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Molnár Gézáné: A múlt illatai
320 színes ábrával, 20x30 cm, 160 oldal,
kötve, 6900 Ft
A magyar illatszergyártás- és értékesítés hite-
les forrásokon alapuló, izgalmas és érdekes
története. A könyvet korhû képanyag illuszt-
rálja, ezért egyben a XX. század elsô felének
reklámgrafikai keresztmetszetét is nyújtja.

Fejér Zoltán: 
Hungarian / Ungarische cameras
Magyar fényképezôgépek 
Kétnyelvû könyv: angol és német
258 ff és 22 színes fotóval, 21 x 30 cm, 180
oldal, kötve 5900 Ft
A magyar fényképezôgép-gyártás hiteles és
részletes története. A magyar fényképezôgé-
peket ismertetô technikai részleteken kívül
nagy erénye a könyvnek, hogy egyben ipar-
történeti napló is, és rámutat arra, hogy az
ipari alkotások sem személytelenek, ezért az
alkotókat, feltalálókat is bemutatja.

Rudolf Dirr: Díszfák és cserjék
B/5, 160 oldal, fûzve, 119 színes képpel és
64 rajzzal illusztrálva, 2500 Ft
A díszfák és cserjék közérthetô és gyakorla-
tias ismertetése nagyon szép, színes kép-
anyaggal. Mit tegyünk a kiválasztás után:
talaj-elôkészítés, ültetés, öntözés, metszés,
növényvédelem. A teendôk részletes rajzok-
kal vannak illusztrálva. 

Fejér Zoltán: 
Négy név – száz év fotótechnikatörténet
A/5, 64 oldal, kötve, kb. 60 fényképpel és
rajzzal illusztrálva, 890 Ft
Petzval József, Mihályi József, Riszdorfer
Ödön, Dulovits Jenô... Magyar feltalálók,
akik a fényképezés elsô száz esztendejében
az optika, fotótechnika fejlôdéséhez nagy
jelentôségû találmányaikkal – objektív, táv-
mérô, automatikus fénymérés, az elsô SLR,
amely szemmagasságból való fényképezést
tett lehetôvé – meghatározó módon hozzá-
járultak.

Tutsek Anna: 
CILIKE rövid ruhában
1500 Ft

Tutsek Anna: 
CILIKE menyasszony lesz
1500 Ft
Nagyanyáink talán olyan izgatottan
lesték az újabb Cilike-könyveket,
mint ahogy ma várjuk a tévésoroza-
tok új epizódjait. A romantikát ked-
velôk biztosan szívesen olvassák egy
hajdani ifjú hölgy viszontagságait.

Montágh Imre: 
Mondjam vagy mutassam?
1800 Ft
A kiváló pedagógus fontosnak tar-
totta, hogy az értelmes, szép ma-
gyar beszéd mellett tudatosítsa ta-

nítványaiban az emberi érintkezés
íratlan szabályait is. E téren szer-
zett tapasztalatait – számtalan já-
tékos gyakorlatsorral, melyeket
gazdag rajz- és fotóanyag illusztrál
– foglalja össze ez a könyv.

Marion Wood: 
Az ôsi Amerika
Mûvelôdéstörténeti képeskönyv 
fiataloknak.  3500 Ft
Ez a színes album az ôsi Ameriká-
ról szól a XV. század végéig, vagy-
is a „felfedezés” kezdetéig. Bemu-
tatja az ôslakókat, történetüket,
különös figyelmet szentelve az az-
ték és inka civilizációknak. Sok
érdekes, még soha nem látott
képpel, térképekkel. Értékes és
érdekes olvasmány.

Holikon Könyvesbolt 1111 Bp., Zenta u. 5. T: 209-4694
Tan-Társ Könyvkereskedés 1072 Bp., Nyár u. 14. T/F: 322-9846 
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„A téma az utcán hever”: az élet állan-
dóan produkál olyan eseteket, jelensé-
geket, amelyek akár a Könyvhét harma-
dik oldalán megjelenô jegyzetek, vagy a
lapban belül megjelenô cikkek vagy in-
terjúk témái lehetnének.

Ilyen például ez a Harry Potter-jelen-
ség. Azt hiszem, hogy szemtanúi let-
tünk itt napjainkban (amikor már akár
azt gondolhattuk, hogy ilyesmi nem is
történhet meg) egy ifjúsági regényfo-
lyam oly mértékû sikerének, hogy meg-
kockáztathatjuk az állítást: Rémusz bá-
csihoz, Doktor Doolittle-hez, Micimac-
kóhoz mérhetô klasszikus mese szüle-
tett, amelynek fôhôsét, Harry Pottert
úgy emlegetik majd a mai gyerekek fel-
nôttként, mint a mai felnôttek gyerek-
koruk említett kedvenc mesefiguráit.

Ami pedig ebbôl az utcán hever, az
az, hogy ezt a mesefolyamot egy meg-
határozott értelmezés szószólói – tö-
mören szólva – a fekete mágia mételyét
terjesztô propaganda-irománynak te-
kintik. A mûértelmezés szabadsága ezt
is természetes módon engedi, minden-
kinek szíve joga, hogy bármirôl azt
gondoljon, amit akar. Az megint más
kérdés, hogy bármely vélemény képvi-
selôi milyen lehetôségekkel rendelkez-
nek a véleményükbôl következô lépé-
sek megvalósítására, vagyis ad abszur-
dum, eljutunk-e például odáig, hogy
betiltsák a mesét. Szerintem nem, és ez
engem megnyugtat. 

Hogy egyértelmû legyek: szerintem a
Harry Potter-mesefolyam nem a fekete
mágia propagandamûve.

Akkor miért ez az inadekvát megköze-
lítése ennek a mesének? Nem tudom,
viszont ennek kapcsán egyfolytában a
Révai Nagylexikon esete jár a fejemben.
A nyolcvanas években a Szépirodalmi
Kiadó meg akarta jelentetni a Révai
reprintjét, el is kezdték a munkát a
megfelelô engedélyekkel, elôjegyzést
gyûjtöttek rá, és az elôjegyzések alapján
az elsô kötetet kinyomtatták hetven-
ezer példányban. A nagy érdeklôdés
miatt az eladás elmaradt, a mûvet „be-
tiltották”. Az aczéli kultúrpolitika szel-
lemében valahol fenn valakik úgy dön-
töttek, hogy ilyen nagy példányszám-
ban ez a lexikonsorozat már métely
lenne a nép számára.

Kiss József
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■ Csakis így, határozott névelô-
vel emlegettük ôt, mert nem sze-
mély, hanem úgyszólván intéz-
mény lett belôle. 1965-ös irodal-
mi estje, a XX. század emelte ôt
önmaga fölé, s indított el ben-
nünk, közönségében olyan érzel-
mi és gondolkodás-folyamato-
kat, melyek hatása ma sem múlt
el. Akadtak a múlt század máso-
dik felének magyar színpadán
zseniális komédiások, lángoló
váteszek, de belôle csak egy volt.
Szinte mindig, minden szerepé-
ben önmaga maradt. Nem öltött
szellemi álarcokat, s ha a jelmez-
tervezô idegen korok hacukáiba
bújtatta, akkor is úgy viselkedett,
mintha csak az utcáról sétált vol-

na be a teátrumba. Civil volt – és
maradt. A nagy markírozók meg
a beleélés teóriájára fölesküdtek
nem is tudják, milyen nagy do-
log civilnek lenni, még a színház-
ban, a színpadon is.

Mensáros Lászlót folyton ki-
lökdöste a történelem – nem-
csak a színházból, úgyszólván az
életbôl is. Két alkalommal, s
több mint három évet ült bör-
tönben. Háromszor kellett el-
kezdenie a pályát. Csoda, hogy
kitartott, még nagyobb csoda,

hogy képes volt még ezek után
„játszani”, de a legnagyobb cso-
dát velünk, nézôivel, hallgatósá-
gával mûvelte.

Ennek a bátran hôsiesnek
mondható életútnak és pályafu-
tásnak állít emléket a Mensáros
László Alapítvány által létreho-
zott, tartalmára és valós súlyára
nézve is tekintélyes kötet. A
Mensáros-emlékkönyvben tény-
leg benne van mindenki, akinek
valamikor valamilyen köze volt
hozzá, aki bármilyen lényegbe-
vágót írt róla az évtizedek során.
Családtagok, barátok, pályatár-
sak, írók, színikritikusok valla-
nak arról, aki immár 1993 óta
nincsen közöttünk.

„Valahol minden emberi lény-
ben van valami örökkévaló.”
Thornton Wilder szavai kerül-
tek mottóként a kötet élére, azé
a darabé, amelyben kétszer is
játszott pályafutása során, sôt,
egy alkalommal rendezte is
Nyíregyházán. Mensáros László
örökkévalósága a csöndes rezo-
nôré. Az derül ki szinte minden
egyes írásból, emlékezésbôl,
hogy bár nagyon is szeretett ját-
szani, színpadon is, az életben
is, a maszkok alatt mindig hûsé-

gesen önmaga maradt. Ez volt a
baj is vele: mindig csak kénysze-
resen alkalmazkodott a reá osz-
tott szerepekhez, eljátszotta a
tôle idegen alkatú figurákat, ám
a fegyelem álarca alatt, legbelül,
dühöngött és izzott, néha ki-
tört. A színészlét tragikumát él-
te végig: idegen bôrbe bújva kel-
lett magát mutogatnia, holott
lett volna vallani valója neki
magának is. Ez a mai színészpa-
radoxon – modernebb, és baljó-
sabb is, mint Diderot-é két és fél
évszázaddal ezelôtt.

Két szerkesztôt is elfogyasztott
ez a monumentális vállalkozás.
Dr. Hexendorf Edit kezdemé-
nyezte, majd kezdte a munkát, az
ô kidôlése után az oroszlánrészt
P. Török Margit Anna végezte el.

Szinte hibátlan munkát végeztek.
Az a néhány apró szeplô a nyom-
da ördögének mûve. Az adjusztá-
lás fényes és nagyszabású. Már-
már kulináris élvezetet okoz a la-
pozgatás is. A képek, a finom, ap-
ró betûk, a mûnyomó papír tom-
pa csillogása – mindez negyedfél-
száz oldalon keresztül.

Súlyos mû a Mensáros-emlék-
könyv, konyhai mérlegen több
mint másfél kilót nyom, ám a
benne foglalt tények és emlékek
ólomsúlyként nehezednek szí-
vünkre.

(Mensáros László élete és pályafutá-
sa, 1926–1993. Kairosz Kiadó –
Mensáros László Alapítvány, 343
p., 4900 Ft)

Kelecsényi László

4

A Mensáros



w w w. k o n y v 7 . h u 5

– Idén nyáron a hetvenedik szüle-
tésnapod fogod ünnepelni, nem aka-
rok elébe menni a jeles alkalomnak,
hagyjuk meg a maga idejére…

– Olyankor mindenki nyaral,
senki sem veszi majd észre.

– Erre azért odafigyelnek, nemcsak
a szakma, hanem az olvasók is. A
Névnap címû kisregényedrôl, illetve
színmûvedrôl jutott eszembe: neked a
születésnap, a névnap vagy új köny-
ved megjelenése az igazán fontos.
Mit szoktál megünnepelni?

– Nem szeretek ünnepelni.
Nem szeretem a rítust. Csak az
olyan ünneplést szeretem, ami
teljesen spontán jön. Az ember-
nek valamitôl jókedve lesz: talál-
kozik a barátaival, szeretteivel. Az
elôkészített, megszervezett ünne-
pek nem szoktak sikerülni. Nem
szoktam névnapot ünnepelni
(bár néha a barátaim felköszön-
tenek), de ismerem az ide vonat-
kozó szép magyar szokást: lehetô-
leg eszméletlenségig be kell rúgni.
És az lenne a szokás, hogy az ün-
nepelt fizet, az ünnepeltnek
azonban nincs mindig pénze. Ré-
gebben annyit még megkeresett
az ember, hogy tisztességesen le-
részegedhessen...ma már ez sem
adatik olyan könnyen. A Névnap,
a darab illetve a kisregény persze
nem az én névnapomról szól. Ar-
ról van szó benne, hogy az a há-
rom házaspár, amelyik névnapot
akar ünnepelni, nagyon fölkészül
rá, és a buli nagyon rosszul sike-
rül. Egyetlen egy dolog sikerül
mindenkinek: alaposan berúgni.
Különben amit csak lehet, min-
dent eltolnak.

– Tavalyelôtt látott napvilágot A
tisztesség ára címû köteted. Úgy ér-
zem, valahogy más, mint amit tôled
megszoktunk. A borítón azt írod,
hogy kifejezetten krimit akartál írni.

– Olyan bûnügyi történetet
akartam írni, amelyik az ország, a
társadalom közállapotairól szól.
Mint ahogy mindig is ezt akarom
írni. Elsôre úgy látszhat, mintha
két dologról szólna, a roma kér-
désrôl, a fôhôsnek, a cigány ere-
detû rendôrnek a roma szakkö-
zépiskola megszervezéséért foly-
tatott küzdelmérôl, és egy nyo-
mozásról. A kettô valójában szo-
rosan összefügg, már csak a rend-
ôr személyében is, mert ahhoz,

hogy egyik célját elérje (a szakkö-
zépiskola megalapításában segít-
senek neki a felsôbb szervek),
muszáj sikeres rendôrnek lennie,
eredményeket felmutatnia  Zofár
Károly figurája jóval ezelôtt szü-
letett meg, elôször A gyûlölet ára
címû regényemben  bukkan fel
1992-ben. Ez a történet már a
rendszerváltás elôtt megvolt, de
akkor nem lehetett megírni, mert
a lehetô legostobább vádakkal il-
lettek. Azzal utasítottak el, hogy
ez romaellenes történet, mert a
bûnös végül is cigány. Holott itt
pontosan arról a dilemmáról van
szó, hogy egy cigány eredetû
rendôr azt akarja bebizonyítani,
ôt kizárólag az igazság érdekli, fü-
tyül arra, hogy a bûnözô cigány-
e vagy nem. Nem vádolhatják et-
nikai elfogultsággal, ô ugyan-
olyan rendôr, mint más, csak egy
érdekli: ki bûnös és ki ártatlan.
Meg is találja az igazi gyilkost, aki
ugyancsak cigány. Elvileg semmi
baj. Ô mégsem bír örülni. Be kell
vallania magának, hogy igenis fáj,
hogy a gyilkos mégis cigány.
Talán elfogulatlan, de nem bír
közömbös lenni... E nélkül a
konfliktus nélkül nem volna ér-
demes megírni a regényt. Ez a
lényege! A tisztesség ára ennek a
folytatása. Ugyanez az ember
nyolc-tíz évvel késôbb már alez-
redes, az életvédelmi osztályt ve-
zeti, és gyilkossági ügyben nyo-
moz. A gyilkosság hasonlít a Fe-
nyô-gyilkossághoz, a modellt on-
nan vettem, de nem azonos vele.
Természetesen mint minden iga-
zi realista  írónak mindig valami-
lyen valóságos esemény a model-
lem. Azt alakítom át a magam
esztétikai céljainak megfelelôen.
Ügyelve arra, hogy az elkészült
mû struktúrája a valóság struktú-
rájának megfeleljen. Az olvasó-
ban azt az érzést kell felkeltenem,
hogy: tényleg ilyen az élet, ilyen-
nek ismerem.

– A történet izgalmas, tele van fe-
szültséggel, kemény, akciófilmekre jel-
lemzô epizódokkal.

– Tudatosan vállaltam a mûfajt,
fontosnak érzem, hogy az olvasó
számára könnyen felfogható, ér-
dekes, a fantáziáját lekötô formát
keressek ahhoz, hogy a gondola-
taimat el tudjam mondani. Ha

jól megfigyelted, a mondaniva-
lóm lényegében a morális alapál-
lás, ugyanarról a dologról beszé-
lek, amivel az írást, több mint
negyven évvel ezelôtt, elkezd-
tem: az emberi tisztességrôl, szo-
lidaritásról, empátiáról, szeretet-
rôl, arról, hogy a tisztességes, be-
csületes, morális magatartás egy
amorális világban hogy tud létez-
ni. A Sikátortól kezdve a Makrán
át a Zakariásig minden regényem-
ben voltaképp errôl van szó. De
rájöttem arra, hogy mivel az olva-
sóknak egyre kevesebb idejük és
türelmük van, azonkívül az ízlést
igenis alakítja a ránk zúduló hol-
lywoodi filmáradat, alkalmazkod-
ni kell a közönség igényéhez. De
csak egy tekintetben alkalmazko-
dom, igyekszem úgy írni, hogy az
olvasóhoz eljusson a szavam,
igyekszem becsalogatni az utcám-
ba. E tekintetben szabad engedni,
szerintem, a mondanivaló tekin-
tetében soha! Annak az igénynek
nem akarok megfelelni, hogy az
olvasó könnyû kikapcsolódásra
vágyik, nem akar gondolkodni, és
nem akar szembenézni önmagá-
val. Igyekszem meggondolkodtat-
ni, igyekszem elérni, hogy szem-
benézzen önmagával, de közben
szórakoztatni akarom, mert unal-
masan írni tilos.

– 2001-ben megjelent könyved,
melynek címe A kapanyél is elsülhet,
„történelmi regény”. Ez megint csak
szokatlan tôled, tudtommal elôtte
nem írtál történelmi regényt.

– Természetesen ez sem az. Bár
ha meggondolom, az 1944-es
eseményeket fölfoghatjuk törté-
nelemnek is. A Millennium kap-
csán divat lett a történelmi re-
gény, gondoltam, megírom én is
a magam történelmi regényét, de
hát ez Kertész-féle történelmi re-
gény, mivelhogy én nem tudok
olyan dologról írni, amit nem él-
tem át. Megkerestem a történe-
lemnek egy olyan pillanatát, amit
átéltem: ez a 44-es esztendô. A
saját élményeimbôl indultam ki,
ennek a regénynek a fôszereplôje
velem egyidôs, tizenkét éves srác
1944-ben, aki bizonyos tekintet-
ben hasonlít is hozzám. A törté-
net tartalmaz önéletrajzi eleme-
ket is. Vannak nagyon érzékeny
olvasóim, például a kisebbik lá-
nyom, aki soha nem azonosítja
velem a figurát, tudja, mi az
hogy, modell. De nagyon sok-
szor elôfordul, hogy jó ismerôse-
im vagy családtagjaim keresik a
valós eseményeket, és föl vannak

háborodva: ez nem egészen így
történt. Hát persze, hogy nem! A
valóság alapján kitaláltam egy
fiktív valóságot, ami még jobban
hasonlít az igazi valóságra, mint
az, ami megtörtént. Az ajánlás
részben Demény Pali bácsi emlé-
kének szól, akit idôs korában,
élete utolsó tíz évében jól ismer-
tem. Megkíséreltem elképzelni,
milyen lehetett 44 táján. Nem
biztos, hogy ilyen volt, tehát ez
is fikció. Az öreg Demény Pali
bácsit megpróbáltam visszafiata-
lítani, visszaképzelni abba a kor-
ba. Ez az egyik vonulata a re-
génynek, a másik, hogy ez tulaj-
donképpen holokauszt-történet.
De nem szenvedéstörténet! Az
én regényem nagyon hangsúlyo-
zottan egy lázadás története. Ez a
gyerek nem hajlandó elfogadni
azokat a törvényeket, melyek
szerint ô halálra van ítélve. Ép-
pen arról szól a könyv, hogy fel-
lázad a hamis törvények ellen, és
a maga autonóm törvényei sze-
rint próbál élni és túlélni. És
nemcsak mint zsidó lázad fel, ha-
nem mint egy negyvennyolcas
honvéd ükunokája, aki méltó
kell legyen az ükapjához: nem
lehet gyáva!

– Természetedbôl fakadóan sok
publicisztikát írsz, hogy kimond a
gondolataidat, hozzászólj a közéleti
eseményekhez. Lesz-e újabb gyûjtemé-
nye rövidebb írásaidnak?  

– Szeretném összeszedni az
esszéimet, vagy mondjuk inkább
így: az esszészerû publicisztikái-
mat. Tiszta esszét írni szinte soha
nem állt módomban, azt tôlem
nem is igen közölnek le. A szak-
tudományos világ zárt céh, és ke-
ményen védekezik az ellen, hogy
egy mezei író, akinek nincs dok-
torátusa, nem oktat a felsôokta-
tásban, nem dolgozik valamelyik
tudományos intézetnél, belepo-
fázzon a tudományba. A szer-
kesztôknek megizzad a hónuk al-
ja abban a pillanatban, amikor a
Kertész Ákos megjelenik valami
esszével. Suszter maradjon a kap-
tafánál! A Kertész író, írjon hát
történetet. Gondolkozni itt va-
gyunk mi, hivatásos okosok. De
nekem Füst Milán volt a
mesterem, aki joggal volt büszke
arra, hogy nemcsak költônek, író-
nak, de elvont gondolkodónak
sem utolsó. Az Ab Ovo Kiadó
felajánlotta a lehetôséget, hogy a
Könyvhétre megjelenteti a köte-
tet.

Csokonai Attila

Unalmasan írni tilos
Beszélgetés Kertész Ákossal
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A Hannibál tanár úr címû
filmet néztem a moziban.
Némileg ôsz és október
volt,
ôsz és október csakugyan.

Egyszer csak hirtelen kigyul-
ladt
nem a filmbeli éjszaka,
hanem a valódi villanyfény
váratlan földi hajnala.

Ültünk. Itt nincs valami rend-
ben.
Nem szakadhatott el a
hang.
Ezt a filmet most abbahagy-
ták.
Úgy ültünk, mint a mozi-
ban.

– Aki magyar, velünk tart! -
És én
velük is tartottam tehát,
miközben féltem is, hogy
lôni
fognak majd ránk a kato-
nák.

Aztán ott, a Kossuth-szo-
bornál
azt szavaltuk, hogy eskü-
szünk.
Csepregi Sz., a gimnazista,
mondta, hogy rabok nem
leszünk.

Az iménti idézet Gyôri Lász-
ló költôtôl származik. Így
emlékezik arra, miként élte
meg 1956 ôszét. Legutoljára
1996-ban adták ki verseit,
ezek gyermekeknek szóltak,
2002-ben várható válogatott
költeményeinek megjelené-
se. Ô a szerkesztôje a Piros a
vér a pesti utcán címû gyûjte-
ményes munkának is, amely
a közelmúltban látott napvi-
lágot a Magyar Napló Kiadó
és az 1956-os Intézet gondo-
zásában. 
Nem ez az elsô antológiája,
megelôzte a Nomád katona
címû 1980-ban, amely ma-
gyar íróknak a cigányokról
szóló elbeszéléseit, regény-

részleteit tartalmazza. Isme-
rôs terület tehát számára a
válogatott kötet mûfaja.
Gyôri László alkotó könyv-
táros; a versírás is kifejezési
formája, s ugyanezt jelenti
számára a szerkesztés. El-
büszkélkedhet még azzal,
hogy egyszer rátalált egy is-
meretlen  Radnóti-vers for-
dítására, amelyet azóta min-
den kötetben közölnek.
Találkozott egy évvel ezelôtt
Oláh Jánossal, aki azzal az
ötlettel lepte meg, hogy mi-
vel ott dolgozik az ’56-os In-
tézetben, neki játék össze-
szedni a forradalom líráját,
fôként azokat a költeménye-
ket, amelyek eddig nem je-
lentek meg. Keresse az ’56-os
kuruc verseket, ez volt a jel-
ige. Szigorúan az 1956. októ-
ber 23. és december 31. kö-
zött keletkezettekre kellett
összpontosítania. Kivétel-
ként eltér ettôl a Meglepeté-
sek nyitóciklusban Szabó
Lôrinc 1956. október 15-én
íródott Meglepetések címû
költeménye, Kuczka Péter
január 23-ai keltezésû verse
pedig a legkésôbbi. Lehettek
akár nevesek, akár ismeretle-
nek a költôk, bekerültek az
antológiába. Esztétikai érték-
re egyáltalán nem volt ezút-
tal tekintettel a szerkesztô.
Akadnak a kötetben, ha nem
is klapanciák, de olyan írá-
sok feltétlenül, amelyek nem
versek, csak rímelnek, vi-
szont nagyon pontos króni-
kái az adott idôszaknak.
Ilyen nép a miénk, bármi
öröme, baja támad, mindjárt
dalra fakad, verseket ír. Ha
odaállítjuk ezek mellé a ko-
rabeli röplapokat és egyéb
megnyilatkozásokat, kikere-
kedik a forradalom képe.
Pontosan 171 vers és gúny-
irat van benne, ebbôl 65
nem „hivatásos” költôktôl
származik és 23 névaláírás
nélküli munka.
Mint Gyôri László is el-
mondta, a forradalomról ko-

rában szintén megjelent né-
hány antológia, például a
Gloria Victis címû, külföldi
költôk ’56-os verseivel, vala-
mint a Püski-féle 1956, te csil-
lag vagy az Oly sok viszály
után címû könyv, Dékány
Károly gondozásában, illet-
ve Londonban Gömöri
György szerkesztésében, for-
dításában, Lengyel költôk a
magyar forradalomról címmel
egy kétnyelvû, lengyel–ma-
gyar kötet két kiadásban.
Ezektôl teljesen különbözik
a mostani összeállítás. Ko-
rábban senkinek sem jutott
eszébe, hogy teljességre töre-
kedjék. Érdekes módon
egyik említett antológia sem
tartalmazta Simai Mihály
vagy Gazdag Erzsi most kö-
zölt színvonalas költemé-
nyét. Gyôri László versek
után kutatva végigböngészte
az 1956 sajtója címû összeál-
lításnak mind a vidéki, mind
a fôvárosi kiadását. Majd az
’56-os könyvek következtek,
amelyek ugyancsak „bújtat-
tak” verseket. A levéltárak-
ban búvárkodó kutatók, tör-
ténészek, a szerkesztô kollé-
gái és 56-os veteránok
ugyancsak gazdagították a
gyûjteményt. 
Ágálok: az ’56-tal kapcsolat-
ban mind gyakoribb polé-
miát nem fogja-e tovább szí-
tani a kötet? A szerkesztô
amellett érvel, hogy inkább
elsimítja majd a vitákat a
gyûjtemény, hiszen ebben
mindenki benne van, tekin-
tet nélkül a szerzô késôbbi
pályafutására is. Ott találjuk
költeményével Fodor Józse-
fet, aki a kádári Irodalmi Ta-
nácsnak egyik oszlopos tag-
ja, a restauráció egyik vezér-
alakja volt. De ott sorakoz-
nak mellette Szerdahelyi Ist-
ván sorai is, aki a Kritikának
lett késôbb a szerkesztôje, s
magát még most is kommu-
nistának vallja. Olyanoknak
a versei is helyet kaptak ben-
ne, akik késôbb prózaírók
lettek: Sipkay Barna, Cson-
gor Rózsa, sôt egy filmren-
dezô, Gyöngyössy Imre stró-
fái is. Névtelenek, balolda-
liak, jobboldaliak, éppen
olyan színes az antológia pa-
lettája, mint amilyen a forra-
dalom volt. Valóban igazi
krónika. 

Az összeállítás tudományos
igényességérôl a jegyzetek ta-
núskodnak, amelyek a szer-
zôk életrajzi adatait is közlik,
persze csak azokét, akik kilé-
te ismert. Gyôri László a 168
Órában tett közzé felhívást
azzal a kéréssel, hogy jelent-
kezzenek azok a szerzôk,
vagy az ô utódaik, akikrôl
semmit sem tudott. Egyrészt
szeretnének tiszteletpéldányt
küldeni nekik, másrészt a
második kiadásban jó volna
felfedni a kilétüket. A szer-
kesztô személy szerint na-
gyon kíváncsi lenne például
Nádler Pálra, akinek remek
verse szerepel az antológiá-
ban, vagy a magát két költe-
ménnyel is képviseltetô
Nagy Istvánra. Róla erôsen
gyanítja a irodalmár-könyv-
táros-szerkesztô, hogy azo-
nos volt az immár eltávozott
Cs. Nagy István költôvel. Ezt
a titkot immár, ha vannak,
csak fiai, lányai fedhetik fel. 
Talán furcsa, hogy rögvest
az elsô kiadás megjelenése
után máris a másodikat ter-
vezik. Képes Géza volt a for-
radalom egyik legterméke-
nyebb költôje, akkori öt-hat
versét azonban az örökösök
hozzájárulása nélkül nem
tudták elhelyezni a gyûjte-
ményben. Az októberi ese-
ményeket késôbb ellenforra-
dalomnak minôsítô Ladányi
hat ’56-os versét egyszer va-
lahol már látta is Gyôri Lász-
ló, de azóta sem tud a nyo-
mukra bukkanni. Ugyancsak
felkutatandók Hajnal Anná-
nak és Várnai Zseninek a ko-
rabeli rádióadásokban el-
hangzott költeményei.
Ezt az antológiát 1956-ban
kezdte szerkeszteni Gyôri
László.  Novemberben egy
röplapot nyomtak a kezébe
Szentkúthy Ferenc Egy pesti
srác címû költeményével,
amelyet azóta is ôriz,
ugyanúgy, mint Tamási La-
jos késôbb dugva lemásolt
Piros a vér a pesti utcán cí-
mû sorait. Megvallja, hogy
bármennyire remekmûnek
tartja is az Egy mondat a
zsarnokságról-t, neki az „az
ötvenhatos vers”, amelyet
végül az antológia címadó
költeményéül választott.

