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Ezúttal 3-6 éveseknek adunk játéktippeket, sorozatunk második kötetében.
Andersen-díjas szerzôket bemutató könyveink sora egy egészen rendkívüli kötet-
tel folytatódik. A már ismert és közkedvelt Rosszcsont Peti újabb, egészen
agyafúrt kópéságokat követ el. Több iskola alsó tagozatában gyakoroltatja a
tanító néni az olvasást ezekkel a kedves, humoros történetekkel.

Paula Fox: Majomsziget
Egy New York-i kisfiú hajléktalan lesz. Két sorstársa segíti a túlélésben
a kemény téli fagyok idején. Hogyan telnek küzdelmes mindennapjaik,
reménykedhetnek-e valamiben? Hogyan talál egymásra újra a tizenegy
éves fôhôs és édesanyja? Élhetnek-e a régi szeretetben? – Ezt meséli el
az amerikai írónô, megható és rendkívül olvasmányos történetében.
1490 Ft

Rosszcsont Peti becsapja a fogtündért
Rosszcsont Peti és a kísértetház
Rosszcsont Peti újabb kalandjai ugyanúgy megnevettetik majd olvasóit,
mint az elôzô négy kötetbôl megismert kópéságok. – Kezdô olvasóknak!
Ára: 598 Ft / kötet

Trish Kuffner: Játéktippek 1–3 éveseknek; Játéktippek 3–6
éveseknek
A kötetek olyan egyszerû, szórakoztató és olcsón kivitelezhetô
játékokat, elfoglaltságokat mutatnak be, amelyek segítenek a szülôknek
lekötni bölcsôdés vagy óvodás gyermekük figyelmét, egyben elôsegítik
a kicsi testi, szellemi és érzelmi fejlôdését.

ANIMUS HÍRADÓANIMUS HÍRADÓ

Paulo Coelho
A Piedra folyó partján
ültem, és sírtam
Athenaeum 2000 Kiadó
1690 Ft

Érzelmes-misztikus
történet a vallási elhiva-
tottság és a szerelem közti
egyéni vívódásról és
választásról.

***

Anita Diamant
A vörös sátor
Athenaeum 2000 Kiadó
1990 Ft

A legôsibb szerelmi
história a Bibliából.

***

Híres állatok lexikona
Athenaeum 2000 Kiadó
3980 Ft

Az Isten Bárányától a
Milka-tehénig – állati
érdekességek tárháza.

Michael Houellebecq
A csúcson

Magvetô Kiadó
1990 Ft

Egy szerzô, akire
kimondták a fatwát, új

könyvében lerántja a lep-
let a thaiföldi szexiparról.

***

Nyerges András
Színrebontás

Magvetô Kiadó
2490 Ft

Irodalom- és sajtótörténet,
ideológia és kultúrpolitika

a kritikai összevetés
szellemében.

***

Nádasdy Ádám
Ízlések és szabályok

Magvetô Kiadó
2290 Ft

Modern Talking és egyéb
nyelvészeti tárgyú írások.

K ö n y v f e s z t i v á l i  ú j d o n s á g a i n k
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Megjelent! Megjelent!

Az Officina ’96 Kiadó gondozásában jelent meg 
Tolvaly Ferenc: A szélhárfa lakói
címû regénye. A könyv mindazok számára jelent izgalmas  olvasmányt, akik
érdeklôdnek a közelmúlt történelme iránt. A regény a hatvanas évek Mün-
chenében játszódik, ahol öt magyar számûzött fiatal küszködik, hogy saját
életet teremtsen, s eközben családjuk, elvesztett szülôföldjük emlékével és
fogva tartó örökségével is szembe kell nézniük és megmaradni általa.

A történet 1967-es kezdôdátuma és a
fôszereplôk személyes szabadságvágya
elárulja, hogy ezek a fiatalok egy szo-
ciokulturálisan jól meghatározható, ka-
rakteres csoporthoz, a 68-as nemzedék-
hez tartoznak. Ahhoz a nemzedékhez te-
hát, amely nagyfokú társadalomváltoz-
tató elszánással indult. A fiatalok körül a
világ megtapasztalja a forradalom, az
anarchizmus, a káosz és az ideálokkal va-
ló leszámolás újabb történelmi leckéit,
míg ôk ’56 kiirthatatlan képeit ôrzik a zsi-
gereikben. A magyar titkosszolgálat be-
szivárog napjaikba, részt követel barátsá-
gukból, amiként a német terrorista-elhá-
rítók is berobbannak, drámai fordulatot
hozva életükbe….

A könyv ideális ajándék lehet mindazok számára, akik bepillantást szeretné-
nek nyerni egy idegen országban élô magyar fiatalok kis csoportjának küzdel-
meibe, gondolataiba, hitükbe és cselekedeteiket befolyásoló környezetükbe.
Kitûnô olvasmány azoknak, akik átélték  ezt a korszakot és azoknak is gazdag
ismeretanyagot nyújt, akik szerencsére már csak szülôi-tanári elbeszélésekbôl,
filmekbôl, régi újságokból gyûjtöttek „életképeket” e korról. 
A szélhárfa lakói érdekfeszítô kalauz a közelmúlt szövevényes világába.

A könyv megvásárolható a könyvesboltokban illetve a kiadónál.
Telefon: 266-6483



Mario Vargas Llosa:
Édenkert a sarkon túl
528 oldal, 2500 Ft

Vargas Llosa legújabb könyvének tragi-
kus sorsú hôsei, a nagy francia festômû-
vész, Paul Gauguin és nagyanyja, Flora
Tristán (korát megelôzô feminista és
utópista szocialista) életén keresztül
arra a kérdésre keresi a választ, hogy
volt-e valaha s létezhet-e egyáltalán
földi paradicsom. Megvalósítható-e a
tökéletes társadalom, vagy minden utó-
pisztikus eszme óhatatlanul erôszakhoz
és diktatúrához vezet?

Günter Grass: Ráklépésben
296 oldal, 1900 Ft

Megrázó új kisregényében Grass óva-
tos lépésekkel közelít meg egy máso-
dik világháborús tabutémát: a német
lakosság, a keleti területek menekült-
jeinek egyik nagy tragédiáját: 1945. ja-
nuár 30-án egy szovjet torpedó Danzig
közelében elsüllyesztette a Wilhelm
Gustloff-ot, amely fôleg asszonyokkal
és gyerekekkel a fedélzetén a kikötô
felé tartott…

Per Olov Enquist: Lewi útja
632 oldal, 2500 Ft

A szerzô Hamsun címû kötete 1997-ben,
Az udvari orvos látogatása címû regénye
2001-ben jelent meg az Európa Könyvkia-
dónál.
Legújabb könyvét olvasva a XX. század
egyik legjelentôsebb svéd népmozgal-
mának, a keresztény, vallásos megújulás
jegyében született svéd pünkösdista
mozgalomnak a születését, növekedését
követhetjük nyomon.

Dorota Maslowska: Lengyel–ruszki
háború a fehér-piros lobogó alatt
240 oldal, 1700 Ft

Bivaly számára rosszul kezdôdik ez a
regény: a barátnôje elhagyta, hamis
CD-kkel és csempészett cigarettával
megrakott ruszki hadak közelednek.
Az ostromlott város vezetôi kérdôívek-
kel vizsgálják, ki melyik oldalon áll.
Hôsünk – köszönhetôen az egyre na-
gyobb adagokban bevitt anyagnak –
lépést tud tartani az egyre gyorsuló
eseményekkel…
Az üstökösként feltûnt fiatal lengyel
írónô, Dorota Maslowska (1983) elsô regé-
nye a 2002-es év egyik legnagyobb
lengyel könyvsikere lett.

Andrzej Stasiuk: Fehér holló
392 oldal, 2000 Ft 

Andrzej Stasiuk (1960) legismertebb re-
gényének hôsei, öt férfi valahol a
lengyel–szlovák határ közelében sajátos
kirándulásra indul a hegyekbe. Egy ha-
tárôr váratlan meggyilkolása miatt
kénytelenek a hétköznapok valóságától
egyre eltávolodva menekülni… Az író
érzékenyen ábrázolja a barátok közötti
kapcsolatok finom rendszerét és azt az
ellenállhatatlan erôt, ami a fiúkat az
unalmas hétköznapokból az „idôn kívü-
liség” szakadékába csábítja.

Paul Auster: Az illúziók könyve
304 oldal, 1900 Ft

A Magyarországon is egyre ismertebb és
népszerûbb író (New York trilógia, Holdpa-
lota, Leviatán, A véletlen zenéje, Mr. Verti-
go, Timbuktu) legújabb könyvében érde-
kes kérdést tesz fel: hogyan élhet valaki a
létezése során több életet; hogyan lehet
valaki halott már életében és élô jóval a
halála után? A csavaros történet idôbeli vá-
gásokkal, képszerûen tárul elénk, s olyan,
mint a film: van is meg nincs is, puszta
fény, illúzió…

Philip Roth: Szégyenfolt
444 oldal, 2200 Ft

Philip Roth (Amerikai pasztorál, Kommunis-
tához mentem feleségül ) új regényében
azt vizsgálja, hogyan hatnak a közügyek a
magánéletre a háború utáni Amerikában.
1998-ban, amikor egész Amerikát a Clin-
ton–Lewinsky-ügy tartja lázban, egy New
England-i kisvárosban egy idôs klasszika-fi-
lológust rasszizmus vádjával nyugdíjba
kényszerítenek. Élete összeomlik, felesége
belehal a megpróbáltatásokba, gyermekei,
barátai elfordulnak tôle…

Stephan Baier – Eva Demmerle:
Habsburg Ottó élete
652 oldal, 3300 Ft

Az életrajz szerzôi több mint húsz éve köz-
vetlen munkatársai a politikusnak az Eu-
rópa Parlamentben. Habsburg Ottó nevel-
tetése, a háború elôtti és alatti politikai te-
vékenysége, az egyesült Európáért végzett
munkája mellett a XX. század történelmé-
rôl, szellemi áramlatairól, neves személyi-
ségeirôl kapunk dokumentumokkal alátá-
masztott, izgalmas jellemzést.

George Bailey:
Németek – Egy rögeszme története
632 oldal, 2700 Ft

A szerzô ötven éven át írt elemzéseket
amerikai lapok számára Oroszországról és
Németországról, a második világháború
alatt összekötô tisztként szolgált a szövet-
séges szovjet és amerikai erôk között,
1982–85 között pedig a Münchenbôl su-
gárzó Szabadság Rádió igazgatója volt.
Könyve önéletrajz és történelem sajátos
ötvözete a német sors XX. századi, renge-
teg változást hozó periódusáról. Külön fe-
jezetben írja le az 1956-os magyar esemé-
nyeket.

Norman Manea:
Bohócokról – A diktátor és a mûvész
Mérleg sorozat
288 oldal, 1400 Ft

Norman Manea 1934-ben született az ak-
kor még a Szovjetunióhoz tartozó Bessza-
rábiában. A háborút követôen Romániá-
ban telepedett le, ahol íróként és szer-
kesztôként dolgozott. 1986-tól New
Yorkban él.
A kötetben közreadott esszék témája szer-
vesen kötôdik a diktatúra egykori minden-
napjaihoz. Dokumentumként megidézett
ismeretek alapján jelenít meg bennük Ma-
nea egy számunkra is ismerôs, ugyanakkor
elborzasztóan egzotikus világot.

AZ EURÓPA KÖNYVKIADÓ ÁPRILISI ÚJDONSÁGAIBÓL
Vendégeink a Könyvfesztiválon: Mario Vargas Llosa, Per Olov Enquist, Dorota Maslowska, Andrzej Stasiuk,

Szabó Magda, Fehér Béla, Dolák-Saly Róbert, Beregi Tamás

Gazdag könyvkínálattal és 20 %-os kedvezménnyel várunk minden érdeklôdôt 2003. április 24–27-ig a X. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon
(Budapest Kongresszusi Központ, XII. Jagelló út 1–3.) az Európa Könyvkiadó standjánál (A1)!

Az Európa Könyvklub tagjaként kedvezményesen vásárolhat az Európa Könyvesházban
(1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 35. Telefon: 312-8210. E-mail: europakonyvklub@netquick.hu).

Kiadványaink széles választékával várja olvasóinkat az Európa Könyvesbolt (1086 Budapest, József krt. 18. Telefon.: 334-2112).
Szeretettel várjuk a terjesztôket és viszonteladókat az Európa Raktárházban (1134 Budapest, Váci út 19. Telefon: 320-9455).

Könyveinkkel, rendezvényeinkkel kapcsolatos információt a honlapunkon talál: www.europakiado.hu.
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Janikovszky Éva
Jó nekem! Happiness!
1490 Ft 1690 Ft

40 oldal, Réber László színes illusztrációival, kötött
angolra fordította Caroline Bodoczky

V. Kulcsár Ildikó
Kölykök, dilik, szerelem
Római kalandozások
(Nôk & ôk sorozat)

224 p., fûzve
A Róma-rajongó újságírónô
kalandos olaszországi
utazásának történetét
osztja  meg az
olvasókkal.
1390Ft

Sohonyai Edit
Jasmine

avagy mégis kell
a szerelem?

(Móra X Könyvek)

184 p., kötött
Jasmine most éli meg az
elsô szerelem és az elsô

nagy barátság vívódá-
sait. Ki lesz a gyôztes

Jasmine érzelmeiben, a
jóképû, férfias Koppány

vagy a plátói jó barát
Zoltán?
1390 Ft

Michael Ende
Gombos Jim és a

Rettegett 13
(Az én könyvtáram)

288 oldal, ford. Tapodi
Rika, ill. Kelemen István,

kötött
A két jó barát, Gombos

Jim és Lukács, a masi-
niszta újabb kalandos
utazásra indul. Nem
tántorítja vissza ôket

sem a messzi út, sem a
tenger mélye, sem a

hegyek égbe
nyúló orma…

1690 Ft

Bosnyák Viktória
Tündérboszorkány

128 oldal, kötött
Miért nem olvasnak a

gyerekek? Mert a
boszorkányok olvasás

elleni szérumot adagolnak
az iskolai ebédbe. Jóhegyi

Laci az egyetlen, akire nem
hat a boszorkányok

mérge… 
1390 Ft

Henning Mankell
Alkonyatkor nônek az árnyak

(Az én könyvtáram)

192 oldal, ford. Tótfalusi István, kötött
Joel, A csillagkutya hôse, nemsokára tizenkét éves lesz,

és elszomorítja, hogy az unalmas svéd kisvárosban,
ahol édesapjával él, soha nem történik semmi. Ám egy

ködös, szemerkélô hétfôi napon átéli a csodát. Abban a
buszbalesetben meg kellett volna halnia…

1450 Ft

Lukáts János
A négylábú
kapitány
(Delfin könyvek)

176 oldal, ill. Dobesch Máté,
fûzve
„Huszonnégy napig étlen
és szomjan hánykolódott
egy hajótörött matrózkutya
a Csendes-óceánon” – írták
Vidorról, a kis foxterrier-
rôl, akit gazdája iránti
makacs hûsége tett
világhírûvé.
990 Ft

Dóka Péter
Az ellopott zsiráf
(Delfin könyvek)

128 p., ill. Kelemen István,
fûzve
Vidékrôl érkezett,
pipázik, hatalmas
bajusza van, és imádja a
pacalpörköltöt. Ô Szalai
tata, Jenci és Barnabás
nagyapja, aki úgy dönt,
hogy felcsap nyomozó-
nak, és megkeresi
unokáival az állatkertbôl
ellopott zsiráfot…
990 Ft

Jean Little
Victoria Cope naplója

208 oldal,
ford. Bosnyák Viktória, kötött

A gyereknapló lapjain a száz
évvel ezelôtti Kanada puritán,
viktoriánus világa elevenedik

meg. A CLA (Canadian
Literary Award) Év Könyve
díjas kanadai szerzô kötete

elôször magyarul!!!
1690 Ft

Programajánlatunk
Mindenkit szeretettel várunk 2003. április 24–27. között a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon,

a Móra Kiadó 215. sz. standján.
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Írófaggató
Géher Istvánt

kérdezte Nádra Valéria
24. oldal

Beszélgetés
Beregi Tamással

20. oldal

A  T A R T A L O M B Ó L

12

36

Az álnév segített az
ôszinteségben – „Lukács Eszter”

19. oldal

Beszélgetés Kosáry
Domokossal Kossuth Lajosról

12. oldal

„Zendítés szövétneke”
Beszélgetés Kosáry Domokossal
Kossuth Lajosról
(Szendi Péter)

Az utolsó óráig – s még tovább
(Gervai András)

Az ifjú Lin-csi vándorévei 20. rész 
Közreadja: Sári László

Rendkívüli állapot
Mészáros Tamást új könyvérôl kérdezi
Nádor Tamás

„Madame Hongrie” az áttörés esélyérôl
Beszélgetés Virág Ibolyával
(K. J.)

„Lukács Eszter” könyve családtagokról
és egyéb …nôi bonyodalmakról
(Szénási Zsófia)

Ismerkedési kódex húszon túliaknak
Interjú Beregi Tamással

EMBER ÉS GONDOLAT
Litván Györgyöt kérdezte Nádor Tamás

Kertész Ákos 
Miért illik utálni Amerikát?
Borbíró Zsóka kérdése: most mit olvas
éppen, kedves Fáy Miklós?

OLVASÓSZEMÜVEG
Nyerges András
A földerítettnek vélt terep átrajzolása

ÍRÓFAGGATÓ
Géher Istvánt faggatta Nádra Valéria

SZEMMAGASSÁGBAN
Tarján Tamás 
Krisztus vagy Perszeusz

SIKERLISTA

Keresztes Éva – Egy szerelem naplója
– Sas Tamás

Egygár, Kétgár, Empilla és társaik 
Beszélgetés Lugosi Viktóriával
(Karafiáth Orsolya)

GYEREKKÖNYVKILÁTÓ

FÜLSZÖVEG

SZEMELVÉNYEK

MEGJELENT KÖNYVEK
2003. MÁRCIUS 21 – ÁPRILIS 3.
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■ E számunk a tizedik, s ily módon jubi-
leuminak nevezhetô Budapesti Nemzet-
közi Könyvfesztivál jegyében készült,
mint oly sok éve már ilyen tájt a koráb-
biak is.

Ennek persze sok oka van – annak is,
hogy sok éve már, meg annak is, hogy ez
itt… –, egyebek között a legfontosabb,
hogy minden évben tavasszal, a Húsvétot
kergetô idôpontban ez a magyar könyv-
szakma legjelentôsebb eseménye, a Könyv-
hét meg alapvetôen könyvekrôl, a könyves
eseményekrôl szól, tehát természetes, hogy
ez a számunk fesztiválközpontú.

Azután azt is megállapíthatjuk számos
jelbôl, hogy a fesztivál mára már  könyv-
szakmai ügybôl a magyar szellemi élet
várt és izgalmas eseménysorozatává nôtte
ki magát, egy újságnak tehát kötelessége is
az ehhez hasonló jelentôs eseményekkel
foglalkozni, (természetesen csak abban az
esetben, ha profilját úgy határozta meg,
hogy beletartozik a kultúra, a könyvkul-
túra is, hiszen amúgy nagyon szép gesztus
lenne például némelyik, pôre emberi tes-
tek fotóinak sokaságát  közlô „sajtóorgá-
numtól”, ha oldalakon keresztül könyv-
fesztiváli események képét közölné ama
emberi testeké helyett, de józan ésszel
erre nemigen számíthatunk, azok a lapok
nem arra szerzôdtek,  úgyhogy marad a
miénk – mások mellett – a feladat). 

Ráadásul természetesen nagy örömmel
teljesítjük ezt az önként vállalt feladatot,
merthogy szeretjük is a könyvet, az olva-
sást, és örülünk annak, hogy ebben az ér-
zésben sokakkal osztozunk, mondhat-
nánk például a könyvfesztivál minden lá-
togatójának: „fogadd ôszinte együttérzé-
semet, osztozunk veled az ünnepi öröm-
ben, melyet a könyvek, szerzôik, kiadóik,
árusaik és a könyvszakma minden munka-
társának láttán érzel…”

Mondhatnánk, de persze nem mondjuk,
mert szemérmesek és zárkózottak va-
gyunk, de meg azért sem mondjuk, mert
látható az arcokon az öröm visszfénye, és
úgyis tudjuk egymásról…

Ehelyett csak annyit mondunk itt illô
szerénységgel és visszafogottsággal, hogy a
magyar könyvszakma minden szereplôjé-
vel együtt, mi is sok szeretettel várjuk ol-
vasóinkat a X. Budapesti Nemzetközi
Könyvfesztiválon, ahol a Könyvhetet az A
39-es standon találhatják meg, ha keresik.

Kiss József 

Ôszinte együttérzéssel



■ – A könyvesboltokban kap-
ható Kossuth Lajos a reformkor-
ban címû könyve. A mû elsô vál-
tozata hatvan évvel ezelôtt ké-
szült. Történt-e azóta olyan alap-
vetô változás, ami miatt Kossuth
személyét másképp kellene lát-
nunk?

– Bár hatvan év – különösen
a huszadik században – nagy
idô, megannyi fordulatot ho-
zott, sok katasztrófa történt,
több rendszerváltás is lefolyt,
de a könyvemben ugyanazt
mondtam el, amit még az is-
mert sztálinista „fordulat éve”
elôtt leírtam. Szerencsére az-
óta visszatérhettünk az euró-
pai szintû, szakmailag elfo-
gadható történetíráshoz.
Ezért jelentethettem meg a
szöveget nyugodt szívvel.
Azért persze van változás, hi-
szen azóta megjelent Kos-
suthról jó néhány újabb kiad-
vány, amelyet figyelembe vet-
tem. Emellett kibôvítettem a
könyvet egy fejezettel. Erede-
tileg három kötetben tervez-
tem feldolgozni Kossuth éle-
tét, a második kötet elsô feje-
zete az utolsó rendi ország-
gyûlés lett volna. Mivel ezt a
monográfiát nem írom már
meg, az utolsó rendi ország-
gyûlést odatettem a most
megjelent mûnek a végére.

– Kossuth fiatal köznemesként
vehemensen lép a politika szín-
padára. Ellenfelei derékba akar-
ják törni karrierjét, és megvádol-
ják azzal, hogy árvaügyi gond-
nokként elsikkasztotta a rá bí-
zott vagyont.

– Igen, ez idônként fel szo-
kott merülni. Amikor annak
idején átolvastam a Kossuth-
irodalmat, magam is megle-
pôdtem, hogy Kossuth halá-
lának alkalmával megjelent
egy sor írás, amikben teljesen
lehetetlen és ostoba dolgo-
kat állítottak, például tizen-

négyezer forint elsikkasztásá-
ról beszéltek. Ebbôl, kérem,
egy szó nem igaz. Az esetet
maga Kossuth megírta a Pesti
Hírlapban.

Bekerült egy gazdagabb ne-
mesi társaságba, ahol szinte
kötelezô volt kártyázni. Kos-
suth töredelmesen bevallja,
hogy ez a szenvedély ôt is el-
fogta. Veszített, és fizetnie kel-
lett. Ma már tudjuk, hogy nála
volt egy összeg, amit árvaügyi
kiküldöttként vett át. Ebbôl
kiegyenlítette az adósságot,
majd kölcsönt vett fel, amibôl
megtérítette az árvák pénzét.
A lapban Kossuth közli, hogy
abbahagyta a szerencsejátékot,
és mélységesen sajnálja az ese-
tet, mert ez egy szakadék,
amibe nem szabad beleesni.
Nem sikkasztott tehát sem-
mit. Nem volt egészen szabá-
lyos az eljárás, de meg kell
mondanom, hogy ennél sok-
kal nagyobb kihágásokat is el-
követtek akkoriban a nemesi
hivatalokban. 

Én magam annak idején, kü-
lönbözô okokból, nem tud-
tam hozzáférni a sátoraljaúj-
helyi levéltárban az iratokhoz,
Kossuth alapján írtam hát
meg a történetet. Olyan volt,
mint egy Agatha Christie-tör-
ténet: csak néhány adat van az
ember kezében, azokból kell
következtetni. Késôbb, az
1960-as évek elején, a megvál-
tozott levéltári viszonyok kö-
zött, Barta István megtalálta
ezt az anyagot, és megerôsí-
tette, hogy igazat írtam.

– Milyen hatással volt Kossuth
pályafutására ez a kínos epizód?

– Megyei karrierje megtört,
kirakták minden hivatalból.
Lónyay Gábornak – a Zemp-
lén megyei ellenzék vezérének
– az ötlete volt, hogy Kossuth
szerkesszen angol mintára az
országgyûlésekrôl kéziratos

tudósításokat. Így Kossuth új
lehetôséget kapott: nemcsak
részt vehetett a diétán, hanem
beszámolhatott a megyében
élôknek az ott történtekrôl.
Már fiatalemberként rendkí-
vül keményen képviselte a
magyar liberális nemesi re-
formellenzéket. A megyegyû-
léseken az öreg Kazinczy – aki
még hallotta Kossuthot be-
szélni –, a „zendítés szövétne-
két” vélte kezében felfedezni. 

– Hogyan értékeli a Kossuth és
Széchenyi közti ellentétet?

– Kossuth eleinte nagyon
szerette volna, ha Széchenyi
felfigyel rá, és helyet ad neki a
kaszinóban…

– …de be sem engedte…
– Nem. Éspedig azért, mert

Kossuth az országgyûléseken
már Wesselényi politikai
uszályában mozgott. Wesse-
lényi olyan irányt képviselt,
aminek elôbb-utóbb a bécsi
udvarral szembeni konfliktus-
hoz kellett vezetnie. Széche-
nyi nem akarta provokálni az
udvart. Ügyelt arra, hogy ne-
hogy valamilyen katasztrófa
következzék be. 

Ellentétük alapja az eltérô
származásukból fakadó eltérô
világszemlélet. Például Szé-
chenyi az európai monar-
chiák állandóságában hitt,
Kossuth szerint viszont nin-
csenek örök idôre meghatáro-
zott államalakulatok. De azt
látnunk kell, hogy nem Kos-
suth van az egyik oldalon és
Széchenyi a másikon, hanem
Kossuth és Széchenyi van a
polgári reform, a haladás ol-
dalán, míg a konzervatívok és
Bécs a másikon.

– Mi mozgatta Kossuthot? Mai
szemmel karrieristának tûnik.

– Nem nevezném ezt karrie-
rizmusnak. A kiváltságokra
épülô feudális társadalom mo-
dernizálása, a polgári nemzeti
átalakulás Angliától Magyar-
országig Európa egyik legna-
gyobb, jellemzô folyamata. Ô
ebben részt akart venni, ennek
jelentôsége akkora lendületet
adott neki, ami erôsebb, mint
az egyéni karrier. 

– Mivel éri el, hogy mindvégig
kezében tartja az irányítást?

