, Polgári perrend-
tartás, Családjogi törvény. Unió. 
ISBN: 963-388-332-6 kötött: 7280 Ft 

Politikailag korrekt. Balliberális eszmefut-
tatások határok nélkül. 2. Kairosz
ISBN: 963-9302-85-6 fûzött: 1200 Ft 

Polner Zoltán: Második száz beszélgetés.
Szegedi interjúk. Bába. (Tisza hangja
102.) 
ISBN: 963-9347-12-4 fûzött: 830 Ft 

Polónyi István – Timár János: Tudásgyár
vagy papírgyár. Új Mandátum. 
ISBN: 963-933-628-9 fûzött: 1530 Ft 

Prescott, Michael: Az árnyékvadász. Ge-
neral Press. (Szivárvány könyvek) 
ISBN: 963-9282-49-9 kötött: 1500 Ft 

Pritz Pál: Bárdossy László. Elektra. (Élet-
kép sorozat) 
ISBN: 963-9205-82-6 kötött: 1680 Ft 

Pruzsinszky Sándor: Természetjog és po-

litika a XVIII. századi Magyarországon.
Batthyány Alajostól Martinovicsig. Nap-
világ. 
ISBN: 963-9082-62-7 fûzött: 750 Ft 

R

Rab János: Népi növényismeret a Gyer-
gyói-medencében. Pallas-Akadémia. 
ISBN: 973-8079-20-9 fûzött: 2400 Ft 

Radnai Gáborné: Vízió. 2. kiad., Könyv-
kuckó. 
ISBN: 963-9265-28-4 fûzött: 625 Ft 

Rákos Sándor: A bárány lázadása. Bibliai
és istenkeresô versek. Szt. István Társ. 
ISBN: 963-361-220-9 fûzött: 1350 Ft 

Raktárkészlet-nyilvántartó program
[Elektronikus dok.]. Informania Digital-
media Kft.
5000 Ft 

Rédei Mária, L.: Demográfia. ELTE Eöt-
vös K. 
ISBN: 963-463-465-6 fûzött: 3985 Ft 

Regôczi István: Isten vándora a szeretet-
rôl. Szt. István Társ. 
ISBN: 963-361-218-7 fûzött: 790 Ft 

Regôs László: Ami az EKG könyvekbôl ki-
marad.... Az EKG anatómiai, élettani,
matematikai, geometrisai, logikai, kór-
élettani, haemodinamikai, és tünetorien-
tált megközelítése. B+V Lap- és Kvk. 
ISBN: 963-7746-48-X fûzött: 2980 Ft 

Rekai, Kati: Budapesti csavargások avagy
Mickey, Taggy, Puppo, Cica és Lurkó fel-
fedezik Budapestet. Mesélô útikönyv
Budapestrôl. Telekép. 
ISBN: 963-00-6489-8 963-00-6490-1 fûzött: 2083
Ft 

Ridpath, Michael: Kettôs csapda. General
Press. (Világsikerek) 
ISBN: 963-9282-43-X kötött: 1200 Ft 

Robinson, Jeffrey: Manipulátorok. Vásár-
ló leszel, ha tetszik, ha nem. Athenaeum
2000. 
ISBN: 963-9261-53-X kötött: 1990 Ft 

Rosenthal, Donna: Izrael. Bevezetô az iz-
raeli üzleti élet, szokások és etikett vilá-
gába. Adoc-Semic. (Passport sorozat) 
ISBN: 963-9233-18-8 fûzött: 995 Ft 

Rózsa Pál: Kantáta Bajcsy-Zsilinszky
Endre emlékére. Hungarovox. 
ISBN: 963-9292-25-7 fûzött: 890 Ft 

S

Sakmyster, Thomas: Admirális fehér lo-
von. Horthy Miklós, 1918–1944. Helikon.
(Helikon universitas.) 
ISBN: 963-208-700-3 kötött: 2800 Ft 

