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„– Tulajdonképpen nincs is rám
szükség – mondta tegnap éjszaka.
– Most már ti, emberek is tökéle-
tesen elvégzitek
a feladatomat.”
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Jócskán benne vagyunk a nyárban, a vaká-
ció idôszakában. Hétágra süt a nap, egy
strandra eljutva, a nagy melegben jólesik el-
heverni, lustálkodni, árnyékban vagy a na-
pon. Ebben a helyzetben kellemesen ella-
zulva, mintegy félálomban az agy szinte ön-
álló mûködésbe kezd, emléktöredékeket,
fantáziaképeket hordva elô az emlékezet
nagy lomtárából.

Ilyen emlékeim azok a régi nyarak, me-
lyek – az iskolai szünidô jóvoltából – me-
sebelien hosszúnak tûnnek ma fel visszavá-
gyódó képzeletemben, és amelyekhez elvá-
laszthatatlanul kapcsolódik az olvasás él-
ménye.

Akkoriban sok-sok kortársammal együtt
sokat olvastunk. Strandon, autóbuszon, vil-
lamoson, tulajdonképpen mindenhol, ahol
csak lehetett. Most ugyan „nosztalgiázom”
egy kicsit, s ebbe belefér talán az emlékezet
múltat megszépíteni igyekvô természetének
ilyetén megnyilvánulása is, hiszen tudom,
hogy akkor sem volt mindenki „olvasó”,
mégis azt hiszem, lényegesen jellemzôbb
„szabadidôs tevékenység” volt akkor az ol-
vasás, mint most.

Szóval olvastunk mindenhol, és min-
denfélét. A kötelezô olvasmányok iskolai
idôszakát hátrahagyva olvastunk kalandre-
gényt, krimit, ifjúsági regényeket és persze
klasszikusokat is, de azokat is kalandregény-
ként, a korabeli könyvkiadás ehhez szolgál-
tatta Walter Scott, Alexandre Dumas, Jókai
mûveit, meg a Delfin-sorozatot, a sci-fi
mûfajának különbözô remek és kevésbé re-
mek mûveit, a nagyapai könyvtárak pedig a
„gyermekközi” könyvkölcsönzés hálóza-
tába bekerült háború elôtti ponyvákat.

A nyarat és az olvasást összetartozónak
érzem, a könyvszakmában ez kicsit mintha
másképpen lenne: a közkeletû vélekedés
szerint a nyár könyves szempontból holt-
szezon. Pedig természetesen, mint oly sok-
sok éve már ez rendre bebizonyosodik, az
emberek nyáron is vásárolnak könyvet, a
könyvesboltok is nyitva tartanak, az emlí-
tett közvélekedés mégis rendíthetetlenül
tartja magát.

Így van, vagy mégsem?  E számunkban
a „nyári könyvkiadást” jártuk körül, bízva
abban, hogy közelebb jutunk a kérdés meg-
válaszolásához.

Mindenkinek jó nyaralást és sok jó ol-
vasnivalót kívánok.

Kiss József

Megjelenik kéthetente ● Ára: 144 Ft ● Elôfizetôknek: 120 Ft ● Elôfizetési díj: 2880 Ft egy évre ● Kiadja: Kiss József Könyvkiadó, Kereskedelmi
és Reklám Kft. Az 1795–ben alapított Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztôk Egyesülésének a tagja ● Szerkesztôség, hirdetésfelvétel, elôfize-
tés: 1114 Budapest, Hamzsabégi út 31. ● Telefon/fax: 466–0703, telefon: 209–1875, 209–9140, 209–9141 ● E–mail: konyvhet@axelero.hu ●

Fôszerkesztô, felelôs kiadó: Kiss József ● Fôszerkesztô–helyettes: Csokonai Attila ● Lapmenedzser: Könnyû Judit ● Mûvészeti vezetô: Szabó
J. Judit ● Szedés, tördelés: Recent Stúdió, Blasits Ildikó ● Nyomás: Grafika–Typopress Nyomda ● Felelôs vezetô: Farkas József
elnök–vezérigazgató ● ISSN 1418–4915 ● A hirdetésekben közöltekért a kiadó és a szerkesztôség nem vállal felelôsséget ● Terjeszti árusí-
tásban: a Magyar Lapker Rt., a Bibliofil Kft., a Libri Kft., a Líra és Lant Rt.
Külföldön elôfizethetô a Hungaropress Sajtóterjesztô címén: 1117 Budapest, Budafoki út 70., Hungarica E. C., 2013 Pomáz, Pf: 146.

Írófaggató
Odze Györgyöt faggatta

Nádra Valéria
14. oldal

Kertész Ákos
Olvasókönyv filmbolondoknak

12. oldal

A  T A R T A L O M B Ó L
A Könyvhét következô száma augusztus 8–án jelenik meg.

4

Nyár, strand, olvasás

Beszélgetés 
Lôrincz. L. Lászlóval

9. oldal

Beszélgetés
Menyhért Annával

4. oldal

5

9

10

12

14

16

19

11

13

15

17

20

21

23

Beszélgetés Menyhért Annával
(Csokonai Attila)

NYÁRI KÖNYVKIADÁS
Lantos Kálmán, Ivanics István,
Osztovits Levente, dr. Papp-Váry Árpád
(B. L.) Ambrus Éva, Nyári gyerekkönyv
ajánló (Cs. A.)

Beszélgetés Lôrincz. L. Lászlóval
(Borbély László)

Az ifjú Lin-csi vándorévei 2. rész
Közreadja: Sári László

Ember és gondolat
Egon Balassal
beszélget Nádor Tamás

Kertész Ákos
Olvasókönyv filmbolondoknak

OLVASÓSZEMÜVEG
Nyerges András
Mindenhol egy kis múlt

ÍRÓFAGGATÓ
Odze Györgyöt
kérdezte Nádra Valéria

SZEMMAGASSÁGBAN
Tarján Tamás
Ától cettig

SIKERLISTA

Interjú Almási Miklóssal
(Mátraházi Zsuzsa)

Beszélgetés Dragomán Györggyel
(Szénási Zsófia)

A semmibôl új világot
Votisky Zsuzsa beszél Bolyai Jánosról
(K.M.J.)

Morcsányi Géza ajánlata nyárra
(O. A.) 

MEGJELENT KÖNYVEK
2002. JÚNIUS 14-27.



– Mióta elnöke a JAK-nak,
amelynek ma 190 rendes és kb. 70
tiszteletbeli tagja van?
– 2000 augusztusától va-

gyok elnök, a megbízatásom
egyébként három évre szól.
Az eddig eltelt idôben meg-
próbáltam náhány változta-
tást bevezetni, például a
programokat célorientáltab-
ban szerveztük meg. Egy-
felôl vannak a fiatal íróknak
szóló szakmai programok
(JAK-tábor, JAK Tanulmá-
nyi Napok), másfelôl közön-
séget megszólító programok,
ilyen a karneválunk, amelyet
idén harmadszor rendez-
tünk meg a Mûcsarnokban.
Ilyenkor az irodalmi progra-
mok mellé közönségcsalo-
gató könnyûzenei koncerte-
ket teszünk, aki erre bejön,
„kap” egy kis fiatal irodalmat
is. Azt szeretném elérni,
hogy a JAK neve logo le-
gyen, márkanév, merthogy a
fiatal írókat pályájuk kezde-
tén általában nem sokan is-
merik. Az érdekvédelem
mellett a JAK legfontosabb
feladata, hogy menedzselje a
fiatal írók pályakezdését. En-
nek jegyében kezdtünk el
egy vidéki rendezvénysoro-
zatot is, különbözô városok-
ban helyi segítséggel, anyagi
támogatással, olyan tagok
szervezik ezeket, akik ott él-
nek, és meghívnak oda más
JAK-tagokat. A JAK-hajó a
mi könyvheti rendezvé-
nyünk, ahol próbáljuk a kö-
zönséget megismertetni a fi-
atal írókkal. Ami még fon-
tos: a JAK nemzetközi kap-
csolatainak az elindítása. Al-
kalmam nyílt az Európai Író-
kongresszus (European Wri-
ters’ Congress) munkájába
bekapcsolódni, már négy-
szer voltam különbözô ren-
dezvényeiken, legutóbb az

elnökségi ülésükön. Ennek
az az apropója, hogy októ-
berre terveznek egy nagy ese-
ményt, egy háromnapos
konferenciát, amelynek az
Írószövetség és a JAK lesz a
házigazdája, és az NKÖM a
védnöke.
– Milyen a kapcsolatuk a Fia-

tal Írók Szervezetével, illetve az
Írószövetséggel?
– Elmondhatom, hogy a

kezdeti zökkenôk után jó
kapcsolatban vagyunk a
FISZ-szel, például a kuratóri-
umokban jórészt egy véle-
ményen vagyunk. Volt már
közös rendezvényünk is.
Amellett, hogy egy házban
mûködünk, tehát hogy a
Magyar Írószövetség székhá-
zában kapunk egy szobát,
nemigen volt kapcsolatunk a
szövetséggel. De amikor Ka-
lász Márton lett az elnök,
megkeresett, és elmondta, ô
is nagyon fontosnak látja,
hogy a fiatalok képviseltes-
sék magukat az Írószövetség-
ben. Ezt én nagyon biztató-
nak látom.
– Ki(k) szerkeszti(k), és ki adja

ki most a JAK füzeteket?
– Ez egy fontos és rangos

sorozat, amelyet a Kijárat
Kiadó ad ki. A világirodalmi
sorozatunkat az Osiris Ki-
adó jelenteti meg. Mindkét
sorozatnak van két-két, pá-
lyázat útján választott szer-
kesztôje, ôk az elnökség tag-
jai: Molnár Gábor Tamás és
Sz. Molnár Szilvia, illetve
Kéri Rita és Varró Dániel.
Mindkét sorozatban ideális
esetben évente nyolc kötet
jelenik meg. A JAK-nak az a
lényege, hogy mindig új em-
berek jönnek, és megtanul-
nak egy szakmát, még saját
egzisztenciális felelôsség nél-
kül, és utána továbbmennek,
kiépíthetnek kapcsolatokat,

csinálhatják a saját dolgukat,
a JAK-ba pedig jön egy
újabb, frissebb, egy másik
szemlélet, gyors váltásokkal.
– Kíváncsi vagyok, mennyire

esik egybe a privát olvasói ér-
deklôdése a kutatási témáival?
És kik azok, akiket kiválasztott
kutatási tárgyául?  
– Az ember olyasmit olvas,

ami érdekli, s abból aztán ki-
alakul egy kutatási irány.A
múlt novemberben védtem
meg a disszertációmat, s az
irodalomelméleti kérdések-
kel (dekonstrukció és herme-
neutika) foglalkozott, a 20.
századi magyar költészet te-
rületén belül. A témave-
zetôm Kulcsár Szabó Ernô
volt. Az foglalkoztatott az
elmúlt években, hogyan
mûködik az olvasás külön-
bözô típusú szövegek eseté-
ben. Ezért az a könyv címe,
hogy Egy olvasó alibije. Az
alibi azt jelenti, hogy „más-
hol”, „másutt”, az alibi tulaj-
donképpen az olvasó pozíci-
ója, helye az olvasott szöveg-
hez képest. Az a hely, vagy
az a pozíció, ahonnan az ol-
vasó megszólítja a mûvet, és
a mû ôt. Ezt járja körbe ez a
kötet különbözô mûvek
kapcsán. 
– Kérem, beszéljen arról a so-

rozatról is, amelynek társszer-
kesztôje!
– Az Újraolvasó sorozat

egy angolszász hagyomány
koncepcióját akarja megho-
nosítani Magyarországon.
Elég kevés az olyan tanul-
mánykötet, amely sok szem-
pontot kínál. Tehát külön-
bözô tanulmányírók írnak
egyazon szerzôrôl külön-
bözô szempontokat érvé-
nyesítve. Aki a kötetet ol-
vassa, majd választ magának
szempontot. Valamilyen
módon ezek a tanulmányok
felelnek egymásnak, beszél-
getnek egymással. Ennek a
sorozatnak már öt kötete je-
lent meg: Kosztolányiról,
Szabó Lôrincrôl, Adyról, Jó-
zsef Attiláról és Kassákról
van egy kötet.
– Kiknek a nyomán halad

mint irodalomtörténész? 
– A disszertációm második

fele, és új könyvemben a leg-
hosszabb tanulmány Bah-
tyinról és Paul de Manról
szól. Van tehát egy oroszos

és egy angolos irányultság
benne, valamiféle dialógus-
sal.
– Könyveit lapozgatva kivi-

láglik, érdeklôdése egyértelmûen
a modern irodalomra irányul.
– A 20. századi magyar köl-

tészetre és a kortárs iroda-
lomra. Új könyvemben van
tanulmány Babitsról, a kri-
mirôl, a kánonokról és a ka-
landról, a nô szerepérôl a
különbözô kánonokban, és
vannak kisebb kritikák, egy
átfogó tanulmány a ’90-es
évek fiatal költészetérôl. Egy
rövid írásomnak a címe: Ide-
ológiák (a sorok) között, ez
lenne az, amit folytatni sze-
retnék a közeljövôben. En-
gem az érdekel, hogy a kü-
lönbözô szerzôk mai meg-
ítélésében milyen szerepet
játszik az a korszak, amikor
ún. álruhás mondatokat kel-
lett írni. Vajon a mai diákok
ezt hogyan élik meg, és
hogyha egyáltalán elolvas-
nak egy ’60-as évekbeli kriti-
kát, akkor mit gondolnak, és
egyáltalán tudják-e, hogy egy
csomó mindent azért gon-
dolunk, mert akkor bizo-
nyos emberek nem szólaltak
meg, nem szólalhattak meg,
vagy úgy szólaltak meg,
hogy azt gondolták, egy-egy
álruhás mondatukat majd
késôbb is fogják érteni – de
nem értjük, mert nincs meg
hozzá a kód. Nem lehet ki-
válogatni, hogy ezt gondolta
komolyan, vagy azt. Ez sze-
rintem fontos probléma, az
tudniillik, hogy kiderüljön,
milyen recepciós fázisai vol-
tak egy-egy szerzônek.

Csokonai Attila
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Az olvasó alibije
címmel jelent meg az Ünnepi Könyvhétre Menyhért Annának,

a József Attila Kör elnökének új tanulmánykötete a Kijárat Ki-
adó gondozásában. A szerzô a magyar irodalomtudósok legújabb
nemzedékének tagja, akinek elsô kötetét 1998-ban jelentette meg
az Orpheusz Kiadó, „Én”-ek éneke címmel, a sokatmondó
Líraolvasás alcímmel. 
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A nôk
a leghûségesebb
olvasók
Európa Könyvkiadó
Osztovits Levente
igazgató

■ Mi a nôi könyvek sikerének
titka? Errôl a kérdésrôl nyil-
ván tanulmányokat lehetne ír-
ni. Ez nem áll módunkban,
ám nagy vonalakban mégis
választ kaptunk rá, amikor
Osztovits Leventét, az Európa
Kiadó igazgatóját, a kimon-
dottan nôknek kiadott mûve-
ikrôl kérdeztük.

– A nôk sokkal hálásabb és
hûségesebb olvasók, mint a
férfiak – mondta el Osztovits
Levente. – Ha egyszer valame-
lyik író megnyeri tetszésüket,
akkor a végletekig képesek ki-
tartani a szerzô mellett, min-
den mûvét megvásárolják. Ez-
zel természetesen a kiadók is
tisztában vannak, mikor soro-
zataikat elindítják. Mi évtize-
dek óta jelentetünk meg nôk-
nek szóló mûveket. De ebben
a mûfajban is ügyelünk arra,
hogy a kiadott mûvek elérjék
azt a színvonalat, melyet a
hozzánk hû olvasó megszok-
hatott az elmúlt évtizedek so-
rán. Ebben a témakörben is
megtalálni az igényes irodal-
mat. A strandon, árnyékban
különösen üdítô románcokat,
vagyis azokat a szerelmes ka-
landtörténeteket érdemes
kézbe venni, amelyeknek kö-
zéppontjában a merészet ál-
modó asszony áll. Persze az
álom, a boldogság beteljesedé-
séhez vezetô út kacskaringós,
sôt rögös, gonoszok, mi több
gyilkosok is ólálkodhatnak az
út mentén. Mint például Bar-
bara Taylor Bradford Katie
Byrne diadala címû regényé-
ben, vagy a szintén nagyon
népszerû Jayne Ann Krentz
Fényvarázs, és hamarosan
megjelenô Örökkön-örökké
címû románcában. Júliusban
adjuk ki H. F. Peters Lou And-
reas-Salomé címû életrajzát
Egy rendkívüli asszony élete
alcímmel. A XIX. század utol-
só és a XX. század elsô évtize-
deinek ez a valóban legendás
alakja talán az emancipált nô

elsô megtestesítôje volt. Élete
kész regény, tele illusztris
,,zsákmánnyal”, Nietzsche,
Rilke és megannyi zseniális
férfi életében lett fôszereplô.
Ez a kötet egy sorozat máso-
dik darabja Francoise Giroud
Alma Mahler, vagy a hódítás
mûvészete címû opusza után.
Terveink szerint hasonló élet-
rajzok jelennek meg olyan 
férfifaló és –inspiráló nôkrôl,
mint Cosima Wagner, Coco
Chanel, Madame Curie...

Mint Osztovits Levente el-
mondta, ha új szerzôk beveze-
tésekor kockázatot vállalnak,
azért teszik, mert szinte bizto-
sak abban, hogy az író rövide-
sen keresetté válik a honi
könyvpiacon. Egyik új ,,felfe-
dezettjük” az orosz Borisz
Akunyin álnevet viselô Grigo-
rij Cshartisvili, aki a világhír
küszöbén áll. Nyolc ország-
ban jelentek meg mûvei, to-
vábbi tíz országban készülnek
fordítások, s a nemrégiben
magyarul kiadott Azazel-bôl
Paul Verhoeven rendezésében
hollywoodi film készül. Az
írót az intellektuálisan és nyel-
vileg igényes orosz tömegiro-
dalom megteremtôjének tart-
ják. Különös, ugyanakkor tün-
tetôen régimódi bûnügyi regé-
nyeiben Dosztojevszkij, Lesz-
kov, Bulgakov, Turgenyev és
más klasszikusok alakjait, tör-
téneteit, ízeit keveri össze pi-
káns eleggyé.

Az igazgató elmondta, hogy
Akunyin mûveivel körülbelül
hasonló sikerre számítanak,
mint az angol Nick Hornby
esetében történt. Noha Horn-
by egészen más stílusú köny-
veket  – Hogy legyünk jók?,

Egy fiúról, Pop, csajok, Foci-
láz – ír, jellegzetes, fanyar hu-
morral meséli történeteit.
Neki elsôsorban felnôni nem
akaró férfi hôsei vannak. Ám
egy interjúban elárulta: olva-
sóinak hetven százaléka a
szebbik nemhez tartozik.

Lektûrök
kedvezményes áron
General Press
Lantos Kálmán
irodalmi
és mûvészeti
vezetô

■ A General Press Kiadó ti-
zennégy éve szerepel a hazai
könyvpiacon, eleinte 8–10
mûvet adott ki évente, napja-
inkban több mint nyolcvan
címet jelentet meg – tudtuk
meg Lantos Kálmán irodalmi
és mûvészeti vezetôtôl. Profil-
juk az értékes ismeretterjesztô
mûvek mellett a szórakoztató,
könnyû szépirodalmi mû, a
lektûr is. Ezt a mûfajt évszak-
tól függetlenül szívesen vásá-
rolják és a nyári forgalmazásra
sincs panaszuk. A kiadó egyes
szórakoztató könyveit nyáron
akciókban 20–40 százalék
kedvezménnyel is árusítja. 

– A kiadó célja, hogy olyan
népszerû sorozatokat – Világ-
sikerek, Nagy siker volt, Szi-
várvány könyvek, Különleges
könyvek, Romantikus regé-
nyek, Gyermekkönyvek, Mai
magyar szerzôk, Az ókori
klasszikusok, Szép versek szép
köntösben, Tankönyvek – kí-
náljon az olvasóknak, melyek
között minden korosztály ta-
lál magának kedvére valót.
Arra törekszünk, hogy az álta-
lunk kiadott mûvek ne kerül-
jenek sokba, ne haladják meg
az 1500–2000 forintos árat,
ugyanakkor könnyen terjeszt-
hetôk legyenek. 

– Milyen szempontok alapján
választják ki a kimondottan
nyári olvasmánynak szánt mûve-
ket?

–  A lektûrök között csakis
olyan könyveket készítünk,
amelyek magyar nyelven ko-
rábban nem voltak olvasható-

ak. Az irodalmi ügynökségek
és külföldi kiadók jóvoltából
hatalmas kínálatból válogat-
hatunk. Körülbelül nyolcvan
–száz címet nézünk át, mie-
lôtt kiválasztanánk egy-egy
mûvet. A döntés elôtt fordí-
tóktól és lektoroktól is kérünk
szakvéleményt. Csak ezután
döntünk a kiadás mellett, vagy
ellen. Nehéz megjósolni,
hogy mibôl lesz nagy siker.
Ezek a mûvek elsôsorban an-
golszász nyelvterületrôl érkez-
nek hozzánk, de ez még nem
garancia a sikerre. Attól, hogy
a tengerentúlon valami best-
seller, még egyáltalán nem
biztos, hogy idehaza is meg-
állja a helyét, megfelel a ma-
gyar szempontoknak. Egy-egy
új külföldi szerzô bevezetése
mindig kockázatos feladat, de
állandóan kísérletezünk ezzel
is. Könnyebb a helyzet az
olyan befutott írókkal, mint
például Katherine Stone, aki-
nek hat évvel ezelôtt adtuk ki
magyarul elsô kötetét, és mû-
vei még ma is sikeresek. A már
megjelent Álomsziget címû
regénye után, novemberben
kiadjuk a Ragyogást, mely két
ellenséges család vetélkedésé-
rôl és drámájáról szól. 

– Magyar szerzôktôl nem ad-
nak ki lektûr irodalmat?

– Lektûrt magyar szerzôvel
szinte lehetetlen vállalkozás
manapság eladni. Azt pedig
mi elvi okokból nem tesszük,
hogy magyar szerzôk mûveit
hangzatos nyugati nevekkel
adjuk ki. Az olvasóinkat sem-
miképpen nem szeretnénk be-
csapni.  Ez azonban nem je-
lenti azt, hogy kiadónk kapuit
zárva tartjuk a magyar szerzôk
elôtt. A Mai magyar szerzôk
címet viselô igényes soroza-
tunk éppen az ô publikálásu-
kat igyekszik segíteni. Üzleti
sikereink nyomán kötelessé-
günknek érezzük, hogy ha sze-
rény eszközökkel is, de támo-
gassuk a hazai széppróza kép-
viselôit is.  Például az Ünnepi
Könyvhétre készült egyik ki-
tûnô könyvünk, a Tizenkét
evangélium címû regény,
amely Kapitány Gábor tolmá-
csolásában fejtegeti az élet
alapkérdéseit: lehetséges-e az
eszmék megvalósulása a társa-
dalomban? 
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Az új nevek
bevezetése 
egyre 
kockázatosabb
I. P. C. Kiadó
Ivanics István
igazgató

■ A nyolcvanas évek végén
újdonságnak számító sorozat
indult IPM-könyvtár néven,
melynek köteteit újságos
standokon és üzletekben egy-
aránt terjesztették. A könyvek
igényes szórakoztató olvas-
mányt kínáltak minden ko-
rosztálynak. Leginkább poli-
tikai krimikrôl volt szó, de a
szerzôk között szerepelt Ro-
bin Cook is. Az IPM Maga-
zin alapító fôszerkesztôje,
Ivanics István indította útjára
a sorozatot. Akkoriban még
nem léteztek magánkiadók, a
lektûr irodalom javát a Mag-
vetô, vagy az Európa Kiadó
gondozta. A megjelent mû-
vek azonban korántsem elégí-
tették ki a keresletet. Az IPM-
könyvtár szerzôi között, a
már említett Robin Cook
mellett, olyan írók mûvei ke-
rültek a hazai olvasók kezébe,
mint James Clavell, Robert
Ludlum, Frederick Forsyth,
Alistar Maclean. Sokak szá-
mára nyilván csak ponyvare-
gényt jelentettek mûveik, ám
mások éppen ekkor kaptak rá
a szórakoztató irodalom e sa-
játos mûfajára. Noha az IPM-
könyvtár, a színvonalas ma-
gazinhoz hasonlóan, ma már
csupán emlék, antikváriumok
polcain található olvasmány,
a sorozat megújult formában
életben maradt Ivanics István
jóvoltából. Az I.P.C.-köny-
vek kiadójaként évi 25–30 re-
gényt ad ki folyamatosan.

Mint Ivanics István el-
mondta, a kiadók jó része
szakosodott, arculatot vál-
tott, ám az I. P. C. továbbra
is változatlanul a politikai kri-
mik mellett marad. Korábban
egy Robin Cook-regény
150–200 ezer példányban fo-
gyott el, manapság az is siker,
ha 30 ezret el tudnak adni.
Nem az olvasók érdeklôdése
csökkent. Erre a mûfajra
továbbra is nagy az igény, ám

a kiadók elszaporodása miatt
túlkínálat van. Az olvasók
egyre gyakrabban kényszerül-
nek választásra, hogy melyik
mûvet vigyék a pénztárhoz az
üzletben. A könyvpiacon ki-
harcolt helyzetüket úgy igye-
keznek megôrizni, hogy to-
vábbra is kizárólag a már em-
lített nagynevû szerzôk regé-
nyeit adják ki, és a névsort
bôvítik az azóta befutott
írókkal, mint például Ste-
phen Coonts, vagy Glenn
Meade.

– Az új nevek bevezetése
manapság egyre kockázato-
sabb – mondta el Ivanics Ist-
ván. – Egyes próbálkozásaim,
például Richard Howard
Bonnaparte-sorozata kimon-
dott bukást jelentettek, mert
nem vették meg a könyvet. A
sikeres megjelentetésben
meghatározó szerep jutna a
televíziós reklámnak, ha a ki-
adók ezt a költséget megen-
gedhetnék maguknak. Jelen-
leg az összes média közül
egyedül a televíziónak van
igazi ereje, ám a reklámidô
megfizethetetlenül magas.
Nem is látni a képernyôn
könyvreklámokat. Egy 5–6
ezer példányban kiadott re-
gény nem hozza vissza azt az
összeget, amelyet reklámra
kellene fordítani. Magasabb
példányszámban pedig nem
biztos, hogy eladható a mû.
Ez a példányszám tulajdon-
képpen nem irreális. Nyuga-
ton, mondjuk Hollandiában
is körülbelül ekkora példány-
számban adnak ki egy lektûrt.
Csak ott sokkal drágább, nem
csupán a magyar bérviszo-
nyokhoz képest.

Nálunk hozzávetôleg a ki-
adott példányszám fele ad-
ható el teljes áron, a maradé-
kot pedig leértékeléssel lehet
kiárusítani.