Mátraházi Zsuzsa

A névtelenek sem maradtak
ki az antológiából
Kuruc versek ’56-ból
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Rossz a csengô. A kutya, Fá-
ni azonban résen van, precí-
zen végzi a dolgát, ez eset-
ben az ablakból ugat. A házi-
gazda kinyitja a kertkaput,
rosszallóan nyomkodja a
csengôgombot, majd elôre-
küld. A lépcsôházban kell fi-
gyelnem, hátha megszólal a
csengô. De nem szól. Müller
Péter utánam jön és tenyérrel
ráver néhányat egy elektro-
mos dobozra. Még kísérlete-
zik kicsit a csengôgombbal,
azután feladja. Bebocsátást
nyerek a házba, egyenesen a
felsô emeleten kialakított
dolgozószobába megyünk.
Az asztalon ott az új kötet, a
Jóskönyv. A keménykötésû
könyv borítóját úgy tervez-
ték meg, hogy olyan benyo-
mást keltsen, mintha egy ma-
rék izzó parazsat öntenének
az ember kezébe. Fájdalom-
érzetet persze semmilyen ér-
telemben nem kelthet, vi-
szont gyógyírt jelenthet a lé-
lek fájdalmas gócpontjaira.

– Ha akarja, akkor ez a
könyv megszólal a kezében,
mint egy hegedû – magyaráz-
za Müller Péter, s a kezembe
adja a könyvet. – Ott szólít
meg, ahol a sorsunk formálá-
sa rajtunk áll. Élni segít.

– Hogyan lehet megszólítani?
– kérdezem naivan. 

– Tegyünk egy próbát, nyis-
sa ki valahol! Tessék, csak
úgy találomra üsse fel!

A Jóskönyv a 31. Jelnél, az
Összehangolódásnál nyílik
ki. Magyarázatra várva nézek
rá Müller Péterre.

– Összehangolódás, ez az
amit nekünk most meg kell
tennünk. E nélkül semmi-
lyen tartalmas beszélgetést
nem lehet folytatni. Nem a
véletlen játszott velünk. Ez a
könyv, akárcsak egy ôsi
bölcs, tényleg szeretettel ma-
gyaráz, és kísér mindennapi
útjainkon, ha mi is úgy kí-
vánjuk. A Ji-king az ôsi kínai
hagyomány szerint a termé-
szetfeletti erôket birtokló
szellemektôl (kínaiul: sen)
származik. Az ôsi hagyo-
mány szerint valaha, körül-
belül háromezer évvel ez-
elôtt az egyik bölcset, Ven
királyt hosszú börtönbünte-
tésre ítélte a vérszomjas ural-
kodó, Csou Hszin. A bölcs
mester ôrültnek tettette ma-
gát, hogy megússza a kínzá-
sokat és kivégzést. A legenda
szerint falra firkálta azokat a
Jin és Jang jósvonalakat,
amelyek késôbb nemcsak az
uralkodó bukásáról szóltak,
hanem a kínai nép eljövendô
virágkoráról is. Ven király
titkos jeleibôl született töb-
bek között a taoizmus, a kí-
nai bölcselet, az orvoslás és
valamennyi harcmûvészet. A
szimbólumok mind a mai
napig arra tanítanak, hogyan
kell bölcsen élni. Több mint

húsz esztendeje tanulmányo-
zom a Ji-kinget, jómagam is
kérdésekkel fordulok hozzá,
és cserébe válaszokat kapok.
Beszélgetek vele, akárcsak
egy bölcs mesterrel. Olvasó-
im, ismerôseim, kedves bará-
taim közül rengetegen keres-
nek fel konkrét problémák-
kal, megoldatlan kérdések-
kel. Ilyenkor én sem teszek
mást, ,,csak” megkérdezem a
Ji-kinget. 

– Mit ért azon, hogy megkér-
dezi a Jóskönyvet?

– Ez úgy történik, hogy há-
rom pénzérme segítségével
kiválasztom a megfelelôt a 64
ôsi szimbólum közül – a ma-
gasrendû szellemiségek sze-
rint ennyi kulcsfontosságú
felvonása van annak a kozmi-
kus világdrámának, amely-
ben mi, emberek játszunk –,
s igyekszem megérteni a jós-
jel üzenetét. Ezekbôl a be-
szélgetésekbôl, meditációim-
ból, tanulmányaimból, de
mindenekelôtt szellemi Mes-
teremmel való közös mun-
kánkból született meg ez a
könyv. Nevezhetném kutatá-
si naplónak is. Az olvasó leg-
jobban úgy tudja használni,
ha a saját tapasztalatait is
hozzáírja, majd elküldi a
könyvben feltüntett címre. 

– Vissza kell kanyarodnunk a
múltba ahhoz, hogy mindenki
pontosan megértse: miért kezdte
el a meditatív esszésorozatát.

– Negyvenöt évvel ezelôtt,
alig húszesztendôsen 1956
októberében halálosan meg-
sebesítettek az utcán az
orosz katonák. Olyan volt az
egész, mint egy lassú kivég-
zés. Ha megmoccantam,
mert el akartam mászni, vagy
megrándult a lábam a fájda-
lomtól, mindig belém eresz-
tettek egy-egy golyót. Az el-
sô eltörte a jobb combcson-
tomat, majd egy másik löve-
dék a csípôm alatt a jobb
combom izmaiba fúródott. 

– Ekkor élte át a halálélményt,
amelyrôl korábban beszámolt a
Kígyó és keresztben?

– Lövések hatoltak belém,
mégis éberen éltem át a ha-
lálélményt, megtapasztal-
tam, hogyan szakadok ki a
testembôl és kerülök át a má-
sik oldalra, amely erôt, jósá-
got és hihetetlen szeretetet
sugárzott felém. Kiléptem

véres testembôl, s egy isme-
retlen dimenzióba kerülve,
rádöbbentem, hogy nincs ha-
lál, ugyanúgy vagyok és léte-
zem, immár fizikai testem
nélkül is. Rádöbbentem az
önvalómra. Valaha, az ôsi
idôkben veleszületett, termé-
szetes adottsága volt ez min-
denkinek, de idôvel az ember
önzôvé vált. Kizuhant a koz-
mikus erôk ölébôl. Felégette
a hidat, amelyen korábban
átjuthatott a másik partra.
Manapság csakis életünknek
néhány kivételes pillanatá-
ban tudjuk átélni ezt a katar-
zist. Azt, hogy lényünk cso-
dálatos erôkbe van ágyazva –
akár itt élünk, akár odaát.

– Korábban úgy fogalmazott,
hogy az írást meditációnak tekin-
ti. Észrevett önmagán kedvezô
változásokat e meditálás által?

– A Kígyó és kereszt megje-
lenése óta ellentmondásba is
kerültem magammal. Ez
mostanság nagyon zavar,
mert tisztában vagyok vele,
hogy egyre kevesebb idôm
van változtatni a sorsdöntô
dolgokon. Tudom, mennyire
nehéz beváltani azt, amirôl
könyveket írok. Felismerni
és megvalósítani valamit
azonban két különbözô do-
log. Nekem még rengeteg le-
dolgozandó hátrányom van.
Élni ugyanis sokkalta nehe-
zebb, mint írni. 

Drámaíróról lévén szó, ez
akár végszó is lehetne, ha
nem szólalna meg a csengô,
amely új vendég érkezését
jelzi. Ezek szerint, ha tettle-
gesen is, de sikerült megjaví-
tani. Összehangolódás volt
ez is, meg az is.

Borbély László

A beszélô Jóskönyv,
amelyet az olvasó
írhat tovább

,,Ez a könyv nem jövendôt mond, hanem jósol! Megmondja,

mi a jó. Megmondja, mit tegyünk, hogy a jövendônk jó legyen,

s ne rossz. Ezért lett a címe: Jóskönyv.” – írja legújabb mûvé-

ben Müller Péter, aki ugyanolyan közvetlen módon szólítja

meg az olvasóit, ahogyan azt a korábbi meditatív esszéiben –

Kígyó és kereszt, Lomb és gyökér, Bensô mosoly, Boldogság –

tette. A Jóskönyv önálló mû, független a korábbi esszékötete-

itôl, élvezetes és közérthetô olvasmány mindenki számára,

azoknak is, akik másképpen vélekednek a szerzôt foglalkozta-

tó lélektani kérdésekrôl. 
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■ Kétéves korában tudott
utoljára járni, egész életében
mozgáskorlátozott volt, mégis
a lehetôségekhez képest teljes
életet élt és él közel fél évszá-
zada. Nehéz gyermekkorában
sok félelemben volt része:
édesapját nem sokkal a szüle-
tése után kivégezték az ávósok,
s ezzel nagyon fiatal édesany-
ját hosszú évekre tönkretették.
Nagyanyja vasakarattal küz-
dött érte, ennek köszönheti,
hogy részben iskolában, rész-
ben magánúton elvégezte az
alsó- és középiskolát, kibonta-
koztathatta nem mindennapi
képességeit, érettségizett an-
golból is. A család és a barátok
segítségével színházba, mozi-
ba, operába járt, utazott bel-
földön és külföldön, egyszer
még majdnem meg is nôsült.
Jelenleg a 60 fôs veresegyházi
otthonban él. Ragyogó szel-
lemmel, széles körû érdeklô-
déssel rendelkezik, egyre ha-
nyatló állapotát belülrôl faka-
dó nyugalommal, iróniával vi-
seli. 

– Néhány hete jelent meg napló
formában megírt memoárja a
Szent Gellért Kiadónál. Mikor
döntötte el, hogy írni fog?

– Tanáraim, családom és ba-
rátaim évtizedeken át arra buz-
dítottak, hogy írjak. De sosem
éreztem írónak magam. Igaz
viszont, hogy helyhezkötöttsé-
gem ellenére boldog és szomo-
rú eseményekben gazdag éle-
tem volt, s talán mások számá-
ra is tanulságos, amit megír-
tam. A számítógépem meg-
volt, megmaradt néhány írá-
som régebbrôl, így végül hoz-
záláttam. Az írásra azonban
már fizikailag képtelen vol-
tam, kerestem tehát egy na-
gyon kedves segítôt, aki másfél
éven keresztül istápolt, írta,
amit diktáltam, és emellett ba-
rátként bánt velem. A munka
nem mindig ment egyenlete-

sen, egyes eseményekre bi-
zony nagyon fájt visszaemlé-
kezni.

– Elôbb orvosi és pszichológusi,
majd tanári és szerzetesi pályára
kívánkozott. Sérült ember lévén
egyikre sem vállalkozhatott. Végül
a tanárság sikerült és hosszú éve-
ken át voltak tanítványai. 

– 22 évig tanítottam angol
nyelvet. No nem iskolában –
ezt az állapotom nem engedte
volna meg –, hanem magán-
úton. Nagyon élveztem és sze-
rettem, különösen ha a nyelv

alapjaitól fogva oktathattam
valakit. Persze nem a pénzért
csináltam, mindig is Olcsójá-
nosnak számítottam. De lekö-
töttem magam, vendégeket fo-
gadtam, tornáztattam az agya-
mat. 

– Kik jelentettek nagy élményt az
irodalomból?

– Szívesen olvastam a két-
nyelvû Janus könyveket, mert
így mindkét nyelv szépségeit
élvezhettem. Egy idôben sok
Dumas-t olvastam, szerettem
Eric Knightot, a magyar
kortársak közül Szabó Magdát
kedvelem a legjobban. Sajnos,
egyre nehezebben jutok olvas-
mányhoz, mert jóformán nem
tudok lapozni. Ez a fordulat
elég friss és nagyon megvisel.
Egyre kevésbé tudom elfoglal-

ni magam. …Fontos számom-
ra a zene is, láthatja milyen
CD- és kazettagyûjteményem
van. A legkedvesebb darabom
Liszt: Les Preludes-je, de imá-
dom az operákat és a szimfo-
nikusokat is. Sajnos, operába
egyre ritkábban jutok el, pedig
saját autóm van (de vezetô
egyre ritkábban). Az ajtók csu-
kódnak körülöttem.

– Mit szóltak könyvének szerep-
lôi élettörténetük publikálásához?

– A családom többsége él,
édesanyám, testvérem, unoka-
húgaim hála Istennek megvan-
nak, és szoros velük a kapcso-
latom. Örültek a könyvemnek,
sôt a kiadást is nagyobbrészt a
családom finanszírozta. 

– Nemcsak a család, de a bará-
tok is fontosabb szerepet játszot-
tak, mint másoknál.

– Egész életemben körülvet-
tek a barátok. Az évek során
újabb és újabb gondozók tûn-
tek fel mellettem, közülük
nem egy bensôséges barátom-
má vált. Nekik köszönhetem,
hogy kirándulhattam belföl-
dön és külföldön, eljuthattam

egy 6600 kilométeres köruta-
zásra, mert állapotomat vállal-
va is nekivágtak az útnak. Pe-
dig nem volt könnyû engem
emelgetni, öltöztetni, mosdat-
ni. Azt hiszem, némi karitatív
hajlam kell ahhoz, hogy valaki
engem felvállaljon.

– Az önéletírás második kötetére
még várni kell. Elkészült már?

– Egy kevés simogatás hiány-
zik még belôle. Kiadni lénye-
gében akkor tudjuk, ha az elsô
kötet elfogyott. Ha lenne egy
segítôm, szívesen írnék még
mást is. Kicsit megkönnyeb-
bedne a lelkem és lennének
még történeteim, amelyek a
valós életbôl táplálkoznak. A
fejemben létezik például egy
állatkerti mese, amely a szoci-
ális otthon világát örökítené
meg. De az életem kisebb epi-
zódjaiból is válogathatnék.

– Könyve bevezetôjében azt írja:
„.. a mi Urunk tenyerén élek. Nem
sima és lágy e kéz, sokszor nagyon
kemény és bizony göcsörtös, görön-
gyös. Gyakran elesem, megütöm
magam, de eddig még nem csapta
össze a tenyerét”.

– Kiskoromtól fogva megfor-
dultak körülöttem egyházi em-
berek. Lelkigyakorlatokra jár-
tam, a teológia alapjait is elsa-
játítottam. Mit jelent számom-
ra a vallás? A hit reményt ad,
hogy az életem nem hiábava-
ló. És ez a bizalom éltet.

(szénási)

(Wurdits Mihály: Fogadd el…
Szent Gellért Kiadó 2001.
1480 Ft)

Sérültség
és gondozottság
belülrôl
Wurdits Mihály önéletírásáról

A KORTÁRS KIADÓ AJÁNLJA

MAGYAR KÖLTÔK – 19. SZÁZAD I–II.
Szerk., szöveggond., jegyz.: Kulin Ferenc, Szilágyi Márton
986+960 oldal, keménytáblás, aranyozott egészvászonkötés 9000 Ft
(Magyar Remekírók – Új folyam)

A Kortárs Kiadó egyik legjelentôsebb vállalkozása a Szépirodalmi Könyvkiadónál

indult Magyar Remekírók sorozat folytatása, s a még hiányzó kötetek pótlása.

Elsôként a 19. század magyar költészetét bemutató antológia jelenik meg, mely tel-

jességében mutatja be ezt az idôszakot, gazdag jegyzetapparátussal, életrajzokkal, név-

és szómagyarázatokkal, értékelô utószóval. A Kortárs Kiadó, ragaszkodva a

Remekírók tartalmai és formai hagyományaihoz, századonként változó színû vá-

szonkötésben, bibliapapírra nyomva, díszes kiadásban adja közre a sorozat köteteit.

VERESS MIKLÓS: ÉJSZAKA GYÛRÖTT ATLASZON – válogatott versek
170 oldal, illusztrált, 1700 Ft

A költô hatvanadik születésnapjára jelenik meg az életmûvet reprezentáló válogatás,

Csontos Éva illusztrációval.

1062 Budapest, Bajza u. 18. Tel: 343-6082, e-mail:korkiado@axelero.hu
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Egy jellegzetesen 20. századi
jelenségrôl, az „elkötelezett iro-
dalom”-ról rendeztek kerekasz-
tal-beszélgetést a Francia Inté-
zetben még az elmúlt év decem-
berében Annie Cohen-Solal,
Joël Loehr és Tamás Gáspár
Miklós részvételével. A nagy ér-
deklôdéssel kísért évzáró prog-
ram nagyjából egybeesett Jean-
Paul Sartre néhány szépirodalmi
mûvének vaskos kötetben való
kiadásával, és megjelent végre
magyarul az elsô Sartre-életrajz

is, amely Annie Cohen-Solal
mûve.  Mielôtt belevetnénk ma-
gunkat a Sartre-életrajzba, a
Nagy Nóra és Vajda Lôrinc fordí-
tásában olvasható, majd 1000
oldalnyi szövegbe, hallgassuk
meg, mit mond Sartre-ról és
Malraux-ról a filozófus TGM.

– Gimnazista korában, vagy ké-
sôbb, egyetemistaként a 20. századi
francia írók közül kiket olvasott, kik
tetszettek, és köztük volt-e Sartre és
Malraux? 

– Még kamasz koromban, gim-
nazistaként olvastam Malraux
regényét, Az ember sorsát, amely
óriási hatással volt rám akkor. És
persze olvastam Sartre-ot is. Em-
lékszem Sartre-nak arra az inter-
jú-kötetére, amelyet két ultraba-
loldali aktivistával készített 68
után, Értelme van lázadni cím-
mel. Az ember tágra nyílt szem-
mel olvasta ezeket a vad és kímé-
letlen szövegeket, amelyek – úgy
tetszett akkor – lerántják a leplet
a világ szerkezetérôl. Persze min-
denféle francia írót olvastam,
olyanokat is, akiket ma már nem
is emlegetnek. 

– Mint filozófus és oktató hol he-
lyezte el Sartre-ot?

– Soha eszembe nem jutott
volna Sartre-ot tanítani. Annyira
nem kapcsolódik azokhoz a dol-
gokhoz, amelyek manapság az
embereket érdeklik, különösen a
szisztematikus filozófiai mûvei.
Viszont azokban a kutatásaim-
ban, azokon az óráimon, ahol
én a nemzet-alakulás, az etniku-
mok, a kultúrák közötti konflik-
tusok, a gyarmatosítás és hason-
ló problémákkal foglalkoztam,
ott óriási jelentôsége van azok-
nak a híres elôszavaknak, ame-
lyeket Sartre írt Frantz Fanon-
nak A föld rabjai c. könyvéhez,
meg Henri Alleg, algériai újság-
író híres könyvéhez, amely a
franciáknak Algériában elköve-
tett kínzásairól szól. És Sartre-
nak a zsidókérdésrôl írt könyve,
a Vádirat az antiszemitizmus ellen
is erôteljes hatással volt rám fia-
tal koromban. Ezek persze alkal-
mazott teóriák, de én ezeket tu-
lajdonképpen elevenebbnek tar-
tom, mint a nagy teoretikus mû-
veit, A lét és a semmit, A dialekti-
kus ész kritikáját, amelyek egyéb-
ként szintén föl fognak támadni.
Evidens, hogy azok, akik az
50–60-as években meghatároz-
ták a világ gondolkodását,
visszatérnek. Mivel visszatérnek
a problémák. 

– Az ortodox francia kommunis-
táknak nem volt jó Sartre, mint
ahogy a szovjet vonalnak sem, bár
mint társutassal lehetett vele idôn-
ként büszkélkedni. Magyarorszá-
gon, a hetvenes évek elején, akik el
akartak térni a hivatalos ideológiá-
tól, a filozófiai fôvonaltól, azok Lu-
kácsot és tanítványait olvasták,
vagy éppen Sartre-ot.  

– Módszer, történelem, egyén cím-
mel Tordai Zádor kiadott Sartre
filozófiai alkotásaiból egy válo-
gatást, az nagyon nagy hatású
könyv volt. 

– Magyarul komoly szakirodalom
nem született róla, csak egy kismo-
nográfia Fehér M. Istvántól A pol-
gári filozófia a XX. században cí-
mû sorozatban, a Modern Filológi-
ai Füzetek darabjaként Nagy Géza
tollából Az egyedi egyetemes, ezzel
az alcímmel: Egy polgári filozófus-
mûvész egyéni és társadalmi ka-
landja a XX. században. Tehát:

Sartre polgári filozófus, a szó szoci-
alizmusbeli értelmében.

– Én ebben az idôben ki vol-
tam rúgva egyetemi állásomból,
nem nagyon tudom, hogy mit
csináltak a kollégák. Jean-Paul
Sartre-nál jobban senki sem ve-
tette meg, utálta, gyûlölte a pol-
gárságot. Ô jeles folytatója a
nagy francia antiburzsoá hagyo-
mánynak, amely filozófiától
folklórig, kocsmai daloktól regé-
nyekig önálló, hatalmas kultúrát
képez. Sartre-ot polgárinak ne-
vezni elég mókás, mégiscsak a
lázadásnak, az elutasításnak a fi-
lozófusa volt. És elsôsorban a
kapitalista és a polgári társada-
lom kompromisszummentes el-
utasításának a képviselôje volt.
Azt már nem érte meg, hogy a
világ visszafordul a polgári, ka-
pitalista meg liberális nézetek és
beállítottságok felé. Ezt a fordu-
latot megúszta. 

– A „kalandor” ifjú Malraux-ból
rendes hivatalnok, miniszter lett.
Sartre pedig amikor elôbújt az ele-
fántcsont-toronyból, elôbb részt vett
az ellenállásban, késôbb 68-ban
együtt menetelt a fiatalokkal…

– Szerintem a legfontosabb eb-
ben, hogyha Franciaországról be-
szélünk, az algériai háború. Az
vízválasztó volt. A mai napig le-
het tapasztalni Franciaország-
ban, sok tekintetben meghatáro-
zó, hogy kik álltak akkor az
egyik, kik a másik oldalon. Töb-
bek között a francia baloldal so-
ha nem bocsátotta meg a szociál-
demokratáknak és kommunis-
táknak, hogy milyen gyáván vi-
selkedtek akkor, és ez a francia Új
Baloldal keletkezésében óriási
szerepet játszott. Akkor bebizo-
nyították (huszadszor a történe-
lemben), alapvetôen a saját pol-
gárságukkal tartanak, a szegény
országokkal, a külfölddel szem-
ben minden internacionalista hi-
vatkozástól teljesen függetlenül.
Gondoljuk meg, ez egy olyan
szocialista párt volt, amelynek
hivatalos neve SFIO volt, ami azt
jelenti, hogy a Munkás Internaci-
onálé Francia Szekciója. Nem is
hívták francia szocialista pártnak.
Imperialista és soviniszta módon
viselkedett, hiszen ôk voltak ha-
talmon az algériai háború idején,
a kommunisták diszkrét támoga-
tásával. Ez volt az a pont, ahol az
utak elváltak.

– Az elkötelezett írók baloldaliak
voltak. Lehetséges-e jobboldali „elkö-
telezett irodalom”?

– Nem valószínû. Ennek nem
az az oka, hogy konzervatív en-
tellektüelek ne lehetnének rend-
kívül magas színvonalúak, bôsé-
gesen van rá példa, hogy a jobb-
oldal nagyon nagy szellemi érté-
keket adott a világnak. Viszont
egy dolog nem nagyon megy a
modern kultúrában: éppen a
burzsoáziának és a kapitaliz-
musnak a védelme. A legna-
gyobb jobboldali szerzôk is an-
tikapitalisták. Mint, mondjuk, a
francia Louis-Ferdinad Céline,
aki náci lett a végén. Leghíre-
sebb regénye Az utazás az éjsza-
ka mélyére: ezt az egész militáns
baloldal lelkesen üdvözölte,
mint a legszínvonalasabb köny-
vet, amely a kapitalista korszak
szörnyû testi-lelki szenvedésé-
nek a leírása. A kapitalista estab-
lisment és status quo védelmére
vállalkozó irodalom többnyire
csak publicisztika, meg persze
közgazdasági szakirodalom. Én
olyan nagy filozófust és írót, aki
elkötelezett és kritikátlan híve
lett volna a liberális kapitaliz-
musnak, nem ismerek. A mo-
dern kultúra radikális természe-
tû. A formái is olyanok. Maga az
egész modern kultúra lázadás-
ból, a 18. század nagy lázadásá-
ból származik. 

– A kerekasztal-beszélgetés során
kiderült, hogy Franciaországban
beszélnek, vitatkoznak Sartre-ról… 

– Sartre halála óta eltelt 20 év,
és most egyik könyv a másik
után jelenik meg róla. És a mû-
veit is újra kiadják. Nagyon so-
kan azt gondolták, hogy Sartre
pont úgy kimúlik, mint teszem
azt Anatole France, vagy Ro-
main Rolland.

– Magyarországon is lesz Sartre-
reneszánsz?

– Nehéz megítélni. Annyi eset-
legességtôl és külföldi hatástól
függenek ezek a dolgok Magyar-
országon. Nagyjából minden
Amerikán keresztül érkezik, pél-
dául Michel Foucault kultusza
is Amerikán keresztül érkezett
ide. Közvetlenül Párizsból hoz-
zánk nem érkeznek kulturális
hatások, a francia állam minden
erôfeszítése ellenére sem. És ke-
vesen vannak, akik közvetlenül
a francia könyvek iránt érdek-
lôdnek. Annak idején német
közvetítéssel érkeztek hozzánk a
dolgok nagyon nagy mértékben,
most amerikai közvetítéssel ér-
keznek. 

(Cs. A.)

Irodalom és elkötelezettség: 

Sartre, Malraux
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Helikon Universitas sorozat

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.

A Helikon Kiadó ajánlata

PSZICHOLÓGIA

Játszmák nélkül – 
Tranzakcióanalízis a gyakorlatban
2980 Ft
Vajda Zsuzsanna: A gyermek
pszichológiai fejlôdése
1980 Ft
Átdolgozott, felújított kiadás!
Gabnai Katalin: Drámajáté-
kok – Bevezetés a drámapedagó-
giába
1980 Ft
Változatlan utánnyomás!

ESZTÉTIKA – IRODALOMELMÉ-
LET

Eagleton, Terry: A fenomeno-
lógiától a pszichoanalízisig
1880 Ft
Forster, E. M.: 
A regény aspektusai
1880 Ft
Gyermekirodalom – 
válogatta-szerkesztette: Komá-
romi Gabriella   
2680 Ft
Adorno, Theodor, W.:
A mûvészet és a mûvészetek
1980 Ft
Barthes, Roland: A divat mint
rendszer
1680 Ft
Frye, Northop: 
A kritika anatómiája
1780 Ft
Zoltai Dénes: 
Az esztétika rövid története
1980 Ft

MÛVÉSZET

Beck, James-Daley, Michael:
Restaurálások kérdôjelekkel
1880 Ft
P. Szûcs Julianna: A lepel
alatt
2280 Ft

FILOZÓFIA – ESZMETÖRTÉNET –
MÛVELÔDÉSTÖRTÉNET – ETNOLÓGIA

Habermas, Jürgen: Filozófiai
diskurzus a modernségrôl
2280 Ft
Losonczy Anna: 
A szentek és az erdô
2880 Ft
Störig, Hans Joachim: 
A filozófia világtörténete
kb. 3400 Ft
Változatlan utánnyomás
Sennett, Richard: 
A közéleti ember bukása
2280 Ft
Hankiss Elemér: 
Proletár reneszánsz 
1780 Ft
Rougemont, Denis de: 
A szerelem és a nyugati világ
1880 Ft

TÖRTÉNELEM – POLITOLÓGIA –
KÖZGAZDASÁG

Kean, John: 
Média és demokrácia 
1780 Ft
Kovács M. Mária: 
Liberalizmus, radikalizmus,
antiszemitizmus
A magyar ügyvédi, orvosi és
mérnöki kar politikája 1867 és
1945 között
1880 Ft
Sakmyster, Thomas: Admirá-
lis fehér lovon – Horthy Mik-
lós – 1918-1944
2800 Ft
Tölgyessy Péter: 
Elégedetlenségek egyensúlya
2180 Ft
Galló Béla: 
A túlélés tudománya
1680 Ft
Szilágyi Ákos: 
Oroszország elrablása
2980 Ft
Zsolnai László: 
Ökológia, gazdaság, etika
1950 Ft

A sorozat kötetei most igen nagy kedvezménnyel 
megrendelhetôk, megvásárolhatók 

a Helikon Kiadó kereskedelmi osztályán.
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– Amnéziás korunknak – amely
annyira hivalkodik modernizáci-
ós, információs vívmányaival –,
lehet-e még ôsforrása az antik kul-
túra, a görög–latin s az annál is
régebbi-távolabbi világ?

– Közhely: gondolkodásun-
kat, cselekvésünket jelentôs
mértékben meghatározza a
múlt. S bár vannak, akik ezt ta-
gadják, vagy nem vesznek róla
tudomást: negligálására nincs
lehetôségünk. Tehát például
hiába próbálják kiszorítani az
iskolákból – nemcsak nálunk,
még egyes nyugat-európai or-
szágokban is – a latint, a nyel-
vek mai alakjukban óhatatla-
nul ôrzik antik és még mé-
lyebbre nyúló gyökereiket. És
közvetve-közvetlenül megtart-
juk mi is ôket. Fogalmaink, ér-
tékrendünk, gondolkodásunk,
erkölcsi kategóriáink java-zö-
me az antikvitásban alakult ki.
A görögöktôl került a rómaiak-
hoz, onnan a latin nyelv révén
jutott az európai nemzeti kul-
túrákba. Köztudomású: ná-
lunk is sokáig ez volt a hata-
lom, a hivatal, az oktatás nyel-
ve. A berlini tudományos aka-
démia nemrég az európai kul-
túra fogalmi rendszerének
gyökereit vizsgálta. Megállapí-
tották: ennek jelentôs része
közvetlenül, jókora hányada
közvetve a görög–latin világból
származik. Még az angol nyelv
szókészletében is – korábban
nem gondolt mértékben – jelen
vannak a latin és görög jöve-
vényszavak. Az antikvitás tehát
mindmáig eleven, nélküle ez a
világ sem tudna élni.

– Nyelvészként, filológusként,
indológusként egy holt világot ku-
tatott – skrupulózus pontossággal,
eleven valóságként. Ilyen stúdiu-
mok birtokában miként képes ko-
runk felületességeit, pontatlansá-
gait elviselni? Elhúzódik mondjuk
az ókori Baktria, a szkíta múlt,
az egykori közép-ázsiai történelem
nyelvi „elefántcsonttornyába”.

