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A Móra Kiadó
szeretettel és sok újdonsággal várja olvasóit
a Millenáris Parkban, április 24–26. között

megrendezésre kerülô
Gyermekkönyvnapokon

KÍNÁLATUNKBÓL

Janikovszky Éva
Ha én felnôtt volnék
1250 Ft

Egressy Zoltán
Csimpi szülinapja
1150 Ft
A meseregény fôhôse, Csimpi, a
kismajom, aki elrabolt nagyszü-
lei keresésére indul. Útja során
igaz barátokra lel. Végül a min-
denkin segítô Ûzô professzor
segítségével nemcsak a nagyszü-
leit, hanem a boldogságot is
megtalálja.

Nanetti, Angela
Nagyapó a cseresznyefán
(Az én könyvtáram sorozat)
Nagyapó olyan bizalmas vi-
szonyban volt a cseresznyefájá-
val, hogy ugyanazt a nevet adta
neki, amit a lányának – mind-
kettôjük a Boldogság nevet kap-
ta. Csodálatos cseresznyefa volt,
és csodálatos volt a nagyapa is.
Unokája, Tonino tôle tanult
fára mászni, tôle tudta meg,
hogy a növények érzô lények, és
hogy egy Alfonsina nevû liba
családtag lehet.
1280 Ft

Fekete István
Hú
(Fekete István mûvei sorozat)
Hú, a bagoly egy folyóparti bar-
langban született. Mielôtt kire-
pülhetett volna, megjelent a
barlangban az ember, és magá-
val vitte két testvérével együtt. S
amikor végre visszanyeri sza-
badságát, vajon tud-e, akar-e
élni vele…
1350 Ft

Finnugor regék és mondák
(Regék és mondák sorozat)
A sorozat legújabb kötete az
uráli nyelveket beszélô népek
folklórjából válogat. A másfél
száz történetbôl megismerhet-
jük e töredék népek életének
színterét, természeti, földrajzi
környezetüket, egykori élet-
módjukat, szokásaikat.
1650 Ft



AZ ANIMUS KIADÓ AJÁNLATA A GYERMEKKÖNYVNAPOKRA

Barátaink, az állatok sorozat
Medvék az istállóban
Nyuszik a fürdôszobában
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Marci képregénysorozat
Hopp, egy légy! / Papó elázik

(megjelenik júniusban)

Peggy Sue és a szellemek
A kék kutya napja
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A   P A S S A G E  K I A D Ó   Ú J D O N S Á G A I

Könyvrendelés: Passage Kiadó, 1137 Budapest, Szent István park 20/a. Tel./fax: 320-9706, 320-0533, 349-1760
E-mail: info@passagekiado.datanet.hu    Honlap: www.passagekiado.hu
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Te + Én = ❤ sorozat
Szerelem a vidámparkban
Álmaim fiúja
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Táncolj! sorozat
Mo rózsája

Névtelen levél

Libabôr sorozat
Zongoraleckék

Kísértet a szomszédban
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David nem hagyja magát
1390 Ft
A Bradley, az osztály réme szerzôjének
új könyve.

A nagy Gilly Hopkins
1390 Ft

Andersen-díjas írók sorozat
Macskák társasága
1290 Ft

A cseregyerek
1290 Ft



A  G e s t a  K i a d ó  a j á n l a t a

Megrendelhetô és megvásárolható: Tóthágas Kft. 1047 Budapest, Perényi Zsigmond u. 15. Telefon: 369-2670

CSUKÁS ISTVÁN: TÜKÖRBOHÓCOK

A méltán népszerû, Kossuth-díjas író ismét szívet melengetô történettel lepett meg bennünket. Él Bu-
dapesten egy jó és egy rossz tündér. Játékos ötlettôl vezérelve szerepet cserélnek. A jó rosszalkodni
kezd, a rossz pedig jó útra tér. Miként mindannyiunkban együtt él, egymást formálja a két véglet, ben-
nük is mosolyt fakasztó gyerekcsínnyé szelídül a jó és a rossz örök ellentéte. Egy dolog bátran megjó-
solható: az író más mesehôseihez hasonlóan kedvenceinkké válnak majd a Tükörbohócok is.
1960 Ft

GERGELY JENÔ – IZSÁK LAJOS – PÖLÖSKEI FERENC:
SZÁZADFORMÁLÓ MAGYAROK

(Arcképek a XX. századból)
E könyv kiváló szerzôi arra törekedtek, hogy olyan államférfiak, közéleti emberek portréit tárják az
olvasó elé, akik valamilyen módon formálói voltak huszadik századi történelmünknek. Igyekeztek

azokat az életrajzi tényeket, adatokat is az olvasók elé tárni, amelyek nem szerepelnek a közkézen
forgó lexikonokban. Mindezt tették az ismeretterjesztés eszközeivel, ügyelve a szakszerûségre.

380 oldal, 2800 Ft
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■ A helybéli lágy szívû szerkesztônek nin-
csen szíve ahhoz, hogy kihagyjon anyago-
kat az újságból, melynek szerkesztéséért
„felelôs”. A helybélinek lágy szíve most
büszkeségtôl dagad, miközben másik
szeme sír, noha tudja, hogy mit csinál a
bal kéz. Nem tudom, hogy eléggé homá-
lyos-e már eme összeszedett kis mondat,
ha nem, akkor, ahogyan a nagy költô,
Charles Baudelaire mondta volt, tegyünk
bele még egy kis homályt. (Csak az a baj,
hogy hirtelenjében nem jut eszembe több
szólásmondás vagy idézet, amelyet kellô
eleganciával lehetne beleapplikálni abba a
kis édesen félhomályos mondatba.)

Ám hagyjuk is oda immár a homályt, s
jöjjünk elô a farbával, mondaná egy má-
sik nagy költô, akinek viszont a neve nem
jut most eszembe.

A farba nem egyéb, mint, hogy tudjuk,
persze, hogyne tudnánk, hogy sok sûrû
szöveg található e számunk hasábjain, s
annál kevesebb kép. Emiatt sír egyik sze-
münk, noha jobb kézként tudjuk persze,
hogy bal kezünk emelte ki a szövegközti
illusztrációk döntô többségét, büszkeség-
tôl dagadó lágy szívünk ösztönös döntése
alapján, mert úgy gondoljuk, hogy azok
az írások, amelyek lapunkban most olvas-
hatók, megérdemlik, hogy csonkítatlanul,
eredeti formájukban jelenjenek meg. 

Úgy gondoljuk, e számunk gazdag tarta-
lommal jelenik meg, két fontos témakört
járván körül. Az egyik a IX. Budapesti
Nemzetközi Könyvfesztivál, melyrôl a
lapzárta miatt elôzô számunkban csupán
rövid összefoglaló helyzetjelentést tud-
tunk közölni, pedig akár két lapszám tel-
jes megtöltésére is elegendô, hû krónikás
módján megörökítésre méltó esemény,
könyvbemutató zajlott le ott. 

A másik: a Gyermekkönyvnapok újrain-
dításához kötôdô összeállításunk, amely-
ben szerzôk, kiadók szólalnak meg, gyer-
mekkönyveket mutatunk be, és még egy
kislexikonra is futotta erônkbôl. A gyerek-
könyveknek, ahogyan az a MKKE április-
ban közzétett könyvforgalmi statisztikájá-
ból is kiderül, tavaly nagy kereslete volt,
forgalmuk csaknem megduplázódott a ta-
valyelôtti forgalom mértékéhez képest,
idén pedig évtizedes szünet után újra lesz
„gyerekkönyvnapok”, május 24-tôl 26-ig. 

A szívlágyulás pedig még mindig jobb,
mint az agylágyulás.

Kiss József
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– Egyetemista korod óta folyamato-
san írsz, publikálsz: regényt, novel-
lát, drámát. Sokat fordítottál is.
Azon kevesek közé tartozol, aki szí-
vesen ír a gyerekeknek is. Szabad-
úszóként kezdted, kis hivatali kité-
rôvel ma ismét szabadúszó vagy, és
társadalmi munkában elnök. 

– Az egyetem befejezése,
1980 óta szabadúszó vagyok,
ami kényszerpálya is, boldog-
ság is, szabadság is. Ebben
egyetlen megszakítás volt,
amikor ’94-tôl ’99/2000 for-
dulójáig a Magyar Televízió-
nál dolgoztam. Itt kénytelen
vagyok leheletnyi politikát be-
leszôni mondandómba: nem
önként jöttem el onnan, ha-
nem „klasszikus” tisztogatás
keretében kirúgtak. A politikai
tisztogatás fogalmát természe-
tesen ismertem, de életkori
okoknál fogva (1956-ban szü-
lettem) ezzel nem találkoz-
tam. Nekem a demokrácia
adta azt az élményt, hogy a sa-
ját bôrömön megtapasztal-
jam, milyen a politikai tiszto-
gatás. Mindez persze nagyon
fontos egzisztenciális kérdés,
de igyekszem fontosabbnak
tekinteni, hogy mit csinálok. 

– Gyerekkönyveid nagy karriert
futottak be: A kétbalkezes varázsló
1999-ben, A Félôlény 2001-ben
újabb kiadást ért meg. Ezekbôl le-
mez- ill. musical-változat, a Mi-
norka Vidor...-ból film készült.

– Írásaimnak ez a vonulata
önálló életet él, ezzel együtt
nem úgy tekintem magam,
mint meseírót, hanem mint
olyan írót, aki egyebek mellett
ezzel is foglalkozik. Érdekes,
hogy az elsô darabjaim most
újra színre kerülnek. Egyszó-
val, tulajdonképpen meglehe-
tôs erôfeszítések közepette, de
mindenre jut idôm.

– Az 1999-ben kiadott Báldor,
illetve a Bélyeggyûjtmény kispró-
zát tartalmaz, az olvasónak az a
gyanúja, a mester valami terjedel-
mesebb, igazi nagyregényre készül.

– A „terjedelmes, igazi nagy-
regényre” elég hosszú ideje ké-
szülök, de hozzá tartozik, hogy
az élmények, amelyek vala-
mennyiünket értek a rendszer-
változás után, le kell, hogy üle-
pedjenek az emberben. Re-
gényt írni: életforma, regényt
írni az ember egyéb dolgok
mellett nem tud, az egy fôállás.
Ezt ma Magyarországon keve-
sen engedhetik meg maguk-
nak. Az utóbbi két évben tulaj-
donképpen erre spóroltam,
vagyis pénzt gyûjtök abból a
célból, hogy önmagam szá-
mára annyi szabad idôt teremt-
sek, amennyi egy terjedelme-
sebb regény megírásához kell.
Ezen a nyáron, nagyon remé-
lem, végre neki tudok látni. 

– Az IBBY magyarországi
szekciójának elnöki tisztét töltöd
be negyedik éve. Mi ennek a
szervezetnek a célja, és mi a te
feladatod?

– A Gyermekkönyvek Nem-
zetközi Tanácsa olyan non-
profit szervezet, amely a PEN
Klub mintájára szervezôdött:
nemzetközi központja Basel-
ben székel, és valamennyi csat-
lakozó országnak van egy nem-
zeti szervezete. Feladata az,
hogy a gyermekkönyvek vilá-
gát szem elôtt tartsa, a kultúrá-
nak ezt a területét reklámozza,
a különféle nemzetek gyermek-
irodalma között kapcsolatot te-
remtsen, és elôsegítse, hogy jó
minôségû gyerekirodalom ke-
rüljön a gyerekek kezébe. Az
IBBY 80 tagországot számlál,
és éppen 50 éve létezik. A mi
helyzetünk annyiban különbö-
zik más országokétól, hogy itt
a gyerekirodalomnak nincs
semmifajta egyéb szervezete.
Ebbôl következik, hogy ez a
kis szervezet nem pusztán
nemzetközi szinten (kifelé)
képviseli gyermekirodalmun-
kat, hanem itthon is egy szel-
lemi fórumot biztosít mind-
azoknak, akik gyerekkönyvek-

kel és gyerekkultúrával foglal-
koznak. Az ASSITEJ (a Gyer-
mekszínházak Nemzetközi
Szövetsége) magyar tagozata
elérte, hogy hosszú kihagyás
után létrejön a magyar gyer-
mekszínházi találkozó, ame-
lyet Kaposvárott tartanak má-
jus 6–11. között. Ezzel párhu-
zamosan, az egybeesés talán
véletlen, talán nem, újra lesz
gyermekkönyvhét, május utol-
só hetében. Vagyis annak va-
gyunk szemtanúi, hogy a gye-
rekkultúrának újra vannak fó-
rumai, rendezvényei. Az IBBY,
amely könyvekkel és az ASSI-
TEJ, amely színházzal foglal-
kozik, természetesen testvér-
szervezetek, kölcsönösen tá-
mogatják egymást. A cél az – és
most már nem az elvi célokat
sorolom, amelyeket a szervezet
magáénak vall, hanem a sze-
mélyes céljaimat ez ügyben –,
hogy a magyar kultúra egésze,
az elitkultúra, amely ezt a terü-
letet lekezeli, félvállról veszi,
hogy úgy mondjam: térjen ész-
re. Ha a gyerekek kezébe
adandó minôségi kultúrára
nem figyelünk, akkor nem lesz,
aki elolvassa az elitkultúra pro-
duktumait. Ebbôl következôen
az elitkultúra alkotóinak, írók-
nak, esztétáknak, kritikusok-
nak kiemelt figyelmet kellene
szentelniük e területnek, és en-
nek például volna egy prakti-
kus célja, hogy fiatal írók írja-
nak gyerekeknek. Mostanában
hál’ istennek mutatkozik válto-
zás: Szijj Ferenc, aki ilyesmivel
eddig nem foglalkozott, írt egy
jól sikerült gyerekkönyvet, dí-
jat is kapott érte. Egressy Zol-
tántól szintén megjelent egy
gyerekeknek szóló könyv. Né-
hányan az én nemzedékem-
bôl, vagy akik nálam egy-két
évvel fiatalabbak, pl. Zalán Ti-
bor, Petôcz András, rendszere-
sen vagy feltámadó érdeklô-
déssel írnak gyerekeknek. 

– Honnan van pénzetek arra,
hogy bármit támogassatok?

– A Nemzeti Kulturális Örök-
ség Minisztériumától kaptunk
pénzt mûködési költségre. Ez
teszi lehetôvé, hogy ôsszel
többféle rendezvényt tartsunk,
amelyek az IBBY égisze alatt
futnak. A Gyermekkönyv Nap-
ját, április 2-át (Andersen szüle-
tésnapja) igyekszünk általában

nagy hangsúllyal megünne-
pelni, valamint jelen vagyunk a
Tavaszi Könyvfesztiválon, to-
vábbá egy nagyon fontos nem-
zetközi eseményen, a Bolognai
Könyvvásáron, ami kifejezet-
ten a gyerekirodalomra kon-
centrál. A gyerekkönyv jó üz-
let, a mi dolgunk pedig az,
hogy az üzleti megközelítés-
hez, ami Magyarországon is di-
adalmaskodik, hozzá társítsuk
a minôséget. Fontos megje-
gyezni, hogy hazánkban egy
rossz kulturális hagyomány mi-
att a gyerekkönyv-kultúra kicsit
hátrébb tart, mint a világ más
tájain, ahol egész egyszerûen
nem merül föl a gyerekeknek és
a felnôtteknek szóló könyvek
megkülönböztetése, fôleg leki-
csinylô megkülönböztetése.
De azt gondolom, hogy az
idôk változnak, és például az
Olvasás Éve olyasfajta ese-
ménysor volt, ami ha nem is
billentette teljesen helyére a
dolgot, azért jó irányba hatott.

– Említetted, hogy nekifogsz an-
nak a bizonyos nagyregénynek,
aminek meg kell íródnia, nem je-
lenti-e ez azt, hogy gyerekkönyv-
vel nem foglalkozol majd.

– Nem, én azt is fogok írni.
Úgy gondolom, hogy eddigi
írói pályámon három „fôcsa-
pás-irány” van: a próza, a gye-
rekkönyv és a színház. Most,
amikor 46. évemben járok,
most érzem úgy, hogy mind a
háromból meg kell írnom a
legjobbat, egy-egy olyat,
amely felülmúlja az összes
elôzôt. Itt tartok lelkileg.
Hogy gyakorlatilag mi lesz eb-
bôl, majd meglátjuk.

Csokonai Attila
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Hol tart az író,
Elnök Úr?
Beszélgetés Békés Pállal
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,,Ahhoz a bácsihoz mész, aki
a Mikkamakkát írta? – kér-
dezte a kislányom, és máris
nekilátott a könyvespolc
módszeres átkutatásához,
egymás után vette kézbe a
köteteket, míg meg nem ta-
lálta, amit keresett: A Négy-
szögletû Kerek Erdôt. – Vidd
el ezt a könyvet a bácsinak és
kérd meg, hogy írjon még
bele valami szépet, nekem.”

Lázár Ervin másnap tollal a
kezében, nevetve veszi át a
mûvet, melyet gyerekek és
felnôttek egyaránt jól ismer-
nek. Sietve ír bele néhány
sort. Dedikál egy kisiskolás
olvasó számára.

Noha Lázár Ervin történe-
teit gyerekként, vagy gyere-
keink révén ismertük meg,
jól tudjuk, a szerzô felnôt-
teknek is szól a nagyvilág
azon eseményeirôl, melyrôl
mondanivalója van a szá-
munkra. Mintha lakna
benne, a lelke mélyén rej-
tôzne egy gyermek, aki
minduntalan szót kér, hogy
kérdéseivel és észrevételeivel
hozzánk forduljon. Közvet-
lenül, vagy gyerekeink tuda-
tán keresztül szól. Meséinek
és novelláinak alapvonásai
megegyeznek, írásai meseno-
vellák. Meséi és novellái pár-
huzamosan születtek, köl-
csönhatásban állnak egymás-
sal. Írásaiban a valóság és a
mese egymásra hat, összefo-
nódik, szétválik. Összes tör-
ténetének mélyen szerte-
ágazó közös gyökere van.

– A Tolna megyei Alsórác-
egrespusztán laktunk tizenöt
éves koromig – emlékszik
vissza Lázár Ervin. – Gyerek-
koromban annyi mindent él-
tem át! Ôszinte emberi kö-
zösségben nôttem fel. Talán

ha száz lelket számlált az a
közösség. Mindenki a má-
sikra volt utalva. Mindenki a
másik ismerôse volt. Könyv
és újság oda nem juthatott el.
A mindennapi együttlét fon-
tos része volt a mesélés. Ha
összejöttünk, mindig akadt
valaki, aki mesélt. Ôsi, száj-
hagyomány útján terjedô tör-
téneteken nôttünk fel. A nép-
mese ugyanazt a feladatot töl-
tötte be, mint az ôsi idôkben,
mikor még az írni és olvasni
nem tudó közösség szórako-
zását szolgálta. Lelki és szel-
lemi fejlôdésünk erôs vára
lett. Tündéri mesemondóink
voltak, akik munka után a
szerszámot letéve elmondtak
egy-egy történetet. Akadt
köztük olyan analfabéta, aki
több mint száz mesét tudott.
Hallotta és megtanulta a szü-
leitôl, meg a nagyszüleitôl.
Azok is az ôseiktôl. Szájról
szájra terjedt, mindenki el-
vett, vagy hozzátett valamics-
két. Gazdag fantáziára tá-
maszkodó nyelvi teremtô
erôvel bírtak mind. Rendkí-
vül babonás emberek voltak.
Például a teliholdra nem volt
szabad rámutatni, mert fél-
tek, hogy leszárad az ember
ujja. Komolyan gondolták. Ír-
tam egy Szûcs Lajos nevû ko-
vácsról, aki megpatkolja az
ördög lovát. Élveztem min-
den percet, amit a mûhelyé-
ben tölthettem. Tetszett,
ahogy a vassal dolgozott. Lo-
vakat patkolt és szekereket va-
salt. Gyerekfejjel izgalommal
hallgattam végig rengeteg tör-
ténetet, melyet a kocsisok és
az inasok az istálló mellett
egymásnak meséltek cigaret-
tázás közben. A pusztai élet
fantasztikus élményekkel gaz-
dagított. Büszke vagyok arra,

hogy ilyen szavak, mint pél-
dául lazsnak, tézsla, gyalázka,
páskom, fürgettyû jelentését
tudom. Na és a csonkacsütör-
tökét. Dunántúl egyes vidé-
kein a farsangot lezáró ham-
vazószerdát követô csütörtö-
köt nevezték így. Azon a na-
pon már ködbe veszett a far-
sang fénye, megszûnt a böjt
újdonsága, s következtek az
elmélyülés és az akarat hét-
köznapjai. A pusztán nem
volt iskola, majdnem minden
évet más iskolában töltöttem.
A negyedik elemit például
négy helyen, Felsôrácegresen,
Mezôszentgyörgyön, Sár-
szentlôrincen és Ercsiben vé-
geztem. E mozgalmas élet a
szekszárdi érettségi után
szûnt meg, a fôvárosba kerül-
tem, a bölcsészkarra, majd
Pécsett lettem újságíró. 

Lázár Ervin a pécsi újságíró
évei óta publikál szépíróként
is. Elsô novellája a Jelenkor-
ban jelent meg, elsô könyvét
a Móra Kiadó gondozta
1964-ben. Egy év múlva is-
mét Budapestre költözött,
1971-ig dolgozott az Élet és
Irodalom szerkesztôségében.
Azóta írásaiból él. 

Manapság, amikor a tömeg-
kultúra hónapról hónapra
rombol, még egy ôsi hagyo-
mányokkal felvértezett me-
semondónak sincs könnyû
dolga. Futószalagon áraszt-
ják el a mozikat a színes
sztorik, melyek leszoktatnak
a gondolkodásról, egyénisé-
gek és személyiségek helyett
egyszerûen megérthetô, sze-
gényes lelkivilágú hôsökrôl
szólnak. Befogadásuk nem
igényel semmilyen szellemi
erôfeszítést, csupán annyit,
hogy másfél órán keresztül
bámuljuk a legmodernebb
komputertechnikával körí-
tett álvalóságot. Ezek szerep-
lôi lehetnek bármilyen ked-
vesek, ha hiányzik belôlük
az ôszinte szeretet és a sze-
lídség. A szórakoztatóipar
mesemondói hiteltelenek,
nem úgy, mint azok a regé-
lôk, akiket valaha a pusztán,
a közösség feljogosított a
szókimondásra. Emberi sza-
vak és gondolatok közlésére. 

– A pusztát már belepte a
gyom, mára romhalmaz lett.

Talán egyetlen épület sem áll
már. Lerombolták, eladták,
elvitték úgy, ahogy volt. So-
káig féltem visszatérni a szü-
lôföldemre. Tudtam, milyen
látvány fogad majd. Azután
rájöttem, hogy a látszat csal.
Avatatlan szemlélô számára
nincs a puszta helyén
semmi, nem úgy a látónak. A
képzeletben minden más-
képpen van. Gyakran járok
vissza és engedem, hogy kép-
zeletemben a régi puszta va-
lósággá váljon. Vannak még
szellemi adósságaim, melye-
ket rendeznem kell. Veszem
a töltôtollat és írok. Szapo-
rodnak a sorok a fehér papí-
ron, majd a szövegszerkesz-
tôn. Harminc éve foglalko-
zom azzal, hogy a gyerekko-
romat megírjam. Szeretném
megírni a Csillagmajor címû
könyvem folytatását. Elô-
hívni, megidézni, akikrôl ed-
dig nem szóltam. Ugyanazt
az írói elôadásmódot válasz-
tom majd, mint eddig. Min-
denbôl mesét csinálok majd,
mint a pusztaiak. Remélem,
nekem is elhiszik, amit mon-
dok. A valóság egy ponton
áttûnik majd a mesébe, így
jön létre az új dimenzió.
Nem választom külön a ket-
tôt. Ugyanazon a hangon
szólok, mint eddig. Nem tö-
rôdöm se a tengerentúllal, se
a tömegkultúrával, ugyanúgy
teszem a dolgom tovább.
Olyan vagyok, mint egy jó-
kora kô, melyet legurítottak
a hegyoldalról. Ha a lejtô vé-
gére érek, megállok majd.

Borbély László
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A kô gurul tovább
Beszélgetés Lázár Ervinnel

A könyvhét alkalmából újra megjelenik Lázár Ervin Manógyár

címû mûve az Osiris Kiadó gondozásában. A kötet nemcsak a

régi történeteket tartalmazza, hanem újakat is. Az ôsi múltra

visszatekintô mesélôkedv új hozományát. 
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Harry Potter
a siker kulcsa?
Animus Kiadó
Balázs István
és Gábor Anikó

■ Harry Potter. A tizenegy
éves varázslójelölt története
Magyarországon az Animus
Kiadó jóvoltából indult hó-
dító útjára, amikor 1999-ben
kiadták Joanne Rowling Harry
Potter és a Bölcsek Köve címû
mûvét. A varázsló diák ka-
landjait négy részben írta meg
a szerzô. Jelenleg az ötödiken
dolgozik. A négy rész össze-
sen 700 ezer példányban fo-
gyott el eddig – tudtuk meg
Balázs István felelôs kiadótól.

A családi vállalkozásban ala-
pított könyvkiadó bejegyzése
elôtt derült ki, hogy foglalt az
összes név, amelyet leendô cé-
gük számára kitaláltak. A ki-
adó szerkesztôjének Gábor
Anikónak, aki kedvtelésbôl
mélyre ásta magát a lélektan-
ban, ekkor jutott az eszébe a
latin szó: animus, melynek az
egyik jelentése lélek. Ösztönös
választás volt. A kiadó életé-
ben talán ez volt az utolsó
olyan döntés, melyet nem volt
elegendô idô hosszasan átgon-
dolni. Megtervezett üzletpoli-
tika nyomán haladtak azelôtt
is, hogy a Harry Potter-láz ré-
vén közismert könyvkiadóvá
léptek elô. Ugyanezt teszik ma
is, amikor a bevezetésre kerülô
szerzôkrôl határoznak.

– A kis kiadványokra, ame-
lyekkel indultunk – Kisokos
zsebnyelvkönyv-sorozat – ma
is büszkék vagyunk – mondta
el Balázs István. – Saját fejlesz-
tésünk, s ma is állandóan a pi-
acon van mind a tizenhárom
kötete. Lépésrôl lépésre keres-
tük az új lehetôségeket és táv-
latokat. A nyelvkönyvek után
kiadtunk nívós krimit, úgyne-
vezett önsegítô könyveket. A
véletlen hozta úgy, hogy az
egyik nemzetközi ügynökség
munkatársa felhívta a figyel-
münket a Bloomsbury Publi-
shing kiadónál 1997-ben meg-
jelent Joanne Rowling-mû
visszhangjára. Akkor még szó
sem volt világszenzációról.
Csak arról, hogy a gyerekek

körében egyik hónapról a má-
sikra kedveltté vált Harry Pot-
ter, akinek a kedvéért még a
televíziózásról és a számítógé-
pezésrôl is hajlandóak voltak
lemondani. A szerzô teljesen
ismeretlen volt a számunkra
is. Bár bíztunk a könyvben,
nem sejtettük, hogy ilyen ki-
robbanó siker lesz a dologból.

Mint Gábor Anikó elmondta
az idôközben megfilmesített
történet nem minden szem-
pontból tett jót a könyvnek. A
példányszámra jó hatással volt,
de az olvasott történet óhatatla-
nul szegényebbé válik amiatt,
hogy a gyerekek többé már nin-
csenek pusztán a képzeletükre,
fantáziájukra utalva, a könyvet
olvasva is a filmet látják majd.

– A Harry Potter sikerét nehéz
megismételni, szinte lehetetlen
– mondta el Gábor Anikó. –
Törekszünk arra, hogy ne kizá-
rólag J. K. Rowling mûvei hatá-
rozzák meg a kiadó arculatát.
Továbbra is ifjúsági könyvek-
ben gondolkodunk. Több mint
egy éve a legsikeresebb gyerek-
könyvek között van Lois Low-
ry, Az emlékek ôre címû regénye,
amely az Amerikai Gyermek-
könyvtárosok Szövetségének
díjnyertese. Sok olvasóra talál-
tunk Louis Sachar könyveivel,
a Laura titkos társaságával és a
Bradley, az osztály rémével. Büsz-
kék vagyunk arra is, hogy mi fe-
deztük fel a magyar gyerekek
számára a nagyszerû brit Jacqu-
eline Wilsont. Külön sorozatot
szerkesztünk az Andersen-díjas
szerzôknek.

Az Animus Kiadó Aranyalma-
díjat alapított azon szerzôk, iro-
dalmárok, pedagógusok és
könyvtárosok részére, akik a leg-
többet tették az ifjúság körében
az olvasás népszerûsítéséért. A
díjat elsô alkalommal az Ifjúsági
Könyvhéten adják át. 

Tovább
a hagyományos
értékek mentén
Móra Könyvkiadó
Cs. Tóth János
igazgató

■ Az ifjúsági irodalmat gon-
dozó kiadók közül a Móra

Könyvkiadó a rangidôs. Cs.
Tóth János igazgató elmond-
ta, hogy a fantázia-könyvek és
a varázslós történetek siker-
hulláma nem változtat a kiadó
hagyományos arculatán. Ad-
nak ki olyan irodalmat, amely
az új igényeknek megfelel, de
hosszú távon továbbra is a ha-
gyományos értékeket képvi-
selô mûvek népszerûsítését te-
kintik feladatuknak. Ezek
közé sorolható az Ünnepi
Könyvhétre megjelenô Finn-
ugor regék és mondák, Podonyi
Hedvig: Zöldföld és Mohónia
(Zsiráf könyvek sorozat) és
Angela Nanetti: Nagyapám a
cseresznyefán  (Az én könyv-
táram) címû mûve.

– A Harry Potter-láz kétség-
telenül nagy áttörést jelentett,
a gyerekek újból elkezdtek ol-
vasni – nyilatkozta Cs. Tóth
János igazgató. – Szívesen vá-
lasztják a szórakozásnak ezt a
formáját, információéhségü-
ket a könyvbôl próbálják ki-
elégíteni. Semmi sem tart
örökké. Harry Potter idôvel ki-
megy a divatból, csökken
majd az érdeklôdés iránta, de
reméljük, hogy az olvasási
kedv megmarad. Ez érdeke
minden olyan kiadónak,
amely az ifjúsági irodalom
mellett kötelezte el magát. Mi
továbbra is a mértékadó és ér-
téktartó szerzôk mellett ál-
lunk. Folyamatosan nyomjuk
újra a klasszikusokat, kiadjuk a
már megismert és megkedvelt
szerzôk új munkáit és keres-
sük az új tehetségeket. Az álta-
lunk felfedezettek közül em-
líthetném Podonyi Hedviget,
akinek új meseregényét, a
Zöldföld és Mohóniát, a nagy
harci hercehurca mulatságos
történetét Fodor Ákos versei-
vel és Sajdik Ferenc illusztráci-
óival vásárolhatják meg az ol-
vasók. A szerzôk mellett kü-
lön figyelmet szentelünk a
grafikusokra, Kalmár István,
Kelemen István, Rényi Krisz-
tina, Vida Gyôzô rajzait több
kötetünkbôl is megismerhetik.

Mint Cs. Tóth János el-
mondta, a piacon állandó
igény van a hagyományos ifjú-
sági irodalom iránt, könyvei-
ket 3-4 ezer példányban kínál-
ják. Mûveik többségét piaci
alapon adják ki. Ha sikerrel

pályáznak állami támogatá-
sért, az elnyert összeg általá-
ban fedezi a könyv nyomdai
költségét. Marketingre a forga-
lom mindössze 3 százalékát
fordítják. Könyveik terjeszté-
sében kizárólagos partner a
LAP-ICS cég.

*
A magyar gyermekkultúráért

végzett kiemelkedô tevékeny-
ségéért Móra-díjjal jutalmaz-
ták Halász Judit színmûvészt a
Könyvfesztiválon. A díjat
2001-ben a Móra Ferenc
Könyvkiadó Rt., a Libri
Könyvkereskedelmi Kft. és
Móra Ferenc örökösei alapí-
tották, hogy elismerjék és ho-
norálják a gyermekek mûvelô-
déséért végzett munkát. Az
anyagi elismeréssel járó díj
évente egyszer kerül átadásra.

– Rendszeresen járom az or-
szágot és énekelek a gyerekek-
nek – nyilatkozta Halász Judit
Jászai Mari-díjas, érdemes mû-
vész, aki a gyerekek szavazatai
alapján 1987-ben elnyerte a
Mosoly-rend lovagja kitünte-
tést. – Az utolsó szám elôtt
mindig arra kérem ôket, ott-
hon vegyenek le egy könyvet a
polcról és olvassanak el belôle
valamilyen verset, vagy mesét.
Én megígérem, hogy álmom-
ban látom ôket, és hallom,
ahogy befogadják az új él-
ményt. Sokan jönnek el a fel-
lépéseimre, remélem, minél
többen teljesítik a kívánságo-
mat. Minden koncertemen el-
mondom ezt, hátha ezáltal is
növekszik az olvasó és vers-
mondó gyerekek száma. 

A mûvésznônek a díjat iga-
zoló oklevél mellett Kliegl
Sándor kisplasztikáját adta át
Cs. Tóth János igazgató.

Az elmúlt évben Janikovszky
Éva, József Attila-díjas írónô
kapott Móra-díjat.

A klasszikusok
visszaköszönnek
Ciceró Kiadó
Szamosi Ivánné
ügyvezetô igazgató

■ Nem szabad beletörôdni,
hogy a fiatalok érdeklôdése
csökkent a klasszikus szerzôk

G Y E R M E K K Ö N Y V N A P O K
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iránt, vallja Szamosi Ivánné a
Ciceró Kiadó ügyvezetô igaz-
gatója. Gondoskodni kell ar-
ról, hogy ezek az értékek min-
dig kaphatóak legyenek a
könyvüzletekben, mert a si-
kerkönyvek diadalútja után
újra a generációkat nevelô és
szórakoztató szerzôk követ-
keznek.