Ivanics István elmondta,
hogy május és szeptember
között nem adnak ki új regé-
nyeket, mivel terjesztôjük, a
Tótágas ilyenkor nem vesz át
újdonságokat. Májusig kell
kiadniuk azokat az olvasmá-
nyokat, amelyeket a nyáron
pihenni vágyóknak szánnak.
Politikai krimirôl lévén szó,
ez elsôsorban a férfiak ked-
velt olvasmányának számít.

Útikönyvek
és atlaszok
a szélrózsa minden
irányából
Cartographia
Dr. Papp-Váry Árpád
ügyvezetô igazgató

■ A térkép és az útikönyv nem
csupán az idegenforgalom nél-
külözhetetlen kelléke lehet,
közvetve hatással van az elma-
radott települések infra–
strukturális fejlôdésére is –vall-
ja dr. Papp-Váry Árpád, a Car-
tographia Kft. ügyvezetô igaz-
gatója. Ha egy területrôl térké-
pet adnak ki, ott rövidesen fel-
tûnnek a turisták is. Minél töb-
ben látogatnak el a szóban
forgó településre, annál na-
gyobb igény jelentkezik az inf-
rastruktúra fejlesztésére, ha sze-
retnék megôrizni a terület ide-
genforgalmi vonzerejét. A Car-
tographia Kiadó célja, hogy tér-
képeik és útikönyveik révén
minél több turistát vezessenek
el olyan területre, mely koráb-
ban ismeretlen, ,,fehér folt”
volt számára.

Mint az ügyvezetô igazgató
elmondta, térképeik és úti-
könyveik egyenletesen fogynak
az év során. Márciusban töb-
ben vásárolnak turistatérképet
és útikönyvet, a karácsonyi ün-
nepek elôtt pedig a világatla-
szok iránt nô az érdeklôdés.

– A cég újjáalakulása után éve-
kig csakis térképeket adtak ki. Mi-
óta jelentetnek meg útikönyveket?

– Tizenkét éve folyamatosan
útikönyveket is kiadunk. Az
útikönyv és a térkép szorosan
kapcsolódik össze, egyik kiegé-
szíti a másikat. Szeretnénk el-
érni, hogy aki térképet, vagy
útikönyvet keres arról a terület-
rôl, ahová utazni szeretne, az
vásároljon a másik ,,mûfajból”
is. Hat magyarországi útiköny-
vet adtunk ki. Az elvégzett pi-
ackutatásaink szerint a turisták
jelentôs része igényli a tájle-
írást, és a területre vonatkozó
legfontosabb információkat.
Ezt az igényt felismerve két év-
vel ezelôtt új sorozatot indítot-
tunk, mely turistaatlasz és úti-
könyv is egyben. Az elsô kötet
a Mátrát mutatta be, majd
megjelent a Börzsöny, a Pilis és

a Visegrádi-hegység is. Ebben a
sorozatban külön köteteket
szenteltünk az Országos Kék-
túra útvonalának. A legapróbb
részletekig igyekszünk segíteni
a turisták tájékozódását, külön
jelöljük a kerékpárutakat, a gya-
logos útvonalakat, a vízisport-
lehetôségeket, és az erdei kis-
vasút vonalait.  Különbözô úti-
könyveket kínálunk azoknak,
akik vonattal vagy autóval in-
dulnak külföldre. Korábban az
idegen nyelvû útikönyveket
fordítottuk le, de újabban in-
kább magyar szerzôket kérünk
fel az együttmûködésre. Ôk
egészen más szempontból kísé-
rik figyelemmel a bemuta-
tandó vidéket, számtalan olyan
magyar turistát érdeklô, apró
momentumot is kiemelnek,
mely a külföldi író figyelmét
esetleg elkerüli. Erdély és Hor-
vátország esetében már magyar
szerzôkkel dolgoztunk együtt.
Az elôkészületben lévô Prága
és Csehország esetében is így
lesz.

– Miként oldják meg kiadvá-
nyaik finanszírozását?

– A Kéktúrát bemutató köte-
teket a Ifjúsági és Sportminisz-
térium támogatta.  Általában a
helyi önkormányzatok támo-
gatják kiadványaink megjelené-
sét. Nekik is érdekükben áll,
hogy színvonalas kiadvány fog-
lalkozzék környezetükkel. Há-
rom atlaszunkhoz, a Bükköt, a
Mecseket és július közepén
megjelenô, a Balatonfelvidéket
megismertetô könyvünkhöz
pedig a Széchenyi- terv pályá-
zata révén kaptunk támogatást.

– Hogyan oldják meg a terjesz-
tést?

– Vannak saját terjesztôink,
akik közvetlenül juttatják el or-
szágszerte a térkép- és könyves-
boltokba, a bevásárlóközpon-
tokba és benzinkutakhoz kiad-
ványainkat. Kapcsolatban va-
gyunk az országos könyvüzlet-
hálózatokkal, így a Libri, vala-
mint a Líra és Lant boltjaiban
megvásárolhatók könyveink és
térképeink. Budapesten két sa-
ját üzletünk van, egyik a Tér-
képszaküzletünk, a Bosnyák té-
ren, másik a Földgömb- és tér-
képbolt a Bajcsy-Zsilinszky
úton.

B. L.
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K Ö N Y V K I A D Á S  N Y Á R O N
Biztos tippek
utazóknak
Beszélgetés 
a Marco Polo 
útikönyvekrôl

A Magyar Könyvklub nyári
katalógusában többek között
ezt írja Ambrus Éva kiadóigaz-
gató: „Remélem, más is így
van vele, nemcsak én: amikor
összekészítem a nyaraláshoz
feltétlenül szükséges holmit,
mindig a könyvekkel kezdem.
Nincs unalmasabb, mint egy
forró nyári nap könyv nélkül!
Ebben a katalógusban csupa
finom nyári csalogatót talál-
nak[…]Kellenek még termé-
szetesen megbízható, jó úti-
könyvek és térképek is: Marco
Polo címszó alatt mindezeket
megtalálja nálunk”. Hozzáte-
szem, nincs a világnak olyan
sarka, ahol ne bukkannának
föl honfitársaink. Fölkészület-
lenül, egy jó térkép illetve úti-
könyv nélkül elindulni több
mint dôreség.
– Ki „fedezte fel” ezt a hasznos,
könnyen kezelhetô, és nem is
drága sorozatot?

– Úgy került sor a sorozat ki-
adására, hogy hosszú ideig ku-
tattunk útikönyvek után. Az
volt az elképzelésünk, hogy
nem drága, de rendkívül prak-
tikus útikönyveket adjunk ki.
Végül is aztán az én ötletem
volt, hogy a „Marco Poló”-t
vegyük át, egyszerûen azért,
mert bármerre jártam a világ-
ban, vagy benzinkutaknál,
vagy a repülôtéren, valahol
megláttam a nagyon feltûnô,
piros-sárga állványt, amelye-

ken ezek a könyvek hihetetlen
mennyiségben ott sorakoztak.
Az eredeti kiadó a legnagyobb
német tépképkiadó, a Mairs
Geographischer Verlag, amely
térképektôl kezdve autóatla-
szokon keresztül többfajta úti-
könyvig mindent kínál. A leg-
szimpatikusabb náluk az,
amirôl aztán személyesen is
meggyôzôdtünk, hogy két-
évente aktualizálják a könyve-
ket. Azonkívül úgy íratják meg
a könyvet, hogy nem arra ba-
zíroznak, hogy hirdetôket
szervezzenek bele, hanem
ezek kifejezetten olyan úti-
könyvek, ahol nem jelenhet-
nek meg az illetô területrôl
hirdetések. Vagyis aki írja
(többnyire jó tollú újságíró),
az teljesen független, elmegy
egy adott területre, és ott az
ott lakóktól szedi össze az in-
formációkat. Ô maga mindezt
kipróbálja, pontos adatokat
közöl, ezáltal a könyv egy va-
lódi bedekker. Én is kipróbál-
tam: Dubrovnikban valóban
ott volt az az étterem, valóban
élô zene volt, és valóban este
kilenckor kezdôdött a zene és
éjfélig tartott. Tehát a legap-
róbb részletekig ügyelnek arra,
hogy pontosak legyenek. A
másik nagy elôny, hogy miu-
tán a Mairs térképkiadó is, na-
gyon sok jó kis belsô térkép,
várostérkép található a köte-
tekben, s az oda vezetô autó-
utakat is feltüntetik. Azonkí-
vül a szerzô ad egy kis törté-
neti, kultúrtörténeti leírást,
felhívja a figyelmet érdekessé-
gekre. Ténylegesen azt tartja
szem elôtt, hogy aki egy tízna-
pos, kéthetes útra elmegy, mi
mindent találhat meg adott
helyen, és közben mik azok a
dolgok, amelyek kényelmessé
teszik számára azt az egy-két
hetet.

– Hogyan állították össze a so-
rozatot a hazai igényeknek megfe-
lelôen?

– A sorozat darabjait úgy vá-
logattuk össze, hogy utazási
irodáktól megkérdeztük, me-
lyek a legkedveltebb úticélok a
magyar turisták számára. Így
2001-ben tíz kötetet adtunk
ki, pl. Égei-tengeri görög szi-
getek,  A dalmát tengerpart,
Toscana, Costa del Sol, Kréta,
Costa brava. Ezek azok a he-

lyek, amelyeket a magyar tu-
risták a legszívesebben keres-
nek fel. Aztán egy nagyon ér-
dekes dolog történt, utazási
irodáktól kaptuk a jelzést, tö-
megesen keresik fel tôlünk a
nagyon távoli, egzotikus tája-
kat. Így megjelenik majd kötet
Thaiföldrôl, a Karib-szige-
tekrôl, a Kanári-szigetekrôl. A
legsikeresebb kiadvány eddig a
dalmát tengerpartot bemutató
kötetünk volt, amelybôl most
már a 3. utánnyomás jött ki ta-
valy óta. Az elsô tíz kötet
négyezer példányban jelent
meg, és hál’ isten, mindegyi-
ket utána kellett nyomni az
idén, ami azt mutatja, hogy a
Marco Polo mint sorozatnév
ismertté vált. Úgy idôzítet-
tünk, hogy tavaly ôsszel kiad-
tunk még  három kötetet a té-
len nyárba indulóknak, távo-
labbi, melegebb vidékekrôl
szóló könyveket, aztán követ-
keztek a nagyvárosok: Lon-
don, Párizs, New York, Róma.
Ebben a katalógusunkban már
húsz cím található. Azt hi-
szem, mostanra már körbefog-
tuk a valóban népszerû helye-

ket, most már lehet messzebb
is menni. Ôsszel megjelenik
három kötet: Thaiföld, Amsz-
terdam, Prága. Tavasszal foly-
tatjuk a sorozatot hét kötettel,
tehát a jövô évi utazási sze-
zonra harminc könyvünk lesz
a kínálatban, az ahhoz tartozó
tépképekkel. Mindezt meg le-
het majd találni a könyvesbol-
tokban – egyelôre a legtöbbet
természetesen a saját könyves-
boltjainkban, de remélem,
egyre inkább terjeszkedni tu-

dunk továbbra is. Ami az árat
illeti: kötetenként kétezer fo-
rint alatt van a kereskedelmi
ár (1990 Ft), a klubár pedig
csak 1690 Ft. Aki kiad
100–140 ezer Ft-ot egy ilyen
útra, annak ez nyilván nem
drága. Hadd meséljem el egy
jópofa tapasztalatomat: a né-
met kiadó a múlt héten el-
hozta nekünk Budapest úti-
könyvüket, egyelôre németül,
amit szintén árusítunk majd.
A vendégeket meghívtuk egy
vacsorázóhelyre, és amikor le
akartuk írni nekik a címet,
ahova megyünk, hogy oda ta-
láljanak taxival, fölütötték az
útikönyvet és máris mondták
az étterem nevét, megnevez-
ték az utcát, az ô szerzôjük is
pontosan ezt a vendéglôt ja-
vasolja, hogy oda el kell men-
ni. Ennél jobban nem tud-
nám igazolni ezeknek a köte-
teknek a megbízhatóságát.
Most már tulajdonképpen
úgy vásároljuk a további köte-
teket, hogy azok felfrissített
változatok. Azt mondják, két-
három év egy kiadvány élet-
tartama, és azután azonnal ak-
tualizálni kell.

– Milyen terjedelmûek és milyen
formátumúak ezek a könyvek?

– Ezek átlag 120 oldalas kis
(8,5x19 cm méretû) zsebköny-
vek, könnyen bele lehet ôket
tenni a hátizsákba, tarisznyá-
ba. Hosszú leírást nemigen ad-
nak, könnyen föl lehet ké-
szülni belôlük, hogy mit fog
ott látni, ahova elmegy az em-
ber. Utána úgyis a saját élmé-
nyünk alapján döntjük el,
megérte-e odamenni és meg-
nézni azt a nevezetességet. A
kultúrturizmushoz inkább a
hagyományos, leíró útikönyv
kell, a mi sorozatunk kifejezet-
ten az egy-két hetes turistauta-
kra indulóknak felel meg. An-
nak is jó, aki múzeumot akar
megtekinteni, de annak is, aki
el akar menni a piacra is. Meg-
mondja például, hogy melyik
napokon mettôl meddig ren-
dezik a bolhapiacokat. A köte-
tek színesen illusztráltak, a
formátumból adódóan nem
óriási, kétoldalas képekkel
vannak teli, de  nagyon han-
gulatos, jó fotókkal csinálnak
kedvet az utazáshoz.

Cs. A.
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1.
Sokféle jó könyv közül próbá-

lok, ha röviden is, olvasnivalót
kínálni a gyerekeknek, abban a
reményben, hogy mostanság
több idejük jut az olvasásra.

Az elsô, nagyalakú, kemény fe-
deles kiadvány hagyományos
mûfaji megjelölése képregény
volna, ám a Passage Kiadó új so-
rozatának (a Marcinak) elsô kö-
tete rövid epizódokat, képtörté-
neteket tartalmaz, amelyek több-
nyire valamilyen csínyrôl,
trükkrôl, buliról, szóval vidám
dologról szólnak, de szó van
bennük a szerelemrôl, féltékeny-
ségrôl és öregségrôl is. A jópofa
történetek állandó szereplôi:
Marci, Anyu, Apu és Papó, a
nagypapa, meg Marci kínai osz-
tálytársnôje, Chen.

„Csupa igaz történet”-et mond
el az Olvasni jó! sorozat egy-egy
kis, színesen illusztrált kötete.
Mai témánkba vágó élményeit
meséli el Julcsi: úgy érzi, hogy
kevés a zsebpénze, hát szeretne
gyorsan és egyszerûen egy kis
pénzt keresni. Amíg a barátnôi
nyaralnak, ô vigyáz kedvenc álla-
taikra. Magától értetôdik, köny-
nyen akad baj a halakkal, a hör-
csögökkel. De ki ne szeretné
megtudni, miért neveznek Ro-
naldónak egy teknôst, és hogyan
kerül a bank bombabiztos széf-
jébe egy brazíliai madárpók?

„Kedves Szüleim! Jól viselke-
dek, mindent megeszek, jól ér-
zem magam, és szeretném, ha ír-
nátok egy felmentést Grábla pa-
rancsnoknak, hogy nem kell

csendespihenôznöm, olyat írja-
tok, mint a tanító néninek, hogy
családi okok miatt nem írtam
meg a számtan-házifeladatot,
amikor nem tudtuk megoldani a
szöveges példát a papával…” A
kis Nicolas nyaral, életében
elôször van táborban, és a tábo-
rozás az tényleg tök baró. (Sze-
rintem a Kis Nicolas sorozatnak
mind az öt kötete, nem csak az
elôbb említett.)

A nyárhoz, a nyaraláshoz hoz-
zátartozik (különösen a tizenéve-
kesek számára) a romantika. Aki
romantikus (szerelmes) regénye-
ket akar olvasni (esôs napokon,
aktív ábrándozás helyett), gazdag
választékból jobbnál-jobb sztorik
közül válogathat a Te + Én =
sorozatból. Az elsô hat kötet: Fiú
a szomszédból, A szívtipró, Ran-
devú a Szerelem-parton, Lily B.
naplója, Melletted állok, Ki ez a
lány? A harmadik kötet nemcsak
nyárra való, hanem egy nyárról
szóló olvasmányt kínál: Amanda
megtudja, hogy a vakáció alatt
újra találkozik Rodrigóval, akibe
titkon még mindig szerelmes. Ez
persze klassz, de az elmúlt négy
év alatt a lány jócskán meghízott!
Szerencsére Amanda kitartó, van
humorérzéke és a nagyinál Porni-
chet-ben egy nagyon jó ba-
rátnôre tesz szert. A nagyi is kap-
csol: fogyózni kell, nincs többé
desszert!

Ha én mennék nyaralni, bátran
vinnék magammal olyan könyve-
ket is, amelyeken jókat lehet iz-
gulni, mondjuk, A balszerencse
áradása sorozatból A rejtélyes levél
címû kötetet, amely történetesen
így kezdôdik: „A Baudelaire gye-

rekek, amint a Damoklesz-dokk-
ban a csomagjaikon üldögéltek,
vakációra készülô kis csapatnak
tûnhettek, azonban valójában
éppen Josephin nénjükhöz utaz-
tak. A Zötyögô gôzhajó átszállí-
totta ôket a Fájdalom taván, és
bárki úgy vélhette volna, hogy
csakis kellemes, jó élet várhat a
gyerekekre az új rokon mellett.
Sajnos a helyzet korántsem ez!”
Így aztán tovább drukkolhatunk
a három árváért: izgulhatunk
újabb bizarr kalandjaikon, élvez-
hetjük a szerzô sajátos (nyelvi, in-
tellektuális) humorát.

A Libabôr sorozat, amely
ugyancsak rejtélyes, borzongató
eseteket mesél el, már a 13-as
számú kötethez ért. Ennek
fôhôse, Jerry új otthonuk poros
padlásán egy (különös) zongo-
rára bukkan. Magától ér-
tetôdônek tûnik az ötlet: a fiú ta-
nuljon zongorázni. Csakhogy a
zongoratanár igen furcsán visel-
kedik: érthetetlen, hogy men-
nyire izgatja ezt az embert Jerry
keze. Aztán fura dolgok jutnak
Jerry fülébe, rémtörténetek Mr.
Shreek tanítványairól, akik el-
mentek a zeneiskolába, és soha-
sem tértek onnan vissza…

Bizonyára sokan megkedvelték
már a két elválaszthatatlan ba-
rátnôt, Ninát & Nickit, akik hete-
dikesek egy bajorországi kisváros
gimijében. Az utolsó órán a Ba-
goly (azaz Scholz tanárnô) beje-
lenti: szeptembertôl bevezetik a
koedukációt! Fiúk jönnek az ed-
digi lányosztályba. Ám ezen a
nyáron nem ez foglalkoztatja a
lányokat. Megmarad-e vajon Ni-
náék tóparti családi fogadója,
vagy egy szélhámos üzelmeinek
esik áldozatul? Egybôl kiszúrják
ugyanis, hogy a Nina roppant
csinos nôvérének udvarló ingat-
lanügynök simlis alak. Merész

tervet szônek, a parti ôrség és a
sportegylet nyári ünnepségére
egy kis meglepetést készítenek az
„ingatlancápának.” Gaby
Schuster kötetének elôzménye:
Padszomszédok, Smaragdmedál.
(Pöttyös könyvek)

Jake, Rachel, Cassie, Tobias és
Marco az átlaggyerekek hétköz-
napi életét élték egy bizonyos
pénteki napig. Akkor leszáll egy
repülô csészealj a közelükben, és
találkoznak egy jó meg számos
gonosz ûrlénnyel. És olyan ké-
pesség birtokába jutnak, melynek
segítségével bármely állat alakját
felölthetik. (Az alakváltozás ké-
pessége miatt nevezik magukat
animorfoknak.) Szükségük is van
erre a hatalomra, mert kíméletlen
ellenséggel kell felvenniük a har-
cot. Az idegen lények, egyfajta
élôsködôk már százszámra beköl-
töztek emberekbe, átvették az
emberi létformát, így akarják el-
pusztítani az emberiséget. Szinte
lehetetlen megállapítani, ki va-
lódi ember és ki ún. kontroller,
gazdalény. Az Animorfok soroza-
ton különösen a sci-fit kedvelôk
szórakozhatnak nagyon jól.   

Laudrec – Cauvin: Hopp, egy légy!
Passage Kiadó, 48 old., 1490 Ft;
Claude Clément – Christel Desmoi-
naux: Julcsi pénzt keres. Passage, 42
old., 590 Ft; Sempé – Goscinny: Ni-
colas nyaral. Sík Kiadó, 117 old.,
1200 Ft; Lemony Snicket: A rejté-
lyes levél. Egmont Kiadó, 202 old.
1290 Ft; Gaby Schuster: Merész ter-
vek. Móra Kiadó, 116 old., 950 Ft;
R. L. Stine: Zongoraleckék. Passage,
120 old., 690 Ft;  Michel Amelin:
Randevú a Szerelem-parton. Passa-
ge, 118 old., 690 Ft; K. A. Applega-
te: Az invázió. Passage, 196 old.,
790 Ft;

(Csokonai) 

K Ö N Y V K I A D Á S  N Y Á R O N

Gyerekkönyv-ajánló
Olvasnivaló nyárra és a nyárról 
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Litang nem messze Thim-
putól, festôi környezetben,
másfél ezer méter magasság-
ban található. A csendes lá-
makolostor békéje hamaro-
san véget ér: egyik gyilkos-
ság a másikat követi, a ko-
lostorhoz közeli sírkertben
vérfagyasztó szertartások
történnek, szabadulásra
képtelen lelkek kóborolnak
a környéken. A kolostor ti-
tokzatos falai között felbuk-
kanó elbeszélôre, Leslie L.
Lawrence-re vár a feladat,
hogy a kusza bûnügy szálait
kibogozza.  Eredetileg azért
érkezett, hogy egy nemrégi-
ben felfedezett, régi köny-
vet tanulmányozzon. Egy
vándorszerzetestôl hallotta
Indiában, a dalai láma szék-
helyén, hogy Litangban
ôriznek egy kéziratot, amely
jelentôsen különbözik a
már ismertektôl. A hátbor-
zongató titkokkal azonban
nem a kíváncsi tekintetek
elôl féltve ôrzött iratok
megismerésekor szembesül.
A szerzô nem térhet ki sorsa
elôl, elmaradhatatlan revol-
verével, békésen pipázgatva
megoldja a világi és túlvilági
rejtélyeket.
A fegyver és a pipa a fiók-

ban marad beszélgetésünk
közben, a teraszon halkan
csilingelô csengettyû, fel-
idézi a kolostorok hangula-
tát az orientalista szerzô ott-
honában.

– A csöd létezô szertartás?
Honnét szerzett tudomást
errôl?
– A csöd nevû szertartás

még a lámaizmus elôtti hit-
világhoz kapcsolódik. A be-

avatottak ilyenkor darabol-
ták fel a halottakat és lako-
maként az isteneknek aján-
lották a szakrális szertartás
során eltávolított szerveket.
A keselyûk, vagy farkasok
képében érkezô istenek pe-
dig elfogadták az áldozatot.
A buddhizmus ezt a szertar-
tást nem vette át, így a hete-
dik század után kis híján el-
feledkeztek róla a szerzete-
sek. Rituális táncként, mely-
ben az áldozatot csak jelké-
pesen mutatják be, mind a
mai napig megôrizte a ha-
gyomány. Az évszázadok
során a rítus megszelídült.
A csödnek nincs hivatalos
ünnepnapja, a ceremónia lé-
nyege az istenek megvendé-
gelése. Tibetben számtalan
rituális táncot, áldozatot lát-
tam, csödöt azonban még so-
hasem. A szakirodalmából
azonban pontosan tudni, ho-
gyan hajtották végre régen és
napjainkban. A téma kiváló
ismerôje és kutatója, a francia
Alexandra David-Neel köny-
vében olvastam errôl elôször.
Ha Kínában járok, mindig
kapcsolatba lépek azokkal,
akik áldozatai voltak a kultu-
rális forradalomnak. Ôk ré-
mületbe ejtô történeteket
ôriznek azokról az évekrôl,
amikor a tibeti kolostorokat
lerombolták és a szerzetese-
ket bebörtönözték.
A boszorkányüldözés során
igyekeztek minél több kin-
cset és dokumentumot elrej-
teni a kínaiak elôl. Ezek egy
része máig nem került elô.
Sokszor gondoltam arra, ho-
gyan lehetne tudomást sze-
rezni a féltve ôrzött titkok

hollétérôl. Ekkor jutott
eszembe az a titokzatos
bûnténysorozat, melyet a re-
gényben elmesélek.

– Minden alkalommal felke-
resi a helyszínt, ahol a regénye
játszódik?

– Ha lehetôségem van rá,
akkor igen. A regényeim
helyszínéül szolgáló orszá-
gok közül némelyikbe több-
ször visszatértem. Hiába lát-
tam például tibeti kolosto-
rokat. Ha nincs elôttem ép-
pen az, amelyikbe a cselek-
ményt elhelyezem, nem tu-
dom életszerûen lefesteni a
környezetet, mert az apró
részleteket nem ôrzi meg
örökké az emlékezet.
Novemberben megjelenô új
regényem helyszíne Mexikó.
Két hónapot töltöttem ott,
jártam a piramisvárosokat, a
falvakat, kutattam az elfele-
dett és a mai kultúrák jelleg-
zetességeit, figyeltem az em-
bereket. Muszáj megismer-
kednem velük, hogy hitele-
sen írhassak róluk. Mindig
kínosan ügyelek az eredeti-
ségre. Könyveimet nem csu-
pán szórakoztató regénynek
tekintem, törekszem arra is,
hogy gyarapítsam az olvasó
ismereteit az egzotikus tájak-
ról. Mielôtt munkához fo-
gok, alaposan felkészülök ab-
ból az országból, ahová ké-
szülök. Gyûjtöm a munkám-
hoz nélkülözhetetlen idegen
nyelvû szakirodalmat.

– A vendéglátói tudják, hogy
regényt ír róluk?

– Nem is sejtik. Sohasem
beszélek a munkámról, csak
ha szükséges. Például a
Csöd helyszínén, Tibetben
is csak annyit tudnak, hogy
tanár vagyok, aki kutatja a
történetüket. Nem hiszem,
hogy örülnének, ha megtud-
nák, mire készülök.

– Ki olvassa elôször a regé-
nyeit odahaza?

– Korábban a középiskolás
fiam ,,lektorált” engem
elsôként. Emlékszem néha
még beleszólást is engedtem
neki a történet alakulásába.
A regényt persze nem írtam
át a kedvéért, mindössze
annyit kért, hogy az egyik
szereplô maradjon életben.
Engedtem a kérésnek. Az
évek múltával azonban a fi-
amnak már nincs elegendô

ideje naponta olvasni a ké-
szülô fejezeteket. Azóta a
feleségem szokta elolvasni a
napi penzumot. Utána ter-
mészetesen a kiadóhoz ke-
rül a kézirat.