Salamon Pál: A menyegzô. Regény. Szép-
halom Kvmûhely. 
ISBN: 963-9373-10-9 fûzött: 1800 Ft 

Samu Mihály: Alkotmányozás, alkotmány,
alkotmányosság. Korona. 
ISBN: 963-9036-45-5 fûzött: 650 Ft 

Samu Mihály: Hatalomelmélet, különös
tekintettel az államra. Korona.
ISBN: 963-9191-83-3 fûzött: 2650 Ft 

Sárközi Mátyás: Feljegyzések a zöld fü-
zetbôl. Új Horizont. 
ISBN: 963-8246-10-3 fûzött: 1200 Ft 

Saunders, Graham D.: Csigák és kagylók.
Elektra. (Kis természetkalauz)
ISBN: 963-9205-77-X kötött: 940 Ft 

Schäfer, Bodo: Út az anyagi független-
séghez. Hét év alatt 100 millió! Bagoly-
vár. 
ISBN: 963-9071-78-5 fûzött: 2500 Ft 

Schier, Ingeborg: Villanyszerelési mun-
kák. Cser K. (Csináld magad) 
ISBN: 963-9327-38-7 fûzött: 1698 Ft 

Schnittker, Sonja: Dekorgumi. [Szabás-
mintákkal]. Cser K. (Színes ötletek
2001/24.) 
ISBN: 963-9327-47-6 fûzött: 547 Ft 

Schwarz, Christiane: Kukta konyha. Ötle-
tek a gyorsfôzô fazékhoz. K.u.K. K. 
ISBN: 963-9173-88-6 kötött: 1200 Ft 

Selmeczi Tibor: Az én kabarém. Ciceró. 
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ISBN: 963-539-329-6 fûzött: 1290 Ft 
Selyem Zsuzsa: Valami helyet. JAK – Ki-

járat. (JAK 119.) 
ISBN: 963-9136-65-4 fûzött: 1300 Ft 

Shakespeare, William: Shakespeare-drá-
mák. Magvetô. 
ISBN: 963-14-2218-6 kötött: 2990 Ft 

Shermer, Michael: Hogyan hiszünk. Isten-
keresés a tudomány korában. Typotex. 
ISBN: 963-9132-95-0 kötött: 2600 Ft 

Simonffy András: A zenélô gondola. Válo-
gatott novellák, 1965–1977. Holnap. 
ISBN: 963-346-441-2 kötött: 1500 Ft 

Singer, Isaac Bashevis: A vagyon. Novella. 
ISBN: 963-7953-27-2 kötött: 2990 Ft 

Sinkó Ervin: Az idegen. Novellák és elbe-
szélések, 1925–1964. JMMT. (A Jugo-
szláviai Magyar Mûvelôdési Társaság
kiskönyvtára. 3.) 
ISBN: 86-82043-64-5 fûzött: 2250 Ft 

Sinkovits. HungaLibri. 
ISBN: 963-9163-40-6 kötött: 2998 Ft 

Sisa József – Tihanyi Bence – Bakos Ág-
nes: The Parlament house of Hungary.
M. Kvklub. 
ISBN: 963-547-420-2 kötött: 7500 Ft 

Somlyó György: Önéletrajzaimból. Encik-
lopédia. 
ISBN: 963-8477-56-3 fûzött: 2400 Ft 

Sors és szerencse. Jószöveg Mûhely. 
ISBN: 963-9134-53-8 fûzött: 1498 Ft 

Souter, Keith: Homeopátia haladóknak.
Lelki panaszok megoldása. Édesvíz. 
ISBN: 963-528-478-0 kötött: 1990 Ft 

Spiró György: A Jégmadár. Ab Ovo. 
ISBN: 963-7853-97-9 kötött: 2920 Ft 

Steel, Danielle: Baleset. 2. kiad., Maece-
nas. 
ISBN: 963-9025-25-9 fûzött: 675 Ft 