A Ciceró Kiadó 1991 óta
mûködik. Évente körülbelül
ötven címet adnak ki. A kiadó
arculatát a gyerekeknek szóló
mesekönyvek, az ifjúságot
szórakoztató klasszikus és mo-
dern irodalom határozza meg
kezdetektôl. Céljuk az ifjúság
ízlésének fejlesztése és az olva-
sás örömének felfedeztetése.

– A kiadó egyik legnagyobb
sikere J. R. R. Tolkien A babó
címû mûve volt, évek óta fo-
lyamatosan magas példány-
számban fogy el, jelenleg az
ötödik kiadásnál tartunk –
tudtuk meg Szamosi Ivánné-
tól. – A klasszikus mesét most
gyönyörû, színes képregény
formában is kézbe veheti az
olvasó. A hobbit Zsákos Bilbó
történetét meséli el nekünk,
egy aprócska teremtményét,
aki csendesen éldegél odújá-
ban, míg egy napon békés
élete fenekestül felfordul.
Csatlakozik a varázslóhoz és a
törpékhez, hogy kalandjaik
nyomán visszaszerezzék az el-
rabolt kincseiket. A képre-
génytôl azt várjuk, hogy
újabb rajongókkal erôsödik a
Tolkient kedvelôk tábora.
Noha az ismeretlen szerzôk
bevezetése hosszú és idôigé-
nyes feladat, ezzel is próbál-
kozunk. Kiadjuk Tarcsai
Szabó Tibor A jajszárnyú fecs-
kerigó címû kalandos meséjét.
Ezzel a regénnyel folytatódik
a Pamuhihôke és Sámsemék
címû meseregényben megis-
mert szereplôk vidám élete az
Össze-Vissza Erdôben. A
szerzô mûveit elsôként mi
publikáltuk. Kivételes néval-
kotó és képalkotó képességû
szerzôrôl lévén szó, reméljük,
hogy könyveit minél többen
megszeretik.

Az ifjúsági könyvek piaca fel-
lendült, megjelent több olyan
kiadó, mely korábban más te-
rületen mûködött. Az olyan
állandó profilhoz ragaszkodó,

klasszikus értékeket képviselô
kiadók, mint a Ciceró, egyik
napról a másikra rengeteg ver-
senytársra leltek.

– Külföldi könyvvásárokon
járva tapasztalni, hogy nyuga-
ton sokkal jobban tisztelik
egymás arculatát a kiadók.
Nem ártana valamilyen gentle-
men’s agreement, arra nézve,
hogy egyik cég ne törjön be
gondolkodás nélkül a másik
területére. Manapság sajnos
senki nem törôdik azzal, hogy
melyik kiadó kezdeményezett
új irányt. Ha sikert ér el, azon-
nal mások is megpróbálják a
maguk módján. Néha akkora a
tülekedés, hogy maga a kezde-
ményezô érzi szorult hely-
zetben magát – tette hozzá az
ügyvezetô igazgató.

A Ciceró Kiadónak koráb-
ban saját nagykereskedelmi
hálózata volt, amelyet tavaly
eladtak. A terjesztésben ál-
landó partnerük a Tálentum
Kft., amely átvette a raktár-
készletüket. A nyomdai mun-
kálatokat Kaposváron, Debre-
cenben és Szombathelyen
végzik. Mindhárommal régóta
kialakult, hosszú távú biza-
lomra épülô üzleti kapcsola-
tuk van. A színvonalas köny-
vekért az ô munkájukat is elis-
merés illeti.

,,Megôrülsz
Harryért? Akkor
kezdj bele Diana
könyvébe...”
Geopen Könyvkiadó
Babucs Éva
ügyvezetô igazgató

■ A Harry Potter-könyvek vá-
ratlan piaci sikere is szerepet
játszott abban, hogy a Geo-
pen Könyvkiadó ifjúsági
könyvek kiadása mellett dön-
tött tavaly – mondta el Ba-
bucs Éva ügyvezetô igazgató.
A könyvkiadó 1997-ben ala-
kult. Albumok, nemzetközi
bestsellerek, sikerkönyvek
gondozása mellett ma már az
ifjúsági irodalom hazai palet-
táját is színesíti. A kezdeti
években 3-4 könyvet jelentet-
tek meg, napjainkban évente
harminc címük van.

– A Harry Potter-kötetek
iránti rajongást látva döntöt-
tünk úgy, hogy feltérképezzük
a külföldi piacot. Elsôsorban
olyan mûveket kerestünk, me-
lyek a 10–16 éveseknek szól-
nak, izgalmasak és a mágusok
által fémjelzett képzeletvi-
lágba, a fantázia-birodalomba
vezetik el az olvasókat.
Hosszas kutakodás után talál-
tunk rá például Diana Wynne
Jones, Chrestomanci-krónika
sorozatára. A négy kötetbôl
kettô, a Varázslatos élet, és a
Christopher Chant kilenc élete
már kapható. A további része-
ket karácsony elôtt adjuk ki. A
külföldi kiadó így hirdette a 61
éves írónô mûvét: ,,Megôrülsz
Harryért? Akkor kezdj bele Di-
ana könyvébe...” Az írónô Tol-
kien tanítványa, ez garanciát
nyújt arra, hogy senkinek sem
lesz Harry Potter utánérzése a
könyv elolvasása után. Nem is
lehet, hiszen Diana Wynne Jo-
nes korábban írta meg könyve-
it. Kiadásuk idején azonban a
nemzetközi siker nem jutott el
Magyarországra. A Diana
Wynne Jones által teremtett
Chrestomanci világában min-
dennapos a varázslat. Lakói
közül sokan foglalkoznak má-
giával, vannak köztük varázs-
lók, boszorkányok, fakírok, sá-
mánok, jósok és más hasonlók,
a legalacsonyabb beosztásútól
a leghatalmasabbig. A legna-
gyobb mágus mindenki között
a Chrestomanci... Az általa
elôidézett és megoldott bo-
nyodalmak részeseivé válnak a
fiatal olvasók. Azoknak a fiata-
loknak is kínálunk olvasniva-
lót, akik inkább a realista elbe-
szélômódszer kedvelôi. Philip
Pullman, ifjúsági könyveiért
számtalan díjat nyert angol író,
meghökkentô fordulatokkal
szövi azt a cselekményt,
amelynek fôhôse Sally Lock-
hart, a tizenhat éves árva lány.
A történet 1871-ben kezdôdik,
Sally szüleinek és vagyonának
elvesztése után Londonban
próbál talpra állni. Sally körül
egyre fokozódnak a bonyodal-
mak, melyben szerepet játszik
egy titokzatos, vagyont érô ék-
kô. A Sally Lockhart-triológia
elsô két kötete, a Rubin és füst,
valamint az Árny északon már
megjelent.

Babucs Éva elmondta: a
szerzôk kiválasztásánál elsô-
sorban olyan neveket keres-
nek, akik nálunk ismeretlenek.
Kizárólag már sok nyelven
megjelent, lehetôleg nemzet-
közileg díjazott szerzôk mû-
veit gondozzák. A borítót ma-
gyar szakember készíti, aki a
külföldi kiadás címlapjától el-
térô felfogásban alkot, tükrözi
vissza az általa kiemelt motí-
vumokat és figurákat. A
nyomdai munkálatokat nem
minden esetben végeztetik el
hazai céggel. Volt már példa
arra, hogy külföldi nyomda
olcsóbb árajánlatot nyújtott a
hazainál. 

– A Geopen létszáma mini-
mális, leginkább külsôs mun-
katársakat foglalkoztatunk. A
kiadó kapcsolódik a Geohol-
ding Rt.-hez, melynek lapki-
adó vállalkozása is van. Így a
kiadó vezetôi, a szerkesztôség
munkatársai, a grafikai stúdió
tervezôi, az értékesítési osztály
dolgozói szakértelmükkel elô-
segítik a Geopen Könyvkiadó
piaci sikereit, ha erre felkérjük
ôket. Kézenfekvô, hogy ki-
használjuk a kínálkozó lehetô-
ségeket, hiszen ez a kapcsolat-
rendszer anyagilag is elônyö-
sebb, mintha külsô céget kér-
nénk fel a könyvkiadással kap-
csolatos munkákra.

B. L.

Hétköznapi
pedagógia
és pszichológia
közérthetô nyelven
Deák és Társa Kiadó
Deákné B. Katalin

■ 1994 óta foglalkoznak
könyvkiadással, sorra jelentetik
meg a gyermeknevelés külön-
bözô szakaszait átfogó, a szü-
lôk számára könnyen érthetô
és alkalmazható tanácsokat tar-
talmazó könyveiket. Elsô köny-
vükkel, az Anya taníts engem-
mel, amely a születéstôl az is-
kolakezdésig tartó fejlesztési le-
hetôségeket tárgyalja, 5000-es
példányszámmal kiadójuk leg-
nagyobb sikerét érték el. – Ki-
derült, hogy könyvünk hiány-
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pótló a piacon, és sok mama
vallja velem együtt a kisgyerek-
kori fejlesztés fontosságát –
hangsúlyozza Deákné B. Kata-
lin, a kiadó vezetôje, egyben
számos könyv szerzôje. Hosszú
évekig dolgozott pedagógus-
ként, és most saját tapasztala-
tait osztja meg a szülôkkel a
mai magyar valóságra vonat-
koztatva. A berlini Urania Ra-
vensburger kiadó személyében
hasonló gondolatiságú és ízlés-
világú kiadóra talált, ezért az ô
könyveiket is elôszeretettel je-
lenteti meg magyarul. A kiadó
a felnövekvô generáció minden
életszakaszának problémáival
kapcsolatban igyekszik gyakor-
latias, könnyen alkalmazható
módszerekkel, ötletekkel segí-
teni a szülôket a nevelésben.
Tudatosan építkezik: a kisma-
mák számára Anya, beszélgess ve-
lem címen az anya és gyermek
közötti születés elôtti kommu-
nikációt népszerûsíti, Nem aka-
rom címmel a dackorszak ne-
hézségeirôl és kezelésükrôl tett
közzé egy munkát, foglalkozik
a koncentrálóképesség zavarai-
val (Figyelj oda jobban!), az isko-
lakezdés problémáival (Minden
kezdet nehéz), tanulási módszere-
ket, ötleteket ajánl (Neked is le-
het jobb jegyed!), játékos intelli-
gencia- és szókincsfejlesztô fel-
adatlapokat ad (Kíváncsiak
könyve), „saját” írónôje, Tarján
Iza gyermekversekkel és a
hozzá tartozó feladatokkal fej-
leszti a figyelmet (Bokréta).
– Egyrészt tantárgyanként vé-
gigvettem azokat a pontokat,
ahol a gyerekek nehézségekbe
ütközhetnek, másrészt próbál-
tam olyan módszert kiötleni,
mely segít megtalálni az egész-
séges tanulási hozzáállást. Érin-
tettem az idôbeosztást, a szaba-
didôs tevékenységeket, vagy a
barátkozást. Nem állítom,
hogy könyveink segítségével
minden problémát meg tudnak
majd oldani a szülôk, de bizto-
san türelmesebben és megér-
tôbben viselkednek a konflik-
tushelyzetekben – magyarázza
Deákné B. Katalin. Két, profil-
jukba kevésbé illeszkedô köny-
vet is publikáltak. Vasvári Zol-
tán: Lelked maradjon hófehér
címû gyûjteménye a hagyomá-
nyos, és újabb keletû emlék-
könyversekbôl ad válogatást

azok számára, akiknek ma em-
lékkönyvük van. Thomas Bre-
zina: Az arc nélküli ember
címû könyve a nálunk olyan-
nyira hiányolt korszerû ifjúsági
könyvek körébe tartozik.
Ausztriában nagy sikert aratott,
magyar változata Tarján Iza ki-
egészítésével olvasható.

Sz.Zs.

A Harry Potter-
jelenség

■ Néhány idézetet gyôjtöt-
tem össze a Harry Potter-má-
nia kapcsán, igyekeztem a le-
hetô legváltozatosabb vélemé-
nyeket megkeresni, és azokat
úgy összeszerkeszteni, hogy a
könyv minél szélesebb recep-
cióját prezentálja. Érdekes lesz
összevetni ezeket a gondolato-
kat a hamarosan megjelenô,
ötödik kötet után jelentkezôk-
kel, valamint azt is meg lehet
vizsgálni, miképpen hatott a
nem mindig építô kritika
Rowlingra.

Kezdjük is mindjárt egy in-
ternetes fórumon megjelenô
idézettel: „Mert én kipróbál-
tam a könyv után azokat a va-
rázsigéket és nekem egyik sem
môködött.” Felmerülhet a
vád, mint ahogy fel is merült,
hogy egyesek hajlamosak elba-
gatellizálni a jelenség jelentô-
ségét, hiszen ezeknek a köny-
veknek az olvasása hatalmas
károkat okozhat az emberi
(gyermeki) lelkekben. Az aláb-
biakban ezekbôl a vélemé-
nyekbôl olvasható egy cso-
korra való: 

„Külföldön fôként a katoliku-
sok szemét szúrta a boszor-
kánytanonc népszerûsége.
Ausztriában a katolikus egyház
valóságos hadjáratot indított.
A St. pölteni püspök, aki saját
bevallása szerint soha egy sort
el nem olvasott J. K. Rowling
könyveibôl, sátáni alkotásnak
nevezte a regényeket. Egy oszt-
rák plébános pedig az anti-
krisztus nyomait vélte felfe-
dezni a gyerekkönyv lapjai kö-
zött. Istentiszteletein azt
mondta híveinek, hogy a mû
elolvasásával az ördög fogja
megszerezni a gyerekek lelkét.” 

„Az ausztrál Hetednapi Ad-
ventista Egyház 60 iskolájá-
ban betiltotta a J. K Rowling
regények olvasását, mert a kö-
zösség vezetôi attól tartanak,
hogy a gyerekekben a könyve-
ket olvasva érdeklôdés ébred
majd az okkultizmus iránt.”
(index, Jász-Nagykun kikelt
Harry Potter ellen) 

„A gyermekek iránti szeretet,
felelôsségteljes féltés és a Te-
remtô Isten Lelke az, amely
ennek a levélnek a megírására
késztet. Mit szólnátok, vagy
tennétek akkor, ha megtudná-
tok, hogy szeretett gyermeke-
teket, diákjaitokat észrevétle-
nül megmérgezik? Négy gyer-
mek édesanyjaként (gyerme-
keink kora: 11, 9, 7 és 2 év ) és
vasárnapi gyermekalkalmak
tartójaként azt érzékelem,
hogy a sötétség támadása
egyre nagyobb a gyermekeink
felé és a világosságnak ennek
arányában egyre fényesebben
kell ragyognia ôelôttük is,
hogy tudják, merre van az
elôre!” (Hargita Péterné)

Mások ezzel szemben azt
állítják, hogy itt csupán az
egyházak túlkapásáról van
szó. Miért nem emelték fel
hangjukat mondjuk a Gyû-
rûk Ura, a Végtelen történet
vagy a magyar népmesék el-
len? Ugyanolyan varázslás,
mágia és képzeletbeli világ je-
lenik meg ezekben a szöve-
gekben is, vagy ezek mégsem
olyan veszélyesek? „Réz
András esztéta szerint az egy-
házi kritika ihletôje nem
más, mint a féltékenység. –
Túl nagy Harry Potter hatása,
és a konkurencia megijesz-
tette az egyházakat – mond-
ta. Most szembesülniük kel-
lett a tömegkultúra óriási ere-
jével, mely a gyerekek köré-
ben egy eddig soha nem lá-
tott kultuszt indukált. Érde-
kes kérdés, hogy miért titulál-
ják neopogánynak ezt a je-
lenséget, hiszen ezzel az erô-
vel megtámadható az összes
népmese, melyek tele vannak
varázsigékkel, rontó szöve-
gekkel. A mágikus gondolko-
dás mindenki életében jelen
van, és szerintem nem érde-
mes hadakozni ellene.” (in-
dex, Jász-Nagykun kikelt
Harry Potter ellen)

A legnagyobb probléma az
lehet, hogy az emberek nem
kezelik helyükön a Harry Pot-
ter-könyveket. Túlzott jelen-
tôséget tulajdonítanak nekik,
ehhez persze hozzájárul a ha-
talmas reklámkampány, vala-
mint a 21. század divatôrülete
is: „Meggyôzôdésem, hogy
frenetikus sikerének végsô
titka nem az írói munkában, a
meseszövésben, de még csak
nem is az okkult-mágikus at-
moszférában keresendô, ha-
nem egy legalább annyira sza-
tanikus jelenségben, a globális
termék – reklám – fogyasztás
szent hármasában.” (R. Szász
Zsuzsanna, gimnáziumi ma-
gyartanár) 

Többen úgy gondolják azon-
ban, hogy a vitának leginkább
a gyerekek a vesztesei, akik a
felnôttek ellenszenvét látva
még kevésbé fordulnak majd
az olvasás felé. Pedig a Harry
Potter-meséknek sok pozitívu-
muk van: „a könyvek olyan ki
nem mondott gyermekfélel-
mek feloldására nyújtanak le-
hetôséget, amilyen például a
szülôk nélkül felnövôk hely-
zete, a tanárok indokolatlan
szigorúságából adódó kiszol-
gáltatottság, a beilleszkedés
nehézségeibôl adódó szoron-
gások és nem utolsó sorban a
kiismerhetetlen, lappangó sö-
tétségtôl, az ismeretlentôl való
szorongás.” (Lovász Andrea,
Harry Potter avagy jelen idejû
holnemvolt)

Azzal egyetérthetünk, hogy
a Potter-könyvek „veszélye-
sek” lehetnek egyes gyere-
kekre. Veszélynek azok a
nem olvasó gyerekek vannak
kitéve, akik a számítástech-
nika és a videó világában nôt-
tek fel, és az ott tapasztalt
virtuális valóságot realitás-
ként fogják fel. Ôk azok, akik
klubokat alapítanak, Harry
Potternek öltöznek a farsan-
gon és nincs más témájuk,
mint a könyv és annak vilá-
ga. Sajnos elég sokszor a pe-
dagógusok nem tudják ezzel
a ténylegesen negatív jelen-
séggel felvenni a harcot, leg-
inkább azért, mert ôk maguk
sem olvasták a könyvet. Ez-
zel szemben létezik egyfajta
segítô szülôi, tanítói hozzá-
állás, amelynek segítségével
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az olvasók megtanulják elvá-
lasztani egymástól a könyv
fantáziavilágát és a való vilá-
got. Befejezésül hadd idéz-
zek egy református lelkész le-
velébôl, amelyben az egyik
lehetséges hozzáállás körvo-
nalazódik: „Felelôsek va-
gyunk gyermekeinkért. Ez a
felelôsség kiterjed arra is,
hogy gyermekeink milyen
könyveket vegyenek kézbe, s
milyen filmeket – akár ott-
hon, akár közintézményben
– nézzenek meg. … Vala-
mennyi gyermekem elolvasta
a könyveket, s együtt néztük
meg a filmet. Majd beszél-
gettünk arról. Helyére került.
Nem varázsolnak. Nem bû-
vészkednek, nem mondanak
jövendôt, nyugodtan alusz-
nak, nem ingerültek. Úgy
történt, hogy amikor e köny-
vek egyike elolvasásra került,
a gyermekem visszatette a
polcra, azután leemelte a
»Pál utcai fiúk«-at, és annak
olvasásába kezdett. Ennyi
történt, nem több, helyén
volt, és helyére került. … Va-
lóban vegyük ki a gyermeke-
ink kezébôl azt, ami nem
oda való, óvjuk ôket mindat-
tól, ami mérgezi ôket, de vi-
gyázzunk a félelemkeltéssel
éppen úgy, mint a felelôtlen
magatartással. Nem tudom,
nem ártunk-e többet a gyer-
mek lelkének akkor, amikor
veszekedünk, válunk, idôt
rájuk nem szánunk, amikor
dohányzunk, amikor krimi-
ket és olcsó dél-amerikai
filmeposzokat, szüntelen be-
kapcsolt televíziót engedünk
nekik nézni, és így tovább...”
(Ablonczy Kálmán)

Pompor Zoltán

Mesés illusztrációk
A Magyar
Illusztrátorok
Társasága
a könyvkiadók
ellenében is a
minôségre törekszik

■ A magyar illusztrációnak
komoly hagyományai van-
nak. A rajzmûvészet az

1800-as évek végére épp az
illusztrációnak köszönhe-
tôen vált önállóvá. A 20.
században, az ötvenes évek
végén, a grafikusok a politi-
kai háttér miatt kivonultak a
hivatalos mûvészetbôl és
gyerekkönyv-illusztrációban
teljesítették ki magukat.
Csernuss Tibor, Würtz
Ádám, Reich Károly, Réber
László olyan értékrendet ho-
zott az illusztrációba, amely
– mint Sárkány Gyôzô, a
Magyar Illusztrátorok Társa-
ságának elnöke elmondta –
sajátos magyar ízt, egyéni,
jól megkülönböztethetô stí-
lust képvisel. Színvonalát
külföldön is elismerik, és ta-
lán jobban becsülik, mint
itthon. Ezek az értékek az
autonóm grafikából fakad-
nak, olyan önálló mûfajt és
hagyományokat teremtenek,
amely a könyvkiadók igé-
nyeit nem szolgai módon
elégíti ki, hanem az irodalmi
szöveghez még hozzátesz
valamit. A hatvanas évek
nagynevû nemzedékének
tradícióját ôrzi és folytatja
az ifjabb generáció is.

A Magyar Illusztrátorok
Társasága 1994-ben alakult,
negyven taggal, az alkalma-
zott és az autonóm grafika
képviselôivel. Tagjaik sorá-
ban olyan, már hírnevet szer-
zett grafikusok és festôk van-
nak jelen, mint Jankovics
Marcell, Rényi Krisztina,
Roskó Gábor, Sárkány Gyôzô
vagy Szurcsik József. A ki-
lencvenes évek megváltozott
könyvkiadása mintegy kény-
szerítette ôket, hogy szerve-
zetbe tömörüljenek, azaz
képviseljék, illetve ôrizzék és
fejlesszék a magyar illusztrá-
ció legnemesebb hagyomá-
nyait. Külföldi és hazai kiállí-
tásokon vesznek részt, leg-
utóbb Bolognában a korábbi
nemzedékek hagyományai-
nak szerves folytatójaként jel-
lemezték ôket. Bemutatkoz-
tak Frankfurtban, díjakat és
okleveleket nyertek a pozso-
nyi illusztrációs biennálén
(BIB), valamint a Japánban
megrendezett világbiennálén
(BEIJ 01), ahol a zsûriben is
szerepet kaptak. Itthon ötö-
dik alkalommal állítottak ki a

Könyvfesztiválon, ahol közös
tárlaton mutatkoztak be a né-
met Axel Schefflerrel, aki ta-
lányos állatfigurákkal benépe-
sített karikatúráiról, illusztrá-
cióiról és szatirikus pillanat-
képeirôl ismert, és a fesztivá-
lon különféle gyerekfoglalko-
zásokat is tartott. Ennek elôz-
ményeként a tavalyi fesztivá-
lon negyven külföldi illuszt-
rátort ismertettek meg a ma-
gyar közönséggel. Jövôre egy
neves olasz illusztrátort hív-
nak meg. Szoros kapcsolatot
tartanak fenn a nemzetközi
szervezetekkel, így a Gyer-
mekkönyvek Nemzetközi Ta-
nácsával. Arra törekednek,
hogy menedzselésüknek kö-
szönhetôen egy-egy illusztrá-
torukat Andersen-díjra ter-
jesszék fel. Persze nemcsak
gyerekkönyveket illusztrál-
nak, az év illusztrátorát, Ros-
kó Gábort például rendszere-
sen foglalkoztatja az Élet és
Irodalom. Mûveibôl és írásai-
ból könyvet is megjelentet. A
magyar illusztrátorok legkö-
zelebb a gyerekkönyvhét alatt
az Erdôs Renée-házban fog-
nak kiállítani. Az ôszi baseli
gyerekkönyv-kiállításon az ô
világplakátjuk lesz fô helyen.

Sz.Zs.

Csodálatos
növények
Passage Kiadó, 2001
64 oldal, 2840 Ft

■ A Felfedezôk Könyvtára so-
rozat szép kiállítású kötetei-
ben a gyönyörû színes il-
lusztrációk (fotók, rajzok,
térképek) talán még fonto-
sabbak, mint a viszonylag rö-

vid, a kis olvasók tudásszint-
jéhez és igényeihez szabott,
de ugyanakkor pontos és
szakszerû szövegek. Az ér-
deklôdô biztosan szívesen
belemerül a képek nézegeté-
sébe és rengeteg információ-
hoz jut belôlük. A sorozat
legújabb, hetedik kötete a
növények csodás világába ka-
lauzol bennünket: a dr. Roger
Carolin biológusprofesszor
szerkesztette album, Claire
Graig szövegével és számos
fotós-grafikus közremûködé-
sével teljes képet ad a növé-
nyekrôl: a növényvilág év-
milliókkal ezelôtt bekövetke-
zett kialakulásáról, a növé-
nyek felépítésérôl, táplálék-
felvételérôl, a növénytípusok
meglepô sokaságáról, a hasz-
nosságáról. Ha kalandozásra
indulunk a növények élôhe-
lyeire, a fagyos hegyvidékek-
rôl a sûrû erdôkön át elju-
tunk a forró sivatagokig.
Megcsodálhatjuk, miféle túl-
élési technikákat alakítottak
ki maguknak a növények a
szélsôséges klimatikus viszo-
nyok között. Rendkívül gaz-
dag a tengerek és édesvizek
világa is. A növények oxigént
termelnek, táplálékul hasz-
náljuk ôket, de gyógyszer-
ként is alkalmazhatók.

Lucy Daniels:
Nyuszik
a fürdôszobában
Passage Kiadó, 2002
156 oldal, 690 Ft

■ Meglehet, a Barátaink, az
állatok sorozatcím sokaknak
inkább azt sugallja, hogy
mindenekelôtt ismereteket
nyújtanak ezek a fekete-fehér
rajzokkal illusztrált, viszony-
lag vékony, puha fedelû kis
könyvek. Nos, kijelentem,
valódi szépirodalom talál-
ható bennük, s ebben a kö-
tetben, amely immár az 5-ös
számot viseli a gerincén, ta-
lán annál is fontosabb dol-
gokról esik szó, mint hogy
egy kisfiú nagyon szeretne
hazavinni egy nyuszi-párost
a helyi állatkereskedésbôl.
Ennek azonban – eleinte –
különféle akadályai vannak,
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de John addig is mindent el-
követ, hogy a High Cross-i
földeken élô szép számú
nyulat mindenáron meg-
mentse. A cím alapján persze
kezdettôl tudhatjuk, hogy
Button és Barney végül is el-
jut Hardyék otthonába, de
sok minden történik, amíg ez
bekövetkezik. A fordulatos,
izgalmas és ôszinte regény
fontos problémákat vet föl,
ennek egyik része a kedvenc
állatokról való gondoskodás,
a másik az emberek, konkré-
tan gyerek és szülô, illetve
nevelôszülô közötti kapcso-
lat harmonizálása. A fordítás
Kállai Anna munkája.

Fekete István:
Hú
Móra Könyvkiadó, 2002
316 oldal, 1350 Ft

■ Érdemes összevetni az
elôbbi, napjainkban, Angliá-
ban játszódó mûvet a ma-
gyar író immáron klasszikus
állatregényével. Ha az elôb-
bire azt mondtam, hogy nem

állatregény, erre inkább illik
ez a mûfaji besorolás, ám a
helyzet igazából ennél bo-
nyolultabb. Fekete Istvánnál
természetes, hogy állatok
kommunikálnak egymással,
emberek szót értenek az álla-
tokkal, nagyon pontos meg-
figyeléseket közvetít a törté-
net a vadon és háznál élô ál-
latokról, de ugyanolyan fon-
tos az emberek világának az
ábrázolása, a maguk törvé-
nyei, ösztönei szerint követ-
kezetesen (mi több: értelme-
sen) viselkednek a baglyok,
kutyák stb., s értelmetlen
dolgokat követ el a legértel-
mesebb lénynek látszó em-
ber. Fekete István nemcsak
pontos és kritikus, ugyanak-
kor mértéktartóan és példa-
mutatóan lírai is tud lenni,
amikor színesen, ízesen,
mély átéléssel ábrázolja az
emberi élet összefonódását a
tájjal, az ember és az állat
együttélésének minden szép-
ségét, nemességét és kegyet-
lenségét. A kötetet Bakai Pi-
roska ilusztrálta.

Robert Louis
Stevenson:
A fekete nyíl
Holnap Kiadó, 2002
242 oldal, 1300 Ft

■ A kincses sziget mellett Ste-
vensonnak ez a történelmi re-
génye ajánlható még a tizen-
éves olvasóknak. A mû izgal-
mas cselekménye a 18. szá-
zadban játszódik, a „rózsák
háborúja”, azaz a York- és a
Lancaster-ház között zajló vé-
res harcok idején. A regény
fôszereplôje, az ifjú Dick
Shelton kalandos körülmé-
nyek között megismerkedik a
bájos és vonzó Johannával,
akitôl elszakítja a gyámja, Sir
Daniel. Róla elôbb-utóbb
megsejti a fiú, hogy köze van
apja rejtélyes halálához.
Dicknek meg kell küzdenie
szerelméért, hiszen a lányt
hozzá akarják adni egy nála
jóval idôsebb férfihoz, s vé-
gére kell járnia annak a
gyötrô kérdésnek, ki okozta
apja vesztét. A romantikus if-
júsági regény Szinnai Tivadar

fordításában olvasható ma-
gyarul. A kötetet Szecskó Ta-
más rajzai díszítik.

Dieter Ott:
Az ördöngös
Caprioli
Móra Könyvkiadó, 2002
204 oldal, 950 Ft

■ A Delfin 2000 sorozatban
megjelent fantasztikus re-
gény „rokonait” valahol a
tengerésztörténetek, az ifjú-
ságnak szóló remek kaland-
regények vidékén kereshet-
jük, de a híres-neves Münch-
ausen báró vízen átélt ka-
landjainak hatása is jól felis-
merhetô az alapvetôen vi-
dám hangszerelésû Dieter
Ott-alkotáson. A mû sikerét
mi sem bizonyítja jobban,
mint az, hogy immáron 3.
kiadásban lát napvilágot ná-
lunk, Majtényi Zoltán fordí-
tásában, Gyôrfi András rajzai-
val. Amadeus Cyprian Ca-
prioli gróf osztrák szolgálat-
ban álló titkos diplomata,
aki ez idô szerint (a 18.szá-
zad elején) a Holland Nyu-
gat-indiai Társaság egyik ha-
diflottájának parancsnoka, s
mint ilyen, nem csekély iz-
galmak és igencsak meghök-
kentô kalandok közepette
Amszterdam kikötôjébôl a
Holland Guayana-i Parama-
ribóba vezeti a flottát, a Fan-
tom nevû fregattot és a Li-
dércet, valamint a tengeri
rablók brigantinjait. A hajón
persze arany is van, a tenger-

ben pedig elképesztô ször-
nyek. S nehogy elfeledjem
említeni: a gróffal tart a ve-
zérhajón egy rendkívül te-
hetséges hajósinas, akit Bilg-
nek hívnak (de nem ez a tel-
jes és igazi neve), s Caprioli
gróf tulajdonképpeni fel-
adata, hogy a gyarmat kor-
mányzójához kísérje annak
bájos, ifjú leányát. Ezek ket-
ten elég hamar összebarát-
koznak, a többi már sejthetô,
a meglepetések dacára is. 

William Nicholson:
A Nagymester
foglyai
Geopen, 2002
328 oldal, 2290 Ft

A kötet folytatása A szél dal-
noka címû, korábban már
bemutatott fantasy-regény-
nek. Az Aramanth-trilógia
második részében a lerom-
bolt, felégetett városból a
hódítók elhajtják a lakossá-
got, köztük a Hath családot
is. Kestrel és Bowman elsza-
kad egymástól, de az ikrek a
gondolatok útján mindvégig
tartják egymással a kapcsola-
tot. Hanno Hath, az édes-
apjuk a Nagy Könyvtárba
kerül, mivel ki tudja olvasni
az ôsi manth írást. Meglepe-
tésére és nagy-nagy örömére
itt kezébe kerül az Elveszett
Végrendelet, amelyet a
manth nép elsô prófétája
hagyott rájuk, s amelyben Ira
Manth megjósolja népe
jövôjét... A fordítás Borbás
Mária munkája.

Cs. A.

G Y E R M E K K Ö N Y V N A P O K



w w w. k o n y v 7 . h u 13

Bodó Béla

■ Budapesten született 1903.
június 15-én. Regényíró, no-
vellista, újságíró volt, pályáját
1926-ban a Pesti Naplónál
kezdte. Mikes Lajos szárnyai
alatt, Szabó Lôrinccel, Bálint
Györggyel és másokkal együtt
tanulta meg a hírlapírás mes-
terségének elemeit. Színes,
mozgalmas riportjai és tárcái
1940-ig jelentek meg a lapban.
A deportálásból hazatérve
1945–48-ban a Szabad Nép-
nél dolgozott, majd a Dolgo-
zók Világlapját, késôbb a Ma-
gyar Napot szerkesztette.
1950–53-ban a Népszava
nyomdai szerkesztôje volt.
1953-tól a Nôk Lapjánál dol-
gozott, 1957-tôl 1963-ig,
nyugdíjaztatásáig az Esti Hír-
lapot szerkesztette. Írói álneve
Frank L. Packard volt. Írói pá-
lyafutását több népszerû re-
gény és elbeszéléskötet jelezte.
1971. október 12-én hunyt el
Budapesten. Fontosabb mû-
vei: Lapzárta után. Egy szer-
kesztôség regénye (Bp.,
1963.), Ádámok és Évák (no-
vellák, 1964.), Ha mentél hi-
deg szélben (novellák, 1967).
Brumi-könyvei a gyerekek kö-
rében nagyon népszerûek vol-
tak. Ezekben a kötetekben
ugyanazokat az érzéseket, mé-
lyen humánus eszményeket
kívánta átadni gyermekolvasó-
inak, amelyek egész életében
vezérelték. A sorozat darabjai
elôször a Móra Ferenc Ifjúsági
Könyvkiadónál láttak napvilá-
got Szávai Edit illusztrációi-
val, most a Holnap Kiadó
gondozásában jelennek meg:

Brumi Mackóvárosban, Brumi
újabb kalandjai, Brumi az isko-
lában, Brumi a Balatonnál, Bru-
mi mint detektív.