– A kiadó beleszólhat a törté-
netbe, vagy a helyszínbe?

– Van egy megállapodás a
mûveimet gondozó Gesta
Könyvkiadó és köztem,
hogy elôzetesen egyeztetem
velük a helyszínt és körvo-
nalazom a cselekményt.
Egymás után nem írhatok
azonos tájon játszódó, ha-
sonló jellegû bûnügyi regé-
nyeket, mert az olvasó ezt
nyilván megunná. Meghatá-
roztuk azt is, hogy az egyes
mûvek nyolcvanezer pél-
dányban kerülnek kiadásra.  

– Van olyan téma, amelyet
bármilyen okból eddig nem tu-
dott megírni?

– Eddig mindent papírra
vethettem, amit eltervez-
tem. Szívesen folytatom ad-
dig, amíg az olvasóimnak és
nekem is örömöt okoz ez a
munka. 

– Régen nemcsak a tudomá-
nyos munkái jelentek meg
Lôrincz L. László néven, ha-
nem a kalandregényei is. Nincs
olyan olvasója, aki ne tudná,
hogy ki rejtôzik a Leslie L.
Lawrence álnév mögött. Mit
gondol, ír még kalandregényt
álnév nélkül?

– Nem hiszem. Az olvasók
ezen a néven ismerték meg a
történeteim fôhôsét, aki így
szerepel szerzôként is.
Ilyenkor nem érdemes vál-
toztatással kísérletezni.
Inkább arra koncentrálok,
hogy mindenkihez jusson el
az új munkám, aki kedveli a
történeteimet. Sajnos a
könyv ára egyre magasabb.
Nálam az egyik legfontosabb
szempont, hogy könyveimet
elérhetô áron terjesszék.

Borbély László

Omladozó kolostorok,

hajmeresztô szertartások
Beszélgetés Lôrincz L. Lászlóval

A halálkiáltók, a halott lelkét a testbôl kiszabadító tibeti szerze-
tesek már szerepeltek Lôrincz L. László korábbi kalandregényé-
ben. A halálkiáltók visszatérnek a szerzô új mûvében, melyben
megismerünk egy másik misztikus szertartást, a csödöt. A Csöd
címû, Két sápadt szerzetes alcímû regényében Lôrincz L. László
újra kézen fogja az olvasót, és elvezeti Tibet egyik barátságosan
omladozó kolostorába.
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Az ifjú Lin-csi aznap nagyon lassan haladt.
Megnézett minden fûszálat, megérintett
minden bokrot, amelyet elhagyott. Mire a
falu szélére ért, már majdnem alkonyodott.

– Az utazók mind korán kelnek. Nálam
senki sem utazik messzebbre, mégis átalud-
tam a fél napot… Aludni mindig sokat fo-
gok – határozta el. Közben nézte a halvá-
nyodó Napot és az égen máris ott vöröslô
Holdat. – Aludni sokat fogok. – Ez volt az
ifjú Lin-csi egyetlen határozott elképzelése
a jövôrôl. És az, hogy a Holdat esténként
többször is megnézi magának. Elbûvölte a
Hold változékonysága. Fényének sejtelmes
sugárzása. Beleborzongott, amikor elgon-
dolta, milyen lenne nélküle a világ. Jéggé
dermedt sötétség, vak némaság.

Az út szélén ciprusfa tornyosodott. Ami-
kor Lin-csi elérte, sûrû zöldjébôl mintha a
fa tündére lépett volna elé. Holdarcú volt,
lótuszszemének fekete fénye. Nem Lin-csi-
re nézett. Talán neki is volt egy pillangója,
azt követte tekintetével. Az a lepke ott röp-
dösött valahol messze Lin-csi mögött. Lin-
csi nem ismerte a lányt a faluból, de a falu-
siakról se tudott sokat. Jólesett volna figyel-
mesen szemügyre vennie arcát, indaszerû
vékonyságát. De illetlenségnek érezte ilyen
közelrôl. Mire pedig visszanézett rá, a fa
tündére eltûnt. Csak a Hold ezüstje fény-
lett. A már szinte teljessé gömbölyödött
Hold mozdulatlan állt az égen. Lin-csi ván-
doréveinek társa elmélyülten, tûnôdve
nézte a fiút. Ô meg a Holdat.

– Hol van a lakásod? Hol van lakása a lep-
kének, hol a tündérnek? Hol van lakása az
embernek? – kérdezte Lin-csi a Holdtól. –
Hol van? Merre van?

Még közel a szülôi háztól az ifjú Lin-csi
olyan szorongva gondolt minderre, hogy
majdnem észre se vette, milyen otthonos
az éjszaka. A Hold fénye tette azzá.

– A tündér otthonává teszi a fát, a lepke a
fûszálat vagy a falevelet. Az ember az egész
Ég alatti világot. Bárhol lehet hát lakása.
Csakhogy ez épp olyan, mintha sehol se
lenne – gondolta Lin-csi, s a rémülettôl
még lassabban emelgette a lábát. – Bárhol
meglelheti. Sehol sem találhatja – ismétel-
gette magában a jövô megsejtett ígéreteit.
Szinte óvatosan lépkedett, mintha meg-
nyílhatna alatta a föld.

3.

Aznap éjjel az ifjú Lin-csit végigkísérte út-
ján a Hold. Egyetlen pillanatra sem takarta

felhô, egyetlen pillanatra sem homályosult
el a fénye.  Régebben mindig Lin-csi bá-
multa ôt, most inkább ô figyelte Lin-csit.
Élénken, kitartóan, kíváncsian.

– Nem leszek ôrzôd, nincs oly hatalmam.
De leszek vezetôd fenyvesek tövén,
szakadék közepén, hegyi ér felett, 
száz zuhatagot, száz meredeket 
bejársz majd velem, én pedig veled. 

– tûnôdött a Hold, követve az éj ifjú ván-
dorát. Lin-csi olykor fölsandított rá, ô is el-
tûnôdött.

–Lehetsz-e ôrzôm, van-e hatalmad?
Leszel-e vezetôm fenyvesek tövén, 
szakadék közepén, hegyi ér felett, 
száz zuhatagot, száz meredeket 
bejársz-e velem, én pedig veled?

Vagy talán balgának ítélsz, hogy ily tája-
kon keresem a hazám? Az ember valóban
az Ég alatti világban találja meg otthonát?
Valóban itt kell keresnem? – A Holdra te-
kintve Lin-csi most is gyorsan megfeledke-
zett földi céljairól. De a földi úton járva so-
hasem tudta feledni az égi reményeket.

– Az ember talán égi származék? Azért
fordul így az Ég felé? Azért tölti el vágya-
kozás? Mire való akkor a földi lét? Mire
való az emberi élet harminchatezer napja? – A
holdfényes éjszakákon nem volt Lin-csiben
kétség: az ember égi lény. A napfényes reg-
geleken nem volt Lin-csiben kétség: az em-
ber földi lény.

Messzi estek már a kis faluk Lin-csi útjá-
tól, amikor az éjszakai ég világosodni kez-
dett. A néma, dermedt csendben hattyúcsa-
pat húzott el magasan, a Nap még a keleti
hegyek mögött mozdulatlan állt. De már
színekkel telt meg az égbolt. Aranysárkány-,
jádesárkány-, azúrsárkány-színekkel.

Lin-csi egy tóparton megállt. Félig nyílt
lótuszok szirmain harmatcseppek csillan-
tak. Tündéri ujjak munkája. Úgy szórták
hajnali gyöngyeiket a fehér szirmokra,
hogy a virág a víz tükrén meg sem billent.
És a parton a gyenge fûszál meg sem hajolt.
Lin-csi nézte a lótuszkelyheket,  nézte a fû-
szálat. Nézte a harmatcseppet, az egyszerre
égi és földi csodát. 

4.

Egy nap az ifjú Lin-csi fáradtan ébredt. A
nagy hôségben nem tudta kipihenni éji út-
ját. A földeken már gyomlálták a rizst, a ta-
von szedték a lótuszvirágot az asszonyok,
amikor Lin-csi egy fûzfa lombja alatt össze-
gömbölyödve elaludt. A lomb temploma
egészen a ló órájáig ôrizte Lin-csi álmát, de
a déli Nap forrósága áttörte a falát.

– Ha, mondjuk, császári elôkelôség len-
nék, palotám hûvös termeiben most ked-
vemre alhatnék. Alhatnék a Naptól.

De nem alhatnék a hivataltól. Elöljáróim
parancsaitól – morgolódott magában Lin-
csi. – Hová kell felküzdenie magát annak,
aki eleget akar aludni? Aki oly nagyravá-
gyó, hogy nyomába kíván érni az erdô vad-
jainak vagy akár a kóbor kutyának?

Egy szürke csuhás tao barát nyitott Lin-csi
templomába, széthajtva a lehajló fûzfaága-
kat.

– Szerencsekívánataimat, ifjú vándor, fo-
gadd szeretettel szerencsekívánataimat! –
szólt meghajolva Lin-csi elôtt. Hosszú haja
az arcába hullott.

– Vándorló szerzetes vagyok, itt töltöttem
az éjszakát e fa lombja alatt. Hajnalban be-
mentem a faluba élelemért. Neked nappali
szállásod ez a fa?

– Én éjszaka utazom, nappal általában al-
szom – felelte mogorván Lin-csi az Út kö-
vetôjének. – Ha hagynak! – tette hozzá
még barátságtalanabbul.

– Én hagylak! Aludni jöttem vissza ma-
gam is – szólt a tao barát. – A délutáni
álom kétszerte nagyobb gyönyörûség, mint
az éjszakai. Különösen ajánlom nyáron! –
mondta ôszinte lelkesedéssel, máris háton
fekve, fészkelôdve. 

– Hosszú a nyári nap, nem okos dolog tal-
pon lenni estig. Ha az ember nyáron csak
éjszaka pihen, az egész nap negyedrészét
tölti erôgyûjtéssel, háromnegyed részét pe-
dig fáradozással. Tönkreteszed magad, ha
nem alszol eleget! Én nem reggelizem, de
sokat ebédelek. Aztán máris lepihenek. Le-
hetôleg a szabadban, lomb alatt. Hogy mi-
elôtt elalszom, lássam a napfény és a szél
játszadozását a faleveleken. Vagy lássam a
felhôket. És miközben bámulom ôket, úgy
alszom el, hogy észre se veszem. Ez szá-
momra az erôfeszítés nélküli alvás mûvé-
szete, mely minden utazónak legfôbb tud-
nivaló – fejezte be elôadását a tao barát, s
mire Lin-csi megértette tanítását, már aludt
is, két kezét összekulcsolva a hasán.

– Eszem valahol egy jót, aztán én is al-
szom tovább. Keresek egy másik fát, vagy
egy kis szobát. Lássuk, hogyan fogad
Álomország délután. De még az is lehet,
hogy ma éjjel nem az Ég alatti úton megyek
tovább – határozta el Lin-csi, s ahogy nézte
a szuszogó barátot, ijedten döbbent rá,
hogy még aludni se tud igazán.

– Valóban meg kellene tanulnom az erôfe-
szítés nélküli alvás mûvészetét. Az erôfeszí-
tés nélküli ébredés, mosakodás, öltözkö-
dés, reggelizés, egész napi tevékenység és lé-
tezés mûvészetét  – gondolta Lin-csi, de el-
bizonytalanodott. – Ezeket vajon hol tanít-
ják? Tanítják-e valahol egyáltalán? Vagy ez
is mind égi adomány? Ó, megint, megint
az Ég! Az Égbe vágyódás! – sóhajtott Lin-
csi. Fölismerte ô már rég az alvás fontossá-
gát, de csak most értette meg: álmában az
ember az Égben jár. 

Az ifjú Lin-csi vándorévei 2.
Közreadja: Sári László
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– A szabadság vonzásában.
Veszélyes utazás fasizmuson és
kommunizmuson át (Vince Ki-
adó) címû könyve az ön még tér-
ségünkben is ritka-keserves törté-
netét mondja el. Ennyi kegyetlen
képtelenséget túlélve lát-e az életé-
ben magán- és közhaszonra for-
dítható logikát?

– Az élet eseményei egy vé-
letlen folyamat szüleményei.
Az egyén cselekményei rend-
szerint – legalább részben –
valamely logikai rendszert
követnek. Esetemben min-
denképpen. De az eredmény
a kettô keveréke, amelyben
messze túlteng a véletlen.
Számomra persze tanulságos
volt, ami velem történt. Hogy
más, ha könyvemet elolvassa,
mire jut ezzel a históriával,
azt nem tudom.

– És szándékainak véletlenekbe
illeszkedô láncolata elvezette-e
valamilyen tudatos élet- és ma-
gatartásmodellhez?

– Talán bizonyos értelem-
ben igen. Már kolozsvári gim-
nazista koromban szerelmes
lettem a matematikába, a mo-
dern fizikába, de a rám törô
valóság ettôl tizennyolc éves
koromban elszakított, és éle-
temnek hosszabb idôre poli-
tikai irányt szabott. A fasiz-
mus ráborult világunkra,
amelyben eszméltem, mû-
ködtem, s ennek hatására

kommunista lettem. Így pró-
báltam – kényszerûen fe-
ledve a matematikát, s egyál-
talán a normális életet – fel-
lépni a sötét erôk ellen. Anti-
fasiszta ellenállás, börtön, ka-
landos szökés, felszabadulás,
hivatásos forradalmárság,
londoni diplomáciai kikülde-
tés, külügyminisztériumi
munka, hirtelen letartóztatás,
kínzatás a Securitate vallató-
központjában, kétévnyi ma-
gánzárka, szabadulás, reform-
kommunista kísérletek, eltá-
volítás a pártból, végleges ki-
ábrándulás, majd hosszú-
hosszú kerülôvel, harminchét
évesen visszatérés a matema-
tikához, emigráció, kutatás,
tudományos karrier Ameriká-
ban, professzori munka a
Carnegie Mellon Universityn
– dióhéjban ennyi az életem.
Amit önként vállaltam, tuda-
tosan tettem, eredeti célomat
végül elértem. Sokszor eltérí-
tettek szándékaimtól, de soha
nem hazudtam. Nevezzük
ezt tehát céltudatos életnek,
bizonyos tudományos ered-
ményekkel az úgynevezett
operációkutatásban, a mate-
matika közgazdasági alkalma-
zásában.

– Eddigi nyolcvan esztendejé-
nek jelentôs hányadát – enyhén
fogalmazva – szabadsághiá-
nyos, megalázó környezetben,

közegben kényszerült eltölteni.
Mi tartotta meg testileg, szelle-
mileg és legfôképpen erkölcsileg?

– Elôször a fasiszta idôkben
tartóztattak le, a morális tar-
tás kötelezettsége akkor nyil-
vánvaló volt. Tudtam, hogy
életveszélyes, amit vállalok,
de kész voltam akár meghalni
is, mert egy világszerte folyta-
tott szabadságharc részesé-
nek, katonájának tudtam ma-
gamat. Másodjára, 1952-ben
már nehezebb volt a vallatók-
nak erkölcsileg is ellenállni.
Közrejátszott ebben naivitá-
som: hittem, ha kitartok az
igazság mellett, a Securitate
elôbb-utóbb kénytelen lesz
kiengedni. Mit sem sejtettem
persze arról, hogy hamis vá-
dak alapján a Szovjetunióban
már korábban, az úgyneve-
zett népi demokráciákban pe-
dig akkortájt sokezer ártatlan
embert végeztek ki. Szerepet
játszott kitartásomban to-
vábbá, hogy tudtam: az élet
nagy kincs, különleges aján-
dék. Szerettem persze élni, de
nem akármilyen életet. Szé-
gyenben, megaláztatásban
semmiképp nem akartam vol-
na. Ez is segített.

– A szabadság vonzásában kö-
tetcím mintha arra is utalna: a
szabadsághoz csak közelíteni le-
het, tiszta formájában elérhetet-
len. Illetve csak úgy találkozha-
tunk vele, mint egymással a pár-
huzamosok: a végtelenben...

– Mély igazság van ebben,
hiszen amiként minden rela-
tív, a szabadság sem lehet
soha tökéletes. Ám a vasfüg-
göny mögüli kiszabadulá-
som, a Nyugatra kerülés és
kivált kikötésem Ameriká-
ban, gyökeres változást ho-
zott számomra a szabadság
közelítésében. Mert Románi-
ában az elnyomás, a sötétség
sokkal intenzívebb volt ak-
kor, mint a hatvanas évek
második felének Magyaror-
szágán. Egy érdekes epizód
jellemzi emigrációm kezde-
tét. A nápolyi amerikai kon-
zul – elolvasva életrajzomat
– azt mondta: gazdaságilag
hasznos szaktudósként támo-
gatja majd bevándorlási ké-
relmemet. Hozzáfûzve: úgy,
hogy megjegyzi, nem voltam
önkéntes párttag. Amire én

tiltakoztam: antifasisztaként
lettem kommunista, hittem
az eszmében, ezt le nem taga-
dom. Erre ô közölte: így ne-
hezebben megy majd a do-
log. Azt válaszoltam: az új
életemet nem kívánom ha-
zugsággal kezdeni. Valóban
kilenc hónapig kellett vára-
koznom, de tabula rasával in-
dulhattam az Újvilágba. Így
tehát, amikor 1966-ban meg-
érkeztem a Carnegie Mellon
egyetemre, tökéletesen sza-
badnak éreztem magam. A
kollégák, akik már ismerték
valamennyire az élettörténe-
temet, addigi munkásságo-
mat, tüstént a kezembe
nyomtak egy brosúrát, amely
arról tájékoztatott: ha netán
letartóztatnának, meg ne szó-
laljak, ameddig nem beszél-
tem az ügyvédemmel. Elkép-
zeltem, hogy hasonló óhaj-
hoz mit szóltak volna a Mal-
mesonban. Így döbbentem
rá: most már valóban szabad
vagyok.

– Memoárja egyszersmind sa-
játos dokumentumregény: tények
sokaságából áll egybe, valóban
oly szikáran, mint egy matemati-
kai levezetés. Fölülnézetbôl, ele-
gáns távolságtartással kezeli leg-
személyesebb sorsfordulóit is. Az
olvasóra bízza a megrendülést?

– Ez történt, se több, se ke-
vesebb. Önsajnálattal amúgy
se sokra megy az ember.
Könyvemet próbáltam olyan
univerzális szemlélettel meg-
írni, hogy az amerikai olvasó
is értse, érzékelje ezt a kelet-
közép-európai históriát. Az
ottani közönség ugyanis na-
gyon keveset tud ennek a tér-
ségnek a múltjáról. Az embe-
rek hallottak ugyan a fasiszta
és a kommunista rezsimekrôl,
de az események velejét, e
diktatúrák lényegét és min-
dennapjaik atmoszféráját el
se tudják képzelni. Egyetlen
jellemzô eset: amikor pitts-
burghi kollégáimnak a mal-
mesonbeli kihallgatásokról,
vallatásokról, egyebekrôl be-
széltem, egyikük váratlanul
megkérdezte: „És amíg két
éven át magánzárkában vol-
tál, cenzúrázták-e a levelei-
det?” Demokrácia és totalitá-
rius diktatúra közt ekkora a
szakadék.

E M B E R  É S  G O N D O L A T

Egon Balassal
beszélget
Nádor Tamás
Száraz, mint egy matematikapélda, izgalmas, akár egy képtelen-

nek tetszô, de hibátlanul levezethetô képlet, irracionálisnak

rémlô, mert rémületes fordulatokkal zsúfolt, mégis racionálisan

végigélt élet. Illúziók és kiábrándulások, testi-lelki kínvallatások

közepette is, Kolozsvártól a budapesti Margit körúti fogházon,

a bukaresti Malmeson magánzárkáján át a Carnegie Mellon

University matematikaprofesszori katedrájáig a szabadság von-

zásában ívelô sors. Elviselôje és hordozója Kelet-Közép-Európá-

ból indult, messzire jutott, most éppen Amerikából jött, mester-

ségének címere mindvégig: homo moralis.
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gysem tudnám itt egy
mondatban elmondani,
milyen a filmszakma.

Ember és film viszonya: viszon-
zatlan szerelem, s mint ilyen,
teljesen ésszerûtlen. A filmezés
nem is szakma – a szakmájából
az ember megél. A filmesek kö-
zött koldusok is, milliomosok is
vannak, s hogy kibôl mi lesz, az
nem függ sem a tehetségétôl,
sem a film iránti szerelme hôfo-
kától. Valami irracionális ténye-
zôtôl függ; ne próbáljuk most
megfejteni, mitôl. 

Szabó Gábor operatôr könyve
(Filmes könyv; alcím: Hogyan
kommunikál a film? AB OVO
2002.) gyakorló és kezdô opera-
tôröknek készült, gyakorló és
kezdô amatôröknek, megszál-
lott filmbuziknak, lelkes mozi-
nézôknek. Ez a könyv egyik
nagy erénye: nincs a célközön-
ség meghatározva. Kimondot-
tan senkinek, valójában min-
denkinek szól. Kissé tankönyv-
szerûen rendszerez (ettôl jól át-
tekinthetô), hiszen írója nem
csak gyakorló operatôr, de a
filmegyetem operatôr tanszaká-
nak tanára is, tehát miközben
definiálja a szabályt, rögtön
megsúgja, hogy a szabály áthág-
ható. A filmcsinálás ipar és
gyártás, ezért a szabályai szigo-
rúak, csakhogy a film mûvészet
is, ezért olykor ki-kibújik min-
den szabály alól, sôt, akár a fa-
jok evolúciója esetén, mindig a
szabálysértô mutáns jelenti az
újat, az elôrelépést, a fejlôdést. 

Van úgy, hogy magát az eszté-
tikai értéket is. 

Negyvenkét éve vagyok a szak-
mában, néha azt hiszem, min-
dent tudok. Szabó Gabi kollé-

gám könyvében nemcsak az a
jó, hogy didaktikusan rendbe-
rakja kicsit a fejemben rendszer-
telenül kavargó ismereteimet,
hanem hogy egy rakás új szem-
pontra is fölhívja a figyelmem,
eddig nem sejtett összefüggése-
ket is megmutat. 

Például: miért érzem mindig,
hogy a hollywoodi operatôrök
zseniálisak, miért evidens szá-

momra minden filmjelenetnél,
hol áll a kamera, miért tökéletes
a plánozás, a vágás ritmusa, mi-
ért érzem hogy „csak így lehet
fölsnittelni”, miért nem veszek
észre soha egy fura, kicsit hibás
gépmozgást, suta vágást, rossz
beállítást, vagy éppen azt, hogy
a kamera és a színész tökélete-
sen „bemozogják” a teret? 

Mert a hollywoodi gyártási
szabályok évtizedek óta meg-
merevedtek; egyszer kitalálták
ôket, azok egyszer beváltak; az-
óta mindig mindenkinek köte-
lezô így csinálnia, akár valami
blôd, idióta vígjátékról, horror-
ról, híg akciófilmrôl van szó,
akár tökös, mély mondaniva-
lójú társadalmi vagy morális
drámáról, zseniális sztárszíné-
szekkel. 

És azért tûnik föl némelyik eu-

rópai (nem hollywoodi) film-
ben egy-egy fantasztikus gép-
mozgás, egy döbbenetesen ha-
tásos beállítás, egy következe-
tes, esztétikai értékû szín- vagy
tónusvilág, egy brilliáns vágási
ötlet, amitôl a szakember föl-
szisszen, a nézô meg azt
mondja, ha kigyulladnak a
lámpák, hogy „de klassz kis
mozit láttam!” 

A huszonegyedik századnak
már nem domináns kifejezô-
eszköze az írott szó: sokkal
több kép áraszt el bennünket,
mint betû. Hát borzasztóan
fontos, hogy megtanuljunk „ké-
pül”, ne legyünk kinetikus anal-
fabéták, hogy egy tévéreklám-
ban vagy egy szappanoperában
éppúgy meglássuk a talmit, a
szemetet, mint a rossz iroda-
lomban, és ahogy egy ponyva-
regényt azonnal meg tudunk
különböztetni egy Dosztojevsz-
kijtôl, Faulknertôl, Marqueztôl,
ugyanolyan biztonsággal ismer-
jük föl a közhelyet és az értéket
a mozgókép világában is. Ehhez
a tájékozódáshoz segít hozzá
Szabó Gábor könyve, megpró-
bálván megfogalmazni a kép-
beszéd nyelvtanát, alaktanát és
mondattanát olvasmányosan,

bájjal, rokonszenves szerénység-
gel és öniróniával. 

A könyv nagyon hiteles szem-
lélete azon érhetô tetten, amit a
„kristályhibáról” ír. (Aki ezt
tudja, a legfontosabbat tudja a
mûvészetrôl.) Közismert, hogy
az ipari gyémánt kristályszerke-
zete tökéletes, hibátlan. „A va-
lódi gyémánt egyedi szépségét
és megismételhetetlen fénytöré-
seit azonban éppen a kristály-
szerkezetében található hibák
okozzák. Meggyôzôdésem,
hogy ez a »kristályhiba« félreis-
merhetetlen jellegzetessége
minden mûvészetnek is” –
mondja Szabó.

Pontos és mélyen igaz! Az esz-
tétikai jel úgy jön létre, hogy az
alkotó saját személyiségén szûri
át a konkrét valóságot, és a be-
fogadó a jelet saját személyisé-
gén átszûrve alakítja vissza, kó-
dolja le virtuális, fiktív valóság-
gá. Ettôl a kettôs szubjektivitás-
tól van az, hogy ahány olvasó,
annyi regény, ahány nézô,
annyi film. A személyiség adja
minden mûalkotásban és min-
den mûélvezetben az egyedit, a
megismételhetetlent. A kristály-
hiba. 

Mert minden ember „milliók
közt az egyetlenegy”. Mert
„mint fán se nô egyforma két le-
vél, a nagy idôn se lesz több
hozzá hasonló”: ezért nincs két
egyforma szemlélet. Ez a mûvé-
szet csodája. A mûvészi infor-
máció azért tökéletesebb, mint
a tudományos, mert bár
„ugyanazt” mondja, de nem
„ugyanúgy”. Minden nézôhöz
másképpen szól. Személyre sza-
bottan! 