Steinbeck, John: Az aranyserleg. A Karib-
tenger leghíresebb kalóza, Morgan kapi-
tány élettörténete. Corvina. 
ISBN: 963-13-4983-7 fûzött: 2000 Ft 

Stewart, Paul: A feleselô kenyérpirító. Lil-
liput. (Gumófejek 2.) 
ISBN: 963-9166-17-0 fûzött: 398 Ft 

Stewart, Paul – Riddel, Chris: Gumófejin-
vázió. Lilliput. (Gumófejek 1.) 
ISBN: 963-9166-16-2 fûzött: 398 Ft 

Sütemények és édességek. Black & Whi-
te K. 
ISBN: 963-9330-46-9 fûzött: 600 Ft 

Sütemények. Nagymamáink konyhájának
receptjei. Black & White K. 
ISBN: 963-9260-85-1 fûzött: 699 Ft 

Sz

Szabadfalvi József: Pásztorcsanakok
Észak-Magyarországon. Herman O.
Múz. 
fûzött: 1250 Ft 

Szabadságharc, 1848–49 [CD-ROM].
Multimédia taneszköz. Bethlen G. Ref.
Gimn. 
ISBN: 963-04-9964-9 4000 Ft 

Szakács István Péter: A belga utazó.
Mentor. 
ISBN: 973-8002-77-X fûzött: 980 Ft 

Szakonyi Károly: A prágai szerelmesek.
Rádiójátékok. Neoprológus. 
ISBN: 963-7932-40-2 fûzött: 1480 Ft 

Szantelli Júlia: Homlokomon kötél. Gön-
cöl. 
ISBN: 963-9183-29-6 fûzött: 1290 Ft 

Szaraha Mahásziddha: Szaraha Mahá-
sziddha három éneke. 1., Farkas L. I. 
fûzött: 2600 Ft (1–2.)

Szaraha Mahásziddha: Szaraha Mahá-
sziddha három éneke. 2., Farkas L. I. 
fûzött: 2600 Ft (1–2.)

Száraz Miklós György: Lovak a ködben.
M. Kvklub. 
ISBN: 963-547-412-1 kötött: 1990 Ft 

Szász Ilma: Az Úr ruháját hordja minden.
Szintézis spiritualitás és pszichoterápia,
keleti és nyugati szemlélet között. Vízté-
rítô K. 
ISBN: 963-00-6636-X fûzött: 2333 Ft 

Szasz, Thomas: Szertartásos kémia.
Drogmitológiák. Új Mandátum. 
ISBN: 963-9336-35-1 fûzött: 2500 Ft 

Száz híres regény. [A regényirodalom
klasszikusainak életrajza és remekmû-
veik rövid tartalma]. 1. köt., Black & Whi-
te K. 
ISBN: 963-9330-28-0 fûzött: 2490 Ft (1–2.)

Száz híres regény. [A regényirodalom
klasszikusainak életrajza és remekmûve-
ik rövid tartalma]. 2. köt., Black & White K. 
ISBN: 963-9330-29-9 fûzött: 2490 Ft (1–2.)

Szécsi Magda: Szia, Frici! Ab Ovo. 
ISBN: 963-7853-98-7 kötött: 1490 Ft 

Székely Gábor: A lexikai fokozás. Schola-
stica. 
ISBN: 963-86141-1-0 fûzött: 1984 Ft 

Szeli István: Emlékezések könyve. Vallo-
más, tanúság, számadás. Forum.
fûzött: 1700 Ft 

Szent-Györgyi Albert: A béke élet- és er-
kölcstana, 1938. Bába. 
ISBN: 963-9347-18-3 fûzött: 498 Ft 

Szent-Györgyi Albert: A béke élet- és er-
kölcstana, 1938. Bába. 
ISBN: 963-9347-18-3 velúr: 1450 Ft 

Szentmártoni János: Itt, a papíron. Ver-
sek. Széphalom Kvmûhely.
ISBN: 963-9373-08-7 fûzött: 890 Ft 