Christine Nöstlinger

■ 1936. október 13-án született
Bécs egyik külvárosában. Apja
órásmester, anyja óvónô volt. A
gimnáziumi érettségi után
elôbb festônek készült, majd al-
kalmazott grafikát tanult. Né-
hány évig grafikusként dolgo-
zott, majd feleségül ment az új-
ságíró Ernst Nöstlingerhez. Há-
zasságukból két leány született.
Ma felváltva Bécsben és egy fel-
sô-ausztriai tanyán él. Akkor
kezdett el gyerekkönyvekkel
foglalkozni, amikor a gyerekei-
vel otthon volt: meséket írt és
ezekhez maga készített illusztrá-
ciókat. Elsô gyermekkönyve
1970-ben látott napvilágot. Pá-
lyájának harminc éve alatt száz-
ötven kötete jelent meg, ezek
közül számosat maga illusztrált,
néhányat pedig ugyancsak
Christine nevû leánya. Emellett
napilapoknak és folyóiratoknak
dolgozott, rádiójátékok és tévé-
filmek társszerzôje is. Könyveit
számos nyelvre (angol, francia,
orosz) lefordították. Több gye-
rekkönyvét és ifjúsági regényét
kitüntették. 1973-ban megkapta
a német, majd az osztrák  Ju-
gendbuchpreis-t, több alkalom-
mal neki ítélték Bécs város díját,
1984-ben Andersen-díjjal tün-
tették ki. Ch. Nöstlinger az ún.
antiautoriter hullám, a tekin-
télyellenes tematikájú irodalom
egyik legnépszerûbb képviselô-
je. Ennek az elôítéletek ellen
küzdô, erôteljes társadalomkri-
tikai hangot megütô irányzat-
nak jellegzetes darabja a Fütyü-
lünk az uborkakirályra (magya-
rul: Móra, 1989. Rónaszegi Éva
fordításában), amelybôl film is
készült. További magyarul
megjelent mûvei: Ilse Janda fia-
talkorú (Móra, 1974., Sárközi
Elga ford.), Órarend randevúval

(Móra, 1975., S. E. ford.), Kon-
zerv Konrád (Móra, 1975., Bor
Ambrus ford.), Punk, avagy a
hajmeresztô hétfô (Móra, 1984.,
B. A. ford.), A cseregyerek (Ani-
mus, 2002., Nemeskürty Har-
riet ford.)  

Rosie Rushton

■ 1945. november 11-én szüle-
tett Angliában, Brightonban
(Sussex). Már elemi iskolás ko-
rában szeretett mesélni és törté-
neteket leírni. Egyszer komoly
büntetést kapott, mert két osz-
tálytársát valósággal megfélem-
lítette egy rémtörténetével.
1982-ben kezdett dolgozni la-
pok számára, elsô könyvét
1990-ben írta. Három leánya
van. A legjobban a Cornwall-
félszigeten, Roselandban érzi
magát, mert ott nyugalom veszi
körül, valamint Indiában,
amelynek szellemiségét nagyon
átérzi. Hobbija a tenisz, a lovag-
lás, a kirándulás, az olvasás, sze-
ret finomakat enni baráti társa-
ságban. Ha nem író lett volna,
beszédterapeutaként dolgozna,
mert a kommunikáció nagyon
fontos az emberi lélek és szel-
lem számára. Tanácsa kezdô
íróknak: Soha sem szabad fel-
adni! (Ugyanis Rosie Rushton
elsô könyvének kéziratát több-
ször visszakapta, míg végül egy
kiadó vállalta a megjelenteté-
sét.) További tanácsa: Minden
nap írni kell valamit, legyen az
levél, naplóbejegyzés vagy
egyéb. Folyton figyelemmel
kell kísérni, hogy mi foglalkoz-
tatja az embereket! A lehetô leg-
változatosabb helyekrôl meríti
sikerkönyveinek témáit: gyer-
mekei, fiatal ismerôsei életébôl,
újsághírekbôl, de véletlenül el-
kapott beszélgetésekbôl is. Je-
lenleg Northamptonban él.

Mûveit magyarul  a Ciceró
Kiadó jelenteti meg: Olívia,
Poppy (2001. Mindkettôt
Szabó Mária ford.) Ne cirku-

szolj, anyu! (1988., ford. Nemes
László), Becsszavamra kinyúlok!
(1999., ford. Borbás Mária),
Hogy lehetsz velem ilyen, anyu?
(2000., ford. Till Tamás), Gô-
zöm sincs, mihez kezdjek? (2002.,
ford. Szabó Mária).

Jacqueline Wilson

■ A Nyugat-angliai Bath-ban
született 1945-ben, de gyerek-
kora legnagyobb részét King-
ston-on-Thames-ben töltötte.
Apja mûszaki rajzoló, anyja iro-
dai alkalmazott volt a haditen-
gerészetnél. Kisgyerekkorától
írónak készült, emlékezete sze-
rint „mindig írt”. Elsô „mûvét”
kilencévesen „alkotta”, jó pár is-
kolai irkát teleírt. Az iskola lég-
körét nem állhatta, ezért 16 éve-
sen felhagyott az iskolai tanu-
lással. Gyors- és gépírást tanult,
egy ideig könyvesboltban dol-
gozott, majd jelentkezett egy te-
hetségkutató pályázatra. Egyik
írását elfogadták, sôt állást ka-
pott az egyik ifjúsági magazin-
nál. Tizenkilenc évesen férjhez
ment, van egy Emma nevû leá-
nya. Húszéves korában jelent
meg elsô gyerekeknek írt köny-
ve. Krimiket is írt (rendôr férje
élményei alapján), de igazi mû-
faja a gyermek- és ifjúsági
könyv. Máig több mint har-
minc gyerekkönyve jelent meg,
ezek közül több a sikerlistákon
is szerepelt, és  díjak sorát
(Smarties Book Award, Child-
ren’s Book Award stb.) nyerte
el. 1999-ben az ô egyik mûve
kapta meg az Év Brit Gyermek-
könyve díjat. Nagy Britanniá-
ban több mint 6 millió pél-
dányt adtak el a könyveibôl.
Magyarul az alábbi köteteit –
valamennyit Damokos Kata for-
dításában – jelentette meg az
Animus Kiadó: A kofferes kislány
(2001), Kettôs játszma (2001),
Micsoda anya! (2001), Komisz lá-
nyok (2001), Tracy Beaker törté-
nete (2002).
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Szenci Molnár Albert: Imádságos
könyvecske (Heidelberg 1621)
A Bibliotheca Hungarica Antiqua sorozatban
Szenci Molnár Albert (1574–1634) kálvinista
zsoltárfordító, bibliakiadó és nyelvtudós,
nagyszombati patrónusai feleségeinek kéré-
sére határozta el, hogy lefordítja Joannes Fri-
sius Christliches Betbüchlein címû (Zürich,
1600) imádságos könyvét. Az enciklopédiku-
san összeállított rendkívül gazdag könyörgés-
gyûjteményben bármely társadalmi rendbe
tartozó, s bármely állapotban és nehézség-
ben élô hívô megtalálhatta azt a szöveget,
amelyre érzése és lelkiállapota szerint szük-
sége volt. Az, hogy e könyvecske túlmutat
keletkezési korán, tartalmi örökérvényûsége
mellett a szép fordításának is köszönhetô.
A fakszimilét közreadja és a kísérô tanulmányt
írta: P. Vásárhelyi Judit.
Az MTA Irodalomtudományi Intézetével és
az Országos Széchényi Könyvtárral közös ki-
adás.
96x167 mm, 440 oldal (fakszimile) + 44 oldal
(tanulmány), kötve, 3200 Ft

Stoll Béla: A magyar kéziratos
énekeskönyvek és versgyûjtemények
bibliográfiája (1542–1840)
„A Stoll” – az irodalomtörténészi zsargon már
évtizedek óta így nevezi a magyarországi kézi-
ratos énekeskönyvek bibliográfiáját, amely fô-

képpen a régi magyar irodalom kutatói szá-
mára nélkülözhetetlen segédeszköz, a legfon-
tosabb kézikönyvek egyike.
Nos, Stoll Béla elkészült a bibliográfia újabb,
terjedelmében majd kétszeresére duzzadt, a
korábbi változatot számos vonatkozásában
pontosító munkájával. Az „új Stoll”, mikép-
pen elôdje, vélhetôleg évtizedekig lesz az iro-
dalomtudomány alapvetô kézikönyve.
Lektorálta: Jankovics József.
A/5, 822 oldal, egészvászon, enveloppal, 5000 Ft

Molnár Antal: Katolikus missziók a hódolt
Magyarországon (1572–1674)
A Humanizmus és Reformáció sorozatban
A kötet a magyarországi török hódoltság te-
rületén szervezett katolikus missziók történe-
tét kíséri végig az elsô lépésektôl a missziós
intézményrendszer megszilárdulásáig. Hé-
zagpótló munka, mivel a Szentszék és Ma-
gyarország kapcsolatait vizsgáló mûvekben a
hódolt országrész eddig csak igen kis mérték-
ben volt jelen, a hódoltsági mûvelôdéstörté-
neti kutatások pedig csupán a protestáns fe-
lekezetek történetével és kulturális tevékeny-
ségével foglalkoztak.
A monográfia túlnyomórészt a római egyházi
levéltárak, könyvtárak és a Dubrovniki Törté-
neti Levéltár (eddig túlnyomórészt kiadatlan)
forrásait dolgozza fel.
B/5, 566 oldal, kartonált, 2500 Ft

Jankovits László:
Accessus ad Janum
A mûértelmezés hagyományai
Janus Pannonius költészetében
A Humanizmus és Reformáció sorozatban
Janus életének, tanulmányainak, mestereinek
és mintáinak áttekintése után egy-egy fejezet
szól a retorikai elôgyakorlatokról, az ún. paj-
zán epigrammákról, a panegyricusokról, majd
a híres magyarországi elégia, a Búcsú Váradtól
és az Ad animam suam címû vers sokrétû vizs-
gálata következik.
A szerzô a kutatástörténet alapos ismertetésé-
vel, bôséges jegyzetapparátussal, a függelék-
ben a Janus-versek konkordanciájával és rész-
letes bibliográfiával gazdagítja munkáját,
amely eddigi eredményeinek elmélyült filoló-
gusi precizitással történô összefoglalása.
B/5, 264 oldal, kartonált, 2500 Ft

A kötetek megvásárolhatók a kiadó boltjaiban:
Balassi Könyvesbolt: 1023 Margit utca 1.
T/F:212-0214.
Kis Magiszter Könyvesbolt:
1053 Magyar utca 40. T:327-7796.
Kortárs Mûvészeti Könyvesbolt
(Ludwig Múzeum)
1011 Budai Vár A. ép.,
T:375-7533. Fax:212-2534.
Terjesztési iroda: 1016 Attila út 20.
T:214-9673. Fax:214-4627.

A BALASSI KIADÓ AJÁNLATA

Figyelem, címváltozás
A Könyvhét szerkesztôségének

és kiadójának új címe:

1114 Budapest,
Hamzsabégi út 31.

Telefon: 209-1875, 209-9140, 209-9141
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– A szociálpszichológiai tanszék,
amelynek ön egyik professzora,
természettudományi tanszékekkel
szomszédos, így mindenféle szulfi-
dok, szilikátok, karbonátok tár-
lója mellett érkezik ide a látogató.
Tudományának tárgya is vizsgál-
ható oly egzakt módon, mint bár-
melyik ásvány?

– Ismeretes: C. P. Snow már
a múlt század ötvenes éveiben
úgy vélekedett: a társadalom-,
illetve a természettudomány
két elkülönülô kultúra, szinte
két külön világ. Az elôbbi –
úgymond – sokkal „puhább”,
irodalmiasabb, bizonytala-
nabb, az utóbbi jóval szigo-
rúbb, empirikusabb, tapaszta-
latokkal igazolható fogalom-
rendszert, nyelvezetet használ.
E két kultúra sarkos elhatárolá-
sát már akkor sokan kétellyel
kísérték, azóta bebizonyoso-
dott: megannyi látszat ellenére
a kettô valójában konvergál.
Vegyünk egy példát a fiziká-
ból. E tudomány a világ olyan
rétegét vizsgálja a maga anya-
giságában, amelynek legmé-
lyén részecskék vannak. És
ezek egymás közti viszonya el-
képesztô kavargásban, a deter-
minált káosz állapotában nyil-
vánul meg. A kvantumfizika
épp eme mozgások modellezé-
sét végzi. E vizsgálati módszer
a számítástechnika révén a tár-
sadalmi jelenségek körére is ki-
terjeszthetô. A bennünk lévô
szeretetnek, gyûlöletnek fizi-
kai megfelelôje a vonzás, il-
letve a taszítás. Ma már kom-
puterrel mesterséges társadal-

makat lehet létrehozni, ame-
lyekben a részecskéket felru-
házhatjuk a vonzás-taszítás ké-
pességével. Kellô számú iterá-
lás után e részecskék alaptulaj-
donságuk szerint kezdenek
csoportosulni. Ahogyan sok-
féle gondolkodásunk, hovatar-
tozásunk stb. ellenére – a ká-
oszt elviselni nem bírván, egy-
fajta önmozgó, determinációs
logika szerint fölszámoljuk a
káoszt – mi magunk is végül
döntô tulajdonságaink szerint
csoportosulunk. Akár az emlí-
tett részecskék a maguk világá-
ban. És ez csak egyetlen példa
a természet-, illetve a társada-
lomtudományi vizsgálati
módszerek közeledésére, az
utóbbi egzakt lehetôségeinek
jelzésére.

– Kutatásainak egyik magva, fô
iránya, célpontja az elôítéletek tar-
tománya. Miféle elfogultságok,
prejudikálások, balítéletek tapasz-
talhatók „szép új világunkban”?
Mennyire éltek-élnek ezekkel tuda-
tosan vissza például a tömegpszi-
chózisban, a sokaság befolyásolá-
sában, manipulálásában?

– Amikor a hetvenes években
e kérdéskörrel foglalkozni
kezdtem, aligha gondoltam,
hogy e stúdium negyed század
múltán ennyire idôszerû lesz.
Hiszen hivatalosan akkor ezt is
olyan „burzsoá maradványok”
közé sorolták, mint mondjuk a
bûnözést, a prostitúciót.
Mindazonáltal én végeztem
ilyen vizsgálatokat, és arra a
megállapításra jutottam: az
elôítéletesség, a sztereotípia-

képzés, a saját csoport mérték-
telen feldicsôítése és a másik le-
becsülése, az identitászavar
emberi nemünk velejárója. És
szinte genetikai késztetésünk
(amit a nyugati kultúra meg-
erôsít bennünk), arra töre-
kedni, hogy egyéniségünk ki-
teljesüljön, hogy valóban indi-
viduumok legyünk. Ám a tár-
sadalom „részecskéinek” ato-
mizálódásával párhuzamosan,
ezt mintegy ellensúlyozandó, a
sok személyiség csoportosu-
lásra is hajlamos, vagyis meg-
pendül benne létének kollektív
meghatározottsága is. Ami azt
jelenti: az egyének közti kap-
csolatokban megjelennek a
kollektív sztereotípiák. S az
egyik csoport létrehozza a má-
sikat, ami hol harmonikus, hol
konfliktusos viszonyt hoz
létre, és moderálja a szeretet, il-
letve a gyûlölet mértékét, fo-
kát. Foglalkoztam azzal, hogy
mikor mi dominál. Korábban
az osztály-, aztán a nemi hova-
tartozás volt különösen fontos.
A nemzeti hovatartozás fon-
tosságának megítélése törté-
nelmi koroktól, idôszakoktól,
illetve régióktól függôen válto-
zott-változik. Újabban a civili-
zációformáló vallási kategóri-
ákhoz való tartozásnak van
megrendítôen meghatározó
szerepe: elég csak a moszlim–
keresztény viszonyra utalni. Az
elôítéletek, sztereotípiák, iden-
titások kaleidoszkópjában vég-
sô soron ki-ki aszerint helyez-
kedik el, hogy egzisztenciális
problémáira hol és milyen vá-
laszt remél. S mindig az adott
történelmi, társadalmi, kulturá-
lis helyzet határozza meg,
hogy a lehetséges hovatartozá-
sok közül ki, melyik kategória
menedékében húzza meg ma-
gát. Így épp e csoportban vél-
heti bárki azt, hogy nincs egye-
dül. Miközben konokul ragasz-
kodunk ahhoz, hogy indivi-
duumok legyünk, vagyis: azok
maradjunk, akik vagyunk.

– Köznapi életünkben hogyan
alakulnak manapság (egyik
könyvének címét idézve) a „von-
zalmak” és a (társas) „kapcsola-
tok”? Folytatódik-e az említett
atomizálódás, vagy a taszítások
ellenére hagyományos vonzal-
makra, társakra, társaságra is
lelhetünk?

– A huszonegyedik század-
ban megjelent egy teljesen új
érintkezési közeg: az internet.
Ez lehetôséget ad arra, hogy
bármely pillanatban, a világ
bármelyik pontján beszélgetô-
társra, társaságra, barátra lel-
jünk. Egyelôre még csak írásos
formában, de rövidesen hang-
ban és (webkamera révén) kép-
ben is. Ebben a globális társas
szférában, ha közvetetten is,
de csakugyan korlátlanul kom-
munikálhatnak, akik így szere-
tik múlatni az idôt. Ekképpen
bármikor úgy lehetünk együtt
másokkal, fizikailag esetleg tá-
voli partnereinkkel, hogy köz-
ben magunkban legyünk. E
globális társalgás világában is
megmaradnak azért, remélem,
a közvetlen kapcsolatok. Ám a
hagyományos baráti társasá-
gok, kisközösségek fenntartá-
sáért bizonyára meg kell küz-
denünk.

– Végezetül egy személyes kérdés:
régebben ön gyakran kombattáns
módon, szinte agresszívan érvelt,
mostanra szinte megszelídült.
Bölcs belátás, érlelôdés eredménye
ez, vagy éppen a gyakori intole-
ráns, durva, nemritkán gyûlöl-
ködô közhangnem ellenében lett
tüntetôen szelíd?

– Ha nem is agressziót, indu-
latot mindmáig képes kihozni
belôlem az ostobaság, az igaz-
ságtalanság, az intolerancia, és
kivált a gyûlölködés, gyûlölet-
keltés. (Gyûlölet és politika
címmel nemrég szerkesztet-
tünk és publikáltunk Örkény
Antallal e kérdéskört behatóan
elemzô kötetet.) Ám most
nem kerültem konfrontatív
helyzetbe. De mentalitásom
talán azért is változott, mert az
a rendszer- és korszakváltás,
amelynek kellôs közepén most
élünk, a magamfajta kutató
számára páratlan lehetôség,
sôt adomány. És a sok nyugta-
lanító jelenség, amely világun-
kat átjárja, s amely szinte min-
den korábbi állítást megkérdô-
jelez, felülír – kivált tavaly
szeptember 11-e után – az em-
bert óhatatlanul is a nyugalom
irányába kell hogy terelje. Az
emberek támpontot, nyugvó-
pontot keresnek. S ez visszafo-
gott hangnemre, minden ko-
rábbinál nagyobb felelôsségér-
zetre készteti a kutatót.

E M B E R  É S  G O N D O L A T

Csepeli Györggyel
beszélget
Nádor Tamás
Egykoron kombattáns személyiségnek látszott, már szinte ag-
resszívnak. Késôbb meggyôzôdésének szuggesztív kifejtésére kel-
lett figyelni. Aztán briliáns érvelésére. És lassacskán a kemény
racionalitásán is áttûnô kivételes érzékenységére, amellyel – szak-
mai kötelezettségén jócskán túl – nem csupán képleteit írta le elô-
ítéleteknek, nemzettudatnak, köznapi létnek, vonzalmaknak és
kapcsolatoknak, a társadalomlélektan megannyi kérdésének, de
igyekezett árnyaltan és hajlékonyan elemezni, sôt meg is fejteni
ôket. Újabban, a mindinkább fölhorgadó gyûlölet ellenében írá-
sai inkább tárgyiasak, mi több: szelídek is talán. Tudván: az
erôs intellektus nem hivalkodik izmaival.
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ísértet járja be Európát, 
a fasizmus kísértete. Ez
a fogalmazás most

pontos. A Kommunista kiált-
vány szerzôi nem fogalmaztak
pontosan, a kommunizmus
akkor nem kísértet volt: rém-
kép (t.i. a kizsákmányoló osz-
tály számára – a proletároknak
utópia). A fasizmus szelleme
azonban a sírjából fölkelve kí-
sértetként lebeg elôttünk, és
fagyasztja torkunkra a sikolyt. 

Azt mondják tanult baráta-
ink, politológusok, történé-
szek, hogy a polgári demokrá-
cia, és a vele összefonódott
globalizálódó piacgazdaság el-
idegenedett, atomizálódott,
hitetlen, racionális, otthonta-
lan társadalmat hozott létre
(egyetlen egérútnak a kábító-
szert hagyva meg a társadalom
elárvult gyermekei számára);
ez az árvaság és lelki elsiváro-
sodás kiált irracionális szimbó-
lumok, ideálok után, óhajtja a
VALAHOVÁ TARTOZOM
érzetét, kíván lobogót, (lehet
nemzetiszínû is, mindegy,
csak lobogjon!) sír apaimágó,
vagyis újabb Vezér, Führer,
Duce, Sztálin, Le Pen, Berlus-
coni, Orbán Viktor után, és a
tömeget nem érdekli már a jó-
lét sem, a munkanélküliség
sem, a kormányrangra emelt
korrupció sem, a Vezér lophat,
lenyúlhat, fölrúghatja a törvé-
nyeket, lehet gengszter, maffi-
ózó (lásd Berlusconi, hogy kö-
zelebbi példát ne hozzak), a
fô, hogy olyan eszméket ad-

jon, melyek az irracionalitás, a
hit tartományába tartoznak,
mert a tömeg végre hinni akar
és nem gondolkodni. 

A polgári, plurális demokrá-
cia, a MacDonald’s-, shopping
mall- és pláza-kultúra, a tévé-
reklám-kultúra, a FOGYASSZ,
BÁRMIT, CSAK FOGYASSZ,
AKKOR VAGY VALAKI-
KULTÚRA kiürült, elmocsara-
sodott; a nagy eufória, melyet
az Európai Unió eszméje vál-
tott ki, hogy az évezrede meg-

osztott Európa népei végre
nem gyilkolják halomra egy-
mást, képesek lesznek megha-
ladni a múltat, és a multinaci-
onális és multi-kulturális Eu-
rópa meg fogja teremteni a
maga sokszínû, semmi máshoz
nem hasonló európai szelle-
mét és gazdasági egységét, és
ezzel polgárai létbiztonságát és
jólétét is: ez a lelkesedés elülni
látszik, belefullad a brüsszeli
bürokráciába, túl pragmatikus,
túl racionális. 

A mûvészetet és a mûvészeket
fölzabálta az entertaintment, a
show-business, a reklám és a té-
vé-klipek világa; az informatika

és a világháló játékaira is rá le-
hetett unni; és hiányzik az egy-
szerre lépés, az egyszerre ordí-
tás, a „kézben-a-kéz-és-a-váll-
hoz-a-váll” mozgalmi kábulata,
az ellenségkép öröme, az ÜSD
VÁGD NEM APÁD! mámora,
az egyetlen és egyetemes igaz-
ság birtoklásának gyalázatos
kéjérzete, amelynek nevében
mindenki lebunkózható, aki
mást gondol, és ez, sajnos, nem
újfasizmus, nem újbolsevizmus
ez a 21. század, ezek a gyerme-

keink és az unokáink, a mi saját
nevelésünk… 

Ezek azok a fiatalok, akiket
nem tanítottunk meg költé-
szetre, igényes zenére, nem
tanítottunk meg olvasni, gon-
dolkozni, még arra sem, hogy
a szappanoperát, az akció-kri-
mit és a horrort meg tudják
különböztetni a filmtôl; akik-
ben sem kulturális, sem mo-
rális igényt nem ébresztet-
tünk, és a javukat akarva föl-
készítettük ôket a Szép új vi-
lág egyedüli szentségére: az
érvényesülésre, és nem taní-
tottunk nekik mást, csak PR-
t, marketinget, managemen-

tet, és azt a tudományt, ho-
gyan kell eladni. 

Valamit. Akármit. Árut. Hi-
tet és eszményt, tisztességet,
jóságot, szerelmet, de inkább
szexet, mert az is csak áru. És
ettôl aztán a demokráciának
nincsenek az irracionalizmus-
sal adekvát hívószavai, jelké-
pei, eszményei. Mert a szent
pragmatizmus nevében kiszór-
tuk az ablakon az ideológiát,
mint bolsevista trükköt. Pedig
az ideológia jövôkép. Közös-
ségi élmény és társadalmi cél.
Sôt morál. Amitôl a homo sa-
piens homo moralis is egyút-
tal. Hétköznapi filozófia.

Mire ezek a sorok megjelen-
nek, minden eldôl már, tudni
fogjuk, ki a mûvelôdésügyi mi-
niszter. Kérdés, hogy ô tudja-e
majd, hogy a föladata nagyobb,
mint a pénzügy- és gazdasági
miniszteré. Mert egyedül a mû-
vészet képes arra a tudatformá-
lásra, amivel megállíthatjuk az
új irracionalizmus tornádóját.

K e r t é s z  Á k o s
Kísértet  já r ja

be Európát

K

Félreértés ne essék, ez a Cid nem
Corneille drámája, hanem kö-
zépkori spanyol epikus költe-
mény. Aki épp úgy szereti Szerb
Antal világirodalomtörténetét,
mint e sorok írója, emlékezhet a
leírásra: „Ez még nem a késôbbi
romantikus lovag: a királlyal va-
lami adóelszámolás miatt vész
össze.... Az egész költemény ha-
disarcokról és a zsákmányon
való osztozásról szól, az össze-
gek pontos feltüntetésével. Eb-
ben a materialista vitézi énekben
az érem másik oldalát, a hôsies-
ség anyagi részét látjuk”. Most
már bevallhatom: szerfölött él-
veztem, de kötve hittem Szerb
Antal állítását és teljesen re-

ménytelennek látszott, hogy va-
laha is meggyôzôdhessek arról,
lódított-e a Ciddel kapcsolat-
ban, vagy meglepô módon az
igazat írta? Ennek az elôször
1207-ben lejegyzett, de akkor
már hosszabb ideje létezô „ge-
staéneknek” ugyanis nem volt
magyar fordítása. A derék Körösi
Albin, a spanyol irodalom pia-
rista népszerûsítôje ugyan közzé-
tett egy részletet „Jimena imája
és Cid búcsúja” címmel, 1894-
es, A spanyol költészet gyöngyei
c. kötetében, de a szöveg, amit
ott közöl, mindennek, csak szö-
veg- és formahû átültetésnek
nem nevezhetô. „Támogass
imámban szent Péter apostol /

Ôrízd meg Cidemet minden
bajtól, rossztól” – íme, ilyen szé-
pen pattogó, csengô-bongó fe-

lezô tizenkettesekké változtatta
az eredeti verselést, amelyben
nincs – nyomokban sem – sza-
bályos szótagszám és kellemes
rímelés. Nem, az igazi Cid – és
ezt már Csala Károly heroikus
vállalkozásából tudjuk – nyer-
sebb, formátlanabb ennél, de
ereje lenyûgözô és még döcce-
nôivel, monotóniájával, helyen-
kénti formátlanságával is azt az
erôt érzékelteti,  ami a mórokkal
harcoló hôs korára volt jellem-
zô. Csalának egy nemlétezô, de
ma is értelmezhetô archaikus
nyelvet kellett kitalálnia a Cid
kedvéért, és mindenegyes sorral
ennek a kényes egyensúlynak a
megteremtését kisértette meg.
Hogy érezzük is, miféle idôben
játszódott és keletkezett ez az
„Ének”, és azért mint versolva-

sók, élvezni is képesek legyünk.
Akit ez a fajta naiv báj érzéketle-
nül hagy, akinek nem öröm,
hogy  egyszercsak megbizonyo-
sodhat róla, Szerb Antal nem
tódított, hiszen „Bajnok Cid
adógyüjtô útját járta/ roppant
kinccsel tért meg értékre és
számra/ mind e jószág javát
fogta ô magának/ így jutott avé-
gre, emeltek ellene vádat”, az is
tisztelheti ezt a vállalkozást,
mint világirodalmi látóhatárunk
tágítását egy manapság nem túl
divatos dimenzió felé.

Ny. A.

Ének Cidrôl
(Csala Károly fordítása)
Eötvös József Könyvkiadó
125 oldal

Ének Cidrôl
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O L V A S Ó S Z E M Ü V E G

■ Megjelent a Gulyás–Viczián,
vagyis a Magyar írók élete és
munkái 19. kötete. Annak, aki
nem szorul rá naponta, hiába
magyaráznám, hogy miért fo-
galom ez a mû, aki pedig –
mint e sorok írója – azok közé
tartozik, akik a folytatásait tü-
relmetlenül várják, magától is
tudja, hogy nemzeti kincsrôl
van szó. Itt akár be is fejezhet-
ném ezt a cikket, de nem lehet
nem elmondanom, hogy ez a
munka gyakorlatilag nem
egyéb, mint a lehetetlen megki-
sértése: gondolják csak el, létre
lehet-e hozni egy olyan mun-
kát, melyben mindenkirôl, aki
Magyarországon valaha és bár-
mit is publikált, megtalálható
minden, ami a mûveirôl és az
életérôl egyáltalán tudható. Rá-
adásul (elôdje: id. Szinnyei Jó-
zsef nyomán) Gulyás Pál is úgy
vélekedett, hogy a kortárs so-
sem tudhatja, ki és mi válik
fontossá utólag. Pazarlás volna
tehát eleve szelektálni a szóba
jöhetô delikvensek közt. Az
élete során egyetlen versikét
publikáló „magánzót” ezért
épp úgy szerepelteti, mint a
maga korában majdani klasszi-
kusnak számító alkotót. To-
vábbá: nemcsak a szépirodal-
mat írókat kezelte írókként, ha-
nem a természet-, a hit-, a társa-
dalom- és más tudományok
mûvelôit is. Egyszóval: fantasz-
tikus könyvsorozatot álmodott
meg. Létre is hozta volna, ha... 

Ha a politika folyton bele
nem szól. Eleinte csak úgy,
hogy (mint Viczián János, a
Gulyás-mû folytatója megírja),
„államosították az adatgyûj-
tést”, mármint az 1948-as for-
dulat után, mivel a Rákosi-re-
zsim nem volt igazán kíváncsi
a múltra, a történelmet inkább
át akarta írni, márpedig ebben
az adatok, és a dokumentumok
csak zavarták volna. (Mostaná-
ban derül ki, mennyi baj szár-
mazott ebbôl: a megismerhe-
tetlen, tiltott források torz le-
gendák szülôivé lettek...) A le-
xikográfusi munkát a világ úgy
kezelte, mint egy megszállott
ember kedvtelését, az örökös

cenzúrázás közben elvesztek,
összekeveredtek némely cédu-
lák, a kiadás ügye pedig egé-
szen Gulyás 1963-ban bekövet-
kezett haláláig reménytelennek
látszott. A lexikon ügyét ez-
után újabb megszállott: Viczi-
án János vitte tovább, s amíg a
Magyar Tudományos Akadé-
mia megfelelô pénzt különít-
hetett el erre a célra, el is indult
a sorozat. Aztán viszont
hosszú szünet következett –
mindaddig, amíg az Argumen-
tum Kiadó (mint oly sok más,
jó kezdeményezést) ezt is ma-
gáévá nem tette, és saját nagy-
betûs Ügyeként kezdte kezelni.
1992 és 2002 között Gulyás–
Vicziánt adott ki. A nagy mû
azonban akkor sem fejezôdik
be, ha a Gulyás gyûjtötte köte-
tek majd mind napvilágot lát-
nak, hiszen csak 1963-ig kísérik
nyomon a magyar írók életét és
munkáit. A már Gulyás gyûjte-
ményeit is gondozó Viczián Já-
nos viszont (ha csak részvétlen-
ség és pénzhiány el nem veszi
a kedvét), már a közelmúlt iro-
dalmát s az élôk munkásságát
is figyelemmel követi. 

És most hadd tegyek egy sze-
mélyes kitérôt, mert enélkül
aligha lesz érthetô, miért hoz
ekkora izgalomba egy lexikon-
kötet megjelenése. Elsôéves
bölcsész voltam, amikor egy
antikvárium legfelsô polcán, a
látható könyvek mögé eldugva
rátaláltam 6 kis füzetre. Fogal-
mam sem volt még a Gulyás-
mû mibenlétérôl, de azt érez-
tem, hogy kollokviumok és
dolgozatok táján szükségem
lehet ilyen adattárakra. Kitalál-
ták: a Magyar írók élete és
munkái volt az, amit darabon-
ként 20 forintért, megszerez-
tem – de csak majdnem. Ez
1959-ben sem volt nagy pénz,
de egy egyetemista zsebe azért
megérezte – volna. Szerzemé-
nyemet éppen blokkoltatni
akartam, amikor (sajnos) oda-
tévedt az üzletvezetô, és „egy
pillanat türelmet!” csatakiál-
tással felmarkolta „az árut” és
eltûnt vele az irodájában. Ké-
sôbb maga helyett a vérvörös

arcú eladót küldte ki, hogy az
közölje velem: a Gulyás-füze-
teket már valaki más félreté-
tette magának, nem vásárolha-
tom meg ôket. Szívóztam egy
ideig, („miért volt a polcon, ha
félre van téve?”), de hiába. Ké-
sôbb világosítottak fel, hogy
az 1939 és 1944 között alig
200 példányban megjelent fü-
zetekrôl volt szó, különleges
ritkaságokról – még aki csak
nyerészkedési szándékkal akar-
ta megszerezni, az is jól járt.