Egyedül csak neki…

K e r t é s z  Á k o s
Olvasókönyv

f i lmbolondoknak

Ú

„A legszórakoztatóbb sorozat, a Lángoló jeget kétszer is elolvastam.” Pert Márton, fodrász
„A Mr. Tökéletesnél szellemesebb, szexisebb és izgalmasabb  könyvet még nem olvastam.” Bartal Enikô, fotómodell

„Én már minden egyes kötetét megvettem... A legjobb nyári kikapcsolódás.” dr. Simon Andrea,  fogorvos

A sorozat köteteihez 
jó szórakozást kíván 
a K.u.K. Kiadó
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O L V A S Ó S Z E M Ü V E G

■ Ez az a regény, amit (ha be-
vallja, ha nem), minden ma-
gyar író szeretne megírni egy-
szer. Valamit, amiben benne
van utóbbi száz évünk törté-
nelme, de olyan személyes,
mondhatnám intim módon,
ahogyan a történelem mindig
csak egyvalakivel ’esik meg’, és
még aki majdnem ugyanott,
majdnem ugyanakkor, majd-
nem ugyanazt élte át, az is me-
rôben másképp reprodukálná
az eseményeket. Sándor Iván
regénye, a Drága Liv egyebek
közt errôl, a múlt felidézhetet-
lenségérôl, illetve tûnékenysé-
gérôl szól és errôl is fájdalma-
san, érzelmileg telítetten, mint
ahogy egész regényében legin-
kább érzelmileg, tehát vertiká-
lisan van jelen a teljesség.
Emblematikus figurákat talál,
a korhangulatot esszenciálisan
sûrítô epizódokból építkezik, s
ennek köszönhetô, hogy motí-
vumainak többsége erôs rezo-
nanciát kelt az olvasóban. Ki-
ben-kiben persze másfélét, mi-
nél többhöz van személyes
kapcsolódásunk az elbeszélés
csillagképei: 1944, 1956, 1968,
vagy 1989 közül, annál erô-
sebb és hosszabb a fölkeltett
rezgések amplitúdója. 

De szól ez a regény a generá-
ciók közötti kontaktus lehetet-
lenségérôl, illetve nélkülözhe-
tetlenségérôl is. Arról, hogy
szeretnénk egymásra örökíteni
megélt múltunkat, úgy, ahogy
csak bennünk maradt meg, de
már annak tudata is gátlásokat
szül, félreértéseket teremt még
szerelmesek, vagy szülôk és
gyermekek, netán örök bará-
tok relációjában is, hogy amire
vágyunk, majdhogynem re-
ménytelen. „Ez egy szerelmi
történet” – mondja a borítón
az író. – „De ha csak az lenne,
nem írtam volna meg”. A
többlet, ami más regiszterbe
emeli a „szerelmi történetet”, a
jelenbe furakodott múlt, amit
például Liv, a magyar szárma-
zású, Franciaországban élô
lány kifejezetten irigyel „Zol-
tánkától”, vagyis Zoltán An-
dor, az 1944 nyarán öngyil-
kossá lett színigazgató-rende-
zô fiától. „Rohadt jó neked” –

mondja a lány. – „Oda nyúlsz,
ahova akarsz, mindenhol egy
kis múlt, egy kis emlék”. Ô
ugyanis egy magát múlt- és
emléknélkülinek tudó korosz-
tály tagja. Ez természetesen
tévképzet, hiszen Liv anyja is
hurcol magával mauthauseni
emlékeket, melyek beépültek
Liv idegrendszerébe, még ha
nem is tud róluk. Ô maga is
hamar „megmúltasodik”, hi-
szen azáltal, hogy megpróbálja
ellenôrizni, láthatta-e sze-
relme, Szekér Gábor azt, amit
annak idején látni vélt, része-
sévé válik egy ötvenhatos tör-
ténetnek. Zoltán Andor alakja
aszerint kap más és más fény-
törést, hogy ki és miért idézi
fel, Gádor-e, aki pályakezdô
színészként volt tagja társula-
tának, vagy a fia, aki (ha nem
is mondja ki), épp úgy irigyli
múltjukért apja kollégáit, mint
ahogy ôt ötvenhatjáért a
’drága’ Liv.

Még olvasása közben került a
kezembe két, a regényrôl frissi-
ben írt, lelkiismeretes, a szerzô
iránti megbecsüléstôl áthatott
recenzió. Elôbb – bevallom –
felbosszantottak azzal, hogy
bár az empátia igénye kétségkí-
vül megvan bennük, gyakorlá-
sára mégis képtelenek. Sándor
Iván regényéhez majdhogy-
nem úgy közelítenek, mintha
az elsüllyedt Atlantisz koráról
szólna a mû – tiszteletteljes
idegenséggel, amirôl persze
nem tehetnek. Egyikük be is
vallja, hogy úgy tudja: kulcsre-
gényrôl van szó, s nyilván,
hogy fogódzót találjon a törté-
nethez, megpróbálta megfej-
teni, valójában ki kicsoda lehet
a szereplôk közül. Nem kár-
hoztatom érte: bár Sándor
Iván néhány figurájának, né-
hány jelenetének kétségkívül
létezett valóságos modellje,
ezekre a megfelelésekre, gon-
dolom, csakis azért volt szük-
ség, hogy erôsítse a Drága Liv
„kultuszregény” jellegét, fo-
kozza a ráismerés örömét
azokban, akik esetleg résztve-
vôi lehettek a nagy, közös él-
ményeknek. Rá kellett ébred-
nem, hogy ez a kritika – bár in-
direkt módon – Sándor Iván

regényének egyik fájdalmas
szólamát erôsíti fel: olyan,
mintha a címadó fôszereplô.
Liv írta volna, az ô múlthiá-
nya, idegenkedése szól belôle
a „Zoltánék” generációjának
emlék- és múltbôsége iránt.
Nem tudhatom, rájött-e az ifjú
bíráló, hogy Mészáros László
önálló estje Mensárosé volt,
hogy Zoltán Andor = Pünkös-
ti Andor, hogy Sárika az Klá-
rika, de azt hiszem, az igazi ne-
vek ismeretében sem értett
volna többet például abból a
jelenetbôl, amikor Zoltán An-
dor „eligazítja” a még zöldfülû
ifjú színészt: Gádort, ha a szi-
tuáció összetett embersége
egyébként nem érintette meg.

Amikor Sándor Iván futólag
megemlít egy „berzser fotelt”,
vagy hôsei Párisban a Café
Luxembourgban isszák meg a
kávéjukat, hogy utána végigsé-
táljanak a rue Soufflot-n, s a
Pantheont megkerülve elérje-
nek a rue Mouffetard sarkáig,
világháborút megjárt figurái
pedig itt is Urív borzalmait
idézik fel, ezáltal nemcsak az
idôben tudjuk elhelyezni a
történéseket, de az író korábbi
mûvei (például a Tengerika-
vics) is mint személyes emlé-
kek idézôdnek fel bennünk, s
ez az áthallás tovább dúsítja a
mostani élményt. Aki (és az
eredmény szempontjából
mindegy is, hogy miért), nem
tud mit kezdeni ezzel a sok-
szólamúsággal, mi mást te-
hetne: arról gyárt roppant tu-
dományosan hangzó s magá-
ért amúgy helyt is álló definí-
ciókat, hogy a szerzô esszéista
munkássága, melynek tetemes
részét képezik a modern re-
génnyel teoretikailag foglal-
kozó írások, mennyiben felel
meg most olvasható mûvé-
nek. Csak éppen ami a Drága
Liv lapjain forró lélegzettel él,
az marad megragadhatatlan
rejtély. Számomra (és kényte-
len vagyok tudomásul venni,
hogy ez esetleg éveim tetemes
számával magyarázható), ki-
vételes élmény Sándor Iván
regénye, melyet áttetszôen
tisztának, eszközeit tekintve
pedig minden eddigi alkotásá-
nál letisztultabbnak érzek.
Sôt, olykor egyenesen meg-
rendítônek. Az aluljárók né-

pének eddig senki által nem-
hogy meg nem írt, de meg
sem látott világa például ilyen
reveláció. Legalább ennyire
remeklés a város alatti város
infernális képe, a nehezen tu-
domásul vehetô otthontalan-
ságérzeté, a döbbeneté, hogy
míg mi gyanútlanul éltünk és
tettünk-vettünk, körülöttünk
kicserélôdött a város, eltûntek
a barátságos helyek, melyek-
hez emlékeink fûzôdtek, s
már alig akad kívülünk, aki
még emlékszik ezekre. Vad-
nyugati jelenetek zajlanak az
utcán és magunk se tudjuk,
filmforgatás kedvéért folyik-e
a vér, vagy „igaziból”, de érez-
zük, hogy biztonságot adó
szolidaritásra többé nem szá-
míthatunk. Félreértés ne es-
sék, nem holmi krúdys nosz-
talgiázás komor színei borít-
ják be a regényt: a társadalmi
amnézia, melynek tanúi va-
gyunk, amikor hôseink az öt-
venhatos veteránok összejöve-
telén azt tapasztalják, hogy a
mûegyetemisták parancsnokát
elfelejtették oda meghívni, tö-
kéletesen beleillik a múltat ki-
cserélendô rekvizitumként ke-
zelô új világ addigi rajzába.
Ha Sándor Iván nem volna
puritán és szemérmes tollfor-
gató, azt hihetném, torokszo-
rongatásra ’utazik’, olyan in-
tenzív empátiára kényszeríti
azokat az olvasóit, akikben az
azonosulás történelmi és ér-
zelmi feltételei adva vannak.
Pontos, de fôként érzékletes
mondatai azonban éppen-
hogy nem olcsó hatásokra, ha-
nem a lehetetlenre törnek:
mozdulatok, hangok, szemé-
lyes tárgyak, szemvillanások
szinte fizikailag átélhetô meg-
jelenítésére, hogy már-már az
a benyomásunk támadjon: él-
ményünk nem is olvasmány-
ból, hanem közvetlen tapasz-
talatból származik. 

Sándor Iván: Drága Liv
Kalligram, Pozsony, 2002, 
335 old.,  2400 Ft

Mindenhol egy kis múlt
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– Ha Magyarországon szokás volna megülni
(vagy legalább észrevenni) az írói jubileumokat, Ön
az idén indulásának éppen harmincadik évfordulóját
ünnepelhetné: elsô írása 1972-ben jelent meg. Ha jól
tudom, már akkoriban sem tartozott semmiféle irány-
zathoz, csoporthoz, vagy klikkhez (és ez azóta sem
változott). Három évtized tapasztalatai alapján hogy
látja: nehezebb vagy éppenséggel könnyebb annak az
írónak a dolga, akit nem vett a hátára semmilyen
áramlat, akit stílus, szemlélet vagy tematika alapján
sem lehet valahová „elkönyvelni”?  S vajon ami ele-
inte elônynek ( „vagy hátránynak ”) látszik, nem for-
dul-e át késôbb az ellenkezôjébe?

– Nyilván nincs egyértelmû válasz a kérdésre:
én ezt az utat választottam, mert – eleinte ösz-
tönösen, késôbb tudatosan – mindig riasztottak
a mondvacsinált közösségek és egyáltalán nem
az foglalkoztatott, hogy milyen karriert vagy
népszerûséget hoz nekem az írás, hanem a sza-
badságnak az az érzése, amit csak egy mûvész
tud megszerezni magának alkotásaival. Ma
azonban úgy gondolom, hogy könyebb volt
azoknak, akik „beálltak” egy párt vagy egy moz-
galom támogatói mögé, számukra egyszerûbb
volt a beágyazódás, gyorsabban jöttek a sikerek.
Tudni kell, hogy miért ír az ember. Az írás nem
arra való, hogy az ember ismertté és népszerûvé
váljon általa. Azt sem tartom szerencsésnek, ha
egy író sokat szerepel. A mi nemzedékünk szá-
mára Csehov és Ottlik Géza úgy vált foga-
lommá, hogy egyikük sem vezetett vetélkedôt és
nem közöltek magánéletükrôl beszámolókat a
pletykalapok.  

– Munkáit sorban olvasva feltûnik, hogy néhány
figura és  sorsfordulat szinte mániákusan ismétlôdik
írásaiban. A név, a helyszín, esetleg az idôpont válto-
zik, de a szituációt mûrôl mûre újraírja, egyre gazda-
gabban, másfelôl (például a Pecsorin-motívumot ille-

tôen) a melodramatikus fordulatok lefaragásával, és
mind több  iróniával. Az 1995-ben megjelent  Álom-
karmesterrel vajon véglegesnek érzi a történet megfor-
málását, vagy  még késôbb is találkozni fogunk ked-
venc szereplôivel és a helyzetekkel, melyekbe belesod-
ródnak?

–  Az ember egész életén át megpróbálja meg-
határozni magában az alapfogalmakat, meg-
tudni, hogy mi az élete értelme, mi a szerelem,
mi a barátság, mi az ôszinteség, de nagyon ke-
vesen és nagyon ritkán jutnak el a válaszokig.
Néha csakugyan gyakran használom ugyanazo-
kat a szereplôket és helyzeteket, és olyankor ma-
gam is bosszankodom, de másrészrôl nem sze-
retek magamra erôltetni természetellenes meg-
oldásokat, vagyis csak azért új alakokat keresni,
mert a korábbiakat gyakran használtam. 

– Legtöbb írása én-, illetve kulcsregény: fôhôseinek
központi problémája maga az írás, pontosabban az,
hogy elég tehetségesek-e? Mintha nem éppen a kételke-
dés lenne a tehetség egyik fô bizonyítéka. E néha kissé
belterjesnek tûnô mûvek mellett viszont ott van 1991-
es, Csak az igazat ne! címû regénye, vagy az 1985-ös
(és az évszámhoz képest döbbenetesen szókimondó)
Lebomlás, illetve  Szebeni József alakja az 1989-es
Magyar regénybôl: mindhárom  a hazai társadalom-
nak az elmúlt évtizedekben meghatározó figuráit áb-
rázolja, sokat sejtetôen, de sajnos vázlatosan. Terve-
zi-e, hogy egyszer még megírja a kádári évtizedek
„balzaci” társadalomrajzát, hiszen az anyaga – sok
pályatársával ellentétben – megvolna hozzá!

–  Az a kérdés, hogy egy ilyen „balzaci” formá-
tumú regény ma életképes-e. Ma mindenki „ka-
rakterben”gondolkodik… ha írnék egy ilyen
könyvet, akkor sokkal inkább rövid, tömör élet-
képekben gondolkodnék.

– A világ olyan gazdag c. novelláskötetében talál-
ható Magyar gyarmat címû novellájából (de sajnos
csak ebbôl) tudtam meg, hogy Önnek kitûnô képessége
volna szatírák írására – ezen az egyen kívül azonban
ennek nyomát se találtam. A szelídebb humor is meg-
lehetôsen ritka a mûveiben, holott egy-egy futó villa-
násból kiderül: erre is volna hajlama meg adottsága
is. Miért alakult ez így? Soha senki nem mondta kia-
dókban, szerkesztôségekben, hogy bátrabban kellene
élnie szatirikus vénájával?

–  Kedvenc mûfajomban, a glosszában ezt
azért kiélem, de úgy fest, hogy hosszabb írások-
ban meg nem megy a dolog.

– Ön azok közé tartozik, akik sosem akarnak
pusztán az írásból megélni: a Külügyminisztérium
tisztviselôjeként töltött már éveket Új-Delhiben, ké-
sôbb pedig a londoni követségen. Hogyan tudja össze-
egyeztetni ezt a két merôben ellentétes követelmény-
rendszert: a külszolgálatban kötelezô zárkózottságot
és titoktartást az írói mesélôkedvvel és exhibicioniz-
mussal? Nem voltak-e konfliktusai abból, hogy két
„énjét” nehéz egyszerre és együtt kordában tartani?

–  Fiatalkoromban sem vonzott az „írói” élet-
forma: és tartottam is attól, hogy a végén még
munkának kell tekintenem. Az élet, végül is sok-
kal érdekesebb annál, semhogy csak egyféle do-
loggal töltsük ki.  Volt benne törekvés is arra,
hogy ne  csak az írásból éljek meg. De voltak
válságok és kemény konfliktusok is. Engem
soha nem a látszat érdekelt, miközben a legtöbb
közösséget a látszat tart össze, és ez nagyon sok
közösségnek így jó is. Sokszor kerültem a vesz-
tes oldalra és sokszor éreztem hátrányát ennek a
„kettôs életformának”. Mindig abban bíztam,
hogy egy írót a maga sajátos gondolatrendszeré-
vel jól tud hasznosítani egy közösség, az esetek
nagy részében azonban csalódnom kellett. De
megint csak azt tudom mondani: én ezt az utat
válaszottam,  ha csak író vagy csak diplomata
lennék, üresnek érezném az életemet. 

– Szinte minden szépprózai mûvében szó esik egy
bizonyos nagy, mindent megragadó és elrendezô re-
gényrôl, melynek létrehozásáért a fôhôs bármit haj-
landó feláldozni. Ez a regényekben emlegetett regény
csak fikció, vagy Odze György valóban dolgozik rajta
s egyszer majd olvasható is lesz? Milyen munkájával
találkozhatunk legközelebb?

–  Én nagyon szeretek eljátszani az efféle ro-
mantikus, nagy önfeláldozások gondolatával.Itt
nem az a kérdés, hogy megéri-e az ügy vagy az
érzelem, amiért ez az önfeláldozás megtörténik,
hanem az, hogy az ember képes-e egyszercsak
másképpen gondolkodni és cselekedni, mint
ahogyan azt korábban tette. Én soha nem sze-
retek mérlegelni, gyorsan döntök, nyilván nagy
hibaszázalékkal és csak az vigasztal, hogy azok
az emberek is gyakran tévednek, akik sokat mér-
legelnek. Az írónak ráadásul a szerencséje, hogy
nem kell neki magának hôsnek lennie, elég, ha
hôsöket teremt és én is ezt teszem. Most éppen
egy különleges, sokoldalú alakról írok könyvet,
egy igazi öntörvényû, sokoldalú közép-európai
értelmiségi, aki már rengeteg dolgot kipróbált az
életben. Verebes Istvánnak hívják. És van még
egy regény is, egyelôre a fejemben…amire majd
az utódok azt mondhatják: „az Odze-féle társa-
dalomrajz”…            

Írófaggató
Nádra Valér ia megkérdezte

Odze Györgyöt
ODZE GYÖRGY (1949) író Budapesten
született, a Kereskedelmi és Vendéglátó-
ipari Fôiskolán tanult. Írásai 1972 óta je-
lennek meg. Volt a Mûvelôdési, majd a
Külügyminisztérium, illetve az MTA
munkatársa, dolgozott Új-Delhiben, a
Kulturális Központban, 1994-tôl pedig a
londoni  nagykövetségen. Kötetei:  Tény-
másolatok (1978), Tôled függ (1980), Le-
bomlás (1985), Negyven (1986), Magyar
regény (1989), A világ olyan gazdag
(1990), Csak az igazat ne (1990), Duna-
keringô (1994), Álomkarmester (1995).
Henrik címmel jelent meg Havas Henrik-
kel készített interjúinak kötete 2001-ben.
Munkásságát 1991-ben IRAT-nívódíjjal
ismerték el.
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■ Elsôsorban a lexikon az a könyv-
típus, amelynek teljes egészében,
A-tól Z-ig, elejétôl a végéig: ától cet-
tig feladata bemutatni a maga szak-
területének hiánytalan anyagát. Ezt
az ideális állapotot persze egyetlen
lexikális kiadvány sem tudja elérni.
A nemrégiben befejezett, három-
kötetes Kortárs Magyar Mûvészeti
Lexikon fôszerkesztôje, Fitz Péter a
P-Z kötet elôszavában ki is tér erre
a tényre: „...az elsô két kötetbôl jó
néhány olyan alkotó maradt ki,
akiknek természetesen helyük lett
volna kiadványunkban... A bôvített
és javított kiadás már elôkészület-
ben van, CD-ROM formában kí-
vánja megjelentetni a kiadó”. Ör-
vendetes ígéret ez, hiszen az Encik-
lopédia vállalkozása – mint arról (az
1. kötet kapcsán) e hasábokon már
részletesen hírt adtunk – legsikerül-
tebb és legszebb lexikonjaink egyi-
ke. Szellemiségében nem csupán
olyan mû, tudástárház, amely át-
fogja a 20. század második felét és
a jelenkort (sôt, valójában az egész
20. századot), hanem úgy koncipi-
ált és megírt, címszavakra bomlása
ellenére is sok tekintetben egységes
opusz, amely az önálló mûszóként
értett huszadikszázadiság gondolatát
képes közvetíteni, megérzékíteni az
olvasó számára. A 2. és 3. tomusz-
ban szereplô fogalmi szócikkek a
mûvészeti ismereteken kívül szoci-
ológiai, történelmi, etikai és egyéb
tartalmakat, ismereteket is sûríte-
nek (például: land art; land art Ma-
gyarországon; a teljes Q-
anyag; video art; videomûvészet Ma-
gyarországon stb.).

Mivel mostanában elkészült és je-
lenleg készülô lexikonjaink szük-
ségképp számolnak az internetes
megjelenítéssel és a CD-ROM for-
mával is (s ezek a terjedelmi korlá-
tokat általában kevésbé szenvedik
meg, mint a hagyományos köny-
vek), a lexikonokra korábban béní-
tóan jellemzô (tipográfiai-tömö-
rítô) helytakarékosság eltünedezô-
ben van, s az ismerettárak nem fu-
karkodnak akár a mellékesnek tet-
szô információk átadásával sem. Ez
a nagyvonalúság a Kortárs Magyar
Képzômûvészeti Lexikont az irodal-
már, a színházi, a filmes és más
szakemberek számára is nélkülöz-

hetetlenné teszi (akinek „rááll a
szeme” a lexikonszövegezésre, az
olvasmányként is élvezheti a szinte
valamennyi rangos szerzô tollából
hajlékonyan, színesen csorgó fogal-
mazást). Az Enciklopédia mûhelye
megadta a módját, hogy a szép tör-
delésû kötetek kitûnôen választott
reprodukciók segítségével a tanítás-
ban ugyancsak jól funkcionáló
könyvtárgyakká legyenek. Súlyuk
miatt jó hasznát vehetjük a könyv-
bölcsônek, könyvállványnak (prak-
tikus kezelhetôségük azonban e
nélkül is megoldott).

Miután a vállalkozás indokolt di-
cséretét elzengtük, nem hallgathat-
juk el, hogy a hiánylista meghökke-
tôen nagy: van mit pótolni a for-
málódó CD-ROM-on. A mûvé-
szettörténészek, a díszlet- és jelmez-
tervezôk, valamint a karikaturisták
szenvedték meg leginkább a sok-
szor önkényes, vagy inkább feledé-
keny címszó-összeállítást. A hiány-
nál is bosszantóbb a következetlen-
ség. Horgas Péter szcenikusról ol-
vashatunk, Horesnyi Balázsról, aki
a névsorban pontosan elôtte állna,
nem. Oláh Gusztáv klasszikus
rangú operaházi ténykedése nélkül
a múlt, Húros Annamária munkája
nélkül a jelen magyar színpada ko-
párabb a lexikonban. A rengeteg
Kovács vezetéknevû kiválóság sorá-
ból miként maradhatott ki a vizuá-
lis kultúra olyan tudósa, mint Ko-
vács Ákos? Hol „tûnt el” a kerámia-
szakember Katona Imre? A díszlet-
tervezô Khell testvérekrôl miért
más-más írt pár sort (az egyik tájé-
koztató jól dokumentált, a másik
semmitmondó)? S az alkotókra
térve, száz kérdôjel (hiány) közül
csak kettô: sem Macskássy Izolda
nem lehet olyan ellentmondásosan
megítélt mûvészegyéniség, sem az
építész Siklós Mária oly sokat bírált
közszereplô, hogy kimaradjanak
(az utóbbinak a nevét, munkássá-
gát vajon hány százan kereshették
hiába, az új Nemzeti Színház kö-
rüli vitákról hallva?!). Egyáltalán:
nem kétséges, hogy a lexikon – bi-
zonyos elemi színvonalfeltételeket
nem számítva, az anyag világosan
megvont körén belül – az értékíté-
lettôl mentes „ábécé-elvûség”, köz-
lési extenzitás könyvformája. Az

összességében kitûnô Kortárs Ma-
gyar Mûvészeti Lexikon is ezzel a
koncepcióval jött létre. Kívánjuk
tehát, hogy a javító-gyomláló
munka mielôbb meghozza ered-
ményét (át kell bogarászni azt is,
ami benne van a három kötetben:
örömteli Mándy Stefánia verseskö-
teteinek felsorolása, de a 2000-es
Scintilla hiányzik: a Tandori Dezsô
címszó több aspektusból finomít-
ható stb.).

A Magyar Katolikus Lexikon a VII.
kötetéhez érkezett: Klacs-lond.
Klacskó Béla polgári iskolai tanár
neve, mûködése és zeneszerzemé-
nyei tán elfelejtôdnének, ha nem
vele kezdôdne a címszavak sora. A
lon inkább Lon, hiszen a nagy-bri-
tanniai és a kanadai London, to-
vábbá a brazíliai Londrina adatbá-
zisa zárja a könyvet. A fôszerkesztô
Dr. Diós István és a szerkesztô Dr.
Viczián János ezúttal is a lexikográfia
tudományának, követelményeinek
felsôfokát célozták meg, tudván,
hogy ebben az adattárban specifi-
kus információknak is szerepelniük
kell. A munkatársi gárdának itt is di-
cséretére válik, hogy a kívánatos tár-
gyilagosság mellett megteremtette
azt a szöveghangulatot, amelyet a
mû használója stiláris sztenderd-
ként méltányol: állandó, vallásos
lelkületû forgatója pedig valamiféle
közös tónusnak: az adatokból
emelt épület otthonosságának és
közvetett szakralitásának foghat fel. 

A Szent István Társulat ezen új-
donságában Krisztus a fôalak – ez-
úttal lexikoni értelemben (is), hi-
szen a rá vonatkozó teljes informá-
ciósor alakilag a Krisztus, kriszto-
névhez és elôtaghoz rendelhetô ré-
szei itt jelennek meg (pár lappal a
Krisna címszavak után: e lexikon a
legkevésbé sem belterjes vagy elfo-
gult vallási értelemben). Igaz, sok
utalás van a már hozzáférhetô Jé-
zus (elôtagú) szócikkekre (V. kötet).
A krisztocentrizmus misztériumá-
tól a Krisztus az Én Életem címû egy-
házi beszédsorozatig (1894–1897),
Krisztus monogramjáig (a kriszto-
gramig) és a bengefélék családjába
tartozó krisztustövisig (meg a krisz-
tusszemnek is nevezett csillagôszi-
rózsáig) sorakoznak a tudnivalók.

Fontosak – az egész könyvet át-
hatják a könyv (elôtagú) címszavak:
a biblosz tudásanyaga. Könyvmá-
solás és könyvnyomtatás, könyv-
vallások – és könyvcenzúra. A föld-
rajzi nevekhez és a személynevek-
hez kapcsolható információk bô-

sége folytán valószínûleg mindenki
rátalálhat egy-egy neki fontos, ked-
ves egyéniségre (tudósra, lelki-
atyára, tanárra, közemberre, sôt:
szentre – illetve iskolára, búcsújáró-
helyre stb.). Jó elosztású és nívójú
az illusztrációs anyag. A kisebb
pontatlanságokat nem érdemes
szóvá tenni: az esetleges szemléleti
disputákat hozzáértôknek kell le-
folytatniuk. Némi problémát je-
lent, hogy a vonzó anyagbôség el-
aprózottsághoz, fölösleges adatok-
hoz is vezet.