– Akár az indoeurópai össze-
hasonlító nyelvtudomány, akár
az indológia, az iranisztika, akár
az ókori irodalom történetével
foglalkozom, elefántcsontto-
ronyba soha nem vonulok.
Nem is tehetném, hiszen kérdé-
seimet óhatatlanul korunk
(nyolcvanöt esztendôs) gyerme-
keként igyekszem föltenni. Pub-
likációimat is mindig próbál-
tam úgy megfogalmazni, hogy
ôket ne a szakzsargon erôlteté-
se, hanem az esetleges felisme-
rések világossága hitelesítse. S
amikor szélesebb közönséghez
szóltam, azt tapasztaltam: ha az
adott tárgy velejét sikerült elô-
adnom, a távoli múlt megeleve-
nítése rendszerint érdeklôdést
keltett. Gyakran azért, mert
vonzó volt a különlegesség, az
egzotikum, máskor meg azért,
mert az emberek egy-egy arche-
típusban önmagukra ismertek.
Ilyképpen eltemetett kultúrá-
kat, holt nyelveket én nem is-
merek, hiszen ezek – noha talán
még rejtôznek – hatásukat ág-
bogasan mutatják az ôket köve-
tô idôkben. Nyelvben, kultúrá-
ban, társadalomban. Kivált a
nyelvre érvényes ez, amely oly
csodálatos alkotása az ember-
nek, melynél jelentôsebbet –

bonyolultabbat, egy- és többér-
telmûbbet, rejtélyesebbet és vi-
lágosabbat, konkrétabbat és el-
vontabbat, árnyaltabbat és pon-
tosabbat – talán nem is hozott
létre. Minden tudásunk ezen
nyugszik. Ezért is oly örvende-
tes, hogy a huszadik század ki-
haltnak vélt nyelvek fölfedezé-
sének korszaka. Olyan kultúrák-
hoz jutottunk el így, amelyek
bizonyságául szolgáltak például
annak: mi mindent köszönhet
Európa Közép-Ázsiának. Látvá-
nyos újkori fejlôdésünk számos
ösztönzô eleme onnan való, a
holtnak vélt régiségbôl a nyelv
továbbította hozzánk.

– Sok kutató úgy véli, nincs más
dolga, mint tényt tény mellé illesz-
teni, s ha elegendô köztük az új-
donság, ezek megvilágítják, és
más, magasabb minôségben mu-
tatják meg egymást. S vajon ön-
ben miként társult a filológiai
munkához szükséges órásmesteri
pontosság a képzelôerôhöz? Egyál-
talán: meddig érhet a tudomány-
ban a fantázia?

– Teremtô képzelet nélkül
nincs tudomány; természetes
része a tálentumnak, invenció-
nak, „részecskegyorsítója” a
gondolatnak. Sok egyéb közt
ez úgy mûködik, hogy a kuta-
tónak – lett légyen nyelvész, fi-
zikus, történész, vagy csilla-
gász – ki kell egészítenie a fel-
derített, birtokába jutott, de
rendszerint hiányos adatokat.
Amiként a paleontológus
csontokból rekonstruál egyko-
ri élôlényeket, vagy a régész ki-
egészít leleteket: torzókat, egy-
szervolt épületeket. Ennek tu-
datában nem csupán a mûked-
velô fantasztákra nem harag-
szom, még azon kollégáimnak
is megbocsátok, akiket képzel-
gés közben a hév elragad. Mert
a képzelet nagymestere a kom-
binációknak, merészsége nél-
kül sok tudományos felisme-
réssel szegényebbek lennénk.
A tudomány amúgy sem egye-
nesen halad elôre: kitérôk és
tévutak nélkül nem lehet eljut-
ni az igazi célig.

– Az ön kutatásainak markáns
része az indológia és az iraniszti-
ka. Az a nagy egyszerûsítéssel har-
madik világnak tekintett valósá-
gos és szellemi térség, amelyrôl so-
kan annyit beszélnek és oly keveset
tudnak. Nem éppen ez irányú tu-

datlanságunkból fakad annyi ka-
tasztrófa?

– Szaktudást, tudományos
minôségû fölkészültséget a po-
litikától, médiától, közvéle-
ménytôl nem várhatunk. Azt
azonban igen, hogy vegyék
igénybe azok ismeretét, tapasz-
talatát, akik otthonosak a mién-
kétôl olyannyira eltérô társadal-
makban, gazdaságokban, kultú-
rákban, vallásokban, etikai ha-
gyományokban, mindennapi
szokásrendben. Hiszen csupán
e múlt és jelen értékrendje kel-
lô ismeretének birtokában sejt-
hetjük meg várható reagálásu-
kat, s alakíthatjuk ki a magunk
helyesnek vélt cselekedeteit.
Néhány évtizede németek vál-
lalták India rurkelai vas- és acél-
mûvének fölépítését. Ennek so-
rán csôrendszerek összeszerelé-
sekor marhabôr tömítôgyûrû-
ket alkalmaztak. Nem gondol-
va arra, hogy az indek számára
a tehén szent állat. Az eset óri-
ási felháborodást váltott ki, s a
sztrájkmozgalom az építkezést
csaknem meghiúsította. Mai
tragikus események is mutatják,
mekkora bajokhoz vezethet, ha
a miénkétôl eltérô világba kí-
vánjuk-kívánnánk vetíteni szo-
kásrendünket, gazdasági rend-
szerünket, kultúránkat.

– Ennek ellenére gyakran még
ma is közhiedelem, hogy Európa,
s újabban Amerika a világ köze-
pe. Tragikus tények sokasága mu-
tatja, hogy büszkeségünk kevéssé
megalapozott. Tanulhatunk-e
még az említett régiektôl?

– Könyvek sorában lehetne
erre válaszolni. Ezért errôl csak
ennyit: jó dolog a modern de-
mokrácia, ám benne az embe-
rek közérzete gyakran rossz.
Hiányzik például az egykori
társadalmakra jellemzô sajátos
közösségi lét, a társadalmi pár-
beszéd és szolidaritás, amely
még nehéz korszakokban is
szellemi-erkölcsi menedéket
adhatott. Erre a görögség nél-
külözhetetlen mintaképet
nyújt. Ekként köszönhetjük a
tudományos dialógust Platón-
nak, akihez e mûfaj az ind filo-
zófiából jutott el. S az ókori
kultúrák egyik eléggé meg nem
szívlelhetô ajánlása a távoli
utókornak: a tolerancia. E te-
kintetben is még sokat tanul-
hatunk az antikvitástól.

E M B E R  É S  G O N D O L A T

Harmatta Jánossal
beszélget
Nádor Tamás
Annyi dilettáns sarlatán és jó szándékú érdeklôdô közt egy ko-
moly tudós, aki a görög–római múltban, vagy mondjuk Baktri-
ában – Zoroaszter és az Aveszta világában –, netán a Hérodo-
tosz-korabeli szkíták vidékén valóban otthonos. És nemcsak e né-
pek, országok történetében, hanem kultúrájukban, s fôként nyel-
vükben is, amelyek oly cáfolhatatlanul ôrzik régiségüket, akár
egy ôsi csontlelet, vagy mint valaminô kihalt növény lenyomata.
Miközben számára holt nyelv és eltûnt idô lüktetôen eleven. Aki
tehát szobatudósnak minôsítené: más ajtón kopogtasson.
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hurchill ugyan azt
mondta, hogy ô legin-
kább annak a statiszti-

kának hisz, amit maga hamisí-
tott, de ezt leszámítva azért a
világstatisztikák, melyeket nem
a mindenható magyar kor-
mányzat manipulál, sejtetnek
bizonyos általános trendeket. 

A minap kaptam barátaimtól
ezt a szomorú e-mailt, és úgy
érzem, van annyira tanulságos,
hogy e hasábokon az olvasó elé
tárjam. 

Ha a Föld lakosságát levetít-
hetnénk egy pontosan 100 fôs
kis falura, fenntartva a ma érvé-
nyes statisztikai arányokat, a
következô eredményre jut-
nánk:

Lenne 57 ázsiai, 21 európai,
14 fô az amerikai kontinensrôl,
valamint 8 afrikai. 

Lenne 52 nô és 48 férfi.
Lenne 30 fehér és 70 nem fe-

hér ember.
Lenne 70 nem keresztény és

30 keresztény. 89 heteroszexu-
ális és 11 homoszexuális (ho-
moszexuális voltát nyíltan vál-
laló) ember. Hat fô birtokolná
a falu egész vagyonának 59 %-
át és ez a hat fô (igen, a hatból

mind a hat) észak-amerikai len-
ne.

80 fô embertelen körülmé-
nyek között, viskókban élne.

70 fô lenne analfabéta.
50 fô alultáplált lenne.
Egy ember éppen meghalna.

Egy gyermek éppen megszület-
ne.

Csak egynek (igen: CSAK
EGYNEK) lenne egyetemi vég-
zettsége.

És ebben a faluban csak egy
embernek lenne számítógépe.

Amikor a világunkat ilyen
összezsugorított perspektívából
nézzük, akkor válik igazán
szembetûnôvé a megértés, a to-
lerancia és a mûveltség fontos-
sága ezen a Földön.

Még néhány elgondolkodtató
dolog:

Ha ma reggel több egészség-
gel, mint betegséggel ébredtél,

akkor szerencsésebb vagy, mint
azok a milliók, akik nem fogják
túlélni ezt a hetet.

Ha soha nem tapasztaltad
meg a háborúk veszélyeit, a be-
börtönzés magányát, a kínzások
gyötrelmeit, vagy az éhséggel já-
ró szenvedést, akkor szerencsére
nem tartozol abba az 500 milli-
ós csoportba, akiknek mindezek
hétköznapjaikat jelentik.

Ha rettegés nélkül eljárhatsz
templomba, anélkül, hogy meg-
aláznának, letartóztatnának,
megkínoznának vagy megölné-
nek, akkor szerencsésebb vagy,
mint 3 milliárd (3 000 000 000)
ember a Földön.

Ha van étel a hûtôszekré-
nyedben, ruha a szekrényed-
ben és fedél a fejed fölött és egy
hely, ahol lehajthatod a fejed,
gazdagabb vagy, mint a Föld la-
kosságának 75 %-a. 

Ha van pár forintod a bank-
ban, vagy a tárcádban, vagy ha
csak néhány érméd a ládafiá-
ban... akkor már a világ leggaz-
dagabb 8 %-ához tartozol. 

Ha a szüleid még élnek, és rá-
adásul még házasok is, akkor te
NAGYON ritka ember vagy
(még a nyugati világban is).

Ha el tudtad olvasni ezt az
üzenetet, akkor dupla szeren-
cséd van: (1) valaki gondolt rád
és (2) még inkább azért, mert
sokkal szerencsésebb vagy, mint
az a több mint 4 000 000 000
ember ezen a Földön, aki nem
tud olvasni. 

Ezek után küldd el ezt az e-
mailt minden barátodnak,
hogy ôk is érezhessék, hogy
mennyire kiváltságosak ebben
a világban.

*
E-mailt küldeni manapság

kockázatos, mert a terrorizmus
nem csak anthrax vírusokkal
operál: számítógép-vírusokkal
is. Olvasóm egyébként is több
van – remélem –, mint bará-
tom. Ezért ilyen módon bátor-
kodom terjeszteni ezeket a
nem túl vidám, de nagyon ta-
nulságos adatokat.

K e r t é s z  Á k o s
Világhelyzet

a statisztika tükrében

C
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O L V A S Ó S Z E M Ü V E G

■ Lehetséges, hogy nem illik ép-
pen nekem írnom Lengyel Balázs
egy idôben megjelent, egymást
szerencsésen kiegészítô-erôsítô
két könyvérôl (az egyik a Verses-
könyvrôl verseskönyvre-sorozat leg-
jobb darabjaiból készült remek
válogatás a Krónika Nova kiadá-
sában, a másik pedig az utóbbi
pár évben írt emlékezések, esszék
és cikkek gyûjteménye a Szépha-
lom Könyvmûhely gondozásá-
ban), de úgy áll a dolog, hogy il-
lik, nem illik, errôl a két könyvrôl
nem írnom lehetetlenség volna. S
hogy rögtön tisztázzam ezt az il-
lem-kérdést: többeké mellett e so-
rok írójának egyik könyve is meg-
említôdik Lengyel Balázs San Gi-
mignano házvárai címû cikkében,
s ez amúgy valóban kellô ok vol-
na arra, hogy tartsam a számat, de
mentségemül szolgáljon, hogy
nem kritikát szándékozom írni,
csupán azt próbálom meg kap-
kodva, s a friss élmény okozta iz-
gatottsággal elôszámlálni, hogy
mi mindenre bukkantam ezek-
ben a könyvekben, amin el kellett
töprengenem, s ami talán mások
számára is katalizáló hatású lehet.
De ez a „mi minden” túl általá-
nos: valójában az a valamennyi
írásból kirajzolódó magatartás
vált számomra fontossá, aminek
ma már nemigen van más meg-
testesítôje, mint a szerzô, s ami-
bôl jócskán volna mit eltanul-
nunk, amíg egyáltalán van kitôl.
Mindez messze nem jelenti azt,
hogy mindennel, amit Lengyel
Balázs mond, folyton egyetértek,
de feltétlenül jelenti azt, hogy
amit mond, mindig értem. És
manapság ez, sajnos, már nem a
nyilvánosság elôtti megszólalás
minimális feltétele, mint volt ak-
kor, amikor ô a pályáját elkezdte,
hanem külön méltányolandó
erény. Annál inkább, mert gyak-
ran úgy érzem, hogy az irodalmi
mûvek elemzôi közt verseny fo-
lyik: ki tud még titkosabb, homá-
lyosabb, csakis egy szûk szakmai
kör számára dekódolható jelekkel
rejtjelezni valamit. S ha már itt
tartunk, még egy élményemet kell
közhírré tennem: valami, ami ed-
dig is zavart, de megfoghatatla-

nul, most, Lengyel Balázs írásait
olvasva vált számomra nyilvánva-
lóvá, ô tudniillik érzékelhetôvé
tette a különbséget: neki ügye az,
amirôl ír, köze van hozzá, szenve-
délyes érdeklôdést tanúsít iránta,
egyszóval szereti az irodalmat,
nemcsak mestersége tárgyának te-
kinti. Személyes elkötelezettsége
többlet, de sosem tolakszik elô-
térbe. Ahogyan Jékelyrôl, Dsida
Jenôrôl ír, vagy ahogyan – emlé-
keit tartózkodóan hasznosítva –
több rétegét képes megfejteni Ne-
mes Nagy Ágnes verseinek, mint
mások, az együttesen arról árul-
kodik, hogy sem nem akar, sem
nem tud azzal a hideg-rideg
boncmesteri mentalitással közelí-
teni a mûvekhez, ami manapság
annyira divatos. Amikor Lengyel
Balázs elemez, nem fog el ben-
nünket olyan érzés, hogy a végén
az, aminek megfejtésére vágy-
tunk, még bonyolultabb lett,
mint elôzôleg volt. Maga a mû
pedig nem úgy marad ott, legá-
zolva, ízekre cincálva, kizsigerel-
ve, mint valami undort keltô te-
tem, amirôl nehéz elhinni, hogy
valaha is az volt, ami: élmé-
nyünk, esetleg gyönyörûségünk
tárgya. Lengyel Balázs esszéi mö-
gül az sejlik, hogy ezek a versek,
regények, novellák akkor is érde-
kelnék, ha nem írhatna róluk,
mint ahogy azzal, ami csak „pen-
zum” a számára, nem is foglalko-
zik. Ezért lehet képes arra, hogy
miután megvilágította a mû ed-
dig rejtôzködô összefüggéseit,
visszaállítsa a varázslatot és az ol-
vasó csak beavatottnak, de ne ki-
ábrándultnak érezhesse magát.
Két könyvének tanulságai azon-
ban ezzel korántsem merültek ki.
Bennük én egy olyan írástudóval
találkoztam, aki nem tart igényt a
nyolcvanon túli pályatársnak kijá-
ró, merôben protokolláris, formá-
lis tiszteletre. Azt várja el, hogy
fogadják el vitapartnernek, ve-
gyék komolyan amit mond, ha
másoktól komolyan vennék. So-
sem viselkedik úgy, ahogy más
Nagy Irodalmi Aggastyánoktól
megszoktuk, de teheti: neki na-
gyon is idôszerû és nagyon is fon-
tos közölnivalói vannak. Amel-

lett igencsak megkönnyíti, hogy
befogadják az irodalmi demokrá-
ciába, s ne kezeljék úgy – ez is egy
fajtája a lekezelésnek – mint aki
már mindennek fölötte áll.
„Hagyjuk a múltat, mely nyomo-
rúságában hosszan árad, s akik
nem élték át, azoknak még unal-
mas is...” – írja egyhelyütt. El-
ámultam ennyi tolerancián és ve-
le társult empátián. Vegyük még
hozzá mindehhez, hogy Lengyel
Balázstól idegen mindenfajta fá-
sultság, ha arról van szó, ami az
élete, vagyis az irodalomról. Ha
itt ütközik butaságba, szûklátókö-
rûségbe, vonzóan indulatossá vá-
lik a stílusa: „Ez nem filozofiku-
san formált szöveg, az isten sze-
relmére!” – kiált fel egyik cikké-
ben. Máskor pedig, amikor egy if-
jú kirtikusnô agresszív és nagyké-
pû (amellett álszent) gondolatai-
val vitázik, „az én nem eléggé ki-
munkált eszem”-et említi gyilkos
iróniával és a kritikusnô teóriája,
ahogy mondani szokás, máris ta-
lált, süllyedt. De az is Lengyel Ba-
lázs, aki nagyúri grandezzával kí-
nál fogást saját megközelítési
módján: „Az én koromban nem-
igen képes az ember arra a szüksé-
ges teljesebb megismerésre és a
megismerés nyomán a részletes
distinkcióra, amelyre a fiatal köl-
tôknek és tudós kritikusaiknak
szükségük lehet” – ami persze
nem igaz, de mutassanak nekem
még egy kritikust, aki – ha csak
elvben is – lehetségesnek tartja,
hogy valamire nem képes? Hoz-
záteszem sûrgôsen: sosem a szó-
banforgó konkrét ügyrôl, hanem
mindig a magatartásról beszélek.
És számomra immár az sem két-
séges, hogy ezzel a mentalitással
Lengyel Balázs egy nemzedéket
képvisel: azokat, akikbôl 1945 és
1948 között a polgári demokrácia
reprezentáns értelmisége válha-
tott volna, ha a demokráciát erô-
szakos módon át nem alakítják
annak ellenkezôjévé. Ennek a
nemzedéknek a poggyászában a
lehetô legjobb szellemi útravaló
volt jelen, immunisak a fasizmus-
nak nemcsak a gyakorlata, de ide-
ológiája ellen is, teli citoyen öntu-
dattal, a demokrácia iránti zsigeri
elkötelezettséggel. Ami fél évszá-
zaddal ezelôtt félbemaradt, a
hosszú pauza után is folytatód-
hatna napjainkban és Lengyel Ba-
lázs személye, mentalitása éppen
ezt a jogfolytonosságot képvisel-

hetné. Rajta nem múlik, ô tapasz-
talatból is tudja, amit mások leg-
feljebb könyvekbôl, hogy mit kell
komolyan venni, mi jelent ve-
szélyt az egész társadalom, de az
irodalom demokráciájára is. Ezért
ír cikket például annak veszélyes
voltáról, hogy egyes politikai
áramlatok ismét kétségbe vonják
„a baloldali ellenzék haza iránti
elkötelezettségét”. Ezért mondja
ki éppen ô, hogy hazugság vissza-
menôleg „jobboldali hagyo-
mányt” összetákolni a magyar
szellemi életnek. Az a bizonyos
cikke, melybôl érintettségem fa-
kadt, éppen a demokráciára lesel-
kedô veszélyek egyikére figyel-
meztet. Arról szól, hogy az iroda-
lomban éppúgy, mint a nagypoli-
tikában, beállt az az állapot, ami-
kor az érték csak akkor érték, ak-
kor érdemel megbecsülést, ha a
saját váramban (klikkemben, sze-
kértáboromban stb.) termett és
nem a másik oldaléban. Hogy ez
hová vezethet, nem vitás. Amikor
a San Gimignano házvárai az És-
ben megjelent, hallatszottak
olyan hangok, melyek fölös aggo-
dalomnak minôsítették mindezt.
És volt ekörül az írás körül még
egy fura epizód: a Kortárs-vár
bentlakóját akkor „elfogultságai-
ban számomra elképesztô”-nek
jellemezte. Mindenki tudhatta,
kirôl van szó s az elképesztôen el-
fogult bentlakó hívei közt lett is
erre fölzúdulás. Most, a kötetben
ez a három szó hiányzik a szöveg-
bôl. Hogy ki és miért, önként-e,
vagy nyomásra tüntette el onnan,
nem tudom, de nem is ez a fon-
tos. Ha Lengyel Balázs mondata-
it ma újra „enyhíteni” kell, az –
indirekt módon – épp azt bizo-
nyítja, hogy aggodalma nem volt
felesleges, az irodalomdemokráci-
át (is) veszélyek környékezik.

Lengyel Balázs:
Ki találkozik önmagával?
Széphalom Könyvmûhely, Bp.
2001., 274 oldal, 1800 Ft
Lengyel Balázs:
Verseskönyvrôl verseskönyvre
Krónika Nova Kiadó, Bp. 2001.,
220 oldal, ármegjelölés nélkül

Tanuljunk találkozni
önmagunkkal
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– Könyveinek olvasójaként úgy érzékelem, hogy
az utóbbi években egy másfajta Poszler Györggyel
találkozunk, mint akit korábban megismertünk.
Személyesebb, közéletibb és ami ezzel összefügg: in-
dulatosabb és ironikusabb lett. Vajon ez csak annak
a jele, hogy most már lehet ilyennek lenni, úgy értem,
a publikációkban is, vagy pedig az hozza ki mind-
ezt Önbôl, ami és ahogyan történik velünk?

– A személyesebb, mondhatnám líraibb jel-
leg életkorom sajátossága. Mérlegkészítés is
van benne – ha nem is a végsô. Meg a „beta-
karítás” szándéka – ha nem is végsô. Közben
– feltehetôen – elérzékenyülök magamtól.
Ezek talán a közelgô öregkori elmegyengeség
elsô jelei. Lapjukban nemrég azt írta rólam va-
laki: „Indulatos úr a balközéprôl”. Nos, a „bal-
közepet” pontos ténymegállapításnak, az
„urat” hizelgô, ám ugyancsak pontos tény-
megállapításnak tekintem. Az „indulatoson”
elgondolkodom. Nem szeretem az indulato-
kat. Se magán-, se közéletemben. Ha ilyesmit
érzek magamban, inkább elfojtom. Jobban el-
viselem saját belsô feszültségemet, mint a má-
sok megbántását. Végsô soron az indulatot
iróniába vagy öniróniába játszom át. Ámde.
Ha kifakadok, az csak a „hajdani eszelôsök”
rekedt kórusparódiává szervezôdô artikulálat-
lan hangzavarától lehet. A palack és a szellem
régi közhelymetaforája? Mármint, hogy kien-
gedték? Nem egészen. Nem volt szellem, nem
kellett palack. Ezt a hamu alatt tetszhalottan
alvó, múmiává aszott szellemet kibányászták,
felébresztették, felnövelték, elengedték. A pa-
lack eszükbe se jutott. Talán majd ha ôket is
fenyegeti? A kibányászókat, felébresztôket, fel-
növelôket, elengedôket? Csakhogy lehet, már
késô lesz. Az én indulatomnak és az ô palack-
keresésüknek is. Egyébként nem vagyok indu-
latos. Ironikus talán inkább szeretnék lenni.
Látja, most is milyen jámborul fogalmazok.

– Nemrég említette egy beszélgetésben, hogy a filo-
zófia, az esztétika területérôl visszatér ahhoz, amivel
pályáját kezdte, az irodalomtörténethez. Utóbbinak
ez kétségkívül nyereség lenne, de mi a váltás oka?

– Azt hiszem, nincs is valódi váltás. Mindig
irodalomtörténésznek készültem, és tekintet-
tem is magam. „Csupán” két dologról volt
szó. Egy alacsony gyakorlati és egy „magasz-
tos” elméleti szempontról. A gyakorlati az,
hogy engem az irodalomtörténész szakma
„profi” irodalomtörténésznek nem fogadott
be. „Amatôr” lehettem – vidéki tanárként vagy
pesti hivatalnokként. A filozófus-esztéta szak-
ma pedig befogadott. Egyetemi docensként

majd egyetemi tanárként is. Így tanítottam
esztétikát és kutatóként is foglalkoztatott. Az
elméleti az, hogy nagyon kezdôként felismer-
ni véltem: filozófiai és esztétikai felkészültség
nélkül irodalomtörténetet mûvelni nem lehet.
Így valamennyire beledolgoztam magam. És
igyekszem lépést tartani ma is. De az ambíci-
óim (terveim?) ma is az elméletileg megalapo-
zott irodalomtörténetírással kapcsolatosak.

– Nemcsak könyveket írt Szerb Antalról, de stílu-
sának szellemességét, frappáns megfogalmazásait, a
dolgokat átvilágító elmésséget tekintve mintha Ön
Szerb Antal mai reinkarnációja lenne. Vajon, mi-
ként elôdje is ki-kirándult a szépirodalomba, s má-
ig érvényes mûveket is alkotott, Önt soha nem kísér-
tette meg a gondolat, hogy ide is kövesse?

– Ha a néhai Szerb Klári, Szerb Antal özve-
gye élne, a reinkarnációt ijedten utasítanám el.
Emlékszem kedvesen komikus dühkirohanásá-
ra, amikor egy élô, akkor ifjú irodalmár Szerb
Antalhoz hasonlította önmagát. Igaz, most
nem én hasonlítom magam, hanem engem ha-
sonlítanak. És nincs már Szerb Klári. Így a re-
inkarnáció feltételezését megtiszteltetésnek te-
kintem. Valóban van egy olyan sohasem taga-
dott nosztalgiám, hogy talán lehetne a mûvé-
szetrôl a mûvészethez közelítôen írni. Nekem
– szégyenteljes anakronizmus? – az irodalom,
a mûvészet élmény. És nem bánom, ha az él-
mény az írásomban is jelen van. Nem gondo-
lat és élmény, értekezés és esszé, tudományos-
ság és mûvészeiesség ellentétérôl beszélek.
Ilyen ellentétet nemigen ismerek. Csupán ar-
ról, hogy talán lehet tudományosan-kategoriá-
lisan pontosan, mûvészileg-stilárisan elegánsan
írni. Ahogy Babits és Szerb tette. Ez a – szá-
momra nyilván megközelíthetetlen – eszmé-
nyem. Megkísértés talán csak tizenéves korom-
ban lehetett. Mindig is éreztem, az irodalom
körül kell élnem. De nagyon hamar tudtam: a
szépirodalomhoz semmi tehetségem. Maradt
az irodalomtörténet. Meg – így-úgy – az elmé-
let. Nem baj. Nem fogom fel tragikusan.

– Ön egy ízben, még a rendszerváltás elôtt, úgy
nyilatkozott, hogy Lukács György életmûvét megke-
rülni nem lehet, már csak a nagyságrend okán sem,
de sem kanonizálni, sem negligálni nem szabad.
Amikor ezt mondta, még inkább a kanonizálás ve-
szélye fenyegetett, utóbbi idôkben inkább az ellenke-
zôje, ráadásul alpári modorban. Mindennek fényé-
ben ma hogyan látja a lukácsi élet és mû tényleges
szerepét?

– A kanonizálás és negligálás dolgában
ugyanazt gondolom. A kanonizálás ideológiai
csôlátáshoz vezetett. A negligálás teoretikus
öncsonkításhoz vezethet. Az elsô deprimált.
A második irritál. Mondok valami furcsát.
Most jöhet el a Lukács-értelmezés jó korszaka.
Korábbi rajongásokon-indulatokon túl, ké-
sôbbi elôítéleteken-elfojtásokon innen. Ha si-
kerül valami elemzôen tudományos nézôpon-
tot érvényesíteni. De lehet, hogy ebben is –
koromhoz nem illôen – naiv vagyok. Az éle-
tét nagyrészt tragikus – bevallom, olykor ko-
mikus – tévedések sorának látom. Fizetett is
érte. Az életmûve egy részével. Most szokás
mondani: de a fiatalkori mûve! Nos, nekem az
is, de nemcsak az. Még a harmincas évekbôl is
vannak fontos mûvek. 1945 utáni, itthoni ide-
ológusi-irodalompolitikusi szerepét nem men-
teném. De a kései mûbôl, esztétikából és on-

tológiából sokat tanultam. Ki nem teljesedett
nagy lehetôségeket látok benne. Lehet, hogy
egy kicsit „úgy maradtam”? Nem baj.

– „Adósság a még mindig meg nem írott, nagyobb
Füst Milán-esszé, vagy esszésor” – olvasom egy ti-
zenkét év elôtti interjújában. Sokan vagyunk, akik
nagyon várjuk ezt a munkáját. Mikorra tervezi az
„adósság” törlesztését?

– Nos, ne nagyon várják. Mármint a törlesz-
tést. Egy kicsit már persze törlesztettem. Egy
néhány éves tanulmánykötetemben. De ez
nem, ez sem az igazi. Bántott és bánt is a do-
log. Aztán kitettem a könyvespolcomra a mes-
ter képét. És ránézvén csitítgatom a „lelkem
háborgását”. Nem tudom már megírni. A fo-
gyó idô okán. Nagyon sokat tanultam tôle. Az
elôadásaiból és az írásaiból. „Szabadon válasz-
tott” mesterem. Nem vagyok hálátlan. De már
nem tudom megírni.

– Nyomasztó években járt egyetemre, mégis úgy
tûnik, ha nem is a „kirendelt” oktatók körébôl, de
kiváló szellemi mesterei voltak. Kik indították el a
pályán, kik határozták meg intellektuális magatar-
tását, egyáltalán: a tartását?