Így lett számomra ez a mû el-
érhetetlen és: „A” Gulyás. Ké-
sôbb aztán a munkám miatt
lett volna rá naponta égetô
szükségem, de azóta se vagyok
sokkal szerencsésebb: a megje-
lent 19-bôl 6-ot sose tudtam
megszerezni. A meglévôket
rongyossá forgatom és telefir-
kálom megjegyzésekkel,. mert
hát a Gulyás–Viczián azért tá-
vol áll a tökéletességtôl. Benne
van sok olyasmi, amit az ég-
adta világon sehonnan más-
honnan nem lehet megtudni
(Makkai Sándor püspök 1945-
ös letartóztatása például ilyes-
mi), de gyakran nincs benne
az, amit más szaklexikonokban
meg lehetne találni, csak jobb
volna egy helyen föllelni
mindezt. Hadd legyek megint
személyes: dédapámról a csa-
ládi legendáriumban nem ma-
radt fenn, hogy valójában me-
lyik gyógyfürdôhöz kötôdött
balneológusi munkássága. Azt
se tudtuk, hogy 1918-ban, vagy
19-ben lett öngyilkos. Aztán,
valami egészen mást keresve, a
Gulyás–Vicziánban rábukkan-
tam a dátumra és azt is innen
tudtam meg, hogy halálakor
már nem a Lukácsnak, hanem
a Gellértnek volt igazgató-fôor-
vosa. Abba kéne már hagynom
a privatizálást, de mi tagadás,
az ember hiú állat, és bizony
meglepôdik, amikor egy ilyen
lexikonban megpillantja a ne-
vét. Aztán meg annál csalódot-
tabban látja, hogy mindössze
egy 1958-ban megjelent anto-
lógiában való szereplése emlí-
tettik, holott azóta... Vagy még
így is nagyobb megtiszteltetés,
hogy Gulyás Pál egyáltalán föl-
vette az embert ebbe a név-
sorba, mint a leforrázottság,
hogy amit 1958-tól 1963-ig, az
ô haláláig írt, az már nem volt

érdekes? Elég továbblapozni,
hogy rájöjjünk, nálunk sokkal
érdemesebbek nálunk még
rosszabbul is jártak. Nagy
László például (aki költônek is
nagy volt), olyan címszót ka-
pott, amely annak a „hamis,
félrevezetô értékelés”-nek,
melyre Gulyást védelmezve Vi-
czián János az évek során sem
talált példát az anyagban, tipi-
kus esete. Elfogultság ellen per-
sze egyônk sincs bebiztosítva,
de azért errôl az alkotóról
1963-ig csupán ennyit följe-
gyezni: „Felsôiszkáz, Veszp-
rém vm. 1925. Hírlapíró. Ri-
portjai: Sz.Nép (1949)”, bi-
zony nem más, mint elôítélet,
meghozzá rosszindulatú.
Ahogy a Nyugatban, a Magyar
Csillagban, az Ezüstkorban is
publikáló, 1941-ben már (Ha-
misjátékosok címû kisregénye
révén) könyvvel is debütáló
Ottlik Gézáról sem azzal be-
érni, hogy ô is hírlapíró, (noha
ez kétszer is megemlíttetik).
Örkény István is „hírlapíró”, és
csak egyetlen irodalmi alkotása
van, egy színmû, amit „a Mû-
vész Színház fog bemutatni
Voronyezs címen”, más írásai
legfeljebb a Szabad Nép
1947/49 évfolyamában találha-
tók. Hogy ez már akkor sem
volt igaz, amikor leírattatott,
mondani se kell. Biztosra ve-
szem, hogy Viczián János köte-
tei nem ezt, hanem Gulyás
szenvedélyes teljességigényét, a
lehetetlent ostromló buzgal-
mát fogják folytatni. De addig
még ki kell brusztolnunk, hogy
amit elvégez, az meg is jelen-
hessen. Mert még a hozzám
hasonló, hibát szó nélkül hagy-
ni képtelen bogarászok is azt
vallják, hogy hiányos, itt-ott té-
vedô lexikonokkal, bosszan-
kodva bár, de lehet egyrôl a
kettôre jutni – nélkülük vi-
szont képtelenség.

Gulyás Pál–Viczián János:
Magyar írók élete és munkái /
Új sorozat, XIX. kötet
Argumentum Kiadó, Bp. 2002.
983 oldal, 2800 Ft

Személyes vallomás
egy lexikon ügyében
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– A napilap nem az örökkévalóságnak, hanem az
aktualitásnak a terepe – Ön mégis két könyvet ad-
hatott ki napilapba készült beszélgetéseibôl, ami
arra vall, hogy ezek a dialógusok állják az idôt. Tu-
datosan törekedett erre, például másféle kérdéseket
tett fel, másképpen készült interjúalanyaiból, vagy
pedig csak bizonyos mennyiség összegyûlte után
döbbent rá, hogy interjúi együtt más minôséget ad-
nak ki s talán van bennük valami, amiért évek
múltán is érdemes fellapozni ôket?

– Bár azoknak az interjúknak, amelyeket ké-
szítek, mindig van valami napi aktualitásuk, ál-
talában portré jellegûek, és emiatt talán „eláll-
nak” egy darabig. Szerencsés esetben kibonta-
kozik belôlük a személyiség. Tudom, hogy
többen is szinte lexikonként használják ezeket
a köteteket, fel-fellapozzák ôket, ha informáci-
óra van szükségük valakirôl. Persze miközben
sok információ is található a beszélgetésekben,
remélem, hogy nem szárazak, van bennük lé-
lek is. Érzések, hangulatok, indulatok, elkesere-
dés, öröm. Megtudható, hogy ki milyen álla-
potban van éppen, amikor magnóra, majd pa-
pírra kerülnek a szavai. Az interjú természete-
sen a pillanat mûfaja, de még inkább az a fény-
kép, ami szintén ellenállhat az idônek.

– Egyik könyvében ki is mondja azt, amirôl híres,
hogy tudniillik „gyûlöli a retust”, vagyis nem mu-
lasztja el megkérdezni azt, amit valaki el akarna
hallgatni, firtat mindent, ami konfliktusról árulko-
dik és ha mellébeszélésbe, elkenési szándékba botlik,
szívósan rákérdez a kényes témára. Errôl a szak-
máról, mármint a színháziról, el van terjedve, hogy
a szépelgést, a helyeslô alákérdezést szereti, mást
meg sem igen tûr. Hogyan éri el, hogy Önnek vála-
szoljanak? Eléri-e mindig? És nem hagyattak-e ki
utólag ilyesmit, nem jelentették-e föl ezekért a kérdé-
sekért? 

– A színészinterjúk jelentôs része nem szól
semmirôl. Csak jó odatenni az ismert ember
képét az újságba és kell hozzá némi locsogás.
Amikor interjúkat kezdtem készíteni, elhatá-
roztam, hogy ilyeneket nem csinálok. Ez fôleg
az elején okozott konfliktusokat. Néhányan
visszavonták az egész beszélgetést, többekkel
„csatázni” kellett, hogy bizonyos mondatok
megjelenhessenek. De mostanában, akikkel ta-
lálkozom, azok már rendszerint tudják, mire
számíthatnak. Különben sem vagyok „boxo-
lós” típus, általában jó hangulatban dumálunk
még akkor is, ha netán valakit megszoronga-
tok. Többen pedig kimondottan örülnek,
hogy meg kell mozgatniuk az agyukat, hogy
nem elégszem meg a szokásos „lemezeik” újra
játszásával. Ettôl érzik a valódi érdeklôdést,
azt, hogy komolyan veszem ôket. Fel még
senki nem jelentett, hiszen az interjúkat min-
denkivel egyeztetem, aki ezt kéri. Ha valaki
hamukál, akkor át-átfogalmazva újra és újra
megkérdezem, amire kíváncsi vagyok. És per-
sze adódnak olyan esetek, amikor így sem ka-
pok választ. A lényeg a kíváncsiság, az empá-
tia. Ez akkor is fontos, ha többszörös gyilkos-
sal csinálunk interjút. Akit begörcsöltetünk, az
biztosan nem nyílik meg. 

– Vannak mûvészek, akikkel idôrôl-idôre újra
leül beszélgetni, mintegy nyomon követve pályáju-
kat. A rövid napilapos terjedelem néha még így is
azt sejteti, hogy Önnek sokkal több kérdeznivalója,
partnerének pedig nagyobb terjedelmet követelô, de
többet is mondó válaszai volnának. Vajon ezeket a
„mélyinterjúkat” nem lehetne-e eleve könyvnek
szánva mégiscsak megvalósítani?

– Ha valakivel idôrôl-idôre leülök beszél-
getni, akkor ideális esetben mind mélyebbre
lehet ásni. Ekkor már nem az ismerkedésen
van a hangsúly, hanem a szellemi kalandon.
Olykor „vívunk” egymással, máskor netán
csak csevegünk. Gyakran már csak magnón
kívül, hiszen nem vagyok annak híve, hogy
három órát vegyek fel, és ebbôl „halásszam”
össze a néhány flekkes írást. Ez szerintem di-
lettantizmus. Egyébként a napilapos keretek-
hez képest meglehetôsen hosszú beszélgetése-
ket készíthetek a szerkesztôség jóvoltából.
Azt hiszem menthetetlenül napilapos újság-
író vagyok, szeretem, ha amit írok, másnapra
megjelenik. Ha folyóiratba dolgozom, idege-
sít az átfutási idô. Zavar, hogy nem látom rög-
tön a munkám eredményét, hogy mire vissza-
jelzést kapok, már egészen mással foglalko-
zom. A Sinkovits-, a Bessenyei- és a Szkéné-
könyvbe már eddig is készítettem eleve
ezekbe készülô hosszabb interjúkat, ahogy
most a könyvhétre megjelenô Hofi-, illetve a
Gálvölgyi-kötetbe is. 

– Nemrég két nagy mûvészrôl is az egész életpá-
lyát bemutató kötet jelent meg, s Ön mindkettônek
társszerzôje volt. Mások semmitmondó udvarias-
kodásai mellett feltûnt és megrendítô hatású volt a
Sinkovits-, illetve a Bessenyei-család tagjaival ké-
szített beszélgetésfüzére: mindkettôbôl mélyebb és iz-
galmasabb portré rajzolódott ki, mint amihez szok-
va voltunk. Miként tudta rávenni például Gombos
Katit vagy Bessenyei Zsófiát, hogy ennyire ôszintén
beszéljenek, holmi „mûvészrokon” pózok helyett?

– A „taktika” nem más, mint bármikor. Em-
pátia, nyitottság, kíváncsiság a „trükk”. És még
valami. Mindenkibôl mindig – akkor is, ha
ötödszörre megyek hozzá – felkészülök. Bön-
gészem a róla és a vele készült írásokat. Kérdé-
seket soha, de soha nem találok ki elôre. Ez le-
merevítené a beszélgetést. Nekem viszont fon-
tos, hogy éppen arra reagáljak, amit az ala-
nyom mond. Vagyis, hogy valódi eszmecserét
folytassunk. Azt tudom, hogy milyen témakö-
röket akarok szóba hozni, de ettôl a beszélge-
tés hevében akár el is térhetünk.

– Tíz évvel ezelôtt készített egy interjút Hofi Gé-
zával, amely ma döbbenetesen idôszerûnek tûnik.
Úgy tudom, készül egy Hofi-könyvre. Csak a tragi-
kus apropó okán, vagy régóta tervezett ilyesmit?

– A Hungalibri Kiadóval, és vezetôjével, Ba-
ráz Miklóssal, régóta terveztünk Hofi-kötetet.
Próbálkoztunk is. De köztudott, hogy Hofi
minden ilyen kísérletnek keményen ellenállt.
Így aztán most utólag, másoktól kell „összebá-
nyászni” mit is gondolhatott ez a rendkívüli
bohóczseni, ez a nagy mûvész. Gálvölgyi Já-
nossal szerencsére nem ez a helyzet. Róla már
tizenkét éve Rátonyi Róbert könyvet írt. Most
ezt folytatom, hiszen Gálvölgyivel igazán sok
minden történt azóta. És mivel az ô életmûve
szerencsére még egyáltalán nem közelít a lezá-
rásához, elképzelhetô, hogy tíz-tíz évenként
nekiveselkedünk egy kötetnek. Izgalmas alany
szerencsére akad bôven, egyelôre munkám is
van szép számmal, így aztán jó néhány ala-
nyommal vívhatunk szócsatát, sokaknak „kel-
lemetlenkedhetem” a kérdéseimmel.

Írófaggató
Nádra Valér ia megkérdezte

Bóta Gábort
BÓTA GÁBOR (1957) Budapesten
született, az ELTE Bölcsészkarán szer-
zett magyar–népmûvelés–esztétika sza-
kos diplomát 1983-ban. Vitray Tamás
riporterstúdiójának hallgatója volt, 1984
és 1988 között az Egyetemi Lapok,
1988-tól 1991-ig a Népszabadság, azóta
a Magyar Hírlap munkatársa. Volt kül-
sôs a Rádiónál, készített riportfilmeket,
mûsorvezetô a Budapest TV-ben. 1993-
ban Mi van a maszk mögött? címmel je-
lent meg kétkötetes interjúgyûjteménye.
Ezt követte 1997-ben a Mi van az álarc
mögött?, 1998-ban az Arcok a Szkéné-
bôl, majd 2001-ben a Szóváltások. 
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■ Legmegbízhatóbb szellemi idô-
mérôink egyike, a háromnegyed
évszázada – egy zökkenôt nem szá-
mítva – rendületlenül „ketyegô”
Ünnepi Könyvhét ismét egy kerek
könyves esztendô leforgását jelzi.
Igen: bár lehetséges másféle idô-
számítás is, a könyvszakma könyv-
héttôl könyvhétig is kiszabja a
maga 365 napját. E sorok május 3-
án íródnak, ám a krónikásnak bi-
zony nem könnyû megállnia, hogy
a hozzá legkorábban elérkezett két
ünnepi újdonságról – Méliusz Jó-
zsefnek a Pont Kiadónál, valamint
Dobos Istvánnak a Csokonainál
megjelent könyvérôl – ne szóljon
már most. Persze a Budapesti Ta-
vaszi Könyvfesztiválra idôzített ki-
adványoknak s más mûveknek kö-
szönhetôen tagadhatatlanul „elô-
könyvheti” hangulata van már, a
hivatalos lista sok jóval bíztat (ez-
úttal tényleg fôként a kortárs ma-
gyar szerzôk nyomatékos jelenléte
folytán is), a könyvbarátok számol-
hatják, „még hányat kell aludni” a
megnyitóig.

Az AB-ART (Pozsony) gondozta
Gutaütöttek balladája címû vers-
gyûjteményével könyvheti szerzô
lesz Monoszlóy Dezsô. Markáns
alakját jól ismerhetik, akik már de-
dikáltattak vele kötetet a Vörös-
marty téren vagy másutt: sugárzó
aura veszi körül a füstfellegeibe és
anekdotáiba burkolózott költôt,
prózaírót. Legutóbbi versesköny-
vét a Méry ratio (Somorja) tette
közzé, Magam vagyok Kelet s Nyu-
gat címmel. A cím nem csupán
metaforikus énkép, önfelnövesz-
tés. A Budapesten (1923-ban) szü-
letett, sokáig Csehszlovákiában
élô és tevékenykedô, majd egy
ideig Jugoszláviában letelepedett,
s hosszú ideje bécsi lakos Monosz-
lóy lelkébe, nyelvi tudatába Eu-
rópa a végleteivel írta bele magát.
E válogatott versek olvasója – aki
tulajdonképpen a „válogatottak
válogatását” kapja: a lírai életmû
esszenciáját – mégsem a szövegek
kontinentális vagy univerzális tá-
joltságára figyel fel elôször, hanem
arra az intellektualizált erotikára
(vagy erotizált intellektualitásra),
mely az 1944 körüli kezdetektôl a
Vasárnap illata 2000-re datált sze-

melvényeiig átjárja – életerôként,
termékenységképzetként – a textu-
sokat. Monoszlóynál az élet szent
okokból élni akar, de e bizonyosság
pátoszát a versek a negáció, a
szkepszis és az irónia közvetítésé-
vel, közvetettségével tudatosítják.
Születést és elmúlást összelátni: ta-
lán leginkább erre törekszik a köl-
tô. Ahogy a pár éve papírra vetett
Vampirella összegzi: „Mostanában
egy vízirózsára / a vampirellára
gondolok / a vérengzô virágra ki
míg / nôstény mindig ölni fog //
de ha porzója nô és férfi lesz / ki-
tárulkoznak a mézes ketrecek /
porzó-hágcsókon nyitott az égi táj
/ száradó szárnyam napfényt inha-
lál”. A rímtechnika aritmiás-szép
verdesése éppúgy megragadja az
értelmet, mint a lezáró szókép ne-
ologizmusa s az egész „medália”
képzômûvészeti és bölcseleti telí-
tettsége.

Az Emberbotanika merengése
(„Megint született valaki ma éjjel.
/ Ki lesz belôle? / Mozart,
Buddha, Hegel, / vagy ismeretlen
senki?”) és a Lódalok groteszkuma
( „Gizinek hívnak / sarkantyúz
Sándor”) között, és még számos
póluskettôs feszében elhelyezhe-
tôk a már-már rakoncátlanul gaz-
dag formavilágú, olykor a játék-
elvnek engedelmeskedô versek. A
fô szólam azonban – legalábbis
ebben a válogatásban – a némely
várakozásokkal ellentétben még-
sem örök ifjúság és az emberi
megérés két bibliai tulajdonnévvel
történô konfrontálása: „Ki hitte
volna / Benjamin / Matuzsálem-
ként / ülsz a parton…”; „ott ka-
limpálsz / majd Benjamin / tenger
és ég közt / végtelen / pajkos men-
nyei / kavicsok / ugrándoznak / a
térdeden” (Benjamin). A gunyo-
ros-komoly Post futurum „Nemso-
kára szoborrá válok…” kezdése és
hasonló érzületre utal. Mivel
szobrok ritkán tudják új és új kö-
teteiket dedikálni, ezt a beígért át-
változást tanácsos elhalasztani
még egy-két évtizedre.

A Palatinus Kiadó Magyar képzô-
mûvészek önéletrajzait nyújtja át a
Születtem… sorozatban (a Curricu-
lum Vitae elnevezés lekerült; az
„Önéletrajzok – önvallomások” el-

nevezés rejtve rákerült a könyvfo-
lyamra). A szerkesztô Csiffáry Gab-
riella ezúttal sokkal szerencsésebb
kézzel dolgozott, mint az író- és a
színész-autobiográfiák esetében
(bár jegyzetelése továbbra is egye-
netlen, például Martyn Ferenc és
Szántó Piroska Kossuth-díját „el-
tünteti”, s egyébként is pontatlan
az adatolásban, névírásban. Igaz, a
nyomdahibákról aligha ô tehet). A
99 fôt számláló névsor némi eset-
legességében is reprezentatív; a
szépírói mûvek, a levelek és a hiva-
talos iratok egyként megfelelnek a
tágan értett önéletrajz fogalmának.
A 19. század elejétôl a 20. század
végéig nagyszabású történeti és
mûvészettörténeti horizontot
nyitnak az egymással szövetkezô
szövegek, él a könyv (még olyan
szomorú tényben is, hogy a Pátzay
Pál által tanárutódjaként megneve-
zett Patay László épp nemrég távo-
zott az élôk sorából). Az idôrendi
linearitás mellett olyan olvasato-
kat is ajánl az igényes gyûjtemény,
mint például a Ferenczy család
tagjaitól való sorok együttes átte-
kintése.

Önéletrajzok után egy életrajz:
Marx József pazar könyve Szabó
István filmrendezôrôl, Filmek és
sorsok címmel (Vince Kiadó). Gyö-
nyörû a tomusz (Gyuska Györgyi
tervezte), másképp szép, mint az
elôzménynek is tekinthetô Jancsó
Miklós-pályakép volt. Bár a tudós
szerzô most is korrekten, egyene-
sen bemutatja, miféle évtizedek
milyen szakmai díszletei között
jutott el hôse az Oscar-díjig (tehát
a személy története mellett ismét
írja a szakma történetét is, sôt:
benne egy kissé a saját élettörté-
netét), beszédmódja kevésbé ér-
des, mint a Jancsó-könyv eseté-
ben. Marx József empatikus köve-
tôje a sok tekintetben poetikus
rendezôként számon tartott
Szabó munkásságának: már a fe-
jezeteket kezdô versidézetek is –
Radnótitól Petriig – a lényegre vi-
lágítanak. A mûelemzések, mélta-
tások úgy gördülnek Marx tolla
alól, mintha egyetemi szeminári-
umon szólna: személyesen, mégis
szakszerûen; a fô kérdéseket meg-
válaszolva, de más problémák to-
vábbgondolását a hallgatókra (az
olvasókra) testálva.

Erôs vitairat-jellege is van a mû-
nek. A magyar szakkritikával meg-
békülni most is csak részben tudó
szerzô perújítást kér a megfelelôen

nem értékelt Édes Emma, drága
Böbe esetében; szellemes és helyt-
álló okfejtésekkel eléri, hogy Szabó
„korai” és „késôbbi” (nyomatéko-
san személyes, illetve historizáló
tárgyú – itthon forgatott, illetve
jobbára a nemzetközi filmipar ára-
mában készített) opuszai között ne
törést, hanem átmenetet (és össze-
függéseket) lássunk. Nagy anyag,
szuverén komponálás, megkerül-
hetetlen szakmunka – mely még-
sem némítja el évtizedekre a Sza-
bó-oeuvre kutatását: nem eltorla-
szolja – kitágítja az elemzôk, film-
teorerikusok mozgásterét.

E kis szemle írása közben is több-
ször fordultam a Corvina monu-
mentális újdonságához, Bartos Ti-
bor kétkötetes Magyar szótárához.
Egymást magyarázó szavak és fordu-
latok tára: igazít el a megjelölés (a
Rogertezaurusz és a Póra Ferenc-
féle szótár nyomán). Az évtizedek
szorgalmával gyûjtött és strukturált
szókincs, nyelvünk e sajátos „egé-
sze” nem csupán a szavakból, be-
szédbôl és írásból élôknek (a taná-
roktól a mûfordítókig megannyi
kasztnak) szolgál használatára és
gyönyörûségére, hanem mindenki-
nek, aki szereti bevenni magát a
nyelv ôseredejébe. Figyelem, az
elsô olvasás, az elsô használat eset-
leg nem lesz könnyû (a kötetnyi
mutató segítségével sem): szokni
kell a Bartos személyiségére, világ-
képére rávalló, szubjektív, a tudo-
mányosság szempontjából nem-
egyszer vitatható elrendezést! A
301 fogalomkörbôl például a 90–
100. körüliek a következôk (szino-
nimák, szócsaládok ezreivel): Sok,
ismétlés, Számlálhatatlan, Nem
sok, Senki, semmi, Szám, Számí-
tás, Lajstrom, Egy, Együtt, Kettô,
Kettôs, Felezett, Három, Három-
szoros, Harmadolt, Négy, Meg-
négyszerez, Negyedrész, Idô. Ezek
nem teljesen egymáshoz igazított
„hívószavak” (kétséges, hogy lehet-
nének-e azok). Az amúgyis is kissé
„kilógó” Lajstrom rokonértelmûi
között felbukkan a kontókönyv – s
mert egy „somogyi pógárnótából”,
máris egy kissé regényesen, s más
lelôhelyek kárára. Az irányítószám
szó is tán túl sok asszociációt sza-
badít fel a (Postleitzahl, zip-code)
zárójelével (nem minden szó kap
ilyen támogatást). Ha azonban rá-
érzünk Bartos maximalizmusára,
észjárására, akkor ez a tárház nem
egyszerûen lenyûgözô produktum:
– eleven, káprázatos matéria. 

Elôkönyvhét
S Z E M M A G A S S Á G B A N

fé lcédu lá i
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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
2002. április 19. – május 2.

A Libri üzlethálózatban regisztrált vásárlások számítógépes összesítése alapján

SZÉPIRODALOM

1. Závada Pál:
Milota

Magvetô Könyvkiadó

2. Márai Sándor:
A gyertyák csonkig

égnek
Helikon Kiadó

3. Vavyan Fable:
A pokol is elnyeli

Fabyen Kiadó

4. Márai Sándor:
Füveskönyv

Helikon Kiadó

5. Nasar, Sylvia:
Egy csodálatos elme
Gabo Könyvkiadó

6. Parsons, Tony:
Apa és fia

Európa Könyvkiadó

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

8. Kundera, Milan:
A nevetés és felejtés

könyve
Európa Könyvkiadó

9. Márai Sándor:
Válás Budán

Helikon Kiadó

10. Márai Sándor:
Mágia

Helikon Kiadó

ISMERETTERJESZTÔ

1. Lugosi Lugó László
– Klösz György:

Budapest 1900–2000
Vince Kiadó

2. Müller Péter:
Jóskönyv

Doctor Herz Bt. –
Magyar Könyvklub

3. Havas Henrik: 
Szeretôk

Alexandra Kiadó

4. Tamás Gáspár
Miklós:

A helyzet
Irodalom Kft.

5. Frei Tamás:
Egy riporter dossziéja

Park Könyvkiadó

6. Hollós János –
Kondor Katalin:

Szerda reggel
Püski Kiadó

7. MacLaine, Shirley:
Camino –

A lélek utazása
Édesvíz Kiadó

8. Pálfy Katalin:
Látnivalók

Magyarországon
Well-Press Kiadó

9. Grunfeld, Nina:
Terhesség hétrôl hétre

Glória Kiadó

10. Vollmar,
Klausbernd:

A csakrák – Gyakorlati
kézikönyv

Bioenergetic Kiadó

GYERMEK, IFJÚSÁGI

1. Rowling, J. K.:
Harry Potter I–IV.

Animus Kiadó

2. Miler, Zdenek-
Doskocilova:

A vakond
és a nyuszimama
Helikon Kiadó

3. Watson, Jude:
Star Wars –

A bizonytalan ösvény
Egmont-Hungary

4. Watson, Jude:
Star Wars –

Az ostromlott templom
Egmont-Hungary

5. Nöstlinger,
Christine:

A cseregyerek
Animus Kiadó

6. Sachar, Louis:
Laura titkos társasága

Animus Kiadó

7. Petôfi Sándor:
Anyám tyúkja
Santos Kiadó

8. Sachar, Louis:
Bradley,

az osztály réme
Animus Kiadó

9. Szutyejev,
Vlagyimir:

Vidám mesék
Móra Ferenc
Könyvkiadó

10. Csukás István:
A téli tücsök meséi

Korona Kiadó

Mi visz házasságtörésre, vagy óv meg a házasságtöréstôl? A
kutatóknak mindenre van elméletük, miért éppen a házasságon
kívüli szexualitásra ne lenne…

Jared Diamond
A harmadik csimpánz

felemelkedése és bukása
3800 Ft

Szépirodalom:

1. Závada Pál: Milota Magvetô Könyvkiadó

2. Norfolk, Lawrence: Vadkan képében Athenaeum 2000

3. Márai Sándor: A gyertyák csonkig égnek Helikon Kiadó

4. Norfolk, Lawrence: A Lempiére-lexikon Athenaeum 2000

5. Varró Dániel: Bögre azúr Magvetô Könyvkiadó

6. Lángh Júlia: Vissza Afrikába Magvetô Könyvkiadó

7. Norfolk, Lawrence: A pápa rinocérosza Athenaeum 2000

8. Brasme, Anne-Sophie: Lélegezz Ulpius-Ház

9. Nasar, Sylvia: Egy csodálatos elme Gabo Könyvkiadó

10. Márai Sándor: Füveskönyv Helikon Kiadó

Ismeretterjesztô:

1. Dr. Kende Péter: A Viktor Kende-Art Kft.

2. Kun Miklós: Az ismeretlen Sztálin Polgart/Athenaeum 2000

3. Tamás Gáspár Miklós: A helyzet Élet és Irodalom

4. Horváth Zoltán:

Kézikönyv az Európai Unióról Magyar Országgyûlés

5. Horváth Ilona: Szakácskönyv Vince Kiadó

6. Hankiss Elemér: A Tízparancsolat ma Helikon Kiadó

7. Szeidl István:

Az aranycsapat szürke eminenciása B-Humanitas Stúdió

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

9. Müller Péter: Jóskönyv Dr. Herz Bt.

10. Könyvtárosok kézikönyve 4. Osiris Kiadó

Ifjúsági:

1. Mérei-V. Binét: Ablak–Zsiráf Móra Ferenc Könyvkiadó

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

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

4. Rowling, J. K.: Harry Potter és a Titkok Kamrája Animus Kiadó

5. Rowling, J. K.: Harry Potter és a Tûz Serlege Animus Kiadó

6. Szutyejev, Vlagyimir: Vidám mesék Móra Ferenc Könyvkiadó

7. Schmidt Annie M.G.: Macskák társasága Animus Kiadó

8. Varga Katalin: Gôgös Gúnár Gedeon Móra Ferenc Könyvkiadó

9. Weiss, Ellen: Shrek Ulpius-Ház

10. Kästner, Erich: A két Lotti Móra Ferenc Könyvkiadó

A Fókusz Könyváruház sikerlistája

2002. április 15–30.

Hirdetésfelvétel
209-1875
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Olaszok
■ A Könyvfesztivál idei dísz-
vendége Olaszország volt. Az
olasz irodalom 22 neves alko-
tója mutatkozott be csaknem
ezer könyvvel az olvasókö-
zönségnek. A Budapesti Olasz
Kultúrintézet népszerû igaz-
gatója, Giorgio Pressburger
szerzôként is bemutatkozott.
A VIII. kerület egykori világát
megelevenítô bábeli ihletésû
könyvet eredetileg a két Press-
burger fivér 1982-ben írta
olasz nyelven. A témát közel-
rôl megfigyelve és távolról le-
írva sajátos kettôsséget jelent a
magyar és olasz irodalom
érintkezési pontján. Konrád
György úgy fogalmazott,
hogy egy könyv esetében két
évtized a meghatározó, a húsz
év múlva is érvényes mondan-
dót hordozó írásmû kiállja az
idô próbáját. Egy mondatban
összefoglalva „szép, szomorú,
mulatságos, szerelmes törté-
net”-nek írta le a magyar nyel-
ven most elsô ízben megjelent
kötetet. A szerzô ezt a mûvét
„Két iker 1001 éjszakájának”
nevezte.

Csehek
■ A IX. Budapesti Nemzet-
közi Könyvfesztivál keretén
belül a Cseh centrumban ke-
rült sor Petr Pithart, a cseh sze-
nátus elnöke „1989 után. Kik
vagyunk?” címû tanulmány-
kötete prezentációjára a szerzô
jelenlétében. Írásainak szelle-
miségét – ahogy a kötet mélta-
tói elmondták – a bizonytalan-
ság hitelessége jellemzi. „A
pontok süketségével szemben
a kérdôjeles gondolkodás.” A
kötethez Göncz Árpád írt elô-
szót. Hangsúlyozta, hogy ép-
pen ez a gondolkodásmód jel-
lemezte az egész rendszerváltó
értelmiséget Kelet-Európában.
Mára azonban a legtöbb he-
lyen már profi politikusok vet-
ték át a stafétabotot, egyedül
Csehországban tölt még be az
ilyen típusú értelmiség magas
kormánypozíciókat. 

Habár a tanulmánykötet
nem tartalmaz direkt magyar

vonatkozásokat, mégis szoros
kapcsolódási pontok vannak,
hiszen fômotívuma az a közös
törekvés, hogy miként járulhat
hozzá térségünk, Kelet-Eu-
rópa a világ gazdagításához.

Jaroslav Hasek, a cseh és a vi-
lágirodalom klasszikusa ma-
gyarul eddig még nem publi-
kált írását vonultatta fel a Gló-
ria Kiadó és a Svejk társaság.
„A szemelvények a törvény
keretein belül mérsékelten ha-
ladó párt történetébôl” a Mo-
narchia kulisszái között ját-
szódik, felmutatva a politikai
és pártviszonyok anomáliáit
és a szerzô hazánk földjén ta-
pasztalt élményeit.

A groteszk látásmód és a hu-
mor tradíciói ma is élnek a
kortárs szerzôk írásaiban. Ivan
Krejci humoros írásai felkel-
tették Günther Verheugen
EU-megbízott figyelmét is.
Mint gyakorló apa, a gyermek-
nevelés buktatóit állította
munkássága fókuszába. A „Ne
essenek kétségbe, az Önök
gyermekeinél is vannak még
rosszabbak” címû kötete az el-
keseredett szülôkbe próbál lel-
ket önteni. A siker nyomán a
sorozat újabb kötetekkel bô-
vült, a „Ne féljünk gyermeke-
inktôl, anyósunktól, mobilte-
lefonunktól” tematikával. 

National Geographic
■ A hazai könyv- és folyóirat
kiadás egyik újdonsága a Nati-
onal Geographic Magazin be-
mutatkozása. A húsz nyelven
kiadott és világszerte 45 mil-
liós olvasótáborral rendelkezô
tudományos igényû folyóirat
2002 októberétôl magyar nyel-
ven is megjelenik. A hazai saj-
tóviszonyok ismeretében csak
halk sóhajjal hallgathattuk,
hogy a lap washingtoni mun-
katársai hónapokat tölthetnek
egy-egy táj vagy jelenség meg-
figyelésével, és mintegy 300–
400 fotóból válogatják ki azt a
20–30 felvételt, melyek a lap
egyedi arculatát alakítják.