A képzômûvészet és a vallás régi-
ója után megint más világ a színhá-
zé. Galgovics Tamás nem is lexikont
írt, csak harminc arcot mutat be a
Nemzeti Színház történetébôl, Eg-
ressytôl Sinkovitsig címmel, azaz élet-
rajzi idôrendben (Palatinus Könyvki-
adó – Országos Színháztörténeti Mú-
zeum és Intézet). Egressy Gábortól
Laborfalvi Rózán, Megyeri Káro-
lyon és másokon át Jászai Mariig
tart a „hôskor” színészeinek biogra-
fikus láttatása. Rákosi Sziditôl Bajor
Giziig a félmúlt színésznagyjainak
panorámája. Uray Tivadartól tíz
portrét számlál a tágan értett jelen.
Feltûnô, hogy nincs Major Tamás-
fejezet – de arcképe, mûködése nem
maradt ki A Nemzeti Színház törté-
nete 1837-tôl címû bevezetésbôl. A
magyar mûvészet e nemzeti intéz-
ménye olyannyira az érdeklôdés
homlokterében van, hogy a rá vo-
natkozó új könyvek sorában joggal
kért helyet egy ilyesfajta, nem az új
ismeretek közlésével, inkább a már-
már iskolás összegzéssel kirukkoló
körkép is.

Galgovics egy-egy frappáns idé-
zettel magabiztosan, atmoszferiku-
san indítja (viszont jobbára sem-
mitmondó retorikával fejezi be)
rajzolatait. Érti, érzi a színészsze-
mélyiségek alkati fôvonásait, tehet-
ségük karakterét, pályájuk tenden-
ciáit. A színházmûvészet azonban
pôrébb mûvészeti ág annál, sem-
hogy ily sok szemérmes elhallgatás
és közhelyes fordulat keveredjen a
különben adatgazdag, okos lineari-
tású, az illusztrációktól is szilárdan
támogatott leírásokba. Az alapos
bibliográfiáért s az egész könyvért
legfôképp a diákok lehetnek hálá-
sak. A „virágnyelv” finomkodásai,
általában a mûvészi kudarcok el-
hallgatása: a pályaképek túlzott
„simasága”ellenére olyan összegzés
ez, amely mellé további (kétszer,
háromszor) harminc portré kíván-
kozik.

Ától cettig
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. június 14–27.

A Libri üzlethálózatban regisztrált vásárlások számítógépes összesítése alapján

SZÉPIRODALOM

1. Esterházy Péter:
Javított kiadás

Magvetô
Könyvkiadó

2. Leslie L. Lawrence:
Csöd

(két sápadt szerzetes)
Gesta Könyvkiadó

3. Rácz Zsuzsa:
Állítsátok meg
Terézanyut!
Bestline Kft.

4. Vámos Miklós:
Öt kis regény

Ab Ovo Kiadó

5. Márai Sándor:
A gyertyák csonkig

égnek
Helikon Kiadó

6. Márai Sándor:
Füveskönyv

Helikon Kiadó

7. Závada Pál:
Milota

Magvetô Könyvkiadó

8. Esterházy Péter:
Harmonia caelestis

Magvetô Könyvkiadó

9. Márai Sándor:
Bébi vagy az elsô

szerelem – A nôvér
Helikon Kiadó

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

ISMERETTERJESZTÔ

1. Debreczeni József:
Orbán Viktor
Osiris Kiadó

2. Bóta Gábor (szerk.):
Hofi

Hungalibri Könyvkiadó

3. Hankiss Elemér:
Új diagnózisok
Osiris Kiadó

4. Kormos Valéria:
Kiiktatás

Kairosz Kiadó

5. Bárdos András:
Mit szól hozzánk?

Képzômûvészeti Kiadó

6. Dercsényi Balázs:
Budapest – angol nyelvû

Merhávia Kiadó

7. Horváth Ilona:
The Traditional

Hungarian kitchen
Vince Kiadó

8. Zórád Ernô:
Tabán – A lebontott

romantika
Fekete Sas Kiadó

9. Havas Henrik:
Pro domo – avagy

fejezetek a 80-as évek
sajtótitkaiból

Alexandra Kiadó

10. Lugosi Lugo László
– Klösz György:

Budapest 1900–2000
Vince Kiadó

GYERMEK, IFJÚSÁGI

1. Sachar, Louis:
David nem hagyja

magát
Animus Kiadó

2. Curtis, Christopher
Paul:

Bud vagyok, uram!
Animus Kiadó

3. Fekete István:
Vuk

Móra Ferenc
Könyvkiadó

4. Molnár Ferenc:
A Pál utcai fiúk

Móra Ferenc
Könyvkiadó

5. Kästner, Erich:
A két Lotti

Móra Ferenc
Könyvkiadó

6. Sachar, Louis:
Laura titkos társasága

Animus Kiadó

7. Lázár Ervin:
A manógyár
Osiris Kiadó

8. Rowling, J. K.:
Harry Potter I–IV.

Animus Kiadó

9. Paterson,
Katherina:

A nagy Gilly Hopkins
Animus Kiadó

10. Knight, Eric:
Lassie hazatér
Akkord Kiadó

Szépirodalom:
1. Esterházy Péter: Javított kiadás Magvetô Kiadó
2. Moldova György: Régi nóta Urbis Kiadó
3. Körkép 2002 Magvetô Kiadó
4. Vámos Miklós: Öt kis regény Ab Ovo Kiadó
5. Márai Sándor:

Bébi vagy az elsô szerelem. A nôvér Helikon Könyvkiadó
6. Vonnegut, Kurt: Virágvasárnap Maecenas Kiadó
7. Rácz Zsuzsa: Állítsátok meg Terézanyut! Bestline Kiadó
8. Orbán Ottó: Ostromgyûrûben Magvetô Kiadó
9. Szép versek 2002 Magvetô Kiadó

10. Márai Sándor:
Tájak, városok, emberek Helikon Könyvkiadó

Ismeretterjesztô:
1. Debreczeni József: Orbán Viktor Osiris Kiadó
2. Balogh–Bóta: Hofi Hungalibri Kiadó
3. Moldova György: Történelemóra Urbis Kiadó
4. Hankiss Elemér: Új diagnózisok Osiris Kiadó
5. Nádor Tamás: Vágó-képek Hungalibri Kiadó
6. Nagy Bandó András:

András könyve. Fordított teremtés Alexandra Kiadó
7. Romsics Ignác (szerk.):

Mítoszok, legendák, tévhitek
A 20. századi magyar történelemrôl Osiris Kiadó

8. Körmendy Zsuzsa (szerk.): Jobbközéparányok
Janus-arcú rendszerváltozás II. Kairosz Kiadó

9. Bárdos András: Mit szól hozzánk? Képzômûvészeti Kiadó
10. Dénes–Rochy: VB–kalauz 2002 Poligráf Kiadó

Ifjúsági:
1. Rowling, J. K.: Harry Potter sorozat Animus Kiadó
2. Móricz Zsigmond:

Légy jó mindhalálig Európa Könyvkiadó
3. Római regék és mondák Móra Ferenc Könyvkiadó
4. Szabó Magda: Abigél Móra Ferenc Könyvkiadó
5. Gárdonyi Géza: Láthatatlan ember Talentum
6. Ende, Michael: Momo Móra Ferenc Könyvkiadó
7. Tolkien, J. R. R.: A Babó Ciceró Kiadó
8. Germán, kelta regék és mondák Móra Ferenc Könyvkiadó
9. Swift, Jonathan: Gulliver utazásai Európa Könyvkiadó

10. Szép Ernô: Mátyás király tréfáiMóra Ferenc Könyvkiadó

A Fókusz Könyváruház sikerlistája

2002. június 24.

Kiadónk könyvei július 1–31. között
30% engedménnyel vásárolhatók meg

a július 1-jén megnyíló
MAGISZTER KÖNYVESBOLTBAN

(1052 Bp., Városház u. 1.)

1024 Budapest, Retek u. 33-35.
Tel./fax: 316-3759, www.typotex.hu

Hirdetésfelvétel
209-1875
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Nem szeretném  „beskatu-
lyázni” Almási Miklós új
könyvét, amelyet hivatalosan
trendkutató munkának nevez
kiadója, a Helikon. Mondhat-
nánk szociológiának, filozofi-
kus mûnek is. De már a
könyvcím: KOR szellem
vadászat  sejteti, hogy ezúttal
valami formabontóról, meg-
hökkentôen újról lesz szó. A
fejezetek írásai vagy tanulmá-
nyai humorosan, ironikusan
mutatják be a hivatalos és a
magánélet, mi több, az ero-
tika legújabbkori változásait,
ugyanakkor sejteni engedik,
hogy ezek a gyökeres fordula-
tok mennyi-mennyi hátrányt
hozhatnak akár társadalmi
szinten is a társadalom egé-
szében.

– Kiknek szánta a könyvet?
– Azoknak, akik alaposan

meg szeretnék ismerni azt a
világot, amelyben élnek. Üz-
letembereknek, akik kíváncsi-
ak a piac alakulására, érdek-
lôdô újságolvasóknak, akik a
hírek mögé akarnak látni, krit-
kai érzékkel megáldott embe-
reknek, akik nem elégszenek
meg azzal, amit a sajtó közöl
velük. Elsôsorban fiataloknak
ajánlanám elolvasni a kötetet,
mert az írások legnagyobb ré-
sze azzal foglalkozik, hogy
mennyire nincs múltunk,
mennyire csak a mában élünk
és milyen súlyos betegség a
felejtés.

– Miért baj az, hogy az ifjúság
nem gondol a múlttal?
– Mert az emberi lét maga is

történelmi. Ha azt mondom:
én, abban benne van az is,
hogy mi történt velem évek-
kel ezelôtt, honnan indultam
a pályakezdéskor, kik voltak a
szüleim, milyen volt a lakás,
ahol elôször laktunk. Az
egész életutat, életpályát je-
lenti, amelyet az ember addig
végigjárt. Ugyanez érvényes
egy közösségre, egy nemzetre,
csakhogy ezek mögött  tíz,
húsz, száz, ezer év históriája
húzódik meg. Ezt vágja el  a

huszadik, huszonegyedik szá-
zadi civilizáció. Mintha az
elôzményeknél fontosabb
lenne, hogy mi volt a mai hír-
adóban, mi volt a bux mai ál-
lása. Az emlékezetkiesések
legfeljebb a tegnap, esetleg  a
múlt hét egyes eseményeit
tartják számon, de többet
nem. Ez valóságos öncsonkí-
tás.

– A mostani pörgô világban, a
hajszolt életet élôknek is hátrányt
okozhat a feledés?
– Azt hiszem, igen, bár min-

denki úgy érzi, teher a múlt.
A mai világ azt kívánja, hogy
mindennap újjászülessem, al-
kalmazkodjam a változó vi-
lághoz. Aki benne él ebben a
pörgésben, az naponta érzi,
hogy ma már sok minden
nem úgy van, mint tegnap,
sôt, a napokat is lehetne még
kisebb egységre bontani.
Meggyôzôdésévé válik, hogy
akkor nyer, ha ehhez a tem-
póhoz igazodik, de hosszabb
távon nyilvánvalóvá válik
majd, hogy ez nem így van.

– Vajon mi lesz a társadalmi
méretû amnézia távlati követ-
kezménye?

– Kevesebb lesz a jelenünk
is. Ki fog derülni, hogy nem
tudunk a kellô gyorsasággal
reagálni, akadály lesz az, hogy
nem leszünk tisztában azzal,
kik vagyunk, mik vagyunk,
honnan jöttünk, mit csinál-
tunk. Dönteni akkor lehet, ha
legalább a saját elôéletemet
pontosan ismerem.

– Az egyetemen dolgozik, régen
ez volt az elmélkedést követelô tu-
dományosság színtere, hogyan
tud bekapcsolódni mégis ebbe a
pörgésbe?

– Én itt kétlelkû vagyok, gaz-
daságelméletet is tanítok,
amely éppen arról szól, hogy
miként lesz más  ez a világ
napról napra, fôleg a globali-
záció következtében. Ennek
szenteltem az utolsó fejezetet.

– A huszon- és harmincéves
nemzedék már említett sajátos
életvitelének külön részt szentel.

Honnan szerezte egy másik ko-
rosztály képviselôjeként errôl a
zárt világról az információit?

– Részint a diákjaimtól, jó-
ban vagyok velük, beszélge-
tünk. A harmincas korosz-
tály az én gyerekeim nemze-
déke, onnan is vannak infor-
mációim. Aztán erôszakos
tényfeltáró újságíróként nyo-
multam is, próbáltam provo-
kálni, hogy közelébe férkôz-
zem az egyébként nehezen
észrevehetô titkos jeleknek.
Olykor „szimatolok”. Bejön-
nek hozzám és elmondják,
hogy ajánlatot kaptak, végleg
külföldre kellene költözniük.
Ez teljes életformaváltást kí-
ván. Olyannak kell lenniük,
mint a szerencsejátékosnak.
Most ezt meglépem, mond-
ják, lehet, hogy nem válik be,
de akkor a következô menet-
ben nyerek. Lebegôknek ne-
vezem ôket a könyvben és
magamban. Az egyes fordu-
latokat teljes nyitottsággal
élhetik meg, nem lehet elter-
vezni a következô húsz esz-
tendôt, amelybe legfeljebb
egy kis pályamódosítást kal-
kulálunk bele. A lebegô élet
egyfelôl rugalmasságot je-
lent, másfelôl az is benne
foglaltatik, hogy veszélyesen
kell élni. A másik példám az
acélkemény céltudatosságra
mutat rá: tíz évvel ezelôtt be-
jött hozzám egy lány, el-
mondta, hogy most nem vet-
ték fel valamelyik céghez, de
ha kell, húsz kört is megy,
hogy olyan nemzetközi jo-
gász legyen, amelyik párját
ritkítja. S valóban befutott.
Akkoriban ekkora eltökélt-
séggel és energiával még nem
találkoztam. Mára ez a típus
szelektálódott. A kor hozta.
Rájuk volt szükség, akiket ha
kidobnak is, kikaparják ma-
guknak a bejáratot. Ám azt is
látom, hogy milyen ára van
ennek. Sok mindenrôl le kell
mondani, nem lehet párkap-
csolatot létesíteni, egy szere-
lemnél elidôzni,  a gyerekek
fejét este megsimogatni. Ha
nôrôl van szó, talán még a
gyerek se jöhet szóba, mert
állapotosan nem lehet karri-
ert építeni, kemény, napi ti-
zenkét-tizenöt órás munká-
val.

– Gondolom, a párkapcsola-
tokra, a szexualitásra nem csak

azért tér ki a könyvben, hogy job-
ban keljen a kötet.

– Nemzetközi irodalma van
annak, hogy a fiataloknál mi-
ként vonul vissza az erotika
és foglalja el a helyét vagy a
közöny, vagy a szexualitás. A
szerelmi kapcsolatok elsor-
vadtak. Baráti szálak sem ala-
kulnak ki. Egymás mellett
ülô diákjaim nem ismerik
egymást, megszûnt a böl-
csészkarnak mind a haver-
kodó, mind a kedvesen eroti-
zált légköre. A fiúk félnek a
lányoktól, a lányok rákény-
szerülnek a kezdeményezés-
re. Hosszú évszázadok pár-
kapcsolati tradíciói bomlot-
tak fel. Ezek olyan rétegei az
életnek, amelyrôl általában
nem beszélünk, s annál job-
ban érdekeltek engem. Nem
azért, mert öregkorára csám-
csogni akar az ember. Azt lá-
tom, hogy harmincéves gyö-
nyörû, csinos, karrier elôtt
álló lányok egyedül mászkál-
nak, mert nincs állandó part-
nerük. Minden adottságuk
megvan, hogy rohanjanak ér-
tük a fiúk, de nem.

– A kötetbôl csupa ismerôs eset
köszönt vissza,  mintha csak az
engem is elgondolkodtató jelensé-
geket  vetette volna papírra. A
végére mégis összezavarodtam.
Jó nekünk ez az új világ, szép ez
egyáltalán? Mit gondol, idôvel
le fognak ülepedni az Ön által
felsorakoztatott információk?

– Valószínûleg nem, mert
az átmenetiséget próbáltam
megragadni.  Egy kérdôjel-
halmaz vetôdik fel, amely a
végére valóban egy óriási kér-
dôjellé válik. A jelenkor sem
tudja a megoldást.  Választ
csak az idô múlásával kapha-
tunk.

Mátraházi Zsuzsa

Társadalmi méretû
amnézia és magány
Kórkép napjaink öncsonkításáról
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Kiadványaink széles választéka megtalálható az Európa Könyvesházban (1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky u. 35. Telefon: 312–8210)
és az Európa Könyvesboltban (1088 Budapest, József krt. 18. Telefon: 334–2112). A terjesztôket, viszonteladókat az Európa raktárház 

1134 Budapest, Váci út 19. Telefon/fax: 320–9455) szolgálja ki. Friss információkért keresse a www.europakiado.hu honlapunkat!

Nyáron is kellemes idôtöltés egy jó könyv

Az Európa Könyvkiadó ajánlata
Borisz Akunyin: Azazel
Ára: 1500 Ft
A moszkvai rendôr-fôkapitányság tejfölösszájú ír-
noka Eraszt Fandorin, az Azazel fôhôse, akit egy
furcsa öngyilkossági ügy nem hagy nyugodni – igaz,
hogy holmi nihilisták naponta ölik meg magukat,
de itt a részletek sehogy sem stimmelnek. A szálak
elôször egy démoni szépségû nôhöz vezetnek, aki
az ifjú egyetemistát ravaszul rávette az öngyilkos-
ságra, majd pedig… nos, a többit már nem illik el-
árulni. Hagyjuk, hadd bogozza ki a rejtélyt az ifjú
Eraszt Fandorin, aki ezenközben élete nagy szerel-
mét is megtalálja…

A XIX. század második felének orosz valóságát tö-
kéletesen megelevenítô, igazi klasszikus krimi –
Agatha Christie vagy Arthur Conan Doyle regénye-
ihez hasonlóan – különleges csemegét kínál a mû-
faj kedvelôinek.

Robyn Sisman: Jóbarátok
Ára: 1500 Ft
A Manhattanben lakó, harmincon túli angol mûke-
reskedônô, Freya, meg van gyôzôdve róla, hogy
ügyvéd barátja, Michael, akivel már egy ideje együtt
él, végre döntô lépésre fogja elszánni magát. Ám
amikor Michael romantikus péntek esti vacsorára

hívja egy elegáns étterembe, s Freya várakozástól el-
telve, frissen vásárolt ezerdolláros ruhában, új frizu-
rával megérkezik, a fiú megfogja a kezét, mélyen a
szemébe néz, és azt mondja: „Én azt hiszem, jobb
lenne, ha… csak barátok lennénk…” 
A Bridget Jones-jelenség egyik lebilincselô oldalhaj-
tása a Különös kapcsolat és a Vadidegenek szerzô-
jének legújabb regénye.

HAMAROSAN MEGJELENIK:

Nicholas Evans: A suttogó
Ára: kb. 1500 Ft
Az utóbbi évek egyik legnépszerûbb siker-
könyve jelenik meg újra. A regénybôl készült
azonos címû filmet – Robert Redford fôsze-
replésével – nagy sikerrel játszották a hazai
mozik is.

Nicholas Evans: A füstlovag
Ára: kb. 1800 Ft
A regény két férfi fôszereplôje azok közé a
„füstlovagok” közé tartozik Amerikában,
akik hegyi erdôtüzekhez ejtôernyôvel ugra-
nak le, és speciális feladatokat látnak el az ol-
tás és a mentés területén…
A suttogó és A csapda írójának új regénye iz-
galmas történet hûségrôl és bûntudatról, be-
csületrôl és önzetlen szeretetrôl.

A LARGO WINCH mûvek kiadását az Athenaeum 2000 Kiadó és az
RTL Könyvlub gondozza.

1052 Budapest, Szervita tér 5. Telefon: 06-1-235-5020

LARGO WINCH – 
egy szívtipró milliárdos kalandjai

Új kalandregény-sorozat indult az RTL Klubon, amivel
egy idôben könyv formájában is találkozhatnak az ifjú
milliárdossal, Largo Winch-csel. A kötetek és a sorozat fô-
hôse, Largo Winch, olyan fiatalember, akire a strandon is
rácsodálkoznánk, még akkor is, ha nem tudnánk, hogy a
bátor, igazságszeretô ifjú a világ egyik leggazdagabb embe-
re. A sármos, ám a szabályokat nem kedvelô fiú a regények
elsô oldalán bajba keveredik, ahonnan persze jó kalandor
módjára mindig gyôztesen kerül ki.

AZ ÖRÖKÖS címû kötetben megtudjuk, miért is akar-
ja fogadott apja után ôt is meggyilkolni az Adria Társaság,
és hogy kerül Largo a világ egyik leghatalmasabb kon-
szernje, a W. Csoport igazgatói székébe.
A CSALÁDI ÜGY-bôl kiderül, milyen szerepet játszik

az orosz maffia életében Largo legjobb barátjának, Simon-
nak a kishúga, Vanessa. És mi köze lesz a csapatnak a Bo-
rostyán-kápolnából ellopott felbecsülhetetlen értékû ikon-
hoz?

LLaarrggoo  WWiinncchh  ––  AAzz  öörröökkööss
AAtthheennaaeeuumm  22000000  KKiiaaddóó  ––

RRTTLL  KKöönnyyvvkklluubb  ÁÁrraa::  999900  FFtt

LLaarrggoo  WWiinncchh  ––  CCssaallááddii  üüggyy
AAtthheennaaeeuumm  22000000  KKiiaaddóó  ––

RRTTLL  KKöönnyyvvkklluubb  ÁÁrraa::  999900  FFtt



– Öt éven át dolgoztam a regé-
nyen, folyamatosan, ám változó in-
tenzitással. A legnagyobb nehézsé-
get az jelentette, hogy a regényírás
technikáját csak regényírás közben
lehet megtanulni. Rengeteget olvas-
tam, tudni szerettem volna, hogy
micsoda is pontosan egy regény.
Eleinte elég romantikus elképzelé-
seim voltak az írásról, azt hittem,
jegyzetekbôl és cédulák tömkelegé-
bôl fog kirajzolódni a könyv, aztán
kiderült, hogy ez egyáltalán nem
így van. Rájöttem, hogy fejben for-
málódik az egész. Az idôkezelés
kérdése volt a legkomolyabb prob-
léma: azután, hogy beláttam, a
könyv három nap alatt fog ját-
szódni, már könnyebb dolgom
volt, lineárisan tudtam haladni, és
keveset kellett javítanom. Elég las-
san dolgoztam, mielôtt leírok vala-
mit, tisztán kell látnom a legapróbb
részletet is.
– Miért foglalkoztat valakit ilyen

fiatalon a hatalom felépítése, a
bûn és a bûnhôdés fogalma?
– A hatalom és a szabadság problé-
mája mindig is érdekelt. Ezért is
mentem filozófia szakra. Már kö-
zépiskolában is állandóan filozófiai
mûveket olvastam. Az elsô, tizen-
három éves koromból származó írá-
som szintén a hatalom mûködésé-
rôl szól. Tudni akartam, hogyan
mûködik a hatalom az emberi kap-
csolatokban, miért lesz valaki a ha-
talom birtokosa, más pedig az örö-
kös megalázott.

– Rendkívül intenzív a regény
képi világa. Önkéntelenül is a Si-
nistra körzet jutott eszembe róla.
– Bodor Ádámtól kétségtelenül

nagyon sokat tanultam, ugyanazt
a világot láttuk, csak én gyerek-
szemmel.
– A regény helyszíne és ideje nehe-
zen meghatározható, inkább
tûnik fiktívnek, mintsem valósá-
gosnak.
– Amikor elkezdtem, akkor azt hit-
tem, a könyv a honvágyról szól
majd. 15 éves korom óta mindössze
kétszer jártam szülôhelyemen. Az
elsô elképzelésem szerint a könyv-
ben jól beazonosítható helyek let-
tek volna, de rájöttem, nagyon ha-
mis és nosztalgikus képet adtam
volna így Erdélyrôl. Sok Márquezt
olvastam, sokat tanultam tôle is, de
mégsem az ô nyomán haladtam.
Végül elvonatkoztattam a helytôl,
és ahogy magamra találtam, a re-
gény is magára talált. Talán tényleg
olyan meg nem határozható idôben
és térben játszódik, amit akár Dél-
Amerikában is megértenek. Aki vi-
szont a ’80-as években Erdélyben
élt, sok konkrétumot fedezhet fel
benne. Aki nem, az inkább fiktív-
nek gondolja.  
– Engem meglepett, hogy a kor-

mányzó feltámasztotta a halott-
nak vélt fiút.
– Ez az a pont, ahol a könyv elsza-

kad a realizmustól és a mitikus vi-
lágba lép. Már amennyiben el-
hisszük, hogy a fiú meghalt. Mert

lehet, hogy nem. Én ezt a könyvet
mitikusnak tartom, számtalan mí-
tosz részletei belekerültek. A kor-
mányzó attribútumai egy sötét vagy
negatív istenség sajátságainak is fel-
foghatóak. Erôsen dolgoztak a mí-
toszok a szövegben; mikor késôbb
elolvastam Fry könyvét az irodalmi
archetípusokról, döbbentem lát-
tam, hogy abban a tél leírása telje-
sen olyan, mint a regényem világa.
Bizonyos értelemben aparegény-
ként is lehet olvasni. Az apámnak
ajánlottam, aki szintén ír, egyik leg-
korábbi emlékem, hogy hallom,
amint felolvas az író barátainak.
Azt hogy írni lehet, apámtól tanul-
tam.
– Mit jelent a cím?
– Az eredeti címe Útvesztô volt,

mivel a regényt egy labirintusnak
képzeltem el. Néha féltem is attól,
hogy olyan irányba fordul a könyv,
hogy nem tudom, merre tovább.
Az Útvesztôt nem éreztem elég erôs
címnek. Egyszer egy hebraista bará-
tom kölcsönadott egy kéziratot, az
újrafordított bibliai Teremtés
Könyvét. Akkor jöttem rá, hogy egy
mitikus regényhez valami erre utaló
címre van szükségem. Így lett a Te-
remtés Könyve analógiájára A pusz-
títás könyve a végsô cím.

– Férfiközpontú világ ez, ahol a
nôk csak elvétve bukkannak fel.
Van ugyan szerelmi szál, de nem
nevezhetô beteljesültnek. 
– Nem családregényt írtam, bár ol-

vasható úgy is. Feleségem és kisfiam
van, intenzíven átéltem a szerelmet,
de ez a könyv nem a szerelemrôl
szól, az a regény még hátravan.
Kafka sötét világa erôteljesen hatott
rám, és nála sem sok nô szerepel.