Szerb Antal: Naplójegyzetek, 1914–1943.
Magvetô. 
ISBN: 963-14-2219-4 kötött: 2490 Ft 

Szilágyi Ákos: A szépfejedelem. Beveze-
tés a széppolitikába. Palatinus.
ISBN: 963-9259-96-9 fûzött: 2000 Ft 

Szilágyi Gyula: Tiszántúli Emanuelle. M.
Kvklub. (Magyarország felfedezése) 
ISBN: 963-547-418-0 kötött: 1450 Ft 

Szilágyi István: Hollóidô. Magvetô. 
ISBN: 963-14-2247-X kötött: 2290 Ft 

Szilvásy Judit: Váltsuk valóra álmainkat
feng shuival! Személyiség-központú öt-
lettár a harmonikus környezet kialakítá-
sára. Szilvásy J. 
ISBN: 963-640-729-0 kötött: 1990 Ft 

Szív szútra. Mahájána buddhista szentira-
tok. Farkas L. I. 
ISBN: 963-7310-93-2 fûzött: 1600 Ft 

Szívvel, szóval, tiszta ésszel. Himnuszok,
zsolozsmák, intelmek és könyörgések
latin nyelvû költészetünkbôl. Szt. István
Társ. 
ISBN: 963-361-221-7 fûzött: 1550 Ft 

T

Tájtanítóképzô: remetei történetek. Gyu-
lai Városszépítô Egyes. 
ISBN: 963-00-2516-7 fûzött: 2200 Ft 

Tandori Dezsô: A mennyezet és a padló.
Fekete Sas Kiadó. 
ISBN: 963-9352-04-7 fûzött: 1700 Ft 

Tanka Endre: Megmaradásunk, a föld.
Magyar földtörvény és Európai Uniós in-
tegráció. Kairosz. 
ISBN: 963-9302-86-4 fûzött: 1700 Ft 

Tanulmányok a holokausztról. 1. Balassi
ISBN: 963-506-412-8 fûzött: 1800 Ft 

Teilhard de Chardin, Pierre: Az emberi je-
lenség. M. Kvklub. (Írók, költôk, gondol-
kodók) 
ISBN: 963-547-396-6 kötött: 2500 Ft 

Teremtô sokféleség. Emlékezések Ju-
hász-Nagy Pálra. MTA ÖBKI. 
ISBN: 963-8391-25-1 fûzött: 550 Ft 

Thomka Beáta: Beszél egy hang. Elbe-
szélôk, poétikák. Kijárat. 
ISBN: 963-9136-69-7 fûzött: 1200 Ft 

Tölgyesi László – Tóth Norbert: A sötét
Isten. Cherubion. (Osiris könyvek 80.) 
ISBN: 963-9346-17-9 fûzött: 998 Ft 

Tornai József: Miért sírnak a metaforák?
Versek és versmagyarázatok. Ister. 
ISBN: 963-9243-41-8 fûzött: 1500 Ft 

Török András István: Látók, nézôk, világ-
talanok. 24 beszélgetés és más írások.
Hungarovox. 
ISBN: 963-9292-23-0 fûzött: 880 Ft 

Tóth Imre: Zsidónak lenni Auschwitz után.

Pont. 
ISBN: 963-9312-22-3 fûzött: 1100 Ft 

Tóth Krisztina: Porhó. Új és válogatott
versek. Magvetô. 
ISBN: 963-14-2244-5 kötött: 1090 Ft 

Tóth Mária: Régimódi hûség avagy Öz-
vegységem története. Mentor. 
ISBN: 973-8002-78-8 fûzött: 1400 Ft 

Tóth Sándor: Isten ritmusa. Kisesszék,
jegyzetek, útirajzok: [Szentek, száza-
dok, zarándokutak]. Szt. István Társ. 
ISBN: 963-361-212-8 fûzött: 1900 Ft 

Tôzsér Árpád: Finnegan halála. Új versek.
Kalligram. 
ISBN: 80-7149-323-6 fûzött: 750 Ft 