A National Geographic
Könyvek is leltárt kívánnak
nyújtani a világról. A távoli tá-

jak, expedíciók anyagát feldol-
gozó mûvek mellett érdeklô-
désre tarthat számot a ki-
adandó fotóiskola-kötet,
amely kézikönyv gyanánt iga-
zítja el az olvasókat a szakmai
trükkök és titkok világában.

Olvasás és oktatás
■ Az oktatáspolitikának jutott
fôszerep azon a tanácskozá-
son, mely az Olvasás Éve al-
kalmából a magyar közoktatás
helyzetét elemezte. A kiindu-
lópont a magyar közoktatás
helyzetét elemezte. A kiindu-
lópont az a nemzetközi felmé-
rés volt (PISA 2000), amely 35
országból mintegy nyolcezer
15 éves gyermek felkészültsé-
gét mérte fel. Az eredmények
értékelése felszínre hozta,
hogy komoly problémák van-
nak a magyar tanulóifjúság kö-
rében az olvasott szövegek
megértésével, értelmezésével.
Az olvasás értékelésében a ma-
gyar diákok a 23. helyet érték
el, a természettudományos jár-
tasság tekintetében a 15. he-
lyen végeztek. Ugyanakkor az
egy diákra jutó költség és telje-
sítmény összevetésében Ma-
gyarország az átlag fölött telje-
sített. Külön vizsgálták az isko-
lák közötti és az iskolán belüli
eltéréseket. Azon országok ta-
nulói szerepeltek jól, ahol az
iskolán belül mutatkoztak kü-
lönbségek. Mindez a figyelem
elôterébe helyezi a természet-
tudományos oktatás és az ide-
vágó tankönyvek színvonalá-
nak kérdését. Felveti egyben
egy új, olvasáscentrikus szem-
lélet érvényesítését az érettségi
követelményrendszerben. 

Olvasási szokások
■ Az Olvasás Évében hasznos
szakmai útmutatót kínál az a
tanulmány, amely a hazai
könyvvásárlási és olvasási szo-
kásokat mérte fel. A kutatást a
MKKE megbízásából a Tárki
végezte el országos reprezenta-
tív minta alapján, 3028 felnôtt
és 936 középiskolás körében
2002. február–március hóban. 

Értékelésében Kolosi Tamás
a magyar könyvpiacot napja-
ink sikeres, növekvô ágazatá-
nak nevezte, ahol az informá-

ciós robbanás és az áremelke-
dések ellenére a könyv meg-
ôrizhette vélemény- és közíz-
lésformáló szerepét. 

Becslések szerint jelenleg a
szakma mintegy 200 ezer sta-
bil vásárlóból él, olyan vevô-
körbôl, mely fôleg a városok-
ban élô magas végzettségû, jó
jövedelmû garnitúrából ver-
buválódik. Az utóbbi öt év
forgalmát tekintve a legfôbb
nyertesnek a gyermekiroda-
lom számít és jelentôs emelke-
dés tapasztalható a CD-ROM
eladásában is.

A vásárlások típusát tekintve
sajátos magyar jelenség regiszt-
rálható. Eltérôen a nyugati
tendenciáktól, a hazai olvasás-
kultúrában továbbra is maga-
san preferált a szépirodalom a
felnôtt lakosság körében. A
felmérések tanúsága szerint a
vásárlásban a direkt reklámok
kevésbé játszanak szerepet. Si-
kerkönyvet nálunk az értelmi-
ségi szubkultúra avat.

A fiatalok körében eltérô
eredmények mutatkoznak. A
középiskolások egyharmada
olvas irodalmat. A boltokba is
meghatározott konkrét igé-
nyekkel térnek be, eltérôen az
idôsebbektôl, akik szeretnek
nézelôdni, elidôzni a könyvek
társaságában. Az internethasz-
nálók körében azonban az if-
júság vezet, 23 százalékuk ve-
szi igénybe az internet-szolgál-
tatásokat. Ez az arány a felnôt-
teknél mindössze 3 százalék.

A könyvek rangsorát e vizs-
gált idôszakban J. K. Rowling:
Harry Potter I–IV., Kende Pé-
ter: „A Viktor” címû könyve
vezeti, ôket követi Tolkien:
„A Gyûrûk Ura” címû mûve. 

A vásárlás helyszínét te-
kintve 80 százalékban a köny-
vesboltot jelölték meg.

A könyvvásárlási szokások
felmérései alapján minden
ötödik vásárlót befolyásolnak
a könyvreklámok, recenziók,
könyves szaklapok. Az új
megjelenésekrôl információt a
megkérdezettek 29,2 százaléka
a kritikákból, recenziókból és
újsághirdetésekbôl, 14,9 szá-
zaléka könyves szaklapokból
szerez be. A legkedveltebb ki-
adónak a Magyar Könyvklub
Rt., a Reader’s Digest és az
Európa Kiadó bizonyult.

Fesztivál-körkép



Könyv és DVD

■ A Panem és Grafo Kiadó
gondozásában megjelent leg-
újabb Kissinger-kötet a 21.
század és a globalizáció kihí-
vásai nyomán az amerikai kül-
politika stratégiai feladatait
elemzi. A volt amerikai kül-
ügyminiszter az Egyesült Eu-
rópát korunk egyik legforra-
dalmibb jelenségének nevezi,
miközben felvázolja a világ
meghatározó térségének poli-
tikai térképét. Az információs
robbanást a nyomtatás feltalá-
lásának jelentôségével veti
össze, figyelmeztetve azon-
ban, hogy a külpolitikai tevé-
kenység sikere attól az intuitív
képességtôl függ, hogy az irá-
nyítók képesek legyenek érzé-
kelni s ezáltal uralni is a jövôt.

Az Arcanum Adatbázis Kft.,
ahogy korábban a CD-ROM
kiadásban, most a DVD-ROM
kiadásban is úttörô szerepet
vállalt. Az Arcanum DVD
Könyvtár I. DVD-ROM kiad-
vány 17, már korábban megje-
lent adatbázisukat tartalmazza,
400 könyv teljes szöveg- és
képanyagával. Biszák Sándor
cégvezetô arról tájékoztatott,
hogy az idei év elsô három hó-
napjában 11 új termékkel je-
lentkeztek. Többek között az
Országgyûlési Napló 1990–
2000 február közötti plenáris
ülései jegyzôkönyvei, a Magyar
Rádió Krónika adásainak há-
roméves összefoglaló anyagai
is kiadásra kerültek a könyvé-
szeti, történelmi és klasszikus
mûvek között. Újdonság a Va-
sárnapi Újság hetilap hét évfo-
lyamának 1854-tôl való megje-
lentetése és az 1848–49-i sza-
badságharc történetét feldol-
gozó multimédiás CD-ROM.
Távlati terveikben a Magyar
Nyelv Értelmezô Szótára, vala-
mint az Akadémiai Kiadóval
közösen a „100 magyar tudós”
sorozat kiadása szerepel.

Neves sportolókat, sportve-
zetôket és riportereket látott
vendégül a Kossuth Kiadó ab-
ból az alkalomból, hogy ki-
adásra került a Sportenciklo-
pédia I. kötete. A kiadvány 96
sportágat ölel fel a hazai és
nemzetközi sportviadalok ne-
ves képviselôinek bemutatásá-
val. A kiadó az utóbbi évek-

ben a magyar tematikára kon-
centrált. Ennek jegyében in-
dítja útjára 2002 júniusában a
Magyar Tudományos Akadé-
mia Társadalomkutató Köz-
pontjával közösen a „Magyar-
ország az ezredfordulón”
címû hét kötetre tervezett so-
rozatát, mely összegezô átte-
kintést kíván nyújtani Ma-
gyarország ezredfordulós kör-
nyezeti-természeti, ipari, me-
zôgazdasági, népességi és kul-
turális állapotáról.

A Vince Kiadó Marx József
Szabó István filmrendezôrôl
készült munkáját mutatta be.
Maga a fôszereplô, Szabó Ist-
ván arra utalt, hogy a rendezô
inkább rejtôzködô szerepkör-
ben szeret megmutatkozni a
kamera másik oldalán. Aki
sem írni, sem festeni nem tud,
az toll és ecset helyett más mû-
fajban kísérli meg kifejezni ön-
magát, a színész alakítása, az
emberi arc megjelenítésével ér-
zelmeket közvetíteni. A kiadó
és a jelenlévô szakemberek,
Jancsó Miklós, Koltai Lajos és
Grunwalsky Ferenc egyetértet-
tek abban, hogy hiánypótló
lenne egy átfogó magyar film-
történet megjelentetése.

Az MKKE tagjainak szavaza-
tai alapján az Ulpius-Ház lett
az év kiadója. „Étkek és vét-
kek” címû új könyvük bemu-
tatkozását nagy érdeklôdés kí-
sérte. A görög szerzô olyan sa-
játos szituációra építette a cse-
lekményt, ahol két férfi fôz
egy nôt, azaz helyesebben két
férfi fôz versenyt a nô kegyei-
ért. A riválisok a harcot a
konyhamûvészet terén vívják a
szex és a kulináris élvezetek
szimbiózisában. A szakácspár-
baj leírása és az inyenc recep-
tek közlése jó alkalmat kínált
Bárdos András moderátornak
a fesztivál zárónapján, hogy a
gasztronómia szakavatott kép-
viselôit, Váncsa Istvánt, Jancsó
Miklóst és Székhelyi Józsefet
szólaltassa meg a témában.

Tausz Anikó

■ Az IBBY (Gyermekkönyvek
Nemzetközi Tanácsa) Magyar
Szekciója a Könyvfesztiválon
oklevéllel jutalmazta szép-
próza kategóriában Szijj Fe-

rencet, a Szuromberek királyfi
címû regényéért, valamint a
mûvet illusztráló Roskó Gá-
bort. Az olasz gyermekiroda-
lom fordításáért Székely Éva
munkáját ismerték el. Az én
könyvtáram sorozat megjelen-
tetésért a Móra Könyvkiadó
igazgatója, Cs. Tóth János ve-
hetett át oklevelet. Életmû-dí-
jat dr. Komáromi Gabriellá-
nak nyújtott át Békés Pál író, a
hazai szekció elnöke.

Elsôkönyvesek
és kiadóik
■ Az elsôkönyvesek bemutat-
kozása minden alkalommal
élénk érdeklôdést vált ki a fesz-
tivál látogatói között. A tavalyi
nagysikerû irodalmi premier
után – melynek eredményeként
több külföldi szerzô mûvét is
lefordították és számukra dedi-
kálást szerveztek az idei progra-
mon – ebben az évben Vámos
Miklós moderálásával vonult
fel 13 ifjú szerzô. Nem vették
magukat komolyan. Különösen
az irodalmi Nobel-díjjal kap-
csolatos kérdésre engedték sza-
badjára a fantáziájukat. Min-
dent összevetve: szimpatikusak,
lazák és végre egy nemzedék,
amely tényleg képes angolul
kommunikálni, így nem a tol-
mácsolás vette el az idô legna-
gyobb részét. Persze tizenhá-
rom szerzôrôl másfél óra alatt
nem sokat tudhattunk meg, in-
kább a szerzôk könyveinek kicsi
részletével és életrajzukkal ellá-
tott kis füzetkébôl tájékozód-
hattunk. A fesztivál kétségtele-
nül legszenzációsabb elsôköte-
tese a francia Anne-Sophie
Brasme volt, aki tizenhat éve-
sen írta meg elsô, Lélegezz címû
regényét, amely a tinédzserkor
zûrjeivel foglalkozik. Franciaor-
szágban hihetetlen példány-
számban kelt el a könyv, egy év
alatt 33000 példányt vittek pi-
acra. Mint a fiatal szerzô el-
mondta, regényének magját
részben a saját, részben a baráti
környezetben megfigyelt jelen-
ségek adták, ugyanakkor a kez-
detektôl úgy tervezete, hogy tra-
gikus bûnténnyel fejezi be a
könyvét. A gyilkosság pszicho-
lógiája érdekelte. Könyvének
nem várt sikere nem változtatta

meg a mindennapjait. Igaz, job-
ban figyelnek rá, ô maga nyitot-
tabbá vált, és már nem érzi úgy,
hogy problémáival egyedül áll a
világban. Olvasói levelek töm-
kelege bizonyítja, hogy máso-
kat is ugyanilyen serdülôkori
gondok foglalkoztatnak. Rad-
jeev Balasubramanyan szintén
egy fiatal lány történetét írta
meg. Az indiai származású, de
Angliában született és az ox-
fordi, illetve cambridge-i egye-
temeken végzett ifjú egy dél-in-
diai városkában élô, lázadó fia-
tal tinédzser nem mindennapi
megpróbáltatásait írta meg regé-
nyében. Radjeev a fesztiválon
élénken bírálta az angol demok-
ráciát, mely „csak akkor ad meg
neked mindent, ha fehér vagy”.
A spanyol Andres Barba regé-
nye a valóságon alapul, meg-
írása elôtt hónapokig járta az ut-
cákat és tanulmányozta a utca-
lányok életét. Egyik fôhôse va-
lódi személy, egy cseh szárma-
zású lány, Katia. Az olasz Ugo
Cornia – egyébként nem elsô –
regényének témája a szerelem.
A holland Floor Haakman filo-
zofikus regénye nagy feltûnést
keltett hazájában, mert megmu-
tatta, hogyan lehet izgalmassá
tenni egy témájában az elmél-
kedésre koncentráló könyvet.
Az irodalmilag elhíresült Ceske
Budejovicébôl érkezett Jiri Ha-
jicek regénye a moldavit-ásás
mértéktelen szenvedélyét ábrá-
zolja. A húszéves szlovák Mi-
chal Hvorecky a scifivel szem-
beni irodalmi elôítéleteket
kezdi ki. Provokáló hangvételû
könyvében az akció mögött az
emberi bensô rejtélyeit kutatja.
A svéd Eva-Marie Liffner maga
is hobbifotós. Regényében egy
fotográfus lány régi fényképek
alapján szörnyû titkot nyomoz
ki. A finn Reidar Palmgren – aki
színészként dolgozik – tragiko-
mikus elbeszélést írt egy apáról,
fiáról és a hazugságról. Anette
Pehnt a freiburgi egyetemen ta-
nít, egyszerre kritikus és író. A
lengyel Michal Witkowski szin-
tén egyszerre író és kritikus.
Mint mondta, talán ennek is
köszönheti, hogy Copyright
címû kötete olyan sok kritikát
kapott a lengyel sajtóban. Az
osztrák Peter Truschner regénye
a ’70-es években játszódik egy
lepusztult karintiai tanyán. Re-
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génynek ez az elsô mûve, ám
színpadi munkáit már Ausztria
és Németország több színpa-
dán is bemutatták. A magyar el-
sôkönyveseket Grecsó Krisztián
képviselte, akinek számos no-
velláját ismerhetjük a hazai la-
pokból, és Pletykaanyu regé-
nye, a látszatra dokumentarista
fikció egy dél-alföldi városkáról,
nagyon jó fogadtatásra talált.

Idén is kevesebben voltak kí-
váncsiak az elsôkönyves szer-
zôk kiadóinak kerekasztalára,
mint magukra az elsôkötetes
prózaírókra. Ahogyan tavaly,
most is élesen elvált egymástól
a nyugat-európai és a közép-ke-
let-európai kiadói felfogás, a
hozzáállás, és tegyük hozzá, az
anyagi lehetôségek. Az olaszok-
nál, vagy különösen a franciák-
nál, külön mûfajt jelent az elsô-
kötetesek megjelentetése, me-
lyet megtérülô befektetésnek
tekintenek. Az olasz Sellerio
Kiadó képviselôje elmondta,
hogy szépirodalomra speciali-
zálódott kiadójuk évente 80
könyvbôl 3-4-et szán az elsôkö-
teteseknek (a többi könyv nye-
reségébôl adják ki). Elsôkötete-
seik közül nem egy nagy írói
karriert futott be elsô könyve
óta. Általában 2-3000 példány-
ban jelentetik meg a köteteket,
de Andrea Camilleri szicíliai
krimijét 2 millió példányban si-
került eladniuk. Az ô bravúrjá-
nak köszönhetôen szinte kön-
nyebb elsôkötetest kiadni, mint
már befutott írót. Mivel nem
túl sok kiadó foglalkozik
elsôkönyvesek megjelentetésé-
vel, legtöbb esetben a sikeres
szerzô további munkáit is ôk
publikálják. A lengyel, a szlo-
vák, a cseh és a magyar kiadók
helyzete már nem ennyire ró-
zsás. A magyarul is jól beszélô
szlovák Koloman Kertész Ba-
gala (LCA Levice) kis kiadójá-
ban az évente kiadott 20-25
könyv 40%-a elsôkönyves. Pá-
lyázati, alapítványi meg céges
támogatású pénzekbôl adja ki a
könyveket, átlagosan 200–500
példányban. Eddigi rekordja,
egy felnôtteknek szóló mese-
könyv 17500-as példányszám-
ban kelt el. Elsôkönyveseket ki-
adni nem nagy „biznisz”, ezért
nincs igazán konkurenciája.
Mivel fôleg „eredeti” irodalmat
ad ki, válogathat az elsôkötete-

sek között. Már ha megérti
ôket. Mint mondta, a nála 15
évvel fiatalabbakat érti még, de
a számítógépes játékokon fel-
nôtt nemzedéket már nem. A
cseh Ludek Janda (Host Ki-
adó), mint fiatal kiadó erre úgy
reagált, hogy az elsôkönyvesek
megjelentetése nemzedéki ál-
láspont is lehet, és a szerzôk ve-
lük együtt öregednek. Van rá
esély tehát, hogy náluk marad-
nak. Ez a cseh kiadó évente 100
könyvet tesz közzé, ebbôl
20–30 elsôkötetest. Elsôsorban
költôket, és egy-két prózaírót.
Saját folyóiratuk van, melyben
ismert és ismeretlen szerzôket
egyaránt közölnek, így fedezték
fel a fesztivál cseh elsôkötete-
sét, Jiri Hajiceket is. Költészetet
300–500, prózát 700–900 pél-
dányban jelentetnek meg csu-
pán. Hasonló a helyzet Ma-
gyarországon is, ahol az elsô-
könyveseket 3-500 példányban
jelentetik meg, és a kuratóriumi
rendszerben hátrányt jelent, ha
valaki elsôkönyvest akar kiadni.
Valóságos szenzációnak számít
tehát, hogy Grecsó Krisztián
könyve már a kétezres példány-
számot is elérte. A lengyel
Grzegorz Nurek (Zielona So-
wa) kiadója mindössze néhány
éve alakult. Igényes irodalmat
kis példányszámban (2-3000)
jelentetnek meg, bestsellereket,
klasszikusokat és gyerekirodal-
mat nagyobb arányban. Fenn-
tartanak egy folyóiratot is,
amely vonzza a fiatal szerzôket.
Saját nyomdájuk van, Krakkó-
ban két saját könyvesboltjuk,
amin sokat spórolnak. Ahhoz
viszont, hogy sikeresek legye-
nek, állandó kapcsolatot kell
tartaniuk a médiával, mivel
Lengyelországban (is) olyan
sok könyv jelenik meg, hogy
egy-egy alkotás csupán rövid
idôre tudja magára vonni a kri-
tikusok figyelmét. A nagy ki-
adók félnek az új arcoktól, de
van egy ember, aki minden év-
ben megrendezi az elsôkönyve-
sek fesztiválját, mellyel nem ke-
vés hírnevet szerzett már magá-
nak és a szerzôknek. A kiadók
között – a magyar állapotok-
hoz hasonlóan – nagy a konku-
rencia, vagyis hiába épít fel egy
kiadó egy ifjú szerzôt, ha befut,
egy nagyobb kiadó elcsábítja
egy jobb ajánlattal, vagyis a be-

fektetett energia és pénz elvész.
Egyik helyen sincs mód arra,
hogy megtartsák a szerzôt. Ná-
lunk és náluk még nem vezet-
ték be az olaszoknál már elter-
jedt módszert, hogy az elsô
könyv megjelenése elôtti szer-
zôdés záradékába belefoglalják
a második könyv kiadásának
jogát is. 

Sz.Zs

Németh László
univerzuma

■ A Helio-Biblos Kht. két
Németh Lászlóról szóló kiad-
vánnyal mutatkozott be a
fesztiválon. A Tarján Tamás
irodalomtörténész által veze-
tett beszélgetésen a Vallomá-
sok Németh Lászlóról címû ta-
nulmánykötetet és az ,,Üze-
net az emberiséghez”, Né-
meth László univerzuma
címû  CD-ROM-ot mutatták
be a szerkesztôk. Az esemé-
nyen megjelentek Németh
László lányai is.

A tanulmánykötet felelôs
szerkesztôje, Alföldy Jenô el-
mondta, hogy 1985-ben Me-
zôszilason készült el a mûvük.
A visszaemlékezôk – többek
között – Borsos Miklós, Fodor
András, Illyés Gyula, Nagy At-
tila felkérésre küldték el írásai-
kat. Akadtak azonban olya-
nok, akik rossz szemmel néz-
ték ezt a kezdeményezést. A
pártállam járási helytartója be-
tiltotta a kötetet. A megmen-
tett példányok nyomán új ki-
adás készült.

Egészen más mûfajt képvisel
az ,,Üzenet az emberiséghez”.
Napjaink számítógépes csúcs-
technikai követelményeinek
megfelelve, CD-ROM révén
kísérlik meg a szerkesztôk –
Erdélyi Erzsébet, Hajas Mag-
dolna, Nobel Iván, Sándor
Tibor és Füzi László – eljut-
tatni Németh László teljes
életmûvének, különleges és
kivételes életpályájának ke-
resztmetszetét mindenkihez.
A számítógépes adathordozó-
ról megismerhetik a sokol-
dalú Németh László minden
arcát. Az olvasható szövegek
mellett filmrészletek láthatók,

és meghallgathatók a hang-
szalagra rögzített vallomások
is. Maguk a szerkesztôk ismer-
ték el, hogy teljes egészében
még ôk sem voltak képesek át-
tekinteni az adathordozóra
felvitt és különféle szempon-
tok alapján válogatott, rend-
szerezett információhalmazt.
Ehhez hónapok, talán évek
szükségesek.

Illyés Gyula
jubileuma

■ A Kortárs Kiadó szervezésé-
ben a 100 éves Illyés Gyulára
emlékezett Domokos Mátyás,
Gróh Gáspár és Mátis Lívia. A
bemutatott mûvek, In Memo-
riam Illyés Gyula (Nap Kiadó),
Az író hûsége (TTFK-Kortárs),
Illyés Gyula: Petôfi Sándor (Kor-
társ Kiadó) kapcsán Domokos
Mátyás kiemelte: Illyés Gyulá-
nak se az volt a harmincas
évektôl 1983-ban bekövetke-
zett haláláig a legfôbb gondja,
hogy ki a magyar, hanem az,
hogy: mit vállal az, aki ma-
gyarnak tudja és vallja magát.
Illyés Gyula életmûvének  je-
lentékeny hányada minden
mûfajban azokat a történelmi
és jelenbeli gondokat, alap-
vetô létkérdéseinket feszegeti,
amelyek magyar mivoltunk-
ból következnek. Bizonyos ér-
telemben ugyanis, akár akar-
juk, akár nem, az ô egyik  drá-
májának címével szólva:
mindannyian „sorsválasztók”
is vagyunk, már csak azáltal is,
hogy magyarnak születtünk.

Mit jelent nemzeti költônek
lenni? Erre a kérdésre keres-
hette a választ Illyés Gyula,
mikor megírta Petôfi Sándor-
ról szóló tanulmányát, mely-
ben elôhívta a forradalmi köl-
tôt és letörölte róla a hamis
képet a harmincas években. A
most megjelent Petôfirôl
szóló Illyés Gyula-könyv nem
azonos azzal, amit elôször
megírt. Körülbelül egyhar-
maddal nagyobb terjedelmû
annál. Mégsem egyszerûen a
bôvített kiadásról van szó. Ez
a francia nyelvû kiadás nyo-
mán született meg, magyar ol-
vasó csak elvétve ismerhette.
Eddig...
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A Nap Kiadó In Memoriam
sorozatának Illyés Gyuláról
szóló kötetébôl megtudhatjuk
és nyomon követhetjük azt is,
hogyan ítélte meg ôt kora és
utókora.

Média az
iskolapadból nézve

■ A Korona Könyvkiadó saj-
tótájékoztatóján Vilhelm Jó-
zsef ügyvezetô igazgató, Har-
tai László sorozatszerkesztô és
Muhi Klára szerzô ajánlotta a
Mozgóképkultúra és médiaisme-
ret címû tankönyvcsaládot és
ehhez kapcsolható újdonsága-
ikat a Médiaismeret valamint a
Film- és médiafogalmak kisszó-
tára címû köteteket. Kiadvá-
nyaik egyaránt szeretnék meg-
szólítani a tanulókat és a peda-
gógusokat. Az iskolák komoly
kihívással kerültek szembe at-
tól kezdve, hogy a média mér-
hetetlen teret hódított magá-
nak az emberek hétköznapjai-
ban. Olyan mértékben avatko-
zott bele az életünkbe, hogy
valamilyen módon foglal-
kozni kell vele az iskolában. A
pedagógusokat fel kell készí-
teni arra, hogy oktatni tudják
a médiával kapcsolatos isme-
reteket. Nem kis feladat a gye-
rekeket képessé tenni arra,
hogy befogadják és rendsze-
rezni tudják a mérhetetlen in-
formációhalmazt.

A Hartai László és Muhi
Klára által írt Mozgóképkul-
túra és médiaismeret tankönyv
egy kötetben tartalmazza a
12–18 éves korosztály anyagát,
számos kiegészítô olvasmányt
csatolva a tudnivalókhoz. A
Film- és médiafogalmak kis-
szótára szócikkeit két fejezetre
osztották. Az elsôben a mo-
zira, illetve a film történetére,
a film sajátos meseszövésére, a
filmgyártás technikájára vonat-
kozó szócikkek találhatóak
meg. A második részt a médi-
ának szentelték: a legjelentô-
sebb elméleteket, technikákat,
mûsortípusok jellegzetességeit
járják körül. Szintén érettségi-
zôknek és felvételi elôtt állók-
nak készült a Médiaismeret,
amelynek szerzôi Tim O’Sulli-
van, Brian Dutton és Philip
Rayner.

B. L.

A kilencvenes évek
fiatal szlovén
írónemzedéke

■ Miért is fontos, hogy a
szomszédos kis népek, pél-
dául a szlovén irodalma meg-
jelenjen magyarul? – tette fel
a kérdést a Jelenkor munka-
társa új, szlovén irodalmi an-
tológiájuk (Az elsô nap) bemu-
tatásakor. Az egyik válasz rá:
ha mi nem olvassuk közvet-
len szomszédaink irodalmát,
miért várjuk el, hogy minket
ôk, vagy a nyugati országok
értékeljenek? A másik: a fia-
tal, negyven körüli prózaírók
irodalomhoz való viszonya és
hangneme egyszerre megdöb-
bentôen hasonló és külön-
bözô magyar kortársaikéval
egybevetve. A Nappali Ház
utáni nemzedékre gondolha-
tunk, akiknél a minimaliz-
mus, a történetközpontúság,
az érzéki és testi jegyek, a bru-
talitás, a példázattól és tanul-
ságtételtôl való elvonatkozta-
tás éppoly jellemzô, mint
szlovén kollégáikra. A Jelen-
kor immár hetedik szlovén té-
májú könyve 11 szerzô novel-
láit fûzi kötetbe. Mladen Pa-
vicic, az ELTE szlovén rek-
tora a szlovén irodalmi ha-
gyományokról szóló össze-
foglalójában hangsúlyozta,
hogy szlovén világi irodalom
a 18. századtól létezik, s mint
anyanyelvi irodalom sokáig
sajátos nemzeti vonásokkal és
súlyos mondanivalóval ren-
delkezett. A 20. század hetve-
nes éveiben azonban – ami-
kor a szlovénok a szocialista
blokkon belül is majdhogy-
nem nyugati szinten éltek –
az irodalomban a játékosság
lépett elôtérbe. A ’80-as évek-
ben olyan politikai tabuté-
mákról írtak, mint a II. világ-
háború. A nemzeti, ideoló-
giai vonásokat elvetették,
Eco, Hesse, Borges vált iro-
dalmi példává. A jugoszláv
háború után pedig – mely ná-
luk tíz napig tartott és hatvan-
egynéhány áldozatot követelt
– az irodalom lendületet ka-
pott, a politika többé nem ját-
szik szerepet. Visszatér a tör-
ténetmondás, amely koráb-
ban hosszú ideig nem volt jel-
lemzô, egyszerû történeteket
mondanak, metaforák nélkül.

Az irodalmi tematikában ki-
emelt helyen szerepel a szere-
lem és a másik emberhez való
viszony. Az elbeszélô távolsá-
got tart a mûtôl, a prózát az
életritmus diktálja. 

A bemutatott szerzôk közül
jó néhányan összehasonlító
irodalom szakon végeztek,
közülük többen a szlovén
irodalmi élet vezetô alakjai
közé emelkedtek. Andrej
Blatnik például az egyik leg-
többet fordított szlovén pró-
zaíró (négy kiváló novellája
került be az antológiába),
több kiadóban dolgozott
szerkesztôként. Ales Car
1997-ben a legjobb elsôköte-
tesnek bizonyult. Jani Virk
több lap fôszerkesztôje, a
szlovén tévé mûsorszerkesz-
tôje, jelenleg programigazga-
tója. Korához képest szép
számú könyvet jelentetett
meg. Az összehasonlító iro-
dalmat végzôk körébe tarto-
zik még Mohor Hudej, meg
Mart Lenardic. Dusan Cater
szintén kiadói szerkesztôi
munkája mellett ír, Tomaz
Kosmac és Andrej Morovic
szabadfoglalkozású, utóbbi a
szlovén alternatív kultúra
egyik motorja. Számos díjban
és kitüntetésben részesült az
1960-as születésû Maja No-
vak, akinek köteteit több
nyelvre lefordították.

A szlovén szerzôket a világ-
utazó, sok nyelvet beszélô
Andrej Morovic képviselte,
aki hosszabb-rövidebb ideig
élt Velencében, Berlinben,
Ausztráliában és Amerikában,
mûveiben pedig saját élettör-
ténetének fejezeteit elevení-
tette fel egy olyan idôszakban,
amikor ez nem volt divat. A
szlovén irodalomban betöl-
tött szerepe azért is fontos,
mert hazatérve barátaival egy
Ljubljana melletti elhagyott
laktanyát elfoglalva megalapí-
totta a Petelkova alternatív kö-
zösséget, amely mára a szlo-
vén alternatív kultúra hatósá-
gilag is elismert központjává
vált. Ez a kicsi ország falusias
jellegébôl következik, hogy
mindenki mindenkit ismer: az
alternatívok a rendôrakadémi-
án tanítanak, a köztársasági el-
nök nap mint nap szóba ele-
gyedik a hivatala elôtt kolduló
hajléktalannal. 

Sz. Zs.

Születésnapozók

■ Az idén Szabó Magda, Bá-
rány Tamás, Bodnár György,
Lator László, Kertész Ákos, Jó-
kai Anna, Vasy Géza, Veress
Miklós, Sumonyi Zoltán, Györ-
ffy Miklós, Czakó Gábor és La-
dik Katalin volt a vendége
Tarján Tamásnak a Fesztivál
sikeres zárórendezvényén, a
születésnaposok köszöntésén.
Ismét könnyed és tartalmas,
összefogott és kellemes be-
szélgetést követhetett figye-
lemmel a szépszámú közön-
ség. Gondolom, ennek a soro-
zatnak a publikuma már
nagyrészt törzsgárdatagokból
áll, jómagam is megszakítás
nélkül ötödször vettem részt
ezen a kedvenc programo-
mon. Nem akarok összeha-
sonlító elemzést adni az ed-
dig látottakról-hallottakról,
dicséretnek most legyen elég
annyi: úgy elröpült az idô, az
ott eltöltött másfél-két óra,
hogy észre sem vettem. Nem
tudok róla, hogy ezekrôl a
legnemesebb értelemben vett
show-mûsorokról vagy rend-
hagyó író-olvasó találkozók-
ról rádió- vagy tv-fölvétel ké-
szült volna, vagy írásban meg-
örökítette volna valaki a leg-
jobb bon mot-kat, a legfrap-
pánsabb anekdotákat (iroda-
lomtörténetírásunk pótolha-
tatlan vesztesége ez!), jóma-
gam is elmulasztottam ezt a
lehetôséget, pedig sok-sok ér-
dekességgel szolgáltak ezek az
estek (késô-délutánok). Most
például szó esett az írók házi
könyvtáráról, a rendben tar-
tott (vagy rendetlenségben
senyvedô) otthoni bibliotéká-
ról, a pályatárs(ak) irigyelt-
megbámult vagy közömbö-
sen hagyó könyvgyûjtemé-
nyérôl. Aztán mindenki
ôszintén válaszolt arra az ôsz-
inte kérdésre, hogy lopott-e
könyvet életében, s ha igen,
mit (és mi okból). A válaszo-
kat feljegyeztem, de juszt sem
adom tovább. A legszebb
magyar irodalomtörténeti
könyvlopás úgyis Kormos Ist-
ván nevéhez fûzôdik: ô a sa-
ját, 1948-ban megjelent Dü-
löngélünk címû kötetét lopta
vissza szép lassan a barátaitól
(dedikációstul).