– Életpályáját az jellemzi,
hogy mindig félelmetes biz-
tonsággal talál ki új és új, vá-
ratlan eszközöket. Ha valami
nem sikerül, akkor megpróbál

mást. Az Országgyûlési Tudó-
sítások után a Törvényható-
sági Tudósításokat készíti. Be-
zárják a cenzúra tiltó rendel-
kezéseinek megszegése miatt,
de utána megkapja a Pesti
Hírlapot. Miután ezt egy
trükkel kiveszik a kezébôl –
arra hivatkoznak, hogy nincs
szerzôdése –, az egyesületi
élet felé fordul, és létrehozza
a Védegyletet, ami az ellen-
zéki párt elôképének tekinthe-
tô. Az ember elképed, hogy
milyen politikai fegyvert, mi-
csoda hadihajót tudott ková-
csolni egy olyan jámbor lap-
ból, mint amilyen az Ipartes-
tület lapja, a Hetilap volt.
Írásban lefektette azt az ötle-
tét, hogy petíciók, tömeges
kérelmek sorozatát intézi az
udvarhoz, amelyben nemesek
és nem nemesek együtt köve-
telik a változást. Képzeljük el,
milyen zavart okozott volna
Bécsben ez a százezres töme-
gekkel való játék. De erre már
nem került sor, mert bekövet-
kezett a fordulat. 

A kritikus pillanatokban fé-
lelmes erôket tudott önmagá-
ban és az ôt hallgatók tömegé-
ben elôidézni. A magyar re-
formkor kiváló politikai garni-
túrával rendelkezett, de senki,
senki nem tudott ebben ver-
senyre kelni vele.

– Mi vezetett a fordulathoz?
– Az utolsó rendi ország-

gyûlés, 1847 ôszén nehezen
indult. Nehéz volt azokról a
nemesi kiváltságokról lemon-
dani. Pedig a magyar nemes-
ség ezzel szabadult meg a feje
felett lebegô Damoklész-
kardtól, tudniillik attól, hogy
a parasztság megunja az el-
nyomást, a földtelenséget, az
adózást, és saját erejével sza-
badítja ki magát az elavult
rendszertôl. Márpedig ez a
nemességre nézve nem szo-
kott jól végzôdni, mint azt a
francia forradalom megmu-
tatta. A márciusi fordulatot a
nemzetközi politikai válság,
a forradalmi hullám, Metter-
nich bukása tette lehetôvé.
Pesten is kialakult egy forra-
dalmi mozgalom, amit Kos-
suth felhasznált. Egy nap
alatt keresztül viszi, amin év-
tizedekig huzakodtak: közte-
herviselést, jobbágyfelszaba-
dítást stb. Március 15-én már
mehettek is Bécsbe, tudták,
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hogy az udvarnak nincs ereje
ellenállni.

– Bécsben is sikerült minden egy
csapásra?

– Az udvar nem akarta elfo-
gadni persze Batthyányt mi-
niszterelnöknek. De a bécsi
forradalom segített Kossuth-
nak. 17-én visszaindulhattak
a hajón Pozsonyba, hogy le-
fektessék a polgári Magyaror-
szág alapjait. Széchenyitôl
származott az ötlet, hogy ne
külön-külön fogadtassák el a
királlyal, V. Ferdinánddal a
törvényeket, hanem az ural-
kodó ruházza fel teljhata-
lommal a nádort. Így a nádor
belement Batthyány kineve-
zésébe, sikerült tehát felállí-
tani a kormányt. A hajón,
visszatérôben, Széchenyi a
következô anekdotával szó-
rakoztatja a közönséget: „Be-
mentem tôkémet befektetni,
kaptam 10%-ot, meg voltam
vele elégedve, és nem akar-
tam többet. Kossuth be-
ment, látta, hogy nagy kár-
tyázás folyik, elkiáltotta ma-
gát, hogy va banque!, és
nyert másfél milliót.” Szé-
chenyi, aki félt a Kossuth
okozta konfliktustól, most
fenntartás nélkül támogatja
Kossuthot és Batthyányt. Et-
tôl fogva mindannyian a
március 15. utáni Magyaror-
szágot akarták megmenteni.
Széchenyi idegösszeomlást

kapott, Kossuth pedig meg-
szervezte a szabadságharcot.

– El akart szakadni a biroda-
lomtól?

– Nem. Vita csak azon volt,
hogy milyen mértékben le-
gyen Magyarország önálló a
Habsburg monarchián belül.
Kossuth perszonálunióra gon-
dolt, az udvar ezt nem akarta
elfogadni. Kossuth pénzügy-
miniszterként teljes önálló-
ságra törekedett.

– Az utókor a szabadságharc
bukását sematikusan Kossuth és
Görgey közti ellentéttel magya-
rázza, pedig amikor találkoztak,
mindig egyetér…. 

– Ez már végleg tisztázott
kérdés. Görgey Kossuth bi-
zalmi embere volt. Ô küldte a
sereg élére. Hiteles adataink
vannak arról a hallatlan köl-
csönös bizalomról, ami ôket
összefûzte. A Görgey-kérdés
szerintem nyugodtan lezár-
ható: Görgey nem volt áruló.
Amikor kiderül, hogy nemzet-
közileg nem ismerik el Ma-
gyarországot, akkor meginog a
bizalma, és úgy gondolja,
hogy hibát követtek el. De ak-
kor is minden igyekezetével
azon van, hogy Haynaut meg-
verje. Hogy ez nem sikerült, az
már Dembinszky hibája volt. 

De ennél sokkal fontosabb,
hogy mit értünk el. A nemzet
Kossuth vezetésével azt pro-
dukálta, hogy a szabadságharc

leveréséhez két nagyhatalom
egyesült ereje kellett, és még
utána is elért annyit, hogy si-
került létrehozni a kiegyezést.
Magyarország évszázadok óta
nem volt olyan elônyös hely-
zetben, mint 1867-ben. Na-
gyon örülnék, ha ma ilyen
helyzetben lennénk.

– Mivel magyarázható az emig-
ráns Kossuth népszerûsége külföl-
dön?

– Egy kicsit korrigálnom kell.
Nagyon népszerû volt akkor.
Tömegek hallgatták Angliában,
Amerikában – nehéz is megér-
teni, vajon a személyes benyo-
máson túlmenôen mi volt, ami
ennyire népszerûvé tette. De
újabban kezdik Kossuthot na-
cionalista diktátorként beállíta-
ni. Többen, így az ismert törté-
nész, A. J. P. Taylor, majdnem
egy Mussoliniként vagy Milo-
sevicsként ábrázolja. Ebbôl egy
szó sem igaz. Ideje lenne a Kos-
suth-kutatás eredményeit lefor-
dítani és közzétenni, hogy az
ilyen félreértéseket tisztázzuk.
Igazságtalan, hogy hitleri figu-
rát faragjanak Kossuthból.
Deák István New Yorkban, a
columbiai egyetem professzora
– egykori hallgatóm – igen jó
könyvet tett közzé róla ango-
lul, de ez még nem elég. 

– Hogyan értékeli, hogy a 19.
század második felében a kocs-
mák egyik falán Kossuth-, vele
szemben Ferenc József-kép függ?

– Ez a magyar politika sajá-
tosságának eredménye. A Kos-
suth-kultusz széles tömegeket
mozgósít, de volt egy rossz ol-
dala. Az erôsen nemesi nacio-
nalista romantika a századfor-
duló idején dicsôítette Kossu-
thot, de egyáltalán nem akarta
társadalmi progresszivitását el-
fogadni. Ezt a fajta rossz ro-
mantikát vette át és használta
fel a hazai sztálinizmus. Kos-
suth a sztálinizmus elôfutára,
a kommunista párt példaképe
lett… A történelem kicsava-
rása, hogy azt az embert, aki a
polgári szabadság eszményé-
ért küzdött egész életében,
olyan rendszer válassza példa-
képül, amely minden polgári
szabadságot megszüntetett.

– Hogyan férnek meg a tuda-
tunkban a reformkor alakítói?

– Világossá kell tenni, hogy
ezek az emberek alapjában
véve egyet akartak, egy oldalon
álltak. Ehhez el kell felejteni,
amit a kommunista történeti
koncepció próbált belepréselni
a köztudatba. Meg kell ezt írni,
és akkor remélhetôleg a zöldsé-
gek eltûnnek a közvélemény-
bôl. Széchenyi, Kossuth, Gör-
gey igenis egy oldalon álltak,
szemben azzal a régivel, amin
változtatni kellett. Mindhár-
muk célja egy új polgári nem-
zeti Magyarország volt.

Szendi Péter

PROGRAMUNK:

Április 24. csütörtök
16–17 óra: Kiadók órája FEKETE SAS KIADÓ
Visky András dedikálja
Júlia. Párbeszéd a szerelemrôl c. kötetét

Április 25. péntek
11–12 óra: Kiadók órája ÉLET ÉS IRODALOM
Kovács Zoltán, Váncsa István,
Megyesi Gusztáv dedikálják könyveiket
15–16 óra: Siklósi Horváth Klára dedikálja Fuit
és A széptermetû guberáló c. könyvét

Április 26. szombat 
15–16 óra: Nádor Tamás dedikálja
Virradatra megjô a kegyelem c. kötetét
16–17 óra: Bitó László dedikálja
A Názáreti Izsák c. kötetét 

Április 27. vasárnap
12–13 óra: Bodor Pál (DIURNUS)
DIURNUS 365 jegyzete a régi Magyar Nemzetben
13–14 óra: Karafiáth Orsolya dedikálja
Lotte Lenya titkos éneke c. kötetét
14–15 óra Iszlai Zoltán dedikálja Ütôdöttek c. kötetét
15–16 óra Sári László dedikál
16–17 óra Kiadók órája  TÜNDÉRRÓZSA KIADÓ
Szigethy Gábor dedikálja
Dallamok szavakra, színészre és politikára c. kötetét

A Kiadók órája programsorozatban szereplô kiadók
könyvein kívül standunkon kiállítjuk és árusítjuk a
Computerbooks, Göncöl, KönyvFakasztó, Médiamix
kiadók könyveit.

A Fesztivál ideje alatt a KÖNYVHÉT standján a
szerkesztôség munkatársai is szeretettel várják olvasóinkat,
partnereinket.
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ÁÁpprriilliiss  2244..  ccssüüttöörrttöökk

15.00 Pátria terem 
Ünnepélyes megnyitó
Dés László koncertje
A fesztivált Görgey Gábor, a
nemzeti kulturális örökség mi-
nisztere és Jean-Jacques
Aillagon, francia kommunikációs
és kulturális miniszter nyitja meg

16.00 Bartók terem
Pódiumbeszélgetés Mario
Vargas Llosával, a fesztivál
díszvendégével. A perui íróval
Kepes András beszélget

17.30 – 18.30 Bartók terem
A Budapest Nagydíj átadása
A díjat Dr. Demszky Gábor
fôpolgármester adja át
Laudációt mond Benyhe János

ÁÁpprriilliiss  2255..  ppéénntteekk

9.00 Könyvtáros Klub „A
könyvtárak mint kiadók” c.
kiállítás megnyitója. Kiállítás
a könyvtárak által kiadott,
könyvtárosoknak szóló
mûvekbôl (Magyar
Könyvtárosok Egyesülete)

10.00 – 12.00 Bartók terem
Olvasáskultúra – könyvpoliti-
ka. Elôadók: Schneider Márta,
az NKÖM helyettes államtitkára,
Harsányi László, az NKA elnöke,
Ambrus Zoltán könyvtárigaz-
gató, Nagy Attila olvasásszocio-
lógus és Zentai Péter László,
az MKKE igazgatója. Moderá-
tor: Bart István, az MKKE elnöke
(NKÖM, MKE, MKKE)

11.00 – 12.00 Brahms terem
A spanyol regény új
irányzatai. Spanyol írók
találkozója a sajtó képviselôivel,
szerkesztôkkel, fordítókkal és az
olvasókkal. Résztvevôk: Eduardo
Mendicutti, Luis Magrinyá,
Miguel Sánchez Ostiz, Augustin
Cerezales, Moises Pascual és
Miguel Angel Moreta

11.00 – 12.00 Lehár I. terem
A Móra Kiadói díj átadása. A
fesztiválra megjelenô újdonsá-
gok bemutatása sajtótájékoz-
tató keretében. Résztvevôk:
Cs. Tóth János vezérigazgató és
Mohai Gábor, a Móra Kiadói díj
kitüntetettje (Móra Kiadó Rt.)

11.00 – 12.00 Lehár II. terem
FranciArt A Francia
Enciklopédia felújítása
Magyarországon.
Résztvevôk: Madeleine Pinault
Sorensen, a Louvre restauráto-
ra, Vörös Imre és Cseppentô
István, ELTE
(Budapesti Francia Intézet)

12.15 – 13.45 Bartók terem
A digitális közvagyon és a
könyvtárak szerepe a
Magyar Információs
Társadalom Stratégiája
megvalósításában. Elôadók:
Galambosi András (IHM):
A Nemzeti Digitális Adattárról
Skaliczki Judit (NKÖM):
A könyvtárügy telematikai
stratégiája
Monok István (OSZK): Az
Országos Széchenyi Könyvtár
digitális gyakorlata és tervei
Tószegi Zsuzsa (Neumann-ház):
A Neumann digitális könyvtárról
Bakonyi Géza (SZTE):
Informatikai fejlesztések
a magyar könyvtárakban
Moldován István (MEK):
A digitális dokumentumok
hosszú távú megôrzésérôl
Moderátor: Balogh Margit, MKE
MKSZ (NKÖM, MKE, MKKE)

13.00 – 14.00 Liszt terem
FranciArt „Catherine M.
szexuális élete”. Találkozás a
szerzôvel, Catherine Millet-vel
(Ulpius Ház)

14.00 – 15.30 Liszt I–II terem
FranciArt Francia kiadói
kerekasztal. Résztvevôk: Marie-
Catherine Vacher (Actes Sud),
Anne-Solange Noble
(Gallimard), Jacqueline Favero
(Albin Michel), Viviane Hamy
(Viviane Hamy) Moderátor:
Virág Ibolya (Budapesti Francia
Intézet)

14.00 – 15.00 Liszt III. terem
Kukorelly Endre
„TündérVölgy” c. kötetének
bemutatója. Résztvevôk:
a szerzô, Garaczi László és
Németh Gábor Moderátor:
Mészáros Sándor (Kalligram
Könyvkiadó)

14.00 – 15.00 Brahms terem
Az úszó. A 2002. évi Frankfurti
Könyvvásár egyik nagy

felfedezettje, az elsôkönyves
Bánk Zsuzsa regényének bemu-
tatója (Kossuth Kiadó Rt.)

14.30 – 15.30 Bartók terem
Találkozás Mario Vargas
Llosával. Moderátor: M. Nagy
Miklós (Európa Könyvkiadó)

15.30 – 16.00 Liszt III. terem
Új elektronikus értékesítési
csatorna. Angol és magyar
elôadás Résztvevôk: Robert
Fridrich és Bob Harrell (i90.com)

16.00 – 18.00 Bartók terem
Európai Elsôkönyvesek
Fesztiválja
Házigazda: Kepes András
Résztvevôk: Zsuzsa Bánk
(Németország), Daniele Benati
(Olaszország), Patricia Brooks
(Ausztria), Micky Donnelly (Nagy-
Britannia), Dragomán György
(Magyarország), Ranya ElRamly
(Finnország), Valentine Goby
(Franciaország), Iselin C. Hermann
(Dánia), Sasja Janssen (Hollandia),
Silvester Lavrík (Szlovákia), Claudia
Marcks (Svédország), Dorota
Maslowska (Lengyelország),
Diego Pita (Spanyolország) és
David Van Reybrouck (Belgium)

16.00 – 16.30 Könyvtáros
Klub Az iskolai könyvtárak és
a tankönyvellátás helyzete
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10.30 – 11.00 Liszt III. terem
Élmény és olvasás. Résztvevôk:
Druzsin Ferenc, Kamarás István
és Sipos Lajos (Pont Kiadó)

11.00 – 13.00 Bartók terem
Európa Matiné. Házigazda:
Osztovits Levente igazgató
Résztvevôk: Per Olov Enquist,
Dorota Maslowska és Andrzej
Stasiuk (Európa Könyvkiadó)

13.00 – 14.00 Lehár I. terem
„A dilettantizmus diadala,
avagy a szótár- és szak-
könyvkiadás jelene és jövôje”
(Akadémiai Kiadó Rt.)

13.30 – 15.00 Bartók terem
FranciArt Mai francia iro-
dalom. Résztvevôk: Pierre
Assouline, Sylvie Germain,
Valentine Goby és Eric Holder
(Budapesti Francia Intézet)

14.00 – 15.30 Brahms terem
How to do Frankfurt
A Frankfurti Könyvvásár
tájékoztatója
(Frankfurti Könyvvásár
Igazgatósága)

14.00 – 15.00 Könyvtáros
Klub KönyvkeresôSULI+
(Könyvkeresô Kft.)

15.00 – 16.00 Liszt I–II. terem
FranciArt Találkozás Andreï
Makine-nal (Ab Ovo Kiadó)

16.00 – 18.00 Bartók terem
„Bûnösök és áldozatok”
Találkozás Per Olov Enquisttel
és Esterházy Péterrel
(Magyar Könyvkiadók és
Könyvterjesztôk Egyesülése)

16.00 – 17.00 Brahms terem
Lengyel irodalmi est
Résztvevôk: Dorota Maslowska
és Andrzej Stasiuk
(Európa Könyvkiadó)
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10.00 – 14.00
Könyvtáros Klub CD-ROM
Show. CD-ROM-ok
az olvasás tükrében

11.00 – 12.30 Bartók terem
FranciArt Mai francia
irodalom
Résztvevôk: Pierre Assouline,
Yves Berger, Tahar Ben Jelloun,
Angelo Rinaldi
és Alain Gérard Slama
(Budapesti Francia Intézet)

13.00 – 14.00 Liszt terem
Az Év Kiadója és Az Év
Kereskedôje díjak átadása
Házigazda: Kocsis András
Sándor, az MKKE
elnökhelyettese
A Budai-díj átadása
A díjat átadja:
Dr. Mitnyan György,
a XII. kerületi Önkormányzat
polgármestere

15.00 – 16.30 Lehár II. terem
„Harc a párduccal”
– Modern mexikói elbeszélôk
(Mexikói Nagykövetség)

16.00 – 18.00 Bartók terem
Születésnapi Irodalmi Szalon
Házigazda: Tarján Tamás

Ajánló a X. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál kulturális és szakmai programjából
2003. április 24–27.

Budapest Kongresszusi Központ

A X. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál részletes programját megtalálják a www.mkke.hu,
www.nemzetkozikonyvfesztival.hu, www.budapestikonyvfesztival.hu, www.bookfestival.hu honlapokon



■ Igazi szenzáció: több mint
fél évszázaddal a német fasiz-
mus bukása után elôkerült a
rendszer egyik fontos tanúja,
aki Hitlernek utolsó két és fél
évében titkárnôje, és mint
ilyen, a szórakoztatását bizto-
sító állandó társaság tagja volt.
Persze nem „veszett el”, csak
éppen nem akarta kiárusítani
az emlékeit, nem kívánt beállni
a megszólaló, s maguknak ön-
igazolást keresô, a rendszer bû-
neit, s abban saját szerepüket
csak bagatellizáló egykori po-
tentátok sorába. Melissa Mül-
ler írónôé az érdem, hogy sike-
rült rávennie, törje meg hallga-
tását, s vallomásával, lelki szen-
vedéseivel hitelesített gyónásá-
val álljon a nyilvánosság elé. A
hallatlanul izgalmas kötet több
mint háromnegyedét a memo-
árja alkotja: elsô részét
1947–48-ban vetette papírra,
amikor még nem tudott szaba-
dulni egykori fônöke bûvköré-
bôl. Memoárját késôbb, 2000
táján, e könyv születésekor kri-
tikus szemlélettel folytatta,
kiegészítette. 

Visszaemlékezései középpont-
jában Hitler áll, mindennapjai-
ról, magatartásáról, társasági, ét-
kezési szokásairól, a rossz ízlésû
kispolgárról, s a társasági ember-
rôl, a gondos fônökrôl sok érde-
kes, jellemzô tényt mesél el. A
sajátos krónikát a Melissa Mül-
ler által írt portré keretezi, ebbôl
rajzolódik ki hôsnônk személyi-
sége, pályafutása. A politika
nem igazán érdekelte, de a Füh-
rerért már bakfiskorától rajon-
gott. Eredetileg táncosnônek
készült, a család anyagi helyzete
miatt azonban gyorsírni és
könyvelni tanult, majd irodai

munkát végzett. Véletlenül ke-
rült huszonnégy évesen Hitler
közelébe. A vele töltött idôt az
utolsó pillanatig élvezte, kriti-
kátlanul, rajongással szolgálta
ôt. Napnak tartotta, aki fényét
kölcsönzi a többi vezetônek.
Számára apapótlékot is jelen-
tett, aki szerényen és szeretetre
méltóan viselkedett. „Akkori-
ban egy kifogástalan, embersé-
ges, megértô Führer képe rajzo-
lódott ki elôttem /…/ nehéz
volt felismerni a szellemében
lakó gonoszt.” Öngyilkosságát
– már a jelenbôl – úgy kom-
mentálja, hogy távozásával „el-
tûnt a hipnotikus kényszer, ami
alatt éltünk.” 

„Aranyketrecbe zárt fogoly
voltam” írja, aki a színfalak mö-
gött állt, s semmit sem tudott
arról, mi játszódik le a színpa-
don. De, Melissa Müllernek be-
vallja, nem is nagyon akart sem-
mit se tudni. A vég után, mikor
hazajut imádott Münchenjébe,
„nagyon kicsinek és silánynak”
érzi magát, hálás minden em-
beri rokonszenvért. A múlt év-
ben bekövetkezett haláláig erôs
bûntudatot érez: hosszú dep-
ressziós szakaszokon megy át,
klinikán kezelik, terápiákon
vesz részt. Az újságíróként, tör-
ténészként dolgozó asszony
gondolati értelemben (is) nagy
utat tesz meg: eljut oda, hogy
szégyelli vakságát, s Hitlerrôl és
a hitlerizmusról radikálisan
megváltozik a véleménye.

Nem úgy, mint Anna Maria
Sigmund, osztrák történész ta-
nulmánykötetének szereplôi,
akik a háború után semmit
sem bántak meg, semmit sem
ismertek fel. A nácik asszonyai
második kötetébe a hat sze-

replô közül négy saját jogán,
érdekes személyisége, magatar-
tása, s persze eszmei kötôdése
miatt került be. Közülük ket-
ten is külföldiek. Unity Valky-
rie Mitford egy angol lord lá-
nya – Churchill unokatest-
vére, a brit fasiszták vezetôjé-
nek, Sir Oswald Mosley-nak a
sógora – megszállottan, szinte
vallásos áhítattal lelkesedett
Hitlerért. 1935 és 1939 között
száznegyvenszer találkozott
vele. A külvilág – alaptalanul –
azt feltételezte, van köztük va-
lami, s össze is házasodnak. A
Führernek imponált az angol
lány elkötelezettsége, szárma-
zása, s úgy gondolta, arisztok-
rata rokonai, ismerôsei is segít-
hetnek a német–angol szövet-
ség megteremtésében. Ennek
meghiúsulása miatt, a háború
kitörése napján, csalódottságá-
ban az akkor már egy éve
Münchenben letelepedett
Unity öngyilkosságot követett
el; aztán nyomorékon még egy
évtizedig tengette otthon az
életét. Angliában született Wi-
nifred Wagner is, a nagy mu-
zsikus menye, aki hosszú idôn
át irányította a bayreuthi játé-
kokat. A Wagner-rajongó Hit-
lerrel tegezték, s becenéven
szólították egymást, „Wolf”
bácsi bejáratos volt a család
otthonába, s a gyerekek is
rendszeresen írtak neki. (A
Führer a háború kitöréséig
minden évben részt vett a fesz-
tiválon, beleszólt a darabok,
de még az énekesek kiválasztá-
sába is.) Winifredet a háború
után a bíróság bûnösnek ta-
lálta, s eltiltotta a szakmájától,
ô azonban könnyen talált ma-
gának mentséget: mondván,
nem ismerte a Führer politi-
kusi arcát. 

A kalandos sorsú Hanna
Reitch, a vitorlázó repülés vi-
lágbajnoka igazi bálványnak,
nemzeti hôsnek számított. Fa-

natikusan rajongott hazájáért,
dicsôítette a náci rendszert,
ugyanakkor azonban nem
volt tagja se a náci pártnak, se
semmilyen náci szervezetnek,
nem gyûlölte a zsidókat, a
kristályéjszakán történeteket, s
a sárga csillag viselését pedig
elítélte. A világ elsô helikop-
ter-, sugárhajtású repülôgép-
és rakétarepülôgép-pilótanôje
felbukkan Az utolsó óráig lap-
jain is: 1945 áprilisában gépé-
vel bejutott a körülzárt Ber-
linbe, s néhány napot a Kan-
cellária bunkerjében töltött. 

Két fônáci nejérôl – s melles-
leg a munkájukban kegyetle-
nül, de otthon példás család-
apaként, szülôként viselkedô
férjekrôl is – pompás portét
kapunk. Lina Heydrich, ez az
uralkodó természetû, rideg nô
a politikából is ki akarta venni
a részét, aztán „birodalmi” öz-
vegységébôl igyekezett minél
jobb üzletet csinálni. A kilenc
gyereket szülô Gerda Bor-
mann is különös személyiség:
politikailag képzett, fanatikus
párttag, aki büszke férje félre-
lépéseire. Támogatta a több-
nejûséget, e célból az iszlámot
is tanulmányozta, s elképzelé-
seit papírra is vetette. 

Mindkét könyv fontos kor-
dokumentum, újabb bizony-
ság arra, még mindig lehet új
vonásokkal árnyalni a náciz-
mus természetrajzáról alkotott
képünket. 

Traudl Junge–Melissa Müller:
Az utolsó óráig 
Fordította: Dobi Ildikó
Képzômûvészeti Kiadó, 2002
256 oldal, 2400 forint
Anna Maria Sigmund:
A nácik asszonyai II.
Fordította:Wojtowicz Hajnalka
Európa Könyvkiadó, 2003
337 oldal, 2200 forint 

Gervai András
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Az utolsó óráig
– s még tovább

GYEREKKÖNYV-KIADÁS
A Könyvhét tematikus összeállítása 2003. május 15.
A tavaly nagy sikert aratott Gyermekkönyvnapok rendezvénysorozatot
idén is megrendezi az MKKE. A Könyvhét hosszú ideje minden
számában külön rovatot szentel a gyerekkönyveknek, tavaly a
Gyermekkönyvnapokhoz kapcsolódva bôvebben is tudósítottunk a
gyermekkönyvkiadás újdonságairól. Idén is tervezzük ugyanezt: május
15-én megjelenô 10. számunkban tematikus összeállítást készítünk a
gyerekkönyv-kiadás sajátosságairól, megszólaltatunk szerzôket, és
beszélünk a régi és új gyerekkönyv-sikerekrôl.

Könyvhét tematikus összeállítás: gyerekkönyvekrôl beszélünk.