Tôzsér János: A napfény szigete, Rodosz.
Kassák. 
ISBN: 963-9100-55-2 fûzött: 2400 Ft 

Tudod-e a választ?: Az ókori Róma. 180
kérdés és felelet. Tessloff és Babilon. (Mi
micsoda) 
ISBN: 963-9182-76-1 fûzött: 690 Ft 

Tudod-e a választ?: Pop & rock. 180 kér-
dés és felelet. Tessloff és Babilon. (Mi
micsoda) 
ISBN: 963-9182-77-X fûzött: 690 Ft 

Turós Emil – Tréfás Sándor: A mai nô sza-
kácskönyve. Black & White K. (Turós
Emil-sorozat) 
ISBN: 963-9330-32-9 fûzött: 875 Ft

U

Ungváry Krisztián: Budapest ostroma. 4.
kiad., Corvina. (Faktum) 
ISBN: 963-13-5120-3 kötött: 2600 Ft 

Utassy József: Tüzek tüze. Összegyûjtött
versek, 1957–1997. Littera Nova. 
ISBN: 963-9212-45-8 fûzött: 1990 Ft 

Ü

Übelacker, Erich: Otthonunk, a világegye-
tem, a végtelen térben és idôben. Tess-
loff és Babilon. (Mi micsoda 41.) 
ISBN: 963-9182-54-0 kötött: 1650 Ft 

V

Vágó Imréné: A negyedik lövés. A király
halálának igaz története. W. Stoker.
ISBN: 963-86125-6-8 kötött: 1998 Ft 

Vámos Magda: Resid efendi. Vámbéry
Ármin élete. Lilium Aurum. (Vámbéry
könyvek) 
ISBN: 80-8062-043-1 kötött: 2700 Ft 

Vámos Miklós: 135 lehetetlen történet. Ab
Ovo. 
ISBN: 963-7853-66-9 kötött: 1100 Ft 

Vámos Miklós: Anya csak egy van. Re-
gény. Ab Ovo. 
ISBN: 963-7853-39-1 kötött: 1500 Ft 

Vámos Miklós: Bár. Ab Ovo. 
ISBN: 963-7853-70-7 kötött: 1450 Ft 

Vanoyeke, Violaine: A fékezhetetlen Íbisz.
2. kv. 
ISBN: 963-9248-74-6 kötött: 1598 Ft 

Váray László: Átiratok. Kisfaludy M. Kvt. 
ISBN: 963-7541-4-2 fûzött: 4500 Ft 

Varga Domokos György: Médiaarcok. 2.,
LKD BT. 
ISBN: 963-00-6645-9 fûzött: 2000 Ft (1–2.)

Varga Domokos György: Médiaharcok.
1., LKD BT. 
ISBN: 963-00-6644-0 fûzött: 2000 Ft (1–2.)

Varga Imre: Trella vilém. Álmoskönyvecs-
ke. Lilium Aurum. 
ISBN: 80-8062-060-3 fûzött: 1200 Ft 

Vári Attila: Cselédfarsang. Regény. Palati-
nus. 
ISBN: 963-9259-91-8 fûzött: 1400 Ft 

Várkonyi Ágnes, R.: Alternatívák Mohács
után. Korona. (A történelem alternatívái /
forrásfüzet az iskolai oktatáshoz 5.) 
ISBN: 963-8153-99-7 fûzött: 450 Ft 

Várkonyi Ágnes, R.: A megosztottság év-
százada, 1526–1606. 1. köt. Korona
ISBN: 963-9191-50-7 kötött: 2450 Ft 

Veres Péter: Gyermekharag. Válogatott
elbeszélések. Püski. (Millenniumi könyv-
tár 129.) 