Cs. A.
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■ A politikusi visszaemléke-
zések többnyire úgy készül-
nek, hogy egy tollforgató a
neki elmondott tények, át-
adott dokumentumok alapján
felkérésre megírja a szöveget, a
szerzôként megjelölt híres em-
ber átnézi, esetleg javítja a ha-
marosan a neve alatt megje-
lenô kéziratot. Rákosi Mátyás
memoárja kivétel a szabály
alól. Ô a Szovjetunióban nem
kapott segítséget, csak nehe-
zen megszerzett könyveire tá-
maszkodhatott, maga vetette
papírra leplezetlen kiadási
igénnyel visszaemlékezéseit.
A közvetlen, szinte mesélô
hangnemben fogalmazott me-
moár telis-tele van olyan meg-
jegyzésekkel, amelyek szerzô-
jének önellenôrzési törekvé-
seire utalnak. Az 1940 és 1956
közötti idôszakot tárgyaló két
kötet már öt esztendôvel ez-
elôtt a boltokba került, és
most jelennek meg a Napvilág
Kiadónál a korábbi életsza-
kaszt taglaló új kötetek. Az
elsô borítójáról fiatalkori fo-
tója egy világfi szemével te-
kint reánk, a másodikon a rab-
ruhás forradalmár áll elôt-
tünk. A két kép közötti kü-
lönbség döbbenetes, mintha
nem ugyanaz az ember nézne
ránk. Az újonnan sajtó alá
rendezett rész az 1892 és 1925
közötti évek történetét öleli
fel, a személyes emlékek mel-
lett elénk tárul a századfordu-
lós magyar és nyugat-európai
politikai paletta, egyebek mel-
lett részletesen megismerjük
az októberi forradalom
Oroszországát,  az 1919 utáni
bolsevik világforradalmi köz-
pont mûködését, a szerve-
zôdô nyugat-európai kommu-
nista mozgalmak körüli politi-
kai légkört.

A visszaemlékezések megje-
lentetésénél felcserélt idô-
rendi sorrendnek sajátos okai
vannak. Rákosi halála után az
özvegy átadta a kéziratot az
SZKP illetékeseinek, akik évti-
zedekre elsüllyesztették a vas-
kos papírköteget. Rákosi élô
öccse, a most kilencvennyol-
cadik évét taposó Bíró Ferenc,

a Csepel Mûvek egykori igaz-
gatója, a rendszerváltást köve-
tôen kanosszát járt, mire sike-
rült megszereznie a diplomá-
ciai segítséget is  igénybe véve
a visszaemlékezéseket, külö-
nösen a  most publikálás elôtt
álló részt, amely elsô alkalom-
mal olyan rossz másolatban
érkezett Magyarországra,
hogy sok helyütt ki sem lehe-
tett silabizálni a betûket. A
második megkeresésre pedig
lám, évek múlva jött érdemi
válasz. 

Van persze elônye is annak,
hogy az Elnöki Levéltárba
még az orosz történészeket
sem igen engedik be. Ha bú-
várkodhattak volna az anyag-
ban, biztosan elôttünk, oro-
szul hozzák nyilvánosságra a
memoárt. Az újabb kétkötetes
mûvet Gellériné Lázár Márta,
Feitl István és Sipos Levente
szerkesztette. 

A történész Feitl Istvánt kér-
deztem a részletekrôl, legelô-
ször is arról, hogy ô miként
lett Rákosi-kutató. 

– A rendszerváltás idején ke-
rültek át a Politikatörténeti In-
tézethez az MSZMP addig tit-
kos dokumentumai, így Kádár
János páncélszekrényének tar-
talma is, abban volt három
olyan dosszié, amelyet nagy R
betûvel jelöltek. Ezekben lel-
tük meg Rákosi Mátyásnak az
1956 utáni magyar párthoz
írott reflexióinak gyûjtemé-
nyét. Nekem adatott meg,
hogy megismerkedjem ezzel
az anyaggal; ebbôl született
meg A bukott Rákosi címû
könyvecske.

– Hálátlan feladat-e negatív
történelmi egyéniséggel foglal-
kozni?

– Hitlerrel, Mussolinival is
sokan foglalkoztak, a most
megjelenô memoár ráadásul
fôként azt az életszakaszt tárja
fel, amelyben Rákosit semmi
nem kell hogy nyomassza, hi-
szen egy gyermek, egy diák,
egy külföldi tapasztalatszer-
zésre, vándorútra induló ösz-
töndíjas, aztán a fronton szol-
gáló tiszt, a hadifogoly a poli-
tikában nem sok vizet zavar.

A forradalom idôszaka, majd
a húszas évek elsô éveinek ese-
ményei viszont már egy poli-
tikai kalandregénnyel is vete-
kednek

– Mit lehet megtudni a gyermek-
koráról a visszaemlékezésbôl?

– Sok mindenre emlékszik a
gyermekéveibôl idôs korában
is. A majdhogynem memoár
egy sajátos anekdotafüzér,
ahol saját személyes emlékei
a meghatározóak, s ez igen
csak megkülönbözteti a ké-
sôbbi, 1940 utáni, 1956-ig
tartó, a politikus Rákosit fel-
idézô önreflexiótól. Ebben a
részben viszonylag kisebb he-
lyet kap az önigazoló politi-
kai eszmefuttatás, ehelyett ér-
dekes és szellemes kor- és jel-
lemrajzokra lel az olvasó sok
jelentôs személyiségrôl, poli-
tikusról; Trockijt például
részletekbe menô gyúnyrajz-
ban jellemzi a Komintern
egyik kongresszusának felidé-
zésével.

– Gyerekkorában utalt valami
arra, hogy ô ismert személyiséggé
fog válni a politikában?

– Az ô megfogalmazásából
az derül, ki, hogy tehetséges
volt, kitûnô memóriával, szá-
molási készséggel, nyelvér-
zékkel. A politika világához
erôs érzelmi kapcsolatokkal
fûzôdô gyerekként ábrázolja
önmagát. Kereskedô apjától
örökölte ezt, de hogy ettôl
predesztinálva lett volna a
politikai pályára, az nem iga-
zán hihetô. A sors hozta így.
Az ôszirózsás forradalom
után, 1918-ban, az akkor ala-
kult Magyar Kommunisták
Pártja csinált belôle politi-
kust. Bár ô azt sugallja, hogy
erre a pályára készült, valójá-
ban ez nem bizonyult tuda-
tosnak. Érdekes, hogy az
1918-ban folytatott kereske-
dôi, üzletkötôi ügyekrôl nem
ír a memoárban, pedig tud-
juk, hogy a katonai szolgála-
tot, a fogságot követôen be-
kapcsolódott a családi vállal-
kozásba, amely jómódot biz-
tosított a famíliának. Elô-
nyös házasságot is köthetett
volna. Ôt azonban magával
ragadta az ôszirózsás forrada-
lom forgataga, a lelkes, len-
dületes tömegmozgalom, és
sosem vágyott hivatalnoki,
párt- vagy szakszervezeti ap-
parátusi karrierre.

– Mi lehetett az oka, hogy a bör-
tönéveirôl nem írt, hiszen az
1925 és 1940 közötti esztendôk-
rôl hallgat a memoár?

– Annyiban említi, hogy az
1925-ös statáriális eljárás törté-
netét részletesen leírja a most
megjelenô kötetben, és a már
megjelent részekben is szó ke-
rül a börtönévekre. Ám ami-
kor a memoárírásban eljut
1925-ig, élesen szembekerül a
kádári vezetéssel, vizsgálat in-
dul ellene, ezért átvált a me-
moárírásban az ötvenes
évekre, amellyel kapcsolatban
a vádakat megfogalmazták.
Késôbb egészségi állapota,
emigrációs körülményeinek
romlása is megakadályozta,
hogy folytassa munkáját. 

– Mennyit kellett szerkeszteni a
szövegen?

– Egyáltalán nem akartuk
szerkeszteni, lényegében csak
helyesírási szintû javításokat
végeztünk. Rákosi kitûnô írás-
készséggel rendelkezett, élt a
humor, az irónia eszközével,
fenntartja az érdeklôdést a po-
litikai pletykákkal. Sokszor ke-
gyetlen ítéletei és elôítéletei
pedig továbbgondolható ta-
nulságokat szolgáltat az érdek-
lôdô olvasóknak. 

– Mi indíthatta ôt arra, hogy
ilyen aprólékos részletességgel örö-
kítse meg a vele történteket?

– A memoáríráson kívül az
égvilágon semmi más dolga
nem volt. Nyilvánvalóan em-
léket akart állítani önnön
nagyságának, de szeren-
csénkre önmaga kicsinységé-
tôl sem tudott megszaba-
dulni, itt-ott még emberi
gyengeségei is belekerültek a
szövegbe.

M. Zs.
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Rákosi Mátyás és
visszaemlékezései

Az ifjú Rákosi Mátyás
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■ Sokáig azt hittem magam is,
hogy régen kihaltak már a poli-
hisztorok és a népnevelôk a vi-
lágból. Akkor is ebben a téve-
désben éltem, amikor húsz év-
vel ezelôtt elôször ültem le in-
terjút készíteni Bartos Tiborral,
akirôl városszerte legendák szál-
longtak. Fordítva él, mondták,
valószínûleg késô este hajlandó
találkozni velem. Kukacos-
kodó, riogattak, leginkább a he-
lyes magyar beszédre háklis. Vi-
szont úgy fordítja nyelvünkre
az amerikai írók mûveit, hogy
maguk a szerzôk is megirigyel-
nék, hiszen a magyar változat
átdolgozás, újjáalkotás és nem
egyszer sikerültebb az eredeti-
nél. Pedig Bartos Tibor nem
görnyedt az íróasztal fölött ka-
kaskukorékolástól holdkeltéig,
egy-két órát diktált (!) naponta,
s akkor sem az átültetendô mû-
vet tartotta a keze ügyében, ha-
nem valamely régi, agyoncédu-
lázott szógyûjteményt.

Az elôrejelzések igazolódtak,
csakhogy a szigorú nyelvtudor
helyett karcos, de segíteni akaró
egyéniséget ismertem meg, aki a
maga ellentmondást nem tûrô
határozottságával a hozzá vetô-
dött fiatal tollforgató szemét ér-
dek nélkül próbálta rányitni a
világra. Elvitt vidéki körútra,
meghívott amatôr színházba,
teaházba, ahol a magyar közös-
ségek életérôl beszéltek másként
gondolkodva, mint az átlag, s
meginvitált az Írószövetségbe is
A százéves Ezra Pound bûnpere
Magyarországon címû elôadá-
sára, amely mostani témánkhoz
is fontos szálakkal kapcsolódik.
Ugyanis az akkor elmondott ta-
nulmány egy József Attila Kör-
ös ifjúnak Baracskától való meg-
menekedését szolgálta volna. A
börtönt nem, de az Írószövet-
ségbôl való kizárást sikerült el-
kerülnie Forgács Rezsônek,
mégpedig úgy, hogy Göncz Ár-
pád és Bartos Tibor gyámfiának
fogadta a fasisztának kikiáltott
Pound Cantoit szavaló fiatal-
embert. S ô volt az, immár sike-
res vállalkozóként, aki, midôn a
Kulturális Alapítvány anyagi tá-
mogatása két év után elapadt az

Egymást magyarázó szavak és
kifejezések tárának kiadási mun-
kálatai során, a zsebébe nyúlt és
napvilágra segítette Bartos Ti-
bor enciklopédikus munkáját,
amelyben oldalakon keresztül
sorjáznak szinte képzettársítás-
ként a szavak. 

– Már húsz évvel ezelôtt is emlí-
tette nekem, hogy szerkeszt egy szi-
nonimatárat – emlékeztettem a
napokban régi találkozásunkra.
– Mióta készül valójában ez a
munka, amely a maga két kötetével
(a második csak szómutató, az elsô
pedig majd’ ezer oldal) kiadónyi
szótárszerkesztônek is dicséretére
vált volna, nemhogy egy magányo-
san bogarászó szerzônek?

– Akkor azt mondtam magá-
nak, hogy ez nekem puskám
volt a „rögtönzéshez”. Mert
azért én a fejemben tartottam a
fordítandó mûvet, kezemben
pedig Póra Ferenc polgári isko-
lai igazgató száz évvel elôbb
lánytanítványaival összegyûjte-
tett szótárát. Ezt elôzô délután a
sorra kerülô szöveg alapján ki-
preparáltam, céduláztam. Az
évek alatt hozzám nôtt magyar
szinonimatár egy Roger nevû
angol szerzô fogalomcsoportjai-
hoz igazodott. Ez a derék úr ha-
jóorvos volt, s utazásai közben
nem tudott okosabbat kitalálni,
mint a nyelvet filozófiai rendbe

szedni. Az angolok ezt adják ki
újra meg újra, bôvítve. Nekem
1955-ben jelent meg az elsô for-
dításom és már azt is diktáltam.
A pályám alatt készült sajtpapí-
rok dagasztották a mankóul
használt Pórát. Ezek a cetlik ala-
pozták meg a most kiadott nem
ábécérendes szószedetet.

– Glosszáriumában a szavak
mellett pontos helyrajzi megjelölést
találunk, arra vonatkozóan, hogy
honnan származik egy-egy fordu-
lat, vagy etnikai utalást, például,
hogy zsidó, vagy cigány, vagy va-
gány eredetû egy-egy kifejezés.

– Szótárt szerkeszteni vagy
irodalmi mû fordítását elkészí-
teni lehet ugyan oly módon,
hogy hallgatjuk a csendet a zárt
szobában, de akkor nem lesz
életszagú a szöveg. Lehetetlen-
ség, hogy a Magyar Tájszótár
nem ismeri a budapesti nyelvjá-
rást, melynek kialakulásában a
zsidóság és a cigányság ugyan-
csak kivette a részét. Ezért alkal-
manként még az utcát, a kerüle-
tet is megjelölöm, ahol a szóra
ráakadtam. Jártam az országot,
istentelen ember létemre sok-
szor szálltam meg papoknál,
mert párttitkárnál nem akaró-
zott, s a tôlük meg a mesterem-
berektôl, gazdáktól tanultakat
mind beleolvasztottam a mun-
káimba, ebben a legutóbbiban
így több mint negyven év
anyaggyûjtése sûrûsödik.

– Kinek szánja ezt a hatalmas
munkát? Egykori mûfordító kollé-
gája, Réz Pál úgy mondja, nem le-
het letenni a szótárt, mert regény-
ként olvastatja magát.

– Újságíróknak ezért a lapzár-
tára való tekintettel a szerkesz-
tôségben nem ajánlanám bön-
gészni, de otthon igen. Tollfor-
gató emberek láthatják hasznát,
írjanak akár szerelmes levelet,
akár esszét. Néha mindenki
érzi, hogy megállt a tudomány,
nem megy tovább a fogalma-
zás. Ezt az állapotot ismerem.
Ennek ellenében dolgoztam a
tárral, hiszen ilyenkor nem egy
szó az, amit ajánlani kell. Meg-
mutatom az egész környékét az
illetô írástorlaszának, amely
megakasztotta, s lehet, hogy ô
utóvégre azt találja, az segíti ôt
tovább, ami egyáltalán nem is
volt eszében.

– Annak idején azt is rebesgették
Önrôl, hogy az asztalfióknak saját
alkotásokat is ír. Hol vannak ezek
a könyvek?

– Ott a szekrény aljában ôr-
zöm a naplóimat, amelyeket a
történelmi Magyarországon tett
barangolásaim alatt vezettem,
templomokban mászkáltam,
méricskéltem, rajzoltam, kérde-
zôsködtem. Az általános amné-
zia korában az emlékezés mes-
terséggé válik. A készülô esszére-
gényemben emlékezem a bol-
dogságos epizódokra útirajzaim
alapján. Ehhez van kétezer ol-
dalnyi gépelt vázlatom. Ennek a
címe: Állami boldogság. Egy
másik elkészült munka esszéket,
riportokat tartalmaz. Államelle-
nes kijelentések a címe. Ilyen
borítóval most sem szívesen vál-
lal könyvet a kiadó, kérdés,
hogy megjelenik-e valaha…

Mátraházi Zsuzsa

Az utolsó polihisztor
Bartos Tibor az Egymást magyarázó
szavak táráról
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K Ö N Y V A J Á N L Ó

Tábori Zoltán:
C Q D
Argumentum Kiadó, 2002.
307 old, 1600 Ft

Annak idején szellemes léha-
ságnak tartották Oscar Wilde
ama mondását, miszerint „az
élet utánozza a mûvészetet”.
Azóta viszont olyan lett a vi-
lág, hogy még ez is elôfordul.
Olvasom például Tábori Zol-
tán remek szatirikus utópiáját
(mellesleg kár, hogy alcímként
is odaírta, az olvasó magától is
rájön, hogy mi az, amin oly ke-
serûen nevetgélve szórakozik,
és mi az, ami ennek a tehetsé-
ges írónak a pályáján merôben
új fejezetet nyit), és a wilde-i
mondás egyszer csak beigazo-
lódik. A regény ötven év múl-
va, az addigra mindent maga
alá gyûrô „médiademokráciá-
ban” játszódik, ahol a pártok
szerepét már tévécsatornák vet-
ték át, s nem munka-, hanem
tévénélküliek azok, akiket a tár-
sadalom egyrészt megfoszt le-
hetôségeiktôl, másrészt lenézi
és megbélyegzi, vagy karitatív
akciókkal „karolja fel” ôket.
Egy dinamikusan fejlôdô, új
tv-társaság (ez a CQD), azzal
tör az élre a csatornák verse-
nyében, hogy vetélkedôjének
elsô díja: egy miniszteri poszt a
kormányban. Épp ezt olvas-
tam Tábori regényében, ami-
kor a tévéhiradó azt jelentette,
hogy Venezuelában egy új, el-
képesztô kvíz indult útjára,
melynek elsô díja – egy mun-
kahely. Egy fizetett állás.
Vagyis az élet (bár aligha olvas-
ták máris Tábori spanyolra
még le sem fordított regényét)
az ô írói fantáziáját utánozza.
Egyébként pedig nemcsak szó-
rakozásképpen érdemes elol-
vasni ezt a fanyar ötletekkel
teli, nem éppen vidámító, de
igazságérzetünket tápláló mû-
vet, amely szatírának túlságo-
san realisztikus, de sajnos, nem
az író hibájából. Ötletei a már
létezô tendenciák extrapolálá-
sai. Ki ne tudná megnevezni
például a társadalmi szakadé-
kot szimbolizáló „képernyôkü-
szöb” valóságos megfelelôjét:
ez tudniillik a CQD világában

arra szolgál, hogy azokat, akik-
nek csak 61 cm alatti képer-
nyôre telik, megfossza a dol-
gok irányításába való beleszó-
lás jogától. A csatornaadmiráli-
sok így zavartalanul manipulál-
ják az embereket, akik életüket
már kizárólag monitorozás (a
munkát felváltó tevékenység)
formájában képzelhetik el. Tá-
bori regényének talán egyetlen
gyöngéje (de ez a szatírák több-
ségével így van), hogy középen
álló fôhôsével nem tud igazán
mit kezdeni. Több empátiával
kezeli, semhogy fejlôdését vé-
gül is ne pozitív irányban dön-
tené el, holott ez a Cloaca Ma-
ximák uralta világ attól (is) elvi-
selhetetlen, hogy – mint na-
ponta látjuk – bedarálja a „Ga-
bor Toth”-okat is.

Ny. A.

Tony Parsons:
Apa és fia
Európa Könyvkiadó

Vannak sikertémák, amelyek
mindig beindítják a könyvvá-
sárlókat. Ilyen a válási téma, a
gyerekelhelyezés. Ezek több-
nyire könnyes történetek,
jobb ezt másról olvasni, mint
a barátainktól hallgatni, vagy
magunkra hangszerelve meg-
élni.

Így van ezzel a Tony Parsons
Apa és fia címû könyv is. Ki-
csit vagy nagyon emlékeztet a
Kramer kontra Kramer-törté-
netre. Ez még megbocsátható,
sôt, vannak, akik szeretik is,
ha újra és újra ugyanazzal az
eszmével találkoznak, és rágó-
gumizhatják a történetek sorát
többször is. 

Tehát itt van az apuka, aki
harmincévesen sikongat, hogy
öregszik, vége ennek meg an-
nak. Aki elmúlt annyi, az
tudja, hogy nincs ez így, de
Tony apuka ezt másként éli
meg. Tipródása közepette be-
lebotlik egy szép lábú vö-
rösbe, pontosabban belezu-
han annak ágyába. Oktalanul,
mert semmi baja sincs a házas-
ságával. Sôt! De megtörténik,
s borul az élete, mert a neje

felpattan, és válik. Kibuknak
belôle elfojtott önkifejezôdési
törekvései, elege lesz a gyes-
bôl, rögvest elszáll Japánba
egy kis munkázásra. Apuka
meg marad a fiával – közben
elveszti az állását – és boldo-
gan élnek, amíg az anyuka
meg nem érkezik.

Ragozhatatlan, aki kedveli, két
este alatt kiolvashatja, s mint
mondottuk, tréningnek vetheti
alá érzelmi membránjait.

Bagota Edit

Marita Lorenz:
Szerelmem, Fidel
Magyar Könyvklub, 2002.
278 oldal

Marita Lorenz egy hetvenes
éveiben járó, számos betegség-
tól gyötört, magányos asz-
szony. New Yorkban él, szoci-
ális segélybôl. Nyugdíjat a CIA-
tól vagy az FBI-tól várhatna, de
nem kap, mert nem teljesítette
feladatát. Marita ugyanis bér-
gyilkos, annak viszont sikerte-
len, aki élete nagy részében ki-
tûnôen képzett ügynök volt.
Egy szép napon azonban felke-
resi Wilfrired Russmann újságí-
ró, és elmondatja vele az életét.
Így született meg a fotókkal,
dokumentumokkal, pályatár-
sak visszaemlékezéseivel is il-
lusztrált kötet.

Marita német apa és ameri-
kai anya gyermekeként a má-
sodik világháború elôtt szüle-
tett s mondhatni. „az anyatej-
jel szívta magába” leendô hi-
vatását: édesanyja is ügynök
volt. Nem csoda hát, ha Mari-
ta élete olyan, mint egy fan-
tasztikumokban bôvelkedô
kalandregény, de az olvasó
meggyôzôdik arról, hogy
mindez valóban megtörtént.
A kislány túléli Bergen-Bel-
sent, szépséges ifjú nôvé cse-
peredik és hajóskapitány édes-
apjával járja a tengereket.
1959-ben elsô látásra egy-
másba szeretnek a Berlin fe-
délzetére lépô Fidel Castróval.
Marita gyereket vár tôle, a he-
tedik hónapban van, amikor
elrabolják, terhességét mûvileg
megszakítják, vele meg elhite-
tik, hogy Castro áll az egész
mögött. Így kerül a bosszú-

szomjas Marita a CIA kötelé-
kébe, s azt a feladatot kapja,
hogy ölje meg a kubai vezetôt.
Ô azonban a döntô pillanat-
ban képtelen megtenni ezt,
így viszont maga válik a kü-
lönbözô titkosszolgálatok,
maffiák, no és persze a CIA
céltáblájává. Marita továbbra
is képtelen szituációk sorát éli
át, gyermeke születik az emig-
ráns venezuelai diktátortól,
kis híján belekeveredik a Ken-
nedy-gyilkosság ügyébe, tanú-
ként ki is hallgatják. Vakmerô-
sége odáig terjed, hogy sikerte-
len merénylete után 20 évvel
elmegy Havannába, számon
kérni Fideltôl a közös gyerme-
küket. A bebörtönzött vene-
zuelai ex-diktátort is felkeresi,
közben egy emberáldozatokat
is bemutató félvad, ôserdei
törzs fogságában is él egy ideig
– és így tovább.

A könyv gyengeségekkel teli,
olykor rossz vagy csak szelek-
tív memóriájú embereket szó-
laltat meg, akiket sértettség
vagy hiúság is befolyásolhat,
miközben mesélnek. Mindvé-
gig érezzük, hogy ismét olyan
dolgokról olvasunk, amelyekre
sokáig nem, vagy sohasem de-
rülhet fény: a Kennedy-gyil-
kosság dokumentumai pl. csak
2009-ben válnak kutathatók-
ká. Marita története is teli van
bizonytalansággal, arra pél-
dául nincs garancia, hogy a fi-
atalember, akit közös gyerme-
kükként mutat be Castro Ma-
ritának, valóban az, akinek ál-
lítják. Azzal az érzéssel
tesszük le a könyvet, hogy so-
sem tudhatjuk, ki ügynök, ki
nem, kit kinek álcáznak, sôt,
gyakran maga az ügynök sem
tudja, valójában kinek dolgo-
zik. Egyszóval soha véget nem
érô komédia az egész.

N.V.

Britney Spears-Lynne Spears:
A szeretet éneke
Magyar Könyvklub, 2002.
159 oldal

A lemezek, a koncertek, a CD-
k sora, a nemrég minden idôk
legsiralmasabbikának minôsí-
tett mozifilm, úgy látszik nem
elég: az ifjú énekesnô (meg a

Magyar irodalom

Külföldi irodalom
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mamája) arra is vágyik, hogy
„a szellem emberének”, vagyis
írónak hihesse magát. Persze,
lehet, hogy csak arról van szó:
egy üzletet addig kell kihasz-
nálni, amíg megy. Mindene-
setre itt a prózai életmû elsô
darabja, melynek angol nyelvû
eredetijében a cím nem annyi-
ra szirupos, mint a magyar for-
dításban, ott tudniillik az anya
ajándékáról van szó, ami meg-
felel a cselekménynek, de ez
nálunk kevés volt, itt egyene-
sen a szeretetnek kell dalra fa-
kadnia. A mûnek kb. minden
ötödik oldalán feltûnik va-
lami, ami rózsaszín: hol a rúzs,
hol egy pulcsi, hol a körmök,
hol Ruby arca rózsás, hol a
jövô „alakul rózsásan”, de a
legszebb, ami az egész regé-
nyen elomlik: a „rózsaszínû
derengés”. Ebbôl pedig máris
rájön az olvasó, hogy az elsô-
kötetes szerzôpár kit tekint iro-
dalmi mesterének: bizony, bi-
zony Courths-Mahler asz-
szony az, a szorgos Hedwig.
Örülne, ha látná: amit ô abba-
hagyott, töretlenül folytatni le-
het 2001-ben is. „Csitt,
mami!” – eképpen torkollja le
az anyját egy mai amerikai ti-
nédzser, ki ne tudná? Az –
ugyan mi mást? – énekesnôi
karriert befutó ifjú hölgy, aki a
legmélyebb, varrónôi szegény-
ségbôl kapaszkodik fel a kar-
rier létrájára, már az iskolában
annyira tökéletes, hogy egyik
tanára viccesen azt kérdezi:
„Nem tudnál néha rosszul csi-
nálni valamit?” De Britney, az-
azhogy Holly nem tud. Szép
is, szûzies is, és a lelke... Hát az
meg egyenesen gyönyörû. Az
embernek direkt zokogni
volna kedve. Hát még, amikor
azt látja (többször is) a szöveg-
ben, hogy a fordítónak is ne-
héz lehetett a sora, még egy
nyelvhelyességi könyvre se fu-
totta. Másképp ugyanis tudná,
hogy „Haverty Tehetségeinek
Órájának” helyett elég lett
volna azt volna írni: „Haverty
Tehetségei Órájának”, s az
egész máris magyarul van. No,
de ilyesmin kár fennakadni
egy olyan könyvben, ahol
mindvégig „szeretet úszik a vi-
rággal teli mezôk fölött”.

– a -a

Bálint Péter:
Nyílt kártyákkal –
A levél- és naplóírásról
Nagyvilág Kiadó, Bp. 2001,
331 oldal, 1600 Ft

Egy vallomás kívánkozik a ké-
sôbb elmondandók elé: e sorok
írója mohón olvas mindent,
ami non fiction: naplót, levele-
zést, memoárt, mert már régóta
úgy érzi: ezekbôl szerezhetô a
legtöbb és legpontosabb infor-
máció egy-egy korról, emberrôl.
Mondanom se kell talán, hogy
milyen boldogan vetettem rá
magam erre az esszékötetre, an-
nál is inkább, mivel eddigi pub-
likációi és e könyve alapján is
Bálint Pétert kivételesen felké-
szült, érzékeny, kitûnô tollú
szerzônek ismertem meg. Az-
tán – újabb vallomás – egy kissé
mégis csalódtam. Meglehet,
bennem van a hiba: talán mást
vártam, mint amit a könyv írója
adni akart. Nem mondom,
hogy „ és amit adni tudott
volna”, mert meggyôzôdésem,
hogy az általam áhított kötet se
remélhetô mástól, csakis tôle. 

Bálint Péter ugyanis – itt és
most – fôként általánosságban
beszél a levél- és naplóírás lé-
lektani mozgatórugóiról, típu-
sairól, motivációjáról. Fôként a
francia irodalom, illetve a
Nyugat-korszak nagyjainak le-
velezésérôl mond roppant
mélynek és bölcsnek tetszô
szentenciákat, de nem tudom,
miért, óvakodik attól, hogy ki-
választott, jellegzetes részlete-
ket vessen alá konkrét elemzés-
nek. Holott hát (legalábbis én
úgy hiszem), nincs izgalma-
sabb, mint a valóságot egybe-
vetni a koronként és szemé-
lyenként változó vélt valóság-
gal. Egyetlen ilyen eset minden
aspektusból történô föltárása is
fölöslegessé tenne sok-sok el-
mélkedést – meggyôzne ben-
nünket arról, amit gyakran be-
csületszóra hiszünk el a szerzô-
nek. Persze, az igazsághoz tar-
tozik, hogy fentebb vázolt igé-
nyeim éppúgy magából a kö-
tetbôl fakadnak. mint hiányér-
zeteim. Nem is csak arról be-
szélek, hogy Bálint Péter a
Proust-esszében, vagy a Rónay-

napló boncolásában maga mu-
tatja meg, hogyan kell ezt csi-
nálni, de egyetlen – joggal – in-
dulatos írásában, Bata Imrének
a Weöres-levelezéshez fûzött
kommentárjai kritikájában té-
telesen is megfogalmazza
mindezt: „...a levelek szöveghû
elemzése ’bulldogszívóssággal’
végzett oknyomozást és moza-
ikkirakást, (...) nem csekély al-
kotáslélektani búvárlást, a kü-
lönbözô címzettekhez külön-
bözô indokokból és érzelmi ál-
lapotokban írott gondolatok
egybevetését igényli. Talán
meg sem fordult Bata fejében,
hogy a nyájas olvasók nem
éreznék magukat sértve, ha (...)
elébük tárná a hiánypótló és
perdöntô önéletrajzi mozzana-
tokat.” Mit mondjak: ilyesmi-
tôl bizony a Nyílt kártyákkal
olvasója sem érezte volna
sértve magát.

Ny. A.

Udi Levy:
Petra – Az elveszett civilizáció
General Press Kiadó, 2002.
236 oldal, 2500 Ft

Szégyen, gyalázat, de be kell
vallanom, „Petra” az én szá-
momra mind ez idáig csak egy
ritkán elôforduló nôi név volt.
Gondolom, ezzel még sokan
mások is így voltak, fôként
azok közül, akik nem túlzot-
tan járatosak az ókori közelke-
let történetében. Udi Lévynek
a „Különleges könyvek” soro-
zatban megjelent (és valóban
nem mindennapian érdekes)
munkájából tudtam meg,
hogy Petra a nabateusok fôvá-
rosa volt a Negev sivatag köze-
pén. A nabateus civilizáció
hétszáz éves története ebbôl a
könyvbôl közérthetôen,
ugyanakkor elmélyült szakmai
alapossággal bontakozik ki.
Milyen különös, hogy errôl a
civilizációról alig tudunk vala-
mit, nemcsak mi, olvasók, de
Udi Lévy könyvén átüt a felfe-
dezôk öröme és izgatottsága
is, akik maguk is meglepôdtek
mindazon, ami elébük tárult.
A szerzô kíváncsisága és lelke-

sedése teszi aztán – a téma sú-
lye ellenére is – könnyû olvas-
mánnyá a munkát.

A nabateus kultúra a Krisz-
tus születését megelôzô évszá-
zadban keletkezett és a 638-
ban bekövetkezett iszlám hó-
dítás vetett neki (szinte egy
csapásra) véget. Nagy kár,
mert a nabateusok képesek
voltak a sivatagot valóságos
paradicsommá varázsolni,
olyannyira, hogy volt idô,
amikor fôként szôlô- és gyü-
mölcstermelésbôl éltek. Váro-
sokat építettek, magas színvo-
nalon, noha ennek a világ ama
táján nemigen volt hagyomá-
nya, és képesek voltak hétszáz
éven át megvédeni magukat
háborúk nélkül. Befogadó nép
volt a nabateus és azokat, aki-
ket befogadtak, semminek az
elfogadására nem akarták rá-
kényszeríteni. Egyaránt tanul-
tak a judaizmustól, a hellén
vagy az ind kultúrától. Az
egész ókort beleértve páratlan
toleranciát, bölcs szabadságot,
demokráciát valósítottak meg.

Udi Lévy könyvébôl kiderül,
hogy a nabateus vallás mélyen
összefügg mind a zsidó, mind
a korai keresztény vallással.
Például: ôk is várták a Messiást,
csak éppen nem fizikai, hanem
spirituális értelemben. Hittek a
feltámadásban is. Pál apostol
keresztény térítô eszméi náluk
termékeny talajra leltek. A na-
bateusok „szentháromsága”
(természetesen a kezdeti) a
Nap, a Hold valamint az Est-
hajnalcsillag ábrázolása a Szent
Grál-ábrázolásokból köszön
vissza, késôbb pedig bizonyos
rózsakeresztes illetve szabad-
kômíves jelképekbôl. Ebbôl a
nagy gazdagságból azonban
nem maradt fenn más, mint
faldarabok, sziklába vájt temp-
lomok és kövekre vésett ábrák.
Írásos emlékekrôl – legalábbis
eddig – nem tudnak a kutatók.
Sok tehát a feleletre váró kér-
dés, melyektôl a Petra olvasója
a könyvet becsukva sem tud el-
szakadni. Egyebek közt azért
sem, mert a kiadványt remek il-
lusztrációs anyag egészíti ki, se-
gítségére sietve képzeletünk-
nek, hogy amirôl olvastunk,
lássuk is magunk elôtt.