Tematikus számunk kiváló alkalmat jelent a területen mûködô kiadók
számára, hogy megismertessék szerzôiket, újdonságaikat, aktuális
eseményeiket, kiadási stratégiájukat a szélesebb körû szakmai nyil-
vánossággal.

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

Lapzárta: április 30.
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Az ifjú Lin-csi egy nap a város nyugati
piacán kószált. Csak késôn ment oda, ne
hallja a hajnali hangos kocsizörgést, a lá-
dák durva csattanásait, ne lássa a parasz-
tok és a kereskedôk türelmetlen készülô-
dését. Akkor szeretett megérkezni, ami-
kor már olyan volt a piac, mintha örökké
állna, mintha nem bontanák le este, nem
raknák fel minden reggel. A gyümölcsök
színes tornyai, a zöldségek, gyökerek kü-
lönleges formái, a parasztok ruhái és a
derûs piaci jelenetek sora lenyûgözte ôt.
Nagyszerûen megrendezett színházi elô-
adásra emlékeztette. Bámulta díszleteit
és hôseit.

– Annak, aki holdfénnyel jô, holdvilágot,
annak, aki napvilággal, napvilágot,
annak, aki négy égtájról, forgószelet,
annak, aki magas égbôl, sólyomszárnyat! –

hallotta távolabbról a csengettyûszóval
kísért homályos értelmû rigmust Lin-csi,
mint csaknem minden alkalommal, ami-
kor a piacon járt. Egy kolostori szerzetes-
társa, Pu-hua kántálta, aki minden idejét
itt töltötte. 

Amikor a különös fickó közelebb ért,
Lin-csi látta, hogy a vállán egy koporsót
cipel. – Az e világi szûk úton, bûvös kö-
rébe már semmi se von! – jelentette ki Pu-
hua Lin-csire tekintve, s jelentôségteljesen
megrázta hozzá másik kezében tartott
hosszú, nyeles csengôjét. – Minek neked
ez a koporsó, testvér? Mit akarsz vele? –
kérdezte tôle meghökkenve Lin-csi, de
Pu-hua rá se hederített. 

– Minden alak ugyanaz, s egymással
mégsem rokon.Gondoljátok meg, embe-
rek! Ez a földi test csupán pillanatnyi lát-
szatom. És úgy döntöttem, hogy a sze-
metek láttára, még ma, e dobozba költö-
zöm, s átváltozom – szólt most már a
koporsón állva a piac népéhez Pu-hua, s
megint megrázta hozzá csengôjét. – In-
nen egyenesen a Keleti Kapuhoz indu-
lok, s ott magamra öltöm dobozom –
mutatott a talpa alatt fekvô koporsóra,
majd leugrott róla, ismét a vállára vette
és vonult tovább. 

– Annak, aki holdfénnyel jô, holdvilágot,
annak, aki napvilággal, napvilágot,
annak, aki négy égtájról, forgószelet, 
annak, aki magas égbôl, sólyomszárnyat! – 

hallatszott máris távolodva Pu-hua rejté-
lyes rigmusa és a csengettyûszó. A piac
népe ámulva nézett utána. Megszokták

már különcségeit, a koporsóval azonban
meglepte ôket. Sokan követték, nem hit-
tek a szemüknek, fülüknek. Pu-hua idôn-
ként megállt, letette a koporsót és fölug-
rott rá. – A formáló soha testet nem öl-
tött, a színezô soha föl nem tündökölt. A
hangok zendítôje néma. Jegyezzétek meg,
emberek! – helyenként megállva efféléket
jelentett ki a koporsó tetejérôl, aztán föl-
kapta és ment vele megint tovább. 

A városban mindenki döbbenten fi-
gyelte, Lin-csi is ott kullogott a nyomá-
ban. Mire a Keleti Kapuhoz értek, már
óriási tömeg verôdött össze körülötte,
hogy lássák átváltozását. Ám akkor a szer-
zetes hirtelen kijelentette, hogy inkább a
Nyugati Kapunál mutatja be produkció-
ját. És a koporsóval ismét végigvonult a
városon, mindenütt közhírré téve elhatá-
rozását. A nyugatitól aztán megint a kele-
tihez ment, ahol úgy döntött, hogy jobb
lesz mégis a nyugatinál. Majd onnan is-
mét a keletihez sétált. Könnyedén, karját
lóbálva hurcolászta koporsóját. Így bo-
londította Pu-hua egész alkonyatig a vá-
ros népét, de akkor már senki sem volt kí-
váncsi rá. Az emberek ott hagyták, néhá-
nyan durván szidalmazták. Végül egyedül
maradt  koporsójával a falon túl, ahogy
reggel ígérte: a Keleti Kapunál. Egyedül
Lin-csi ténfergett körülötte zavartan.

– Ha valamikor Északra mégy, testvér,
ott lesz majd kolostorod – fordult hozzá
váratlanul Pu-hua, majd még odavetett
egy figyelmeztetést. – Ne beszélj az álma-
idról bolondok elôtt sose! – Csendített
ehhez is egy szigorút csegettyûjével, majd
készülôdött tovább. Próbálgatta utolsó
öltözetét. Bemászott, kimászott, igazgatta
dobozát.

Lin-csi félrehúzódott a fal tövébe, meg-
kövülten állt. Nézte Pu-huát. Mielôtt az
végleg belebújt volna koporsójába, meg-
állított egy arra járót, s megkérte, szö-
gezze rá a fedelét. A járókelô leszögezte, s
mint aki jól végezte dolgát, továbbállt. A
falon túl senki nem volt már. Csak Lin-
csi és a koporsó. 

A bíborkék alkonyi ég csaknem hollófe-
ketévé sötétült, amikor Lin-csi végre rá-
szánta magát. Lassan odalépkedett, és fel-
nyitotta a fedelét. S látta, hogy Pu-hua va-
lóban eltûnt belôle. De ott hagyta benne
magáról levetett ép testét.Valahonnan a
sötét magasból még hallatszott a csen-
gettyûszó, aztán az is elenyészett, elnyelte
a fekete ég. 

43.

Az ifjú Lin-csi egy nap ismét a városban
kószált. Élvezte a tavasz langyos fuvalla-
tait, növényei nyugtalankodását. A Ka-
nyargó Patak ligetében már zöldet eresz-
tettek a fûzfák, az elsô zöldet a tavaszban.
Nem gyôzött betelni a fûzfák látványával,
télen is gyakran megbámulta lombjuk
duzzadó, sárgabarna vesszôit. Egyedül a
fûzfa adja jelét, hogy télen is él. Útban a
Kanyargó Patak ligete felé, elhaladt a
Vadludak két pagodája mellett, s most is
eszébe jutott a költemény.  

Földmélybôl szökik, akár a gôzforrás, 
az égiek honába fúrja ormát.
Magad mögött hagyod az élet szennyét,
ha megmászod a Vadludak kôtornyát.

Városszerte énekelték a strófát Csan-
ganban, utcákon, piacon, kocsmában.
És elhaladt Lin-csi a nesztoriánus ke-
resztények kerek temploma elôtt is, az-
tán megállt. Komor tanításaikat minde-
nütt hirdették a városban, és akadtak
követôik a Középsô Birodalom lakói
között is. Egyikük éppen templomuk
elôtt prédikált. 

– Bûnhôdni fogunk a végítélet napján!
Ám, könnyíthet bûneink súlyán a meg-
bánás.

Elôttünk a feltámadás, az örök élet. Is-
ten országa vár ránk. – Lin-csi értette is
meg nem is a szónokot. Ahogy többi hall-
gatója is. – Miért lennénk mindanyian
bûnösök, mert engedetlen volt az elsô
emberpár? – kérdezték gyakran az apáttól
szerzetesei is a Fehér Igazgyöngy kolosto-
rában. Érdekelte ôket a keresztény tanítás,
ám ennél a kérdésnél mindjárt elakadtak
itt az elején. Lin-csi olvasott szentjeikrôl,
sokszor eltöprengett életük példáján. 

– Feltámadhat minden emberi lény,
mert Mária fia magára vette az emberiség
minden bûnét. És meghalt értünk a ke-
resztfán. – Hallotta Lin-csi megint a szó-
nokot. Ott állt már ô is a templom elôtt.
– Ezzel az áldozattal lett Mária fia a meg-
váltónk – fejezte be prédikációját a szó-
nok, az összegyûltek eltûnôdve álltak, né-
mán. Lin-csi kivált közülük és lassan elin-
dult, hogy még a tündöklô napsütésben
csodálhassa szépséges fûzfáit a Kanyargó
Patak partján. 

Amikor estére visszatért a kolostorba,
elheverve ágyán, felidézte magában a
templom elôtt hallottakat. Felidézte
szent könyvük valaha élt esendô, bûnös
hôseit, akik éppúgy, és éppannyira voltak
esendôk és bûnösök, mint ma élô fiaik,
lányaik. És akkor Lin-csi is eltûnôdött. –
Ha a ma élô földlakók magukra ismernek
a régi írások bûnös hôseiben, akkor az
ember semmit sem változott az idôk
hosszú során. Ha az ember semmit sem
változott az idôk hosszú során, vajon
nem volt-e a krisztusi áldozat teljesen hi-
ábavaló? 

Az i f jú  L in -cs i
vándoréve i  20.
Köz read ja :  Sár i  Lász ló
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■ – Rendes, jóravaló szakújság-
íróként indult: teátrumokat láto-
gatott, drámákról, színmûvekrôl
és ezek megformálóiról írt, míg-
nem egyszer csak fölcsapott „min-
denes” publicistának. Talán
azért, mert úgy érezte – elnézést a
közhelyért – valóban színház az
egész világ?

– Sok éven át valóban színi-
kritikákat írtam. S még javában
a Magyar Hírlap kulturális ro-
vatát vezettem, amikor úgy
alakult belpolitikánk, hogy azt
éreztem, erre is reagálnom
kell. Rosta címmel publiciszti-
kákat kezdtem közölni, ame-
lyek rovatunkban jelentek
meg, de valójában a kultúra
ürügyén már politikáról szól-
tak. Fôszerkesztôm megje-
gyezte, kár ezeket így „ál-
cázni”, s így a Rosta átkerült a
publicisztikák közé. Vélemé-
nyemet aztán nyolc éven át,
egészen 2000-ig közöltem ott.
Idôvel egyebütt is: például az
ÉS-ben, a 168 Órában, a Nép-
szavában, s persze élôszóban a
képernyôn. A témaváltásban
más is motivált: immár tizen-
hat éve mûvészeti tanácsadója
vagyok a Vígszínháznak, s ott
több darabot rendeztem is.
Úgy véltem: a kettô nem
egyeztethetô; nem lenne he-
lyénvaló ilyen körülmények
között más teátrumok elôadá-
sait, mûvészeit megítélnem, a
magam társulatát pedig vég-
képp etikátlan volna. Így való-
ban felhagytam a színibírálat-
tal. Mindenes újságíró egyéb-
ként nem vagyok, legföljebb
(fôként) belpolitikai publicista.

– Jelen hivatásában, mesterségé-
ben nyilvánvalóan folyton nap-
rakésznek kell lennie. Lát-e esélyt
arra, hogy tünetek révén eljusson
a jelenségekig, hogy folyamatokat
is fölfedjen, végigkísérjen?

– Az aktualitások valójában
épp annyira foglalkoztatnak,
amennyire jellemzô vonásaik
révén képesek elvezetni vala-
mely jelenséghez, folyamat-
hoz. Ezért – talán nagyralátó
vagy hiú módon – úgy vélem:
írásaim nem egyszerûen arról
szólnak, ami a kiinduló-, az el-
rugaszkodási pontjuk. Vagy
legalábbis arra törekszem,
hogy ez így legyen. És remé-
lem, ezen írások bizonyos
sora csakugyan elvezet ten-
denciákhoz, illetve ezek bizo-
nyos mennyisége képes „ki-
adni”, összegezni azon folya-
matokat, amelyek a magyar
politikát ilyen-olyan szakasza-
iban, idôszakaiban, ciklusai-
ban meghatározták.

– Rendkívüli állapot címû, négy
esztendô alatt írt publicisztikái-
nak szigorú válogatását közreadó
új kötetében – megítélése szerint –
mit látott többé-kevésbé helyesen, s
miben tévedett, vagy mit nem írt
meg elég árnyaltan?

– Bizonyára sok mindent
nem írtam meg elég árnyaltan,
de mentségemre szolgáljon: a
kortárs krónikás, jegyzô az ef-
félére eleve képtelen, mert
nincs hozzá elegendô távlata.
Ez, értelemszerûen, majd egy
késôbbi idô történészének le-
hetôsége és feladata lesz. Be
kellett érnem azzal, hogy „áb-
rázolni” próbáljam azt a négy

évet, amelyet könyvem magá-
ban foglal: az Orbán-kormány
regnálásának 1998 és 2002 kö-
zötti négy esztendejét. Olyan
idôszakot, amelyet – vélemé-
nyem szerint – nem túlzás
rendkívüli állapotnak nevez-
ni. S mindezt nem baloldali
beállítottságú emberként, még
kevésbé bárminemû pártpoli-
tikai megfontolásból-irányult-
ságból mondom (pártokhoz
amúgy sem volt soha közöm),
hanem olyan állampolgár
szemszögébôl, aki azt a hiszte-
roid, zsákmányszerzô, nagy
mértékben retrográd politikai
kurzust, melyet a Fidesz meg-
valósított (s amelyet a legke-
vésbé sem lehet a klasszikus
értelemben jobboldalinak ne-
vezni), kénytelen valóban
rendkívüli állapotnak tekinte-
ni. Ennek lényegét próbáltam
megragadni és leírni, és ily rö-
vid idô múltán nincs okom
arra, hogy véleményemet revi-
deáljam. Általában lezajlott
eseményekbôl, történésekbôl,
megnyilatkozásokból vontam
le következtetéseket, próbál-
tam az adott „helyzetállapo-
tot” rögzíteni. Jövendölésre
nem vállalkoztam, ez amúgy
se dolga a publicistának. Hogy
ez a leírás milyen mértékben
és mélységben helytálló, an-
nak megítélése már persze
nem az én dolgom. Az utóbbi
nem egészen esztendônyi el-
lenzéki magatartás mindene-
setre azt mutatja: a Fideszben
nem történt olyan politikai
vagy stílusváltás, amely megál-
lapításaimnak ellentmondana.

– Sokan állítják, köztük ön is:
szeptember 11-ével, majd most az
iraki háborúval minden bi-
zonnyal egy új világrendbe lép-
tünk-lépünk. Bár, mint említette,
nem foglalkozik jövendöléssel,
mégis hogyan véli: mi várható?
Lesz-e még egyszer normális, él-
hetô világ? Vagy ez ügyben csak
találgatni, reménykedni lehet?

– Nálam sokkal képzettebb
elemzôk, olyanok, akik a vi-
lágpolitikai összefüggésekkel
hivatásszerûen foglalkoznak,
erre a kérdésre most aligha-
nem csak hümmögni képesek.
Vagy annyit mondanak: több-
féle forgatókönyv elképzel-
hetô, hogy melyikbôl készül
akár csak a közeljövô „filmje”,
azt ma még valóban csak talál-
gatni lehet. Az iraki háború

nyilván rendkívüli része az
említett új világrendbe való
áttérésnek. Bár ma még azt
sem lehet teljes bizonyosság-
gal megmondani, hogy ki tö-
rekszik az új világrendbe. Eu-
rópa például aligha, bár min-
den bizonnyal belekénysze-
rül. Hogy milyen módon, ab-
ban meghatározó szerepet ját-
szik majd az, hogy az európa-
iak hajlandóak-e áldozatokat
is hozni sorsuk alakulása érde-
kében, vagy ezt csak tudomá-
sul veszik, netán csupán el-
szenvedik. Kérdéses továbbá,
mit tesznek majd az olyan
nagyhatalmak, mint például
Oroszország, vagy Kína. Ame-
rika viszont szeptember 11-e
óta mindenképp törekszik a
korábbi világrend gyökeres át-
alakítására. Nem kis részt úgy,
hogy a háborút elhárítsa saját
földjérôl, területérôl, „áthe-
lyezve” azt egy másik tér-
ségbe, kontinensre. Magánte-
óriám: az iraki háború csak
ürügy volt, az Amerikai Egye-
sült Államok valójában gigan-
tikus katonai központot kíván
létrehozni a Közel-Keleten.
Olyan stratégiai állást, ahon-
nan szemmel, sôt sakkban
tarthatja például Iránt vagy
Kadhafi Líbiáját. Abban a tu-
datban és elszántsággal, hogy
itt nem csupán egy bizonyos
fanatikus nacionalizmussal
szemben kell fellépni, nem is
csupán a fundamentalizmus
ellenében, hanem valójában
civilizációk háborúja folyik.
Bizonyára sokáig megoldatlan
kérdés lesz, mit szól majd eh-
hez a világ, s hogy Amerika
csakugyan helyesen cselek-
szik-e – úgymond – egy civili-
záció védelmében.

– Könyvéhez visszatérve: írá-
sait sajátos beszédmód jellemzi,
sok bennük (Cicerót és Kölcseyt
távolról követve) a többszörösen
összetett, vagy, ha úgy tetszik, a
körmondat. Világunk bonyolult-
ságát jelzi ezzel, vagy netán szép-
irodalmi ambíciók elôrejelzése ez?

– Úgy fogalmazok, hogy mi-
ért, nem tudom. Talán való-
ban labirintus-világunk hat
ekként rám. Szépíró nem vol-
tam, nem leszek. Minden
mesterség gyakorlásában ide-
gesít a dilettantizmus, a sarla-
tánság. Az embernek ismer-
nie kell önnön lehetôségei-
nek határait.

Rendkívüli állapot
Mészáros Tamást
új könyvérôl kérdezi
Nádor Tamás
A távolságtartóan tárgyilagos jelenlét embere. A meggyôzôdéssel
véleményalkotó mértékletességé. A józan közbeszédé, amely poli-
tikából és közéletbôl mellôzné a vértolulásos érzelmeket. Erôsebb
szóval élve: az elvakultságot, amelybôl végsô soron minden fa-
natizmus fölburjánzik. Elemez, egybevet, következtet, összesítés-
sel próbálkozik inkább. Meggyôzôdését véka alá nem rejtve
mondja el véleményét, ám azt megfontolásra ajánlva. Érvelve,
vitára készen, de fölvértezve a lerohanásokkal, hisztériádákkal
szemben. Ellenszere: higgadtság, humor, önirónia, és alkalma-
sint: beszédes hallgatás.



■ – Neve jó ideje már itthon is is-
mert, korábbi publikációkból tud-
juk, hogy Egerben született, a buda-
pesti Eötvös Kollégiumban francia–
német szakon tanult, majd tanított.
Hogyan lett Franciaországban
könyvkiadó?

– 1980 óta élek Franciaország-
ban. Kezdetben mûfordítással
foglalkoztam. A véletlen úgy
hozta, hogy elsô fordításom, egy
Örkény-novella, Franciaország
legtekintélyesebb lapjában, a Le
Monde-ban jelent meg. Majd
(szintén a Le Monde számára)
Krúdy-, Mándy-, Lázár Ervin-
novellákat fordítottam. E publi-
kációk segítségével egy sor fiatal
értelmiségit ismertem meg, olya-
nokat, akik akkor folyóiratot, új-
ságot, kiadót alapítottak. (A Lá-
zár-novellából pedig rövidfilm
készült.) Kiadókkal vettem fel a
kapcsolatot. De miután ajánlata-
imat nem fogadták el, kidolgoz-
tam egy közép-európai könyvso-
rozat tervét. Ezt sem volt köny-
nyû elhelyezni. A L'Harmattan
Kiadónál indult be, a Souffles
majd az Albin Michel kiadóknál
folytatódott. Amikor az Albin
Michel Kiadó világirodalmi
szektorában megszüntette a kis
irodalmak kiadását, alapítottuk
barátaimmal a kiadót.

Közép-Európa a ’80-as évek
elején ismeretlen fogalom volt
Franciaországban, ezért az iro-
dalomkritikusok, történészek és
mértékadó értelmiségiek azon-
nal felfigyeltek sorozatomra, ere-
deti koncepciónak tartották. A
kelet-európai rendszerváltáskor

pedig mélyebben megértették,
hogy az általam kiadott Ester-
házy-, Grendel-regények, Bibó-
és Szücs Jenô-tanulmánykötetek
mirôl is szólnak. 

Sorozatszerkesztôként sikerült
a könyvek „útját” kézben tartani,
minden egyes szakaszában a ki-
adó különbözô osztályaival
együttmûködve „irányítani” – ez
is újítás volt. A legendássá vált
Kolinda Együttes kísérôjeként a
francia turnékon – még elôzô-
leg, még Magyarországról – sok
értékes tapasztalatot tudtam sze-
rezni azzal kapcsolatban, hogy
hogyan kell magyar kulturális
produkciót Franciaországban
menedzselni. Az itt tanultakat
igyekeztem a könyvkiadásban al-
kalmazni. A pontos és a francia
ízlésnek megfelelô kommuniká-
ció, a kritikusok munkájának ak-
tív segítése eredményes volt:
könyveimet a sajtó rendszere-
sen, hosszú kritikákban méltatta.

És ennek (és természetesen még
sok minden másnak) köszönhe-
tôen nem csupán a közönséget
sikerült megszólítani, hanem a
többi kiadót is. 

– A magyarországi könyves ta-
pasztalatok azt mutatják, hogy ki-
váló könyvkiadók is sokszor bajlód-
nak a terjesztéssel, a kiadói munká-
ban kulcsfontosságú terület a forga-
lomba hozatal, a kereskedelem, ezen
áll vagy bukik a kiadó túlélése. A
franciaországi könyvpiacon milyen
tapasztalatokat szerzett? 

– Itt is a túlkínálat a jellemzô.
2002-ben például csak a regény
mûfajában 6801 mû jelent meg.
Mindenbôl túl sok van: kiadó,
könyvek – nagy a konkurencia.
De a kis kiadókat felfedezôknek
tartják, és így, nehezen ugyan,
de „be lehet szállni” a dologba.

Az a színvonal, amit mi képvi-
selünk, az ún. elsô szinthez tar-
tozó üzletekbe kerül be, ide tar-
tozik a Fnac könyváruház-háló-
zat, és számos Írók könyves-
boltja jellegû üzlet Párizsban és
vidéken. A terjesztés a kiadói
munka talán legkényesebb pont-
ja, amivel még a tekintélyes, jól
terjesztett Albin Michelnél is
foglalkoznom kellett. Tehát
nem szívesen engedem ki a ke-
zembôl még egy darabig. Úgy
döntöttem, hogy addig, amíg túl
kicsi a katalógusunk ahhoz,
hogy bekerülhessünk egy igazán
jól mûködô, profilban is megfe-
lelô terjesztôhöz, kizárólagos
terjesztônk nem lesz, mert a ki-
zárólagos terjesztô munkáját
korrigálni nehéz. Ezért kisebb,
regionális terjesztôkkel dolgo-
zunk, egyikük például csak
könyvtárakkal foglalkozik. Jó a
kapcsolatunk például a francia
Amazon internetes áruházzal is.

Szerencsére az Éditions Ibolya
Virág fogadtatása jól indult.
Nem csupán azért, mert engem
sokan ismernek – ezért viseli a
nevemet egyébként –, hanem
mert ismét újítani tudtunk. Még
az elsô évben beindítottunk egy
zsebkönyv-sorozatot. A zseb-
könyvek kedvezôbb ára fontos
szerepet játszott. Az olvasók
ugyanis ezen az áron nem érez-
ték nagy rizikónak egy ismeret-
len kiadó kiadványainak a meg-
vásárlását. A jó eladás meglepte
a könyvesboltokat és ez azt is
eredményezte, hogy szinte min-
den könyvünket benntartották a
világirodalmi polcokon. Ez a je-
lenlét igen fontos. Az utánren-

delésekkel tudjuk tulajdonkép-
pen a könyveinket eladni.

A borítótervet úgy sikerült ki-
alakítani, hogy egyetlen más ki-
adó könyvborítójára sem hason-
lít, illetve azoktól feltûnôen el-
tér. Ez is hozzájárult ahhoz,
hogy a kiadó körül elég hamar ki-
alakult egy lelkes olvasói gárda:
elsôsorban fiatalok (20–40 éves
korosztály) és franciák.

– Az Éditions Ibolya Virág profil-
járól tudjuk, hogy a magyar iroda-
lomból elsôsorban a 20. századi
klasszikusok és a neves kortársak
mûveit jelentette meg, ezzel a tevé-
kenységével méltó elismerést kiérde-
melve. Van-e szándéka, és persze le-
hetôsége, a kiadó profiljának bôvíté-
sére, milyen irányba indulva foly-
tatja kiadói munkáját?

– Az Éditions Ibolya Virág pro-
filja eddig megegyezett a könyv-
sorozat profiljával. A könyvso-
rozat koncepciójában egyébként
újdonságnak számított a 20. szá-
zadi magyar klasszikusok ki-
adása – tudatosan történt. A ’80-
as évek közepén ugyanis Francia-
országban élénk érdeklôdés kí-
sérte a bécsi századelô mûvésze-
tét. Erre az érdeklôdésre támasz-
kodva adtam ki több Krúdy-,
Kosztolányi- és Márai-regényt.
Továbbra is az a véleményem,
hogy egyedül az érdeklôdésre
építve szabad dolgozni. Ez adja
meg ugyanis az esélyt az „áttö-
résre”. A kiadó profilját a jövô-
ben a sci-fi és a fantasy kategóri-
ájába tartozó mûvekkel fogjuk
bôvíteni, érdekel minket a törté-
nelmi és a bûnügyi regény is.
Közeli terveinkben szerepel Fo-
nyódi Tibor Megátkozott, bo-
lond világ címû sci-fi kisregényé-
nek és Gárdonyi Gézától az Egri
csillagoknak a kiadása.

K. J.
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„Madame Hongrie”
az áttörés esélyérôl
Interjú Virág Ibolyával
Az MTI 2003. március 13-án tudósított arról, hogy a francia
kulturális miniszter a Mûvészetek és Irodalom Érdemrend tiszti
fokozatával tüntette ki Virág Ibolya Párizsban élô könyvkiadó-
mûfordítót és kultúraszervezôt. „Madame Hongrie”, ahogyan ôt
párizsi irodalmi körökben a Le Monde terjedelmes bemutató
írása szerint emlegetik, a kelet-közép-európai, és ezen belül a ma-
gyar irodalom franciaországi megismertetésében, elterjesztésében
jelentôs szerepet tölt be, egyik közremûködô szervezôje volt a
franciaországi magyar kulturális évadnak, a Budapesti Nemzet-
közi Könyvfesztiválon pedig francia könyvkiadókat mutat be a
közönségnek. Virág Ibolyával a fejlett technika segítségével, e-
maileket váltva készítettünk interjút.



■  – Tagadhatatlan, de nem is taga-
dod, hogy könyved rájátszás a Bridget
Jonesra. Az olvasó erre még akkor is rá-
jön, ha az elsô néhány utalást figyelmen
kívül hagyja.