– Bizony, nyomasztó években jártam egye-
temre. Ámde: voltak a gimnáziumban nagy-
szerû irodalomtanáraim. A patetikus fogalma-
zás szándékos: elsô alma materemben, a ko-
lozsvári piarista gimnáziumban Heszke Béla
és néhai Székely József. Második alma mate-
remben, a pesti Fáy Gimnáziumban Tihanyi
Károly és Fényi András. Meg az egyetemen
egy nagyszerû szemináriumvezetôm, Vargha
Kálmán. A kérdésben feltételezett dolgokat,
ha vannak nekem ilyenek, tôlük tanultam. Az
esztétikában – már nem a fônökeim! – Zoltai
Dénesnek és Almási Miklósnak –, az iroda-
lomtörténetben – sohasem volt a fônököm! –
Németh G. Bélának köszönhetem a legtöbbet.
Persze csak a személyesen ismertekrôl szól-
tam. A többi benne lesz az emlékirataimban.
(Csakhogy nem írok emlékiratokat.)

– Min dolgozik jelenleg?
– Nem szeretem a kérdést. De kellemes be-

szélgetésünk kedvéért. Most még apróságokon.
Begyûjteném a kötetben még meg nem jelent
írásaimat. Meg hozzáírnék még néhány, nekem
most fontosat. Székely Jánosról. Akit a közel-
múlt erdélyi irodalom legjelentôsebbjének tar-
tok. Szabó Dezsô annyira zseniális és annyira
kétes indulásáról. Fôként az esszéirôl. És Ady
publicisztikájáról. A két utóbbi aktualitásához
– gondolom – nem kell magyarázat. Késôbb –
bizony ez egy kicsit illuzórikus – két nagyobb
dolgozat arról, hogy a szellemtörténeti irányzat
Magyarországon. A Szellem címû folyóirat, a
Minerva, Thienemann Tivadar, Szerb Antal –
és a többiek – meg Madách. Az ember tragédi-
ája az ezredfordulón. Az a bizonyos mai „olva-
sat”. Úgy vélem, elég. Netán sok is.

Írófaggató
Nádra Valér ia megkérdezte

Poszler Györgyöt
Poszler György (1931) irodalomtörténész,
esztéta. Kolozsváron született, 1953-ban Bu-
dapesten, az ELTE Bölcsészkarán szerzett
diplomát. Technikumban, fôiskolán tanít,
1972 óta az ELTE Esztétika Tanszékének
tanára. Munkásságát számos díjjal, 1998-
ban Széchenyi-, 1999-ben Nemes Nagy Ág-
nes-díjjal ismerték el. 1995 óta az MTA ren-
des tagja. Elsô könyve (Szerb Antal pálya-
kezdése) 1965-ben jelent meg. Legutóbbi
könyvei: Duna-völgyi reálfantasztikum
(1998), Ezredvégi palackposta (2001).
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■ Weöres Sándor Szajkó címû
versének elsô sorát azért kölcsön-
zöm, mert az alábbi mûvek
mindegyikét közelebbi-távolabbi
tanártársaim írták vagy adták köz-
re. Egyébként is gyakran motollál
a fejemben ez a pazar, páratlan
nyelvi játék, a „karika tanárikara”
meg a „taná rika rika rika” folyta-
tással. Persze dehogyis páratlan,
hiszen van szenzációs rímsora, a
„papiripari paripa”, vagyis „pari-
pa papiripara” és „papi ripa ripa
ripa”, amelyet meg leginkább a
könyvkiadásra vonatkoztatok.

Farkas Jenô tanár úr a Palamart
Kiadó Megoldatlan rejtélyek az ame-
rikai történelemben címû újdonsá-
ga számára maga készített inter-
jút a szerzôvel, Paul Aronnal. A
beszélgetés dátuma: 2001. szep-
tember 17. Tehát e kötet már ref-
lektálhat a rettenetes terrortáma-
dásra, mely az amerikai történe-
lem legnagyobb horderejû (s egy-
elôre alig megoldott) rejtélyének
is nevezhetô.

A historikus érdeklôdésû virgi-
nai publicista szaktudósnak is
becsületére váló alapossággal tár
fel harminc esetet, az „igazi
bennszülöttek” kilétének kérdé-
sétôl a salemi boszorkánypere-
ken, a netán egy rabszolganônek
gyermek(ek)et nemzô Jefferson
elnök „legendáján” át a Kenne-
dy-gyilkosságig és Reagan fegy-
verügyleteiig. (A kötethez név–
és tárgymutató is járul. A fordí-
tás, melyet alighanem rátermett
egyetemi hallgatók készítettek,
kissé darabosan egyenetlen: le-
hetne összehangoltabb.)

Hasonló jellegû, közelítésû
munka minden ország könyvpia-
cán föllelhetô (nekünk is van pél-
dául a magyar irodalomtörténet
rejtélyeirôl). A kérdés ezúttal az,
hogy egy másik kontinens, másik
nép, másik kultúrkör, másik
nyelv rejtélyei intellektuális, mo-
rális és történeti értelemben
adaptálhatók-e a magyar olvasó
számára. Örömest felelünk igen-
nel, mert bár nem az összes tény-
krimi és krimitény köti le a figyel-
met, az elegáns és tartalmas kötet
egésze, illetve néhány kitüntetett
fejezete bölcseleti és logikai él-

ményt is nyújt. Pocahontas feltû-
nése vagy Pearl Harbor titka –
más-más okból – nem pusztán az
amerikai nép „históriai tulajdo-
na”: mint történelmi feladvány
mindenkit foglalkoztathat. Aron
óvatos duhaj, a megfejtésekben
inkább ajánl, mint kockáztat (s a
beszélgetésben azt is van bátorsá-
ga beismerni, hogy egyik-másik
tárgyát, így a Jefferson-ügyet is
ma már másképp közelítené).

Ha N. Pál József irodalomtörté-
nész kollégámnak kezébe kerül ez
az érdekes könyv (s az ilyesmi ne-
ki a kezébe szokott kerülni), bizo-
nyára a Varázsütés a stadionban cí-
mû résznél nyílik ki: „a nagy játé-
kos beváltott ígéreté”-nél. N. Pál
ugyanis, egyáltalán nem melléke-
sen, az olimpia- és a sporttörténet
tudósa is, verhetetlen lexikális is-
meretanyaggal és a sport(mítosz)
folyamatait átlátó-elemzô képes-
séggel. Márpedig itt arról van szó,
hogy a már hanyatló csillagú Babe
Ruth baseballjátékos egy sorsdön-
tô 1932-es mérkôzésen kezével
megmutatta- (megmutathatta-) e
elôre, káprázatos ütéssel hová fog-
ja küldeni a labdát.

Bár az „igen” és a „nem” olda-
lán felvonultatott Ajánlott szak-
irodalomnál szívesen idôznék (ér-
zékeltetve, hogy a könyv rejtélyei
különfélék jellegben és fontosság-
ban), valójában a „Tisztának a
tisztát ôrizzük meg” címû tanul-
mánykötetet szeretném méltatni
(Felsômagyarország Kiadó). A fiatal
középnemzedékhez tartozó N.
Pál nem siettette gyûjteménye
közzétételét, írásai ezért is képez-
hetnek megnyerôen telt, kohe-
rens, sokhúrú könyvet, melyben
a tanáregyéniség diákkori – és
„örökdiák”, a diákokkal mindig
szolidáris – indíttatásai is meg-
pendülnek a finom tollú vallo-
másosság hangján (a mû ajánlása
kedves, eligazító tanárának, Sza-
kál Istvánnak szól, a szövegekben
leghívebben felidézett ember- és
pedagóguseszmény pedig Czine
Mihály professzor, akinek nem-
professzoros, még ellenlábasait is
megbabonázó vonásai sem ma-
radnak említetlenül, s akit ugyan-
csak nem kerül el a szerzô csön-

des, meditatív iróniája sem – bár
ha valaki „célpont” ebben a
könyvben, akkor az csakis maga a
tanulmányíró).

Éppen eleget beszélgettünk már
N. Pál Józseffel (vagyis éppen
nem eleget!) ahhoz, hogy tudjuk
mindketten: értékrendünk nem
egy ponton eltérô (tudtuk ezt ak-
kor is, amikor egy ideig nekem is
diákom volt). Az én aspektusom-
ból ô – leegyszerûsítve – a népi
irodalomnak elkötelezett, neme-
sen konzervatív literátor. Meg-
fontolt történész, higgadt érték-
keresô az irodalomban. (Ô meg
talán kissé heves újdonságkerge-
tônek, a formák elbûvöltjének vél
engem...?) Annyi bizonyos, hogy
az általa mûvelt kiegyensúlyozott
(de kellô helyen indulati eleme-
ket is megengedô) okfejtést min-
taszerûnek látom, s noha fôleg az
Irodalom és eszmetörténet, illetve a
Történelem és eszmetörténet címû fe-
jezetek több írásával is szembe-
szállnék – Standeisky Éva, Szé-
chenyi Ágnes, Gerô András olda-
lán –, bôven akad szellemi talál-
kozásunk is: így a Nagy László-é-
letmûben. 

N. Pál József ír a maga egykori,
érettségi körüli fiatal énjének tu-
dásszomjáról, magabiztos „min-
dentudásáról”. Irodalmárnak,
történésznek készülô maturáló
ezért is nagyon jó és okos kalauzt
találhat ebben a könyvben.

Letanárurazhatom-e Csemer Gé-
zát? Miért ne: Szegeden szerzett
bölcsészdiplomát. De persze el-
sôsorban író ô, a Szögény Dankó
Pista pedig (PolgART Kiadó – Bá-
ba és Társa Nyomdaipari Kft.) az
egyik legnagyobb szabású vállal-
kozása. Álomregény. Kissé eltúl-
zott terjedelmûre hagyott együt-
tese dokumentumnak, illusztráci-
ónak, fikciónak, önéletrajznak,
városhimnusznak. A cigány
tárgy, a cigány kötôdés-elkötele-
zôdés dominanciáját más domi-
nanciák, bújtatott prózapoétiku-
mú – vagy épp lírai – részek hoz-
zák létre. Úgy forog a szó Mijó
Rúzsi és a szegedi színház nyitá-
sa, Tömörkény István és Göre
Gábor körül, hogy Dankó olykor
mellékszereplô a saját regényé-
ben, s – nyilván az írói szándék
szerint – ezt a nagyon alaposan
megrajzolt, fiktíven valóságos fi-
gurát tulajdonképp az olvasónak
kell sajátos rekonstrukciós, ani-
máló eljárással megelevenítenie.

E specifikus regényben, mely
irodalom-, kultúra- és zenetörté-
net is, külön helyet kérnek a
jegyzetek (már-már olyan ez a
lista, mint egy Tandori-vers az
Egy talált tárgy...-ból!). Elég meg-
hökkentô olvasási metódust pa-
rancsol, ha 6 centiméternyire
Mikszáth fényképétôl a „Nagy
Palóc” epitheton ornans 287-es
indexszámot kap, és hátralapoz-
va kell megfejteni (meg kell fej-
teni), hogy ô: Mikszáth Kál-
mán... Ravasz idôbontások és
furcsán összepréselt epizodikus
kitérôk növelik a mindenestül
szabályszerûtlen, mégis egy len-
dületre, élvezettel befogadható
mû érdekességét.

Nekünk már csengettek! – jelenti
ki a Holnap Kiadónál gondozott,
ugyancsak formabontó, mûfaj-
bontó könyve címében Valentini
Zsuzsa, hogy azután egy zenitre
ért, gazdag pedagóguspálya ta-
pasztalataival és örömeivel cá-
foljon rá erre. Karinthys tempe-
ráltságú krokik, tárcák, paródiák
és élménybeszámolók kicsit el-
aprózott füzére a Kiss Ákos il-
lusztrálta kötet, mely jóval ko-
molyabb, mint amilyennek kül-
sô képe és egy-egy stílusfordula-
ta látszólag mutatja. Egy mozdu-
lat, és a novellamûfaj felé indul-
hatnak ezek az „egypercesek”,
melyekben tanulmányi verseny-
rôl és egyetemi oktatásról, kon-
ferenciákról és fizetésrôl, osz-
tályfônökségrôl és a „tanár az én
apám” élményrôl esik szó. Va-
lentini Zsuzsa „Tanár úr kérem”-
je „Diák úr kérem” is, „Tisztelt
Olvasó kérem...” is, leginkább
pedig a rajongva és makacsul
szeretett, mûvelt – de tárgyilago-
san felfogott és szkeptikusan in-
terpretált – tanári hivatás segítsé-
gével fogalmazott (abba belefo-
galmazott) autobiográfia. Ahol
rálelt az arányos terjedelemre, az
írónô kacagtatóan szatirizálja a
„tipizált” banketteket, vizionál a
Magas Minisztériumról, vagy
kezd „Milyen boldogok a ma-
gyar szakos tanárok!” felkiáltás-
sal egy „antiboldog” feljegyzést
az antiidôkbôl. „Nos, itt az ide-
je, hogy meséljek a pályámról” –
bukkan fel a könyv közepén. Ed-
digre már rég megszerettük a
„mese” fanyar zamatait,
éthosszát, ráérezve: nem mese
ez, ...gyermek, nem mese ez,
kolléganô, tanárkolléga.

Tanárikari karika
S Z E M M A G A S S Á G B A N

fé lcédu lá i
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Hernádi Gyula
Az erôd
2000 Ft
A Hernádi Gyula életmûvét bemutató
sorozat elsô köteteként jelenik meg ez a
regény, amelybôl a hetvenes években
film is készült. A mû a totalitárius rend-
szerek létrejöttének pszichikai elôfeltéte-
leit és összetevôit tárja fel.

Alkyoni Papadaki
A Hold színe
1680 Ft
A mû fájdalmasan szép történet a sze-
génységrôl és a szeretetrôl. Az ismert gö-
rög író alkotása elnyerte a görög irodalmi
akadémia nagydíját.

Barátok Gyurkovicsról Gyurkovicsnak
2000 Ft
Emlékkönyv Gyurkovics Tibor 70. szüle-
tésnapjára, a kötet barátainak  és tisztelô-
inek  írásait tartalmazza.

James Herriot
Az állatorvos is ember
2490 Ft
A „világ leghíresebb állatorvosának”
könyvei korábban már sikert arattak Ma-
gyarországon is. A szerzô szórakoztatóan
ír az állatok életének megmentésérôl,
emellett bemutatja Yorkshire szépségeit
és lakóit.
A Könyvfakasztó Kiadó gondozásában

Segesváry Victor 
A nyugati civilizáció ezredvégi válsága
2800 Ft
A Miskolcon született, svájci állampol-
gárságú politológus, teológus nemzetkö-
zi diplomáciai területen tevékenykedik,
tanulmányai nemzetközi és hazai folyó-
iratokban jelentek meg. E kötetében po-
litológiai tanulmányait gyûjtötte össze.

Molnár Tamás
Liberális hegemónia
1700 Ft
Molnár Tamás állam, egyház és civil tár-
sadalom történelmi-társadalmi össze-
függésrendszerét vizsgálva elemzi a fo-
gyasztói társadalom viszonyait, s erre
alapozva jut el a liberalizmus filozófiai
kritikájáig.

Hóman Bálint
Ôsemberek-ôsmagyarok
1980 Ft
A neves történész  történeti-antropológi-
ai szempontból vizsgálja a magyarság
eredetét – a kötet elsô hazai kiadása iga-
zi szenzáció.

Mészáros István
Mindszenty és az „Ostpolitik”
Adalékok az Ostpolitik történetéhez
1957–1971
A mû a magyar és egyetemes egyháztör-
ténet, a párttörténet, a XX. századi dik-
tatúrák kutatóin kívül a közelmúlt ké-
nyes tabu-ügyeinek tényfeltáró irodalma
iránt érdeklôdô olvasók számára fontos
kiadvány.

A Kairosz Kiadó ajánlata

Kairosz Kiadó 1134 Budapest, Apály utca 2/B. Telefon/fax: 359-9825    
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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. november 30.–december 13.

A Libri üzlethálózatban regisztrált vásárlások számítógépes összesítése alapján

SZÉPIRODALOM

1. Fielding, Helen:
Bridget Jones naplója
Európa Könyvkiadó

2. Fielding, Helen:
Mindjárt megôrülök!
Európa Könyvkiadó

3. Farkasházy Tivadar:
Hét és fél

Glória Kiadó

4. Leslie L. Lawrence:
A vadász I–II.

Gesta Könyvkiadó

5. Kepes András:
Könyvjelzô

Park Könyvkiadó

6. Márai Sándor:
Mágia

Helikon Kiadó

7. Harris, Joanne:
Csokoládé

Ulpius-Ház
Könyvkiadó

8. Vámos Miklós:
Apák könyve

Ab Ovo Kiadó

9. Márai Sándor:
A gyertyák csonkig

égnek
Helikon Kiadó

10. Sasson, Jean:
A fátyol mögött

Gabo Könyvkiadó

ISMERETTERJESZTÔ

1. Vujity Tvrtko:
Újabb pokoli

történetek
Alexandra Kiadó

2. Müller Péter:
Jóskönyv

Magyar Könyvklub

3. Havas Henrik:
A bûnrôl

és a bûnhôdésrôl
Alexandra Kiadó

4. Frei Tamás:
Egy riporter dossziéja

Park Könyvkiadó

5. Lajos Mari–
Hemzô Károly:
99 házi sütemény

Aquila Könyvkiadó

6. Ambrose, Stephen E.:
Az elit alakulat

Gabo Könyvkiadó

7. Bendavid-Val, Leah:
National Geographic –

A világ képekben
Officina ’96 Kiadó

8. Lajos Mari–
Hemzô Károly:

66 karácsonyi édesség
Aquila Könyvkiadó

9. Vujity Tvrtko--
Nógrádi Gergely:

Tizenkét pokoli történet
Megafilm

10. Horváth Ilona:
Szakácskönyv
Vince Kiadó

GYERMEK, IFJÚSÁGI

1. Rowling, J. K.:
Harry Potter

és a Bölcsek Köve
Animus Kiadó

2. Rowling, J. K.:
Harry Potter

és a Titkok Kamrája
Animus Kiadó

3. Rowling, J. K.:
Harry Potter

és az azkabani fogoly
Animus Kiadó

4. Sachar, Louis:
Laura titkos társasága

Animus Kiadó

5. Rowling, J.K.:
Harry Potter

és a Tûz Serlege
Animus Kiadó

6. Harry Potter
varázsnapló

Animus Kiadó

7. Sachar, Louis:
Bradley,

az osztály réme
Animus Kiadó

8. Rowling, J.K.:
Legendás állatok
és megfigyelésük
Animus Kiadó

9. Weiss, Ellen:
Shrek

Ulpius-Ház
Könyvkiadó

10. Boldizsár Ildikó–
Elek Lívia:

Esti mesék a szeretetrôl
Novella Könyvkiadó

Szépirodalom:

1. Rowling, J. K.:

Harry Potter és a Bölcsek Köve Animus Kiadó

2. Fielding, Helen:

Bridget Jones naplója Európa Könyvkiadó

3. Tokien, J. R. R.: A Gyûrûk Ura I–III. Európa Könyvkiadó

4. Lawrence, Leslie L.: A vadász I–II. Gesta Kiadó

5. Kepes András: Könyvjelzô Park Kiadó

6. Vámos Miklós: Apák könyve AB-Ovo Kiadó

7. Rowling, J. K.:

Harry Potter és a Titkok Kamrája Animus Kiadó

8. Márai Sándor: Eszter hagyatéka Helikon Könyvkiadó

9. Rowling, J. K.:

Harry Potter és az azkabani fogoly Animus Kiadó

10. 102 Kiskutya (Walt Disney) Egmont Kiadó

Ismeretterjesztô:

1. Frei Tamás: Egy riporter dossziéja Park Kiadó

2. Darvas Iván: Lábjegyzetek Európa Könyvkiadó

3. Kostolany, Andre:

Egy spekuláns bölcsessége Gulliver Kft.

4. Kostolany, Andre: Tôzsdepszichológia Gulliver Kft.

5. Kávéházi elôadások Gulliver Kft.

6. Gróf Edelsheim Gyulai Ilona:

Becsület és kötelesség II. Európa Könyvkiadó

7. Szigeti Jenô: Palackposta Márai Sándortól Bíbor Kiadó

8. Feynman, Richard P.: „Tréfál, Feynman úr?” Park Kiadó

9. Tvrtko, Vujity: Újabb pokoli történetek Alexandra Kiadó

10. Farkasházy Tivadar: Hét és fél Glória Kiadó

A Fókusz Könyváruház sikerlistája

2001. december 10.

„Aki egy csecsemôt közelrôl lát, az elôbb-utóbb többnek fogja látni egy sír-
dogáló zöldségfélénél, és rendszerint az a véleménye alakul ki róla, hogy
igenis gondolkodik.”

A. Gopnik – A. N. Meltzoff – P. K: Kuhl
Bölcsek a bölcsôben

1750 Ft

A hagyományos üzletmenet végnapjai

Rick Levine, Christopher Locke, Doc Searls, David Weinberger:

Cluetrain
2200 Ft

Könyv az Internet szép új világáról
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Mezôgazdasági könyvkiadás – Mezôgazdasági Könyvhónap
A Könyvhét tematikus összeállítása

2002. február 7.
A nagy hagyományokra visszatekintô könyvszakmai rendezvénysorozat, a Mezôgazdasági Könyvhónap
idén február 4-én kezdôdik. A Könyvhét, már második alkalommal, tematikus összeállítással kapcsolódik a
jeles eseményhez. 

Tematikus összeállításunkban beszámolunk az idei Mezôgazdasági Könyvhónap programjairól, könyvúj-
donságairól, megszólaltatjuk a könyvek íróit és használóit, megkérdezünk kiadókat és kereskedôket.

Könyvhét tematikus összeállítás: mezôgazdasági könyvekrôl beszélünk.

Tematikus számunk kiváló alkalmat jelent a területen mûködô kiadók számára, hogy megismertessék szer-
zôiket, újdonságaikat, elképzeléseiket, aktuális eseményeiket, kiadási stratégiájukat a szélesebb körû szakmai
nyilvánossággal.

Hirdetésfelvétel: Könnyû Judit
Telefon 209-1875, telefon/fax: 466-0703

Lapzárta: január 24.

Sikerkönyv
Történetek sikeres emberekrôl
Mi a siker? Mitôl sikeres egy vállal-
kozás? A szerzôk sikeres gyôri és
Gyôr környéki vállalkozókat keres-
tek fel, interjúkat készítettek velük,
és a szerzett tapasztalatokat összeg-
zik ebben a könyvben. Néhányan a
könyvben szereplô vállalkozások
közül: Leier–Márton Csoport, So-
mogyi Elektronic Kft., Integrál-He-
xa Rt., Kardirex Egészségügyi köz-
pont, Murányi Kereskedôház, Ko-
dor & Sragner Kft.

Az erôszak keletkezése,

„ára”, megelôzése, jövôje:

áldozattá válás, a terroriz-

mus okai...

Tudományos, közérthetô

„magyarázatot” kaphat az

alábbi szakavatott szerzôk:

Barkóczi Antal–

Sárkány István:

Erôszak a bûnözésben

és

Korinek László:

Irányzatok a kriminológiai

gondolkodás fejlôdésében

címû mûveibôl.

Kizárólag a kiadótól:

BM Kiadó
1903 Bp., Pf.: 314

Tel.: 318-0508
Fax: 266-1740

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
1085 Budapest, József krt. 63.
3300 Eger, Bajcsy-Zs. u. 2.
9021 Gyôr, Arany J. u. 3.
6800 Hódmezôvásárhely, Szegfû u. 8. 
6000 Kecskemét, Arany J. u. 10.
7300 Komló, Városház tér 7.
3530 Miskolc, Bajcsy-Zs. u. 2-4.
(Szinvapark)
5900 Orosháza, Gyôry Vilmos tér 1.
5540 Szarvas, Kossuth u. 21/2
7100 Szekszárd, Garay tér 14.
2000 Szentendre, Fô tér 5.
6600 Szentes, Kossuth u. 11.
9700 Szombathely, Király u. 11.
9700 Szombathely, Foghíj 3.

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

Megrendelhetô:
PMS 2000 Kft.

9021 Gyôr, Aradi vt. u. 13.
Tel./Fax: 96 519 745

e-mail: petocz@enternet.hu

13x21 cm, 164 oldal, 2001 Ft
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K Ö N Y V A J Á N L Ó

■ Legalább két közös erkölcs-
feddést és intelmet tartalmaz
három kiadónk három frissen
megjelent lektûrregénye nap-
jaink Amerikájáról. A kilenc-
venes évek végén keletkeztek.
Az egyikben, Baldacciéban
(cím: Egyszerû igazság) már
említik a WTC elleni elsô me-
rényletet, mint elrettentô pél-
dát a titkosszolgálatok késle-
kedésére. A csaknem kivédhe-
tetlen fenyegetettség, sôt a kö-
zelgô katasztrófa azonban
mindhárom mûvet nyomasz-
tóan beárnyékolja. 

A bajok morális gyökere az
általános bizalomhiány, meg
az a sok kínos takargatnivaló,
mely még a fôbenjáró vész-
helyzetekben sem engedi az
intézkedésre hivatott (katonai,
állami, bírósági) nagyfônö-
köknek, hogy teljes nyíltsággal
szálljanak szembe a bûnözôk-
kel. Azok persze valamennyi-
en terroristák, vagy minimum
önmagukat minden emberi
közösségbôl kivonó reniten-
sek (úgyhogy immár a saját
vérvalós életünkbôl „ismerô-
sen üdvözölhetjük” könyvbeli
jelentkezésüket).

Ellenállni nekik természete-
sen azon férfiak tudnak és
mernek, akik maguk sem iga-
zodnak az elôírásokhoz, a (bü-
rokratikus rendôri, titkosszol-
gálati, központi szakértési)
normákhoz. Ehelyett úgy har-
colnak a modern fegyverekkel
szuperfölszerelt gonoszak el-
len, mint (jaj, a könyökünk!)
az ôsmintát képezô cowboy-
lelkületûek, a másokból kive-
szôben lévô tisztesség és rész-
re-nem-hajlás bajnokai. Az
sem véletlen, hogy a megalku-
vásra képtelen csakazértis-bát-
rak nemigen helyezik bizal-
mukat közéleti férfiakba. Az
utóbbiakról menetrendszerû-
en kiviláglik, hogy befolyásol-
hatók, korruptak s aljasul el-
lenérdekeltek a bûnfészkek
földerítésében. A nôk viszont,
hacsak nem szabados erkölcsû
bajkeverôk, mint Joseph Kanon
Los Alamosában, nemcsak jó-
külsejûek. Komolyan veszik
hivatásukat s odaadóak a

nagybetûs Ügyek iránt, vala-
mint kreatívan értelmesek.

Elsôrenden Steve Martini:
Kritikus helyzetében van sze-
rencsénk találkozni egy ilyen
kiváló habitusú ügyvédnôvel.
Meghazudtolván eleinte feltû-
nô naivítását, hamar bebizo-
nyítja, hogy az automata fegy-
verkezelés kényes dolgában is
helyén van a szíve. Még akkor
is lehet rá számítani, ha a ra-
vasz elhúzását pergôtûzben
kell megtanulnia. Tehetséges
és fantáziadús kitalálója
egyébként kegyetlen hozzá,
mert végül is meghalni hagyja
a lány férfi-eszményképét. A
vonzó fôszereplô sugárbeteg-
ségben pusztul el, miután
szétszerel egy atombombát.
Ez utóbbi éppen Washing-
tont fenyegeti végpusztulás-
sal. Mellesleg a Nagaszakira
egykor ledobott bomba kö-
penymásolatába van bele-
csempészve a múzeumban...

Ugyanennek a halálos talál-
mánynak utolsó (ötvenvala-
hány évvel korábbi) gyártási
fázisáról szól a Los Alamos. Iz-
galmas, katona-filozófiai
problémákkal súlyosbított
cselekményét az író meglehe-
tôs bôbeszédûséggel, néhol
ironikusan bonyolítja. A kriti-
ka és a gúny közvetlen cél-
pontja itt a biztonsági szolgá-
latok tanácstalansága és tehe-
tetlensége egy félig-meddig
hozzájuk tartozó ember meg-
gyilkolása ügyében. A szépen
készülgetô atomcsapást ez a
haláleset, meg a többi, nem
akadályozza. Inkább az kezd
kiderülni, amirôl aztán évtize-
dekig komoly írók írtak, hogy
vajon erkölcsös-e bevetni el-
rettentés céljából a világrenge-
tô töltetet akkor, amikor már
lényegében legyôztük az el-
lenséget. Ebben a (vulgárböl-
cseletileg fejtegetett) létkérdés-
ben az egyik szereplô úgy
dönt, hogy a felfedezés mono-
póliumát el kell árulni, ne-
hogy az egyedüli birtokosok
visszaélhessenek helyzetükkel.

Az elég kacskaringós törté-
nethez e stratégiai megfonto-
lások lazán tartoznak hozzá.

Egyelôre még a könyvben so-
kat szereplô Oppenheimert
sem foglalkoztatják túlzottan.
A valószínûtlenül romantikus
szerelmi szál szorosabban kö-
tôdik a tulajdonképpeni nyo-
mozáshoz. Egyúttal összeku-
szálja a szabályos következte-
tések logikáját. A zûrös kalan-
dozások után a zárófejezet fa-
nyarul rezignált. Benne a tu-
dományos feladat teljesítésé-
vel elégedett Oppenheimert a
kételkedô felderítôtiszt a vár-
ható rémes következményekre
figyelmezteti.