Nádra Valéria

K Ö N Y V A J Á N L Ó

Irodalomtörténet

Ismeretterjesztés
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A
Ágotai László: Ez az optimum. Matematikából

érettségi és felvételi vizsgára készülôknek.
Szalay Kvk. 
ISBN: 963-9355-84-4 fûzött: 1283 Ft 

A katolikus út. Hasonmás kiad., Babits. 
ISBN: 963-9272-67-1 kötött: 4200 Ft 

Alapismeretek mindenkinek. Szalay Kvk. 
ISBN: 963-9355-83-6 fûzött: 1527 Ft 

Allerhand, Jacob: A Talmudtól a felvilágosodá-
sig. [középkor]. Filum. 
ISBN: 963-9351-18-0 kötött: 2490 Ft 

A lóvá tett bíró. Hét magyar népmese Jézus
Krisztusról és Szent Péterrôl. Napsugár. (Ma-
gyar mesemondó) 
ISBN: 963-00-9784-2 kötött: 1960 Ft 

Általános statisztika. [Fôiskolai tankönyv].
Nemz. Tankönyvkiadó. 
ISBN: 963-19-2905-1 fûzött: 1213 Ft 

A magyar–katalán kapcsolatok ezer éve. His-
pánia. (Kutatási közlemények / MTA-SZTE
Hispanisztika Kutatócsoport 3.) 
fûzött: 1773 Ft 

A magyar kérdés. Spanyol követi jelentések
Bécsbôl, 1848–1868. Hispánia. 
ISBN: 963-86264-0-2 fûzött: 2333 Ft 

A Magyar Köztársaság alkotmánya. Korona. 
ISBN: 963-9376-51-5 bôr: 1990 Ft 

A megindult falu. Tallózás a régi erdélyi faluiro-
dalomban, 1849–1914. Kriterion. (30 könyv a
Tékából) 
ISBN: 973-26-0636-3 kötött: 1400 Ft 

A német helyesírás változásai. A 2003. január 1-
jétôl az érettségin és a nyelvvizsgákon is köte-
lezôen érvénybe lépô módosítások: példa-
mondatokkal és részletes szójegyzékkel. Sza-
lay Kvk. 
ISBN: 963-9355-95-X fûzött: 254 Ft 

A nô, az más. Magyar írók novellái a nôrôl. Új
Palatinus. (Magyar novella) 
ISBN: 963-9380-53-9 kötött: 2490 Ft 

Anyák napi köszöntôk. Iskolai, óvodai kézi-
könyv pedagógusok számára. Bíbor K. 
ISBN: 963-9103-86-1 fûzött: 690 Ft 

Apáczai Csere János: Magyar logikácska és
egyéb írások. Kriterion. (30 könyv a Tékából) 
ISBN: 973-26-0637-1 kötött: 1400 Ft 

A pátriárka. Veres Péter emlékezete. Nap. (Em-
lékezet) 
ISBN: 963-9402-09-5 kötött: 1800 Ft 

Aranyesô. Koncert 1234 Kft. 
fûzött: 1500 Ft 

Archer, Gleason L.: Az ószövetségi bevezetés
vizsgálata. Keresztyén Ismeretterjesztô Alapít-
vány. 
ISBN: 963-86148-5-4 kötött: 2400 Ft 

Arendt, Hannah: A sivatag és az oázisok. Gond:
Palatinus.  (Gutenberg tér 4.) 
ISBN: 963-9380-64-4 fûzött: 2690 Ft 

A Rippl-Rónai Ödön gyûjtemény. Somogy M.

Múz. Ig. 
ISBN: 963-7212-32-9 fûzött: 6000 Ft 

Arisztotelész: Metafizika. 3. (jav.) kiad. Lectum
Kiadó. (Filozófiai kiskönyvtár) 
ISBN: 963-86258-0-5 kötött: 2200 Ft 

A számviteli törvény magyarázata. 1. köt.,
HVG-ORAC. 
ISBN: 963-9404-20-9 fûzött: 13328 Ft

A számviteli törvény magyarázata. 2. köt.,
HVG-ORAC. 
ISBN: 963-9404-21-7 fûzött: 

Attwood, Tony: Különös gyerekek. Kalauz az
Asperger-szindrómáról szülôknek és nevelôk-
nek. Animus. (Önsegítô könyvek) 
ISBN: 963-9307-51-3 fûzött: 1290 Ft 

A Turán címû folyóirat 1913, 1917–1918, 1921–
1944 finnugor mutatója. Tinta. 
ISBN: 963-9372-27-7 fûzött: 1120 Ft 

Az egyházatyák beszédei Szûz Mária ünne-
pekre. Jel. (Ókeresztény örökségünk 3.) 
ISBN: 963-9318-33-7 fûzött: 940 Ft 

Az elsô nap. Kortárs szlovén elbeszélôk. Jelen-
kor. (Szlovén tükör 1.) 
ISBN: 963-676-292-9 kötött: 1500 Ft 

Az ember ott a legfájóbb magyar. Versek a
csángómagyarokról. Hargita K.
ISBN: 973-99440-7-8 fûzött: 1456 Ft 

Az iparmûvészet könyve. 2. köt., Hasonmás ki-
ad. Babits. 
ISBN: 963-9272-58-2 kötött: 4400 Ft 

B
Bácskai Júlia: Kalap. Pszichológia + ami belefér.

M. Kvklub. 
ISBN: 963-547-613-2 kötött: 1988 Ft 

Balázs Ferenc: "Csillaghoz kötöttük szekerünk".
Balázs Ferenc levelei Christine Frederiksen-
hez. Kriterion. (Romániai magyar írók) 
ISBN: 973-26-0670-3 fûzött: 1500 Ft 

Bálint Tibor: Zokogó majom. Egy élhetetlen csa-
lád kálváriája. Kriterion. (Kriterion kincses
könyvtár) 
ISBN: 973-26-0633-9 fûzött: 2700 Ft 

Bárdos László – Szabó B. István – Vasy Géza:
Irodalmi fogalmak kisszótára. kiegészítések-
kel: [A – Zs]: tanlexikon. Korona. 
ISBN: 963-9191-21-3 [hibás ISBN 963-8153-97-0] fûzött:
1990 Ft 

Barnes, Julian: A világ története 10 és 1/2 feje-
zetben. Ulpius-ház. 
ISBN: 963-9348-71-6 fûzött: 1780 Ft 

Bayer Zsolt: Hol a pofátlanság határa? Új mora-
listák, farizeusok. Kairosz. 
ISBN: 963-9406-50-3 fûzött: 1980 Ft 

Beke Kata: Az elbocsátott vad. Korona. 
ISBN: 963-9376-47-7 fûzött: 990 Ft 

Bencsik András: Érintés. Bencsik István mûvé-
szete. Kard és Jogar.  (Magyar Ház könyvek) 
ISBN: 963-9335-04-5 fûzött: 3500 Ft 

Benedek Elek: Nagy magyarok élete. [Hunyadi
János – Hunyadi Mátyás]. Pannon-Literatúra. 

ISBN: 963-9355-94-1 kötött: 572 Ft 
Berzsenyi Dániel: Koszorú [hangdok.]. Versek a

magyar nyelvrôl. Anyanyelvápolók Szövets. 
KordaCD 001: 2857 Ft 

Bíró Szilvia: A "naív pszichológiai értelmezés"
kezdetei: a racionális cselekvés elvének kísér-
leti vizsgálata csecsemôkorban. Osiris. (Dok-
tori mestermunkák) 
ISBN: 963-389-200-7 fûzött: 1480 Ft 

Bódis Kriszta: Mind csak idegenyebb úgy. Jó-
zsef Attila Kör: Kijárat. (JAK 121) 
ISBN: 963-9136-78-6 fûzött: 850 Ft 

Bödôk Zsigmond: Magyar feltalálók a repülés
történetében. Nap K. (Magyar talentum) 
ISBN: 80-89032-19-2 fûzött: 980 Ft 

Bödôk Zsigmond: Világjáró magyarok. Nap K.
(Magyar talentum) 
ISBN: 80-85509-08-3 fûzött: 980 Ft 

Borcsa János: Méliusz József. Kriterion. (Kriteri-
on közelképek) 
ISBN: 973-26-0641-X kötött: 1200 Ft 

Bornemissza Zsigmond: Microsoft PowerPoint
97. [Szalay Kvk.] 
ISBN: 963-9355-96-8 fûzött: 710 Ft 

Boruzs János: Hasznos tanácsok hazai gyógy-
növényekhez. Kheiron '97. 
ISBN: 963-9246-18-2 fûzött: 525 Ft 

Bosworth, A. B.: Nagy Sándor. A hódító és biro-
dalma. Osiris. (Osiris könyvtár Történelem) 
ISBN: 963-379-371-8 fûzött: 2580 Ft 

Brasme, Anne-Sophie: Lélegezz! Regény. Ulpi-
us-ház. 
ISBN: 963-9348-72-4 kötött: 1380 Ft 

Briffa, John: Gyógyító ételek. Holló. (Holló kézi-
könyvtár) 
ISBN: 963-9202-71-1 kötött: 1890 Ft 

Budapest: atlasz = Atlas = Atlas. M. 1:20 000.
[kerületszínezés, kiépített kerékpárutak, kami-
onútvonalak, éjszakai tömegközlekedés, be-
vásárlóközpontok, 28 Budapest környéki tele-
pülés térképe]. Cartographia. 
ISBN: 963-352-213-7 CM fûzött: 2000 Ft 

Budapest: zsebatlasz. (1: 25000) Cartographia. 
ISBN: 963-352-523-3 CM fûzött: 900 Ft 

Buffalo Child Long Lance: Hosszú lándzsa. A
feketelábú fônök emlékezései. Szenzár. (Meg-
csappant bölények mezeje 1.) 
ISBN: 963-86151-4-1 kötött: 2000 Ft 

C
Campanella, Tommaso: A Napváros. Lazi K. 

ISBN: 963-9416-00-2 kötött: 1200 Ft 
Carey, Diane: Equinox. Szukits. 

ISBN: 963-9393-90-8 fûzött: 1190 Ft 
Challoner, Jack: Az agy. M. Kvklub. (Tudomá-

nyos kaleidoszkóp) 
ISBN: 963-547-578-0 kötött: 1870 Ft 

Christie, Agatha: A Bertram Szálló. Európa. 
ISBN: 963-07-7122-5 kötött: 980 Ft 

Coleman, Vernon: Segítség, doki, szexmániás
vagyok!? Könyvesház. 

ISBN: 963-00-9985-3 fûzött: 1490 Ft 
Czanik Csaba: Álom-ösvény. Karaván. 

ISBN: 963-00-9687-0 fûzött: 1400 Ft 
Czanik Csaba: Mont Blanc. Karaván. 

ISBN: 963-00-8409-0 kötött: 4500 Ft 

Cs
Csejtei Dezsô: Filozófiai metszetek a halálról. A

halál metamorfózisai a 19–20. századi élet- és
egzisztenciálfilozófiákban. Pallas Stúdió: Att-
raktor. 
ISBN: 963-9207-68-3 kötött: 3980 Ft 

Csemer Géza: Löffler-bolt, az a régi szép... pisz-
kozat. Bába: Reneszánsz Roma Mûhely Ala-
pítvány. 
ISBN: 963-9347-68-X fûzött: 880 Ft 

Csetri Elek: Kôrösi Csoma Sándor. 2. kiad. Kri-
terion. 
ISBN: 973-260658-4 kötött: 1900 Ft 

Csutora Mária – Bisztriczky József: Környezet-
gazdaságtan példatár. Aula.
ISBN: 963-9345-652 fûzött: 1250 Ft 

D
Dalí, Salvador: Elrejtett arcok. Szukits. (Modern

klasszikusok) 
ISBN: 963-9344-36-2 kötött: 2190 Ft 

Daniels, Lucy: Delfin napló. 5. Álom és valóság.
Papp-Ker. (A világ legkedvesebb állatai-soro-
zat.) 
ISBN: 963-9418-38-2 fûzött: 550 Ft 

Daniels, Lucy: Medvék az istállóban. Passage.
(Barátaink az állatok 6.) 
ISBN: 963-228-316-3 fûzött: 690 Ft 

Daniels, Lucy: Nyuszik a fürdôszobában. Passa-
ge. (Barátaink az állatok 5.) 
ISBN: 963-228-315-5 fûzött: 690 Ft 

Déry Tibor: Szép elmélet fonákja. Cikkek, mû-
vek, beszédek, interjúk (1945–19557). PIM.
(Déry archivum 15.) 
ISBN: 963-7412-93-X fûzött: 2200 Ft 

Diamond, Jared Mason: A harmadik csimpánz
felemelkedése és bukása. Typotex. 
ISBN: 963-9326-15-1 kötött: 3800 Ft 

Dillow, Linda: Akinél a szív lecsendesül. Keresz-
tyén Ismeretterjesztô Alapítvány. 
ISBN: 963-9390-06-2 fûzött: 990 Ft 

Döbrentey Ildikó: Égbôlpottyant új mesék. 3. ki-
ad. Cartafilus: Ekhó.
ISBN: 963-9303-47-X kötött: 2200 Ft 

Dobson, James: Az akaratos gyerek. Születés-
tôl a serdülôkorig. 2. jav. kiad. KIA. 
ISBN: 963-86148-6-2 fûzött: 790 Ft 

E
Édesanyámnak. Art Nouveau. 

ISBN: 963-00-6582-7 kötött: 990 Ft 
Egyetemes jogtörténet. [Egyetemi tankönyv].

Nemz. Tankönyvk. 
ISBN: 963-19-2849-7 fûzött: 3696 Ft 

Meg jelent könyvek
2002. április 19. – május 2.

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.

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 belföldi postautalványt és számlát az elôfizetési díj
befizetéséhez.

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

CÍM  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Elliott, Jane – King, Colin: Park-Usborne encik-
lopédia gyermekeknek. 15. kiad. Park. 
ISBN: 963-530-554-0 kötött: 2200 Ft 

Emlékül, hogy emlékezz! Tóth. 
ISBN: 963-9371-483 kötött: 636 Ft 

Eöllös Vilmos: Utak az örök boldogság felé. Ve-
ritas Incognita. [S.l.], Magánkiad. 
ISBN: 80-8056-157-5 fûzött: 1600 Ft 

Evola, Julius: A Grál misztériuma és a Ghibellin
birodalmi idea. Kvintesszencia. 
ISBN: 963-00-7363-3 fûzött: 1690 Ft 

Ewald, Paul W.: Járványok kora. Fertôzés okoz-
za a rákot, a szívbetegségeket és más halálos
kórokat? Vince. 
ISBN: 963-9323-45-4 kötött: 2295 Ft 

F
Fable, Vavyan: A pokol is elnyeli. 2. kiad., Faby-

en. 
ISBN: 963-9300-03-9 fûzött: 1198 Ft 

Fawcett, Harrison: Best of Brett Shaw. Science
fiction történetek. Cherubion. (Cherubion
science fiction) 
ISBN: 963-9346-49-7 kötött: 1498 Ft 

Fazekas Valéria – Szabó Magda: A hûséges
asszony. Beszélgetések Szabó Magda írónô-
vel. Magánkiad. 
ISBN: 963-440-777-3 fûzött: 700 Ft 

Fehér György – Somorjai Ferenc: Balaton és
környéke. [Látnivalók: hasznos tudnivalók].
Frigoria. (Tájról tájra) 
ISBN: 963-86150-4-4 fûzött: 1690 Ft 

Fekete István: Tüskevár. 4. kiad., Móra. (Fekete
István mûvei) 
ISBN: 963-11-7685-1 kötött: 1350 Ft 

Fekete Józsefné Seres Emília: Mézeskalácsok.
Pallas Stúdió.  (Kézmûvesek nyomában) 
ISBN: 963-9702-70-5 kötött: 1850 Ft 

Félszáz mondat ballagóknak. 4. kiad. K.u.K. K. 
ISBN: 963-9384-21-6 kötött: 1100 Ft 

Finály Henrik: A latin nyelv szótára [elektronikus
dok.]. Ed. digitalis. Arcanum. 
ISBN: 963-9374-32-6 Mûanyag tokban: 5600 Ft 

Finzel, Hans: A vezetôk tíz leggyakoribb hibája.
Keresztyén Ismeretterjesztô Alapítvány. 
ISBN: 963-86148-8-9 fûzött: 1100 Ft 

Fodor Ákos: Buddha Weimarban. Fabyen. 
ISBN: 963-9300-04-7 kötött: 1600 Ft 

Forsyth, Frederick: A közvetítô. Inkvizítor. 
ISBN: 963-9030-25-2 kötött: 1998 Ft 

Franciaország. Kossuth. (Nyitott szemmel) 
ISBN: 963-09-4313-1 kötött: 5990 Ft 

Francis, Alison: Növények metszése. Holló.
(Holló kézikönyvtár) 
ISBN: 963-9388-67-X kötött: 1890 Ft 

Frank Júlia: Ínyencek szakácskönyve. 204 kü-
lönleges étel gourmand-oknak. Lucullus 2000. 
ISBN: 963-8379-17-0 fûzött: 1290 Ft 

Fromm, Erich: A szeretet mûvészete. 8. kiad.
Háttér. (Lélek kontroll) 
ISBN: 963-9365-05-X fûzött: 898 Ft 

Frydman, René – Cohen-Solal, Julien: Kisma-
mák és kisbabák egészségkönyve. 3. kiad.,
Kossuth. 
ISBN: 963-09-4091-4 kötött: 4980 Ft 

Fülep Lajos: Európai mûvészet és magyar mû-
vészet. Kriterion. (30 könyv a Tékából) 
ISBN: 973-26-0639-8 kötött: 1500 Ft 

G
Gábor Dénes: Találjuk fel a jövôt! Novofer Alapít-

vány. 
kötött: ajándék 

Galántai Zoltán: A negyedik birodalom. Valhalla
Páholy. 
ISBN: 963-9238-51-1 fûzött: 1390 Ft 

Gáspár László – Temesi József: Lineáris prog-
ramozási gyakorlatok. [Egyetemi segéd-
könyv]. 5. kiad., Nemz. Tankvk. 
ISBN: 963-19-3229-X fûzött: 2987 Ft 

Gazdáné Olosz Ella: A tû csodája. Moldvai csán-
gó-magyar inghímek, erdélyi öltéstechnikák.
Pro-Print. 
ISBN: 973-9311-83-0 fûzött: 1456 Ft 

Gecse Géza: Állam és nemzet a rendszerváltás
után. A Magyar Rádióban elhangzott riportok
és a Tolcsvay klubban tartott Határok nélkül vi-
taestek szerkesztett változata. Kairosz. 
ISBN: 963-9406-48-1 fûzött: 2300 Ft 

George, Dan – Hirnschall, Helmut: Repül a szí-
vem. Alexandra. 
ISBN: 963-368-046-8 kötött: 1299 Ft 

Goldenlane, J.: Papírtigris. Beholder. 
ISBN: 963-9399-12-4 fûzött: 1498 Ft 

Gönczöl Katalin – Kóthy Judit: Ombudsman,
1995–2001. Helikon.
ISBN: 963-208-775-5 fûzött: 2980 Ft 

Görög Ferenc: A magyar nemzet története.
Black & White K. 
ISBN: 963-9407-32-1 fûzött: 1100 Ft 

Gróf Tisza István gyilkosai a hadbíróság elôtt.
A Magyar Távirati Iroda és a Magyar Kurír hi-
vatalos gyorsírói följegyzéseinek alapján. Ma-
gyar Ház. (Magyar Ház könyvek) 
ISBN: 963-9335-03-7 fûzött: 3980 Ft 

Grosser, Wolfgang: Gyógynövények, fûszernö-
vények. Kerttervezés: kerti munka: növény-
ápolás: növényismeret. Cser K. (Kertünk nö-
vényei) 

ISBN: 963-9445-04-5 fûzött: 998 Ft 
Grunfeld, Nina: Terhesség hétrôl hétre. Glória. 

ISBN: 963-7495-60-6 [hibás ISBN 963-7495-02-9] fûzött:
1790 Ft 

Gulácsy Irén: Nagy Lajos király. Kriterion.  (Tör-
ténelmi regények) 
ISBN: 973-26-0660-6 kötött: 3100 Ft 

Gy
Gyarmathy Ákos: Álomszikrák. Alterra. 

ISBN: 963-9324-272 fûzött: 780 Ft 
Gyermek-pszichoterápia. Osiris. (Osiris tan-

könyvek) 
ISBN: 963-379-228-2 kötött: 3200 Ft 

H
Habe, Hans: Palota Velencében. Regény. K.u.K. K. 

ISBN: 963-9384-15-1 kötött: 1800 Ft 
Hajnali részegség. In memoriam Kosztolányi

Dezsô. Nap. (In memoriam) 
ISBN: 963-9402-10-9 kötött: 2200 Ft 

Halassy Béla: Adatmodellezés. [Felsôoktatási
tankönyv]. Nemz. Tankvk. 
ISBN: 963-19-2185-9 fûzött: 2539 Ft 

Halász Elôd – Földes Csaba – Uzonyi Pál: Né-
met – magyar szótár. Akad. K. 
ISBN: 963-05-7873-5 kötött: 7600 Ft 

Halász Zoltán: Ínyencek könyve. Pallas Stúdió. 
ISBN: 963-9207-66-7 kötött: 3400 Ft 

Haran, Maeve: A nemek háborúja. Ulpius-ház. 
ISBN: 963-9348-75-9 fûzött: 1880 Ft 

Hart, Stephen – Hart, Russell: A II. világháború
német páncélosai. Hajja. (20. századi hadtör-
ténet) 
ISBN: 963-9037-72-9 kötött: 3200 Ft 

Hatos Pál: Reformáció és történeti hagyomány.
A genfi reformációkép változásai a XVI–XX.
században a historiográfiai elemzés tükrében.
Osiris. (Doktori mestermunkák) 
ISBN: 963-389-154-X fûzött: 1200 Ft 

Hatsuun jindo: Járd a magad útját. [Hunor Vál-
lakozás]  (Budo kiskönyvtár) 
ISBN: 963-85506-7-5 fûzött: 1200 Ft 

Helyesírási diákszótár. Korona. 
ISBN: 963-9376-23-X [hibás ISBN 963-9191-91-X] fûzött:
1550 Ft 

Hetes lexikon. Enciklopédia. (Népszerû lexikon
sorozat) 
ISBN: 963-8477-63-6 kötött: 2800 Ft 

Híves Márta: Fején találta a szöget! Szólás- és
eredetmagyarázatok. Tóth. 
ISBN: 963-9269-57-3 kötött: 1475 Ft 

Hoberg, Rudolf – Hoberg, Ursula: Német nyelv-
tan. Akad. K. 

ISBN: 963-05-7809-0 fûzött: 2990 Ft 
Hollós János – Kondor Katalin – Orbán Viktor:

Szerda reggel. 2001–2002: beszélgetések Or-
bán Viktor miniszterelnökkel. Püski: Magyar
Rádió.
ISBN: 963-9337-61-7 kötött: 2000 Ft 

Hosszú fekete haj.... Koncert 1234 Kft. 
fûzött: 1667 Ft 

Húsvéti ünnepkör. (Ókeresztény örökségünk 2.) 
ISBN: 963-9318-31-0 fûzött: 1350 Ft 

Huxley, Aldous Leonard: Az érzékelés kapui.
Szukits Kv. (Modern klasszikusok) 
ISBN: 963-9393-80-0 kötött: 1390 Ft 

I
Idôk szép világa: vál. a középkor és a rene-

szánsz magyar irodalmából. 1. köt. Szent Ist-
vántól Mohácsig. Kriterion. 
ISBN: 973-26-0672-X kötött: 2150 Ft 

Ínyenc családi szakácskönyv hús nélkül. Kez-
dôknek és haladóknak. Heted7világ. (Vegetá-
riánus lexikon 1.) 
ISBN: 963-86255-7-0 fûzött: 2999 Ft 

J
Jakab Elek: Tanulmányok. Kriterion. (Téka) 

ISBN: 973-26-0635-5 kötött: 1500 Ft 
Jókai Mór: Fráter György. Regény. Kriterion. 

ISBN: 973-26-0661-4 kötött: 2700 Ft 
Jones, Diana Wynne: A Chrestomanci-krónika.

1. Varázslatos élet. Geopen. 
ISBN: 963-9093-52-1 kötött: 1890 Ft 

Jones, Diana Wynne: Christopher Chant kilenc
élete. Geopen. 
ISBN: 963-9093-54-8 kötött: 1990 Ft 

József Attila: József Attila az iskolában. József
Attila illusztrált versei. Oskar. 
ISBN: 963-8122-45-5 fûzött: 1456 Ft 

Juhász Ernô – Goseva Maria – El-Karamány,
Yehia: Magyar – arab társalgás. 2. jav., bôv. ki-
ad. Korona. 
ISBN: 963-9376-31-0 kötött: 2500 Ft 

K
Kaesz Gyula: Ismerjük meg a bútorstílusokat. 8.

kiad. Háttér. 
ISBN: 963-9365-06-8 fûzött: 1998 Ft 

Kafka, Franz: A per. Palatinus. (Franz Kafka élet-
mû) 
ISBN: 963-9380-43-1 kötött: 2460 Ft 

Kálmán Mária: A félisten. Elbeszélések. Alterra. 
ISBN: 963-9324-28-0 fûzött: 1200 Ft 

Kántor Lajos: Gyökerek, álmok, tengerek. Útiraj-
zok a modern mûvészetekrôl. Ister. 

A XX. századi magyar történelem alapvetô forrásaiból:
a Napvilág Kiadó szenzációs újdonságai

RÁKOSI MÁTYÁS: VISSZAEMLÉKEZÉSEK, 1892–1925
I–II. kötet, LXIV+976 oldal, 6600 Ft
Immár teljes terjedelmében hozzáférhetô a 20. századi magyar történelem korszakmeghatározó figurájának már
egyszer hatalmas közönségsikert aratott memoárja!
A most megjelenô, május 24-tôl már kapható kötetekben a kezdetektôl a börtönévekig követhetô végig Rákosi Mátyás életpá-
lyája, személyiségének alakulása saját megfogalmazásában, a századelô, a háború, a forradalmak kora és az emigrációban, ille-
galitásban mûködô kezdô kommunista értékelése a 20. század elsô negyedérôl, a kommunista világmozgalom belsô és külsô
meghatározottságairól, „mindennapjairól” és a fô mozgató személyiségeirôl.

SZOVJET NAGYKÖVETI IRATOK MAGYARORSZÁGRÓL, 1953–1956
Kiszeljov és Andropov titkos jelentései
Összeállította és a bevezetô tanulmányt készítette: BARÁTH MAGDOLNA
376 oldal, 1900 Ft
Eddig teljességgel ismeretlen irategyüttes a szovjet befolyás konkrétumairól a magyar történelem meghatározó korszakában

ALAPVETÔ KÖNYVEK A TÖRTÉNELEM JOBB MEGÉRTÉSÉHEZ

GEORGES DUBY: Folytonos történelem (TÁRStudomány sorozat) 
170 oldal, 1100 Ft
GÉRARD NOIREL: A történetírás „válsága”. Elméletek, irányzatok és viták a történelemrôl tudománnyá válásától napjain-
kig (Critica sorozat) 
384 oldal, 1900 Ft
GYÁNI GÁBOR: Emlékezés, emlékezet, és a történelem elbeszélése (TÁRStudomány sorozat)
200 oldal, 980 Ft

Keresse könyvesboltjában vagy rendelje meg közvetlenül a Napvilág Kiadótól!
1054 Budapest, Alkotmány u. 2. – Tel.: 311-4866, fax: 353-2019
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ISBN: 963-9243-60-4 fûzött: 2400 Ft 
Kanyó Anna – Tóth Ildikó: Tesztkérdések törté-

nelembôl. Maxim Kvk. 
ISBN: 963-96130-7-6 fûzött: 999 Ft 

Karády Viktor – Kozma István: Név és nemzet.
Családnév-változtatás, névpolitika és nemzeti-
ségi erôviszonyok Magyarországon a feudaliz-
mustól a kommunizmusig. Osiris. 
ISBN: 963-389-236-8 kötött: 3500 Ft 

Kästner, Erich: A repülô osztály. 10. kiad. Móra. 
ISBN: 963-11-7679-7 kötött: 980 Ft 

Kay, Jackie: Trombita. Ulpius-ház. 
ISBN: 963-9348-73-2 fûzött: 1680 Ft 

Kedves Gyula: Szabolcs a hazáért. A 48. honvéd
zászlóalj története az 1948–49-es szabadság-
harcban. Heraldika. 
ISBN: 963-85853-3-1 kötött: 2240 Ft 

Kengyel Ákos: Az Európai Unió regionális politi-
kája. 2. átd. kiad. Aula. 
ISBN: 963-9345-68-7 fûzött: 2500 Ft 

Kervasdoué, Anne de: Nôk egészségkönyve. 5.
bôv. kiad., Kossuth. 
ISBN: 963-09-4075-2 kötött: 4980 Ft 

Kilián István: A piarista dráma és színjáték a
XVII–XVIII. században. Iskolai színjátékaink té-
marendje egy reprezentatív jezsuita minta és a
teljes piarista felmérés alapján. Universitas. 
ISBN: 963-9104-62-0 fûzött: 1344 Ft 

Kingston, Karen: Feng shui: rend a lelke mind-
ennek. Édesvíz. 
ISBN: 963-528-507-8 fûzött: 1390 Ft 

Kiss Dénes: Aki fázik, fát keres. Püski. 
ISBN: 963-9337-53-6 fûzött: 750 Ft 

Klíma, Ivan: Se szentek, se angyalok. Európa. 
ISBN: 963-07-7181-1 kötött: 1800 Ft 

Klösz György 1844–1913: fényképek. PolgART. 
ISBN: 963-9306-36-3 kötött: 9900 Ft 

Kocsány Piroska: Szöveg, szövegtípus, jelen-
tés: a mondás mint szövegtípus. Akad. K.
(Nyelvtudományi értekezések 151. sz.) 
ISBN: 963-05-7884-0 fûzött: 1590 Ft 

Kölcsey Ferenc – Vörösmarty Mihály – Arany
János: Válogatás Kölcsey Ferenc, Vörösmarty
Mihály, Arany János mûveibôl. Szalay Kvk. :
Pannon-Literatúra. 
ISBN: 963-9355-93-3 kötött: 975 Ft 

Kontroll Csoport: Média. Torzítások, elemzések.
Kairosz. 
ISBN: 963-9406-47-3 fûzött: 1980 Ft 

Koós Judith: Finlandia. Helikon. 
ISBN: 963-208-738-0 kötött: 6950 Ft 

Korda, Michael: Egy másik élet. Európa. 
ISBN: 963-07-7132-2 kötött: 2500 Ft 

Körmendi Lajos: Az együttleges szellem. Szép-
halom Kvmûhely. 

ISBN: 963-9373-17-6 fûzött: 1600 Ft 
Körösényi András: A magyar politikai rendszer.

Osiris. (Osiris tankönyvek) 
ISBN: 963-379-326-2 kötött: 3280 Ft 

Kovács Zsolt: Kisemlôs lexikon. Saxum. 
ISBN: 963-9308-39-0 kötött: 1690 Ft 

Középkori költészet. Glória. (Faludy tárlata) 
ISBN: 963-9283-65-7 kötött: 3990 Ft 

Kozma László: Krisztus feltámadt! [hangdok.].
Versek, dalok, dallamok. Korda. 
KordaMC 001: 1000 Ft 

Kurth, Dieter: Az ókori Egyiptom titkai. Tessloff
és Babilon. (Mi micsoda 40.) 
IS30BN: 963-9182-52-4 kötött: 1860 Ft 

Kusan, Miroslav: A magyarkérdés Szlovákiában.
Kalligram. 
ISBN: 80-7149-473-9 fûzött: 1600 Ft 

Kvízözön. Érdekes kérdések és válaszok min-
denkinek. Pannon-Literatúra. 
ISBN: 963-9355-86-0 fûzött: 533 Ft 

L
Lackfi János: Két csavart szaltó. Két kisregény.

Ister. (Ister kortárs írók) 
ISBN: 963-9243-64-7 fûzött: 1400 Ft 

Láng Gusztáv: Dsida Jenô költészete. Kriterion,
(Kriterion közelképek) 
ISBN: 973-26-0624-X kötött: 1400 Ft 

László Bakk Anikó: Csimbum és a hangmanók.
Kriterion. 
ISBN: 973-26-0646-0 fûzött: 1500 Ft 

László Gyula, 1910–1998. Emlékkönyv. Püski. 
ISBN: 963-9337-47-1 kötött: 1960 Ft 

László Gyula: Számadás népünkrôl. Kriterion.
(Kriterion kincses könyvtár) 
ISBN: 973-26-0633-9 kötött: 1050 Ft 

Leiblum, Sandra Risa – Sachs, Judith: A szen-
vedélyes nô kézikönyve. Örömteli szex ka-
maszkortól életfogytig. BestLine: Édesvíz. 
ISBN: 963-528-570-1 kötött: 2190 Ft 

Limko, Dusan: Esterházy lakája. Kalligram. 
ISBN: 80-7149-451-8 kötött: 2490 Ft 

Lockie, Andrew: A homeopátia enciklopédiája.
Közérthetô útmutató gyakori betegségeink ott-
honi kezeléséhez homeopátiás szerekkel.
Pannonica. 
ISBN: 963-9252-36-0 kötött: 7490 Ft 

Lôrinczy Huba: Világkép és regényvilág. Újabb
Márai-tanulmányok. Savaria Univ. Press. (Isis-
könyvek) 
ISBN: 963-9438-04-9 fûzött: 1980 Ft 

M
Magris, Claudio: Kisvilágok. Európa. 