ISBN: 963-933-719-6 kötött: 680 Ft 
Veress Miklós: Éjféli verôfény. Versek,

1985–2000. Kortárs. 
ISBN: 963-9297-30-5 fûzött: 2100 Ft 

Vermes Géza: Jézus változó arcai. Osiris.
(Osiris könyvtár) 
ISBN: 963-389-026-8 fûzött: 1980 Ft 

Viccek 1. Black & White K. 
ISBN: 963-9064-46-7 fûzött: 289 Ft 

Viccek 2. Black & White K. 
ISBN: 963-9064-47-5 fûzött: 289 Ft 

Világtörténelmi kronológia. 200 ország
történelme a kezdetektôl napjainkig:
[Eseménynaptár]. Tárogató. 
ISBN: 963-03-7038-7 [hibás ISBN 963-9006-
344-4] kötött: 1925 Ft 

Vinci, Simona: Szégyentelenek. Ulpius-
ház. 
ISBN: 963-9348-40-6 fûzött: 1480 Ft 

Viragh, Christina: Anya-könyv. Regény.
Jelenkor. (Kiseurópa) 
ISBN: 963-676-225-2 kötött: 1900 Ft 

Vissza a forrásokhoz. Nemzedékvallató.
Polis. 
ISBN: 973-9267-88-2 fûzött: 950 Ft 

Vörös István: A kéz öt ujja. Jelenkor. (Élô
irodalom sorozat) 
ISBN: 963-676-275-9 fûzött: 1500 Ft 

Vörösmarty és kora. Tanulmányok Vörös-
marty Mihályról és Kôrösi Csoma Sán-
dorról. Bába. (Tisza hangja 97.) 
ISBN: 963-9347-19-1 fûzött: 870 Ft 

W

Wass Albert: Kard és kasza 1. r. Krónikás
írás. Mentor. (Wass Albert életmû-soro-
zat) 
ISBN: 973-8002-86-9 fûzött: 3220 Ft (1–2.)

Wass Albert: Magyar örökségünk. Tanul-
mányok, novellák, hátrahagyott írások
és riportok az íróval. Kráter Mûhely
Egyes. (Wass Albert életmû-sorozat) 
ISBN: 963-9195-45-6 fûzött: 1600 Ft 

Wass Albert: Kard és kasza 2. r. Szemta-
núság. Mentor. (Wass Albert életmû-so-
rozat) 
ISBN: 973-8002-85-0 fûzött: 3220 Ft (1–2.)

Wilkes, Angela: Szólalj meg bátran latinul.
Holnap. 
ISBN: 963-346-155-3 kötött: 1200 Ft 

Wilson, Robert: Egy kis halál Lisszabon-
ban. K.u.K. K. (Magyarul elôször 3.) 
ISBN: 963-9173-90-8 kötött: 1980 Ft 

Wizner Vég Balázs – Wolfe, Gene: A piló-
ta. N & N Kvk. (Möbius) 
ISBN: 963-9229-04-0 fûzött: 990 Ft 

Wlachovskî, Karol: Köztes szerepben.
Párbeszéd a magyar és a szlovák iroda-
lommal – közös dolgainkról. Ister. 
ISBN: 963-9243-46-9 fûzött: 1500 Ft 

Z

Závodszky Géza: Az Amerika-motívum és
a polgárosodó Magyarország. a kezde-
tektôl 1848-ig. 2. jav. kiad., Korona. 
ISBN: 963-903-626-9 fûzött: 790 Ft 

Závodszky Géza: Hazáért, szabadságért.
magyar történetek. Korona. 
ISBN: 963-9191-17-5 kötött: 1450 Ft 

Zhu, Zong-Xiang – Qiao, Zhi-Gui: Élj száz
évet egészségesen a "3-1-2" meridián
gyakorlatokkal. Víztérítô K. 
ISBN: 963-00-6427-8 fûzött: 592 Ft 

Zyman, Sergio: Csak a profit számít. A
Coca-Cola volt marketingigazgatójának
módszerei a gyakorlatban. Perfekt. 
ISBN: 963-394-422-8 kötött: 1990 Ft 

Az összeállítás a Könyvtárellátó Köz-
hasznú Társaság információs rendsze-
re alapján készült. A felsorolt könyveket
a Könyvtárellátó már felajánlotta meg-
vásárlásra a könyvtáraknak, ill. megren-
delhetôk a társaság home lapján
(www.kello.hu).