Nem kevésbé szövevényes, s
néha túlírt a nagynevû Baldac-
ci új mûve, amely szintén be-
olvasós tendenciájú. (Színvo-
nalban alatta marad a pálya-
kezdô Államérdeknek, amely
magyarul 1997-tôl volt olvas-
ható.) Témája egy majdnem
elkövetett justizmord. Negyed
évszázados háttere: alattomos
drogkísérlet mit sem sejtô, fe-
kete bôrû, Vietnamban harco-
ló frontkatonákkal. Az esemé-
nyeket az egyik vétlen áldozat
bírósági kérelme indítja el.

Kezdeményezése alkalmat
ad az írónak arra, hogy leránt-
sa a leplet az Államok Legfel-
sô Bíróságán folyó összefonó-
dásokról, presztízs-acsargások-
ról, s egyéb setét dolgokról.
Az ottani alkudozások és ki-
szorítósdik érezhetôen bôszí-
tik Baldaccit. Ha konkrét be-
mutatásukra kerül sor, habo-
zás nélkül megszakítja krimije
vezérfonalát, hogy bosszan-
kodva elmerüljön a manipulá-
ciók bosszús részletezésében.
Kárpótlásul ô is valószínûtlen
kalandokkal és átlátszóan elô-
készített drámai fordulatokkal
traktálja az ilyesmire fogéko-
nyakat. Nem mond le a pusz-
ta véletlen vagy a sima mázli
bevetésérôl sem. Az üldözéses
jelenetek preferálásával nem
nagyon eredetien próbálja
meglovagolni az izgalomkel-
tés ügyetlenebb változatát.

Hatásvadászatára jellemzô,
hogy temetôi helyszínen feje-
zi be vaskos munkáját. Nehéz-
kesen kimódolja, hogy beavas-
son bennünket azoknak a hô-
seinek amerikaiasan közhelyes
gondolataiba, akik mondhatni
egy-két szál magukban képvi-

selik és vallják – sajnos szájba-
rágólag – a becsületes demok-
rácia hagyományos alapérté-
keit.

Iszlai Zoltán

Steve Martini: Kritikus helyzet
General Press, 339 l., 1200 Ft
Joseph Kanon: Los Alamos
K. u. K. Kiadó, 462 l.  1400 Ft
David Baldacci: Egyszerû igazság
Európa Könyvkiadó, 532 l.,
1600 Ft.

Ember Mária:
2000-ben fogunk még élni?
Múlt és Jövô Kiadó
185 oldal, 1200 Ft

Nem regény, nem lírai szoci-
ográfia (mint a borító állítja),
nem memoár és nem napló,
nem esszé és nem tanulmány
ez a szabálytalan könyv, Em-
ber Mária legújabb mûve, ha-
nem egyszerre valamennyi.
Szeszélyesnek tûnô, ám valójá-
ban nagyon is törvényszerû
asszociációs sorban követik
egymást és válnak végül is egy-
nemû, összeillô, egymást erô-
sítô elemekké a könyv külön-
bözô mûfajú részei. Ember
Mária, az író, 2000-ben egy es-
te találomra nézni kezdi a 3
SAT csatornán Franz Werfel
színmûvének tévéadaptáció-
ját, amely az Egyiptomból a
Kánaán felé tartó zsidók sorsá-
ról szól, s a jelenben látott mû-
vészeti élmény egyszer csak
emlékek megállíthatatlan sorát
hívja elô a múltból, a gyermek-
korból. Csakhogy ez a bizo-
nyos gyerekkor keserves idô-
höz kötôdik, a negyvenes évek
elejének Magyarországához,
amikor a magyarok egy részét
visszaminôsítették zsidókká, s
elôbb „csak” jogaiktól, aztán
javaiktól, késôbb életüktôl is
megpróbálták megfosztani
ôket – a vidékieket 1944 nya-
rán már bevagonírozva szállí-
tották a lágerek felé. Az elbe-
szélô – akit a történelmi tudás
folyamatosan önmaga ellenôr-
zésére késztet – mégsem idéz-
het fel mást, mint azoknak a

Beolvasások
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heteknek-hónapoknak számá-
ra, kisgyerek számára sok meg-
hitt, kedves, szép, barátságos
pillanatot is görgetô hangula-
tát. „Félálmom melegében
megint a Cifra kertben jártam”
– ez a prousti hangvételû
mondat megrendítô pillanato-
kat vezet be, s éppen mire elér-
zékenyülnék, a késôbb felkuta-
tott dokumentumok, a felnôtt
ésszel szerzett tapasztalatok
kellôképpen ellenpontozzák a
képek líraiságát. Felkavaró jele-
netek, a gyerek tudatában
megôrzôdött félmondatok, ak-
koriban nem értett, késôbb
tisztázódott emberi viszonyla-
tok, különös figurák és persze,
apró örömök a megpróbáltatá-
sok sorozatában – íme, az
asszociációs lánc, melyet meg-
megszakít a furcsa jelen. Példá-
ul az, hogy a hajdani gróf Sza-
páry utcát, amit évtizedekig
Gorkij utcának hívtak, ma
megint gróf Szapáry utcának
hívják... Mindez együtt nem-
csak hiteles és érzékletes le-
nyomata a tûnt idônek, nem-
csak – az írói önvallomás sze-
rint – „álomtöredékek, szöveg-
foszlányok, dallamcafatok” so-
ra, de olyan mûalkotás is,
amely a legmélyebb húrokat
képes megpendíteni az olvasó-
ban. Ne feledjük, hogy ezeket
a képeket a Hajtûkanyar írója
veti papírra, érzelmileg talán
még egykori, méltán híressé
vált alkotásánál is gazdagab-
ban, mert több szólamban.
„Az ember utólag megpróbálja
birtokba venni az életét” –
íme, a könyv egyik árulkodó
mondata arról, hogy végül is
mi értelme mindannak, ami
felidézôdik. De ennél több is
történik: Ember Mária segít
nekünk, hogy merjük birtokba
venni a saját múltunkat. És at-
tól is megóv, nehogy a tévé-
film szereplôihez hasonlóan, a
félúton sóhajtozni kezdjünk:
„De szép is volt Egyiptom-
ban!”

Nyerges András

Könyvjelzô
Kepes András válogatása
a magyar novellairodalomból
Park Könyvkiadó 
333 oldal

Az „Olvasás Évé”-nek volta-
képpen az lenne a küldetése,

hogy felmutassa az igazi iro-
dalom kincseit, a Gutenberg-
galaxis semmivel sem helyet-
tesíthetô örök értékeit. Mára a
vizuális technika vette át a fô-
szerepet. Rohanó világunkban
gombnyomásra értesülhetünk
valamely távoli világ történé-
seirôl, az internet az informá-
ció gazdag tárházát ajánlja. A
kikapcsolódást, a szórakozást
fôleg a vizuális technika szol-
gálja, ahol „az érzelmeket slá-
gerek, szappanoperák, a való-
ságot akciófilmek, áldoku-
mentumok helyettesítik. Fél-
vakon tapogatózunk egymás-
nak ellentmondó, széttörede-
zett értékrendek között, da-
rabjaira hullott körülöttünk a
világ, bizonytalanok vagyunk,
mi értékes, mi nem” – írja Ke-
pes András elôszavában, aki
válogatást ad közre a magyar
novellairodalom remekeibôl.
Széles a paletta Mikszáth Kál-
mántól Örkény Istvánig. Sze-
mélyes indíttatásból kerültek
a kötetbe Móricz, Molnár,
Bródy, Hunyady, Krúdy,
Kaffka Margit, Kosztolányi,
Déry írásai.

Kepes így fogalmaz: „Arra
gondoltam, hogy... a szépiro-
dalom lehet az a szervezôerô,
amitôl a hangulatok, szenve-
délyek, értékek, hitek széttöre-
dezett üvegcserepei egyszer
csak ismét összeállnak moza-
ikképpé.”

Jó lenne remélni, hogy Ke-
pes András neve kellô vonz-
erôt jelent, s az ilyen könyvjel-
zô az olvasás felé tereli ismét
az érdeklôdôk figyelmét.

(Tausz)

Andrea Camilleri:
Az uzsonnatolvaj
Bastei Budapest, 1878 Ft

Montalbano újra akcióban!
Andrea Camilleri legendás
felügyelôje az agyagkutya rej-
télyének megoldása után egy
kettôs gyilkosság szálait
igyekszik kibogozni a szicíli-
ai Vigatában, ahol a rossz
idô, a kellemetlen vacsora-
meghívások és az ügyefo-
gyott munkatársak nehezítik
felügyelônk nyomra jutását.

Az áldozatoknak elsô pillan-
tásra semmi közük egymás-
hoz: egy tunéziai matróz és
egy szicíliai könyvelô, két tel-
jesen hétköznapi hulla. A
történet tehát két párhuza-
mos szálon fut a megoldás fe-
lé, amely elsô pillantásra
nem sok jóval kecsegtet. A
nyomozást több misztikus
esemény is determinálja: idô-
rôl idôre feltûnik egy szürke
BMW, amelyrôl csakhamar
kiderül, hogy az olasz titkos-
szolgálat egyik emberének tu-
lajdona. Aztán ott van egy
másik tunéziai, egy kisfiú,
Francois, aki a helyi iskola ta-
nulóinak uzsonnáját lopkod-
ja. Mindez éppen elég ahhoz,
hogy hôsünk kellemetlenül
érezze magát bôrében, és
ezen érzésének lépten-nyo-
mon – nem a legfinomabb
stílusban – hangot adjon.
Mintha minden összeeskü-
dött volna Montalbano fel-
ügyelô ellen azért, nehogy be
tudja fejezni a nyomozást!

Camilleri Szicília eldugott
vidékein kalauzolja olvasóját.
Az ínyenc Montalbano segít-
ségével gasztronómiai kör-
utazást teszünk, melynek so-
rán elénk tárul az igazi, hami-
sítatlan dél-olasz hangulat. A
pergô párbeszédek, a mesteri,
néhány vonással megrajzolt
temperamentumos jellemek,
az izgalmas, talán kicsit bo-
nyolult meseszövés mind-
mind hozzásegíti az olvasót
ennek az Isten háta mögötti
világnak a megismeréséhez. 

Pompor Zoltán

P. G. Wodehouse:
Bravó, Jeeves!
Ciceró Kiadó, 240 old., 1490 Ft

Pelham Grenville Wodehou-
se nevének hallatán vidám
könyvek szórakoztató törté-
netei jutnak az eszünkbe, a
Forduljon Psmithhez már a
hetvenes, Az életmûvész a
nyolcvanas években meghó-
dította a magyar olvasókat,
és mostanában a Reginald
Jeeves-rôl szóló regényekkel
dobja föl magát a humorra
áhítozó polgár. A szerzô Ka-
rinthy és Rejtô-P. Howard,
Leacock és Ilf-Petrov, Kishon
és G. Mikes rokona, nem fu-
karkodik dicsérni ôt Szerb

Antal sem: „A nyelvi humor
legcsodálatosabb virtuóza.
Vannak írásai, amelyeknek
minden egyes mondata egy
nyelvi telitalálat”. A Punch
és más élclapok világhírû és
népszerû munkatársa vissza-
térô hôse, Jeeves, Bertram
Wilberforce Wooster inasa,
hûvösen tartózkodó, páratla-
nul mûvelt, zseniális pofa.
Természetesen a kisujjában
van az egész Shakespeare
(drámák és szonettek), Burns
és Horatius, pedig nem ô,
hanem a pechfógel gazdája
végzett az Oxfordon, ámbár
ez cseppet sem látszik meg
rajta. A rendkívül udvarias,
gazdája szerencsétlenkedését
rezzenéstelen arccal figyelô
Jeeves az inasok gyöngye, aki
mindig a legjobb pillanatban
bukkan föl, a megfelelô he-
lyen, ha kell, életet ment, az-
tán vagy mond egy odaillô
klasszikus idézetet, vagy la-
konikusan megköszöni az el-
ismerést. Továbbá mértéktar-
tóan, de pontosan megad
urának mindig minden szük-
séges információt. Elvégre az
a küldetése, hogy segítsen
Woosternek, aki e regény
lapjain is sorozatosan ko-
misz helyzetekbe sodródik.
Most amiatt kerül kalamajká-
ba, mert Market Snodsbury-
ben idôközi választásokat
tartanak, és ott neki kell(ene)
korteskednie a barátja, Ha-
rold Winship mellett. Jeeves
áldásos közremûködésének
hála, Bertie Wilberforce
Wooster sok mindent meg-
úszik. Ki is tör belôle a hála-
érzet: „Bravó, Jeeves! Na-
gyon lekötelezett! – Szóra
sem érdemes, uram.” A köte-
tet Molnár Zoltán fordításá-
ban, Zsoldos Vera rajzaival
élvezhetjük.

(Csokonai)

Galgóczy Árpád:
Ég áldjon, kedvesem
Válogatás a XVIII–XIX.
századi orosz költészetbôl
Eötvös József Könyvkiadó
2001. 

Tizenhárom évet töltött
Oroszországban, ebbôl hetet
a Gulágban és ott ismerte
meg az orosz költészet nagy-
jait, elsôként is Lermonto-
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vot. Rabtársai között orosz
értelmiségiek, nemesek, fes-
tôk, költôk, államférfiak le-
származottai is voltak. – Tô-
lük tanultam meg, hogy az
orosz nyelv nem Lenin nyel-
ve, hanem Lomonoszové,
Rjepiné, Siskiné és Verescsá-
giné, olyan emberfôké, akik
felbecsülhetetlen kincseikkel
gazdagították a világ szellemi
életét. És orosz barátaim ol-
tották belém a vonzalmat az
orosz költészet iránt. Megis-
merkedtem Lermontov,
majd Puskin mûveivel, akkor
még nem is sejtve, hogy éle-
tem egyik legnagyobb aján-
dékát kaptam – a rabtartóim-
tól – vallja a Gulágon eltöl-
tött évekrôl, melyeket készü-
lô könyvében megörökít.
Évekkel ezelôtt a Furcsa szere-
lem (1997, Tevan) címû anto-
lógiában közreadta a XVIII
–XX. századi orosz költôk
verseibôl válogatott antoló-
giáját. A könyv egy éven be-
lül elfogyott, újranyomására
hosszas huzavona után sem
került elegendô pénz. Idô-
közben jelentôs elbeszélô
költeményeket ismerhettünk
meg az ô tolmácsolásában:
újrafordította Puskin Anye-
ginjét, néhány évvel késôbb
Rézlovasát, magyarra ültette
Lermontov A Démonát. Te-
vékenysége osztatlan sikert
aratott: megkapta az Orosz
Barátság-érdemrendet (kül-
földieknek adható legmaga-
sabb orosz állami kitünte-
tés), majd a költôóriás két-
századik évfordulóján a Pus-
kin-díjat, itthon pedig a Jó-
zsef Attila-díjat. Az egykori
lágerlakóból az orosz klasszi-
kusok egyik legnevesebb for-
dítója lett. 

Az Ég áldjon, kedvesem az
Eötvös Kiadó gondozásában
megjelenô életmûsorozat el-
sô darabja, a XVIII. század
közepétôl a XIX. század kö-
zepéig, a tavaszra várható
másodikban a XIX. század
közepétôl a XX. század elsô
feléig tekinti át az orosz köl-
tészet termését. Puskin és
Lermontov azért nem kapott
helyet a kötetben, mert ôk
két önálló könyvben szere-
pelnek majd. A gondosan
szerkesztett antológia gazda-
gabb és bôvebb áttekintést
nyújt a korszakról, mint a

Furcsa szerelem tette. 35 köl-
tô mintegy 160 versét foglal-
ja magában, jól reprezentálja
a XVIII. század hihetetlenül
sokszínû és színes költésze-
tét, illetve a XIX. század fi-
nom hangú lírikusait. Köz-
tük van Szumarkov, az elsô
hivatásos orosz író, Gyerzsa-
vin, a XVIII. század ébrede-
zô irodalmának legnagyobb-
ja, Karamzin, az orosz szen-
timentalizmus nagyhatású
mûvének, a Szegény Liáznak
a szerzôje, Krilov, akit állat-
meséi révén az „orosz La
Fontaine”-ként tartanak szá-
mon. A romantikus nemze-
dékbôl kiemelt helyen szere-
pel Zsukovszkij, az oroszok
Novalisa, a halálvágy és a
melankólia költôje, Batyus-
kov, aki a latin költôkért ra-
jongott, a szójátékairól híres
Vjazemszkij, Puskin egyik
legközelebbi barátja. A de-
kabrista mozgalomból jelen
van a hazafias verseirôl is-
mert Rilejev, a metafizikus
Küchelbäcker, a Puskin által
az „orosz líra Hamletjeként”
meghatározott Baratinszkij.
A legtöbb verssel a XIX. szá-
zadi orosz líra egyik óriása,
Tyutcsev szerepel, akinek ro-
mantikus felfogású panteisz-
tikus bölcseleti líráját a szim-
bolisták fedezték fel és érté-
kelték leginkább. Az orosz
költônôk közül Pavlova és
Rosztopcsina grófné, a köl-
tôk közül a címben szereplô
költemény szerzôje, Kolcov,
az orosz aranykor világát
megidézô Alekszej Tolsztoj
gróf, a Csajkovszkij által
„költô-muzsikusnak” tartott
Fet adják mások mellett az
antológia XIX. századi anya-
gának a magját. Mint Szilá-
gyi Ákos írja a kötet elôsza-
vában: „mûfordítások, nem
valamely eredeti költôi élet-
mû csatolt részei és nem is
pusztán szakmailag korrekt
másolatok az eredetirôl, ha-
nem par excellence eredeti
költôi alkotások, a mûfordító
legsajátabb mûvei.” A négy-
kötetes életmûsorozatban
összességében körülbelül
hetven költô félezer verse és
elbeszélô költeményének
fordítása gazdagítja a magya-
rul olvasható orosz alkotók
tárházát.

(szénási)

Édouard Herriot: Szabadság
Háttér Kiadó. 248 oldal, 1500 Ft

Rónai Mihály András fordí-
tásában és bevezetôjével
1946-ban az Anonymus Iro-
dalmi és Mûvészeti Kiadó Rt.
a Politikai Remekírók Tára
harmadik köteteként adta ki
a francia államférfi, író, tör-
ténetíró és irodalomtörté-
nész munkáját. Jelen kiad-
vány ennek reprint kiadása.
Hogy kicsoda Édouard Her-
riot, azt a magyar olvasó
megtudhatja a Világirodalmi
Lexikonból, a címszót R. M.
A. írta, aki egyébiránt külön
kötetben is ismertette Her-
riot életútját, amikor az
1954-ben megkapta a Nem-
zetközi Békedíjat. Beveze-
tôjében a fordító ugyancsak
jellemzi röviden az írót, a
politikust, és bemutatja a
könyvet, amelynek magyarra
ültetéséhez jóval korábban
hozzáfogott. Magyarország
német megszállása elôtt  ké-
szen volt a mû harmada, a
kézirat szerencsére megma-
radt, így 1946 szeptembe-
rében végül is napvilágot lát-
hatott a Szabadság. „Ezt a
gyönyörû kis könyvet Her-
riot Európa  szabad szellemei
s hû fiai reménységének
mélypontján írta: körülbelül
1938 ôsze és 1939 tavasza
közt, a müncheni egyez-
ménytôl  a nácik prágai és a
fasiszták albániai bevonu-
lásáig terjedô szorongásos,
komor és szégyenletes idô-
ben” – írja némi fennköltség-
gel, nagy-nagy tisztelettel
Rónai Mihály András.
Tegyük hozzá, e történelmi
helyzetben emlékeztek meg
a Francia Forradalom 150.
évfordulójáról. Herriot mû-
ve, amely a „Szabadság tan-
könyve”, részben történeti,
részben politikai esszé, a
szerzô kifejezésével „a Fran-
cia Forradalom elveinek és
mûveinek seregszemléje”,
olvasmányosan megírt, vilá-
gos okfejtésû, tanulságos
írás. Függelékében olvashat-
juk az Emberi Jogok Nyilat-
kozatát.

(Cs.A.)

Letakart tükör
Halál, temetkezés, gyász
Helikon Kiadó, 1900 Ft

A halál, az elmúlás, közelebbi
vagy távolabbi családtagunk el-
vesztése mély fájdalommal jár,
amely gyakorta heteken, hóna-
pokon keresztül kínzó gyötrel-
met okoz az emberi szívben. A
halál rítusai (a temetés, a sira-
tás, a gyász) sajnálatos módon
életünk részei, amelyeket elke-
rülni nem lehet. Egykor a halál
az emberi élet természetes ré-
sze volt, a haldokló legtöbb-
ször családja körében élte meg
utolsó óráit, kivéve persze az
erôszakos, elôre ki nem számít-
ható haláleseteket.

Napjainkra a halált övezô rí-
tusok el-eltünedeznek, nincse-
nek olyan feloldási lehetôsé-
gek, amelyek segítenének felol-
dani a veszteség gyötrô érzését. 

A Helikon Kiadó most megje-
lentetett tanulmánykötete a
gyász, halál, temetkezés téma-
körében az utóbbi idôben meg-
jelenô írásokból gyûjt össze egy
csokorra valót. Olvashatunk itt
az egyes kultúrák temetkezési
szokásairól, a XXI. század fe-
nyegetô rémérôl, a „woodoo”
(magányos) halálról, a családi
gyász közös, vigasztaló erejé-
rôl, a hamvasztásos temetkezés
múltjáról, hazai jelenérôl, prak-
tikus szempontokat szem elôtt
tartva. A tanulmányok közös
jellemzôje, hogy nyíltan be-
szélnek a halálról. A kötet
igyekszik végigvezetni az olva-
sót azon, hogy mi történik a
gyászban, hogyan zajlik a vesz-
teség megélése, feldolgozása,
milyen negatív hatással járhat
az egyénre, illetve a közösségre
az, ha a gyászt nem tudja az
ember feldolgozni. 

Úgy gondolom, Polcz Alaine
A halál iskolája címû könyve
óta nem jelent meg ilyen nagy
hatású könyv az elmúlásról és
az ehhez a tárgykörhöz kapcso-
lódó témákról. A kötet nagy
erénye, hogy mindenki számá-
ra közérthetô stílusban, a gya-
korlati szempontokat szem
elôtt tartva igyekszik az olvasó-
val megértetni a halál rítusait és
oldani a gyásszal kapcsolatos
félelmeket.

P. Z.
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■ olvasgatok, azaz igyekszem úgy
csinálni, ahogy egykor, gyerek-
ként a téli szünetben, az ajándék-
ba kapott könyveket gusztálga-
tom, belelapozok, beleszagolok
mindegyikbe, mert a könyveknek
még a szagát is szeretem, aztán el-
döntöm, hogy melyikkel kez-
dem…Az alábbiakban ismertetett
könyvek nekem persze kötelezô
olvasmányok, hiszen írnom kell
róluk, ez lévén a munkám, de
nem sajnáltatom magam, mert a
jó könyveket én mindig „szünidei
hangulatban” olvasom.

A Mi micsoda sorozat Európa jó
néhány országában nagy sikert
aratott, s Magyarországon is több
mint másfél millió fogyott az ed-
dig megjelent kötetekbôl. Ezek-
nek a száma a 70-hez közelít. A
csillagok címû kötet például már
hetedik kiadásban látott napvilá-
got, hiszen hol van az a 8–10 év
körüli gyerek, akit ne érdekelne a
csillagos égbolt: mindaz, amit a
tudomány évezredek alatt kiderí-
tett a bolygókról, a Napról, az üs-
tökösökrôl és meteorokról, a Tej-
útrendszerrôl. És ne izgatnának
azok a kérdések, amelyekre eddig
nem kaptunk biztos, egyértelmû
választ, mert ilyen nincs is talán.
Hogyan keletkezett a világ? Van-e
élet a távoli csillagok bolygóin?
Láthatjuk-e valaha is ûrbéli testvé-
reinket? (Jörg Hennig és Frank
Kliemt illusztrációival, Sturmann

Ágnes és Németh Mária magyar
szövegével.)

E kitûnô és szép kivitelû kötetet
ugyanúgy be lehet vinni az iskolá-
ba, hiszen ismeretterjesztô mûrôl
van szó, mint azt, amelynek a cí-
me: Utazás a Föld körül, és amely-
nek az a különlegessége, hogy tér-
beli atlasz. Alapja a könnyen olvas-
ható, (fotókkal, rajzokkal) gazda-
gon illusztrált szöveg. Az ismerke-
dést magával a Földdel kezdhetjük.
Megtaláljuk benne a földrészek ter-
mészeti és politikai térképét. Egy
táblán láthatjuk az országok zászló-
ját, területi és népességi adatait. Eu-
rópa, Afrika, Ázsia és Óceánia, va-
lamint Amerika „személyi igazol-
ványán” 6–10 adat szerepel: pl. te-
rület, népesség, legnagyobb váro-
sok, folyók, tavak, legmagasabb he-
gyek. Mozgatható, kihajtható és ki-
emelkedô képek teszik szórakozta-
tóvá a tanulást. ( A rajzokat Philip-
pe Mignon készítette, a fordítás
Törley Katalin munkája.) 

A babó, A Szilmarilok és a majd
másfél ezer oldal terjedelmû A
Gyûrûk Ura, e három, különleges
fantáziavilágban játszódó könyv
tette világhírûvé J. R. R. Tolkient,
akirôl többet is megtudhatnak ol-
vasóink, hiszen megjelent az Ox-
fordban díszdoktorrá avatott an-
gol tudós életrajza, amelybe követ-
kezô számunkban betekintést
adunk a Tolkien-rajongóknak és
általában az író mûhelytitkaira kí-
váncsi, ôt „életközelbôl” ismerni
vágyó érdeklôdôknek. Mivel fô-
mûvének, A Gyûrûk Urá-nak a
filmváltozata már a hazai mozik
mûsorán is szerepel, Tolkien és
mûvei iránt mostantól biztosan
nôni fog az érdeklôdés. A babó
(eredetiben: the hobbit) apró te-
remtmény, nem törpe, de nem is
egészen ember. A babók népének
tiszteletre méltó tagja Mr. Baggins,
aki kicsiny, összkomfortos odujá-
ban, távol a világtól, békésen élde-
gél, mígnem utoléri a kaland, s
botcsinálta hadvezérként hadjára-
tot vezet Smaug sárkány ellen, aki
emberemlékezet óta ôrzi a babók

ôsi kincsét. A mulatságos és izgal-
mas meseregény, amely a szerzô il-
lusztrációival, Szobotka Tibor for-
dításában jelent meg, minden kor-
osztályhoz szól: gyerekek, ne cso-
dálkozzatok, ha felnôttek kezében
is meglátjátok ezt a varázslatos
könyvet. (A verseket Tótfalusi Ist-
ván fordította.)

A hazájában máig népszerû An-
nie M. G. Schmidt (1911–1995), a
költônek is kiváló holland író
egyik, gyerekeknek szóló mûve
végre magyarul is napvilágot lá-
tott, mégpedig Damokos Kata ki-
tûnô fordításában. 1988-ban az
IBBY (International Board on
Books for Young People) Ander-
sen-díjjal tüntette ki a szerzôt
gyermekirodalmi munkásságáért.
Ez a legrangosabb nemzetközi el-
ismerés, amelyet gyerekkönyvért
kap valaki. Talán elég itt az alap-
helyzetet felskiccelnem: egy fiatal,
félénk újságíróval elégedetlen a
fônöke. A fôszerkesztô igazán ér-
dekes, apró híreket vár tôle, kü-
lönben… És ekkor Tibbe váratla-
nul megismerkedik egy furcsa lán-
nyal, aki ôt is és a tanító urat is
macskára emlékezteti. Innen már
csak egy macskaugrásnyira a való-
ság: Minna kisasszony bizony fé-
lig macska, félig ember. Mivel tud
beszélni a macskákkal, a város
sok-sok cicájától számos dologról
elôbb értesül, mint az emberek, és
ezekkel a friss, sokszor hihetetlen
információkkal hálálja meg az új-
ságíró segítôkészségét. Azonban a
sztárújságíró cikkei, amelyeket a

Macska Sajtószolgálatnak köszön-
het, felkavarják a városka nyárs-
polgárainak életét…Be tudja-e bi-
zonyítani igazát az újságíró, és
hogy dönt Minna: ember akar
maradni vagy visszaváltozik macs-
kává?

Darren Shan trilógiájának elsô
kötete, a Rémségek cirkusza hamar
fölkerült a sikerlistára, mint ahogy
az várható is volt.(A fordító: F.
Nagy Piroska.) Mivel A vámpír ina-
sa és A vérszipoly ugyancsak megje-
lent már, a kérdés csak az, ki mi-
lyen ütemben olvassa el Darren
Shan regényes történetét. Mert aki
belement a játékba és végigizgulta
az elsô kötetet, alighanem gyorsan
végez a másodikkal, és habozás
nélkül ráveti magát a harmadikra.
…És várjuk már, várjuk  A vámpí-
rok hegyét és A halál próbáit.  

A Micsoda anya! a Daily Tele-
graph szerint Jacqueline Wilson
eddigi legjobb könyve. Nem akár-
milyen kijelentés ez annak a sze-
mében, aki már olvasta A kofferes
kislányt, a Kettôs játszmát és a Ko-
misz lányokat. Hogy magával raga-
dó és megkapóan ôszinte a törté-
net, az tagadhatatlan. Hogy az író
mindazon erényeit felmutatja eb-
ben, amelyek elôzô, ugyancsak
díjnyertes regényeit sikerre vitték,
az szerintem is vitathatatlan. Ta-
lán csak az lehet kérdés, az olvasó
kivel azonosul a regény szereplôi
közül, illetve mennyire fogadja el
a fôszereplôk, a néha furcsán visel-
kedô, tetôtôl talpig tetoválált Ma-
rigold, a vele már-már ellenséges
nagyobbik lánya, Star és a mellet-
te végsôkig kitartó kis Dol(phin)
viselkedését, érveit, észjárását. (Il-
lusztrálta: Nick Sharratt, fordítot-
ta: Damokos Kata.)    