– Nemcsak a könyv formáját vet-
tem át, hanem szó szerinti idézete-
ket is. Az ismert formát azonban
más tartalommal töltöttem meg,
hiszen ez nem egy szingli életrajz,
hanem egy családos nô története.
Ennek köszönhetôen az én köny-
vem némiképpen a nagy elôd paró-
diája. Nem árulok el nagy titkot av-
val, hogy a Bridget Jones nagyon
tetszett. Aztán eszembe jutott: mi
történik, ha egy Bridget Jones-féle
lánynak sikerül férjhez mennie?
Természetesen sok szempontból
olyan marad, mint annak elôtte
volt: fogyókúrázik, önsegítô köny-
veket olvas, szeleburdi, hadilábon
áll az anyjával, a fônökével, a férjé-
vel és a gyerekeivel. A változás
„csupán” annyi, hogy még több
helyszínen kell megfelelnie a társa-
dalom elvárásainak. Fittnek és csi-
nosnak kell(ene) lennie, hogy a
megszerzett férjet megtartsa, to-
vábbá jó feleségnek, háziasszony-
nak és anyának, mert ezt várják
tôle, és persze a munkahelyén is tel-
jesítenie kell. A Bridget Jonesban
azok a részek tetszettek legjobban,
ahol a fôhôs Magda gyerekeire vi-
gyázott és küszködött az elementá-
ris zûrzavarral. Azt a humort és
hozzáállást igyekeztem a saját írá-
somban is megjeleníteni. 

– Nemcsak a családos anya, hanem
egy szingli és egy, a gyerekeit otthon ne-
velô anya képét is megrajzoltad a

könyvben. Valószínûleg mindenki ráis-
merhet a környezetébôl valakire, aki ha-
sonló a te nôalakjaidhoz. A problémá-
kat azonban erôsen felnagyítod. 

– Ez a paródia természetébôl fa-
kad: mindent karikíroztam és felna-
gyítottam. Mindaz, amit megírtam,
megtörtént velem, de az írás során
felerôsítettem bizonyos vonásokat.
Olyan görbe tükröt akartam a sze-
replôk és az olvasók elé állítani,
amely viselkedésük fonák, ugyan-
akkor szeretni való oldalát is meg-
mutatja.

– Brunella Gasparini Én és Ôk és tár-
saiban hasonlóan kedvesen ír a család
mindennapi életérôl.

– Mondták már, hogy emlékeztet
a regény az ô könyveire is, de azért
nem szeretem ezt az összehasonlí-
tást, mert esetemben nem bohókás
családi történetekrôl van szó: Lu-
kács Eszter sokkal szarkasztikusab-
ban látja a világot. Kimondottan
Bridget Jonesnak köszönhetôen ju-
tott eszembe, hogy miért ne ját-
szódhatna egy hasonló, csak éppen
Pöffeszkedô Családos történet Ma-
gyarországon, magyar szereplôkkel.
Ahol magyar sorozatokra, magyar
színészekre és közéleti szereplôkre
utalok egy budapesti közegben.
Amikor a barátnômnek felvetet-
tem, hogy szívesen olvasnék egy
kétgyerekes magyar Bridget Jones-
ról, azt mondta: írd meg. Tárcán-
ként kezdtem el írni, nem tudtam,
lesz-e belôle könyv. Szerencsére a
Népszava Szép Szó címû hétvégi
mellékletének szerkesztôje, Boros
István is fantáziát látott ebben, és
megjelentette az írásokat, így a kö-

zönség már a megjelenés elôtt rá-
kaphatott a könyv ízére. 

– Nyilván a kritika épp azt fogja a
könyv egyik nagy erényének tartani,
hogy magyar környezetben magyar sze-
replôkkel játszódik és nem utolsósorban
magyar szerzô tollából. Akárcsak egy
évtizeddel ezelôtt is nehezen lehetett
volna elhinni, hogy itthon is születnek
hasonló üdítô olvasmányok. Azóta
meg hányan eveznek már például a Te-
rézanyu uszályában! Végül is az igé-
nyes nôi lektûr hosszú ideig hiányzott a
könyvválasztékból. Könyved ugyanak-
kor – és ezt emelték ki elsô kritikusaid,
Tamás Gáspár Miklós és Lázár Ervin
is – megfesti a kilencvenes évek városi
nôjének társadalmi hátterét, egyfajta
szociológiai tablót ad elsôsorban az ér-
telmiségi nôk családmodelljérôl. Sok
szempontból azonban túlmutat rajtuk.

– Amikor leülünk a barátnôim-
mel beszélgetni, és ki-ki elpana-
szolja, milyen viszontagságok érik a
közértben, a rendelôben, az óvodá-
ban, vagy bárhol másutt, olyan dol-
gokról esik szó, amelyeket, úgy ér-
zem, meg kell írni. Kiáltsuk már ki
a világnak, hogy emberek, itt van-
nak az anyák ezrei, akik hétköznapi
hôsként viszik a hátukon a családot,
és hihetetlen nehézségekkel küzde-
nek nap mint nap. Hadd legyünk
már egy kicsit mi is szinglik! Ezek a
nôk a problémák megoldásában
gyakran magukra vannak hagyatva,
a férfiak meg úgy tesznek, mintha a
feszültségek nem is léteznének.
Nem tudom, mióta is kell annyira
sok helyen megfelelniük a nôknek,
és fogalmam sincs, mindezt hogyan
csinálták nagyanyáink és fôleg
anyáink, akik szintén dolgoztak a
gyerekek mellett. Az ô idejükben
még nem volt eldobható pelenka,
bébiétel vagy mosogatógép, és ha
ezt nézem, sokkal nehezebb volt az
életük, mint a mienk. Lehet, hogy
mi egy sokkal gyengébb nemzedék
vagyunk? Pedig teljesítünk, csak
közben permanensen fáradtak va-
gyunk. Ma nemcsak arról kell dön-
tened, hogy milyen óvodába, isko-
lába íratod a gyereked, hanem arról
is, hogy a karriert vagy a gyerekne-
velést választod. Odáig jutottunk,
hogy vannak, akik tudatosan nem
vállalnak gyereket a karrier miatt.

– Lehet, hogy éppen a könyved hatá-
sára születnek, vagy kerülnek a nyilvá-
nosság elé majd a családmodellel foglal-
kozó tanulmányok. A Lukács Eszter
bizonyos szempontból provokáló mû.

– A társadalmi problémákat is fel-
nagyítom benne. A fôhôsnô pedig
elsô ránézésre igazán elégedett le-
hetne, hiszen saját házában lakik,

rendes férje van, nem élnek rosszul
és normális munkahelyen dolgoz-
hat. Az Indexen megjelent a könyv-
rôl egy topic, és abban is a nôi sor-
sokat és az emancipációt kezdték
boncolgatni. 

– Milyen megoldási javaslataid van-
nak?

– Hát, ha én ezt tudnám! De ta-
lán próbáljuk meg humorral ke-
zelni a dolgokat, még akkor is, ha
ez nehezünkre esik. Persze nem ál-
lítom, hogy a valós életben én
ennyi humorral tudom szemlélni
kis családom galádságait. 

– Kiknek szántad a regényt? Az uta-
lási rendszered annyira általános, hogy
szinte bárki megértheti.

– Azt hittem, hogy elsôsorban a
harmincas, városi nôk fogják sze-
retni a könyvet, a fôhôs ugyanis egy
újságíró, aki attól retteg, nehogy
elôvárosi háziasszonnyá váljon. De
örömmel hallom, hogy kamasz
fiúk és nyugdíjas nagymamák is
„rákaptak” a könyvre. 

– Kik voltak az elsô olvasóid? Úgy tû-
nik, már a fesztivál elôtt kapkod érted a
média.

– Volt egy kör, akiknek minden
egyes új fejezetet elküldtem e-mail-
ben, és ôk megbírálták, kijavították,
javaslatokat tettek. Szigorú szûrôt
jelentettek. A barátok és a családta-
gok nagy élvezettel olvasták, és a
laphoz is sok kedves észrevétel ér-
kezett. Az „igazi” olvasókkal való-
színûleg majd a Könyvklub által
szervezett dedikálásokon fogok ta-
lálkozni. Bár újságíró vagyok, ele-
inte nem szívesen vállalkoztam a
nyilvános szereplésre, de lassan tu-
domásul vettem, hogy az emberek
kíváncsiak a szerzôre. Halálosan
rettegtem attól is, hogy mindenki,
aki magára vél ismerni a könyvben,
meg fog sértôdni, de kiderült, hogy
az embereknek számomra is meg-
lepô módon van humorérzékük.

– A személyesség takargatására szol-
gál az álnév? 

– Eleinte úgy gondoltam, soha ne
derüljön ki, hogy én írtam a tárcá-
kat. Senkivel sem bántam kesztyûs
kézzel – mentségemre legyen
mondva, magamat sem kíméltem
–, de talán sikerült egy olyan hatá-
ron belül maradni, ami nem bántó.
Az álnév viszont segített abban,
hogy ôszinte legyek. 

Szénási Zsófia

Lukács Eszter válogatott élete
Magyar Könyvklub, 2003
Az írónô a Könyvfesztiválon
26-án fél egykor dedikálja könyvét.
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Az álnév segített
az ôszinteségben
„Lukács Eszter” könyve családtagokról
és egyéb …nôi bonyodalmakról

2001 nyarán kezdte el írni, még a Rácz Zsuzsa által jegyzett ma-
gyar Bridget Jones megszületése elôtt a családi életet Helen Fielding
modorában tálaló tárcáit. Álnéven, mert mindaz, amit leírt, na-
gyon személyes és ôszinte. Hobbiból, mert nem tudta, lesz-e belôle
valaha is könyv. A privát életben belpolitikai újságíró számára
kisgyermekei mellett kikapcsolódás és önterápia volt a rövid, szel-
lemesen önironikus tárcák heti megírása. Addig írta, amíg Lukács
Eszter szinte elhatalmasodott rajta, és már minden lépésénél arra
gondolt, hogyan fogja a megtörtént eseményeket humoros formá-
ban megörökíteni. Valóságos életformává vált számára a lukács-
eszterség. Az elkészült anyagot a Magyar Könyvklub megjelen-
tette, az elsô kiadás már el is fogyott, de az író személyazonossá-
gáról csak a Nemzetközi Könyvfesztiválon rántják le a leplet.
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■ – Mi ösztönzött a fantasy regények
írására?

– A ’80-as évek elején megismer-
kedtem a számítógépes játékokkal
és általuk megtapasztaltam a fan-
tasy világát. A kalandjátékok és a
szerepjátékok vezettek el a fanta-
sy világának behatóbb ismerté-
hez. Már az általános iskolában is
nagy scifi-rajongó voltam, olvas-
tam a Galaktikát és az Atlantiszt
és minden akkor Magyarországon
megjelenô scifi és fantasy temati-
kájú lapot. Az életbeli szerepjáté-
kok azonban mindig távol álltak
tôlem, sohasem éreztem készte-
tést arra, hogy beleszálljak egy
merev kasztrendszerre felépített,
csoportos játékfolyamba. Voltam
persze szerepjáték-találkozókon,
de sohasem játszottam.

– A számítógépes játékok iránti
vonzódásod eredményeként 2001-ben
létrehoztátok az elsô és mindmáig
egyetlen digitális Számítógépes Játék-
múzeumot.

– Múzeumunk a számítógépes
játékok történetét és esztétikáját
dolgozza fel. Több mint 1 giga-
bájtos archívumunk van régi játé-
kokból, zenékbôl. Kidolgoztunk
egy részben a mûvészettörténé-
szek érdeklôdésére számot tartó
esztétikai, mûvészettörténeti
rendszert, ezzel egyedül állunk a
szakmában. Az archívum másik
felében a nagyközönségnek
szóló, populáris információkat
adunk a játékok történetérôl, a cé-

gekrôl és játékstílusokról. Több
ezer játékot ôrzünk, közülük szá-
mos letölthetô és emulátorral
játsztható, köztük a Commodre
64-re, vagy a Spektrumra készült
játékokkal. Sajnos nincs pénzünk
a befejezésre, és eddig  a C3-on
kívül nem sok támogatást sikerült
szereznünk. A múzeum elérhetô-
sége: www.gamemuseum.hu/int-
ro. Angliában és Nyugat-Európá-
ban felfutó ágban van a játéktör-
ténet kutatása, az ottani szakem-
berek tapasztalatait talán mi is
hasznosíthatjuk.

– Beszéljünk egy kicsit a Cherubi-
onnál megjelent, álnéven publikált
fantasy-trilógiáról.

– Nem igazi trilógia ez, a három
könyvnek nincs sok köze egy-
máshoz, kizárólag üzleti megfon-
tolásból jelentek meg trilógia-
ként. Kortársaimhoz hasonlóan
nekem is az Excalibur volt az elsô
olyan filmélményem, amelynek
nyomán elkezdtem foglalkozni
az Artúr király-mondakörrel és a
középkori mítoszokkal. A Lend-
horni küldetés (1996) célja az
volt, hogy az akkor már tömegé-
vel megjelenô fantasy regények
állóvízébe – ha lehet ilyet mon-
dani – friss áramlatot hozzak.
Ezért a heroikus hangvétel he-
lyett ironikus hangnemben igye-
keztem írni. Próbáltam szépiro-
dalmi igénnyel, de ennél a
könyvnél ez még csak részben si-
került. Regényeimhez készül egy

önálló honlap is www.glen-
down.hu címmel. A második
könyv (A torony, 1998) egy no-
velláskötet lett. A harmadikra va-
gyok a legbüszkébb. A Boszor-
kányszombat (1999) már valóban
szépirodalmi igénnyel íródott. A
majd 800 oldalas regényt – persze
nem az oldalszám miatt – már
sokkal inkább szépirodalmi alko-
tásnak tekintem, mint fantasy-
nak. A regény alaphangulatát
Bosch és Brueghel képei adták
meg, németalföldi környezetben
játszódik és fontos szerepet kap-
nak benne a boszorkányperek és
a korabeli kultúrtörténet megjele-
nítése. Ebbôl a regénybôl hiá-
nyoznak a kasztok, vagy a fanta-
sy regényekre oly jellemzô zárt és
komplex, ugyanakkor öntörvé-
nyû világ megalkotása. Ez a regé-
nyem nem is lett sikeres, mert
épp ahhoz a közönséghez nem
jutott el, mely értékelni tudta vol-
na. Ennek ellenére a jövôben sze-
retnék még hasonló regényeket
írni, mert úgy gondolom, hogy
Tolkien óta alig-alig született ki-
magasló szépirodalom ebben a
témában, pedig születhetne. Ha a
science fictionban sikerült, miért
ne sikerülhetne a fantasyban is.
Jó lenne, ha az irodalomtörténé-
szek nemcsak a sci-fit értékelhet-
nék irodalmi alkotásként.

– Az  Egyetleneim viszont ízig-vé-
rig kortárs környezetben játszódó mai
regény. Hogy találtál a mitikusnak
egyáltalán nem nevezhetô témára?

– Fantasy regényeket azért kezd-
tem el írni, mert valami nagyon
hiányzott az életembôl. Az
Egyetleneim ellenben egy olyan
idôszakot elevenít fel az életem-
bôl, amit rendkívül intenzíven él-
tem meg. 1995-tôl  teljesen elme-
rültem a bulikban meg a nôkere-
sésben, és ezt a körülbelül hatéves
idôszakot próbáltam rögzíteni az
írásban. Olyan sok érdekes és iz-
galmas dolog történt velem és a
környezetemmel, vagy a hazai ze-
nei életben egyáltalán, hogy vala-
kinek meg kellett örökítenie. Rá-
adásul mintha ez a világ lassan el-
tûnne a színpadról. 

– A kiadód olyan jelzôkkel illette a
regényt, mint romantikus-obszcén,
lírai-cinikus, abszurd és tragikomi-
kus. Ugye nem dokumentumregény-
rôl van szó?

– Egyes szám elsô személyben
íródott a regény és szinte minden
megtörtént eset, legfeljebb he-
lyenként kicsit kiszíneztem a dol-
gokat. Ennyiben valóban nagyon

személyes és vallomásos. A szép-
irodalmat ötvöztem a szórakoz-
tató irodalommal. Törekvésem a
regény tipográfiájában is megjele-
nik. Az elbeszélô részek hagyo-
mányos prózaformában készül-
tek, de például az alkoholmá-
morban megjelenô látomásokat
szabadversben írtam meg. A stí-
lus és a szedés a hôs éppen aktu-
ális pszichés állapotához igazo-
dik. A könyv naiv hôse az átélt
események hatására szétesik, el-
veszti ideális nôképét és próbálja
újra megtalálni a hozzá vezetô
utat. A könyvhöz csatlakozik egy
százoldalas függelék, amelyben a
hôs áltudományos recepteket
szolgáltat az ideális pár megkere-
séséhez. Úgy gondolja, hogy lo-
gikusan, azaz matematikailag, ge-
ometriailag megragadhatók az
ideáltípus megszerzéséhez vezetô
módszerek: ezért kezd nômegkö-
zelítési térképeket, leszólítási- és
bulihangulat-diagramokat, csó-
kolózási- és szemezési egyenlete-
ket, alkoholfaktorokat, randevú-
tipológiát felállítani, ami persze a
nôi magazinokból (is) ismert is-
merkedési tanácsadók paródiája.
Nyilvánvalóan használhatatlan a
mindennapi életben. 

– Kik voltak az elsô olvasóid?
– A barátaim, akik hozzám ha-

sonlóan nem tudnak kívülálló-
ként tekinteni a történetre, hiszen
maguk is szereplôi. Mégis sok
hasznos tanácsot adtak. Sok fejtö-
rést okozott, hogy hogyan is tud-
nám én ezt az életrajzi regényt
objektív szemmel nézni. Úgy tû-
nik, sehogy. Az Európa Kiadó
szerkesztôje volt az elsô, aki kí-
vülállóként olvasta és neki na-
gyon tetszett. 

– Most akkor minek tartod magad?
Írónak, mûvészettörténésznek, vagy
minek?

– Eddig mindig bizonytalan
voltam. Ez az elsô könyvem, ami
után talán azt merem mondani,
hogy író vagyok. A tudományos
munkát is folytatom, de már rég-
óta tudom, hogy a tudományos
munkát is mûvészileg közelítem
meg. Esszéista stílus helyett min-
dig regényes formában írok. A
mûvészettörténet abban segít,
hogy a regényötleteim egy-egy
kép, vagy festmény hatására szü-
letnek meg.

Szénási Zsófia

Beregi Tamás a Könyvfesztiválon
dedikál: április 26. 14 óra

Ismerkedési kódex
húszon túliaknak
Beregi Tamás módra
Életképek a kilencvenes
évek koncertmámorából
A 20. század utolsó éveinek „bulikorszakát” örökíti meg, és a párkap-
csolatok kiépítésének szellemes módozatait is összefoglalja Beregi Ta-
más Egyetleneim címû elsô szépirodalmi regénye. Budapest kultikus szó-
rakozóhelyei: az Almássy tér, az FMK, a Picasso Point, a Ráckert, a
Zöld Pardon, a Quimby-, Korai Öröm- és Másfél koncertek, a diákszi-
get, Kapolcs és az EFOTT megidézése a mostani harmincasok legszebb
éveinek, és lassan eltûnô klubjainak „állít emléket”. A regény nyilván-
valóan nemzedéki. A mûvészettörténetet és filmesztétikát végzett Be-
regi Tamás  egyébként a középkor rajongója és nem elôször kísérletezik
az írással. Eddig megjelent három fantasy regénye, valamint az Arthur
király-mondakörbôl (Angliában) készülô doktori disszertációja a kö-
zépkor iránti érdeklôdésének bizonyítékai.
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■ – Életének nem épp cselekmény-
telen eseménytörténete mennyiben
határozta meg mindennapi, s mi-
lyen mértékben a tudományos
gondolkodását?

– A második világháborút alsó
gimnazistaként éltem át. Amíg
lehetett, szüleim égisze alatt, de
aztán, zsidó származású
egyedként, sok mindennek
meg kellett történnie velem is,
ami másokkal megtörtént.
Apám részt vett a maga mód-
ján az 1918–19-es forradalom-
ban, tagja volt egykoron a Ga-
lilei-körnek, így neveltetésem-
bôl és 1944-es személyes tapasz-
talataimból egyaránt követke-
zett: a fasizmus bukása után
baloldali ifjúvá serdültem. Szá-
momra a nácizmus törlése Eu-
rópa térképérôl, a politikai lega-
litásból, kiszorulása a szellemi
élet perifériájára: az események
megkérdôjelezhetetlen eredmé-
nye volt. A háború után – a fen-
tiekbôl is következôen – lelkes
forradalmár és kommunista let-
tem. Ám az ötvenes években –
rádöbbenve, hogy hitünkkel,
bizalmunkkal visszaélve, itt egy
másik embertelen rezsimet hoz-
tak létre – nagyon kijózanod-
tam. És igyekeztem cselekedni
is 1953–54-tôl, s kivált 1956-
ban. Ennek persze következmé-
nye lett: internálás, börtön,
majd kiszorított társadalmi stá-
tus úgyszólván 1989-ig. S bár
annak idején viszonylag hamar
nyilvánvalóvá vált számomra,
hogy az utópisztikus szemlélet
és annak diktatórikus gyakor-

lata milyen szörnyû zsákutcába
vezetett, amikor manapság né-
melyek, kivált szélsôjobboldali
nézetek képviselôi semmissé
akarnak tenni alapvetô demok-
ratikus értékeket, ezzel én szem-
ben állok. És egykori szemléle-
tem lényegét nincs okom fel-
adni, föl nem is adom.

– Ötvenhat történetében és törté-
netírásában ön a kihagyhatatlan
személyiségek egyike. E minôségé-
ben miként látja: van-e már a for-
radalom megítéléséhez annyi táv-
latunk, hogy valóban hiteles, ma-
radandó képet alkossunk róla?

– Így hiszem, van már tárgyi-
lagos képünk. De nem ötven-
hatról, hanem az ötvenhatok-
ról. Mert immár nyilvánvaló:
sokféle ötvenhat volt, és senki-
nek sincs oka, joga bármelyiket
kizárólagosnak tekinteni, kisa-
játításával próbálkozni. 1956,
megítélésem és reményeim sze-
rint demokratikus megmozdu-
lásként fogja megtalálni helyét
a hazai s a nemzetközi történet-
írásban. Annak ellenére, hogy
vele kapcsolatban még a közel-
múltban is olyan szélsôséges
vélekedéseket hallhattunk,
amelyekben találkozott a szél-
sôbal és a szélsôjobb. A „fehér
könyvek” ötvenhatja volt ez;
csak éppen a szélsôbal a kom-
munisták elleni terrorsorozat-
ként láttatta, a szélsôjobb vi-
szont kizárólag a kommunisták
„dicsô” eltiprásaként értékelte
mindazt, ami történt. Kétségte-
len: abban a demokratikus for-
radalomban – amelynek napja-

iban a kommunista diktatúra
elutasításában, s a függetlenség
kivívásának szükségességében
nemzeti közmegegyezés volt –
sok egyéb is rejlett. Ha nem ve-
rik le a forradalmat néhány nap
múltán, csakhamar bekövetke-
zett volna az erôk differenciáló-
dása. S nemcsak a tekintetben,
hogy mi történjék a magas párt-
funkcionáriusokkal, az ÁVH-
sokkal stb., hanem azt illetôen
is, hogy miképp érvényesülje-
nek és kikre vonatkozzanak (s
kikre nem) a demokratikus sza-
badságjogok. Ez a vita véres
összetûzésekbe, sôt polgárhá-
borúba is átcsaphatott volna.

– Mondják: más a morál, és
más a politika. Mi több: munká-
jában a kutató sem lehet moralis-
ta. Mennyiben érvényesíti erköl-
csi felfogását történészként, és mi-
lyen mértékben a napi politika
megítélésében?

– Igyekszem érvényesíteni
mindkét téren. Ám be kell lát-
nom: a történelmet nem morá-
lis elvek jegyében formálják,
alakítják. S ha van is vélemé-
nyem a história szereplôirôl, s
ezt nem rejtem is véka alá, tu-
dom: történészként nem ítél-
kezhetem eszerint. Miközben
persze határozott rokonszen-
vem fûzôdik egyes csoportok-
hoz, személyiségekhez – pél-
dául 19–20. századfordulói de-
mokratikus-szocialista próbál-
kozásokhoz, vagy akár a ha-
sonló ötvenhatos törekvések-
hez –, ezeket sem elemezhe-
tem, írhatom meg elfogultan.
Tehát például, bár a Kádár-
rendszer börtönét is megjár-
tam, kutatóként el kell ismer-
nem: például az életszínvona-
lat illetôen, vagy bizonyos kor-
látozott szabadságjogok tekin-
tetében a Kádár-korszak azért a
Rákosi-rezsim kemény diktatú-
rájához képest jóval élhetôbb
volt. Ugyanakkor szó sincs ar-
ról, hogy ez bármilyen érte-
lemben eszményi állapot lett
volna, hiszen az emberek egye-
bek közt meg voltak fosztva a
szabad gondolkodás és cselek-
vés lehetôségétôl. És a „puha”
diktatúra egyébként is mélysé-
gesen demoralizálta a nemze-
tet, a társadalmat. De minden-
nek tárgyilagos számbavétele a
történetírás elemi követelmé-
nye. A történésznek a lehetô

legteljesebben, legsokoldalúb-
ban vizsgálnia kell tárgyának
tényeit, tényezôit, csak így vé-
gezheti hitelesen a munkáját.
Kizárólag morális, vagy csupán
pragmatikus, netán ideologi-
kus vagy historizáló szemszög
ettôl el nem térítheti. És bár az
érzelmeit nem kell titkolnia,
ezek nem befolyásolhatják. Te-
hát nem ragadhat meg az egyik
oldalon azzal, hogy a másikat
netán immorálisnak, vagy akár
érdektelennek tartja.

– Manapság úgy fest: már a tu-
dományok mûvelôi is megosztot-
tak, s nem valamely szemléletmód,
világlátás jegyében, hanem ismét a
napi politika vonzásában-szorítá-
sában mûködnek. Nem kell-e emi-
att szellemi apálytól, a tudomá-
nyosság leromlásától tartanunk?

– Az effélétôl mindig tartani
kell, és ilyen tünetek, tenden-
ciák láttán szembe is kell velük
szállni. Most például jó néhány
éve komoly veszélynek érzem,
hogy némelyek történelmi reví-
zióra törekednek. Olyan irány-
ba kívánják fordítani a múltáb-
rázolást, amelyet már rég meg-
haladottnak hittünk: a magyar
nacionalizmus és megalománia
„újraélesztésével”. E történetfel-
fogást követte a világmegváltó-
nak vélt marxizmus eszméje és
módszere; ennek múltával biza-
kodtunk abban, hogy végre tár-
gyilagosan és dogmamentesen
vizsgálhatjuk történelmünket s
az egyetemes történetet. Mosta-
nában mégis vannak, akik tö-
rölni szeretnék a 20. század his-
tóriájából s a nemzeti történe-
lembôl a demokratikus-szocia-
lista törekvéseket, miközben
eszményítik Tisza István vagy
Horthy Miklós rendszerét. Ám
vitatkozva, részletekben bizo-
nyára egyet nem értve, remélhe-
tôleg nyilvánvalóvá válik: a ki-
zárólagosságot követelô múlt-
ábrázolás merô képtelenség. El
kell végre jutni olyan kiegyenlí-
tett álláspontig, amely egyetlen
korszakot-idôszakot sem osztá-
lyoz politikai-ideologikus szem-
pontok alapján: egyiket dicsô-
ítve, a másikat befeketítve. Há-
nyatott történelmünket a maga
teljességében és árnyaltságában
kell végre bemutatni. A latinok-
kal szólván: sine ira et studio,
vagyis valóban harag és részre-
hajlás nélkül.