– Említetted Kafkát, Márquezt,
Bodort. Kik hatottak még rád?
– Ottlik könyve meghatározó volt,

kamaszkoromban Spiró Györgyöt,
Lengyel Pétert szerettem. Az angol-
szász irodalomból is sokat tanul-
tam: Joseph Conrad, Beckett,
Faulkner vagy Cormac McCarthy a
kedvenceim közé tartoznak. De
krimiket is olvasok, Chandlert pél-
dául. A ponyvában az a jó, hogy

szigorúan meghatározott szabályok
szerint épül, egyértelmûek a definí-
ciók, a posztmodern regényben pe-
dig az, hogy alapjaiban kérdôjelezi
meg a mûfaj lényegét, és az ember-
nek újra és újra fel kell tennie magá-
nak azt a kérdést: mitôl regény a re-
gény?
– Más mûfajokkal is próbálkozol?
– Mióta elkészült a regény, boldo-

gan írok novellákat. Rövidebb
mûfaj, amelyben többet lehet ját-
szani, nincs az a félelmetes érzés,
hogy ha nem fejezem be, többévi
munkám rámegy. Ezek a rövidebb
írások a Holmiban, a Jelenkorban
és Mozgó Világban jelentek meg. A
novellákból lassan összeáll egy új,
könnyebb szerkezetû regény, amely
egy 11 éves gyerek szemszögébôl és
hangján mutatja be a világot. Tar-
talmában viszont hasonlít A pusztí-
tás könyvéhez, mert hatalmi viszo-
nyokról szól, meg egy újabb apa-
képrôl. Késôbb szeretnék drámákat
is írni, és egy történelmi regényen is
gondolkozom.
– Milyen kapcsolatban állsz a kortárs

írókkal?
– A feleségem, Szabó T. Anna ré-

vén sokakkal összejárunk, például
Lackfi Jánossal, Tóth Krisztinával,
Mesterházi Mónikával, G. István
Lászlóval, Schein Gáborral, Imreh
Andrással. Mindenki tudta, hogy
írok, de a barátaim közül senkinek
sem mutattam meg a készülô re-
gényt. A Balassi a második kiadó
volt, akinek elvittem, és nagyon
örültem, hogy elfogadták: azt hit-
tem, hogy Becketthez hasonlóan
tucatnyi kiadónál kell majd próbál-
koznom, amíg végre megjelenhet a
könyvem.

Szénási Zsófia
(Dragomán György: A pusztítás
könyve. Balassi Kiadó, 1600 Ft)
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Elsô regényének hihetetlenül intenzív képekbôl megalkotott nyo-
masztó világa szinte sokkolta az Ünnepi Könyvhét újdonsága-
ira kíváncsi olvasókat és a szakmát. Különösen a szerzô fiatal
kora lepte meg a közönséget, hiszen mindössze 22 éves volt, ami-
kor elkezdte írni a könyvet. Dragomán György Marosvásárhely-
rôl származik, Szombathelyen végezte a középiskolát, majd
Pestre került, angol és filozófia stúdiumot hallgatott az ELTÉ-n.
Eötvös-Collegista, a Láthatatlan Kollégiumnak is tagja volt. A
filozófiát abbahagyta, ám angolból már a Phd doktori dolgo-
zatra készül. Mûfordításból él, például ô a Trainspotting társ-
fordítója.

Harc a hatalomért – a mítosz
és realizmus határán
Dragomán György elsô könyve
az emberi természet sötét oldalát tárja fel



Bolyai János születésének
200. évfordulója alkalmából
jelent meg a Typotex Kiadó-
nál egy karcsú könyv, két ta-
nulmányt tartalmaz, mind-
kettô Bolyai János tudomá-
nyos munkásságának eredmé-
nyét elemzi. A Bécstôl Temes-
várig: Bolyai János útja a
nem-euklideszi forradalom
felé c. kötet két tanulmányá-
nak szerzôi Tóth Imre és Su-
rányi László. Mindkét szerzô
arra vállalkozott, hogy tanul-
mányában bemutatja Bolyai
felfedezésének tudománytör-
téneti jelentôségét, összefüg-
géseit. A tanulmányok megér-
tésének érdekében némi szel-
lemi erôfeszítést is vállaló
(nem matematikus) olvasó
választ kap arra a kérdésre:
miért is tekinthetjük Bolyai
Jánost a legnagyobb magyar
tudósnak?

Erre a kérdésre Votisky Zsu-
zsának, a kötetet megjelen-
tetô Typotex Kiadó igazgató-
jának is megvan a részletes
válasza.

– Mondhatjuk, hogy Bolyai
János a múlt legnagyobb ma-
gyar tudósa. A XVIII. század-
ban, vagy korábban a magyar
tudósok közül senki nem ju-
tott el a világhírig, nincs
Voltaire-ünk, Rousseau-nk
például, mi befogadtuk a tu-
domány eredményeit és szak-
májuk komoly tudósává lett
hazánk szülöttei vannak, de
nem tudtunk a világra vissza-
hatni. Bolyai Jánosnak sem

sikerült ez a XIX. században,
de végül mégiscsak kiderült
az igazság. Bolyai ma már a
világon mindenütt, ahol ma-
tematikával foglalkoznak, is-
mert név, a XX. század elején
bevonult a tudomány világ-
történetének nagy alakjai kö-
zé. Van ebben azért egy tragi-
kus mozzanat is. Elôször is a
személyes sorsa természete-
sen, másodszor az, hogy va-
lami picit mégis félresikerült:
a neve nem egyedül áll, Ga-
uss neve mindig ott lesz mel-
lette, és még egy név, a Loba-
csevszkijé. A mi Bolyaink
magányos tudósként kidol-
gozta elméletét, és vele nagy-
jából egy idôben a kazanyi
egyetem tudós tanára, Loba-
csevszkij is közzétette felfe-
dezéseit, így aztán a világ Bo-
lyai–Lobacsevszkij féle rend-
szerként tartja számon a
nem-euklideszi geometria el-
méletét. 

Mondhatjuk azt is: ha Bo-
lyai János nem lett volna, ma
sokkal többet beszélnénk a
papáról, Bolyai Farkasról, aki
persze így sincs elfelejtve. Ko-
rának kimagasló tudósa volt ô
is, a geometria egyik speciális
területével foglalkozott, és
Gauss barátjaként ô az össze-
kötô kapocs János fia és a te-
kintélyes tudós között. Egyet-
len ember volt az országban,
aki értette, hogy mivel foglal-
kozik Bolyai János, és az az
apja, Bolyai Farkas.

A sors úgy hozta, hogy ami-
kor János elkészült a mûvé-
vel, az apjának megjelenés
alatt volt Testámen címû ma-
tematikai összefoglalója, és
akkor egész egyszerûen, hogy
a mû megjelenjen, függelék-
ként hozzátették ahhoz, emi-
att lett Bolyai mûvének is-
mert neve Appendix, azaz
függelék. Ha ez esetleg nincs
így, akkor meg sem történik
maga a publikálás ténye, és

akkor ma talán nem is tudunk
errôl…

Mondhatjuk azt is, Bolyai
mûve forradalmi mû, a geo-
metria nem-euklideszi forra-
dalmának dokumentuma.
Euklidesz axiómákra épülô
geometriai rendszere kétezer
éven keresztül izgatta a tudó-
sokat, különösen az ötödik
axiómának nevezett tétel: ha
van egy egyenes, és rajta kívül
egy pont, azon a ponton ke-
resztül egy párhuzamos húz-
ható. Arisztotelész óta ez
nem hagyta nyugton a gon-
dolkodókat: egy húzható
azon a ponton keresztül,
vagy nem egy. Mindenféle bi-
zonyítási eljárással próbál-
koztak, nem jártak sikerrel. És
akkor a XIX. század elsô felé-
ben Gauss, Lobacsevszkij és
Bolyai külön-külön kimond-
ták: nem egy párhuzamos
húzható. Ebbôl kiindulva

megalkottak egy új geomet-
riát, egy új világot. Amikor
Bolyai az apjának azt írta a le-
velében, hogy „A semmibôl
egy új, más világot teremtet-
tem”, nem túlzott. Tényleg
ezt tette.

K. M. J
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A semmibôl egy
új világ
Votisky Zsuzsa beszél
Bolyai Jánosról

A Magyar Tudományos Akadémián
2002. július 8. és 12. között nemzetközi

tudományos konferenciát rendeznek
Bolyai János születésének kétszázadik

évfordulója alkalmából.

MESEKÖNYVEK

Tarcsai Szabó Tibor: 
A jajszárnyú fecskerigó – 
Kalandok az Össze-Vissza erdôbôl;
Ill.: Kalmár István; 1800 Ft

P. L. Travers: Mary Poppins a
Cseresznyefa utcában
Ill.: Mary Sheppard 1600 Ft

J. R. R. Tolkien: A Hobbit
Képregény; Ill.: David Wenzel

3500 Ft

Tóth Imre: Mesél a palóckirály
Ill.: Rényi Krisztina

2500 Ft

Fehér Klára: Én sose kapok 
levelet Ill.: Demjén Zsuzsa 

890 Ft

Fehér Klára: Hetedhét tengeren
Ill.: Mészáros Márta 

890 Ft
TINÉDZSEREKNEK

Babay Bernadette: 
Szerelmes kamaszok 1290 Ft

Rosie Rushton: 
Ne cirkuszolj, anyu! 1290 Ft

Rosie Rushton: Gôzöm sincs,
mihez kezdjek 1290 Ft

Rosie Rushton:  
Olívia 1290 Ft

J. R. R. Tolkien: 
A Babó Ill.: a szerzô 1990 Ft

FELNÔTTEKNEK

James Herriot: 
Ô is Isten állatkája 2490 Ft

Diana Cooper: 
Ágy kutyáknak kiadó 1690 Ft

Alberto Moravia: Unalom
(Cecilia szerelmei) 1980 Ft

Géczi János: 
Két puli feljegyzései
Ill.: Klemm Gabriella 1980 Ft

Kortárs gyerekkönyvek
Szülôknek, pedagógusoknak,
könyvtárosoknak; 
Szerk.: Komáromi Gabriella és
Borbély Sándor 2200 Ft

Nyári könyvajánlat gyerekeknek, tinédzsereknek és felnôtteknek
(Ciceró Könyvstúdió Kft. 1133 Budapest, Pozsonyi út 61. I/3.
Telefon/fax: 239-0180; 329-0879 e-mail: cicero.@axelero.hu)
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Az Ünnepi Könyvhét
után visszavonhatatlanul
beköszönt a nyár a könyv-
szakmában is. Ám ez nem
jelenti azt, hogy ne ruk-
kolnának elô a kiadók va-
lamilyen ízig-vérig nyári
ajánlattal. És arról sem
szabad megfeledkezni,
hogy a könyvhéten napvi-
lágot látott több tucat kö-
tet közül jócskán akadnak
olyan olvasmányok, ame-
lyeket nem elég metrón,
buszon, villamoson zöty-
kölôdve 5–20 oldalanként
olvasgatni, hanem egy ár-
nyas fa hûvösében órákon
át lehet ízlelgetni a szava-
kat és mondatokat. A
Magvetô és az Athena-
eum 2000 Kiadó igazgató-
jával, Morcsányi Gézával
beszélgettünk az idei
nyári ajánlatról.

– Mi volt az Ünnepi Könyvhét
legnagyobb sikere a Magvetô Ki-
adó ajánlatából?
– Azt gondolom, Ra-

kovszky Zsuzsa költô és
mûfordító elsô regényét,
A kígyó árnyéka címû
könyvet nagyon sokan ke-
resték június elejétôl

kezdôdôen, mert szárnyra
kelt, ez egy varázslatosan
megírt apa–lánya törté-
net, amelyben egy nô me-
séli el az életét. Lehmann
Orsolya, a regény hôsnôje
1666-ban veti papírra
gyermek- és leánykorát,
különös asszonyi sorsát.
Ez az izzó szenvedélyek
és az emlékeket átszínezô,
gyógyító felejtés regénye.

– Emellett a kiadó egy újabb
Szerb Antal sorozatot indított
útjára.
– Tavaly kezdtük meg

Szerb Antal születésének
századik évfordulója al-
kalmából a sorozatot, en-
nek keretében kiadtuk az
író 1914 és 1943 között írt
naplóját, Naplójegyzetek
címmel, ezt követte a Fe-
hér Holló könyvek soro-
zatban A királyné nyak-
lánca címû ismert regény.
Az idei könyvhétre össze-
gyûjtött esszéinek, tanul-
mányainak, kritikáinak
elsô kötetét, a világiro-
dalmi tárgyú írásait adtuk
közre Hétköznapok és cso-
dák címmel. Ezt még az
idén a magyar irodalmi

válogatás és egy harma-
dik, vegyes tárgyú mûve-
ket tartalmazó kötet kö-
veti.

– A fentiekkel ellentétben az
Athenaeum 2000 Kiadó igazi
strandolvasmányt kínál.
– Útjára indult egy kez-

deményezés az RTL Klub-
bal közösen, az olvasók
ezután gyakran találkoz-
hatnak majd az RTL
Könyvklub logójával a
könyvesboltokban. Az
elsô együttmûködésben
készült kötetek a csatorna
egyik sorozatához kapcso-
lódnak. Largo Winch-
csel, a jóképû, milliárdos
kalandorral ismerkedhet-
nek meg, aki a képernyôn
hétrôl hétre különös kül-
detéseket old meg. A gon-
dozásunkban megjelent
Az örökös címû kötet azt
mondja el, hogyan lett a
világ egyik legnagyobb
konszernjének vezérigaz-
gatója az ifjú, és fény de-
rül arra is, miért akarja
mindenáron kiontani Lar-
go életét az Adria Társa-
ság. A másik kötetben az
orosz maffiával tûz össze
a baráti csapat, a Boros-
tyán-kupola egyik ikonja
miatt.

– Szintén nyári olvasmánynak
szánják a H-story sorozatcímet
viselô négy kötetet is?
– Nyári ajánlat, de nem

ugyanabban az értelem-
ben, mint a Largo Winch.
Ez a három nyelven, ma-
gyarul, németül és ango-
lul megjelent négy kötet
különbözô szemszögbôl

mutatja be Magyarorszá-
got. A természet csodái a
nemzeti parkokra, a speci-
ális élôvilágra, a védett
növényekre és állatokra
helyezi a hangsúlyt. A kö-
tetek mindegyikének zár-
szava a hasznos tudniva-
lókat tartalmazó fejezet,
amely ebben az esetben
nemzeti parkok, tájházak,
arborétumok és termé-
szettudományi tárlatok,
kiállítások címeit és nyit-
va tartását tartalmazza. A
Kóstolja meg Magyarorszá-
got! gasztronómiai körútra
hív, tájjellegû ételeket,
népszokásokhoz kapcso-
lódó kihagyhatatlan fogá-
sokat, és azok elkészítésé-
nek receptjeit tartalmaz-
za. A Magyarország kin-
csesházai a legjelentôsebb
gyûjteményeket mutatja
be. Budapesti és vidéki
múzeumi sétákra invitál,
amit tematikus bontásban
talál meg az olvasó. Az
autósokat igyekszik „leté-
ríteni” a fôutakról és autó-
pályákról az Autóval Ma-
gyarországon, amely azt
mutatja be, hogy az elsu-
hanó tájak milyen látniva-
lókat kínálnak, ha egy-egy
kitérôt teszünk.Ezt a soro-
zatot nemcsak azoknak
ajánljuk, akik fel akarják
fedezni Magyarországot,
hanem külföldi barátaink,
ismerôseink is örömmel
fogadhatják ajándékként,
mert mindegyik rejt vala-
milyen hungarikumot.

(O.A.)
Fotó: Nagy Dániel

Árnyas fa hûvösében 
Morcsányi Géza ajánlata nyárra
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A könyvek megrendelhetôk a Helikon Kiadónál (1053 Budapest, Papnövelde utca 8.),
telefonon Varga Istvánnál a 317-4987-es számon, vagy a 317-4967-es faxon, valamint megvásárolhatók

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

U t a z z o n  M á r a i v a l

Itália, Ausztria, Franciaország, Németország, Anglia, Svájc,
a Földközi-tenger és más tájak
„A tükörkép, amit a világ mutat benned.”

Még kapható Márai-kötetek:

A He l i kon  K iadó  a j án la ta

OXFORD UNIVERSITY PRESS
Oxford angol–magyar szótár nyelvtanulóknak
(szerk. Phillip, Janet) 3554 Ft

LIBRO-TRADE KFT.
Magyar–angol, angol–magyar zsebszótár 1800 Ft

PANORÁMA NYELVSTUDIÓ
Pelyvás–Szabó–Rovny: No Horror!
Segédkönyv angol érettségi/felvételi és nyelvvizsgákhoz 1895 Ft

ANGOL NYELVÛ  IRODALOM
Hornby, Nick: How to be Good (Penguin Books) 2760 Ft
Parsons, Tony: Man and Boy (Harper Collins) 2704 Ft
Parsons, Tony: One for My Baby (Harper Collins) 2704 Ft
Welsh, Irvine: Glue 

A magyar irodalom évkönyve 2001
(adattár és krónika) 420 o., kb. 1700 Ft
Az irodalmi élet alkotói, mûhelyei és
eseményei a 2001. évben.
Balázsovics Mihály:
Levelek a Hegyoldalból
(önéletrajzi regény) 250 o., 1600 Ft
A korán elhunyt költô posztumusz
írása, ifjabb Balázsovics Mihály il-
lusztrációival.
Idillország kéklô ege
Dán költôk antológiája 262 o., 1600 Ft
Tizenhat 20. századi lírikus versgyûj-
teménye Sulyok Vince fordításában
és utószavával.
Jámborné Balog Tünde:
Az én kalendáriumom
(a szerzô grafikáival) 268 o., 1600 Ft
Néprajzi ihletettségû, lírai
tárcanovellák a dél-alföldi táj
egykori szokásvilágáról.
JÓKAI ANNA:
A mérleg nyelve I.
(tanulmányok, életmûsorozat
11. kötet) 312 o., 2500 Ft
A Kossuth-díjas író esszéinek,
rádiójegyzeteinek gazdag válogatása.
KOLUMBAN, NICHOLAS:
The Intricate Adventures
of an Alien (a novel) 258 o., 1800 Ft
Az Amerikában élô magyar költô,

mûfordító angol nyelvû önéletrajzi
regénye.
RESTÁR SÁNDOR:
Kölcsönkért alázat
(válogatott versek) 260 o.,1600 Ft
Az 50. születésnapra készült
kötet végigkíséri a költô különleges
életpályáját.
RIGÓ JÓZSEF:
Zárlatában a szívverésnek
(új versek) 198 o., 1400 Ft
A dunántúli tájjal eleven közösségben
élô fiatal roma költô második kötete.
SULYOK VINCE:
Tegnapodban élsz
(új versek) 118 o., 1100 Ft
A lírai szabadversek a távlatok költé-
szetét foglalják magukba.
SZAKÁCS ESZTER: Álombeszéd
(új versek) 74 o., 1100 Ft
A fiatal költô negyedik kötetében egy
távoli utazás képei törik meg a hét-
köznapok hullámait.
Tranströmer, Tomas:
Az emlékek látnak (elbeszélések,
ford. Mervel Ferenc) 48 o.,1000 Ft
A kötet írásai a neves svéd lírikus
gyermek- és ifjúkorát elevenítik fel.

A kiadóban vásárlóinknak
20% engedményt nyújtunk

A Széphalom Könyvmûhely ajánlata
1068 Budapest, Városligeti fasor 38. Tel./fax: 351-0593, 

e-mail: iroalap@interware. hu; www.szephalom-konyvmuhely.hu

A Librotrade Kft. ajánlata

A könyvek megvásárolhatók: 
LibroTrade Kft. 1173 Budapest, Pesti út 237.

Famulus Könyvesbolt 1137 Budapest, Újpesti rkp. 5.
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300 rokov v Pilisi. stúdie z minulosti a prítom-
nosti âívu. Piliscsévi Települési és Szlovák
Kisebbségi Önkormányzat. 
ISBN: 963-00-9454-1 fûzött: 1830 Ft 

A
A 100 legjobb török recept. STB Kv. 

ISBN: 963-9266-21-3 fûzött: 298 Ft 
A bírósági nemperes eljárások magyarázata.

1. A polgári nemperes eljárások magyaráza-
ta. KJK-Kerszöv. 
ISBN: 963-224-652-7 kötött: 10752 Ft 

A Budai-hegység és a Pilis. Kirándulóhelyek
Dobogókôtôl Budaörsig: turistautak, kerék-
párutak, babakocsival javasolt sétautak, ját-
szóterek, természeti és kulturális látnivalók:
szabadidô és kirándulótérkép. (1:25000) Tér-
képcenter Kft. 
ISBN: 963-202-402-8 CM 890 Ft 

A Felsô-Mátra turistatérképe. Mátraszentimre,
Bagolyirtás, Fallóskút, Galyatetô, Mátra-
szentistván, Mátraszentlászló utcaneves tér-
képével, túrajánlatokkal. (1:16000) Térkép-
ker Ügynökség. 
ISBN: 963-00-3730-0 CM 650 Ft 

A gazdasági társaságokról szóló törvény ma-
gyarázata. átd. kiad. KJK-Kerszöv. (Kom-
mentár) 
ISBN: 963-224-654-3 kötött: 10976 Ft 

Aggteleki Nemzeti Park = Slovenskî Kras
Chko [Kartog. dok.]. (1:50 000) Paulus. 
ISBN: 963-85963-0-9 CM 890 Ft 

Ágoston Ilona: Eltûntnek nyilvánítva. 1945. de-
cember 15. Bába. 
ISBN: 963-9347-74-4 fûzött: 498 Ft 

A hetvenes évek kultúrája. Tanácskozás a Fi-
atal Mûvészek Klubjában, 1980. április
10–12.: dokumentumválogatás. Balassi. (Irá-
nyított irodalom) 
ISBN: 963-506-476-4 1500 Ft 

A Keszthelyi-hegység és a Kis-Balaton: West
Balaton: Regionalkarte: Wanderkarte: tourist
map [Kartog. dok.]. (1:50 000) Térképskála,
cop. 2001. 
ISBN: 963-00-3530-8 CM 650 Ft 

A két Arany. Összehasonlító tanulmányok. Uni-
versitas. 
ISBN: 963-9104-67-1 fûzött: 1120 Ft 

Alternatív növények termesztése. (2.) Mezô-
gazd. Szaktudás K. 
ISBN: 963-9422-05-3 kötött: 2480 Ft 

A Magyar Köztársaság alkotmánya. Pannon-
Literatúra. 
ISBN: 963-9355-07-0 bôr: 1475 Ft 

A mi 20. századunk. Lilium Aurum. 
ISBN: 80-8062-124-1 kötött: 2400 Ft 

Andor László: Amerika évszázada. Aula. (XX.
század) 
ISBN: 963-9345-61-X kötött: 3500 Ft 

Andrews, Virginia: Vadvirágok. 4. Vissza a
kertbe. Magyar Kvklub. 
ISBN: 963-547-631-0 kötött: 1490 Ft 

Appleton, Nancy: Hogyan gyôzzük le cukor-
szenvedélyünket? Mandala Véda. (Tudomá-
nyos egyszerûsített gyógyászat) 
ISBN: 963-86202-3-4 fûzött: 1590 Ft 

A százéves Kiskun Múzeum. 1902–2002. Kis-
kun Múzeum Baráti Köre. 
ISBN: 963-711-203-0 kötött: 3733 Ft 

A Tisza illata. Antológia. Divius Lux MM. 
ISBN: 963-00-2875-1 fûzött: 1000 Ft 

Autóval Magyarországon. Athenaeum 2000:
Viva Média. (H-story) 
ISBN: 963-9261-93-9 fûzött: 2390 Ft 

„A végtelenség kezdete”. Szerencsés és sze-
rencsétlen napok egy óegyiptomi naptárban
a mitológia tükrében: Kairói 86637 sz. papi-
rusz. Mahler Ede Mûvészettörténeti Kör: Szi-
komor Alapítvány. 
ISBN: 963-00-9052-X fûzött: 3000 Ft 

A világ legnagyobb boszorkányai. Jövôvilág
Alapítvány. 
ISBN: 963-86036-8-2 fûzött: 500 Ft 

A világ legnagyobb szökései. Jövôvilág Alapít-
vány. 
ISBN: 963-86036-7-4 fûzött: 500 Ft 

B
Bacsik Katalin: Esôcseppek. Versek. Madách

Vár. Kvt.
ISBN: 963-202-123-1 fûzött: 800 Ft 

Badiny Jós Ferenc: Káldeától Ister-Gamig. 1. A
sumir ôstörténet. 3. kiad. Ôsi örökségünk
alapítvány.
ISBN: 963-7985-22-0 fûzött: 1667 Ft 

Baghyné Makra Ilona: Tanár volt Hunniában.
Bába. 
ISBN: 963-9347-61-2 fûzött: 870 Ft 

Bajzáth Katalin: Varrjunk gyerekeknek. M.
Kvklub. 
ISBN: 963-547-656-6 kötött: 2490 Ft 

Balaton és környéke; Balaton-felvidék: tu-
rista, kerékpáros- és vízisporttérkép: Rad-,
Wassersport- und Wanderkarte. (1:100 000,
1:50 000) Szarvas Térképészeti Ügynökség. 
ISBN: 963-9251-58-5 CM 800 Ft 

Balázs Géza: Nyelvünkben a világ. Esszék,
jegyzetek. Ister. 
ISBN: 963-9243-43-4 fûzött: 1500 Ft 

Bálint Ágnes: A repülô dívány. 2. kiad. Móra. 
ISBN: 963-11-7699-1 fûzött: 950 Ft 

Banzhaf, Hajo: Gyakorlati tarot-kézikönyv. Az
Iránytû, a Szerelmi jóslat, a Vakfolt vala-
mennyi kártya-helyének elemzésével. Bioe-
nergetic. 
ISBN: 963-9343-58-7 fûzött: 1400 Ft 

Barbier, M. K.: Kurszk, 1943. A legnagyobb
páncéloscsata. Hajja.  (20. századi hadtörté-
net) 
ISBN: 963-9329-47-9 kötött: 3200 Ft 

Bartha Szabó József – Jezsó Ákos: A Vörös
Malom lovagjai. [Máté, Princz, Károlyi..., meg
a feneketlen garat]. Válasz Kvk. (Buli van!:
pénz, hatalom, elitek a rendszerváltás után
6.) 
ISBN: 963-86204-9-8 fûzött: 1200 Ft 

Bashir, Mir: A kézelemzés mûvészete. Bioener-
getic. 
ISBN: 963-9343-55-2 fûzött: 1400 Ft 

Bátyai Gitta: Újszegedi mozaikok. Bába. 
ISBN: 963-9347-76-0 fûzött: 870 Ft 

Bauer András – Berács József: Marketing. 5.
kiad. Aula. 
ISBN: 963-9345-78-4 kötött: 5400 Ft 

Bean, Anita: Modern sporttáplálkozás. [Helyes
étrenddel, fitten]: [étrendkalauz a tökéletes
eredmény eléréséhez]: [30 komplex étrend-
tervezet]. Gold Book.  (Útmutató a jó kondíci-
óhoz) 
ISBN: 963-9248-77-0 fûzött: 1598 Ft 

Békés Pál: Tévé – játék. Neoprológus. 
ISBN: 963-7932-44-5 fûzött: 1400 Ft 

Bende Márta: Vállalkozás és munkavédelem
az építésügyben. KJK-Kerszöv. (Építési se-
gédkönyvek 2.) 
ISBN: 963-224-651-9 fûzött: 5152 Ft 

Benedek Elek: Attilától Mátyás királyig. Válo-
gatás az 1905–1914 között Nagy magyarok
élete címen 13 kötetben megjelent életraj-
zokból. Unikornis. (A magyar próza klasszi-
kusai 94.) 
ISBN: 963-427-63-3 kötött: 3300 Ft 

Benedek Elek: Hunor és Magyar. Válogatott
népmondák. TKK. 
ISBN: 963-9371-16-5 kötött: 1475 Ft 

Benedek Elek: Szélike királykisasszony. Mese-
gyûjtemény. Aquila. 
ISBN: 963-8276-16-9 fûzött: 799 Ft 

Benedek Szabolcs: Isztambul. Praktikus úti-
könyv magyar turisták számára. Dekameron.
(Dekameron útikönyvek) 
ISBN: 963-9331-19-8 fûzött: 2190 Ft 

Bényi Károly: Utak – keresztek – keresztutak.
Argumentum. 
ISBN: 963-446-211-1 fûzött: 1600 Ft 

Bereményi Géza – Togay, Can: A hídember. 