Darren Shan: A vámpír inasa.
Móra Könyvkiadó, 232 old., 1490
Ft;  Heinz  Haber: A csillagok. Tess-
loff és Babilon Kiadó. 48 old. ; Fran-
cois Michel: Utazás a Föld körül.
Passage; Annie G. M. Schmidt:
Macskák társasága. Animus, 168
old., 1290 Ft; J. R. R. Tolkien: A ba-
bó. Ciceró, 244 old., 2000 Ft;
Jacqueline Wilson: Micsoda anya!
Animus, 240 old., 998 Ft.

(Cs. A.)
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A
Ábrahám Erzsébet: Egy tüdôgyógyász emlékei.

Accordia. 
ISBN: 963-9242-64-0 kötött: 890 Ft 

Adamikné Jászó Anna: Anyanyelvi nevelés az
ábécétôl az érettségiig. Trezor. 
ISBN: 963-9088-53-6 fûzött: 1792 Ft 

A fotográfus. Magyar írók novellái és jegyzetei a
fényképrôl, a fényképezésrôl. Noran. (Novel-
la) 
ISBN: 963-9356-19-0 kötött: 1600 Ft 

A globalizáció kihívásai és Magyarország. Nap-
világ. 
ISBN: 963-9082-99-6 kötött: 3200 Ft 

Agnon, Shmuel Yosef: Valaha régen. Bábel. 
ISBN: 963-85973-1-2 kötött: 3600 Ft 

A három kismalac. Alexandra. 
ISBN: 963-368-030-1 kötött: 999 Ft 

A középkori székelység. Krónikák és oklevelek
a középkori székelyekrôl. Pro-Print. (Múltunk
könyvek) 
ISBN: 973-9311-77-6 fûzött: 1792 Ft 

Állattenyésztés. Mezôgazd. Szaktudás K. (A
mezôgazdasági és élelmiszer-ipari technoló-
gia alapjai) 
ISBN: 963-356-295-3 kötött: 2200 Ft 

A munka törvénykönyve valamint a közalkalma-
zottak és a köztisztviselôk jogállásáról szóló
törvények. Mt., Kjt., Ktv.. Menta Kvk. 
ISBN: 963-86154-3-5 fûzött: 1290 Ft 

A mûvelt és udvarias ember. A társas viselkedés
szabályai a magyar nyelvû életvezetési és il-
lemtankönyvekben, 1798–1985: szöveggyûj-
temény. Mágus. (Élet-képek) 
ISBN: 963-8278-66-8 fûzött: 2580 Ft 

Angliss, Sarah: Tudományos újdonságok. Eg-
mont Hungary. 
ISBN: 963-627-656-0 kötött: 1999 Ft 

Angol – magyar zsebszótár. Akad. K. 
ISBN: 963-05-7835-2 fûzött: 990 Ft 

A nôi test kézikönyve. Papp-Ker Kft. 
ISBN: 963-9418-06-4 fûzött: 1790 Ft 

A porcelán. Sotheby’s enciklopédia. Park. 
ISBN: 963-530-520-6 kötött: 9500 Ft 

Ardamica Ferenc: Az akasztott ember kötele.
Plectrum. 
ISBN: 80-968033-6-0 fûzött: 980 Ft 

Asimov, Isaac: Teljes Alapítvány, Birodalom, Ro-
bot univerzuma. 1. köt. Szukits. 
ISBN: 963-9393-40-1 kötött: 3500 Ft 

A Székely Kongresszus szervezete, tagjainak
névsora, tárgyalásai és határozatai.Hargita K. 
ISBN: 973-99440-5-1 fûzött: 2352 Ft 

A székelység története a 17–19. században. Ta-
nulmányok. Pallas-Akadémia. 
ISBN: 973-8079-41-1 fûzött: 2650 Ft 

Aszódi Imre: Kitagadottak. Társadalmi dráma
20 képben. Uránusz. 
ISBN: 963-9304-37-9 fûzött: 1120 Ft 

A szökevény cipó. Alexandra. 
ISBN: 963-368-028-X kötött: 999 Ft 

A történeti Erdély. Lucidus. (Kisebbségkutatás
könyvek) 
ISBN: 963-86163-8-5 fûzött: 4900 Ft 

A világ 100 állati csodája. Alexandra. 
ISBN: 963-368-122-7 kötött: 1899 Ft 

A világ 100 építészeti csodája. Alexandra. 
ISBN: 963-368-123-5 kötött: 1899 Ft 

A világ legszebb meséinek könyve. Elektra. 
ISBN: 963-9205-98-2 kötött: 3980 Ft 

A világ titkos szegletei. 2. kiad. Kossuth. 
ISBN: 963-09-4147-3 kötött: 3900 Ft 

Az Arany-patak. Indián mítoszok és mesék. AB-
Art. 
ISBN: 80-89006-15-9 kötött: 980 Ft 

Az Árpád-ház története. Egy ezredév távlatából:
interaktív taneszköz. Alma Mater. 
ISBN: 963-03-8700-X 5200 Ft 

Az egynapos király. Tréfás magyar népmesék.
Új Palatinus. 
ISBN: 963-9380-38-5 kötött: 1990 Ft 

Az ezeregy éjszaka meséi. Urbis. 
ISBN: 963-9291-08-0 kötött: 1990 Ft 

Az ezeréves Magyarország. Hasonmás kiad.
Pán. 
ISBN: 963-7965-47-5 kötött: 5900 Ft 

Az öreg halász és nagyravágyó felesége. Ale-
xandra. 
ISBN: 963-368-029-8 kötött: 999 Ft 

Az Osztrák–Magyar Monarchia írásban és kép-
ben [Elektronikus dokumentum]. Arcanum.
(Arcanum digitéka) 
ISBN: 963-9374-18-0 11200 Ft 

B
Babits Mihály: Timár Virgil fia. M. Kvklub. (Ba-

bits Mihály mûveinek kritikai kiadása Regé-
nyek 2.) 
ISBN: 963-547-529-2 kötött: 2490 Ft 

Bächer Iván: A zongora helye. Újságírások.
Göncöl. 
ISBN: 963-9183-31-8 kötött: 2490 Ft 

Balázs Margit: A Haza bölcse, a Bolond gróf és
a többiek. Ragadványnevek történelmünk-
ben. Nemz. Tankvk. 
ISBN: 963-19-1993-5 kötött: 2300 Ft 

Balázs Tibor: Kótyomfittyek. Szabad vadak, ma-
darak. Littera Nova.  (Sophie könyvek 24.) 
ISBN: 963-9212-55-5 kötött: 1000 Ft 

Balázsy Géza: Így rajzolok én. Balázsy Géza
rajziskolája. AB-Art. 
ISBN: 80-89006-19-1 fûzött: 690 Ft 

Balthasar, Hans Urs von: Ha nem lesztek olya-
nok, mint ez a gyermek. Paulus Hungarus:
Kairosz. 
ISBN: 963-9406-23-6 fûzött: 1200 Ft 

Bánffy Miklós: Emlékeimbôl. 2. bôv. kiad. Polis. 
ISBN: 973-9267-87-4 fûzött: 1800 Ft 

Barátaim, az állatok. Alexandra. 
ISBN: 963-368-031-X kötött: 999 Ft 

Baska Gabriella – Nagy Mária – Szabolcs Éva:
Magyar tanító, 1901. Iskolakultúra [Szerk.]
(Iskolakultúra-könyvek 9.) 
ISBN: 963-00-8516-X fûzött: 1500 Ft 

Bayer Zsolt: Hol a pofátlanság határa? Új mora-
listák, farizeusok. Kairosz. 
ISBN: 963-9406-25-2 fûzött: 1980 Ft 

Beaumont, Matt: E-sztori. Hazugságok, munka-
ebédek és veszett bugyik. Etoile K. 
ISBN: 963-7710-17-5 fûzött: 1690 Ft 

Beke Albert: Emlékezés a száz éve született
Barta Jánosra. Szenci Molnár Társ. (A Her-
man Ottó Társaság nemzetpolitikai sorozata
14.) 
ISBN: 963-250-044-X fûzött: 690 Ft 

Békés Sándor: Vadászetika. Mezôgazd. K. 
ISBN: 963-9358-16-9 kötött: 1300 Ft 

Benedek István Gábor: A komlósi tóra. Új kiad.,
Sík. 
ISBN: 963-9270-09-1 kötött: 1350 Ft 

Benke László: Mindszent, Szent András és ka-
rácsony hava. Október, november és decem-
ber hónapok ünnepi receptjei. MediaM. 
ISBN: 963-00-8744-8 kötött: 1990 Ft 

Bessenyei. Budapest-Print. (A nemzet színé-

szei) 
ISBN: 963-00-8470-8 kötött: 2998 Ft 

Beszélô zen. A semmi kiáltásai. Hunor K. (Budo
kiskönyvtár) 
ISBN: 963-85771-1-8 fûzött: 1800 Ft 

Bihon Tibor: Orosz rulett. Cherubion. (Halálosz-
tó 2029) 
ISBN: 963-9346-39-X fûzött: 898 Ft 

Binder, Egon: Füstölés. hús, kolbászféleségek,
hal. Gazda. 
ISBN: 963-7445-39-0 fûzött: 1680 Ft 

Bindorffer Györgyi: Kettôs identitás. Etnikai és
nemzeti azonosságtudat Dunabogdányban.
Új Mandátum: MTA Kisebbségkut. Int. 
ISBN: 963-9336-43-2 fûzött: 2400 Ft 

Birkner, Friede: Vigyázat, kelepce! Bastei Buda-
pest.  (Hedwig Courths-Mahler lányának re-
gényei) 
ISBN: 963-296-504-3 fûzött: 749 Ft 

Blake, Steve – Lloyd, Scott: Avalon kulcsa: fel-
libben a fátyol Arthur királyságának titkairól.
Alexandra. 
ISBN: 963-368-104-4 kötött: 1999 Ft 

Bocsák Miklós: Miért haldoklik a magyar futball?
Szerzô. 
ISBN: 963-440-542-8 kötött: 2980 Ft 

Bodnár István: Testvérváró. Littera Nova. (So-
phie könyvek 22.) 
ISBN: 963-9212-47-4 fûzött: 690,.- Ft 

Bognár László: Sinkó László. Bognár László be-
szélgetései Sinkó Lászlóval és Sinkó László-
ról. Balassi. 
ISBN: 963-506-384-9 fûzött: 1800 Ft 

Bogner, Schirin – Hartgenbusch, Eva: Száz évig
élni.... Egy AIDS-es kislány önéletrajza. Ba-
stei Budapest. 
ISBN: 963-296-501-9 kötött: 1978 Ft 

Bohrer, David: Amerikai különleges alakulatok.
Gulliver. 
ISBN: 963-9232-23-8 kötött: 3990 Ft 

Bombitz Attila: Mindenkori utolsó világok: oszt-
rák regénykurzus. Kalligram. 
ISBN: 80-7149-429-1 kötött: 1650 Ft 

Borbély Sándor: A Nyugat tájain. Tanulmányok
és mûelemzések. Pannonica. 
ISBN: 963-9252-37-9 kötött: 1600 Ft 

Bori Imre: Ember, táj, történelem. Délvidéki ol-
vasókönyv. Forum – Agapé. 
fûzött: 2200 Ft 

Bôsze Éva – Csárics Sándor: A zene titka. Gyer-
mekversek, kották, történetek. Uránusz. 
ISBN: 963-9304-38-7 fûzött: 747 Ft 

Bottomer, Paul: Tánciskola. A keringô, quick
step, foxtrott, tangó, szamba, salsa, meren-
gue, lambada és a line dancing (vonaltánc)
elsajátításának titkai, lépésrôl lépésre. Jószö-
veg Mûhely. 
ISBN: 963-9134-50-3 kötött: 5790 Ft 

Bourel, Bruno – Parti Nagy Lajos: Budapest.
fényrajzok: impressions et lumieres. Magvetô. 
ISBN: 963-14-2271-2 kötött: 3950 Ft 

Boy, Armelle: Tomi és Lili. Passage. 
ISBN: 963-228-263-9 kötött: 3450 Ft 

Bricard, Isabelle: Európai uralkodócsaládok.
Gabo. 
ISBN: 963-9237-86-8 kötött: 2800 Ft 

Büntetés-végrehajtási jog. 2. átd. kiad. Rejtjel. 
ISBN: 963-9149-61-6 fûzött: 3600 Ft 

Büntetôjog, 1973–2000. Büntetôjogi döntvény-
tár. 1. köt., HVG-ORAC. 
ISBN: 963-9404-05-5 fûzött: 11760 Ft

Büntetôjog, 1973–2000. Büntetôjogi döntvény-
tár. 2. köt., HVG-ORAC. 

ISBN: 963-9404-06-3 fûzött: 
Burckhard von Birckenstein, Anton Ernest: Das

Geometriebuch des Kronprinzen. Repr. kiad.
Balassi: OSZK. 
ISBN: 963-506-448-9 kötött: 3000 Ft 

Burgerné Gimes Anna: A közép-európai átala-
kuló országok gazdaságának és mezôgazda-
ságának összehasonlító elemzése. Század-
vég. (Tanítani: a Századvég Kiadó tankönyv-
sorozata 3.) 
ISBN: 963-9211-27-3 kötött: 1960 Ft 

Bús János – Szabó Péter: Dokumentum-emlék-
könyv a II. világháborúban a történelmi Ma-
gyarország területén elesett, meghalt magyar
katonákról és munkaszolgálatosokról. 
ISBN: 963-00-8701-4 kötött: 6800 Ft 

C
Car-Gomm, Sarah: Szimbólumok a mûvészet-

ben. Holnap. 
ISBN: 963-346-478-1 kötött: 3500 Ft 

Carter, Mildred – Weber, Tammy: Öngyógyítás
tenyérmasszázzsal. Természetes gyógymód
számos betegségre. Alexandra. 
ISBN: 963-368-077-8 fûzött: 1799 Ft 

Cassirer, Ernst: Kant élete és mûve. Osiris:
Gond-Cura Alapítvány.  (Historia philosophi-
ae) 
ISBN: 963-389-116-7 kötött: 3000 Ft 

Chaunu, Pierre: Klasszikus Európa. Osiris. (Eu-
rópa kultúrtörténete) 
ISBN: 963-379-671-7 kötött: 3500 Ft 

Christensen, Carol Landa: Gyógynövények.
Termesztésük és felhasználásuk fôzéshez,
díszítéshez. Hajja. 
ISBN: 963-9329-30-4 kötött: 1995 Ft 

Cole, Martina: Megrontva. Alexandra. 
ISBN: 963-368-106-5 kötött: 1999 Ft 

Collectio Diplomatica Benedictina. A Pannon-
halmi Bencés Fôapátsági Levéltár középkori
oklevelei: the medieval charters of the Bene-
dictine Archives in the Abbacy of Pannnonhal-
ma. Pannonhalmi Fôapátság – Alma Mater. 
ISBN: 963-9053-52-X 9900 Ft 

Collins, Terah Kathryn: Feng shui: a térrende-
zés ôsi kínai mûvészete. Egyensúly, harmó-
nia és fellendülés a környezetünkben. Édes-
víz. 
ISBN: 963-528-522-1 [hibás ISBN 963-528-529-4] kötött:
1690 Ft 

Courths-Mahler, Hedwig: Titkos szerelem. Ba-
stei Budapest.  (Hedwig Courths-Mahler fe-
lejthetetlen szerelmes regényei) 
ISBN: 963-296-503-5 fûzött: 749 Ft 

Craig, Clair: Felfedezôk és kereskedôk. Passa-
ge. (Felfedezôk könyvtára 5.) 
ISBN: 963-228-258-2 kötött: 2690 Ft 

Czakó Gábor: Mi a helyzet? Gazdaságkor titkai:
esszék. 4. jav. kiad. Boldog Salamon Kör. 
ISBN: 963-440-624-6 fûzött: 1300 Ft 

Cs
Csáki Éva: Magyar – török szótár. 2. jav., bôv.

kiad. Balassi. 
ISBN: 963-506-419-5 kötött: 3600 Ft 

Csalog Zsolt: Romakönyv. Ant-ko. 
ISBN: 963-00-8740-5 fûzött: 1890 Ft 

Csalóka Péter. Tréfás népmesék a családnak.
Korona. 
ISBN: 963-9376-22-1 kötött: 1990 Ft 

Cserna György: Tündérmesék. Alexandra. 
ISBN: 963-368-071-9 kötött: 1999 Ft 

Meg jelent könyvek
2001. november 30. – december 13.

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.

Kizárólag elôfizetôknek!

Elôfizetési díj 2002. 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 2002. évre (10 lapszám)
4400 Ft elôfizetési díjért, kérem, küldjenek postai csekket az elôfizetési díj
feladásához.
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Csete Örs: 1956 Budapest. Arcok és sorsok: fa-
ces and stories. Magyar Napló K. 
ISBN: 963-00-8355-8 kötött: 3920 Ft 

Csodavilág [Elektronikus dokumentum]. Unit
Kft. 
3990 Ft 

Csók a Palatinuson. Magyar írók római novellái.
Noran. (Városok, városok) 
ISBN: 963-9356-18-2 kötött: 1600 Ft 

„...csönd vagy te, Színészkirály”. Költôk Latino-
vits Zoltánról. Orpheusz. 
ISBN: 963-9377-09-0 fûzött: 1500 Ft 

Csukás István – Bergendy István – Foky Ottó:
Süsüke a sárkánygyerek: 4.–6. rész [Videó-
kazetta]. Zenés bábfilmsorozat. Totem. 
2817 Ft 

D
Dahlke, Rüdiger – Ehrenberger, Doris: Testi és

lelki megtisztulás. Méregtelenítés, salaktala-
nítás, elengedés. Bioenergetic. 
ISBN: 963-9343-34-X fûzött: 1250 Ft 

Dahl, Roald: Roald Dahl összes meghökkentô
meséje. 1. Szukits. 
ISBN: 963-9393-05-3 kötött: 2890 Ft 

Dávid Gyula, Gy.: A bonchidai Bánffy-kastély.
Polis. 
ISBN: 973-9267-93-9 fûzött: 3200 Ft 

David-Neel, Alexandra: Utam Lhaszába. Könyv-
fakasztó K. (Orient Express sorozat 1.) 
ISBN: 963-00-8455-4 fûzött: 1990 Ft 

Davies, Norman: Európa története. Osiris: 2000
. (Europica varietas) 
ISBN: 963-379-608-3 kötött: 6500 Ft 

Day, Trevor: Az óceán. Egmont Hungary. 
ISBN: 963-627-655-2 kötött: 1999 Ft 

DeMille, Nelson: Szilva-sziget. Alexandra. 
ISBN: 963-368-094-8 fûzött: 1499 Ft 

Dickens, Charles: Urunk élete. Pán. 
ISBN: 963-7963-46-7 kötött: 1990 Ft 

Dion, Céline: Életem, az álmom. Etoile K. 
ISBN: 963-7710-08-6 fûzött: 1690 Ft 

Doró Gézáné – Kovács Mónika: 1000 olasz
tesztkérdés. Maxim K. 
ISBN: 963-86130-2-5 fûzött: 1500 Ft 

Dover, Kenneth James: Görög homoszexuali-
tás. Osiris. 
ISBN: 963-389-113-2 fûzött: 2480 Ft 

Downer, John: Az állati érzékelés csodái. Ale-
xandra. 
ISBN: 963-368-132-4 kötött: 5990 Ft 

Dúcz László: Harmatcseppek. Rovás Kft. 
ISBN: 963-04-8511-7 fûzött: 1200 Ft 

E
Égô katedra. Hajdani tanítványok emlékeznek

Szentkuthy-Pfisterer Miklósra. Hamvas Int.
(Sziget sorozat) 
ISBN: 963-00-8564-X fûzött: 2300 Ft 

Eisele András: Ópa mesél: Anna meséi. Szerzô. 
ISBN: 963-00-7622-5 kötött: 1780 Ft 

Ember Mária: 2000-ben fogunk még élni? Múlt
és Jövô K. 
ISBN: 963-9171-70-0 fûzött: 1200 Ft 

Enyedi Zsolt – Körösényi András: Pártok és
pártrendszerek. Osiris. (Osiris tankönyvek) 
ISBN: 963-389-151-5 kötött: 2480 Ft 

Erdélyi Erzsébet – Nobel Iván: Nyugalmam itt-
hon lesz-e még? 15 interjú határon túli alko-
tókkal verseikrôl, novelláikról, színmûveikrôl.
Tárogató. 
ISBN: 963-9063-58-4 fûzött: 740 Ft 

Erdélyi szép szó 2000. Hargita K.: Pro-Print. 
ISBN: 973-99440-4-3 973-9311-75-X fûzött: 2016 Ft 

Érzelem és gondolkodás. Az érzelem szociál-
pszichológiája. Kairosz. 
ISBN: 963-9302-66-X fûzött: 3800 Ft 

F
Faijaars Szabó, Rita: Bessy, az emigráns spáni-

el. Accordia. 
ISBN: 963-9242-62-4 fûzött: 790 Ft 

Fazakas István – Székely Sz. Magdolna: Igézet
ne fogja.... A népbabonák világa. Röv., átd. ki-
ad. , Fekete Sas. (Öregbetûs könyvek) 
ISBN: 963-9352-23-3 fûzött: 1100 Ft 

Fazekas György – Szerényi Gábor: Probléma-
feladatok biológiából. középiskolások részé-
re. 5. átd. és bôv. kiad., Scolar. 
ISBN: 963-9193-61-5 fûzött: 2240 Ft 

Fekete István (ifj.): Vuk és a Simabôrûek. 2. ki-
ad. , Móra. 
ISBN: 963-11-7598-7 kötött: 950 Ft 

Felsôôri Nagy Gyula: Egy dudás két országban.
Vadászkalandok Magyarországon és Chilé-
ben. Nimród Alapítvány: Nimród Vadászújság
Szerk.: DNM K. 
ISBN: 963-9369-06-3 kötött: 2200 Ft 

Feltámadt tetszhalottak. Tilalomtól szabadult
cseh elbeszélôk. Kalligram. 
ISBN: 80-7149-426-7 fûzött: 2100 Ft 

Féner Tamás: Az idô, a tér, a forma. Interart. 
ISBN: 963-835-89 -7 fûzött: 2900 Ft 

Fénnyel írott történelem. Magyarország fotókró-
nikája, 1845-2000. 2. kiad. Helikon. 
ISBN: 963-208-722-4 kötött: 6250 Ft 

Fernández-Armesto, Felipe: Alternatív világtör-
ténet. 3. A jelenkor története. Athenaeum
2000: Pannonica. 
ISBN: 963-9252-32-8 kötött: 2990 Ft 

Feuerstein, Georg: Yoga tradíció. Szakrális tör-
ténelem, irodalom, filozófia és gyakorlati lé-
lektan. 1. köt. 
ISBN: 963-86122-7-4 fûzött: 3100 Ft 

Finnugor kalauz. 2. jav. és bôv. kiad. Panoráma. 
ISBN: 963-243-862-0 kötött: 2200 Ft 

Fischer György: Hihetünk-e a közvéleményku-
tatásoknak? Hogyan készülnek, és mennyire
pontosak a közvélemény-kutatások. Bagoly-
vár. 
ISBN: 963-9197-85-8 fûzött: 1942 Ft 

Fodor András: Kései rádöbbenés. Versek,
1996-1997. Masszi K. 
ISBN: 963-86208-1-1 fûzött: 990 Ft 

Földi László: Végtisztesség. Nimród Alapítvány:
Nimród Vadászújság Szerk.: DNM K. 
ISBN: 963-9369-07-1 kötött: 2200 Ft 

Follett, Ken: Kaland Afganisztánban. Gabo. 
ISBN: 963-9237-94-9 kötött: 1990 Ft 

Források a korai magyar történelem ismereté-
hez. Balassi. (Magyar ôstörténeti könyvtár: a
József Attila Tudományegyetem Magyar Ôs-
történeti Kutatócsoportjának kiadványai 16.) 
ISBN: 963-506-402-0 fûzött: 2000 Ft 

Foucault, Michel: A tudás archeológiája. Atlan-
tisz. (Kísértések) 
ISBN: 963-9165-53-0 kötött: 1995 Ft 

Fraser, David: Rommel. Szukits. 
ISBN: 963-9393-04-5 kötött: 3600 Ft 

Füle Lajos: Ének a cseresznyefáról. Versek. Ke-
resztút K. 
ISBN: 963-00-8656-5 fûzött: 1400 Ft 

G
García Márquez, Gabriel: Száz év magány. 7.

kiad. Magvetô. 
ISBN: 963-14-0738-1 [hibás ISBN 963-14-2049-3] kötött:
1990 Ft 

García Márquez, Gabriel: Szerelem a kolera
idején. 6. kiad. Magvetô. 
ISBN: 963-14-0739-X [hibás ISBN 963-14-2055-8] kötött:
2490 Ft 

Gárdonyi Géza: Egri csillagok. Bornemissza
Gergely élete. Palatinus. 
ISBN: 963-9380-48-2 kötött: 2870 Ft 

Gáspár B. Árpád: Orient Lux. Regény. Pallas-A-
kadémia. 
ISBN: 973-8079-21-7 fûzött: 1980 Ft 

George, Dan – Hirnschall, Helmut: Röpül a lel-
kem. Alexandra. 
ISBN: 963-368-045-X kötött: 1299 Ft 

Gera Pál: A megmérgezett folyó. Accordia. (Élô
környezet 1.)
ISBN: 963-9242-58-6 fûzött: 890 Ft 

Gera Pál: Vidrakaland. Alapítvány a Vidrákért. 
ISBN: 963-00-8262-4 fûzött: 770 Ft 

Gernet, Jacques: A kínai civilizáció története.
Osiris. (Osiris tankönyvek) 
ISBN: 963-389-111-6 kötött: 3800 Ft 

Gesztenyéskönyv. A levestôl a süteményig.
K.u.K. K. 
ISBN: 963-9384-10-0 kötött: 1700 Ft 

Gilbert, Adrian Geoffrey: Égi jelek. [Próféciák az
újkor hajnalán.] Alexandra.
ISBN: 963-368-068-9 kötött: 1999 Ft 

Gilbert Edit, V.: A tanítvány, a krónikás és az
áruló. Utak a Mester és Margaritához. Pro
Pannonia. (Pannónia könyvek) 
ISBN: 963-9079-78-2 kötött: 1890 Ft 

Gombrowicz, Witold: Ferdydurke. Kalligram. 
ISBN: 80-7149-434-3 kötött: 2200 Ft 

Gopnik, Alison – Meltzoff, Andrew N. – Kuhl,
Patricia K.: Bölcsek a bölcsôben. Hogyan ta-
nulnak a kisbabák. Typotex. 
ISBN: 963-9326-17-8 fûzött: 1750 Ft 

Grass, Günter: Kutyaévek. Európa. 
ISBN: 963-07-7040-7 kötött: 2600 Ft 

Grau, Günter: Homoszexualitás a Harmadik Bi-
rodalomban. A diszkrimináció és az üldözés
dokumentumai. Osiris. 
ISBN: 963-389-114-0 fûzött: 1980 Ft 

Greenwood, Susan: A mágia és a boszorkány-
ság enciklopédiája. Illusztrált történeti útmuta-
tó a spirituális világhoz. Jószöveg Mûhely. 
ISBN: 963-9134-51-1 kötött: 5790 Ft 

Gribbin, John: Schrödinger macskája. Akkord.
(Talentum tudományos könyvtár) 
ISBN: 963-7803-34-3 kötött: 2490 Ft 

GSM enciklopédia [CD-ROM]. Com-Ware. 
3990 Ft 

Gubcsi Lajos: Haza szerelem. 3. kiad. GL-4
Pénzügyi Kft. 
ISBN: 963-00-5420-6 kötött: 5712 Ft 

Gubcsi Lajos: Istentelenül. GL-4 Pénzügyi Kft. 
ISBN: 963-00-7009-X kötött: 6048 Ft 

Gubcsi Lajos: Posztumusz. A Magyar Mûvésze-
tért – az ezredfordulón. GL- Pénzügyi Kft. 
ISBN: 963-00-7885-6 kötött: 8512 Ft 

Gy
Gyurkovics Tibor: Extázis. 107 kép – 107 vers.