L i tván Györggye l
beszélget
Nádor Tamás
Megélhetne a múltjából – üldöztetés, börtön, persona non grata
évek, csöndes kutatómunka, markáns tudományos és tanári tel-
jesítmény –, ám esze ágába se jut önnön szenvedéstörténetét,
vagy ebbôl kisajtolt dicsôséghistóriáját ecsetelni, közszemlére ten-
ni. Látásmódját persze meghatározták az események, de a múlt
megismerésében, leírásában, elemzésében szigorúan tartja magát
a történetírás törvényeihez. Illúzióinak felszámolása (felszámol-
tatása) után is meggyôzôdéses baloldali maradt, s fôként a de-
mokratikus szocializmus hagyományait kutatja, persze ötvenha-
tot is, a maga összetettségében. Halkan mondjuk, mert ezt ô bi-
zonyára hivalkodásnak vélné: a homo moralisok fajtájából való.
Hiteles ember, ritkaság, tessék rá vigyázni!
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inden dolog a saját
történetével azonos.
Ez nem filozófia,

csak irodalom. Eszerint min-
dennek története van, annak
is, miért illik utálni Amerikát. 

Gondoljunk bele: ha valaki
kölcsönre van utalva, és a hi-
telezôje késôbb visszakéri a
kölcsönt, hát nem megutálja
azonnal azt a gazembert?
Még ha kamatot nem is kér…
de egyáltalán. Már az a tény
is, hogy rá voltunk szorulva.
(Mi, ôrá!) Már ezt nem lehet
neki megbocsátani! Hát még
ha segített is, és most nem
csak pénzzel, de még hálával
is tartozunk! 

Az ilyennek legszívesebben
kitekernénk a nyakát.

Igen ám, de hogy ha sokkal
nagyobb és erôsebb, mint mi,
tehát nem is álmodhatunk
róla, hogy kitekerhetjük a nya-
kát? Na, akkor hogy meg lehet
utálni az ilyen „jótevôt”, hogy
fulladt volna bele a saját zsír-
jába, nem igaz?

A történelem tanúlsága sze-
rint Amerika már az elsô világ-
háborúban is segített gyôzni a
szövetségeseknek. Amerika se-
gítsége nélkül a franciák és az
angolok sohasem diktálhatták
volna Németországnak az ún.
versailles-i békét, amivel Né-
metországot megcsonkították,
megalázták, gazdaságilag és
katonailag kiszolgáltatottá tet-
ték, elvették az életterét. Ha
innen nézzük, magáért a ná-
cizmusért, a Harmadik Biro-
dalomért is Amerika a felelôs.

Hogyne utálná a Chirac
Amerikát, amikor a franciák
Hitler ellen nem is akartak
harcolni. Különösen a kom-
munisták nem, azt mondták,
hogy amíg Hitlernek a Szov-
jetunió a szövetségese, addig

ez a háború a burzsoázia ma-
gánügye. Aztán, amikor a
Führer megtámadta a Szov-
jetuniót, nagy nehezen be-
szálltak. Franciaország annyi
kollaboránssal büszkélked-
hetett, hogy azt csak a ma-
gyarok múlták fölül. Ha az
amerikaiak nem segítenek
térdre kényszeríteni Hitlert,
ma nincs se Franciaország, se
francia nép, se francia kul-
túra (A „gloir”-t már nem is
említem…) Ezt nehéz meg-
bocsátani… 

Az Észak Atlanti Szövetség
(becenéven: NATO) az ame-
rikai haderô nélkül nem lé-
tezne. Amerika negyven éve
könyörög Európának, szíves-
kedjenek pár fillért áldozni
saját védelmükre, Európa
nem szíveskedik. Az egész eu-
rópai térség minden állama
együttvéve a 65%-át költi ha-
diköltségvetésre annak, amit
Amerika egyedül. Az Ame-

rika után következô ötven
legfejlettebb ország a 20%-át
költi hadikutatásra annak az
összegnek, amit Amerika
egyedül. Ilyen áldozatok árán
lett Amerika a világ katonai
nagyhatalma, minden okunk

megvan a gyûlöletre. De ez
hogyan történhetett? Alkal-
masint úgy, hogy az amerika-
iak rájöttek, hogy ôket nem
védi meg senkivel szemben
senki: egyedül kell magukat
megvédeniük. Ja, mellesleg
Európát is ôt védték meg a
szovjet-bolsevista békeharc-
tól. Amerika nélkül az Euró-
pai Unió helyett ma Európai
Szovjet Szocialista Köztársa-
ságok lennének, és oda nem
kellene belépnünk, mert
benne volnánk.

Amerika fegyverkezési verse-
nye nélkül soha nem alakult
volna ki (atom)erôegyensúly.
A Szovjetuniót az amerikai
csillagháborús program ütötte
ki a versenybôl és kényszerí-
tette térdre (s ha blöff volt, a
történet annál szebb). 

ENSZ nevû sóhivatal sehol
a világon semmilyen véron-
tás, genocídium ellen nem
bírt föllépni Amerika nélkül.

Az ENSZ-féle sóhivatalt
Amerika pénzeli, vagyis min-
den okuk megvan rá, hogy
gyûlöljék Amerikát. Amerika
a legerôsebb az egypólusú vi-
lágban, hát mindenki gyû-
löli, mint Hegemónt. (Kína
kivételével. Mert Kína tudja,
hogy közeledik az újabb két-
pólusú világ, ahol ô lesz a
másik pólus.)

A Párizs–Berlin-tengely sze-
retné megtartani az unión be-
lül az eddigi hegemóniáját, de
nem fog menni, mindegy.
Hátha mégis… Mindenesetre
addig is békaharcosokkal, idi-
óta széplelkek tüntetésével
gyöngítik Amerikát és éltetik
Szaddam Huszein véres
szörnyállamát, hogy ellent-
mondjanak a többségnek, de
fôleg Angliának. 

Sok beszédnek sok az alja.
Összefoglalva: miért illik utál-
ni Amerikát? Mert Amerika
nagy, és mi kicsik vagyunk.
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■ Szélvész a könyv, gyorsan
kell benne lapozni, hogy ak-
kor vajon mi történt Cosimá-
val, mikor lettek egymáséi Ri-
chard Wagnerrel, és vajon
boldog volt-e Hans von Bülow
oldalán. Francoise Giroud-nak

hosszú élete során ez volt az
egyik fejlövése, hogy a történe-
lem híres asszonyait kutatta,
hogyan csinálták, miért csinál-
ták, amikor megtalálták azt a
férfit, akibe, Adyt idézve: belé-
vethették magtalan hiúságu-

kat. Csodálatos asszonyok és
szörnyeteg férfiak Madame
Giroud könyvének szereplôi,
ahogyan már az Alma Mahler
életrajznál is megtörtént.

A legjobbfajta zsurnalizmus,
mert Francoise Giroud azért
mégiscsak újságíró volt, sôt lap-
alapító, tévékritikus, azonkívül
okos asszony, sôt kalandvágy-
ból volt miniszter is. Informa-
tív a könyv, gyors, személyes,
és jól fölskiccelt jelenetekbôl
áll. És persze hibázik is Giro-

ud, elír ezt-azt, rosszul tud
vagy rosszul értelmez. Illik
hozzá a fordítás, az is néha
mellétalál, de nem számít.
Cosima Wagnerrôl persze
sokkal jobb, igényesebb, rész-
letesebb és elemzôbb könyve-
ket is el kell olvasni. Csak
azok valahogy mind sokkal
unalmasabbak is.

(Francoise Giroud: A csodála-
tos Cosima – Európa, 2003)

Fáy Miklós 
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■ Azzal kellett volna kezdôdnie a
múlt megismerésének, ami mosta-
nában megy végbe: ismerkedünk a
perdöntô forrásokkal s azokból vo-
nunk le következtetéseket, nem pe-
dig  (ahogy évtizedeken át történt)
elôbb volt a koncepció, s az a for-
rás került napvilágra, amelyik ezt
igazolta. A Féja Géza levelezésébôl
megjelent válogatás (az olvasó,
ahogy halad elôre benne, mind
jobban sajnálja, hogy nem a teljes
anyag) számos fehér foltot eltün-
tet, tévedést és torzítást eloszlat,
mivel a levelek írója, illetve cím-
zettje: Féja Géza sok mindennek
lehetett fontos tanúja. Már Szabó
Dezsô famulusaként jelen volt a le-
csengô fehér terror és az álszent
bethleni konszolidáció viaskodásá-
nál. Munkatársa volt az Elôörsnek,
a fajvédelembôl fokozatosan kiáb-
ránduló Bajcsy-Zsilinszky Szabad-
ság címû lapjának. Felsorolni se
könnyû, hány írói tehetség pályára
segítésében játszott túl nem be-
csülhetô szerepet: Szabó Pál, Sinka
István, Sértô Kálmán, s bizonyos
tekintetben még Tamási Áron is
sokat köszönhet neki. (Épp ez mo-
tiválta csalódottságát 1945 után,
amikor Tamási évekig teljesen
„megfeledkezett” róla). 

És a nagyobb irodalmi-politikai
viharok még csak ezután következ-
tek: Ady publicisztikai írásaiból
(Jóslások Magyarországról) ô tu-
dott olyan gyûjteményt összeállí-
tani, amelyet az 1936-os Magyaror-
szág mint ellene irányuló, tûrhetet-
lenül éles kritikát, kikért magának,
ezért hónapokig nem csituló sajtó-
hadjáratot indított Féja ellen s még
tanári állásából is felfüggesztette,
helyesen érzékelve, hogy ez a
könyv Féja Géza véleményét tük-
rözi. Fontos történelmi pillanat,
hogy ekkor, a vele való szolidaritás
kinyilvánítása érdekében képesek

összefogni népiesek és urbánusok,
pedig ez már a Gömbössel való kí-
nos lepaktálás, az Új Szellemi
Front kompromittáló kalandja
után van. Ennél is vadabb égzen-
gés fogadta bátor és okos szociog-
ráfiája, a Viharsarok megjelenését.
Perek, parlamenti botrányok, vá-
doló cikkek, mértéken felüli hír-
név, s a végén minden vád elejtése
a vegzatúra állomásai. Féja a népi
írók mozgalmának egyik közép-
ponti figurája lett, akit a Válaszban
megjelent írásai, a Kelet Népe szer-
kesztése, szerepe a Márciusi Front
létrehozásában, s megannyi más
körülmény alkalmassá tett arra,
hogy mindenkivel kapcsolatba ke-
rüljön, és mindenki kapcsolatba
akarjon kerülni vele. Közömbös
iránta senki sem maradt, s gyakran
azok gyúltak mértéktelen haragra
ellene, akik elôzôleg rajongásukkal
övezték. Lobbanékony személyi-
ség lévén bárhol, bármikor képes
volt érzelmeket generálni maga
iránt s ahhoz is értett, hogy miként
lehet egy véletlen összegyûlt társa-
ságot mozgósítható tömeggé elva-
rázsolni. (A hatvanas évek közepén
egy ízben tanúja voltam, amint a
számára ismeretlen, ráadásul ver-
sek meghallgatására összegyûlt, fa-
gyosan közömbös vidéki közönsé-
get népszónoki eszközökkel fél
perc alatt a pesti írókat utáló har-
cias falanxszá változtatta a harmin-
cas évek végének politikai gyûlé-
sein szerzett rutinjával – mindez
olyan volt számomra, mint egy élô
közvetítés a múltból).

Levelezése arra is lehetôséget kí-
nál, hogy mások korábban megje-
lent levélgyûjteményeivel egybe-
vetve a féloldalasnak tetszô képet
kiegészítsük. Tudtuk például, hogy
Németh László azt írta róla: ô „az
a gége, amely agyvelônek képzeli
magát”, máskor meg „a félig rossz-

hiszemûek, a Féják” típusát emle-
getve hivatkozott rá, de annál érde-
kesebb most a kontraszt: amikor
Féja, mint a Mefhosz Kiadó veze-
tôje, kéziratot kér tôle, Németh
arra kéri „ezt a gégét”, hogy nézze
át az írásait és tudassa vele a véle-
ményét, amely – eszerint – mégis-
csak számított neki... Információ,
méghozzá fontos, az is, amirôl
nem esik szó (legalábbis a közölt)
levelekben: vajon az a tollforgató,
akit éveken át Magyarország elsô
számú közellenségeként kezeltek,
miként lett és miért maradt 1939 és
1944 közt mindvégig a Magyaror-
szág címû kormánylap militáns
belsô munkatársa? Felbecsülhetet-
len értékû pszichológiai és históriai
dokumentum viszont az 1945. má-
jus 22-iki levél, amely valóságos
etalonja a szelektív memóriának:
hiszen érthetetlennek tartja, hogy
az írói igazolások idején mit kifo-
gásolhatnak a múltjában, holott a
nyilas hatalomátvétel után ô már
egy szót sem írt? Ám az is tény,
hogy Féjába több méltányosságér-
zet szorult, mint hasonló sorsú író-
társaiba. Azt, hogy nem kerülhet
vissza rögtön a szellemi élet élvo-
nalába, ô valahogy el tudta fo-
gadni, és meddô sértôdöttség he-
lyett, vidéken bár, de folyamatosan
és hasznosan dolgozott. 

Leveleinek gyûjteménye számos
földerítettnek vélt terepet átrajzol.
Meghökkentô például, hogy az Új
Szellemi Fronton belül nemcsak a
Gömböst támogatók és a reform-
demagógiának be nem dôlôk közt
alakultak ki törésvonalak. Féja
Szabó Lôrincnek írt, 1935. március
28-ikán kelt levelébôl az derül ki,
hogy Gömbös hívei között sem
volt összhang: Féja például nem
volt hajlandó arra, amit Szabó Lô-
rinc elvárt volna tôle: ô a „megfize-
tett csahosok dolgá”-nak minôsí-
tette a rezsim kritikátlan dicsôíté-
sét. A kötet – dicséretes tárgyilagos-
sággal – arról is közöl dokumentu-
mokat, hogy a Szép Szó írói hány-
szor és hányféle módon tudatták
együttérzésükrôl, szolidaritásukról
Féját (például 1937 márciusában
meg októberében), újabb cáfola-
tául az urbánusok népiekkel szem-
beni bûnös közönyérôl terjesztett
legendának. Féja Bresztovszky
Edének írt levele azt nyugtázza
1937 októberében, hogy a Nép-
szava egyik számát – történetesen
azt, amelyikben kiálltak Féja mel-
lett – az ügyészség elkoboztatta. A

népi-urbánus viták történetét fel-
dolgozó irodalom errôl vagy nem
tudott, vagy nem akart tudni. Az
viszont, mint kiderül, nem le-
genda, hogy éppen a népiek zár-
kóztak el mindenféle együttmûkö-
dés elôl: Féja 1937. február elsejei
levele Erdei Ferenchez arról szól,
hogy sajnos nem viheti magával
Makóra József Attilát, mert ô „a ve-
lünk teljes ellentétben álló Szép
Szó egyik szerkesztôje”. 

Van aztán a kötetnek olyan üze-
nete is, amely miatt legszíveseb-
ben minden rendû-rangú mai írás-
tudó kötelezô olvasmányává ten-
ném. Féja elküldi Dózsa György
címû új könyvét Szekfû Gyulának.
Mindketten tudják, hogy nézeteik
nem egyszerûen különböznek: a
történeti és politikai értékrend két
ellenkezô pólusán állnak. És mi
történik? Szekfû köszönô levelet
ír, melyben közli, hogy a könyv
semmirôl sem gyôzte meg, de elis-
meri Féja munkájának nagyvona-
lúságát és reméli, hogy sikert arat
vele. Féja válaszul kifejti: ponto-
san tudja, hogy a tárgyalt kérdések-
rôl mit gondol Szekfû, de számára
fontos, hogy a professzor „tisztán
lássa az álláspontját”. S van erre
irodalmi példa is. Féját szinte in-
gerli mindaz, amit Cs. Szabó
László ez idô tájt ír. Ezt Cs. Szabó
is tudja, mégis kér és kap tôle tisz-
teletpéldányt. A sértôen kemény
ítélet olvasása után azonban azt
írja Féjának, hogy hálás neki, mert
tudja, hogy el is olvassa, amit meg-
támad és ezután is kíváncsi a mun-
káira. Bevallom, engem a kötetnek
ezek a részletei zaklattak fel a leg-
jobban: tudatára ébresztettek,
hogy mi mindent vesztettünk el,
ami egyszer már megvolt s meny-
nyire nem kárpótol az, ami vi-
szont megmaradt. Lám, népi-
urbánus vitánk ma is van, de a túl-
oldalon állók munkája iránti ér-
deklôdés, ízlésünk és értékren-
dünk fenntartása mellett, kipusz-
tult a világból.

Féja Géza levelezése
(Válogatta, összeállította Féja Endre)
Nap Kiadó, Bp., 2003
367 oldal, 3500 Ft

O L V A S Ó S Z E M Ü V E G

A földerítettnek vélt
terep átrajzolása

Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál
Április 25. péntek 16.00 – 17.00 Liszt III. terem 

Nyerges András
„Színrebontás – Istenkáromló oknyomozások”

c. könyvének bemutatója
Résztvevô: Esterházy Péter

Moderátor: Morcsányi Géza igazgató
(Magvetô Kiadó)
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■ – Már egyetemistaként is publikált verseket,
mégis húsz évet várt, amíg költôként a nyilvá-
nosság elé lépett. Ekkora késlekedésnek többféle
oka is lehet, kíváncsiak volnánk, Önre melyik
érvényes? Irodalompolitikai akadályai voltak
a publikációnak? Még nem érezte elég fontos-
nak, elég mélynek azt, amivel színre léphet?
Oly keveset írt, hogy lassan gyûlt össze az elsô
kötet anyaga? S ha mindez tévedés, akkor vé-
gül is mi magyarázza azt a két évtizedet?

– Az ’ifjúsági líra’ leginkább talán Nagy
Lászlótól ihletett korszaka nálam 1963-ig
tartott. Aztán kilenc év hallgatás követke-
zett, mert a stílusomat esszében ugyan
megtaláltam, de versben még nem. 1972-
ben szólalt meg váratlanul az a hang, ami-
ben a magaméra ismerhettem. Hét évbe
telt, míg elsô kötetem hatvanhárom verse
könyvvé rendezôdött. A kiadói viszon-
tagságok további két évével így kerekedett
ki megint a horatiusi kilenc esztendô.

– A Ki Kicsodában hivatásként csak az áll,
hogy „irodalomtörténész” Az Anakreóni da-
lok egyik versében viszont merôben mást mond
errôl: „Nem vagyok/ tudós. Csak álruhám,
amit/ tudás fölé felöltenem/ illik: a filológia”.
Olvasói azt is egyfajta álruhának érezhetik,
hogy a filológiát álruhának nevezi, hiszen több
verseskötetének (néha a nagyobbik) felét a saját
verseihez írt kvázi-jegyzetek teszik ki, melyekrôl
viszont siet kimondani a mi van, catullus?-

ban, hogy „a versek megértéséhez nem szüksége-
sek”. Szóval hogy is van ez? A tudós csapott fel
– mégiscsak – poétának, méghozzá „doctus”-
nak, vagy a költô imitál tudóst, hogy szapo-
rítsa a játékos jelentéstartományok számát?

– A tanár és a költô egyaránt igényt tart
személyemre. A tanárt rendszeresen én
dolgoztatom, a költô alkalomszerûen en-
gem dolgozat. Játszótársam mind a kettô,
évtizedek óta azon igyekszem, hogy meg-
tartsam ôket egymás társaságában.

– Verseskönyvei teli vannak idézetekkel, uta-
lásokkal, titkokkal, egy magánmitológia csak
beavatottak számára megfejthetô célzásaival.
Ahhoz, hogy a vers teljes regisztere megszólal-
jon bennünk, rendelkeznünk kellene a világiro-
dalomnak ugyanazzal az ismerettárával,
amivel Ön, ez viszont magától értetôdôen kép-
telenség. Olvasói közül ki erre, ki arra lesz – is-
merethiány okán – süket, érzéketlen. Lehet,
hogy erre vonatkozik elsô kötetében a kérdés:
„Kunsztolunk. Kinek?” Tényleg, kinek? Van-
e visszhangja az ilyen lírának és mennyire elé-
gíti ki a költôt? Az, amit nem tudna nem meg-
írni, eljut-e az olvasóhoz? 

– Az utalás, a szubtextusba rejtett ’tit-
kosírás’ úgy része a versbeszédnek, hogy
egyszersmind ihletôje és mozgatója is.
Arra szolgál, hogy az egymásban forgó
szövegek energiát generáljanak. Ha az ol-
vasó megérzi ezt az energiát, a vers lénye-
gét már megértette. Hogy pontosan kinek
’kunsztol’ a vers, éppoly kevéssé tudható,
mint az, hogy a tanári erôkifejtésnek ki-
ben, mikor, milyen eredménye mutatko-
zik. Minél titokzatosabb a hatás, annál
fontosabb számomra, hogy mégiscsak le-
gyen: hogy legyenek olyanok, akik szere-
tik írásaimat. Ha ilyenrôl értesülök, a jó
érzés – mint ihletô és mozgató erô –
visszakötôdik versem mélystruktúrájába.

– Második kötete fordulat volt: amikor meg-
ismertük, mintha a rejtôzködés lett volna a lé-
nyeg, mostanában viszont mintha éppen ol-
dódni, megmutatkozni akarna, hiszen lát-
szani engedi korábban szemérmesen titkolt szí-
neit is: a gyöngédséget, a humort, sôt, az Ana-
kreón-kötet egyik ciklusában („napilappal”)
meglepô módon még a közéletet illetô vélemé-
nyét is megismerhetjük. Úgy tûnik, épp a má-
sokéval ellentétes pályaívet ír le: kezdetben írt
„ôszikéket” és érett fejjel válik fiatalosan kitá-
rulkozóvá, beszédessé, közvetlenné. Ez tudatos
döntés eredménye vagy csak az élet hozta így?

– Mire a tudat döntést hoz, a vers sors-
kérdései többnyire már eldôltek. A költô
nemigen tehet mást, mint hogy cselek-
vôen elfogadja azt, ami benne kifejezô-

jére talált: egyszer a feszélyezettséget,
másszor a gátlástalanságot. A harminckét
éves költôt vonzotta is, riasztotta is a líra.
A negyvenéves költô /„jóízlését elvetve”/
belevadult a catullusi magán-nyilvános-
ság kínálta szerepbe. Mutatványától nyil-
tan maga is meghökkent, mert tizenöt
évig tartózkodott a színre lépéstôl. Ami-
kor ötvenöt évesen ismét egy költô-szerep
vette birtokba, már semmit sem szégyellt:
metrikáját és magánéletét átengedte
Anakreónnak... Ahogy múlnak az évek,
mindinkább vonz az a játék, hogy a vers-
ben leginkább csak önmagam legyek.

– Shakespeare-könyvét joggal nevezte saját
„tudatregényének”: a lenyûgözô tárgyismeret
mögött mindig érezni a személyességet, az pe-
dig, hogy nem kinyilatkoztat, hanem kérdések-
kel szembesít, olyan érzést kelt, mintha társa-
ságban (ma ritkán használatos, pedig találó)
szóval „eszmét cserélnénk” nemcsak Shakes-
peare-rôl, de saját dolgainkról is. Talán ezért
is aratott ez a könyv ebben a mûfajban ritka
sikert. Van-e más óriása is a világirodalom-
nak, akihez Géher Istvánnak ennyire belülrôl
van köze s akinek egyszer talán hasonló „Ol-
vasókönyvet” szentel?

– Harminckét éve él velem a legna-
gyobb modern amerikai regényíró, Wil-
liam Faulkner. Fordítottam, szerkesztet-
tem, tanulmányokban elemeztem. Régi
tervem, hogy könyvet írok róla. Hátha
még megérem.

– Költôi mûhelyébôl mi kerül ki, mit olvas-
hatunk a legközelebb?

– Az idén Bolond Istókként kezdtem
szaporítani az ottava rimákat. Íme, muta-
tóba az egyik: 

jöjjön hát Istók! értelemszerûen
bolond, mert itt él, sôt értelmiségi
foglalkozást ûz, kergetné a szégyen
ki a világból – de nekem a régi
dicsôség is jó, óvilágát mûvem
mellékletként e kornak felidézi...
neki nem újság, mellôztetve volt már,
most is mellôzik, pedig mintapolgár.

Egy-két év alatt kiderül, hogy mi mindent
tud még rólam ez az Istók.

Írófaggató
Nádra Valér ia megkérdezte

Géher Istvánt
GÉHER ISTVÁN író, irodalomtörténész
1940-ben Budapesten született, az ELTE
BTK magyar–angol szakán 1963-ban
szerzett diplomát. Székesfehérvárott tanít,
1965-tôl az Európa Könyvkiadó szerkesz-
tôje,1968 és 70 között a szolnoki színház
dramaturgja. 1972-tôl az ELTE BTK an-
gol tanszékének tanára. 1990 óta az Eöt-
vös Kollégiumban tanít. 1992-ben az iro-
dalomtudományok kandidátusa lesz.
1999-ben Széchenyi professzori ösztöndí-
jat kap. Elsô verseskötete Mondom: sze-
rencséd címmel 1981-ben jelenik meg, ezt
követi 1984-ben a mi van, catullus?,
1996-ban az Anakreóni dalok, 1997-ben
a Hol az a látvány?, 1998-ban az „Új fo-
lyam”. Legutóbbi verseskönyve, az Eszten-
dôk éve 2002-ben jelent meg. Mestersé-
günk címere címmel 1989-ben a mai angol
nyelvû irodalom termését mutatja be,
1990-ben jelenik meg Shakespeare-olvasó-
könyv címû esszéje. Munkásságát 1992-
ben Az Év Könyve jutalommal, 1996-ban
a Soros-alapítvány díjával ismerték el.
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■ „Mindenható Istenem, add meg
nekem, hogy ezen a napon megcse-
lekedhessek valamit, ami méltó job-
bik énemhez, és elômozdítok vele
olyan ügyet, amiben Neked örö-
möd telik” – ez a részlet is olvasható
Paul Johnson Reggeli imájában, me-
lyet, más fohászok mellett (és sze-
mélyes voltuk – például a legkedve-
sebb családtagok nevének közlése –
ellenére amolyan ima-mintaként,
némi továbbfogalmazásra szánva)
az Isten nyomában címû mû (Európa)
függelékként közöl. A Zarándokút
alcímû elmélkedés egyfelôl a sze-
mélyes életmegoldás könyve, hi-
szen az Isten-probléma (akár egy-
szerûen az ujjongás vagy a kérdés
nélküli hit formájában) a hívô em-
bert is érinti; másfelôl néhány alap-
vetô és érdekes kérdéskör végiggon-
dolása – a tudományosság, az esszé-
isztikus kifejtés és olykor a líra egy-
másba átjátszó területein. Mi hát Is-
ten?; Férfi, nô, mindkettô vagy egyik
se?; Istené, vagy miénk a világ?; Az em-
ber nyugtalanító kivételessége; Az egy-
ház, a dogma, a felsôbbség, a rend és a
liturgia; A halál; Az idôtlen várako-
zás: ilyen és ezekhez hasonló fejeze-
teket nyit Johnson, hogy gyakorló
katolikus keresztény aspektusból
(viszonylagosan) modern, s az ôt
körülvevô angol-anglikán szellemi-
vallási környezettôl, általában az
anglo-amerikai felfogástól részben
eltérô tartalmakkal adjon rájuk fele-
letet. Isten iránti teljes odaadásának
státusát ez a fejezetcím jelezheti:
Beszélgetés Istennel, akit nem isme-
rünk, s létezését nem tudjuk bizo-
nyítani. Itt-ott a mûvészet tényeivel,
argumentumaival megszínezett,
nagyszabású – és vonzóan nyitott
természete folytán számos helyen
vitatható – okfejtés ez, melyet Ma-
kovecz Benjamin az eredeti szöveg-
világosságát megtartva ültetett át
magyarra. A személyes Isten fogalmá-
nak követôi kevésbé, a tradicionális
vallásosság csöndes reformálására
készek szinte egészében igenelhetik
e könyv-imát, mely dialógusokat is
kezdeményez (Az elszakadt fivérek –
keresztények és zsidók stb.).