A Széchenyi-film irodalmi forgatókönyve.
Válasz Kvk. 
ISBN: 963-86259-0-2 kötött: 3850 Ft 

Bioetikai állásfoglalások. A „Standards for life”
magyar fordítása. KOMT. 
ISBN: 963-202-025-1 fûzött: 490 Ft 

Bíró Jenô: „Rend a lelke mindennek”. Házi-
rendi szabályozás nevelési-oktatási intézmé-
nyekben. MPI. (Módszertani levelek / Megyei
Pedagógiai Intézet 2002/1.) 
ISBN: 963-9413-01-1 fûzött: 1120 Ft 

Bitó László: A Názáreti Izsák. Jézus a poklok
tornácán. Argumentum. 
ISBN: 963-446-208-1 kötött: 2300 Ft 

Bleasdale, Faith: Dühös csajok. Ulpius-ház. 
ISBN: 963-9348-83-X fûzött: 1880 Ft 

Borges, Jorge Luis: A költôi mesterség. Euró-
pa. (Mérleg) 
ISBN: 963-07-7165-9 fûzött: 950 Ft 

Borok és korok: bepillantás a bor kultúrtörténe-
tébe. 2. jav., bôv. kiad. Hermész Kör. 
ISBN: 963-202-177-0 fûzött: 3460 Ft 

Borsi-Kálmán Béla: Polgárosodott nemes
avagy (Meg)nemesedett polgár. Írások a „ne-
mesi polgárisodás” témakörébôl. Jelenkor. 
ISBN: 963-676-307-0 kötött: 1500 Ft 

Bovet, Theodor: Felette nagy titok. Könyv a
házasságról. Vigilia. (Sapientia: Családpeda-
gógiai füzetek 2.) 
ISBN: 963-7964-61-4 fûzött: 490 Ft 

Bözödi György: Székely századok. Történelmi
tanulmányok. Pallas-Akadémia. (Bibliotheca
Transsylvanica) 
ISBN: 973-8079-48-9 fûzött: 2000 Ft 

Budapest. Belváros M: 1:12500, tömegközle-
kedési hálózattal, kerületszínezéssel, egyirá-
nyú utcákkal, házszámozással, postai irámy-
ítószámokkal. (1:20000; 1:360000) Topográf. 
ISBN: 963-9222-63-1 CM fûzött: 2500 Ft 

Bujdosó Alpár: Csigalassúsággal. Argumen-
tum. 
ISBN: 963-446-212-X fûzött: 1700 Ft 

Bükki Nemzeti Park [Kart. dok.]. (1:50 000)
Paulus. 
ISBN: 963-9339-03-2 CM 890 Ft 

Bükk: turista- és kerékpáros térkép: Rad- und
Wanderkarte [Kartog. dok.]. (1:40 000) Z-
Press. 
ISBN: 963-9251-60-7 CM 800 Ft 

Burton, Rosemary – Cavendish, Richard: A vi-
lág száz csodája. Barangolás az építészet
legyûgözô alkotásai között. M. Kvklub. 
ISBN: 963-547-518-7 kötött: 3900 Ft 

C
Casati Modignani, Sveva: Gyémántesô. Mae-

cenas Kvk. 
ISBN: 963-203-064-8 fûzött: 1250 Ft 

Catalogue of the collections of Sir Aurel Stein
in the Library of the Hungarian Academy of
Sciences. MTA. (Keleti tanulmányok 11.) 
ISBN: 963-7451-11-0 kötött: 7000 Ft 

Cauvin, Raoul: Hopp egy légy! Passage. (Marci
1.) 
ISBN: 963-228-310-4 kötött: 1490 Ft 

Cauvin, Raoul: Papó elázik. Passage. (Marci
2.) 
ISBN: 963-228-331-2 kötött: 1490 Ft 

Chopra, Deepak: A szeretet útja. A szerelem
spirituális jelentôsége. Édesvíz. 
ISBN: 963-528-578-7 fûzött: 1990 Ft 

Cicero, Marcus Tullius: Az állam. 2. változatlan
lny. Akad. K. 
ISBN: 963-05-7938-3 fûzött: 1680 Ft 

Cunningham, Scott: Földmágia. A természeti
elemek mágikus kézikönyve: [segédkönyv
boszorkányoknak]. Édesvíz. 
ISBN: 963-528-574-4 fûzött: 1590 Ft 

Czakó Gábor: Pannon krétakör. Válasz Kvk. 
ISBN: 963-86204-7-1 kötött: 1850 Ft 

Czike László: Nexusban a Co-Nexussal. [Ha-
lottról vagy jót, vagy semmit]. Válasz Kvk.
(Buli van!: pénz, hatalom, elitek a rendszer-

váltás után 2.) 
ISBN: 963-86204-6-3 fûzött: 960 Ft 

Czuczor Gergely: Hunyadi János és három
más történet. Aradi gyûlés: Botond: Hunyad:
Mesék. Unikornis. (A magyar próza klasszi-
kusai 93.) 
ISBN: 963-427-462-5 kötött: 3300 Ft 

Cs
Császár Ottó: Horoszkópok, parajelenségek,

ufók és egyéb ámítások. Accordia. 
ISBN: 963-440-877-X fûzött: 1200 Ft 

Csontos János: Polgári kaszinó. Válasz Kvk. 
ISBN: 963-86259-5-3 kötött: 1950 Ft 

D
Demokrácia és politikatudomány a 21. szá-

zadban. Az Eötvös Loránd Tudományegye-
tem Állam- és Jogtudományi Kara Politológiai
Tanszékének 2001. október 12–13. között
megrendezett konferenciája. Rejtjel. (Rejtjel
politológiai könyvek 12.) 
ISBN: 963-9149-60-8 fûzött: 2600 Ft 

Dénes Béla: Ávós világ Magyarországon. Egy
cionista orvos emlékiratai. Magánkiad. 
ISBN: 963-440-912-1 fûzött: 1980 Ft 

Déry Attila: A forma visszaszerzése. Építészet-
történeti tanulmányok. Terc. (Építészet/elmé-
let 2.) 
ISBN: 963-86263-4-8 fûzött: 1000 Ft 

Dessewffy Tibor: A kocka el van veszve. Koc-
kázat, káosz és média az Információs Kor-
ban. Aula. (Infonia szakkönyvek) 
ISBN: 963-9345-84-9 fûzött: 1950 Ft 

Dixon, Hazel: Adj nekünk ... örökséget. Gondo-
latok a nôi egyenjogúságról, a nôk helyzeté-
rôl és feladatairól a Kr. e. 15. században élt
öt ószövetségi lány és mások példájából kiin-
dulva. Evangéliumi K. 
ISBN: 963-9434-05-1 fûzött: 600 Ft 

Doyle, Roddy: A commitments. Európa. 
ISBN: 963-07-7160-8 kötött: 1400 Ft 

Dráva [Kart. dok.]. Ökoturisztikai térkép. (1:50
000) Paulus. 
ISBN: 963-93390-1-6 CM 890 Ft 

E
Egy mûfaj válsága? Tanácskozás az írói szoci-

ográfia múltjáról és jövôjérôl: Kolozsvár,
2001. október. Magyar Napló K. (Önképünk
az ezredfordulón) 
ISBN: 963-202-084-7 fûzött: 1484 Ft 

Együtt vagy külön. Maradjunk együtt vagy vál-
junk el? KJK-Kerszöv. 
ISBN: 963-224-640-3 fûzött: 3920 Ft 

Elek István: Magyarnak lenni, most! Válasz
Kvk. 
ISBN: 963-86259-6-1 kötött: 1950 Ft 

Elekné Nemes Klára – Hadler Ferenc: Büntetô
eljárásjogi iratmintatár. KJK-Kerszöv. (Irat-
mintatár) 
ISBN: 963-224-638-1 fûzött: 5152 Ft 

Elektronika és automatika a mezôgazdaság-
ban. Szaktudás K. 
ISBN: 963-86170-6-3 kötött: 2980 Ft 

Emberközpontú gazdaságot! Válasz Kvk.
(Élet-világ 3.) 
ISBN: 963-86259-9-6 kötött: 1490 Ft 

Erdélyi István: Ôstörténeti – régészeti fogalom-
tár. AndTECH. 
ISBN: 963-068-75-53 fûzött: 900 Ft 

Esterházy Péter: Harmonia caelestis. 8. válto-
zatlan utánny. Magvetô. 
ISBN: 963-14-2193-7 kötött: 2990 Ft 

Esti állatmesék. Novella. (Esti mesék) 
ISBN: 963-7953-99-X kötött: 1990 Ft 

Európa 2010. Gyakorlati kézikönyv az Európai
Unió jelenérôl és jövôjérôl. Euro Info Service. 
ISBN: 963-00-7665-9 fûzött: 3360 Ft 

Meg jelent könyvek
2002. június 14–27.

ELÔFIZETÉSI FELHÍVÁS
Kedves Olvasónk!

Azt javasoljuk Önnek: fizessen elô lapunkra! Sokféle terjesztési módszert kipró-
báltunk, és meg kellett állapítanunk, hogy egyik sem vetekszik az elôfizetés
módszerével.

A Könyvhetet megrendelheti egy évre 2880 Ft-ért a szerkesztôség címén:
1114 Budapest, Hamzsabégi út 31. levélben, 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, Hamzsabégi út 31.
Telefon/fax: 466-0703
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K a i r o s z  K i a d ó
ü n n e p i  k ö n y v h e t i  s i k e r e i n k

Kairosz Kiadó
1134 Budapest, Apály utca 2/B.

Telefon/fax: 359-9825
telefon: 273-1079, 273-1080

Kiszely Gábor
Éltetô
2900 Ft

Sötét fenyô-árny
276 japán haiku
Kulcsár F. Imre fordításai
1700 Ft

Lovas István
Visszajöttek
Írások a Horn-kurzus idejébôl
1980 Ft

Alkyon Papadaki
A Hold színe
1680 Ft

Bayer Zsolt
Tündértemetô
és egyéb novellák
2600 Ft

Usztics Mátyás
Isten tenyerén
1980 Ft
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F
Falala, Gérard – Florin, Marie-Paule: Enyhü-

lést és gyógyulást hozó homeopátia. Boiron. 
fûzött: 2286 Ft 

Faragó Sándor: Vadászati állattan. Mezôgaz-
da. 
ISBN: 963-9358-47-9 kötött: 4500 Ft 

Farmakológia és homeopátiás matéria medi-
ca. Homeopátiás Okt. és Fejleszt. Közp. 
ISBN: 963-03-6249-X fûzött: 4000 Ft 

Fehér József: Fogócska. Versek gyerekeknek.
Bába. 
ISBN: 963-9347-71-X fûzött: 498 Ft 

Fekete Ágnes: Rádióhéjban. Válogatás a Kos-
suth Rádió Református Félóra címû mûsorá-
ban elhangzott áhítatokból. Harmat. 
ISBN: 963-9148-65-2 fûzött: 990 Ft 

Fekete István: Bogáncs. 3. kiad. Móra. (Fekete
István mûvei) 
ISBN: 963-11-7697-5 kötött: 1450 Ft 

Fekete István: Kele. Móra. (Fekete István mû-
vei) 
ISBN: 963-11-7600-2 kötött: 1290 Ft 

Felvételi feladatsorok matematikából. [1990-
2001]. Maxim Kvk. 
ISBN: 963-86211-3-3 fûzött: 1480 Ft 

Fenyves Marcell: József Attila: verselemzések.
Puedlo. 
ISBN: 963-9320-32-3 fûzött: 525 Ft 

Fercsey János: A lélek nem alszik ki. Emléke-
zések, öt interjú. Árgus. 
ISBN: 963-9102-48-2 fûzött: 2800 Ft 

Ferenczes István: Székely apokalipszis. M.
Napló.  (Önképünk az ezredfordulón) 
ISBN: 963-202-083-9 fûzött: 1988 Ft 

Ferencz Imre: Járomtánc. Pro-Print. 
ISBN: 973-9311-92-X fûzött: 896 Ft 

Fertô-Hanság Nemzeti Park = Nationalpark =
Neusiedler See – Seewinkel. (1:60000) Paulus. 
ISBN: 963-85963-6-8 CM 890 Ft 

Fichte, Johann Gottlieb: Tudománytan nova
methodo. Karl Christian Friedrich Krause
jegyzetei alapján, 1798/1799. Jelenkor. (Zé-
témata) 
ISBN: 963-676-298-8 fûzött: 1700 Ft 

Földi Pál: A német titkosszolgálat a második vi-
lágháborúban. Az Abwehr, az SD és a Ges-
tapo története. Laude. 
ISBN: 963-9120-33-2 fûzött: 700 Ft 

Földi Pál: A parancsnok. Hans von Luck páncé-
los ezredes a II. világháborúban. Anno. 
ISBN: 963-375-242-6 fûzött: 625 Ft 

Földünk térképeken. Világatlasz. Nyír-Karta,
Szarvas Térképészeti Ügynökség. 
ISBN: 963-9251-25-9 CM kötött: 5000 Ft 

Fonyódi Tibor: Isten ostora. Attila. Kalandor
Kvk. (A Kalandor világa) 
ISBN: 963-202-324-2 kötött: 1798 Ft 

Forgács József: Egy létnyivel a világ vége
elôtt. Montázs. 
ISBN: 963-202-445-1 fûzött: 667 Ft 

Füstös Gábor: Harcsahorgászat. Fish Kvk.
(Horgászhalaink 15.) 
ISBN: 963-86085-4-4 fûzött: 798 Ft 

G
Garami László: A természet csodái Magyaror-

szágon. Athenaeum 2000: Viva Média. (H-
story) 
ISBN: 963-9261-94-7 fûzött: 1990 Ft 

Gáspár Ferenc: A strucc terjeszkedik. Coldwell
Pharma Bt. (Johnny Fortunate kalandjai: a
magyar történelem tényein alapuló kalandre-
gény sorozat 2.) 
ISBN: 963-202-037-5 fûzött: 1480 Ft 

Géczi Zoltán: Afrika Csillaga. Hans-Joachim
Marseilles története. Vagabund. 
ISBN: 963-9406-06-5 fûzött: 625 Ft 

Giussani, Luigi: A kereszténység kihívásának
eredete. Vigilia. (XX. századi keresztény
gondolkodók 16.) 
ISBN: 963-796-453-3 fûzött: 900 Ft 

Goodman, Felicitas D.: Utolsó negyven na-
pom. Látomásos utazás a pueblo szellemek
között. Leviter K. 
ISBN: 963-00-9485-1 fûzött: 999 Ft 

Grandpierre Attila: Az élô világegyetem köny-
ve. Válasz Kvk.  (Élet-világ 2.) 
ISBN: 963-86259-8-8 kötött: 2850 Ft 

Grant, Frederick William: Mózes elsô könyve
az Újszövetség fényében. Evangéliumi K. 
ISBN: 963-9209-88-0 fûzött: 750 Ft 

Grey, Anthony: Halálmester. W. Stoker/ Lícium-
art. 
ISBN: 963-86125-2-5 [hibás ISBN 963-85925-8-3] fû-
zött: 625 Ft 

Griffin, Emory A.: Szerezzünk barátokat! & be-
csüljük meg ôket. Harmat. 
ISBN: 963-9148-62-8 fûzött: 1480 Ft 

Grynaeus Tamás: Szent Antal tüze. Akad. K. 
ISBN: 963-05-7870-0 kötött: 3290 Ft 

Gulyás Jenô István: Szerelem fûszerei. Afrodi-
ziákumok, receptek a potencia növelésére,
az orgazmus fokozására. Pallas Antikvárium-
Lícium-art. 
ISBN: 963-253-659-2 fûzött: 525 Ft 

Gy
Gyáni Gábor: Történészdiskurzusok. L' Har-

mattan. (A múlt ösvényén [3.]) 
ISBN: 963-9457-08-6 fûzött: 2250 Ft 

Gyenes Emese, Cs.: Mondókáskönyv. Pallas
Antikvárium-Lícium-art. 
ISBN: 963-9117-64-1 kötött: 817 Ft 

Gyöngy Anna: Panka naplója. [Két év Katalóni-
ában]. ÉFOÉSZ: Dinasztia. 
ISBN: 963-657-345-X fûzött: 1500 Ft 

Györkös István – Báder Ernô: A csülökápolás
és a sántaság megelôzése szarvasmarha-ál-
lományokban. Szaktudás K. 
ISBN: 963-9422-33-9 kötött: 1690 Ft 

Gyorstalpaló. 1. Magyar irodalomból: amit az
érettségin, felvételin mindenkinek tudnia kell.
Pannon-Literatúra. 
ISBN: 963-9355-65-8 fûzött: 850 Ft 

H
Häckel, Ernst: Tanuljunk könnyen, gyorsan né-

metül! Befejezô rész haladók számára. Átd.
repr. kiad. Könyvkuckó. 
ISBN: 963-9077-21-6 fûzött: 550 Ft 

Hajdrik József: Parttalan éj. Divius Lux MM. 
ISBN: 963-00-9574-2 fûzött: 800 Ft 

Hajnal Géza – Szônyi Szilárd: Harminchárom.
IGEN Katolikus Kult. Egyes. 
ISBN: 963-009-967-5 kötött: 1033 Ft 

Halász Nátán: A kegyelet forrása. A szeretet és
az emlékezés szertartásai és imái. Makkabi. 
ISBN: 963-7475-70-2 kötött: 1500 Ft 

Hámori Miklós: Arányok és talányok. 2. bôv.,
átd. kiad. M. Világ. 
ISBN: 963-9075-14-0 kötött: 2200 Ft 

Harazin István Id.: Életem, sorsom, hadifogsá-
gom. [S.l.], DZL. 
ISBN: 963-8415-08-8 fûzött: 833 Ft 

Harmon, Danelle: A dacos. Alexandra. 
ISBN: 963-368-232-0 fûzött: 499 Ft 

Harsányi László – Kovács Róbert: Kulturális
nonprofit szervezetek Budapesten. Nonprofit
Kutcsop. (Nonprofit kutatások 11.) 
ISBN: 963-8139-08-0 fûzött: 952 Ft 

Harsányi Zsolt: Magyar rapszódia. Liszt Fe-
renc életének regénye. Anno. 
ISBN: 963-9066-95-8 fûzött: 1350 Ft 

Hász Erzsébet: Kiûzetés. Ister. (Ister kortárs
írók) 
ISBN: 963-9243-63-9 fûzött: 1600 Ft 

Határ Gyôzô: Drámák. Argumentum. 
ISBN: 963-446-209-X kötött: 4900 Ft 

Hay, Louise L.: Az erô benned van. Feltárul
elôttünk a bennünk rejlô szépség, szeretet és
erô. Édesvíz. (New age 8.) 
ISBN: 963-528-583-3 fûzött: 1690 Ft 

Heath, Lorraine: Vak végzet. Alexandra. 
ISBN: 963-368-257-6 fûzött: 499 Ft 

Heller, Richard Ferdiand – Heller, Rachael F.:
A szénhidrátfüggôk könyve. Hogyan lehetsz
újra karcsú és egészséges. M. Kvklub. 
ISBN: 963-547-648-5 kötött: 1890 Ft 

Herczeg Gyula: Olasz leíró nyelvtan. Változat-
lan lny. Akad. K. 
ISBN: 963-05-7941-3 fûzött: 3700 Ft 

Herriot, James: Ô is Isten állatkája. Ciceró. 
ISBN: 963-539-377-6 kötött: 2490 Ft 

Hewitt, J. B. – Jones, B.: Tanulmányok a bib-
liai kisprófétákról. Evangéliumi K. 
ISBN: 963-9209-99-6 fûzött: 600 Ft 

Hódmezôvásárhelyi életrajzi lexikon. Bába. 
ISBN: 963-9347-79-5 fûzött: 1450 Ft 

Homeopátiás gyógymód. 1. köt. Lehetôségei
az akut patológiában. 3. kiad. Boiron. 
fûzött: 8000 Ft

Homeopátiás gyógymód. 2. köt. Lehetôségei
a krónikus patológiában. 3. kiad. Boiron. 
ISBN: 963-03-6248-1 fûzött: 

Hortobágyi Nemzeti Park [Kartog. dok.]. (1:90
000) 2. jav. kiad. Paulus.
ISBN: 963-9339-02-4 CM 890 Ft 

Horváth Dezsô: A semmi ember. Bába. 
ISBN: 963-9347-82-5 fûzött: 538 Ft 

Horváth Gábor: Drótfátyol. Cherubion. (Halál-
osztó 2029) 
ISBN: 963-9346-57-8 fûzött: 898 Ft 

Hypertonia a gyermekkorban. A magasvér-
nyomás-betegség okai, differenciáldiagnosz-
tikája, kezelése újszülöttkortól fiatal felnôtt-
korig. Golden Book. 
ISBN: 963-8232-81-1 kötött: 4900 Ft 

I
Informatikai tesztkönyv. [Több mint 1500

tesztkérdéssel és megoldással. BBS-INFO.
(Informatikai füzetek) 
ISBN: 963-86232-8-4 fûzött: 870 Ft 

Iratmintatár 2002. munkajog: CD melléklettel.
KJK-Kerszöv. (Iratmintatár) 
ISBN: 963-224-656-X fûzött: 3920 Ft 

J
Juhász Csaba – Koczor Tamás: Környezetirá-

nyítási kézikönyv az agrárium környezetirá-
nyítási vezetôi és környezetvédelmi megbí-
zottjai számára. Szaktudás K. 
ISBN: 963-9422-27-4 fûzött: 2480 Ft 

Juhász József: Hidrogeológia. 3. átd. kiad.
Akad. K. 
ISBN: 963-05-7891-3 kötött: 6900 Ft 

K
Kákosy László: Varázslás az ókori Egyiptom-

ban. Lárky Kvk. 
ISBN: 963-00-9823-7 fûzött: 2400 Ft 

Kérdezz! Felelek!: 300 kérdés – 300 válasz:
élôvilág. Diáktéka. 
ISBN: 963-9198-49-8 fûzött: 317 Ft 

Kéri György: A dudás legendája. Accordia. 
ISBN: 963-9242-83-7 fûzött: 1600 Ft 

Kincses Ildikó – Kántás Péter: A szabálysér-
tési jog. átd. utánny. KJK-Kerszöv. 
ISBN: 963-224-658-6 fûzött: 4704 Ft 

Király Rudolf: Tanuljunk könnyen, gyorsan ola-
szul! Az olasz nyelv alapos elsajátításának
könnyû és gyors módszere mindenki számá-
ra. [Repr. kiad.] G & A K. 
ISBN: 963-85740-3-8 [hibás ISBN 963-8574-3-8] fû-
zött: 700 Ft 

Király Rudolf: Tanuljunk könnyen, gyorsan
spanyolul! A spanyol nyelv alapos elsajátítá-
sának könnyû és gyors módszere mindenki
számára. G & A K. 
ISBN: 963-8574-0-11 fûzött: 700 Ft 

Kiskunsági Nemzeti Park [Kart. dok.].
(1:90000) Paulus. 
ISBN: 963-85586-7-9 CM 890 Ft 

Kis Schirilla György: Változz meg szeretetbôl!
2. kiad. Kovásznai. 
ISBN: 963-86194-4-9 fûzött: 790 Ft 

Kis világatlasz: országlexikonnal. Agát Kft.:
Nyír-Karta: Szarvas Térképészeti Ügynök-
ség. 
ISBN: 963-9251-37-2 CM kötött: 2500 Ft 

Kocsis L. Mihály: Csillebérc: elviszem pont.
[Úttörôtábor vagy aranybánya?]. Válasz Kvk.
(Buli van!: pénz, hatalom, elitek a rendszer-
váltás után 4.) 
ISBN: 963-86204-3-9 fûzött: 1200 Ft 

Kóka Rozália: Egy asszon két vétkecskéje. Bu-
kovinai székely, gyimesi és moldvai csángó
népi szerelmes történetek: eredeti gyûjtés
alapján. 2. átd., bôv. kiad. Timp. 
ISBN: 963-00-9932-2 fûzött: 910 Ft 

Kolodko, Grzegorz W.: Globalizáció és a volt
szocialista országok fejlôdési tendenciái.
Kossuth. 
ISBN: 963-09-4364-6 kötött: 1990 Ft 

Konstantinos: Szellemidézés. A mágikus evo-
káció mûvészete. Fénykorona K. (Idézômá-
gia 1.) 
ISBN: 963-202-267-X fûzött: 2490 Ft 

Könyvszakmai ABC. Szakmai cím- és adattár.
Dialóg Campus.  (Conpendiarium) 
ISBN: 963-9123-44-7 fûzött: 3473 Ft 

Kósa Csaba: Kossuth, a hírlapíró. Válasz Kvk. 
ISBN: 963-86259-4-5 kötött: 1950 Ft 

Kós Károly: Kós Károly mûhelye. Tanulmány
és adattár. Mundus. (Magyar építômûvészet
3.) 
ISBN: 963-8033-17-7 kötött: 13440 Ft 

Kossuth Lajos, 1802–1894. Kossuth Lajos és
kortársai. Kossuth. 
ISBN: 963-09-4342-5 kötött: 4990 Ft 

Kotler, Philip: Marketing menedzsment. KJK-
Kerszöv. 
ISBN: 963-224-661-6 kötött: 4905 Ft 

Kovács Gyula: A Büntetô Törvénykönyv Külö-
nös Részének vázlata. Btk. X-XV. fejezet:
tansegédlet. 1. Rejtjel. 
kötött: 3600 Ft 

Kovács Klára: Légbôl kapott sztorik. 3 másod-
perc az életem: híres magyar pilóták izgal-
mas történetei. Focus. 
ISBN: 963-8624-92-2 fûzött: 1290 Ft 

Kovács Tivadar – Kovácsné Cohner Judit –
Ozsváth Miklós: Adatkezelés az MS AC-
CESS 7.0 alkalmazásával. ComputerBooks. 
ISBN: 963-618-150-0 fûzött: 2688 Ft 

Kraus, Naftali: Zsidó ünnepek. A haszid le-
genda tükrében. 2. bôv. kiad. Ulpius-ház.
(Õsi forrás 4.) 
ISBN: 963-9348-80-5 fûzött: 1480 Ft 

Kubelka, Susanna: A szétfeszített fûzô. M.
Kvklub. 
ISBN: 963-547-650-7 kötött: 1990 Ft 

Kurunczi Margit: Kóstolja meg Magyarorszá-
got! Athenaeum 2000: Viva Média. (H-story) 
ISBN: 963-9261-95-5 fûzött: 1990 Ft 

Kútvölgyi Mihály – Péterfy László: Elsô házam
vala.... Timp. 
ISBN: 963-00-9929-2 kötött: 4247 Ft 

L
Lajta Erika: A törpeóriás. Regény. M. Napló:

Írott Szó Alapítvány. 
ISBN: 963-00-9922-5 fûzött: 1484 Ft 

Lamb, Kathryn: Egy tini nô kalandjai. Alexand-
ra. 
ISBN: 963-368-219-9 fûzött: 799 Ft 

Lamb, Kathryn: Napló-szörny. Kinyitni tilos!
Alexandra. 
ISBN: 963-368-215-0 fûzött: 799 Ft 

László Ervin: Meg tudod változtatni a világot.
Közös sorsunk kézikönyve. M. Kvklub. (A Bu-
dapest Club új jelentése) 
ISBN: 963-547-655-8 kötött: 890 Ft 

Legardinier, Gilles: Az örökös. Athenaeum
2000. (Largo Winch) 
ISBN: 963-9261-88-2 fûzött: 990 Ft 

Lin Yü-tang: Mi, kínaiak. Tericum K. 
ISBN: 963-8453-58-3 kötött: 2570 Ft 

Lipták Dorottya: Újságok és újságolvasók Fe-
renc József korában. Bécs – Budapest – Prá-
ga. L' Harmattan. (A múlt ösvényén [2.]) 
ISBN: 963-9457-01-9 fûzött: 1750 Ft 

Lugosi Lugó László: Klösz György, 1844–1913.