NEMESKÜRTY ISTVÁN
Mi, magyarok
Történelmünk ezerszáz éve 3., átdolgozott
kiadás
500 oldal
2400 Ft
A szerzô Magyarország történetét dolgoz-
za fel a honfoglalástól 1947-ig a párizsi
békéig. A lebilincselôen izgalmas olvas-
mány hozzásegíthet bennünket ahhoz,
hogy múltunkat végigkísérve jobban meg-
érthessük jelenünket.

Magyar néprajz II. Gazdálkodás
Fôszerkesztô: Paládi-Kovács Attila
1200 oldal
7250 Ft
A kötet a tárgyak világát: a munkaeszközök tör-
ténetét, rendszerét, általuk pedig a magyar pa-
rasztság termelési kultúráját mutatja be. 
Az „ôsfoglalkozás”-ként számon tartott élelem-
termelô ágazatokról – a növénygyûjtésrôl, a va-
dászatról, a halászatról, a méhészetrôl – szólva
a természet javainak felettébb gazdag eszköz-
anyagú egyszerû „kisajátításán” túl a kötet szer-
zôi ezeknek a tevékenységeknek a huszadik szá-
zadi paraszti gazdálkodásban betöltött tényleges
szerepét is részletezik.
A kötet utolsó egysége a hírközlés, a jeladás, a
szárazföldi, a vízi közlekedés és teherszállítás
táji változatokban bôvelkedô népi eszközkészle-
tét rendszerezi, rámutatván arra is, hogy ezek-

nek az eszközöknek – a gazdálkodás, a mindennapi életszerve-
zés szolgálatán túl – milyen szerepük volt a táji kapcsolatokban,
a kereskedelem megszervezôdésében.
A kötetet ábrák, térképek, fényképek teszik teljessé.

Népi kultúra – népi társadalom XX.
Etnológiai tanulmányok
Szerk. Szilágyi Miklós
316 oldal
2000 Ft

Régi magyarországi
nyomtatványok 3.
1636–1655
A jelen kiadáshoz csatolt CD-
ROM a sorozat mindhárom köte-
tének, Szabó Károly Régi magyar
könyvtára két kötetének és
Sztripszky Hiador Adalékainak
könyvészeti adatbázisát tartal-
mazza igényes, a használatot sok-
féle módon segítô formában.

AZ AKADÉMIAI KIADÓ AJÁNLJA

A kiadványok megrendelhetôk:
AKADÉMIAI KIADÓ Vevôszolgálat
1117 Budapest, Prielle Kornélia u.4.

Tel.:464-8200. Fax:464-8201
E-mail:custservice@akkrt.hu

www.akkrt.hu

Együtt a kettô csak 7900 Ft.
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A  K A I R O S Z  K I A D Ó  A J Á N L ATA
Nyírô József:
Jézusfaragó ember
A novelláskötet fegyelmezetten szerkesztett, jól megkomponált, egységes mû. 
Az 1916 és 1937 között keletkezett elbeszélések érzelmi, hangulati és tartalmi
egységet alkotva kiegészítik egymást. A sokak által keresett nevezetes könyv
a 2001-es, könyvheti kiadásában tovább bôvült.
345 oldal, 2200 Ft

Nyírô József:
Kopjafák

A kiadó az idén, az Ünnepi Könyvhéten újraindított életmû-sorozatban adta ki
ezt a novelláskötetet is. Az elbeszélésekben a hôssé való növekedésnek új, belsô

útjai jelennek meg, s magyar nép belsô méretei, határai.
2000 Ft

Hans és Michael Eysenck:
Elmevadászat
A megfigyelt lélek
A népszerûsítô pszichológiában alapmûnek számító könyv összefoglalja és
értelmezi a szakfogalmakat, valamint részletesen ismertet néhány klasszikus, több
pszichológiai tétel kiindulópontjának tekintett és máshol alig hozzáférhetô kísérletet.
397 oldal, 2600 Ft

Fekete György:
Emberközelben

Beszélgetések barátaimmal
Fekete György beszélgetôpartnerei a magyar szellemi, mûvészeti élet ismert

személyiségei. Megszólal többek között Szokolai Sándor, Bánáti János, Kô Pál,
Kozma Vera, Rubik Ernô.