Kráter Mûhely Egyes. 
ISBN: 963-9195-61-8 kötött: 2400 Ft 

H
Haefs, Gisbert: Hannibál. Karthagó regénye. Art

Nouveau. 
ISBN: 963-00-8281-0 kötött: 1999 Ft 

Hagyományos kisállattartás. Baromfi és házi-
nyúl. Mezôgazda.  (Gazdakönyvtár) 
ISBN: 963-9358-21-5 fûzött: 1950 Ft 

Halászi Aladár: Évszázadokra szóló éjszaka.
Felsômagyarország K. 
ISBN: 963-9280-50-X fûzött: 1350 Ft 

Halászi Aladár: Írd és mondd magyarán, helye-
sen! Felsômagyarország K. 
ISBN: 963-9280-56-9 fûzött: 1800 Ft 

Halevi, Z’ev Ben Simon: A kabala útja. Jószöveg
Mûhely. 
ISBN: 963-9134-55-3 fûzött: 1250 Ft 

Hanák Péter: 1867 – európai térben és idôben.
História: MTA Törttud. Int. (História könyvtár
Monográfiák 18.) 
ISBN: 963-8312-79-3 fûzött: 1800 Ft 

III/III-as történelmi olvasókönyv. Adalékok az
emberi jogok magyarországi helyzetéhez az
1960-as években: a „vallásszabadság”. Kai-
rosz. 
ISBN: 963-9406-20-1 kötött: 2400 Ft 

Hasek, Jaroslav: Lôcsei közjáték. Felsômagya-
rország K. 
ISBN: 963-9280-58-5 fûzött: 1500 Ft 

Határ Gyôzô: Darályvilág Buzdugániában. Fel-
sômagyarország K. 
ISBN: 963-9280-49-6 fûzött: 1800 Ft 

Havas Henrik: A bûnrôl és a bûnhôdésrôl. 13
beszélgetés a rács mögött. Alexandra. (Té-
nyek és titkok) 
ISBN: 963-368-108-1 fûzött: 1999 Ft 

Herbert, Brian – Anderson, Kevin J.: A Dûne: a
Harkonnen-ház. Szukits. 
ISBN: 963-9393-34-7 kötött: 2790 Ft 

Herbert, Brian – Anderson, Kevin J.: A Dûne: az
Atreides-ház. Szukits.
ISBN: 963-9278-53-X kötött: 2690 Ft 

Herbert, Frank: A Dûne messiása. Szukits. 
ISBN: 963-9344-85-0 kötött: 2190 Ft 

Hermann Róbert: 1848–1849: a szabadságharc
hadtörténete. Korona. 
ISBN: 963-9376-21-3 kötött: 6990 Ft 

Hernádi Gyula: Az erôd. Kairosz. 
ISBN: 963-9406-10-4 kötött: 2000 Ft 

Hét és fél. Glória. 
ISBN: 963-9283-38-X kötött: 1999 Ft 

Hetven csoda szerte a világban. Hogyan ké-
szültek a pompás építmények?, Athenaeum
2000. 
ISBN: 963-9261-64-5 kötött: 5980 Ft 

Hidegkuti Gergely – Vinnay Péter: Digitális kép-
alkotás kézikönyv. ViviCom.
ISBN: 963-00-8853-3 fûzött: 3500 Ft 

Híres magyar orvosok. 2. 
ISBN: 963-86138-3-1 kötött: 4390 Ft 

Hivatalos Tomb Raider akták. Fôszerepben La-
ra Croft. Egmont Hungary. 
ISBN: 963-627-666-8 fûzött: 2599 Ft 

Hobbim a makettezés. A gondolattól a gyûjte-
ményig. Proof. 
ISBN: 963-00-8525-9 fûzött: 2490 Ft 

Hoffmann Tamás: Az étel és az ital. 
ISBN: 963-389-110-8 kötött: 4980 Ft 

Hornyák József: Évek, ôrangyalok. Válogatott
írások. 1. köt. Pont. 
ISBN: 963-9312-29-0 fûzött: 920 Ft 

Horváth Jenô: Évszámok könyve...2. Újkor.
Nemz. Tankvk. 
ISBN: 963-19-2245-6 kötött: 1700 Ft 

Horváth Jenô: Évszámok könyve...3. Jelenkor.
Nemz. Tankvk. 
ISBN: 963-19-2396-7 kötött: 1500 Ft 

Horváth Jenô: Évszámok könyve: egyetemes
és magyar történelmi, mûvelôdéstörténeti
kronológia. 1. Ôskor, ókor, középkor. Nemz.
Tankvk. 
ISBN: 963-19-2244-8 kötött: 1900 Ft 

Horváth Lajos – Kû Lajos: A föl-földobott Kû.
Élet- és korrajz. Árgus. 
ISBN: 963-9102-41-5 fûzött: 2450 Ft 

Hull a pelyhes. Válogatás a legszebb Mikulás-
versekbôl és dalokból. Aquila. 
ISBN: 963-679-156-2 kötött: 1233 Ft 

Hungary, the meeting point. Athenaeum 2000:
Viva Média. 
ISBN: 963-9261-75-0 kötött: 7900 Ft 

Huxley, Aldous Leonard: Szép új világ. Dee-
Sign. 
ISBN: 963-861-342-4 fûzött: 1790 Ft 

I
Ibbotson, Eva: Kísértetjárás. Kinizsi K. 

ISBN: 963-9160-31-8 fûzött: 980 Ft 

J
Jáki Katalin: Észak-Dunántúl. Cartographia.

(Magyar tájak) 
ISBN: 963-353-186-1 CM fûzött: 1290 Ft 

Jalsovszky Katalin – Tomsics Emôke: Budapest
a Duna gyöngye. Magyarország fôvárosa a
két világháború között. Helikon. 
ISBN: 963-208-728-3 kötött: 6950 Ft 

Játékenciklopédia. Alexandra. 
ISBN: 963-368-128-6 kötött: 3999 Ft 

Jerome, Jerome Klapka: Három ember egy csó-
nakban. Nem számítván a kutyát. DOLMEN. 
ISBN: 963-86220-0-8 fûzött: 1498 Ft 

Jézus bölcsessége. Szeretetrôl, igazságról, bol-
dogságról, gazdaságról, jóról és gonoszról.
Palatinus. (A csend ajándéka) 
ISBN: 963-9380-46-6 kötött: 860 Ft 

Johnson, Paul: A kereszténység története. Eu-
rópa. 
ISBN: 963-07-7035-0 kötött: 3200 Ft 

Jókai Mór: Jókai összes mûvei [Elektronikus do-
kumentum]. Arcanum: Unikornis. (Arcanum
digitéka) 
ISBN: 963-9374-17-2 5600 Ft 

Jóslások könyve. Szukits. 
ISBN: 963-9278-59-9 kötött: 2990 Ft 

K
Kafka, Franz: Töredékek füzetekbôl és papírla-

pokról. Cartaphilus. 
ISBN: 963-9303-37-2 kötött: 1300 Ft 

Kampen, Thomas van: Terráriumi állatok tartása
és gondozása. Holló.
ISBN: 963-9388-33-5 kötött: 1390 Ft 

Kányádi Sándor: A bánatos királylány kútja. Ver-
sek, mesék, történetek kicsiknek és nagyok-
nak. M. Kvklub. 
ISBN: 963-547-524-1 kötött: 2480 Ft 

Kánya Kata: Testôrök. PolgART. 
ISBN: 963-9306-31-2 fûzött: 1850 Ft 

Karinthy Frigyes: A repülô ember ; Krisztus vagy
Barabbás ; Függelék. Akkord. (Karinthy Fri-
gyes összegyûjtött mûvei 5.) 
ISBN: 963-7803-09-2 kötött: 1800 Ft 

Karinthy Frigyes: Így írtok ti ; Így láttátok ti; Füg-
gelék. Akkord.(Karinthy Frigyes összegyûjtött
mûvei 6.) 
ISBN: 963-7803-19-X kötött: 1800 Ft 

Katona Lívia: A csallóközi és mátyusföldi zsidó
iskolák története, 1845-1945. Lilium Aurum.
(Katedra füzetek 9.) 
ISBN: 80-8062-095-4 fûzött: 590 Ft 

Kelet tündérvilága. Arab meseregény. 2. köt.
Pallas- Akadémia. (Nagyapó mesefája. Új s.
6.) 
ISBN: 973-8079-23-3 fûzött: 1200 Ft 

Kende B. Hanna: Harry Potter titka. A gyermek
csodavilága. Osiris. (Osiris zsebkönyvtár) 
ISBN: 963-389-177-9 fûzött: 1500 Ft 

Kertész Imre: Sorstalanság. Filmforgatókönyv.
Magvetô. 
ISBN: 963-14-2275-5 kötött: 1790 Ft 

Kézikönyv a Bibliához. Scolar. 
ISBN: 963-9193-51-8 kötött: 9995 Ft 

Kézikönyv nem csak testépítôknek. Tippek,
edzéstervek, tanácsok a sport minden ágá-
ban kezdôknek és haladóknak egyaránt. To-
tem Plusz. 
ISBN: 963-590-144-5 fûzött: 4980 Ft 

Ki is írta ...?. Elfelejtett versek könyve. Fekete
Sas Kiadó. (Öregbetûs könyvek) 
ISBN: 963-9352-22-5 fûzött: 940 Ft 

Kiss András: Fényképalbum, ami maradt. Szer-
zô. 
ISBN: 963-440-248-8 kötött: 3333 Ft 

Kiss Attila: Fények. Felsômagyarország K. 
ISBN: 963-9280-53-4 fûzött: 700 Ft 

Kiss Magdolna: A városi élet a Római Biroda-
lomban [Elektronikus dokumentum]. Alma
Mater – Typotex. 
ISBN: 963-03-8702-6 5200 Ft 

Klasszikus zenetár: romantika [Elektronikus do-
kumentum]. Arcanum. (Arcanum digitéka) 
ISBN: 963-9374-19-9 5600 Ft 

Klein, Nicolaus – Dahlke, Rüdiger: A függôleges
világkép. Az asztrológiai ôsprincíumokon ala-
puló, jelképes gondolkodás módszere. Bioe-
nergetic. 
ISBN: 963-9343-39-0 fûzött: 2300 Ft 

Klerk, Roger de – Cserna György: A teremtés-
történet. Alexandra. (Bibliai történetek kicsik-
nek) 
ISBN: 963-368-019-0 kötött: 399 Ft 

Klerk, Roger de – Cserna György: Dávid és Gó-
liát. Alexandra. (Bibliai történetek kicsiknek) 
ISBN: 963-368-022-0 kötött: 399 Ft 

Klerk, Roger de – Cserna György: Jézus élete.
Alexandra. (Bibliai történetek kicsiknek) 
ISBN: 963-368-018-2 kötött: 399 Ft 

Klerk, Roger de – Cserna György: Jézus szüle-
tése. Alexandra. (Bibliai történetek kicsiknek) 
ISBN: 963-368-018-2 kötött: 399 Ft 

Klerk, Roger de – Cserna György: Mózes törté-
nete. Alexandra. (Bibliai történetek kicsiknek) 
ISBN: 963-368-020-4 kötött: 399 Ft 

Klerk, Roger de – Cserna György: Noé bárkája.
Alexandra. (Bibliai történetek kicsiknek) 
ISBN: 963-368-020-4 kötött: 399 Ft 

Kolozsvári Papp László: Galambóci Boldizsár
csínytevései. Simon Kvk. 
ISBN: 963-9338-17-6 kötött: 1880 Ft 

Konrád György: Elutazás és hazatérés. Önélet-
rajzi regény. Noran. 
ISBN: 963-9356-28-X kötött: 1490 Ft 

Konstam, Angus: Híres felfedezések történelmi
atlasza, 1492-1600. Glória.
ISBN: 963-9283-11-8 kötött: 4780 Ft 

Könyvjelzô. Kepes András válogatása a magyar
novellairodalomból. Park. 
ISBN: 963-530-517-6 kötött: 2500 Ft 

Koontz, Dean R.: Maszk. Animus. 
ISBN: 963-9307-39-4 fûzött: 1090 Ft 

Kopátsy Sándor: Harmadszor Nyugat felé. CET
Belvárosi Kvk. 
ISBN: 963-9114-54-5 fûzött: 1990 Ft 

Koppány Zsolt: Sírbérlet. Drámák színpadra és
rádióra, 2000-2001. Uránusz. 
ISBN: 963-9304-39-5 fûzött: 1027 Ft 

Körmendi Lajos: Régi kútba nézek. Válogatott
versek. Felsômagyarország K. 
ISBN: 963-9280-52-6 fûzött: 1200 Ft 
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Kortárs gyerekkönyvek. Mûelemzések és mûis-
mertetések. Ciceró. 
ISBN: 963-539-341-5 kötött: 2200 Ft 

Kotnyek István: Zala varázsa. Canissa. 
ISBN: 963-9379-02-6 kötött: 5500 Ft 

Kova László: Szóba vésve. Krúdy Irod. Kör. 
ISBN: 963-8082-31-3 fûzött: 1333 Ft 

Közigazgatási jog: általános rész. 
fûzött: 1950 Ft 

Kozma László: Karácsony üzenete. Karácsonyi
történetek, versek, dallamok. Korda. 
ISBN: 963-9332-41-2 fûzött: 2090 Ft kazettával 

Kristó Nagy István: Gondolattár [CD-ROM]. Ar-
canum. (Arcanum digitéka) 
ISBN: 963-86029-7-X 3920 Ft 

Kuszálik Péter: A hátsó udvarban. Széljegyze-
tek az erdélyi sajtó és irodalom történetéhez.
Pro-Print. 
ISBN: 973-9311-84-9 fûzött: 1680 Ft 

L
LaHaye, Tim – Jenkins, Jerry B.: A pusztító utá-

latosság. Regény a Föld utolsó napjairól.
Amana 7. 
ISBN: 963-86174-2-X fûzött: 1090 Ft 

László Mária: Candidiasis. Divat vagy a XXI.
század betegsége? White Golden Book. 
ISBN: 963-00-7892-9 fûzött: 2800 Ft 

Latifa: Ellopott arcok. Menekülés Kabulból. Tia-
ra. 
ISBN: 963-00-8653-0 fûzött: 1456 Ft 

Latin költészet. Glória. (Faludy tárlata) 
ISBN: 963-9283-36-3 kötött: 3790 Ft 

Laurent, Jacques: Nyolc karácsonyi történet.
Mágus. 
ISBN: 963-8278-70-6 fûzött: 1200 Ft 

Legendák. Szukits. 
ISBN: 963-9393-03-7 kötött: 2590 Ft 

Lehtonen, Joel: Halott almafák. Polar Alapít-
vány: Valo-Art.  (Polar könyvek) 
ISBN: 963-00-8743-X kötött: 1500 Ft 

Levin, Gail Carson: Elátkozott Ella. Geopen. 
ISBN: 963-9093-43-2 kötött: 1690 Ft 

Lloyd, Josie – Rees, Emlyn: Forró rágógumi. Ul-
pius-ház. (Fekete tulipán könyvek) 
ISBN: 963-9348-60-0 fûzött: 1680 Ft 

London, Jack: A vadon szava. Regény. Utánny.,
Pán. 
ISBN: 963-7965-45-9 fûzött: 599 Ft 

Longosz: Daphnisz és Chloé. Glória. 
ISBN: 963-9283-10-X kötött: 4200 Ft 

Lotman, Jurij Mihajlovics: Kultúra és robbanás.
Pannonica. (Pannonica kiskönyvtár) 
ISBN: 963-9252-34-4 kötött: 1600 Ft 

Lovecraft, Howard Phillips: H. P. Lovecraft
összes mûvei. 1. köt. Valhalla Páholy.. 
ISBN: 963-9393-42-8 kötött: 2790 Ft 

Ludvig József: Akkordok. A tizenkét ütemes
blues: improvizálás kezdôk részére. Koncert
1234 Kft. 
fûzött: 2147 Ft 

M
Magyar Adorján: Az aranymadár. Magánkiad. 

ISBN: 963-440-609-2 fûzött: 1400 Ft 
Magyar költôk antológiája. Tevan. 

ISBN: 963-7278-75-3 kötött: 3000 Ft 
Magyar leveleskönyv. 1. Corvina. 

ISBN: 963-13-5133-5 kötött: 9000, – Ft 
Magyar leveleskönyv. 2. Corvina. 

ISBN: 963-13-5134-3 kötött: 
Magyarország tájai. 3. Dunántúli-dombság. Me-

csek és Tolna-Baranyai-dombvidék. Környe-
zetvédelmi és Környezetgazdálkodási
Felsôoktatásért Alapítvány. 
ISBN: 963-00-6813-3 fûzött: 480 Ft 

Magyar próza az ezredfordulón. Rövidprózák és
tanulmányok. Bárka [Szerk.].
ISBN: 963-7141-84-7 fûzött: 1000 Ft 

Magyar sequens történelem. KIT Képzômûv. K. 
ISBN: 963-336-871-5 fûzött: 2490 Ft 

Malone, John: Ezredvégi jövendölések. [A XIX.
és a XX. század leghíresebb jóslatai]. Szu-
kits. 
ISBN: 963-9393-09-6 kötött: 1990 Ft 

Márai Sándor: Mágia. Helikon. 
ISBN: 963-208-726-7 kötött: 1380 Ft 

Márai Sándor: Mágia. Helikon. (Márai Sándor
mûvei) 
ISBN: 963-208-727-5 vászon: 1680 Ft 

Marketingkutatás az agrárgazdaságban. Mezô-
gazda. 
ISBN: 963-9358-25-8 fûzött: 2100 Ft 

Márkus Ferenc – Kapitány József: A fûszerpap-
rika termesztése és feldolgozása. Amit a gya-
korló házigazdának tudni kell. Mezôgazd.
Szaktudás K. (Kertészek és kertbarátok
könyvtára) 
ISBN: 963-356-350-X fûzött: 1470 Ft 

Marsden, Kathryn: Testkontroll a karcsúságért.
Alexandra. 
ISBN: 963-368-096-4 fûzött: 699 Ft 

Máté Erzsébet: Maldívra magyar!!! [Tippek és
információk]. Art Village. 
ISBN: 963-00-8023-0 fûzött: 2250 Ft 

Matthews, Rupert O.: Természeti csodák
atlasza. Merényi. 
ISBN: 963-698-042-X kötött: 6500 Ft 

Mayes, Frances: Napsütötte Toszkána, avagy
Otthon Olszországban. Tercium. 
ISBN: 963-8453-53-2 kötött: 2170 Ft 

McFadden, Christine – France, Christine: Nagy
csokoládé enciklopédia. Több mint 200 re-
cepttel. Jószöveg Mûhely. 
ISBN: 963-9134-52-X kötött: 5790 Ft 

Medved Gábor: Történetek a világ hídjairól. Terc
Kft. 
ISBN: 963-00-6871-0 kötött: 5800 Ft 

Méhes Károly – Szundi György – Cortez, And-
re: Forma-1, ezredforduló. Alexandra. 
ISBN: 963-368-086-7 kötött: 4490 Ft 

Mentes Mihály: Magyar imádság. Válogatott
versek. Kairosz. 
ISBN: 963-9406-15-5 fûzött: 1500 Ft 

Mercz Árpád – Kádár Gyula: Borászati kislexi-
kon. 2. jav. kiad. Mezôgazda. 
ISBN: 963-9358-32-0 kötött: 3500 Ft 

Mérô László: Új észjárások. A racionális gondol-
kodás ereje és korlátai. Tericum. 
ISBN: 963-8453-50-4 fûzött: 1770 Ft 

Mesterházyné Egenhoffer Olga: Világöröksé-
günk. Inkvizítor. 
ISBN: 963-9030-21-X kötött: 4980 Ft 

Mészáros István: Mindszenty és az „Ostpolitik”.
Adalékok az Ospolitik történetéhez 1957-
1971. Kairosz. 
ISBN: 963-9406-08-2 fûzött: 1700 Ft 

Michener, James Albert: A forrás: Izrael regé-
nye. 1. Európa. 
ISBN: 963-07-7080-6 kötött: 3900, – Ft (1 – 2. köt.)

Michener, James Albert: A forrás: Izrael regé-
nye. 2. Európa. 
ISBN: 963-07-7081-4 kötött: 

Millenniumi magyar történet. Magyarország tör-
ténete a honfoglalástól napjainkig. Osiris. 
ISBN: 963-389-144-2 kötött: 6500 Ft 

Miller, Judith: Régiségek közelebbrôl. [Képes
útmutató az antik tárgyak megismeréséhez
és azonosításához]. Panoráma. 
ISBN: 963-243-848-5 kötött: 4720 Ft 

Miller, Judith: Színek. Klasszikus és modern lak-
berendezési stílusok színvilága. Panoráma. 
ISBN: 963-243-861-2 kötött: 5200 Ft 

Milosz, Czeslaw: Ahogy elkészül a világ. Ver-
sek. AB-Art. 
ISBN: 80-89006-18-3 fûzött: 980 Ft 

Mindenki grafológiája. Grafodidakt – Pallas An-
tikvárium. 
ISBN: 963-9117-62-5 kötött: 5990 Ft 

Mit tegyek, hogy tôlem vásároljanak? 10 év si-
keres eladói tapasztalata Magyarországon.
Media Nox. 
ISBN: 963-86117-2-3 fûzött: 4200 Ft 

Mobil információs társadalom. Tanulmányok.
MTA Filozófiai Kutatóint.: Westel.
ISBN: 963-00-6841-9 fûzött: 1490 Ft 

Mohai V. Lajos: Tanmese Danilo Kis-tôl. Szöve-
gek innen-onnan. Felsômagyarország K. 
ISBN: 963-9280-55-0 fûzött: 1300 Ft 

Molnár Csikós László: Nevek és szavak nyomá-
ban. Nyelvmûvelô írások. JMMT. (A Jugoszlá-
viai Magyar Mûvelôdési Társaság kiskönyvtá-
ra Nyelvészet 5.) 
ISBN: 86-82043-67-X fûzött: 1200 Ft 

Montágh Imre: Mondjam vagy mutassam? Szó,
hang, gesztus. Holnap. 
ISBN: 963-346-419-6 kötött: 1800 Ft 

Móra Ferenc: Hol volt, hol nem volt. Mesék. Ka-
irosz: Barnaföldi Arch. K. 
ISBN: 963-9406-18-X kötött: 2300 Ft 

Mózes bar Képha: Paradicsom-kommentár. M.
Kvklub. (Írók, költôk, gondolkodók) 
ISBN: 963-547-560-8 kötött: 2055 Ft 

Mudri István: Digitális videózás Adobe Premie-
re 6.0 alkalmazásával. Windows/Macintosh.
ComputerBooks. 
ISBN: 963-618-269-8 fûzött: 3400 Ft 

Müller, Melissa: Anne Frank, egy lány élete.
Park. 
ISBN: 963-530-509-5 kötött: 2900 Ft 

N
Nagy Béla: Fradi – huszonhétszer! Bajnokcsa-

patok 1903–2001. Carving K.
ISBN: 963-00-9070-8 fûzött: 1899 Ft 

Nagy Gáspár: Amíg fölragyog a jászol. M.
Kvklub. 
ISBN: 963-547-573-X kötött: 1100 Ft 

Nagy Lajos, Cs.: Alapfokú helyesírási gyakorló-
könyv: 3–8. osztály. 9. kiad. Trezor. 
ISBN: 963-9088-54-4 fûzött: 510 Ft 

Nagy Lajos, Cs.: Nyelvtani elemzési gyakorló-
könyv: 7–8. osztály. 6. kiad. Trezor. 
ISBN: 963-9088-52-8 fûzött: 510 Ft 

Nagy László, J.: Az európai integráció politikai
története. 2. bôv., jav. kiad. Maxim Kvk. 
ISBN: 963-86130-3-3 fûzött: 1280 Ft 

Nagy Zoltán: A magyar litográfia története a XIX.
században. A Budapesti Pázmány Péter Tu-
dományegyetem Mûvészettörténeti és Ke-
resztényrégészeti Intézetében készült doktori
értekezés. Repr. kiad. Balassi. 
ISBN: 963-506-384-9 fûzött: 1500 Ft 

Naipaul, Vidiadhar Surajprasad: A nagy folyó
kanyarulatában. Cartafilus. 
ISBN: 963-9303-34-8 kötött: 2900 Ft 

Nánay Szilamér: Meditációk egy feltételezett
evolúció lehetôségérôl. LP Invest Kft. 
ISBN: 963-00-7724-8 kötött: 7500 Ft 

Naphimnuszok és tûzimák. Válogatás a Rig-Vé-
da himnuszaiból. Farkas L. I.
ISBN: 963-7310-76-2 fûzött: 1600 Ft 

Navratil Ferenc – Lôrincz Zoltán: Ezer év 100
templom. Hazánk legszebb templomait be-
mutató CD-ROM. Nautilus Multimédia Group. 
7950 Ft 

Nemeskürty István: Mi, magyarok. Történel-
münk ezerszáz éve. 4. jav. kiad. Akad. K. 
ISBN: 963-05-7782-8 kötött: 2400 Ft 

Németh Lajos: Gesztus vagy alkotás. Válogatott
írások a kortárs magyar képzômûvészetrôl.
MTA Mûvtört. Kut. Int. 
ISBN: 963-7381-71-6 fûzött: 2200 Ft 

Német – magyar képes szótár. Novum K. 
ISBN: 963-9334-18-9 fûzött: 4200 Ft 

Nevelési kézikönyv nem csak osztályfônökök-
nek. OKI K.: Dinasztia.
ISBN: 963-657-335-2 fûzött: 2900 Ft 

Norbu, Dawa: A másik Tibet. A hétköznapok el-
mondatlan története – 1959 elôtt és után. Ga-
bo. 
ISBN: 963-9237-87-6 kötött: 2500 Ft 

Norris, Pamela: Éva története. Holnap. 
ISBN: 963-346-473-0 kötött: 3500 Ft 

Norton, Sally – Shapland, Kate – Wadeson, Ja-
cki: Nagy szépség könyv. Alexandra. 
ISBN: 963-367-860-9 kötött: 5990 Ft 

Noth Zsuzsánna: Cickánycikcakk. Drogregény.
Masszi K. 
ISBN: 963-86208-2-X fûzött: 1490 Ft 

Nukleáris tudomány és a 20. század. MTA. (Ma-
gyarország az ezredfordulón. Mûhelytanul-
mányok) 
ISBN: 963-508-322-X fûzött: 500 Ft 

O
Obádovics J. Gyula: Lineáris algebra példákkal.

Középiskolai tanulók, fôiskolai és egyetemi
hallgatók, valamint mûszaki és gazdasági
szakemberek számára, gyakorlati alkalmazá-
sokkal. Scolar. 
ISBN: 963-9193-56-9 kötött: 2750 Ft 

Ockrent, Christine: Hillary Clinton. Szerelem és
hatalom. Etoile K. 
ISBN: 963-7710-19-1 fûzött: 1490 Ft 

Okolicsny Márta – Rozványi Dávid: Személyes
eladás. BBS-E K.  (Hétköznapi marketing) 
ISBN: 963-00-8197-0 fûzött: 870 Ft 

Oláh Sándor: Csendes csatatér. Kollektivizálás
és túlélési stratégiák a két Homoród mentén,
1949–1962. Pro-Print. (Múltunk könyvek) 
ISBN: 973-9311-80-6 kötött: 2128 Ft 

Onagy Zoltán: Szerelmeskönyv. Ister. (Ister
kortárs írók) 
ISBN: 963-9243-49-3 fûzött: 1500 Ft 

Örkény István: Drámák. 1. köt., Új Palatinus. 
ISBN: 963-9380-30-X kötött: 6650, – Ft (1 – 3 köt.)

Örkény István: Drámák. 2. köt., Új Palatinus. 
ISBN: 963-9380-31-8 kötött: 

Örkény István: Drámák. 3. köt., Új Palatinus. 
ISBN: 963-9380-32-6 kötött: 

Ormos Mária – Harsányi Iván: Mussolini. Pan-
nonica. (Fekete-fehér) 
ISBN: 963-9252-35-2 kötött: 2490 Ft 

Orosz István: A szellem helye. Új Mandátum. 
ISBN: 963-9336-40-8 fûzött: 1980 Ft 

Orosz László Vladimir: A jelen és az idô. Stalker
Stúdió. 
ISBN: 963-00-8633-6 fûzött: 1990 Ft 

Ostrogorsky, Georg: A bizánci állam története.
Osiris. (Osiris tankönyvek)
ISBN: 963-389-117-5 kötött: 3800 Ft 

Ö
Ötven vadász emlékeibôl. 9. TerraPrint. 