Az Európa egy másik újdonsága
igazi történet- és néprajztudományi
bestseller: Carlo Ginzburg „A bo-
szorkányszombat megfejtését” ígéri

Gál Judit fordította könyvében. A
bôséges jegyzetapparátus nem csu-
pán filológiai tárház: szinte a szö-
veg folytatásaként, kifejtô-vitázó al-
pontokkal simul a nagy fejezetek-
hez. Az Éjszakai történet lapjain
örömmel tapasztalhatjuk, hogy a
szerzô alapos közép-kelet-európai
kitekintésre sem volt rest, és a témá-
jába vágó magyar anyagot (például
Dömötör Tekla, Diószegi Vilmos
vizsgálódásait) is felhasználta.

Természetesen a tudomány világá-
ban mindig kérdéses, hogy valamely
„megfejtés” végsô megfejtés-e. Ginz-
burg úgy nyújt kitágított, újraértel-
mezett megfejtést a boszorkány-
szombatokról – és a boszorkányok-
ról –, ahogy az általa is említett,
Thiess nevû, livóniai öreg – „bál-
ványimádó” és „farkasember” –
1692-ben tett vallomását egykori bí-
rái és egyes mai elemzôi fogadták,
fogadják. A nyilván harcias apóka
évi háromszori pokolra szállásról
számolt be. („A német farkasembe-
rek egy másik pokolba járnak” – de-
rült ki szavaiból), s a boszorkányok
és az ördögök elleni viaskodásról
adott képet. Mivel fajtáját nem a jó-
szágot prédáló fenevad, hanem a
termést védô jótevô szerepében írta
le, és a férfi és a nôi princípiumok-
ról élô elôfeltevéseket is szétzilálta,
nem pusztán az öreg Thiess állításai
fordítottak meg régi sztereotípiákat,
hanem a tudósok is korábbi, szilárd-
nak tetszô elképzeléseket. Ginzburg
többszörös forgató: képes arra, hogy
különbözô értelmezéseket komplex
módon egymásba olvasson, dinami-
kusabb, mozgékonyabb, korsze-
rûbb és erôsebben a történelembe
ágyazott teóriákat hozva így létre.
Demonológiája a bûnbakképzést,
az etnikai-vallási üldözést, a nôelle-
nességet, az inkvizíciós forgató-
könyvi sémákat, a középkori em-
berre sújtó járványok társadalmi és
hitbeli következményeit együtt tár-
gyalja, illetve a korábban véltnél
több ténysort és érvláncot indít el az
általa körvonalazott boszorkány-
szombat irányába. Magyar érdek-
lôdô számára aligha közömbös,
hogy Ginzburg végsô soron az eurá-
zsiai samanizmus „számlájára írja” a
különleges napot, amelyet azért – az
összehasonlító mitológia-kutatás se-

gítségével – egy tágabb kontextus-
ban is elhelyez. Igen valószínû,
hogy az ô elméletének is lesznek
még „forgatói”.

Hogy Istenrôl, ördögrôl, Krisztus-
ról, Mesterrôl, sátánról mily sokat
és mily specifikusan elmélkedtek és
írtak az orosz irodalom nagyjai, azt
akár csak a Dosztojevszkij- és a Bul-
gakov-életmû hívei is tanúsíthatják.
Az e két írót is bemutató Az orosz
irodalom története a kezdetektôl 1941-ig
címû munka folytatásaként nemrég
napvilágot látott Az orosz irodalom
története 1941-tôl napjainkig címû
összegzés (Nemzeti Tankönyvkiadó).
A szerkesztô, Hetényi Zsuzsa lenyû-
gözôen összehangolt tevékenységre
bírta a véleményalkotásában sok-
színû, karakterében homogén, re-
mekül használható (tan) könyv ki-
lenc elsôrangú szerzôjét (köztük ön-
magát). Kitûnik, hogy noha 1940 „a
szakadás éve”, e literatúra újabb his-
tóriája majdhogynem merô „szaka-
dástörténet”. Akinek emlékezetébôl
még nem hulltak ki az ötvenes és a
kilencvenes évek között nagy szám-
ban megjelent (szovjet) orosz alko-
tások (a szocialista országok közül
Magyarország vezetett a fordítások
számának terén), vagy tartja a lépést
a közelmúlt megint változóban
levô orosz lírájával, epikájával, drá-
májával (s a nem orosz földön kelet-
kezô orosz irodalommal), az a kis
portréfejezetekbôl enciklopedikus
érvénnyel bogozhatja ki az összké-
pet. A nem orosz specialista literá-
tor sok új nevet és oeuvre-öt talál –
s bizonyára örvendene, ha az
összegzô kurta részek terjedelme-
sebbek lennének. Egy-két elírás egy
újabb kiadásban javítandó (Jelena
Svarc neve J. Svarc és Je. Svarc alak-
ban is összecserélhetô Jevgenyij
Svarc nevével – ha a két kötetet,
amint az természetes, egységnek
fogjuk fel stb.), s talán akad felesle-
gesnek bizonyuló, másra cserélhetô
fejezet is, ám a háborús (és a táboros)
orosz irodalom, a tamizdat (külföldi
kiadás), a „korszakadék”, s az igazi
legnagyobbak megjelenítése: iroda-
lomtudósi bravúr. (Köszönet, hogy
Vampilov kapcsán a magam írását
is idézni látom. Kedvencem egyéb-
ként Jevgenyij Popov – s nem egy
Krisztus-allúzió – Az élet gyönyörû-
sége – miatt.)

A Törvénytelen avantgárd (Galántai
György balatonboglári kápolnamû-
terme 1970–1973) címû dokumen-
tum-gyûjtemény (Artpool-Balassi;
szerkesztette: Klaniczay Júlia és Sas-

vári Edit) csak távoli, de bizonyára
érthetô asszociációk révén kerül e
sorba. A szükségképp apologetikus
természetû album (melynek rop-
pant jó és roppant fontos fényképei
roppant kis méretben, indokolatlan
bélyegmûvészeti elemként jelennek
meg) a magyar képzômûvészeti, iro-
dalmi, színházi (és össz-) kultúra
négynyári „boszorkányszombatjai-
nak” illetve a (kultúr)politika mára
hátborzongatóan nevetséges „bo-
szorkányüldözésének” regisztrálása,
az 1956 utáni periódus (és az ún.
1968-as tudat) „avantgárd kikép-
zésû” emlékmûve. Precíz, nagysza-
bású, kiváló alkotás, amely saját kri-
tikájával egészülhetett volna ki (a
belsô számvetésre a kései visszaemlé-
kezések csak részben alkalmasak). A
kápolnakönyv nem a hazai avant-
gárd magánügye, és nem politika-,
hanem hangsúlyozottan mûvészet-
történeti dokumentum elsôsorban.

A Holnap Kiadó figyelme immár a
szobrászok életmûvére is rávetül.
Strobl Alajosról a fia, Stróbl Mihály
(posztumusz) emlékezését, szemé-
lyes és egyben szakszerû hangvételû
pályaképét tették közzé (a pompás
illusztrációk egyike: a fiú ifjúkori
szobra. Nagyszerûek a képaláírások,
például – mûteremrészlet –: „A
szép modell és háttérben a még
ugyancsak ruhátlan Jókai alakja”. A
szerzôn kívül más aligha tudathatná
az utókorral, hogy a Jókai-szobor
azért sikeredett „fáradtra”, mert
Strobl nem szerette az epikusokat;
lánya hiába olvasta fel neki mintá-
zás közben, ihletésül, a Kárpáthy
Zoltánt). Havas Katalin képváloga-
tása révén a mûvész magánszférá-
jába és „országnyi” mûtermébe egy-
ként bepillantást kapunk. Végsô so-
ron a monográfia lélektani és törté-
neti értékei, személyesség-hitele erô-
sebb ugyancsak nem csekély mûvé-
szettörténet-írói becsénél. Ez a szö-
veg – s idônként az alkotói élet – te-
atralizáltságából, lírizáltságából is
fakad. Bár tényekkel igazoltan –
odahaza, Ôrtûzön egy zászlórúd he-
gyérôl a szélvihar lesöpör egy neve-
zetes Viktória-szobrocskát –, a szob-
rász halála is mitizált (elôtte igen
szép a világtól való elfordulás, a
belsô csend érzékeltetése). 1926-
ban, utolsó temetôlátogatásakor,
november 1-jén Strobl a maga
emelte mauzóleumokat is újra meg-
nézte. Akkor mondotta, Fadrusz Já-
nos sírja mellett: „…ô Krisztus
urunkkal kezdte pályáját, bezzeg én
Perszeusszal, a hóhérral kezdtem!”

Krisztus vagy Perszeusz

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
2003. március 21. – április 3.

A Libri üzlethálózatban regisztrált vásárlások számítógépes összesítése alapján

SZÉPIRODALOM

1. Kertész Imre:
Sorstalanság

Magvetô Könyvkiadó

2. Szabó Magda:
Für Elise

Európa Könyvkiadó

3. Eco, Umberto:
Baudolino

Európa Könyvkiadó

4. Cunningham,
Michael:
Az órák

Ulpius-Ház
Könyvkiadó

5. Márai Sándor:
A gyertyák csonkig

égnek
Helikon Kiadó

6. Parsons, Tony:
Férj és feleség

Európa Könyvkiadó

7. Rakovszky Zsuzsa:
A kígyó árnyéka

Magvetô Könyvkiadó

8. Harris, Joanne:
Szederbor

Ulpius-Ház
Könyvkiadó

9. Janikovszky Éva:
Ráadás

Móra Ferenc
Könyvkiadó

10. Rácz Zsuzsa:
Állítsátok meg
Terézanyut!

Bestline Kiadó

ISMERETTERJESZTÔ

1. Stahl Judit:
Enni jó!

Park Könyvkiadó

2. Oliver, Jamie:
…és egyszerûen csak

fôzz!
Park Könyvkiadó

3. Illig, Heribert:
Kitalált középkor

All-Print Könyvkiadó

4. Horváth Ilona:
Szakácskönyv
Vince Kiadó

5. Lugosi Lugo László
– Klösz György:

Budapest 1900–2000
Vince Kiadó

6. Burian, Peter –
Caputo, Robert:

National Geographic
Fotóiskola

Geographia Kiadó

7. Chabrecsek Terézia:
Tojásfestés 1.
Lazi Kiadó

8. Lakatos Pál:
Rendszerváltó

miniszterelnök pórázon
Alexandra Kiadó

9. Tvrtko, Vujity:
Utolsó pokoli történetek

Alexandra Kiadó 

10. Balogh Béla:
A végsô valóság

Bioenergetic Kiadó

GYERMEK, IFJÚSÁGI

1. Janikovszky Éva:
Ájlávjú

Móra Ferenc
Könyvkiadó

2. Szutyejev,
Vlagyimir:

Vidám mesék
Móra Ferenc
Könyvkiadó

3. Cabot, Meg:
Egy igazi amerikai

lány
Ciceró Könyvstúdió

4. Janikovszky Éva:
Jó nekem!

Móra Ferenc
Könyvkiadó

5. Marék Veronika:
Jó éjszakát,
Annipanni!

Pagony Könyvek

6. Brezina, Thomas: 
Az a boszorkányos

szerelem!
Egmont-Hungary Kft.

7. Fehér Klára:
Bezzeg az én idômben
Minerva Nova Kiadó

8. Cabot, Meg:
A neveletlen hercegnô

naplója I.
Ciceró Könyvstúdió

9. Nagy Katalin: 
Intôkönyvem története
Minerva Nova Kiadó

10. Molnár Ferenc:
A Pál utcai fiúk

Móra Ferenc
Könyvkiadó

Szépirodalom:

1. Kertész Imre: Sorstalanság Magvetô Könyvkiadó
2. Rakovszky Zsuzsa: A kígyó árnyéka Magvetô Könyvkiadó
3. Szabó Magda: Für Elise Európa Könyvkiadó
4. Szpilman, Wladislaw: A zongorista Európa Könyvkiadó
5. Eco, Umberto: Baudolino Európa Könyvkiadó
6. Lôrincz L. László: A kicsik nyomában Gesta Könyvkiadó
7. Cunningham, Michael: Az órák Ulpius-Ház Könyvkiadó
8. Márai Sándor: Füves könyv Helikon Kiadó
9. Dolák–Saly Róbert: Madáretetô Európa Könyvkiadó

10. Tolkien, J. J. R.: A Gyûrûk Ura Európa Könyvkiadó

Ismeretterjesztô:

1. Joannides, Paul:
A nemi örömszerzés enciklopédiája Athenaeum 2000 Kiadó

2. Dohár Péter: Kis angol nyelvtan Dover Kiadó
3. Magyar értelmezô kéziszótár Akadémiai Kiadó
4. Müller Péter: Jóskönyv Doctor Herz Bt.
5. Oliver, Jamie: …és egyszerûen csak fôzz! Park Kiadó
6. Balogh Béla: A végsô valóság Bioenergetic Kiadó
7. Budai László Dr.: Angol hibaigazító Corvina Kiadó
8. Nemeskürty István: Mi történt velünk? Szabad Tér Kft.
9. Képes világatlasz Reader’s Digest

10. A természet csodái

Magyarországon Athenaeum 2000 – Viva Média Holding

Ifjúsági és gyermek:

1. Marék Veronika: Kippkopp a fûben Ceruza Kiadó
2. Donászy Magda: Arany ABC Holnap Kiadó
3. Móricz Zsigmond: Állatmesék Papírusz Duola
4. Marék Veronika: Kippkopp és Tipptopp Ceruza Kiadó
5. Nézz körül, nevezd meg! Passage Kiadó
6. Móra Ferenc: Zengô ABC Móra Kiadó
7. A titokzatos természet Passage Kiadó
8. Ablak – Zsiráf képes gyermeklexikon Móra Kiadó
9. Donászy Magda: Állatos ABC Holnap Kiadó

10. Böszörményi Gyula: Gergô és az álomfogók Magyar Könyvklub

A Fókusz Könyváruház sikerlistája

2003. március 17–31.

Dennis E. Shasha: Kiber-rejtvények
36 rejtvény hekkereknek és matematikus nyomozóknak
Mint oly sokan, Dr. Ecco is imádja a fejtörôket. Ô azon szerencsések
közé tartozik, akinek fizetnek, hogy megoldja ôket. Régészek, ûrál-
lomás-tervezôk, jó útra tért bûnözôk és egyszerû állampolgárok fordul-
nak hozzá. E rejtvények megoldása képzelôerôt, különleges szemléletet
és egyfajta rutint kíván. 1900 Ft

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

Hirdetésfelvétel:
209-1875



27w w w. k o n y v 7 . h u

■ – Nem szokatlan, hogy egy sikeres
filmet követi annak megkönyvesítése.
Akinek tetszett a film, boldogan ráveti
magát, azután vagy csalódik, vagy
nem. Hogy volt ez most Sas Tamás
esetében, aki kedélyborzoló filmjével
az idei filmszemle egyik hôse volt? A
Szerelemmel sújtva címû film filmes
eszközeivel és témaválasztásával is
feltûnést keltett, annak ellenére, hogy
igencsak banális témáról szólt, a szere-
lemrôl. Mi a helyzet a könyvvel, tet-
szett vagy nem tetszett az olvasóknak?

– A könyv fogadtatása sokkal
egyöntetûbb volt, mint a filmé.
Míg ott a férfiak szinte teljes mér-
tékben, talán, mert magukra is-
mertek – elutasították, a nôk pe-
dig meglehetôsen szerették –
mert ôk is magukra ismertek, csak
hát az ô életükben az érzelmek-
nek nagyobb a tétje. A könyv vi-
szont osztatlan sikert aratott, ez
elsôsorban az internetes levelezé-
sekbôl tûnt ki – sokan gratuláltak.

– Persze ott is a nôk, ugye?
– Mi tagadás.
– Nem mondtak olyat, hogy ellopta

az életüket?
– Többen érezték így, és ezt el is

mondták. Volt, aki azt mondta, se-
gített neki abban, hogy megértse,
le kell zárni, meg kell szüntetni
egy kapcsolatot. De a legkülönö-
sebb egy szakmabeli ismerôsöm
levele volt, aki azt kérdezte, meg-
nézheti-elolvashatja, mit tanácso-
lok. Félt, hogy ôt is valami tragikus
lépésre inspirálja a történet. 

– És? 
– Azóta nem találkoztam vele.
– A kisregény – hasonlóan a filmhez

– játékot ûz az olvasóval. Elôször is,
ezt a regényt Keresztes Éva írja, mi-
közben a film nôi szereplôje Kerekes
Éva. Azután a könyv mintegy elôképe
a filmnek, s nem annak szövegesítése.
A borítón, pedig egy olyan kép látható,
ami a filmben nem. Vágjunk rendet.

– A történetet magam dédelget-
tem legalább tizenöt éve. Akkor a
Balázs Béla stúdiónak ajánlottam
fel a forgatókönyvet, de elutasí-
tották. Experimentális filmekre
vágytak, a történet kevésbé volt
fontos számukra. Valami oknál
fogva néhány éve felébredt ben-
nem a sztori, s Can Togay-jal el-
kezdtük írni Éva történetét.

– De Kerekes vagy Keresztes?
– Kerekesnek indult, de a forga-

tás közben figyelmeztettek, hogy
ez egy színésznô neve, azonban
már nehéz lett volna változtatni,
a könyvben azonban már az új
névvel kezdte meg Éva az elôéle-
tét. Fontos volt, hogy ami törté-
nik a filmben, annak pontosan
tudjuk az elôzményeit, ezért
nemcsak azt a rövid egy hetet ír-
tuk meg, találtuk ki, ami a film-
vásznon látható, hanem Éva tel-
jes elôéletét meg kellett terem-
teni, utánajártunk minden élet-
rajzi mozzanatának, hogy a film-
ben minden hitelesen illeszked-
jen egymáshoz, ne legyen lyuk a
virtuális életrajzban. Ezt a virtuá-
list írtam meg a naplóban. 

– Nem kötözködni akarok, de a
napló sem igazán napló, sokkal in-
kább emlékezô, visszaírásos gondo-
latfüzér.

– Az elsô változat még hagyo-
mányos napló volt, de úgy talál-
tam, a dátumok feleslegesen és
zavaróan megszakítják a gondo-
latfolyamot, ezért elálltam tôle. 

– Tehát leült és megírta. Mennyi
idô alatt?

– Szerencsére nem sokáig.
– Szerencsére?
– Megviselt, felzaklatott az írás.

Pontosabban nem az írás, mert
azt élveztem, hanem maga a törté-
net. Különös dolog volt ezt az ál-
lapotrajzot elkészíteni, feltárni
Éva legbensôbb érzéseit, életének
súlypontjait. Mindig újabb és
újabb mély kutakba kellett le-
ereszkednem. Éjszakánként írtam,
s addig nem hagytam abba, amíg
egy-egy egységet nem írtam meg
teljesen. Három hónap telt így el.

– Ez azért furcsa, hogy belefogott a
regényírásba rendezô, operatôr létére.

– Sokat írok, szeretem, mert
szórakoztat és élvezem az írás sza-
badságát.

– Ne mondja, hogy szabadabb
dolog papír fölé görnyedni, és az
agyat sajtolni, mint egy forgatáson
dirigálni. . . 

– A filmkészítés nem szabad
mûfaj, az íráshoz képest maga a
kiszolgáltatott rabság, és amire
maga gondol, az már nem az al-
kotói, hanem a technikai, szak-

mai fázis. Mivel nincsenek ha-
talmi ambícióim, ezt a fajta diri-
gálást nincs kedvem kiélvezni.

– No és a borító? Nem lett volna a
– siker érdekében – jobb, ha már a bo-
rítóról kiderül a könyv kapcsolata a
filmmel?

– Kiderül, mert ez a kép volt a
film plakátja.

– Egy olyan jelenet, ami ott sem volt
látható. Olyan ez, mint egy ikon.

– Ez Éva utolsó arca, ez a kifes-
tett arc, fekete hajjal. Úgy kezdô-
dik a film, hogy Éva egy kazettát
kap egy francia fiútól. . . 

– A kihelyezett önbizalmától. . .
Nagyon találó és igaz gondolat,
mondhatnám, tipikusan nôies.

– Ne gondolja, a férfiak is így
vannak ezzel. A kazettán egy dal:
„oda vagyok magáért, a fekete ha-
jáért”. Ezzel kezdôdik a film.

– Éva pedig szôke. Egészen a végsô,
tragikus pillanatig. Honnan a csudá-
ból tudta, hogy a nôk lelki végsô, tra-
gikus kétségbeesésükben a hajukhoz
nyúlnak. Levágják, befestik. . . 

– Így éreztem.
– A film is, a könyv is arról szól,

hogy nagyon ráérez a nôiségre. Egy-
két pillanata van a könyvnek, ahol
kisikít, hogy ilyet azért nem mond
vagy tesz egy nô, ez idegen, de igazá-
ból nagyon érzékeny a megközelítés.

– Békés alkat vagyok, és képes
vagyok nôi fejjel gondolkozni.
Egyszerûen úgy éreztem, én ezt
tenném Éva helyében. Tisztelem
és szeretem a nôket, a nôiességet,
talán ezért. 

– A nem éppen békés nemet. Mert
Éva bármennyire is kiszolgáltatott,
eltûri az élettelen életet, igencsak ke-
gyetlenül bünteti meg szerelmét.
Mondhatni háromszorosan is romba
dönti az életét. Ez aztán minden,
csak nem békés attitûd!

– Tíz éven át reménykedik. Rá-
adásul minden reménye ezen az
utolsó héten omlik össze. Kide-
rül, hogy a szeretôjének esze ágá-
ban sincs új életet kezdeni vele.
Sôt. Terhes a felesége és elutazni
készülnek oda, ahol vele együtt
remélte elkezdeni az új, igazán
közös életüket.

– A film meghökkentô jelenete – bár
végig érzôdik, rezeg a feszültség –
amikor Tibor, azaz Máté Gábor
szembefordul a nézôvel. Egy slampos,
borotválatlan plöttyi. Ezért? Ebbe? –
tûnôdött mindenki.

– Nem megértetni, hanem el-
mondani akartam egy történetet.
Mindenkiben élt egy kép errôl a
férfirôl, de ha mondjuk egy Ri-
chard Gere féle amorózóval ját-

szatom el ezt a szerepet, akkor
egészen másról szól a film.

– Éppen csak felvillan a feleség, aki
a könyvben is okos nônek tûnik, va-
lójában igazán ostoba. Mert, hogy
Éva ragaszkodik a szerelméhez, az
kiszolgáltatottságából levezethetô.
De miért teszi ezt Klára, és miért
örül annak, hogy rendbe hozta ezt a
házasságot, amit rég el kellett volna
felejteni?

– Ez viszont összetettebb kér-
dés. Klára mint orvos és nevelô-
anya, valami módon segíteni pró-
bál Évának, és a férjének is. Egy
komplikált pszichológiai problé-
mának tekinti a dolgot, de persze
nincs tisztában a lényeggel, mert
azt Tibor elhazudja. 

– A könyv végén leleplezi magát.
Azt, hogy a könyvet nem is Keresztes-
Kerekes Éva írta, hanem ön.. Olyan
ez, mint egy alázatos bocsánatkérés.

– Nem akartam becsapni senkit. 
– Kegyes csalás lett volna az írói

szabadság jegyében.
– Vannak rossz élményeim, ez-

zel kapcsolatban. Egy korábbi fil-
mem után – Presszó – felhívott
egy hölgy, és kezdte firtatni, mi
lett ezzel a szereplôvel, mi lett az-
zal, megszülte, elhagyta. Nem
tudtam megértetni vele, hogy ez
fikció volt, mese, nincs tovább, a
történet nem folytatódik. Húsz
percen keresztül faggatott, na-
gyon rossz érzés volt, még most is
a hideg ráz, ha eszembe jut. Hogy
nehogy valaki valóságként élje
meg a történetet, és ne kelljen
magyarázkodnom, ezért gondol-
tam, hogy leleplezem, az álnév
mögött én vagyok, én, aki megírta
ennek a lánynak a naplóját. 

– Hogy jobb, elôbb elolvasni vagy
megnézni Éva történetét?

– Elôbb nézni. 
– Nem tartott attól, hogy a szerelem

kezdete, az, hogy egy tizenhárom éves
kislány folytat szerelmi viszonyt neve-
lôapjával, az sokakat elborzaszt?
Fontos volt egy ilyenfajta kiszolgálta-
tottság, ami tulajdonképpen nem is
volt az, hiszen a kislány maga kezde-
ményezte.

– Ennek ellenére ez a kapcsolat
nem Éva szabad akaratából szüle-
tett meg, nem tudhatta, hogy
mást is akarhat, s mivel így lépett
a nôiségbe, ez végleg rátelepedett
érzelmi életére, hogy csak egyet-
len férfire volt képes fókuszálni.

– Olyan lett az egész történet – fil-
mestôl, könyvestôl –, mint egy görög
tragédia, és nem melodráma.