304 oldal, 1800 Ft



Helikon Kiadó ajánlata

A könyvek megrendelhetôk a Helikon Kiadónál (1053 Budapest, Papnövelde utca 8.),
telefonon Borbíró Zsókánál és/vagy Varga Istvánnál a 317-4987-es számon, vagy a 317-4967-es faxon

valamint megvásárolhatók a Helikon Könyvesházban: Budapest VI., Bajcsy-Zsilinszky út 37.

MEGJELENT:

A reneszánsz mûvészete
A modern mûvészet 1905–1945
A romantika
A XIX. század mûvészete

ELÔKÉSZÜLETBEN:

A barokk és a klasszicizmus
A középkor mûvészete
A jelenkor mûvészete

Larousse Mûvészettörténeti szabadegyetem
Egy könyvsorozat, amit nemcsak lapozgatni érdemes!
Egy év alatt hét kötet
A 144 oldalas, elegáns, nyújtott formátumú könyvek
puha kötésben, szélesen visszahajló fedéllel készültek.

A kötetek ára 2280 Ft

1134 Budapest, Váci út 19., Telefon: 320-4740
e-mail: mora_kiado@elender.hu
web-oldal: www.morakiado.hu

Vozár Ágnes
Túlélôtúra
(NÔK & ÔK)
„Atyavilág! Tényleg végigcsi-
náltuk? És túléltük? Hát képe-
sek voltunk rá? Még én is? Hi-
hetetlen… Hihetetlen, milyen
jól szórakoztunk végig, meny-
nyit röhögtünk (fôleg magun-
kon), mennyi hasonló flúgossal
találkoztunk, mennyi barátot
szereztünk, elfáradtunk, néha
szitkozódtunk, és mégis egy
percre sem bántuk meg (?),
hogy eljöttünk... Kipróbálhat-
tuk magunkat és bizonyíthat-
tunk, és közben annyi él-
ménnyel gazdagodtunk…”

Ildikó von Kürthy
Mikor hívsz már,

te gazember…
(NÔK & ÔK)

Harminchárom éves korára már tudja az
ember lánya, hogy az elsô éjszaka után

soha, de soha nem szabad felhívni az
ügyben érdekelt férfit. Különösen szom-

bat este nem. Azt teszi tehát, amit egy
nô ilyenkor tehet: vár. Várakozik. Órák

hosszat. Arra a bizonyos, életfontosságú
telefonhívásra…

A Stern magazin Hamburgban élô szer-
kesztôje elragadó könnyedséggel, bôvérû

humorral ír rólunk, nôkrôl, no meg arról,
hogy milyenek ôk, a teremtés koronái.
Fél év alatt 200000 példányban  kelt el

Németországban. Vezeti a bestseller-listát. 

KÖNNYED, SZÓRAKOZTATÓ NYÁRI OLVASMÁNYOK
A MÓRA KIADÓ KÍNÁLATÁBÓL, NEM CSAK NÔKNEK

„Asszonytársak, testvéreim,
mondjuk ki úgy, ahogy van:

a nôk legeslegsúlyosabb problémája a férfi.
Akkor is ha nincs, akkor is ha van.”

A fenti aranymondás, a NÔK & Ôk címmel induló sorozatunk mottója is lehetne. Mert „nôi dolgokról”
szólnak, de nem csak nôolvasóknak. Könnyedség és irodalmi igény; pikantéria és jó ízlés, humor

és önirónia jellemzi a köteteket.