ISBN: 963-07-7154-3 kötött: 2000 Ft 
Magyarország autóatlasza = Autoatlas von Un-

garn = Road atlas of Hungary = Atlas routier de
la Hongrie = Atlas avtomobil'nyh dorog Vengri-
i. [23 várostérképpel]. (M. 1: 250 000) Carto-
graphia. 
ISBN: 963-352-520-9 CM fûzött: 2000 Ft 

Magyarország autóatlasza = Autoatlas von Un-
garn = Road atlas of Hungary. M. 1:360 000.
[704 település információs térképével]. Carto-
graphia. 
ISBN: 963-352-532-2 CM fûzött: 1600 Ft 

Magyarország vármegyéi és városai. 1. Interak-
tív multimédia. Arcanum. 
ISBN: 963-9374-30-X Mûanyag tokban: 5600 Ft 

Magyar sport-enciklopédia. 1. A – K. Kossuth. 
ISBN: 963-09-4281-X kötött: 6600 Ft 

Maison, Syndie: Az életre kelt legenda. Hori-
zont. (Szerelem & romantika 3.) 
ISBN: 963-9408-11-5 fûzött: 393 Ft 

Makkai Sándor: Táltoskirály. Kriterionr.  (Törté-
nelmi regények) 
ISBN: 973-26-0650-9 kötött: 1800 Ft 

Marx József: Szabó István. Filmek és sorsok.
Vince. 
ISBN: 963-9192-46-2 kötött: 3495 Ft 

Matematika feladatgyûjtemény az általános
képzéshez a tanítóképzô fôiskolák számára.
[Fôiskolai tankönyv]. 4. kiad., Nemz. Tankvk. 
ISBN: 963-19-3231-1 fûzött: 1400 Ft 

Mattyasovszky-Zsolnay Miklósné Gosztonyi
Erzsébet: Az elfeledett Zsolnayak. [Pro Pan-
nonia]. (Pannónia könyvek) 
ISBN: 963-9079-84-7 kötött: 1850 Ft 

Meister Róbert: A romániai magyar társadalom-
tudományi irodalom válogatott bibliográfiája.
Cikkek, tanulmányok, 1946–1989: "A Hét",
"Echinox", "Igaz Szó", "Korunk", "Mûvelôdés",
"Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények",
"Társadalomtudomány és Politika", "TETT",
"Utunk". Pro-Print. 
ISBN: 973-9311-91-1 kötött: 1830 Ft 

Mészáros Tamás: A stratégia jövôje, a jövô stra-
tégiája. Aula. 
ISBN: 963-9345-71-7 kötött: 3500 Ft 

Meyer-Bohe, Walter: Lépcsôk tervezése és kivi-
telezése. Cser K. (Csináld magad) 
ISBN: 963-9445-08-8 fûzött: 1698 Ft 

Mezey Barna – Tóth Attila Simon: A karcagi vá-
lasztókerület története 1825-tôl napjainkig. Mi-
nerva. 
ISBN: 963-85826-9-3 kötött: 4800 Ft 

Miczek György: Ázsia: a Boszporusztól a Be-
ring-szorosig. Kossuth.  (Kontinensrôl konti-
nensre) 
ISBN: 963-09-4341-7 kötött: 6900 Ft 

Miért nem bírják a magyarokat? Pannonica.
(Kis nemzethatározó) 
ISBN: 963-9252-41-7 kötött: 2500 Ft 

Millet, Helen: Doris házassága. Horizont Press.
(Sylvie 3.) 
ISBN: 963-9408-15-8 fûzött: 393 Ft 

Millman, Dan: Rendkívüli pillanatok. A békés
harcos életvezetési útmutatója. Édesvíz. 
ISBN: 963-528-569-8 fûzött: 1890 Ft 

Milyen nép a magyar? Pannonica. (Kis nemzet-
határozó) 
ISBN: 963-9252-43-3 kötött: 2500 Ft 

Miscellanea. Vegyes tanulmányok. Somogy M.
Múz. Ig. (Natura Somogyiensis 3.) 
ISBN: 963-7212-27-2 fûzött: 1000 Ft 

Molnár Béla: A Föld és az élet fejlôdése. [Egye-
temi tankönyv]. 7. kiad. Nemz. Tankvk. 
ISBN: 963-19-3202-8 kötött: 3600 Ft 

Molnár Máténé – Tóth Mártonné: Általános sta-
tisztika példatár. [Fôiskolai tankönyv]. Nmez.
Tankönyvk. 
ISBN: 963-19-3221-4 fûzött: 1512 Ft 

Mozsáry Gábor: Föld alatti vizek mélyén. Búvár-
barlangkutató kalandozások Kárpát-medencei
barlangokban. Ráció K. 
ISBN: 963-86272-0-4 fûzött: 1900 Ft 

N
Nemere István: Merénylet a Vatikán ellen. Re-

gény. Pallas Antikvárium. 
fûzött: 898 Ft 

Németh György: Karthágó és a só. Az ókortörté-
net babonái. Korona.
ISBN: 963-9376-46-9 kötött: 2990 Ft 

Németh Zsolt: Magyar kibontakozás. Válogatás
Németh Zsolt beszédeibôl és cikkeibôl,
1998–2002. Püski. 
ISBN: 963-9337-63-6 kötött: 1250 Ft 

Nielsen, Jakob: Web-design. Typotex. (Informá-
ciós társadalom A-tól Z-ig) 
ISBN: 963-9326-26-7 kötött: 4100 Ft 

Ny
Nyelvi elsôsegély turistáknak. Magyar,

Deutsch, english, français, italiano, español. 3.
kiad., Kossuth. 
ISBN: 963-09-3857-X fûzött: 895 Ft 

O
Odüsszeusztól Ulyssesig. 1 köt. Homérosz –

Villon. Kriterion. (Kriterion kincses könyvtár) 
ISBN: 973-26-0671-1 kötött: 1800 Ft 

Oláh Gábor: Naplók. Oláh Gábor. Déri Múz.:
Kossuth Egy. K. 
ISBN: 963-472-580-5 kötött: 1950 Ft 

Orosz költôk. Sziget Kv. (Sziget verseskönyvek) 
ISBN: 963-8138-67-X kötött: 1750 Ft 

P
Packer, Jane: Virágcsokrok villámgyorsan. M.

Kvklub. 
ISBN: 963-547-567-5 kötött: 2990 Ft 

Pálfy Gyula: Fiúnevek. Milyen nevet vá-
lasszunk? Aranyhal. 
ISBN: 963-9394-84-X fûzött: 399 Ft 

Pálfy Gyula: Lánynevek. Milyen nevet vá-
lasszunk? Aranyhal. 
ISBN: 963-9394-85-8 fûzött: 399 Ft 

Park-Usborne enciklopédia: fizika. Park. 
ISBN: 963-530-461-7 kötött: 3875 Ft 

Pásztor Vera: Az én kék madaram. M. Nemz.
Balett Alapítvány. 
ISBN: 963-00-9857-1 kötött: 2400 Ft 

Patay László: Az a régi szép új világ. Püski: Kar-
cag [Önkormányzat] 
ISBN: 963-9337-65-X fûzött: 2000 Ft 

Perlai Rezsôné: A matematikai nevelés mód-
szertana. [Fôiskolai tankönyv óvodapedagó-
gus-hallgatók számára]. 3. kiad., Nemz.
Tankvk. 
ISBN: 963-19-3226-5 fûzött: 1755 

Pethô Csilla: Ránki György. Mágus. (Magyar ze-
neszerzôk 18.) 
ISBN: 963-8278-99-4 fûzött: 580 Ft 

Pik Katalin: Ráhangoló. Szupervíziós tapaszta-
latok. Hilscher Szociálpol. Egyes. (A szociális
munka szupervíziója) 
ISBN: 963-00-9678-1 fûzött: 980 Ft 

Püski Sándor: Könyves sors, magyar sors. Püs-
ki. 
ISBN: 963-9337-52-8 kötött: 2500 Ft 

Q
Quinnell, A. J.: A Kék Gyûrû. I.P.C. Kv. 

ISBN: 963-635-228-3 fûzött: 1200 Ft 

R
Rajneesh, Bhagwan: Nôk könyve. Kerülj kap-

csolatba a nôiség spirituális erejével. Amrita. 
ISBN: 963-9234-06-0 fûzött: 1700 Ft 

Rejtô Jenô: Összegyûjtött mıvei. 5. Vesztegzár a
Grand Hotelben és más történetek. Alexandra. 
ISBN: 963-368-173-1 kötött: 1999 Ft 

Remarque, Erich Maria: Három bajtárs. M.
Kvklub. 
ISBN: 963-547-569-1 kötött: 2100 Ft 

Roberts, Monty: Az igazi suttogó. Bastei Buda-
pest. (Orion könyvek) 
ISBN: 963-296-419-5 fûzött: 1400 Ft 

Roberts, Nora: A MacGregor család. 1. A sors
megkísértése. Harlequin. (Harlequin klasszi-
kusok) 
ISBN: 963-536-927-1 fûzött: 995 Ft 

Róka Sándor: Logi-sztorik. [Ötperces fejtörôk].
Tóth. (Thot: tudomány és mûveltség) 
ISBN: 963-9161-55-1 kötött: 990 Ft 

Roma migráció. Budapest, MTA Kisebbségkut.
Int.: Nk. Migrációs és Menekültügyi Kutató-
közp. 
ISBN: 963-00-9827-X fûzött: 1200 Ft 

Rosandiç, Karlo: Horvát szigetek. Kossuth. 
ISBN: 963-09-4339-5 fûzött: 4990 Ft 

Rousseau, Jean-Jacques: A társadalmi szerzô-
dés. Kriterion. (30 könyv a Tékából) 
ISBN: 973-26-0638-X kötött: 1400 Ft 

S
Sabján Tibor: A búbos kemence. 2., bôv. kiad.,

Terc. 
ISBN: 963-00-7918-6 fûzött: 1500 Ft 

Sabján Tibor: Népi cserépkályhák. 2., bôv. kiad.
Terc. 
ISBN: 963-00-7919-4 fûzött: 2400 Ft 

Sasson, Jean: Ester gyermeke. Gabo. 
ISBN: 963-9421-14-6 fûzött: 1590 Ft 

Schmitt, Carl: A politikai fogalma. Válogatott po-
litika- és államelméleti tanulmányok. Osiris:
Pallas Stúdió: Attraktor. (Bibliotheca iuridica:
publicationes cathedrarum: cathedra philoso-
phiae 13.) 
ISBN: 963-9207-73-X kötött: 3120 Ft 

Sebestyén Gyula: A magyar honfoglalás mon-
dái. M. Ház. 
ISBN: 963-9335-02-9 fûzött: 2800 Ft 

Seregi György – Seregi György ifj.: Iparmûvé-
szet 1100 fokon. Kovácsolás a mai Magyaror-
szágon. Terc. 
ISBN: 963-00-4184-7 kötött: 7900 Ft 

Shackel, Brian: Betonkô burkolatok kézikönyve.
Méretezés, szerkezet, kivitelezés. Terc: ME-
ASZ. 
ISBN: 963-86263-0-5 fûzött: 2800 Ft 

Sheldon, Charles Monroe: Az Ô nyomdokain
avagy Mit tenne Jézus? Keresztyén Ismeret-
terjesztô Alapítvány: Baráti Missziós Alapít-
vány. 
ISBN: 963-9390-02-X fûzött: 890 Ft 

Sheldon, Charles Monroe: Ki az én testvérem?
Keresztyén Ismeretterjesztô Alapítvány. 
ISBN: 963-9390-00-3 fûzött: 890 Ft 

Singh, Simon: Kódkönyv. A rejtjelezés és rejtjel-
fejtés története. 2., jav. kiad. Park. 
ISBN: 963-530-539-7 kötött: 2900 Ft 

Sonnenberg, Petra: Nagy ingakönyv. Minden-
napi tanácsadónk az inga: az inga kezelése -
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kézikönyv mindenkinek. Bioenergetic. 
ISBN: 963-9343-52-8 fûzött: 2500 Ft 

Spears, Britney – Spears, Lynne: A szeretet
éneke. M. Kvklub. 
ISBN: 963-547-595-0 kötött: 1400 Ft 

Stáïkos, Andréas: Étkek és vétkek. Ulpius-ház. 
ISBN: 963-9348-74-0 kötött: 1380 Ft 

Statika. [Felsôoktatási tankönyv]. 3. jav. kiad.,
Nemz. Tankvk.  (Mechanika mérnököknek) 
ISBN: 963-19-2850-0 kötött: 4330 Ft 

Sz
Szarka Klára: Fotográfia nônemben. Balassi: M.

Fotómûvészek Szövets. (Feminizmus és törté-
nelem) 
ISBN: 963-506-455-1 fûzött: 1800 Ft 

Száz új ötlet, száz új játék. Játékos barkács-
könyv óvodásoknak, iskolásoknak. 3. kiad.
utánny. Ciceró. 
ISBN: 963-539-193-5 [hibás ISBN 963-539-076-9] kötött:
2900 Ft 

Székely vértanúk, 1854. Kriterion. (Téka) 
ISBN: 973-26-0634-7 kötött: 1500 Ft 

Székesfehérvár. Tác-Gorsium: térkép: Stadplan:
map. (1:16 500) Cartographia. 

ISBN: 963-352-386-6 CM 420 Ft 
Szekfû Gyula: Rövid magyar történet.

1606–1939. Osiris.  (Millenniumi magyar törté-
nelem. Historikusok) 
ISBN: 963-389-128-0 kötött: 3800 Ft 

Szélinger Balázs: Sorsdöntô ütközetek. A törté-
nelem 50 nagy csatája. Pannon-Literatúra. 
ISBN: 963-9355-73-9 fûzött: 533 Ft 

Szepes Mária: A lélek anatómiája. Betegségmû-
vek jelbeszéde. Édesvíz. 
ISBN: 963-528-566-3 kötött: 1690 Ft 

Szepes Mária: Pöttyös Panni: Harkály anyó.
Édesvíz. 
ISBN: 963-528-528-0 [hibás ISBN 963-538-528-0] kötött:
1690 Ft 

Szepes Mária: Pöttyös Panni: zsákbamacska.
Édesvíz. 
ISBN: 963-528-511-6 kötött: 1690 Ft 

Szerelem a síneken. Kortárs francia–belga elbe-
szélések. Nagyvilág. (Nagyvilág könyvek) 
ISBN: 963-9175-21-8 fûzött: 1200 Ft 

Szidiropulosz Archimedes: Trianon utóélete.
Válogatás a magyar nyelvû irodalom bibliográ-
fiájából, 1920–2000. XX. Század Int. 
ISBN: 963-9406-37-6 kötött: 3200 Ft 

Szlovákia = Slovakia = Slowakei = Slovaquie.
(1:500000) Cartographia. 
ISBN: 963-352-460-1 CM 900 Ft 

Szôcsné Gazda Enikô: Erkölcs és közösség. Or-
bai széki erkölcsirányítás a XVII–XIX. század-
ban. Pro-Print. 
ISBN: 973-9311-71-7 fûzött: 1456 Ft 

Szólások és közmondások. Óvodás és kisisko-
lás gyermekekhez szóló szólások és közmon-
dások gyûjteménye. [Magánkiad.]. 
ISBN: 963-550-327-X [hibás ISBN 963-550-327] fûzött:
654 Ft 

Szoliva János: Szélidô. Versek. Canissa. 
ISBN: 963-9379-09-3 kötött: 980 Ft 

Szöveg az egész világ. Petôfi Sándor János 70.
születésnapjára. Tinta. 
ISBN: 963-9372-30-7 fûzött: 2800 Ft 

Sztanó László: Az ezernevû város. Bologna.
Pallas Stúdió: Attraktor. 
ISBN: 963-9207-67-5 kötött: 3960 Ft 

T
Takács Tibor: Örvények szigetén. Versek. Bíró. 

ISBN: 963-9289-38-8 fûzött: 1232 Ft 
Találjuk ki együtt. Óvodás és kisiskolás gyerme-

kekhez szóló találós kérdések gyûjteménye.
[Magánkiad.] 
ISBN: 963-550-424-1 fûzött: 840 Ft 

Tarján Gábor: Mindennapi hagyomány. Pro-P-
rint. 
ISBN: 973-9311-93-8 kötött: 1830 Ft 

Temesi Ferenc: Por. l. köt. A – K. 3. jav., átdolg.
kiad., M. Kvklub. 
ISBN: 963-547-657-4 kötött: 

Temesi Ferenc: Por. 2.köt. L – Zs. 3. jav., átdolg.
kiad., M. Kvklub. 
ISBN: 963-547-658-2 kötött: 

Tilkovszky Loránt: Ausztria és Magyarország a
vészterhes Európában. A budapesti osztrák
követség megfigyelései és helyzetelemzései
1933-1938. évi politikai jelentéseiben. Paulus-
Publishing Bt. 
ISBN: 963-00-9805-9 fûzött: 1200 Ft 

Tömörkény István: Nehéz emberek és más el-
beszélések. Unikornis. (A magyar próza
klasszikusai 92.) 
ISBN: 963-427-456-0 kötött: 3300 Ft 

Tormay Cécile: A régi ház. Regény. Magyar Ház
. (Magyar Ház könyvek) 
ISBN: 963-9335-05-3 kötött: 2100 Ft 

Toronyai Gábor: Tudományos életfilozófia. Ta-
nulmány Edmund Husserl késôi gondolkodá-
sáról. Osiris. (Doktori mestermunkák) 
ISBN: 963-389-201-5 fûzött: 1500 Ft 

Történelmi feladatgyûjtemény 10–11 évesek-
nek. Szalay Kvk. 
ISBN: 963-9355-68-2 fûzött: 767 Ft 

Történeti fogalmak kisszótára. [A – Zs]. [Bôv.,
jav. kiad.] Korona. 
ISBN: 963-9191-13-2 fûzött: 1990 Ft 

Tóthné Pánya Marianna: Tente baba, tente....
Népi gyermekmondókák és dalok. Tóth. 
ISBN: 963-9161-29-2 kötött: 990 Ft 

Travers, Pamela Lyndon: Mary Poppins a Cse-
resznyefa utcában. Ciceró. (Klasszikusok fia-
taloknak) 
ISBN: 963-539-356-3 kötött: 1600 Ft 

Turul [elektronikus dok.]. Magyar Heraldikai és
Genealogiai Társaság Közlönye: 1883–1900.
Interaktív multimédia. Arcanum. 
ISBN: 963-9374-31-8 Mûanyag tokban: 5600 Ft 

Tusnádi Csaba Károly: Magyarországi kisvas-
utak. 6. átd. kiad., Pallas Stúdió. (Pallas köny-
vek) 
ISBN: 963-9207-69-1 kötött: 699 Ft 

Tusnádi Csaba Károly: Ungarns Schmalspur-
bahnen. Pallas Stúdió.  (Pallas könyvek) 
ISBN: 963-9207-74-8 kötött: 699 Ft 

U
Új matematikai mozaik. Typotex. 

ISBN: 963-9326-41-0 fûzött: 2600 Ft 

Ü
Üzleti protokoll CD [elektronikus dok.]. Szöveg:

HVG-ORAC.
3920 Ft 

V
Vadrózsák. Kriza János székely népköltési gyûj-

teménye Faragó József gondozásában. 2. ki-
egészített kiad. Kriterion. 
ISBN: 973-26-0648-7 kötött: 2980 Ft 

Váradi Péter: A liliom paradigma. JAK: Kijárat.
(JAK 120.) 
ISBN: 963-9136-77-8 fûzött: 850 Ft 

Váradi Tibor: Az evangélieumok spirituális értel-
mezése. 2. Márk evangéliuma a szellemtudo-
mány fényében:. 8 elôadás: Budapest, 1999.
október 8. – 2000. május 5. Napfényes Élet

Alapítvány. 
ISBN: 963-00-9780-X kötött: 1500 Ft 

Varga Katalin: Gôgös Gúnár Gedeon. 35. kiad.,
Móra. 
ISBN: 963-11-7683-5 fûzött: 1150 Ft 

Varga Papi László: Zsidó magyarok Szegeden,
Löw Lipót és Löw Immánuel. Bába. 
ISBN: 963-9347-58-2 fûzött: 498 Ft 

Varian, Hal R.: Mikroökonómia középfokon. Egy
modern megközelítés. 3. átd. kiad. KJK-Ker-
szöv. 
ISBN: 963-224-571-7 kötött: 5824 Ft 

Vasárnapi Ujság [elektronikus dok.].
1854–1860. Interaktív multimédia. Arcanum,
ISBN: 963-9374-29-6 Mûanyag tokban: 5600 Ft 

Vasy Géza: Kormos István. Balassi. (Kortársa-
ink) 
ISBN: 963-506-453-5 fûzött: 1500 Ft 

Vázsonyi Endre: Rémusz bácsi meséi. Ciceró.
(Klasszikusok fiataloknak) 
ISBN: 963-539-374-1 kötött: 1700 Ft 

Veresegyházi Béla: Földrajzi felfedezések lexi-
kona. Saxum. 
ISBN: 963-9308-18-8 kötött: 1950 Ft 

Veress Péter Ilona: Mezôcsávási gyermekfolk-
lór. Kriterion. 
ISBN: 973-26-0645-2 fûzött: 1400 Ft 

Verô Juli – Jámbor Zsóka: Mindennapi diétás
vacsorák. Food Time Kiadó.  (Mindennapok
konyhája) 
ISBN: 963-8624-71-X fûzött: 599 Ft 

Világirodalmi lexikon. 3. köt. Liliencron – Zs..
[Bôv. kiad.] Kassák. 
ISBN: 963-9100-60-9 kötött: 4900 Ft 

Vilikovsky, Pavel: Az utolsó pompeji ló. Kalligram. 
ISBN: 80-7149-454-2 kötött: 1900 Ft 

Villon, Francois: Francois Villon balladái. 44. ki-
ad. M. Világ. 
ISBN: 963-9075-10-2 kötött: 1200 Ft 

Vitéz Ferenc: "Szent Antal megkísértése". Holló
László festômûvész életregénye. Csokonai. 
ISBN: 963-260-167-2 fûzött: 1450 Ft 

Vizeink krónikája. a magyar vízgazdálkodás tör-
ténete. Vízügyi Múzeum, Levéltár és Könyv-
gyûjtemény. 
ISBN: 963-00-8967-X kötött: 8833 Ft 

Vollmar, Klausbernd: A csakrák. Gyakorlati kézi-
könyv. Bioenergetic.
ISBN: 963-9343-51-X fûzött: 1400 Ft 

W
Wajda, Andrzej: A film és más hívságok. Osiris.

(Osiris könyvtár Film) 
ISBN: 963-389-235-X fûzött: 2180 Ft 

Wellek, René – Warren, Edward Austin: Az iro-
dalom elmélete. Osiris. (Osiris tankönyvek) 
ISBN: 963-389-192-2 kötött: 2980 Ft 

Wenzel Gusztáv: Árpád-kori új okmánytár. 4.
1272–1290. Repr. kiad. Pápa: Jókai Vár. Kvt.
ISBN: 963-00-8671-9 fûzött: 2000 Ft 

Weszely Tibor: Bolyai János. Az elsô 200 év.
Vince. (Tudomány – egyetem Tudósportrék) 
ISBN: 963-9323-53-5 kötött: 1995 Ft 

Wheat, Ed – Wheat, Gaye: A boldogság titkai.
Szexuális életrôl házasoknak. 2. jav. kiad., Ke-
resztyén Ismeretterjesztô Alapítvány: Amana 7. 
ISBN: 963-9390-07-0 fûzött: 1600 Ft 

White, Stephen: A védett tanú. General Press.
(Világsikerek) 
ISBN: 963-9282-67-7 kötött: 1300 Ft 

Williams, Tad: Másvilág. [1]/2. köt. Az arany ár-
nyékvárosa. Dáin. 
ISBN: 963-86140-6-4 fûzött: 1390 Ft 

Winkler Gusztáv: A hadviselés mıvészete. 2. A
magyar államalapítástól a mohácsi vészig.
Tinta. (Segédkönyvek a hadtörténet tanulmá-
nyozásához 3.) 
ISBN: 963-9372-31-5 fûzött: 1960 Ft 

Wong, Angi Ma: Feng shui. Tippek, trükkök, ta-
nácsok: mit tegyünk és mit kerüljünk. Saxum. 
ISBN: 963-9308-37-4 fûzött: 1490 Ft 

Z
Zajac, Peter: Másnapos ország. Esszék, tanul-

mányok. Kalligram. 
ISBN: 80-7149-470-4 fûzött: 1800 Ft 

Zelk Zoltán: Erdei mulatság. Válogatott versek
és mesék. 3. kiad. Santos. 
ISBN: 963-9244-56-2 kötött: 1150 Ft 

Az összeállítás a Könyvtárellátó Közhasznú Tár-
saság információs rendszere alapján készült.
A felsorolt könyveket a Könyvtárellátó már fel-
ajánlotta megvásárlásra a könyvtáraknak, ill.
megrendelhetôk a társaság home lapján
(www.kello.hu).

FÓKUSZ KÖNYVÁRUHÁZAK
1072 Budapest, Rákóczi út 14.
Hermész Díjas könyvesbolt
Telefon: 268-1103,
fax: 267-9789
E-mail: fokusz.budapest@lira.hu
4026 Debrecen
Hunyadi u. 8-10.
Hermész Díjas Könyvesbolt
Telefon: 52/ 322-237
Fax: 52/416-091
E-mail: fokusz.debrecen@lira.hu
3530 Miskolc
Széchenyi u. 7.
Telefon/fax: 46/348-496
E-mail: fokusz.miskolc@lira.hu
7621 Pécs
Jókai u. 25.
Hermész Díjas könyvesbolt
Telefon: 72/312-835,
fax: 72/314-988
E-mail: fokusz.pecs@lira.hu
6720 Szeged
Tisza L. krt. 34.
Hermész Díjas könyvesbolt
Telefon/fax: 62/420-624
E-mail: fokusz.szeged@lira.hu

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

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

Technika Könyvesbolt
1114 Budapest, Bartók Béla út 15.
Telefon/fax: 466-7008
E-mail: technika@lira.hu

KÖNYVESBOLTOK
Apáczai Könyvesbolt
1085 Budapest, József krt. 63.
Telefon: 328-0754, fax: 328-0755
Violin Könyvesbolt
1094 Budapest, Ferenc körút 19–21.
Telefon/fax: 217-2241
3300 Eger, Bajcsy-Zs. u. 2.
Telefon/fax: 36-517-758
E-mail: eger@lira.hu
9021 Gyôr, Arany János u. 3.
Telefon/fax: 96-319-760
E-mail: gyor@lira.hu
Múzsák Könyvesbolt
6800 Hódmezôvásárhely, Szegfû u. 8.
Telefon: 62-239-336
Arany Bábel Könyvesbolt
6000 Kecskemét, Arany János u. 10.
Telefon: 76-417-517, fax: 76-505-233
E-mail: babel@axelero.hu
Kódex Könyvesbolt
7300 Komló, Városház tér 7.
Telefon/fax: 72-482-859
3530 Miskolc, Bajcsy-Zs. u. 2-4.
Szinva Bevásárlóközpont
Telefon/fax: 46-509-513, 46-509-514
E-mail: szinva@lira.hu
5900 Orosháza, Gyôry Vilmos tér 1.
Telefon: 68-473-315, fax: 68-418-112
2300 Ráckeve, Kossuth L. u. 12.
Telefon/fax: 24-424-855
E-mail: sophia.rkeve@vnet.hu
5540 Szarvas, Kossuth u. 21/2.
Telefon: 66-214-937
Garay Könyvesbolt
7100 Szekszárd, Garay tér 14.
Telefon/fax: 06-74-413-469
2000 Szentendre, Fô tér 5.
Telefon/fax: 26-311-245
E-mail: szentendre@lira.hu
Babilon Könyvesház
6600 Szentes, Kossuth u. 11.
Telefon/fax: 63-318-673
2310 Szigetszentmiklós, Kossuth L. u. 10.
Telefon: 24-517-670, fax: 24-517-671
E-mail: sophia.szszm@vnet.hu
KO Könyvesbolt
9700 Szombathely, Foghíj 3.
Telefon: 94-505-855, fax: 94-505-854
E-mail: info@ko.hu
Corvina Könyvesház
2800 Tatabánya, Kodály tér 9. 
Telefon/fax: 34-321-688

A legnagyobb választék
A LÍRA ÉS LANT RT. BOLTJAIBAN

Internet: www.lira.hu, E-mail: lira@lira.hu
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A Helikon Kiadó ajánlata

A könyv megrendelhetô a Helikon Kiadónál
(1053 Budapest, Papnövelde utca 8.), telefonon Varga Istvánnál

a 317-4987-es számon, vagy a 317-4967-es faxon, valamint megvásárolható
a Helikon Könyvesházban: Budapest, VI., Bajcsy-Zsilinszky út 37.

Alexandra David-Neel:
Az öt bölcsesség lámája
fûzve 1890 Ft
Alexandra David-Neel: Utam Lhaszába
fûzve 1990 Ft
A neves francia orientalista regényes útleírá-
sa arról, hogyan jutott el Tibet külföldiek
elôl elzárt fôvárosába.

ELÔKÉSZÜLETBEN:
Szerelmi mágia, fekete mágia 
– az ismeretlen Tibetben –
fûzve: 1990 Ft

James Herriot: Az állatorvos is ember
fûzve 2490 Ft
James Herriot: Az állatorvos is nôs ember
fûzve 2490 Ft

ELÔKÉSZÜLETBEN: 
James Herriot: A repülô állatorvos
fûzve 2490 Ft
Az önéletrajzi trilógia befejezô kötete,
amelyben Herriot doktor magyarul eddig
még kiadatlan katonatörténeteit olvashatjuk.

Paolo Santarcangeli:
Beszélgetések a Sátánnal
kötve 1690 Ft
A fiumei születésû olasz professzor
“párbeszéd-regénye” az ördöggel.
Fritz Riemann: Útmutató asztrológia
fûzve 1990 Ft
A neves pszichoanalitikus terápiás munkája
során az asztrológiát is segítségül hívta. Ta-
pasztalatainak összegzése ez a munka. Elsô
ízben jelenik meg magyarul.

Könyveinket megtalálja a jobb könyvesboltokban és a kiadó honlapján: www.konyvfakaszto.rt.hu, vagy megrendelhetôk a kiadótól. 
KÖNYVFAKASZTÓ KIADÓ: tel: 06/20 315 9440, fax: 273 10 60, e-mail: konyvfakaszto@axelero.hu

Varga Vera
Az üveg jelentése

Az Iparmûvészeti Múzeum üveggyûjteménye a világon egye-
dülálló értékeket ôriz. A könyv a 19–20. századi üvegtörténe-
tet dolgozza fel, mely négy stíluskorszakot jelent: a klassziciz-
must, a historizmust, a szecessziót és a modern vagy kortárs
üvegmûvészetet.

Az üveg jelentése címû kiállítás megtekinthetô az Iparmûvészeti
Múzeumban (IX. Üllôi út 33–37.) a nyár végéig.

A KÖNYVFAKASZTÓ KIADÓ AJÁNLATA



A  L i b r o t r a d e  K f t .  a j á n l j a

A  k ö n y v e k  m e g v á s á r o l h a t ó k  a  L i b r o t r a d e  K f t   k ö n y v r a k t á r á b a n  ( 1 1 7 3  B u d a p e s t ,  P e s t i  ú t  2 3 7 . )
é s  a  F a m u l u s  K ö n y v e s b o l t b a n  ( 1 1 3 7  B u d a p e s t ,  Ú j p e s t i  r k p  6 . )

Sue Townsend Adrian Mole From Minor To Major 2 602 Ft
Sue Townsend Adrian Mole: The Cappuccino Years 1 971 Ft
A.A.Milne The Complete Winnie-The-Pooh 2 253 Ft
A.A.Milne Pu Der Bär. Gesamtausgabe 2 719 Ft
Hugh Lofting Doctor Dolittle Stories 1 971 Ft
J. K. Rowling Harry Potter and the Philosopher's Stone (1.) 2 704 Ft
J. K. Rowling Harry Potter and the Chamber of Secrets  (2.) 2 704 Ft
J. K. Rowling Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (3.) 2 704 Ft
J. K. Rowling Harry Potter and the Goblet of Fire (4.) 3 154 Ft
Antoine de Saint Exupery Il Piccolo Principe 2 246 Ft
Antoine de Saint Exupery Der Kleine Prinz 2 266 Ft
Antoine de Saint Exupery Le Petit Prince 2 213 Ft
Tolkien The Lord of the Rings 6 759 Ft



A CICERÓ KÖNYVSTUDIÓ ajánlja
1133 Bp., Pozsonyi út 61. T/F: 239-0180, F: 329-0879

E-mail: cicero@axelero.hu

Babay Bernadette:
Szerelmes kamaszok
Tök jó könyvek – sorozat
128 old., 130 x 200 mm, fûzve,1290 Ft

„Virágillatos nyárutó hintáztatta meg
romantikára fogékony lelkemet, és a
boldog várakozástól könnyû léptek-
kel siettem Balázshoz. Elôttünk az
élet, velünk a szerelem… Az egész vi-
lág olyan tökéletes volt. És ekkor
minden elôzetes bejelentés nélkül
történt valami.”

Tarcsai Szabó Tibor:
A jajszárnyú fecskerigó
Kalandok az Össze-Vissza Erdôbôl
Illusztrátor: Kalmár István
152 old., B/5, fûzve, kb. 1800 Ft

Egy pöttöm kislány, Pattibaba álmá-
ban megelevenednek az Össze-
Vissza Erdô lakói és bohókás kaland-
jaik. Különös nevû mesealakok tûn-
nek fel: Bendegúz, a krikszkrakszevô
teve; Lábalóga Szilveszter, az erdô
vándora vagy Csoroszlya, a feledé-
keny boszorkány. A vidám történe-
tek során az olvasók is eljuthatnak az
Óperenciás- és Újperenciás-tengeren
túlra.

Gyerekeknek a Helikon Kiadótól

A mesék, amelyeken nemzedékek nôttek fel:
a klasszikus vakond-történetek

A könyv megrendelhetô a Helikon Kiadónál
(1053 Budapest, Papnövelde utca 8.), telefonon Varga Istvánnál

a 317-4987-es számon, vagy a 317-4967-es faxon, valamint megvásárolható
a Helikon Könyvesházban: Budapest, VI., Bajcsy-Zsilinszky út 37.

A vakond
és a nyuszimama

A vakond
és az ûrhajó