ISBN: 963-9186-37-6 kötött: 2200 Ft 

P
Pajor András: Éjjeli fohász az ôzek életéért. Re-

metemesék felnôtteknek. Korda. 
ISBN: 963-9332-40-2 fûzött: 890 Ft 

Pál Erzsébet: Az élet színháza. Szerzô. 
ISBN: 963-00-6515-0 fûzött: 1500 Ft 

Pálinkás István: Valaki a Zhong guo negyedbôl.
Keystone. 
ISBN: 963-00-8090-7 fûzött: 1500 Ft 

Pál József, N.: „Tisztának a tisztát ôrizzük meg”.
Tanulmányok, kritikák a huszadik századi ma-
gyar irodalomról és történelemrôl. Felsôma-
gyarország K. 
ISBN: 963-9280-51-8 fûzött: 1900 Ft 

Páll Endre: Mozaikok vadászéletembôl. TerraP-
rint. 
ISBN: 963-9186-39-2 kötött: 2200 Ft 

Palotás Petra: Bangkok titkai. Art Village. 
ISBN: 963-00-8682-4 fûzött: 1290 Ft 

Pályi András: Provence-i nyár. Válogatott és új
elbeszélések. Kalligram.
ISBN: 80-7149-430-5 fûzött: 2490 Ft 

Papadaki, Alkuoni: A Hold színe. Kairosz. 
ISBN: 963-9406-09-0 fûzött: 1680 Ft 

Párizs könnyei. A francia líra gyöngyszemei.
Kassák. 
ISBN: 963-9100-62-5 kötött: 1600 Ft 

Páskándi Géza: Méltó túlélés. Levelek, esszék,
társadalompolitikai tanulmányok, interjúk,
1978–1995. Hamvas Int. (Arc és álarc) 
ISBN: 963-00-8562-3 fûzött: 1800 Ft 

Pék Pál: Arccal a semminek. Válogatott és új
versek. Pro Pannonia. (Pannónia könyvek) 
ISBN: 963-9079-77-4 kötött: 1500 Ft 

Péter Jánosné: Süteményeskönyv. 800 recept

Péter Jánosné gyûjtésében. 25. kiad.Papp-
Ker Kft. 
ISBN: 963-03-9090-6 fûzött: 800 Ft 

Peter, Marc: Macromedia Flash 5. interaktív
web-oldalak készítése. Extra-Plan Kft. 
ISBN: 963-00-7857-3 fûzött: 3980 Ft 

Pethô Bertalan: A filozófia híg mosléka. Marxiz-
mus és átfolyásai a posztmodernbe/poszt-
kommunizmusba. Platon. 
ISBN: 963-86061-4-2 fûzött: 2990 Ft 

Pethô Bertalan – Pomogáts Béla: Nehéz hûség-
ben. Portrék a Kárpát-medence magyarjairól
a rendszerváltozás elôtt, 1969–1989. Platon. 
ISBN: 963-86061-3-4 fûzött: 3900 Ft 

Petiska, Eduard: Görög mondák és regék. Hol-
nap. 
ISBN: 963-346-474-9 kötött: 2600 Ft 

Petôfi Sándor: Petôfi Sándor összes költemé-
nyei. 1. köt. Ciceró. 
ISBN: 963-539-348-2 kötött: 2290 Ft

Petôfi Sándor: Petôfi Sándor összes költemé-
nyei. 2. köt., Ciceró. 
ISBN: 963-539-349-0 kötött: 

Petrich Károly: A Velencei táj lepkevilága. Mezô-
gazd. Szaktudás K.
ISBN: 963-356-337-2 fûzött: 2980 Ft 

Pfister, Herta: Ószövetségi asszonyok. Akik
megnyerték tetszésünket. Pont. 
ISBN: 963-9312-34-7 fûzött: 1260 Ft 

Picasso, Marina – Valentin, Louis: Nagyapám.
Etoile K. 
ISBN: 963-7710-18-3 fûzött: 1690 Ft 

Pik Katalin: A szociális munka története Magyar-
országon, 1817–1990. Hilscher Szociálpol.
Egyes. (Szociális szakképzés könyvtára) 
ISBN: 963-00-8873-8 fûzött: 1400 Ft 

Piros a vér a pesti utcán. Az 1956-os forradalom
versei és gúnyiratai. Írott Szó Alapítvány:
1956-os M. Forradalom Tört. Dok. és Kut. Int.
Közalapítványa: M. Napló. 
ISBN: 963-00-8222-5 kötött: 2492 Ft 

Plouffe, Éric: A teknôs és a nyúl. Alexandra. (Ici-
ke-picike mesetár) 
ISBN: 963-368-034-4 kötött: 399 Ft 

Plouffe, Éric: Az égig érô paszuly. Alexandra.
(Icike-picike mesetár) 
ISBN: 963-368-037-9 kötött: 399 Ft 

Plouffe, Éric: Jancsi és Juliska. Alexandra. (Ici-
ke-picike mesetár) 
ISBN: 963-368-032-8 kötött: 399 Ft 

Plouffe, Éric: Rút kiskacsa. Alexandra. (Icike-pi-
cike mesetár) 
ISBN: 963-368-033-6 kötött: 399 Ft 

Plutarkhosz: Párhuzamos életrajzok. 1. köt.,
Osiris. (Sapientia humana) 
ISBN: 963-379-925-2 kötött: 

Plutarkhosz: Párhuzamos életrajzok. 2. köt.
Osiris. (Sapientia humana) 
ISBN: 963-379-926-0 kötött: 

Poe, Edgar Allan: Edgar Allan Poe összes mû-
vei. 1. Szukits. 
ISBN: 963-9344-02-8 kötött: 3200 Ft 

Poe, Edgar Allan: Edgar Allan Poe összes mû-
vei. 2. Szukits. 
ISBN: 963-9393-36-3 kötött: 3300 Ft 

Pol, Anne-Marie: A messzirôl jött fiú. Passage.
(Táncolj! 5.) 
ISBN: 963-228-294-9 fûzött: 595 Ft 

Pol, Anne-Marie: Nina rivaldafényben. Passage.
(Táncolj! 6.) 
ISBN: 963-228-299-0 fûzött: 595 Ft 

Polcz Alaine: Ideje a meghalásnak. Tanulmá-
nyok. 2. kiad. Pont. 
ISBN: 963-9312-31-2 fûzött: 1680 Ft 

Polgár Gyula: Rendszerváltók kiskátéja. Szer-
zô. 
ISBN: 963-440-607-6 fûzött: 690 Ft 

Ponori Thewrewk Aurél: Divina astronomia.
Csillagászat Dante mûveiben. MCSE. 
ISBN: 963-00-8395-7 fûzött: 896 Ft 

Potok, Chaim: Davita hárfája. Ulpius-ház. 
ISBN: 963-9348-62-7 fûzött: 1980 Ft 

Pullman, Philip: Rubin és füst. Geopen. 
ISBN: 963-9093-42-4 kötött: 1690 Ft 

Putnicki, Patti: Mit ne mondj szex közben! Lazi
K. 
ISBN: 963-9227-94-3 kötött: 890 Ft 

Puzo, Mario: A szicíliai. M. Kvklub. 
ISBN: 963-547-503-9 kötött: 2100 Ft 

Q
Quadrupani, Carlo Giuseppe: Útmutatás jámbor

lelkek számára a lelki életben való kételyek
megoldására. Kairosz. 
ISBN: 963-9406-14-7 fûzött: 1680 Ft 

Quint, Michel: Borzalmas kertjeink. Regény.
Etoile K. 
ISBN: 963-7710-09-4 fûzött: 990 Ft 

R
Rada, Roberta: Tabus und Euphemismen in der

deutschen Gegenwartssprache. Mit besonde-
rer Berücksichtigung der Eigenschaften von
Euphemismen. Akad. K. 
ISBN: 963-05-7817-4 fûzött: 5600 Ft 

Radics Péter: Tisztítótûz, most! Egy-személyes
krónika... és vallomás: gondolatkísérlet – em-
lékezés – interjú. Alexandra. 
ISBN: 963-368-179-0 fûzött: 1999 Ft 

Rajneesh, Bhagwan: A fû nô magától. Nyolc elô-
adás a zenrôl a poonai asramban, Indiában,



1975 elején. Amrita. 
ISBN: 963-9234-05-2 fûzött: 1300 Ft 

Rejtô Jenô: A néma revolverek városa és más
történetek. Alexandra. (Rejtô Jenô összegyûj-
tött mûvei 1.) 
ISBN: 963-368-084-0 kötött: 1999 Ft 

Rejtô Jenô: Piszkos Fred, a kapitány és más
történetek. Alexandra. (Rejtô Jenô összegyûj-
tött mûvei 2.) 
ISBN: 963-368-085-9 kötött: 1999 Ft 

Ribó Pongrácz Éva: Madarakból lettünk. Cigány
gyermekek képei. Pro Pannonia. (Pannónia
könyvek) 
ISBN: 963-9079-76-6 kötött: 2290 Ft 

Rice, Anne: Pandora. Új vámpírtörténetek. Szu-
kits. 
ISBN: 963-9393-20-7 kötött: 2890 Ft 

Rigó Béla: Zengô ABC. Alexandra. 
ISBN: 963-368-098-0 kötött: 1899 Ft 

Róbert László: Allah nevében? Kossuth. 
ISBN: 963-09-4301-8 fûzött: 1400 Ft 

Roberts, Nora: Csendes öböl. Gabo. 
ISBN: 963-9237-56-6 fûzött: 990 Ft 

Robinson, Kim Stanley: Vörös Mars. 2. köt. N &
N Kvk. (Möbius) 
ISBN: 963-9229-10-5 fûzött: 1390 Ft 

Romák és oktatás. Iskolakultúra [Szerk.]. (Isko-
lakultúra-könyvek 8.) 
ISBN: 963-00-8517-8 fûzött: 1500 Ft 

Ross, David, Sir: Arisztotelész. Osiris. (Historia
philosophiae) 
ISBN: 963-389-127-2 kötött: 3000 Ft 

Rózsás János: Duszja nôvér. Canissa. 
ISBN: 963-9379-08-5 kötött: 1980 Ft 

S
Sajtok nagy könyve. Hogy jobban értékeljük és

élvezzük a sajtokat a nagy, képes sajtlexikon-
nal. Aréna 2000. 
ISBN: 963-85515-0-X kötött: 5980 Ft 

Salamon Gábor – Zalotay Melinda: Mentsd meg
a világot, ne csinálj semmit! 1100 választási
idézet. Cartafilus. 
ISBN: 963-9303-39-9 fûzött: 1400 Ft 

Salgó Sándor: Önismeret – emberismeret. Új
gyakorlati jellem- és képességtan: [frenoló-
gia]. Lazi K. (Pentagramma könyvek) 
ISBN: 963-9227-83-8 kötött: 2800 Ft 

Sándorné Új Éva: Pénzügyek mindenkinek.
tesztek, feladatok, megoldások. Variant-Médi-
a. 
ISBN: 963-00-6765-X kötött: 5400 Ft 

Sárközi Irma: Kemény idôk. Megsárgult képek
egy letûnt paraszti világból.Felsômagyaror-
szág K. 
ISBN: 963-9280-48-8 kötött: 1500 Ft 

Schmidt, Annie M. G.: Macskák társasága. Ani-
mus. (Andersen-díjas írók) 
ISBN: 963-9307-33-5 kötött: 1290 Ft 

Schmidt Egon: Védjük madarainkat! Mezôgazd.
Szaktudás K. 
ISBN: 963-356-353-4 kötött: 1190 Ft 

Schulz, Manfred: Pipázók könyve. 2. kiad. Vin-
ce. 
ISBN: 963-9323-38-1 kötött: 1895 Ft 

Schwalm, Erika: Ikebana. A virágrendezés ôsi
japán mûvészete. Szukits. 
ISBN: 963-9393-62-2 fûzött: 2590 Ft 

Sebôk Anna, P.: Kolozsvári perek 1956. Ham-
vas Int. (Arc és álarc) 
ISBN: 963-00-8563-1 fûzött: 2700 Ft 

Segesváry Victor: A nyugati civilizáció ezredvé-
gi válsága. Kairosz. 
ISBN: 963-9406-16-3 fûzött: 2800 Ft 

Sekszpír Kálmánka: Pirospozsgás gyerkôcök a
rohadék marslakók ellen. Második Kv. BT. 
ISBN: 963-86215-1-6 fûzött: 990 Ft 

Shakespeare, William: Macbeth ; A velencei kal-
már. Magvetô.
ISBN: 963-14-2276-3 kötött: 1790 Ft 

Sibley, Brian: A Gyûrûk Ura: hivatalos filmkönyv.
Szukits-Alexandra. 
ISBN: 963-9393-71-1 fûzött: 2690 Ft 

Simkó János: Chaplin kalapja. Híres emberek
kedvenc tárgyai. Kossuth.
ISBN: 963-09-4300-X kötött: 1980 Ft 

Simonyi Mária: Örökzöldek fehérben – feketé-
ben. [A legszebb szerelmes francia aforiz-
mák]. 2. kiad. Media Nox. 
ISBN: 963-8617-19-5 fûzött: 980 Ft 

Smink mester [CD-ROM]. 1. Unit Kft. 
4200 Ft

Sobor Antal: Esztendôk. Naplójegyzetek,
1996–2000. Árgus. 
ISBN: 963-9102-40-7 fûzött: 1150 Ft 

Sólem Aléhem: Tevje, a tejesember avagy He-
gedûs a háztetôn. Tericum.
ISBN: 963-8453-55-9 kötött: 1570 Ft 

Somodi Henrietta: Zsidók Bács-Kiskun megyé-
ben. Makkabi. 
ISBN: 963-7475-65-6 fûzött: 1800 Ft 

Sörös István: Vízben álló piramisok, lebegô kö-
vek. Mandorfi BT. 
ISBN: 963-00-8105-9 kötött: 5000 Ft 

Starkey, David: I. (Angliai) Erzsébet. Egy leen-
dô királynô tanulóévei. Gabo. 
ISBN: 963-9237-84-1 kötött: 2800 Ft 

Stine, R. L.: Libabôr. 11. A színpad fantomja.
Passage. 
ISBN: 963-228-300-7 fûzött: 595 Ft 

Stine, R. L.: Libabôr. 12. Óvakodj a hóembertôl!
Passage. 

ISBN: 963-228-301-5 fûzött: 595 Ft 
Straub, Peter: Rejtély. Animus. 

ISBN: 963-9307-43-2 fûzött: 1490 Ft 
Sumonyi Zoltán: Az oroszlán torka. Történelmi

regény. M. Kvklub. 
ISBN: 963-547-570-X kötött: 1650 Ft 

Sütô András: Kalandok könyve. Pallas-Akadé-
mia. (Sütô András munkái) 
ISBN: 973-8079-38-1 kötött: 2450 Ft 

Sz
Szabó Imréné: Galgóczi Erzsébet, 1930–1989:

bibliográfia. Ménfôcsanaki Petôfi S. Ált. Mû-
vel. Közp. 
ISBN: 963-00-8077-X fûzött: 1307 Ft 

Szabó István: Gyökérzöldségfélék. Szaktudás
K. 
ISBN: 963-86170-0-4 kötött: 980 Ft 

Szabó Kornélia: Meseköntösben. Szólások,
mondások, játékos feladatok. Aranyhal. 
ISBN: 963-9394-30-0 kötött: 1499 Ft 

Szabó Lôrinc: Vers és valóság ; Bizalmas ada-
tok és megjegyzések. Osiris. (Osiris klasszi-
kusok) 
ISBN: 963-389-089-6 kötött: 3200 Ft 

Szalai József: Növényi életjelenségek a kert-
ben. Szaktudás K. (Kert-ésszel...) 
ISBN: 963-8617-02-0 kötött: 1980 Ft 

Szalai Sándor, Z.: Sors és történelem. Tanulmá-
nyok Gárdonyi Gézáról. Felsômagyarország
K. 
ISBN: 963-9280-47-X fûzött: 1500 Ft 

Szalay Jeromos: Igazságok Közép-Európa kö-
rül. Építsük fel újra, amit leromboltak!: a Ma-
gyar Pör. Magyar Élettér Alapítvány. 
fûzött: 2583 Ft 

Számadás. Hollandiai Mikes Kelemen Kör,
1951–2001. Kalligram. 
ISBN: 80-7149-417-8 fûzött: 1500 Ft 

Szász Imre: Az Emlékezés tava. Regény. Euró-
pa. 
ISBN: 963-07-7082-2 kötött: 1700 Ft 

Szász István Tas: Egy haza – két ország. 1. Egy
orvos adventi levelei: egy – hazájában – or-
szágot cserélni kényszerült orvos adventi le-
velei, 1985–2000. Accordia. 
ISBN: 963-9242-67-5 fûzött: 850 Ft 

Szász Péter Zsolt: Királyerdô-hegység: turiszti-
kai kalauz. Pallas-Akadémia. (Erdély hegyei
17.) 
fûzött: 1815 Ft 

Szávai Géza: Székely Jeruzsálem. Esszére-
gény az identitásról. 2. kiad. Pont. (Conflux) 
ISBN: 963-9312-33-9 kötött: 4800 Ft 

Szebeni András – Hernádi Gyula: Látott dol-
gok... Pécs. Alexandra. 
ISBN: 963-368-083-2 kötött: 7900 Ft 

Székedi Ferenc: Zsögödbôl a világ. Szövegek,
1999-2001. Pallas-Akadémia. 
fûzött: 2650 Ft 

Székelyföld és Erdély [Elektronikus dokumen-
tum]. Arcanum. (Arcanum digitéka) 
ISBN: 963-9374-14-8 5600 Ft 

Szekfû Gyula: Állam és nemzet. Tanulmányok a
nemzetiségi kérdésrôl. Lucidus. (Kisebbség-
kutatás könyvek) 
ISBN: 963-86163-6-9 fûzött: 2950 Ft 

Szenczi Molnár Albert emlékezete. Lilium Au-
rum. 
ISBN: 80-8062-087-3 kötött: 1900 Ft 

Szenkovits Péter: Meg tudod csinálni. Magánki-
ad. 
ISBN: 963-440-475-8 kötött: 1499 Ft 

Szentek a magyar középkorból. 2. Legendák és
csodák. 13-16. század. Osiris. (Millenniumi
magyar történelem. Források) 
ISBN: 963-389-123-X kötött: 3280 Ft 

Szigeti Andor: Népi konyha Tiszán innen – Ti-
szán túl. A Kiskunság, a Jászság, Észak-
Bácska, a kalocsai Sárköz, a Nagykunság,
Csongrád és Szeged környéke ételei. Plané-
tás. (Jelenlévô múlt) 
ISBN: 963-9014-84-2 kötött: 3500 Ft 

Szíj Rezsô: Önéletrajzi eszmélôdés az irigység-
rôl. Szenci Molnár Társ. 
ISBN: 963-250-010-5 fûzött: 1280 Ft 

Szindbád Palotán. Krúdy Gyula és Várpalota
novellák és tanulmányok tükrében. Szindbád.
(Szindbád könyvek) 
ISBN: 963-86192-0-1 fûzött: 800 Ft 

Szlovákia védett növényei. Lilium Aurum. 
ISBN: 80-8062-105-5 fûzött: 1200 Ft 

Szôke Ágnes – Kissné Szemerédi Gizella: Mito-
lógiai séta a Belvárosban. Masszi K. 
ISBN: 963-86208-0-3 fûzött: 1452 Ft 

Szószóró. Rejtvényes könyvhistória: könyv-, ol-
vasás- és kultúratörténeti mozaik. Pont. 
ISBN: 963-9312-35-5 fûzött: 1290 Ft 

Születtem.... Hagyar színészek önéletrajzai. Új,
jav. kiad. Palatinus.  (Curriculum vitae) 
ISBN: 963-9380-18-0 kötött: 3800 Ft 

T
Tamási Áron: Ábel. trilógia. Ciceró. 

ISBN: 963-539-352-0 kötött: 2190 Ft 
Tandori Dezsô: Sohamár. De minek? A holló

megváltása: esszék, regénybe foglalva. Ister.
(Ister kortárs írók) 
ISBN: 963-9243-51-5 fûzött: 1600 Ft 

Tanulmányok a neveléstudomány körébôl 2001.
A Magyar Tudományos Akadémia Pedagógi-

ai Bizottságának gyûjteménye. Osiris. 
ISBN: 963-389-169-8 kötött: 3200 Ft 

Tarján Tamás: Kengyelfutó. Úton kortárs költôk
mûvei között. Pont.
ISBN: 963-9312-32-0 fûzött: 1380 Ft 

Tattay Levente: A bor és az agrártermékek ere-
detvédelme. Mezôgazda. 
ISBN: 963-9358-30-4 fûzött: 2800 Ft 

Tersánszky J. Jenô: A Sámsonok. Holnap. (Ter-
sánszky Józsi Jenô mûvei) 
ISBN: 963-346-476-5 kötött: 2200 Ft 

Thoma, Helga: „Madame, hû kedvesem ...”. A
francia királyok szeretôi. Gabo. (Királyi házak) 
ISBN: 963-9237-78-7 kötött: 1990 Ft 

Thoughts on the business of life. K.u.K. K. 
ISBN: 963-9384-08-9 kötött: 3980 Ft 

Ti-Tonisza: Kôszikla. Tibeti regény. Karaván. 
ISBN: 963-00-8409-0 kötött: 2800 Ft 

Tôke Péter: Maffiózók kézikönyve. Intermix In-
tern. Holding.  (Eastern-bestseller könyvek) 
ISBN: 963-00-9019-8 fûzött: 1498 Ft 

Tolkien, John Ronald Reuel: J. R. R. Tolkien me-
séi. Szukits. 
ISBN: 963-9393-70-3 kötött: 2290 Ft 

Tóth Árpád: Tóth Árpád összes versei és novel-
lái. Szukits. 
ISBN: 963-9393-37-1 kötött: 2890 Ft 

Tóth József: Magyar fényképészek arcképcsar-
noka. Interart. 
ISBN: 963-8035-87-0 fûzött: 2900 Ft 

Tóth László: Kéttucat. Árgus: Vörösmarty Társ. 
ISBN: 963-9102-39-3 fûzött: 1000 Ft 

Tudomány és technika évrôl évre. Felfedezések
és találmányok az elmúlt száz évbôl, melyek
életünket átalakították. Athenaeum 2000. 
ISBN: 963-9261-67-X kötött: 11990 Ft 

Tudomány és technika évrôl évre. Felfedezések
és találmányok az elmúlt száz évbôl, melyek
életünket átalakították. Athenaeum 2000. 
ISBN: 963-9261-67-X kötött: 6490 Ft 

Tudós Zsa Zsa: Lakomás könyv földlakóknak
hétlépésben. Energiák az asztalon.Pallas An-
tikvárium. 
ISBN: 963-9117-65-X fûzött: 1980 Ft 

Tunyogi László: Az út. Hírbörze Kft. 
ISBN: 963-00-8613-1 kötött: 1980 Ft 

Turgeon, Stéphane: A három kismalac. Ale-
xandra. (Icike-picike mesetár) 
ISBN: 963-368-036-0 kötött: 399 Ft 

Turgeon, Stéphane: Rosszcsont Kata és a há-
rom medve. Alexandra.  (Icike-picike mesetár) 
ISBN: 963-368-035-2 kötött: 399 Ft 

Turgeon, Stéphane – Zapp – Cserna György:
Berta, a gôzmozdony. Alexandra. (Zenélô la-
pozók) 
ISBN: 963-367-948-6 kötött: 999 Ft 

Turgeon, Stéphane – Zapp – Cserna György:
Piroska, a tûzoltó. Alexandra. (Zenélô lapo-
zók) 
ISBN: 963-367-947-8 kötött: 999 Ft 

Turgeon, Stéphane – Zapp – Cserna György:
Rudi, a repülô. Alexandra. (Zenélô lapozók) 
ISBN: 963-367-949-4 kötött: 999 Ft 

Turgeon, Stéphane – Zapp – Cserna György:
Szirén, a mentôautó. Alexandra. (Zenélô la-
pozók) 
ISBN: 963-367-946-X kötött: 999 Ft 

Tüskés Gábor – Knapp Éva: Népi vallásosság
Magyarországon a 17–18. században. Forrá-
sok, formák, közvetítôk. Osiris. 
ISBN: 963-389-046-2 fûzött: 2800 Ft 

U
Ufkir, Malika – Fitoussi, Michele: A hercegnôk

útja. Húsz év börtön. Európa. 
ISBN: 963-07-7083-0 kötött: 1900 Ft 

Új versek. A középnemzedék antológiája.
Masszi K. 
ISBN: 963-86208-5-4 fûzött: 1000 Ft 

V
Vadas József: Biedermeier. A polgári otthon és

lakáskultúra. Geopen. 
ISBN: 963-9093-41-6 kötött: 5990 Ft 

Vágó Zsuzsanna: A szeretet kiskönyve. Kassák. 
ISBN: 963-9100-61-7 kötött: 990 Ft 

Vajda András: Artroszkópiára várva. Amit az ízü-
leteken végzett tükrözésekrôl az érintettek-
nek tudni kell. Golden Book. 
ISBN: 963-8232-60-9 fûzött: 1490 Ft 

Válaszok egy szexhirdetésre. Aqua Oriens K. 
ISBN: 963-00-8211-X fûzött: 1290 Ft 

Vámbéry Ármin: Küzdelmeim. Lilium Aurum.
(Vámbéry könyvek) 
ISBN: 80-8062-104-7 kötött: 2900 Ft 

Varga Kálmán: Mária Terézia Eszterházán. Mû-
emlékek Áll. Gondnoksága. 
ISBN: 963-00-6197-X kötött: 3000 Ft 

Várhelyi András: A rózsaszín disznó balladája.
Szatirikus közéleti mesék, novellák, esszék.
Tevan. 
ISBN: 963-7278-76-1 kötött: 1250 Ft 

Varnusz Egon: A rejtélyes budapesti sakkvilág-
bajnok, avagy Bobby Fischer 252 elemzett
játszmája. Varnusz Ágnes Fordító és Tolmács
Bt. 
ISBN: 963-00-8953-X fûzött: 2000 Ft 

Veér András: Útitársak. 2. kiad. Animula. 
ISBN: 963-86115-9-6 fûzött: 1990 Ft 

Vég Gábor: Magyarország királyai és királynôi.
5. kiad. Maecenas: Talentum. 

ISBN: 963-645-109-5 963-203-049-4 kötött: 1990 Ft 

Végh Attila: A süllyedés metafizikája. Kairosz. 
ISBN: 963-9302-73-2 fûzött: 1200 Ft 

Verebics János: Elektronikus gazdasági kap-
csolatok joga. Az információs társadalom jo-
gának alapkérdései az európai jogharmonizá-
ció keretében. HVG-ORAC. 
ISBN: 963-9404-07-1 fûzött: 5040 Ft 

Veress Albert: Komisz kamasz. Serdülôkrôl ser-
dülôknek, de nem csak.... Pallas-Akadémia.
(Dióhéjban 1.) 
ISBN: 973-8079-28-4 fûzött: 1300 Ft 

Veress Dániel – Németh László: „Benned róvom
erdélyi adómat”. Németh László és Veress
Dániel levélváltása, 1959-1975. Pallas-Aka-
démia.  (Bibliotheca Transsylvanica) 
fûzött: 1980 Ft 

Veress István: Így gondozd a kutyádat! 101 ta-
nács kezdôknek és haladóknak. Urbis. 
ISBN: 963-9291-16-1 fûzött: 950 Ft 

Veress István: Német dog. Saxum. (Az én ku-
tyám) 
ISBN: 963-9308-32-3 kötött: 1490 Ft 

Veress István: Óriás schnauzer. Saxum. (Az én
kutyám) 
ISBN: 963-9308-31-5 kötött: 1490 Ft 

Verstár. A magyar líra klasszikusai [Elektronikus
dokumentum]. Arcanum.  (Arcanum digitéka) 
ISBN: 963-85923-1-1 6160 Ft 

Vian, Boris: Venyigeszú és plankton. PolgART. 
ISBN: 963-9306-25-8 fûzött: 1300 Ft 

Vicei Károly: Nyolc napon túl gyógyuló közérzet.
Szabad jegyzetek, börtönlevelek. Presen. 
ISBN: 963-9249-05-X fûzött: 1200 Ft 

Villon, Francois: Francois Villon összes versei.
Lazi K. 
ISBN: 963-9227-89-7 kötött: 1790 Ft 

Virág Teréz: „Mély kútba tekinték ...”. Válogatott
tanulmányok. Animula. 
ISBN: 963-941-002-0 fûzött: 1680 Ft 

Vitaminok, gyógynövények, ásványi anyagok.
Reader’s Digest válogatás. Reader’s Digest
K. 
ISBN: 963-8475-49-8 kötött: 7490 Ft 

W
Wangerin, Walter: Jézus tanúja, Pál apostol. A

misszionárius. Heted7 Világ.  (Kincsestár: a
XXI. század sorozata) 
ISBN: 963-86185-1-5 kötött: 3920 Ft 

Wei Hui: Sanghaj Baby. BestLine. 
ISBN: 963-528-546-9 kötött: 1990 Ft 

Weis, Margaret – Hickman, Tracy: Dragonlance
krónikák. 2. Raistlin lánya. Szukits. 
ISBN: 963-9344-84-2 kötött: 2390 Ft 

Weiss, Ellen: Shrek. Ulpius-ház. 
ISBN: 963-9348-59-7 kötött: 1280 Ft 

Wells, Rebecca: Vagány nôk klubja. A Ya-Ya
Testvériség isteni titkai. Ulpius-ház. (Fekete
tulipán könyvek) 
ISBN: 963-9348-56-2 fûzött: 1880 Ft 

Whittaker, Tom – Dodd, Johnny: Mindig maga-
sabbra. Bastei Budapest. 
ISBN: 963-296-508-6 kötött: 2278 Ft 

Wieber Orsolya: Otthonunk dísze, a gobelin.
Wieber & Wieber. 
ISBN: 963-00-8253-5 kötött: 4200 Ft 

Williams, Tennesee: Drámák. Európa. 
ISBN: 963-07-7015-6 fûzött: 2600 Ft 

Winston, Robert – Oliwenstein, Lori: Az emberi
csoda. Alexandra. 
ISBN: 963-368-175-8 kötött: 6990 Ft 

Wodehouse, Pelham Grenville: Koktéltájm. Ge-
open. 
ISBN: 963-9093-44-0 fûzött: 1490 Ft 

Wok. M. Kvklub. 
ISBN: 963-547-522-5 kötött: 1690 Ft 

Wolverton, Dave: Egy igen különös utazás. Me-
dia Nox. 
ISBN: 963-86171-3-6 fûzött: 1590 Ft 

Z
Zelk Zoltán: Sirály. Sinka E. 

ISBN: 963-440-655-6 kötött: 1200 Ft 

Zilahy Lajos: A lélek kialszik. Osiris. (Millenniu-
mi könyvtár 157.) 
ISBN: 963-389-175-2 kötött: 980 Ft 

Zinner Tibor: A kádári megtorlás rendszere.
Hamvas Int. (Arc és álarc) 
ISBN: 963-00-8565-8 fûzött: 2900 Ft 

Zs
Zsolnai László: Ökológia, gazdaság, etika. Heli-

kon. (Helikon universitas: közgazdaságtan) 
ISBN: 963-208-734-8 kötött: 1950 Ft
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Az összeállítás a Könyvtárellátó Közhasznú
Társaság információs rendszere alapján
készült. A felsorolt könyveket a Könyvtárel-
látó már felajánlotta megvásárlásra a
könyvtáraknak, ill. megrendelhetôk a társa-
ság home lapján (www.kello.hu).



A            Kiadó ajánlata
Bertényi Iván – Gyapay Gábor: 
Magyarország rövid története 6. kiadás
664 oldal, 3500 Ft

Vég Gábor: 
Magyarország királyai és királynôi
5. kiadás
160 oldal, 1990 Ft

Roger Price:
Franciaország története 2. kiadás
380 oldal, 2800 Ft

Kurt Vonnegut:
Az ötös számú vágóhíd 3. kiadás

256 oldal, 1650 Ft

Zórád Ernô: 
Kalandozások egy régi fiákeren

A mintegy száz színes reproduk-
ció válogatást nyújt a kilencven-
éves mester rendkívüli életmûvé-
bôl. Az eltûnt Tabán világát idézô
képekkel csakúgy, mint híres
illusztrációival, képregényei rész-
leteivel.
AAllbbuummmméérreett,,  kkeemméénnyyttáábbllááss,,  113366  oollddaall,,
55550000  FFtt

A Fekete Sas Kiadó a Bp. VI. ker. Eötvös u. 10.
alatt is nyitott irodát (tel./fax: 322 7263), 

ahol vásárlóinknak 10% kiadói engedménnyel
kínáljuk könyveinket.

A Fekete Sas Kiadó újdonsága