Élete és munkássága: monográfia. PolgART. 
ISBN: 963-9306-38-X kötött: 6900 Ft 

Lugosi Lugó László: Szentendre. M. Kvklub. 
ISBN: 963-547-661-2 kötött: 4600 Ft 

Lukácsy Sándor: Oh szép Jézus. Jelenkor. (Si-
on-hegyi könyvtár) 
ISBN: 963-676-299-6 kötött: 1600 Ft 

M
MacDonald, William: József, Jézus elôképe.

Evangéliumi K. 
ISBN: 963-9434-00-0 fûzött: 750 Ft 

Magyar–angol kisszótár. Nesztor. 
ISBN: 963-752-3847 kötött: 1290 Ft 

Magyarország: kerékpártúra térkép [Kartog.
dok.]. (1:550 000) Paulus. 
ISBN: 963-85963-2-5 CM 890 Ft 

Mattson, Gregory Louis: SS-Das Reich. A 2.
SS-hadosztály története, 1939–1945. Hajja.
(20. századi hadtörténet A Waffen-SS egysé-
gei a háborúban) 
ISBN: 963-9329-45-2 kötött: 3200 Ft 

McKenna, Juliet E.: Einarinn legendája. 2. Ke-
gyetlen eskü. Beholder.
ISBN: 963-9399-17-5 fûzött: 1898 Ft 

Mesés lények képes lexikona. Anno. 
ISBN: 963-9066-87-7 kötött: 550 Ft 

Mireisz László: A Taoizmus és a Változások
Könyve. Paradigma P. Kft.: Vizsom Kft. 
ISBN: 963-202-429-X fûzött: 1490 Ft 

Molnár Pál: Dunaferr: bajsiker történet. [Acéltu-
datos férfiak aranyélete]. Válasz Kvk. (Buli
van!: pénz, hatalom, elitek a rendszerváltás
után 5.) 
ISBN: 963-86204-4-7 fûzött: 1200 Ft 

Mondókák az állatokról. Anno. 
ISBN: 963-375-235-3 kötött: 733 Ft 

Móra Ferenc: Dióbél királyfi. 7. kiad. Móra. 
ISBN: 963-11-7700-9 kötött: 1150 Ft 

Murádin Jenô: Fadrusz. Két szobor száz éve.
Gloria Ny. és Kváll.: Polis. 
ISBN: 973-8341-04-3 973-9203-97-3 kötött: 3750 Ft 

N
Nagy Balázs: Gerinctúrák a Kárpátokban. Szi-

get Könyvesbolt. 
ISBN: 963-00-9926-8 fûzött: 2980 Ft 

Nagy József: Vége???. Az emberiség lehetô-
ségei 2000–2050-ig. [Magánkiad.]. 
ISBN: 963-550-959-6 fûzött: 780 Ft 

Nagy Tibor: Az Internet alapjai. Szalay Kvk.:
Pannon-Literatúra. 
ISBN: 963-9355-08-9 fûzött: 600 Ft 

Nemere István: Az iszonyat órái. Atomtenger-
alattjárók pusztulása az óceánokon: doku-
mentumkötet. W. Stoker/ Lícium-art. 
ISBN: 963-85925-0-8 fûzött: 600 Ft 

Nemere István: Fekete bársony. Szerelmes re-
gény. Media Nox. 
ISBN: 963-86-215-08 fûzött: 790 Ft 

Nemere István: II. Rákóczi Ferenc magánélete.
Anno. 
ISBN: 963-375-243-4 fûzött: 625 Ft 

Nemes István – Szántó Tibor: A klórok tántor-
gása avagy a Pajzs a résen akció. Cherubi-
on. 
ISBN: 963-9346-56-X fûzött: 1198 Ft 

Németh Adél: Svédország. Panoráma: Medici-
na. (Panoráma „mini” útikönyvek) 
ISBN: 963-243-864-7 kötött: 1980 Ft 

Németh Dániel: Léleksimogatás. Kiskönyv BT. 
ISBN: 963-009964-0 kötött: 2500 Ft 

Németh László univerzuma [elektronikus
dok.]. „Üzenet az emberiséghez”. Interaktív
multimédia. Helio-Biblos. 
ISBN: 963-00-9894-6 Mûanyag tokban: 5544 Ft 

Ny
Nyári mulatságok. Magyar írók novellái a nya-

ralásról. Új Palatinus. (Magyar novella) 
ISBN: 963-9380-74-1 kötött: 2690 Ft 

Nyerges András: Voltomiglan. Argumentum. 
ISBN: 963-446-207-3 fûzött: 1800 Ft 

O
Oborni Teréz: Erdély pénzügyei I. Ferdinánd

uralma alatt, 1552–1556. Szentpétery I. Tört-
tud. Alapítvány. (Fons könyvek 1.) 
ISBN: 963-202-005-7 fûzött: 1200 Ft 

Oláh János: Por és hamu. Versek, 1991–2002.
Magyar Napló K. 
ISBN: 963-862-740-9 kötött: 1988 Ft 

Oláh Pál: Az elátkozott. Regény. Mohorai Ci-
gány Kisebbségi Önkormányzat. 
ISBN: 963-00-9395-2 fûzött: 1350 Ft 

Olaszország. Válogatás Jane Dick Zatta, Leo-
nardo Piasere, Francesca Manna, Elisabeth
Tauber, Paola Trevisan tanulmányaiból. Új
Mandátum. (Cigányok Európában 2.) 
ISBN: 963-9336-79-3 fûzött: 3000 Ft 

Orvosi szótár a családban. Kossuth. 
ISBN: 963-09-4351-4 kötött: 4980 Ft 

Ö
Önkormányzatok által kezelt adók iratminta-

tára. KJK-Kerszöv. (Iratmintatár)
ISBN: 963-224-648-9 fûzött: 5040 Ft 
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P
Pálinkás István: Valaki a Zhong guo negyed-

bôl. Önfolyó-regény. Keystone. (Árgus köny-
vek) 
ISBN: 963-00-8090-7 fûzött: 1500 Ft 

Páll Lajos: A legszebb tányér. Mesék. Pallas-A-
kadémia. (Mesevonat 6.) 
ISBN: 973-8079-51-9 fûzött: 666 Ft 

Parrot, Hanna: Gyógynövények és gyógyteák.
Merlin Book Agency. 
ISBN: 963-9085-18-9 fûzött: 275 Ft 

Páskándi Géza: Európa térképe. Válogatott no-
vellák. Polis. 
ISBN: 973-8341-07-8 fûzött: 2000 Ft 

Pavlovics Ágota: Magyarország kincsesházai.
Athenaeum 2000: Viva Média. (H-story) 
ISBN: 963-9261-96-3 fûzött: 1990 Ft 

Penckófer János: Hamuther. Regény. M.
Napló: Írott Szó Alapítvány. 
ISBN: 963-202-136-3 fûzött: 1120 Ft 

Perkátai László összegyûjtött írásai. 1. Ver-
sek. Bába. 
ISBN: 963-9347-73-6 fûzött: 498 Ft 

Perkins, Christian: A természetfotózásról.
[Kezdôknek, rutinos hobbyfotósoknak: ter-
mészetjáróknak: kirándulóknak: táj-, makro-,
állatfényképezés: a látványos természetfotók
mûhelytitkai]. Rainbow-Slide K. 
ISBN: 963-202-346-3 fûzött: 1990 Ft 

Petrik, Eva: Gyermekeimmel. Vigilia. (Sapien-
tia: Családpedagógiai füzetek 1.) 
ISBN: 963-7964-60-6 fûzött: 470 Ft 

Podonyi Hedvig: Zöldföld és Mohónia neveze-
tes viadala avagy A nagy harci hercehurca di-
csôséges kudarca. Móra. (Zsiráf könyvek) 
ISBN: 963-11-7690-8 kötött: 890 Ft 

Pomogáts Béla: Erdély hûségében. Tanulmá-
nyok és elôadások. Pallas-Akadémia. (Biblio-
theca Transsylvanica) 
ISBN: 973-8079-63-2 fûzött: 1833 Ft 

R
Radics Viktória: Danilo Ki_. Pályarajz és bre-

várium. Kijárat. 
ISBN: 963-9136-80-8 fûzött: 2100 Ft 

Radnai Gáborné: Gyilkos tûk. 2. kiad. Könyv-
kuckó. 
ISBN: 963-9265-29-2 fûzött: 625 Ft 

Raj Tamás: Nem idegen közöttünk. A zsidóság-
ról nem zsidóknak és azoknak, akik gyökere-
iket keresik. Makkabi. 
ISBN: 963-7475-71-0 fûzött: 1200 Ft 

Ratzsch, Delvin Lee: Mibôl lesz a tudomány?
Rövid bevezetés a tudományfilozófiába. Har-
mat. 
ISBN: 963-9148-64-4 kötött: 1980 Ft 

Reisach, Ulrike – Köthe, Rainer: Európa. Tess-
loff és Babilon. (Mi micsoda 71.) 
ISBN: 963-9182-96-6 kötött: 1860 Ft 

Roberts, Nora: Holdfogyatkozás. Gabo. 
ISBN: 963-9237-48-5 fûzött: 1190 Ft 

Rozgics Mária: Tribuszerné pilótái. [Milliárdok,
ejtôernyôk, itt-életek]. Válasz Kvk. (Buli van!:
pénz, hatalom, elitek a rendszerváltás után
1.) 
ISBN: 963-86204-0-4 fûzött: 960 Ft 

S
Sárkány Márta: Nénje és más történetek. Kis-

regény, novellák. Árgus. 
ISBN: 963-9102-49-0 fûzött: 1500 Ft 

Schéda Mária: A líra és a Tragédia párbeszé-
de. Madách élménytípusai alapján. Árgus:
Vörösmarty Társ. 
ISBN: 963-9102-46-6 fûzött: 1100 Ft 

Short, David Somerset: Orvosnak lenni, hiva-
tás. 3. kiad. KOMT. (Tál és kendô) 
ISBN: 963-202-344-7 fûzött: 590 Ft 

Sisman, Robyn: Jóbarátok. Európa. 
ISBN: 963-07-7163-2 fûzött: 1500 Ft 

Small, Bertrice: Királyok szeretôje, királyi sze-
retôk. M. Kvklub. 
ISBN: 963-547-629-9 kötött: 1990 Ft 

Smith, Wilbur: Vad igazság. Delej. 
ISBN: 963-9124-38-9 fûzött: 1698 Ft 

Somorjai Ferenc: Tanuljunk könnyen, gyorsan
franciául! A francia nyelv alapos elsajátításá-
nak könnyû és gyors módszere mindenki
számára. G & A K. 
ISBN: 963-857-402-X fûzött: 700 Ft 

Sontag, Susan: A Szaturnusz jegyében. Carta-
philus. 
ISBN: 963-9303-53-4 kötött: 2400 Ft 

Sövényházyné Sándor Judit: „Ember lenni
mindég, minden körülményben”. Egy csa-
ládfa levelei és virágai. Bába. 
ISBN: 963-9347-83-3 fûzött: 1370 Ft 

Sparks, Nicholas: A leghosszabb út. M.
Kvklub. 
ISBN: 963-547-628-9 kötött: 1590 Ft 

Stevenson, Robert Louis: Gyermekkert. Viktó-
ria korabeli gyerekversek angol és magyar
nyelven. Móra. 
ISBN: 963-11-7694-0 kötött: 1690 Ft 

Strong, Judy: Lady Avery. [Romantikus re-
gény]. Puedlo. 
ISBN: 963-9320-85-4 fûzött: 525 Ft 

Suba János: A Bükk növényvilága. Mezôgaz-
da. (Védett természeti értékeink) 
ISBN: 963-9358-52-5 kötött: 4400 Ft 

Sugliano, Claudia: Szentpétervár. Gabo. (A vi-
lág legszebb helyei) 
ISBN: 963-9421-11-1 kötött: 4990 Ft 

Sz
Szabad György: Kossuth irányadása. Válasz Kvk.

ISBN: 963-86259-3-7 kötött: 2450 Ft 
Szabó Gyula: Képek a kutyaszorítóból. mû-

helytitkok szabadon.  (Bibliotheca Transsyl-
vanica) 
ISBN: 973-8079-62-4 fûzött: 

Szabó Károly: Tûnôdés. Válogatott versek és
versfordítások. Madách Vár. Kvt. 
ISBN: 963-202-109-6 kötött: 1500 Ft 

Szabóné Debreceni Erzsébet: Sarkvidékek.
Mesék Sir Mortimer útinaplói alapján: isme-
retterjesztô történetek óvodásoknak, kisisko-
lásoknak. Szalay Kvk.: Pannon-Literatúra.
(Kontinensek élôvilága) 
ISBN: 963-86104-0-9 kötött: 1283 Ft 

Szakács Gábor: Fotex: élet és birodalom.
[Hanglemezt, Fradit, ...mindent veszek!] Vá-
lasz Kvk. (Buli van!: pénz, hatalom, elitek a
rendszerváltás után 3.) 
ISBN: 963-86204-1-2 fûzött: 1200 Ft 

Szakály Sándor: Honvédség és tisztikar,
1919–1947. Válogatott írások 1984–2002.
Ister. (Szakály Sándor válogatott mûvei) 
ISBN: 963-9243-67-1 fûzött: 1700 Ft 

Szalay Edina: A nô többször. Neogótika és nôi
identitás a mai észak-amerikai regényben.
Kossuth Egy. K. (Orbis litterarum: világiro-
dalmi sorozat 10.) 
ISBN: 963-472-633-X fûzött: 950 Ft 

Szántani kén', tavasz vagyon... Föld – vidék –
politika az ezredforduló után. Válasz Kvk.
(Élet-világ 4.) 
ISBN: 963-9461-00-8 kötött: 1490 Ft 

Szegedi László: Így szóltok ti. Kis magyar mar-
haságok. Pallas Antikvárium. 
fûzött: 698 Ft 

Szekeres Gyula: „Az élet három szüksége...”. A
Születés, a Házasság, és a Halál körüli szo-
kások a hajdúvárosokban. Hajdúsági Múz.
(Studia oppidorum Haidonicalium) 
ISBN: 963-202-044-8 fûzött: 3000 Ft 

Szélesi Sándor: Vadásznak vadásza. Kalandor
Kvk. (A Kalandor világa) 
ISBN: 963-202-323-4 kötött: 1798 Ft 

Szenczi Miklós: Tanuljunk könnyen, gyorsan
angolul! Az angol nyelv alapos elsajátításá-
nak könnyû és gyors módszere mindenki
számára. Repr. kiad., 8. utánny.Aqua. 
ISBN: 963-602-626-2 fûzött: 550 Ft 

Szenti Tibor: Istenhez közelítve. Esszék. Bába. 
ISBN: 963-9347-78-7 fûzött: 970 Ft 

Szokolay Zoltán: Prága. útikalauz: 70 térkép,
140 fénykép. Hibernia Nova. (Sörmentén) 
ISBN: 963-202-452-4 fûzött: 2480 Ft 

Szombathelyi tudós tanárok. 2. Szombathely:
Berzsenyi M. Kvtár. 
ISBN: 963-7621-73-3 kötött: 1667 Ft 

Szônyi Szilárd: Méltányos újságírás. IGEN Ka-
tolikus Kult. Egyes. (IGEN Újságíró Mûhely
2.) 
ISBN: 963-00-9968-3 fûzött: 780 Ft 

Szörényi László: Philologica Hungarolatina.
Tanulmányok a magyarországi neolatin iro-
dalomról. Kortárs. 
ISBN: 963-9297-60-7 2100 Ft 

T
Takács Tibor: Kígyó a koronán. Történelmi re-

gény. Bába. 
ISBN: 963-9347-70-1 fûzött: 498 Ft 

Tamási Áron: Ábel a rengetegben. Változatlan
utánny. Ciceró Kvk. 
ISBN: 963-539-325-3 fûzött: 790 Ft 

Tanulmányok a cigányság társadalmi hely-
zete és kultúrája körébôl. (2. jav., bôv. kiad.)
IFA: OM: ELTE. (Tanítók kiskönyvtára 9.) 
ISBN: 963-8323-25-6 fûzött: 3733 Ft 

Teitelbaum, Michael: Garfield és a zûr kom-
mandó. l. Baljós kezdet. Adoc-Semic Kft. 
ISBN: 963-9233-35-8 fûzött: 498 Ft 

Temesiné Schmöltz Margit: Mérföldkövek a ci-
vilizáció történetében. tudománytörténetrôl
gyerekeknek. Szalay Kvk. 
ISBN: 963-9178-14-4 fûzött: 800 Ft 

Thomas, William Isaac – Znaniecki, Florian: A
lengyel paraszt Európában és Amerikában.
2. köt. Új Mandátum: Max Weber Alapítvány.
(A Szociálpolitikai értesítô könyvtára. Társa-
dalom & történet 7.) 
ISBN: 963-9336-78-5 fûzött: 2800 Ft 

Tódor János: Szkander. Novellák, tárcák. Ár-
gus. 
ISBN: 963-9102-50-4 fûzött: 1700 Ft 

Tóth János – Nemerkényiné Hidegkuti Krisz-
tina: Magyar-angol, angol-magyar labdarúgó
szakszótár. Semmelweis Egy. Testnevelési
és Sporttud. Kar. 
ISBN: 963-9129-39-9 fûzött: 1900 Ft 

Tsukiyama, Gail: A szamuráj kertje. Európa. 
ISBN: 963-07-7158-6 kötött: 1850 Ft 

Twain, Mark: Tom Sawyer kalandjai. Imp-
resszum. 
ISBN: 963-85899-6-5 fûzött: 675 Ft 

V
Vágó Csaba: Amnézia. Vagabund. 

ISBN: 963-9409-05-7 [hibás ISBN 978-963-9409-05-7]
fûzött: 625 Ft 

Vágó Csaba: Szívdonor. Vagabund. 
ISBN: 963-9409-07-3 (hibás ISBN 978-963-9409-07-3)
fûzött: 625 Ft 

Vágvölgyi B. András: Neondélibáb. B-filmek.
JAK: Kijárat. (JAK 124.) 
ISBN: 963-9136-84-0 fûzött: 1400 Ft 

Vahid Yousefi – Kóbori Judit: A merinói juhok
tenyésztése és kiválasztása. Szaktudás K.
ISBN: 963-9422-35-5 fûzött: 2350 Ft 

Van Hamme, Jean: Családi ügy. Athenaeum
2000. (Largo Winch) 
ISBN: 963-9261-91-2 fûzött: 990 Ft 

Varga Imre: Utcalakók. Kilenc hajléktalan meg
egy segítô. Válasz Kvk. (Élet-világ 1.) 
ISBN: 963-86259-7-X kötött: 2450 Ft 

Vasi Ferenc Zoltán: Gyógyulás kertje. Versek.
Írott Szó Alapítvány: Magyar Napló K. 
ISBN: 963-202-137-1 fûzött: 1120 Ft 

Világatlasz: országlexikonnal.Nyír-Karta: 
Szarvas Térképészeti Ügynökség. 
ISBN: 963-9251-55-0 CM kötött: 4000 Ft 

Visky András: Írni és (nem) rendezni.Koinonia. 
ISBN: 973-8022-51-7 kötött: 1450 Ft 

Visky Ferenc: Fogoly vagyok. 70 történet a bör-
tönrôl és a barátságról. Koinonia. 
ISBN: 973-8022-50-9 kötött: 1100 Ft 

W
Wagner, Beatrice – Liebke, Frank: Vércsoport-

diéta. Táplálkozási útmutatóval: a négy vér-

csoportnak megfelelô életmód-, fitnesz- és
táplálkozási tanácsok. Alexandra. 
ISBN: 963-367-962-1 fûzött: 1499 Ft 

Warvasovszky Emil: Építmények madárlakói.
Árgus: Vörösmarty Társ. 
ISBN: 963-9102-51-2 fûzött: 1400 Ft 

Willis, George C.: Unokáim szüleinek. Elmélke-
dések bibliai szülôkrôl. Evangéliumi K. 
ISBN: 963-9209-86-4 fûzött: 750 Ft 

Wodehouse, Pelham Grenville: Az életmû-
vész. Európa.  (Vidám könyvek) 
ISBN: 963-07-7162-4 fûzött: 1400 Ft 

Z
Zor-sila najaripe mashkar e Roma. 1940–1985.

RSK. (Roma Sajtóközpont könyvek 3.) 
ISBN: 963-202-283-1 fûzött: 2000 Ft 

Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem. Diáktéka.
(Diák kiskönyvtár) 
ISBN: 963-9198-32-3 fûzött: 550 Ft 

Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem. Talentum:
Akkord.  (Talentum diákkönyvtár) 
ISBN: 963-645-035-8 fûzött: 498 Ft 

Zs
Zsadányi Zsuzsanna: Szexikon. [Tizenévesek-

nek]. Szalay Kvk. 
ISBN: 963-9080-90-X fûzött: 750 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).

Az akcióban részt vevô, a Líra és Lant Rt.
hálózatához tartozó könyvesboltok

FÓKUSZ KÖNYVÁRUHÁZAK

1072 BUDAPEST, RÁKÓCZI ÚT 14.
4026 DEBRECEN, HUNYADI U. 8-10.

3530 MISKOLC, SZÉCHENYI U. 7.
7621 PÉCS, JÓKAI U. 25.

6720 SZEGED, TISZA L. KRT. 34.

ISKOLACENTRUM
1051 BUDAPEST, OKTÓBER 6. U. 9.

KÖNYVESBOLTOK

9021 GYÔR, ARANY JÁNOS U. 3.
6800 HÓDMEZÔVÁSÁRHELY, SZEGFÛ U. 8.

3530 MISKOLC, BAJCSY-ZS. U. 2-4., SZINVAPARK

5900 OROSHÁZA, GYÔRY VILMOS TÉR 1.
2300 RÁCKEVE, KOSSUTH L. U. 12.
5540 SZARVAS, KOSSUTH U. 21/2.

2310 SZIGETSZENTMIKLÓS, KOSSUTH L. U. 10.

RÓZSAVÖLGYI ÉS TÁRSA ZENEMÛBOLT
1052 BUDAPEST, SZERVITA TÉR 5.

FÓKUSZ ONLINE INTERNETES KÖNYVÁRUHÁZ
WWW.FO.HU

Hôségakció harmadszor
— 30% KEDVEZMÉNY EGÉSZ JÚLIUSBAN

Minden boltban más–más köteteket talál a

Hôségakció keretén belül.

WWW.LIRA.HU



Arnold Lazarus
Esküvô elôtt, esküvô után
24 közkeletû tévhit a
párkapcsolatokról

A híres viselkedésterapeuta
a házasság krízisének
„menedzselését” hosszú éveken át
folytatott párterápiás
munkájából vett számos esettel
szemlélteti. Szórakoztatóan
szellemes elemzéseit világos,
jó adag életbölcsességgel
megfogalmazott gyakorlati
tanácsai követik.
1280 Ft

A Móra  Kiadó a ján l j a
Nôk & ôk

Egy sorozat  nôkrôl ,
de nem csak nôknek!

w w w . m o r a k i a d o . h u

Hera Lind
A szupernô

Dehogy szuper! Csak olyan, mint
minden nô. Otthon

nyûglôdik két kisfiával,
miközben férje, a nagyképû

rendezô szappanoperákat forgat a
Karib-tengeren. Minden

megváltozik, amikor Franziska
puszta véletlenségbôl

sikerregényt ír elrontott
házasságáról.

Tündérien pimasz regény.
Sziporkázó humor meg egy

csipetnyi romantika.
1790 Ft

Ildikó von Kürthy
Mikor hívsz már,

te gazember…

Harminchárom éves korára
már tudja az ember lánya, hogy

az elsô éjszaka után soha, de soha
nem szabad felhívni az ügyben

érdekelt férfit. Különösen
szombat este nem. Azt teszi

tehát, amit egy nô
ilyenkor tehet: vár. Várakozik.

Órák hosszat. Arra a bizonyos,
életfontosságú telefonhívásra…

1280 Ft

Vozár Ágnes
Túlélôtúra

„Atyavilág! Tényleg
végigcsináltuk? És túléltük? Hát ké-
pesek voltunk rá? Még én is?
Hihetetlen… Hihetetlen, milyen jól
szórakoztunk végig, mennyit röhög-
tünk (fôleg magunkon), mennyi ha-
sonló flúgossal találkoztunk,
mennyi barátot szereztünk,
elfáradtunk, néha szitkozódtunk, és
mégis egy percre sem bántuk meg
(?), hogy eljöttünk.
998 Ft

ELÔKÉSZÜLETBEN
Ildikó von Kürthy: Szívzökkenô 1590 Ft