Bagota Edit

Keresztes Éva
– Egy szerelem naplója –
Sas Tamás



■ – Merész váltás egy nagy
visszhangot kapott regény után
gyerekkönyvvel elôállni…

– Amint az Ajvé elkészült,
rögtön belevágtam egy másik
regénybe, ám a munka köz-
ben elbizonytalanodtam, és
kérdésessé vált elôttem, hogy
képes vagyok-e még egy ha-
sonló erejû könyvet írni. Az
Ajvé sikeresebb lett, mint azt
gondoltam, és elkezdtem
iszonyatosan szorongani,
megriasztottak az új mûvel
szembeni elvárások. A mese
pedig nagyon egyszerûen és
magától értetôdôen adódott.
Vannak gyerekeim, akiknek
mindig meséltem, és akik fo-
lyamatosan rágták a fülemet
azzal, hogy azt meséljem,
amit már tegnap, tegnapelôtt
is…Nos, én sosem tudom,
elôzô nap mit meséltem,
egész egyszerûen nem emlék-
szem rá. Aztán egyszer a
nagyfiam megkérdezte, hogy
miért is nem írom le ezeket a
történeteket. Én pedig fogtam
magam, és írni kezdtem. Az
elôzô napi mesét nem tudtam
ugyan leírni, de a néhány sze-
replôvel megalkottam ezt a
sorozatot, amit szintén na-
gyon megszerettek.

– Empilla, Hümmögô, Egygár,
Kétgár – igazán szellemes és élô
nevek. Hogyan alakult ki, hogy
így nevezze el apró hôseit?

– Eredetileg nem ezek voltak
a nevek. Amikor elkezdtem
írni a történetet, akkor derült
ki, hogy ami élôszóban vicces
és kellemes, az papíron nem
mûködik, ezért hát változtat-
nom kellett. A nagyfiam mind
a mai napig halálosan meg
van sértôdve, hogy Hümmö-
gôt, aki eredetileg Pocok-pö-
cöknek volt kitalálva – átke-
reszteltem. 

– Meg fog születni azért az az
elkezdett regény?

– Jár rajta az agyam, de saj-
nos nagyon sokat dolgozom.
Nemcsak nyolc órát, hanem
este is, és persze ott vannak a
gyerekek – nincs annyi idôm
írni, amennyit szeretnék. De a
dolgok folyamatosan érnek és
formálódnak bennem, tehát
várom azt az idôpontot, ami-
kor újra leülhetek. Egyébként
pedig egyáltalán nem sietek:
38 éves voltam, mikor megje-
lent az a könyv, amit én szé-
pen írogattam otthon az író-
asztalnak, arra gondolván, mi-
lyen jó lenne, ha valaki ezt ki-
adná, ha látnának benne vala-
mit. Most a negyedik kiadás-
nál tartunk. Cél volt, hogy ne
lektûrnek tartsák, hanem érté-
kesnek, jónak, és ha utána
szembesülsz egyfajta elvárás-
sal, akkor nehezebb a munka.
Kivárom, amíg kész leszek rá..

– A mese hálás mûfaj. Egyesek
szerint nem nagy ügy megírni, és
a piaci siker is garantált…

– Jó esetben azt mondják,
hogy persze, ez egy hálás mû-
faj, rosszabb esetben vonogat-
ják a vállukat, hogy „ilyet kön-
nyû írni, mikor írsz rendeset?”
Pedig jót írni gyerekeknek egy-
általán nem könynyû. Olyat,
amit a gyerek is szeret, de te
sem gondolod, hogy egy ér-
téktelen vacak. Ha bemegyek
egy könyvesboltba, én magam
is nehezen találok minden
szempontból megfelelôt, pe-
dig a magyar meseirodalom
különleges és elképesztôen
sokszínû. Gondoljunk csak
Csukás Istvánra, Janikovszky
Évára, Lázár Ervinre. A ma-
gyar mese humor és ötlet, ér-
zékenység és az isteni hagyo-
mányok szerencsés keve-
réke… Néha szomorúan gon-
dolok arra, milyen kár, hogy
nagyszerû mesélôinket nem
ismerik jobban a világban. A
jó mese titka az, hogy szóra-

koztató dolgokat kell írni ér-
dekesen és stílusosan, majd
kell egy érdekes történet, va-
lami olyan, ami a felpörgetett,
akciófilmeken felnôtt gyere-
keknek is érdekes lehet. Ha si-
kerül elérnie egy gyerekkönyv-
nek azt, hogy ne csak a gyerek,
hanem a felnôtt is élvezze –
akkor minden rendben van.
Az a jó, ha van egy sztori a
gyereknek, és egy másik sík a
felnôttnek is. Mikor felolva-
sunk egy fejezetet, és a gyerek
már elalszik, érdekeljen annyi-
ra, mi jöhet még, hogy a kony-
hába leszaladva még egy feje-
zetet elôreolvassunk. Remé-
lem, tudtam egy ilyen kétsíkú
történetet írni... A Hümmö-
gôben érdekes módon teret
kapnak az eddig ismert mesék-
ben nem létezô „technikák” –
most szó szerint értve a tech-
nika szót, gondolok itt a mo-
bilra, az internetre…

– Nem túl merész dolog ez?
– Abból indultam ki, hogy

mi az, amit a gyerekeimnek
nyújtani szeretnék. Szeret-
ném, hogy megtanuljanak bi-
zonyos klasszikus értékeket,
ugyanakkor pedig ne szakadja-
nak el teljesen a világtól. Fon-
tosnak tartottam, hogy a min-
dennapok benne foglaltassa-
nak a mesében. Ne valamiféle
„háromkirály mese” legyen
felturbózva, hanem egy olyan
világ jöjjön létre, amiben a
gyerek benne tud élni, amiben
van ráismerés érzése. Most
ezek a tárgyak vesznek körül
minket, de persze kérdéses az,
hogyha tíz év múlva e köny-
vet leemelik a polcról, nem
fogják-e ósdinak tartani… De
szerencsére itt csak egy-két
momentum erejéig van ez je-
len, a sztori nem a techniká-
ról, hanem emberi tulajdonsá-
gokról szól. Esendô lényekrôl,
akik sokszor csúnyák, de lehet
ôket szeretni. Tehát olyanok,
mint mi vagyunk.

– Milyen visszajelzések kísérik a
könyvet?

– Kevés visszhangot kaptam
eddig, de még friss a könyv. Az
Ajvénál is láttam, hogy el kel-
lett telnie egy kis idônek, míg
az elsô komolyabb kritikák
megjelentek. Ráadásul a gyerek
nem is ismer úgy fel. Az biztos,
hogy a kiadó és a könyvesbol-
tosok is nagyon féltek, hisz ez
a könyv alapvetôen más, mint

amit eddig megszokhattak,
már ránézésre is. Dolgoztam a
PR-szakmában, tudtam, hogy
milyen könyvet akarok, a kül-
seje elsô perctôl fogva ott lebe-
gett a szemeim elôtt. Végig ott
álltam a tördelô és a grafikus
mellett, nagyon fontos volt,
hogy az általam megálmodott
formában jelenjen meg ez a
mese. És akkor jött a terjesztôk
részérôl ez az úristen, hogy néz
ez ki… Szerintem izgalmas és
vállalható ez a külalak. Amitôl
rettegtem, hogy habos, fodros,
rózsaszín ruhás lánykás lesz,
nagy masnikkal. Nos, nem lett
ilyen. Egyébként sem akartam
agyonrajzolt könyvet, célom a
minimalizmus volt. Hogy a
gyerek a saját fantáziája alapján
alkothassa meg a figurákat. A
rajzfilmek, mesekönyvek néha
elveszik a gyerekektôl az ô hi-
hetetlen fantáziájukat. Itt van-
nak üres lapok, félalakok, egy-
egy farkinca egy mancs, bor-
zasztó erôs színekkel. Lehet,
hogy nagyképûen hangzik, de
azt akartam, hogy dizájnos
könyvem legyen, ami kilóg eb-
bôl az egyenwaltdisney-s, ma-
gyarnépmesés világból, hogy
csak a két tipikusan szélsôséges
trendet említsem. Aztán majd
eldönti az élet, hogy kell-e ez,
vagy sem. 

– A lezárásból adódna egy foly-
tatás. Tervezi ezt?

– Ha a gyerekek megszeretik,
akkor lehet folytatni. Voltak
kontrollcsoportjaim, néhány
gyerek az elmúlt évek során
„tesztelt” engem. Mikor el-
mentünk ide-oda nyaralni, jó
érzés volt, hogy ezek az örök-
mozgó fiúk görkorcsolyázás
helyett azt mondták nekem:
„most nem megyek játszani,
inkább gyere fel a stégre és
mesélj.”

– Egy gyerekkönyv akkor él iga-
zán tovább, ha rádióban, tévében
feldolgozzák. Gondolt ilyesmire?

– Ki nem szeretné ez? Azt
írták az egyik kritikában,
hogy a Hümmögô rajzfilmért
kiállt. Persze, jólesett, de tud-
juk, hogy ez fôképp gazda-
sági kérdés. Vállalkozó típus
vagyok, de a sajátomból én
magam nem tudnám a forga-
tókönyvet megírni. Marad
az, hogy várom, hátha valaki
felfigyel rá. 

Karafiáth Orsolya
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Egygár, Kétgár,
Empilla és társaik
Beszélgetés Lugosi Viktóriával
A késôi írói indulást rögtön siker követte, az Ajvé már a negye-
dik kiadásnál tart. A második könyv pedig egy mese, címe Hüm-
mögô. Szokatlan formátum, szokatlan tartalom. Színes kalan-
dok legkisebbektôl a legnagyobbakig. 
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■ A csillagász Erich Übelacker
professzor A bolygók és az ûrkuta-
tás c. könyvében bepillantást
nyújt az ûrkutatásba. A szokásos
gondossággal, gazdagsággal il-
lusztrált kötet elsô fejezetében a
Naprendszerrel foglalkozik, majd
szól a rakétákról, a mûholdakról,
az ûrszondákról, az ûrállomások-
ról és az ûrrepülôgépekrôl. 1957-
tôl számítjuk az ûrkorszak kezde-
tét. Izgalmasabbnak tûnik azon-
ban a jövô. A szerzô többek kö-
zött ezeket a kérdéseket teszi fel:
Eljuthatunk-e a Naphoz? Éltek-e
valaha marslakók? Létezik más-
hol is élet az univerzumban?
Naprakész és közérthetô válaszo-
kat kapunk ezekre és a többi, ha-
sonlóan izgalmas kérdésre a Mi
micsoda 27. kötetében, amely
most 3. kiadásban átdolgozva,
felújítva jelent meg. (Fordította
Jankovics István és Szabó Mária.) 

Caroline Heens Foltos c. kötete
„EBenciklopédia”, melybôl min-
dent megtudhatunk, amit a ku-
tyáról tudni kell. Bár tényleg ka-
punk hasznos tanácsokat is be-
lôle, ez a kiadvány mindenekelôtt
egy vidám, szórakoztató képes-
könyv. Jópofa szöveg, humoros
rajzok és könyvészetileg is érde-
kes megoldások találhatók benne,
például a szuper hosszú kutya
(=limuzin) tényleg kilóg a könyv-
bôl; vannak képek, amelyek alatt
egy-egy másik rejtezik. A kötetet

rajzos rejtvény zárja, és tartozik
hozzá egy melléklet: kemény kar-
tonból (milton-kapoccsal, cérná-
val) mozgatható papírkutyát ké-
szíthetünk. (Fordította A. Katona
Judit és Leléné Nagy Márta.)

Regény fiúknak és lányoknak –
olvashatjuk Bosnyák Viktória
Tündérboszorkány c. kötetében az
alcímet, mely egyben jelzi a meg-
szólítottak körét is. S hogy mirôl
szól ez a napjainkban játszódó
történetet? Röviden: az olvasás-
ról. Kicsit hosszabban: A nem-
olvasásról. Pontosabban: arról,

hogy mit csinál egy iskolai könyv-
táros annak érdekében, hogy ne
csak egy, csak egy legény kölcsö-
nözzön könyveket az egész suli-
ból. Óriási trükk! – annyit mond-
hatok. De hát egy tündértôl ez el
is várható. Merthogy Morcz
Aranka néni nem boszorkány,
mint ahogy sokan hiszik, hanem
tündér, aki az elôtt a Jóhegyi Laci
elôtt leplezôdik le, akit nem kell
rábeszélni az olvasásra. Apropó!
Ha a Jóhegyi nevet lefordítom né-
metre, ezt kapom: Gutenberg.

A Tini krimik sorozat elsô köteté-
hez, A sólyom gyémántjához ha-
sonlóan ötletes, izgalmas (és vér-
telen) a második, a Kettes számú
közellenség is. De elôször talán ar-
ról, ki az egyes. Snape felügyelô
így mutatja be Nick Simple-nek:
„Johnny Powers korán kezdte...
felgyújtotta az óvodát. Az elsô
fegyveres rablást nyolcévesen kö-
vette el. A zsákmány négy karton
Mars szelet és egy hordó limo-
nádé volt. Tizenhárom éves korá-
ban már az egyik legveszélyesebb
londoni banda vezére...” A 15
éves Johnny, aki most éppen bün-
tetését tölti, kemény fickó, nem
árulja el, ki a banda fônöke. Ha
valakinek sikerülne a bizalmába

férkôznie, és kiszedni belôle az or-
gazda igazi nevét... Nick termé-
szetesen nem vállalja, hogy beköl-
tözik a fegyintézetbe Johnny
mellé „téglának”. Aztán egy osz-
tálykirándulás után mégis a fiatal-
korú bûnelkövetôk számára létesí-
tett, szigorúan ôrzött börtönben
találja magát, ahol Johnny cella-
társa lesz. Nick bûnlistája hosszú:
lopás, testi sértés, birtokháborítás,
károkozás és állatkínzás. A bünte-
tése másfél év. Csakhogy nem
tölti le, megszökik a cellatársával
együtt... A fordulatos cselekmé-
nyû, sok meglepetést hozó „ma-
gándetektív históriát” Tóth Tamás
Boldizsár remek fordításában él-
vezhetjük.

A svéd Henning Mankell Alko-
nyatkor nônek az árnyak c. több-
szörösen kitüntetett ifjúsági regé-
nye nemcsak hivatalos elismerés-
ben részesült, méltán, hanem az
olvasók szavazatai alapján a siker-
listára is fölkerült. A csillagkutya c.
kötetbôl már ismert Joellel egy
ködös hétfôi napon csoda törté-
nik, karcolás nélkül megúszik egy
balesetet, amelyben akár meg is
halhatott volna. Nem tudja, ki-
nek tartozik hálával, mindene-
setre elhatározza, hogy valamiféle
jócselekedettel fogja megkö-
szönni a Csodát. De mit lehet
tenni egy isten háta mögötti kis-
városban, ahol a tizenkét éves fi-
únak nincs maga korabeli barátja,
ellenben a hétköznapian unal-
mas, érdektelen emberek között
akad nem egy fura szerzet, szeren-

csétlen, segítségre szoruló férfi
vagy nô. Ilyen a magányos, bol-
dogtalan sorsú Gertrud, aki már
harmincéves, de se férje, se gye-
reke... Rajta igyekszik segíteni Jo-
el. Kiderül, nem is olyan könnyû
jót cselekedni. A mû Tótfalusi Ist-
ván fordításában, Békés Rozi rajza-
ival jelent meg Az én könyvtáram
sorozatban.

Jessica Mastriani mindaddig egy
teljesen átlagos diáklány, aki az is-
kola zenekarában fuvolázik, a hét-
végeken pedig kisegít az apja étter-
mében, amíg különös dolog nem
történik vele. Ettôl a naptól
kezdve olyan képességre tesz
szert, ami felhasználható jóra is,
rosszra is. A valóság, mint tudjuk,
bonyolult: azt hisszük, hogy vala-
kivel jót teszünk, pedig éppen el-
lenkezôleg. S akkor a hibánkat
jóvá kell tenni. Jessica ki tudja ta-
lálni, hol vannak azok az elveszett
gyerekek, akiket az Eltûnt Gyer-
mekeket Kutató Központ keres.
(Innen a kötet címe: Tudom, hol
vagy!) A lány bejelentései (Hívó-
szám: 1-800) sorra igaznak bizo-

nyulnak. Erre viszont már az FBI
is fölfigyel. Az izgalmas és elgon-
dolkodtató regény szerzôje, bizo-
nyos Jenny Carroll nem más,
mint A neveletlen hercegnô nap-
lója sorozat, és az Egy igazi ame-
rikai lány c. mû szerzôje, Mag Ca-
bot. (Tök jó könyvek)

A bolygók és az ûrkutatás. Tessloff
és Babilon. 48 old., 1860 Ft; Bos-
nyák Viktória: Tündérboszorkány.
Móra Kvk., 118 old.,1390 Ft; Ca-
roline Heens: Foltos avagy minden,
amit a kutyádról tudnod kell. Mi-
nerva Nova, 28 old.; Henning
Mankell: Alkonyatkor nônek az ár-
nyak. Móra Kvk. 190 old., 1450
Ft; Jenny Carroll: Tudom, hol
vagy! Ciceró Könyvstúdió, 200
old., 1590 Ft; Anthony Horowitz:
Kettes számú közellenség. Animus
K., 192 old., 1590 Ft.

CS. A.
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FÓKUSZ KÖNYVÁRUHÁZAK
1072 Budapest , Rákóczi  út  14.

Telefon: 268-1103,  fax:  267-9789
4026 Debrecen , Hunyadi u.  8 -10.

Telefon: 52/ 322-237,  fax:  52/416-091
3530 Miskolc ,  Széchenyi u.  7 .

Telefon/fax:  46/348-496
7621 Pécs , Jókai  u.  25.

Telefon: 72/312-835,  fax:  72/314-988
6720 Szeged ,  Tisza L.  krt .  34.

Telefon/fax:  62/420-624

SZAKKÖNYVÁRUHÁZAK
Infotéka Könyvesbolt

1088 Budapest ,  Rákóczi  út  27/b
Telefon: 338-2739,  fax:  484-0842

Iskolacentrum
1051 Budapest ,  Október 6.  u.  9 .
Telefon: 332-5595,  fax:  311-1876
Mediprint  Orvosi  Könyvesbolt
1053 Budapest ,  Múzeum krt .  17.
Telefon: 317-4948,  fax:  484-0023

Szakkönyváruház
1065 Budapest ,  Nagymezô u.  43.
Telefon: 373-0500,  fax:  373-0501

Technika Könyvesbolt
1114 Budapest ,  Bartók Béla út  15.

Telefon/fax:  466-7008

Minden ami zene

Kodály Zoltán Zenemûbolt, Antikvárium és Hangszerbolt
1053 Budapest ,  Múzeum krt .  21.
Telefon: 317-3347,  fax:  317-4932

Rózsavölgyi  és Társa Zenemûbolt
1052 Budapest ,  Szervi ta  tér  5 .

Telefon: 318-3312,  fax:  318-3500

KÖNYVESBOLTOK
6500 Baja,  Déry sétány 5.
Telefon/Fax:  79-322-582

1085 Budapest ,  József  krt .  63.
Telefon: 328-0754,  fax:  328-0755
1111 Budapest ,  Bartók B.  út  50.
Telefon/fax:  466-5169,  386-0201

5600 Békéscsaba,  Andrássy u.  3 -5 .
Telefon/fax:  66-450-550/221 mellék

5600 Békéscsaba,  Andrássy u.  6 .
Telefon/fax:  66-445-433

3300 Eger,  Bajcsy-Zs.  u.  2 .
Telefon: 36-517-758,  fax:  36-517-757

8640 Fonyód, Béke u.  3 .
Telefon: 85-560-320,  fax:  85-560-321

9021 Gyôr,  Arany János u.  3 .
Telefon/fax:  96-319-760

9021 Gyôr,  Bajcsy-Zsi l inszky u.  42.
Telefon/fax:  96-518-467,  96-324-611

6800 Hódmezôvásárhely,  Szegfû u.  8 .
Telefon: 62-239-336

6100 Kiskunfélegyháza,  Mártírok út  1.
Telefon/fax:  76-467-399

4600 Kisvárda,  Szent L.  u.  13.
Telefon: 45-506-140,  fax:  45-506-141

7300 Komló,  Városház tér  7.
Telefon/fax:  72-482-859

9730 Kôszeg,  Városház u.  1 .
Telefon/fax:  94-364-047

3530 Miskolc,  Bajcsy-Zs.  u.  2–4.
Telefon/fax:  46-509-513,  46-509-514

2750 Nagykôrös,  Derkovits  u.1.
Telefon/fax:  53-352-546

4400 Nyíregyháza,  Bercsényi u.  5 .
Telefon: 42-506-253,  fax:  42-506-254
5900 Orosháza,  Gyôry Vilmos tér  1.
Telefon: 68-473-315,  fax:  68-418-112

3060 Pásztó,  Kölcsey F.  u.  14.
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Telefon: 94-505-855,  fax:  94-505-854

2800 Tatabánya,  Réti  út  166.
Telefon/fax:  34-304-304

2600 Vác,  Széchenyi u.  31.
Telefon/fax:  27-306-543
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Internet: www.lira.hu, E-mail: lira@lira.hu

FokuszOnline könyváruház – WWW.FO.HU

FÜLSZÖVEG –  A  K IADÓK AJÁNLATA

Megint kevesebben lettünk, régi könyvesek. Március 26-án elment közülünk Tóth
Györgyné Zsófi. Még a „nagy ÁKV” idejében a szakcsoportban kezdett dolgozni, majd a
’70-es években a beszerzési osztály szakelôadója volt. Nyugdíjazásáig a Közgazdasági boltot
vezette. Ezután az Editorg Kiadóban tevékenykedett. Munkatársai mindenkor szerették,
szakmai tudását megbecsülték. Sok barátja volt, akik igyekeztek pótolni családját, akiket
sajnos nagyon korán elveszített.
Emléke bennünk örökre megmarad. Szelle Éva

Atlanti Kutató és Kiadó 
Közalapítvány, 
1165 Budapest, Írisz u. 3.,
Tel./fax.: 407-1408

Iratok az emigrációról,
1957–1990. 
Szerk. Király Béla, Balogh Piroska,
Vitek Tamás. 
A5, 320 oldal,, 2380 Ft

E kötet az ’56-os emigráció tevé-
kenységébe enged betekintést (pl.
a Magyar Forradalmi Tanács törté-
netébe, Nagy Imre A magyar nép
védelmében címû mûvének kelet-
kezéstörténetébe vagy a koroná-
zási ékszerek hazatérésének elôz-
ményeibe). A könyv szerkesztésé-
ben kiemelkedô Király Bélának, az
’56-os Nemzetôrség fôparancsno-
kának szerepe: a mû egyben
összefoglalása, áttekintése is az
általa végzett politikai munkának.

A magyar hadtörténelem
évszázadai (angolul is: A Mil-
lennium of Hungarian Military
History). Szerk. Király Béla,
Veszprémy László. 
B5, 464 oldal, 3500 Ft

E tanulmánykötet átfogó képet
rajzol hadtörténelmünkrôl a kez-
detektôl a NATO-hoz való csatla-
kozásig. A meghívott szerzôk a
hadtörténetírás egyetemi és inté-
zeti kutatómûhelyeinek képvisele-
tében mutatják be hazánk hadtör-
ténelmének legizgalmasabb feje-
zeteit. Az egyes korszakokban va-
ló tájékozódást megkönnyítendô
a kötet mellékletében térképgyûj-
temény, bibliográfia és életrajzi
adattár várja az olvasót.

A magyar forradalom esz-
méi. Eltiprásuk és gyôzelmük
(1956–1999) (angolul is: The
Ideas of the Hungarian
Revolution. Suppressed and
Victorious. 1956–1999).Szerk.
Király Béla, Lee W. Congdon.

B5, 561 oldal, 4000 Ft

E tanulmánykötet vizsgálatának
tárgya az ’56-os forradalom, vala-
mint az, miként, milyen tragikus
kerülô úton jutott el hazánk ’56
eszméinek megvalósulásához: a
nemzeti függetlenséghez, a több-
pártrendszeren alapuló képviseleti
demokráciához, valamint az em-
beri és polgári jogok kiteljesedésé-
hez. A könyv mellékletként gaz-
dag forrásgyûjteményt tartalmaz,
mely a korszakban való tájékozó-
dást segíti.

Cser Kiadó, 
1114 Bp., Károli Gáspár tér 3. 
Tel.: 386-9019

Nicholas Springman,
Jane Chapman: 
A mi lakásunk
A/4, keménytáblás, 254 oldal,

5990 Ft 
A szép bútorokhoz és színekhez
ad hasznos tanácsokat. A gazdag

tervezési ötlettáron és a gyakorlati
tudáson kívül a könyv segít eliga-
zodni az otthonteremtés útvesz-
tôiben, és önbizalmat ad a lakás
megteremtéséhez.

Sally Morningstar:
Nagy jóskönyv

A/4, keménytáblás 274 oldal,
6990 Ft

Egyedülálló könyvünk olyan gya-
korlati útmutató, amely közérthe-
tôvé teszi a misztikumot, segíti az
olvasót abban, hogy eligazodjon a
különbözô jóslási és önismereti
módszerek között. Képekkel és
pontos leírásokkal lépésrôl lépésre
bemutatja a különféle meditációs
gyakorlatokat, szertartásokat és
terápiákat.

Galenus Könyvkiadó
1146 Bp., Dózsa Gy. út 19.
Telefon: 467-8060

Aubrey Milunsky
Sorsdöntô génjeink
B/5, keménytáblás, 432 oldal,
4900 Ft 

Szenzáció a tudományos ismeret-
terjesztô könyvek piacán! Az
USA-ban már nagy sikert aratott
könyv Európában elôször magya-
rul jelenik meg! A szerzô a gene-
tika egyik világhírû szaktekintélye.
A kiadvány olvasmányos útmutató
a genetikai rendellenességekhez,
kitér a gyakori betegségek geneti-
kai eredetére és számos „önsegítô
tanáccsal” is szolgál. 
Megvásárolható a könyvesboltok-
ban, a kiadóban és a
www.patikamagazin.hu on-line
magazinunkban.
Megjelenik: 2003. április

Jószöveg Mûhely Kiadó
1222 Bp., Ibrik utca 3/a.
Tel./fax: 226-5935

Albert Jacquard
és Alex Kahn
A jövô nincs megírva
A gének titkai
140x203mm, 240 oldal, 1790 Ft

Mi is az élet? Hol kezdôdik az
élet? Mi a gén és a genetika? Mi
a halál és miben rejlik annak misz-
tériuma?
Létezik-e és ha igen, milyen mér-
tékben valóságos a biológiai de-
terminizmus? Mi is igazából, a
genomika/genetika mai tudás-
anyaga? Miért vitatkoznak a gén-
módosított növények és belôlük
származó élelmiszerek vélt vagy
valós veszélyeirôl? Mik a beavat-
kozások lehetôségei az emberi
embrióba, hányféle ôssejtklónozás
létezik, mi az elfogadható és mi
nem, és mi motiválja a szervkló-
nozást és hol húzódnak a hatá-
rok? Ezekre az izgalmas kérdések-
re keresi a választ a Jószöveg
Kiadó most megjelent A jövô
nincs megírva c. könyve.  

N-Press Kft.
1124 Bp., Fürj u. 7/a.
Tel./fax: 248-2550

Thomas Carlyle
Hôsökrôl
A/5 ragasztott, 280 oldal, 1980 Ft

Kapcsolatnak kell lennie az örök
értékek és az emberi nagyság kö-
zött – állítja a múlt század egyik
leghíresebb-leghírhedtebb gon-
dolkodója, Thomas Carlyle. A
konzervatív társadalomszemlélet
vezéralakjaként számon tartott
Carlyle a maga korában lenyûgöz-
te olvasóit ember- és
egyénközpontú szemléletével, a
modern társadalmakat illetô ke-
gyetlen kritikájával. Ma újra száz-
ezrek olvassák. Az angol és ameri-
kai kiadók 2000 óta sorra jelente-
tik meg a Carlyle-köteteket. A
most magyar nyelven is megje-
lent, Hôsökrôl írott munkájából
Mohamed, Dante, Shakespeare,
Luther, Cromwell és Napóleon
példáján keresztül ismerhetjük
meg az emberi nagyság titkait.



(Részlet)

A HETEDIK
Újabban többször is felkarolnak. Gabi
bácsi szerint itt sikeres író Mikes György,
azaz George Mikes, aki említi egy kroki-
jában, hogy mindenki magyar, vagy ha
nem, akkor legalábbis mindenhol van
egy magyar. Tény, hogy néhány csepp
(bizonyára kék) magyar vér II. Erzsébet
ereiben is csörgedez, hiszen a minap lát-
hattuk a tévében valami cécó alkalmá-
ból a nagymamáját, a királynôi tartású
Mary királynét, aki született Teck, és
Rhédeyek voltak az ôsei.

Nos, kiderült, hogy a fôiskolának hár-
munkon kívül van még egy magyar me-
nekültje, a nyurga, füligmosolyú Paczai
Pista, aki azonnal felfedezte a Szent
Márton Akadémia legszebb lányát. A
csodás, szôke mini Brigitte Bardot-t ki-
szúrtuk mi is. De a divattervezô-részleg
az épület távoli szárnyában van, és a
megejtô jelenséget csak ritkán láttuk át-
vonulni a színen. Paczai viszont rávigyor-
gott, szóba elegyedett vele, s lám, a lány
szintén magyar, a neve Rónay Edina.
Apja London-szerte ismert vendéglôs,
Pesten övé volt a Belvárosi Kávéház.
Szerdán hivatalosak vagyunk, csóró ma-
gyarok, a szép Edinához, egy kis ismer-
kedésre.

A luxuslakásban, ahová Kázmérral és a
két Pistával bevonultunk, kezdetben a
papa is jelen van, békebeli úriember, le-
nyalt hajjal. Igen kicsi. Az ilyen kis em-
berek az élet nagy igyekvôi. Rónay úr
magabiztos és peckes, széles mozdula-
tokkal tessékel be bennünket a sza-
lonba, ahol már pezsgôzik az ifjú társa-
ság. Lánykák és fiúcskák pillantásainak
össztüzébe kerülünk, mi vagyunk a bar-
bár keletiek, Sztalin gyermekei. Vacak
angolt beszélünk, és Kázmér eltartott
kisujjal fogja a pezsgôspohár szárát. A
lazacos kenyérkék ízletesek. Egy bájos,
divatos, csuda jól ápolt lánynak a forra-
dalomról beszélek, s kalandos határát-
lépésemrôl, melynek során hátizsáko-
san megúsztam a Rába sodró hullámait,
merthogy a ruszkik lövöldözni kezdtek
átkelô ladikunkra. Tágra nyílt szemmel
figyel. Kicsit unom már a vadregényes
történetemet. Elmondtam ezerszer. Ér-
zem, hogy ezzel a lánnyal soha többé
nem fogok találkozni. Ám meglehet,
hogy húsz év múlva, amikor Rolls Royce
kocsimból a Covent Garden Operaház

bejáratánál gyönyörû
hitvesemmel kilépek,
az elôcsarnok szipor-
kázó csillárjai alatt be-
léütközöm.

Paczait nem lehet leva-
karni Edináról. Már át is
karolta.

A társaság elhatározza,
hogy a víg együttlétet
egy táncos helyen foly-
tatja. Ez szép. De csak
két shilling kocódik
össze a zsebemben. Kázmérral és Mol-
nárral a Leicester Square-tôl gyalog jöt-
tünk idáig, buszra nem tellett. Így indu-
lunk haza is.

A ház elôtt idôsebb, talán huszonöt
éves férfi áll egy rozoga sportkocsi mel-
lett. Szemüveges, borostás, vastag kato-
nakabátot hord. Edina gyors csókot
lehel a borostákra, beül az idegen mellé,
és elhajtanak. Paczai dühös. – Ez a pali-
ja. Az öreg Rónay fel sem engedi a la-
kásba. Valami állástalan színész. Ronda
londoni akcentussal beszél. A mûvész-
neve Michael Caine.

Egyszerre jött két leveled. Kérek tôled
legkésôbb a születésnapomra egy leve-
lezôlap méretû képet, amit a komódra
kitehetek, mert egy bérletbôl kiszedett
kis vacak van kitéve, tekintve, hogy An-
gelónak az érettségire készült, édesbús
jampecképét nem akarom látni se.

Illyés Flóra megjött, és másodkézbôl
referált Mimoun kalandjairól szárazon
és vízen.

Utólag kilelt a hideg. Fazék akkoriban
„koncentrált” Mimounra, érezte, hogy
épségben van, de valaki becsapta, és
ezért mérges. Valami autóreflektort is
látni vélt a sötétben, és másnap egy he-
lyiséget, ahol sok külföldi színes képes-
lapot nézegetett Mimoun. Írd meg, mi
stimmel ebbôl, mit ér a hindu misztika.
Hallom, Zoltán fia mégis itthon maradt,
Sarkadi lebeszélte.

Hûvös tavasz van. Domokos Matyi itt
aludt szombat este, mert mûfordításo-
kat válogatott Szabó Lôrincnél, lekéste
az utolsó buszt, és nálam kötött ki. Én
ugyanakkor [Bibó] Pistuéknál aludtam,
mert Illyéséknél eldumáltam az idôt, és
én is lekéstem minden közlekedésrôl.

Ahogy hazaértem, kezdtek jönni a
vendégek és tartottak másnap reggelig,
mert a Fazék házaspár és Pór Jutka haza
se mentek. Jutka csábít, hogy vállaljak

egy Gide-regényfordí-
tást. Sajnos, az a gya-
núm, hogy nem tudok
írni, csak olvasni.
Tegnap Keresztury
Dezsôt ôriztem be-
tegágyában, mert a
Marikájának színház-
jegye volt, tehát rám
sózta szédülô és éme-
lygô férjét.
Semmi dolgom. Sze-
rencsére megjelenik a
Thomas Mann-tetraló-
gia, sôt az Oldott kéve
is, így hamarosan nya-
kig fogok ülni a kor-
rektúrában. Anyagi
gondom most nincs,

inkább az foglalkoztat, hogy pofozzam
szét a pénzt azok között, akiknek alig
van. Ilyen akad bôven a baráti körben.
Így, mint az egykori Róbert bácsi, kül-
dözgetek gubát hol ennek, hol annak.

Egyetlen luxusom egy írógép volna, de
egyelôre nem találok.

Pillanatnyi elmezavarban vettem ne-
ked egy sárközi szôttest, egy kis terítôt
és egy zöld vázát a Váci utcai népmûvé-
szeti boltban. Máshonnan nem lehet
külföldre küldeni, pedig szívesebben
vettem volna a Szidon néninél régit. Ha
tudtam volna, mit teszek, dehogy kezd-
tem volna bele! Kiderült, hogy három
formulát kell kitölteni a tárgyak súlyáról,
méreteirôl, színérôl és szagáról a Nem-
zeti Bankban. Másnap reggel vissza kell
menni sorszámért, harmadnap sorba
kell állni, aztán el kell vinni a postára.
Egyszer is megkapod, vagy sem, név-
napi ajándékul. Névnapodon öklömnyi
havak estek, vihar kíséretében.

A tyúkok már tojnak, Anna néni egész
nap beszélget velük. Panni büdös, mert
esô lesz. Az orgonákon nagy rügyek
vannak, a pesszimista Lator szerint majd
jön egy hideghullám, és lefagynak. Pistu
meg én vagyunk, azt hiszem, az egye-
düli optimisták, bár mi is inkább alka-
tunknál és nem a tényeknél fogva.

Itt volt látogatóban nejestül Jánosy Ist-
ván. Elmondta Krisztus életét születésé-
tôl haláláig, mert most éppen errôl ír ver-
set. Márkus Pista nem tudott eljönni,
mert vasárnap költözött be Zoli régi laká-
sába [a börtönbe], ahol Benedek Marci
kisebb fiával fog társbérletben lakni.

Szevasz, vigyázz magadra. Tiszteltet az
egész Zugliget. Én is. 

Sárközi Mátyás:
Levelek Zugligetbôl
(Phoenix Könyvek)
188 oldal, 2300 Ft
Kortárs Kiadó
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Sárközi Mátyás

Levelek Zugligetbôl



■ Az író dedikálást tart április 26-án A Bu-
dapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon a
Kongresszusi Központban a Beholder Kft.
standjánál.

Részlet az április 26-án megjelenô
A tél szíve I. címû regénybôl:

A Fényre de fáradt lett hirtelen! Néha
Rand tényleg úgy viselkedett, mintha ô
lett volna a világ ura, de ezt azért nem...
Nem... Valahogy nem tudta elcsípni, hogy
mit is nem tett volna a férfi.

Eltakarta a száját, és ásított egy hatalma-
sat, aztán hirtelen elkerekedett a szeme,
és a csészéjére nézett. Kellemes, mentolos
íz. Óvatosan letette a csészét, vagy leg-
alábbis megpróbálta letenni. Kis híján az
alátét mellé tette, és a tea kiborult, és vé-
gigfolyt az asztalon. Tea. Vágottgyökér
tea! Bár tudta, hogy semmi értelme nincs,
kinyúlt a Forrás felé, és megpróbálta meg-
tölteni magát a saidar fényével és gyönyö-
rével, de ennyi erôvel akár a szelet is meg-
próbálhatta volna zsákba tölteni! Birgitte
ingerültsége mintha tompult volna, de
még mindig ott lüktetett az agyában. Két-
ségbeesetten próbálta megragadni a félel-
met, a kétségbeesést. A feje mintha gyap-

júval lett volna
teli, és az érzékei
eltompultak. Se-
gíts, Birgitte, gon-
dolta kétségbe-
esetten. Segíts!

– Mi történt? –
csattant fel Dye-
lin, és élesen felé
hajolt. – Valami az
eszedbe jutott, és
az arckifejezésed alapján ez csak borzal-
mas lehet!

Elayne pislogott. El is felejtette, hogy a
nô itt van, vele!

– Siess! – mondta rekedten, és nyelt egy
nagyot, hogy kitisztuljon a torka. A nyelve
mintha a kétszeresére dagadt volna. –
Hozz segítséget! Engem... megmérgez-
tek! – nem volt annyi ideje, hogy elmagya-
rázza, mi történt. – Siess!

Dyelin döbbenten nézett rá, nem tudott
mozdulni sem, aztán megmarkolta a tô-
rét, és talpra kecmergett.

Az ajtó kinyílt, és egy szolga nézett be
habozva. Elayne-t elöntötte a meg-
könnyebbülés. Dyelin nem szúrná le tanúk
elôtt! A férfi megnyalta a szája szélét, és
egyik nôrôl a másikra nézett. Aztán bejött.
És egy hosszú pengéjû tôrt húzott elô az
övérôl. Két másik vörös-fehér egyenruhás
férfi követte. Mindkettôjük kezében kés
villogott.

Nem halok meg úgy, mint egy zsákba
kötött kölyökmacska, gondolta Elayne ke-
serûen. Nagy nehezen talpra állt. A térde
remegett, és fél kézzel az asztalba kapasz-
kodott, hogy ne essen el, de a másikkal
elô tudta húzni a tulajdon tôrét. A díszes
penge alig volt hosszabb, mint a keze, de
a jelen körülmények között ez is megteszi.
Meg is tette volna, de az ujjaiban nem volt
elég erô, hogy megszorítsa a markolatot,
egy kisgyerek is könnyûszerrel elvehette
volna tôle. Nem halok meg anélkül, hogy
küzdenék, gondolta. Olyan volt, mintha
valami ragacsos szirupban mozgott volna,
de nem hagyta magát. Nem adom fel!
Küzdeni fogok! Furcsa, hogy milyen kevés
idô telt el közben. Dyelin még csak most
fordult oda a bérenceihez, és az utolsó
férfi még csak most csukta be maga mö-
gött az ajtót.

– Gyilkosság! – ordított fel Dyelin. Fel-
kapta a széket, és a férfiak közé vágta. –
Gyilkosság! Ôrök! Ôrök!

A három férfi szétrebben a szék elôl, de
az egyik túl lassú volt, és elkaszálta a lábát.
Hangos kiáltással az elôtte lévônek esett, és

mind a ketten felborultak. A harma-
dik, egy karcsú, lenszôke fiú, döbbe-
netesen kék szemekkel, elsiklott mel-
lettük, és felemelt késsel felé indult.
Dyelin elé állt, és megpróbálta le-
vágni a tôrével, de a férfi kecses volt,
és gyors, mint egy vadászmenyét.
Könnyedén kivédte a támadást, az-
tán már ô vágott, és Dyelin hangos
sikollyal hátratántorodott. A gyom-
rára szorította a kezét. A férfi
könnyedén elôrelépett, beleszúrt, és
a nô felsikoltott, aztán összerogyott,
mint egy rongybaba. A fickó átlépett
fölötte, és Elayne felé indult.
A lány számára semmi más sem léte-
zett, csak a gyilkos, és a gyilkos pen-

ge. A férfi nem sietett. A hatalmas, élénk-
kék szempár nyugodtan végigmérte. Las-
san, kimérten közeledett. Természetesen!
Hiszen tudta, hogy a lány aes sedai! És
most azon gondolkozik, hogy vajon a fô-
zet megtette-e a magáét! Elayne igyeke-
zett kihúzni magát, és dühösen végig-
mérte, hátha ezzel nyert pár pillanatot, de
a férfi máris bólintott egyet, és eltette a tô-
rét. Ha a lány bármit is tudott volna tenni,
már rég megtette volna. A férfi arcán nem
csillant öröm vagy élvezet. Egészen egy-
szerûen a dolgát végezte. Hirtelen megállt,
és döbbenten nézett végig magán. Elayne
is döbbenten nézett rá. A férfi mellkasából
egy lábnyi véres acélpenge meredt elô. Vér
bugyogott elô a száján, és hatalmas csat-
tanással végigzuhant az asztalon.

Elayne remegve térdre esett, és épphogy
csak el tudta kapni az asztal szélét, hogy
ne essen még lejjebb. Döbbenten nézte a
férfit. A vér zubogva ömlött a földre. A há-
tából egy kardmarkolat állt ki. Ólomnehéz
gondolatok vánszorogtak Elayne fejében.
Ennyi vért egészen egyszerûen nem lehet
kimosni a szônyegbôl! Lassan felemelte a
fejét, és elnézett Dyelin mozdulatlan teste
felett. Nem látta, hogy lélegezett volna. Az
ajtóra. A nyitott ajtóra. A két másik me-
rénylô közül az egyik az ajtó elôtt hevert,
és a feje szokatlan szögben csuklott a
mellkasára. Persze, hiszen csak félig tar-
totta a nyaka. A harmadik egy másik vö-
rösruhás férfival küzdött, morogva, hö-
rögve fetrengtek a padlón, és mind a ket-
ten ugyanazt a tôrt próbálták elérni. Az or-
gyilkos a szabad kezével a másik markát
próbálta lefeszegetni a torkáról. A másik
markát? A fickónak olyan arca volt,
mintha fejszével faragták volna ki. És a
gárda fehér gallérját viselte.

Siess Birgitte, gondolta tompán Elayne.
Kérlek, siess!

Aztán elnyelte a sötétség.

A könyv ára 1598 Ft.
Beholder Kiadó
www.beholder.hu
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Robert Jordan

Az Idô Kereke sorozat

Az Idô Kereke forog, jönnek-men-
nek a korok. Emlékeket hagynak,
melyek lassan legendákká halvá-
nyulnak, majd mítosszá. Végül a
mítoszt is régen elfelejtik, mielôtt
a kor, melybôl eredt, visszatérne.
Az egyik korszakban, amelyet
egyesek Harmadik Kornak nevez-
nek, egy korban, amely még nem
jött el, egy korban, amely rég el-
múlt már, a Fény és az Árnyék újra
vívja soha véget nem érô háború-
ját. Ebben a világban és ebben a
korban csak az újjászületett Sár-
kány mentheti meg a világot az
Árnyék uralmától. A próféciák sze-
rint szembeszáll a Sötét Úrral, le-
gyôzi ôt, ám a hatalom ôrületében
a világot is elpusztítja. Sok köny-
vön és több ezer oldalon keresztül
követhetjük azt az utat, melyet az
az ifjú jár be, akit az újjászületett
Sárkánynak tartanak. Azt az utat,
melynek végén kiderül, hogy való-
ban beteljesül-e a prófécia.



Részlet

– A nôvéred olyan finom hölgy, hogy
klór-aminban mos kezet – mondta Hu-
bertsson, mielôtt bemutatta volna ne-
kem. Felületesen szemlélve jó volt ez a
leírás. De nem elegendô. Amikor Chris-
tinát elôször megpillantottam, színre és
alakra annyira elmosódott volt, hogy
úgy látszott, mintha az anyag törvényei
rá nem volnának érvényesek, mintha
zárt ablakon és csukott ajtón keresztül
el tudna illanni, akár a füst. Egy pillana-
tig azt hittem, Hubertsson egyenesen
keresztülhatol majd Christine karján,
amikor segítségül feléje nyújtotta a ke-
zét [...] De mihelyt Hubertsson keze el-
érte Christinát, és miközben az fél lábon
állva a cipôjét vizsgálgatta, bebizonyo-
sodott, szilárd körvonalak határolják,
mint minden embert. Hubertsson keze
megragadta a karját, és megtartotta.

Az évek során Christina nem lett ke-
vésbé átlátszó; még mindig úgy néz ki,
mintha bármelyik pillanatban fel tudna
oldódni, és a hullámok és részecskék

egyetlen lendülete el-
sodorhatná. De ez ter-
mészetesen csak illú-
zió, Christina most is,
és késôbb is szilárd,
összefüggô, emberi
anyag alkotta csomó
lesz. Méghozzá megle-
hetôsen szilárd.

Ám most elektronjai
úgy döntöttek, új he-
lyet foglalnak el. Hunyorog és elfeledke-
zik rólam, pongyoláját szorosabbra
húzza magán, és a kerti úton fekvô ma-
radék havon kopogva odamegy a posta-
ládához, és ezzel egyszersmind a reggeli
újsághoz is. A levél egészen alul van a lá-
dában. Mihelyt észreveszi, kissé megbor-
zong, mintha a kerten átfújó hideg szél
elérte volna. Astrid, gondolja, de rögtön
eszébe jut, hogy hiszen Astrid meghalt,
hogy már három éve halott. Ez megvi-
gasztalja. Hóna alá csapja az újságot, és
miközben minden oldalát megnézi a bo-
rítéknak, visszaindul a házba [...]

Ugyanebben a pillanatban a másik nô-
vérem egy göteborgi hotelszobában ki-
nyitja a szemét, és nehézkesen levegôt
vesz. Mindig így ébred fel; egy pillanatra
pánik fogja el, még mielôtt eszébe jutna,
ki ô, és hol is van. De reggeli félelme el-
múlik, és szinte új álomba is zuhanna, ha
hirtelen nem rándulna össze, és nem
nyújtaná ki a karját. Úristen! Nincs is
ideje arra, hogy itt heverésszen és nyúj-
tózkodjon! Hiszen a mai, közönséges
csütörtököt arra akarja használni, hogy a
saját lába nyomán elinduljon vissza: A
walk down Memory Lane! Ezen az úton
járt már korábban is, de az már régen
volt. Margareta felül az ágyban, és meg-
keresi a cigarettát. Az elsô slukktól meg-
borzong, és olyan érzése támad, mintha
bôre elmozdulna a helyérôl, és húsától
néhány milliméterre lebegne. Ránéz a
karjára. Meztelen, sápadt és ráncos.

Margareta annak ellenére, hogy meg-
rögzött dohányos, szokatlanul kényes a
friss levegôre. Mezítelenségét a taka-
róba rejtve odamegy az ablakhoz, és
szélesre tárja. Aztán ott áll a hidegben,
és nézi a kékesszürke télutót.

Svédországban sehol sem olyan undo-
rító a fény, mint éppen Göteborgban,
gondolja. Ez sokszor megfordul a fejé-
ben. Mindig ezzel vigasztalja magát,
amikor odahaza, Kirunában, a sötétség
a földre dönti. Szerencséje van, bárhogy
volt is azelôtt. Épp úgy tölthette volna

egész életét Göteborg fé-
mes ege alatt is, hacsak
nincs az a véletlen. Az a vé-
letlen Tanumban... Marga-
reta szív még egyet, és elé-
gedett mosollyal fújja a
füstöt. Hiszen ma Tanum-
ba akar menni. Több mint
húsz éve elôször akar
visszamenni arra a helyre,
amely olyan döntôen befo-
lyásolta felnôttkorát. [...]
Harmadik nôvérem egy
matracon fekszik és hunyo-
rog. Különben teljesen moz-
dulatlanul fekszik. Birgittá-
nak nincs ágya. Még lepedô

sincs a matracán, csak a piszkos fekete
habszivacson fekszik. Karjai kitárva, szája
bal szögletébôl kis nyálpatak csordogál...

Szánalmasan néz ki. Mint egy ke-
resztre feszített kelt tészta.

Mégis a szépségére gondol. Arra az
idôre emlékezik, amikor tizenöt éves
volt, és Motala tejfehér Marilyn Mon-
roe-t látott benne. Mellette a földön Ro-
ger fekszik, zsíros hajú, vékony kis he-
ring, szürke borostával az arcán. Miatta
nem tud Birgitta aludni, miatta kell em-
lékeznie arra az idôre, amikor még szép
volt. Már majdnem sikerült is. Látja,
amint a Dog kiszáll az autójából, be-
csapja az ajtót, és körülnéz. A parkoló-
ban teljes a csönd, csak Cliff Richard
hangját hallani egy hordozható lemez-
játszón. Mindenki a Dogra szegezi a pil-
lantását, a lányok vágyódása lepkeként
száll felé, a fiúk tehetségtelensége fa-
gyos hallgatásba dermed. Birgitta tudja,
hogy a Dog ôfelé indult el. Még mielôtt
egyetlen lépést is tett volna, tudja, hogy
feléje indult. És már oda is ért, felrántja
az autó ajtaját, és csuklójánál fogva
megragadja Birgittát.

– Mostantól az én nôm vagy – mond-
ja. Semmi mást nem mond. Csak ennyit.

Mint egy filmben, gondolja Birgitta
életében ezredszer. Pontosan olyan,
mint egy filmben. És a film folytatódik,
templomi muzsika és hegedûkórus tölti
be a teret, hogyha arra emlékezik visz-
sza, hogyan fektette ôt a Dog a motor-
háztetôre, és hajolt fölé, hogy elôször
megcsókolja...

De Roger megmozdul alvás közben; és
emiatt elszakad a film, a kép eltûnik, Bir-
gitta elfordítja a fejét, és ránéz; enyhe
ammóniaszag  száll fel az orrába...

(Reviczky Dóra fordítása)

Majgull Axelsson: Áprilisi boszorkány
Regény. 451 oldal, kötve 2290 Ft
Trivium Kiadó
1506 Bp., Pf. 42. T/F: 248 1263
E-mail. trivium@axelero.hu
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Majgull Axelsson

Áprilisi boszorkány 

■ Christina, Margareta és Birgitta
sosem tudta, és még ma sem
tudja, hogy nevelôanyjuknak van
egy vér szerinti gyermeke is. Mert
a szuperintelligens Desireé, aki
testileg súlyos fogyatékossággal
született, kezdettôl nevelôott-
honban él, egész életét ágyhoz
kötött betegként kénytelen leél-
ni. Mivel úgy érzi, mostohatestvé-
rei ellopták tôle édesanyja szere-
tetét, névtelen leveleket küldöz-
get nekik. Ezzel arra készteti a há-
rom merôben különbözô termé-
szetû és sorsú nôvért, hogy szem-
benézzenek múltjukkal. (Huberts-
son doktor, aki valaha albérlô volt
náluk, tudja a titkot, tisztában
van ennek a különleges helyzet-
nek az okaival, és ô „az áprilisi bo-
szorkány” kezelôorvosa.) Az iz-
galmasan megírt könyv Svédor-
szágban 400 000 példányban kelt
el, rangos irodalmi díjat kapott. A
lebilincselô történet 15 országban
aratott hasonlóan látványos si-
kert. Ôsszel várható a svéd írónô
újabb kötete magyarul.



■ A régi magyar nyelvben, amikor sza-
badulni akartak a latin teatrum elneve-
zéstôl, s még nem találták ki a játékszín
szót, a színházat játéknézôhelynek, a
színpadot játékpiacnak hívták. A teat-
rum hely, ahol a játékot nézik, a színpad
piac, ahol az aktorok mûvészetüket
árulják.

A színház ma is játéknézôhely, a szín-
pad ma is piac. Néha mûvészek az éle-
tükkel ajándékozzák meg a nézôket,
néha szórakoztatóipari szakmunkások
álságos portékájukat kínálják megvé-
telre a nemgondolkodni vágyóknak.

Színház: felfokozott, sûrített, szélsôsé-
geket egyesítô mindennapi élet. Bohóc-
tréfa és tragédia, forradalom és behó-
dolás, gyémántragyogás és csatorna-
mocsok: játék életre-halálra.

Ami ma színház, az holnap már csak
emlék. Emlék Jászai Mari, Blaha Lujza,
Mezei Mária, Soós Imre, Dajka Margit,
Latinovits Zoltán, Kálmán György, Rutt-
kai Éva…

Mert hogy mi álmok jônek a halál-
ban… – töpreng szorongva Hamlet. 

Az élôk is álmodnak a halottakról: em-
lékeznek rájuk.

Egy író bolyong a múltban: régen ha-
lott színészekrôl mesél. Mezei Máriáról,
aki Fedák Sári temetésén énekelni
kezdte a Himnuszt. Blaha Lujzáról, aki
rettegett a háborútól. Kálmán György-
rôl, aki megpróbálta elfelejteni azt a vi-
lágot, amelyben élt, Soós Imrérôl, aki
nem tudta elviselni azt a világot, amely-
ben élt, Latinovits Zoltánról, aki belehalt
abba a világba, amelyben élt…

Színház az egész világ… – mondja
Shakespeare.

A világ: színház, amelyben minden szí-
nész keresi a testére szabott szerepeket
– állítja esszéit írva egy mai magyar író.

Van, aki megtalálja a szerepét, van, aki
nem. Van, aki túléli a világot, van, aki
belehal.

Színház: emlékeink játéknézôhelye.
Szigethy Gábor

Íme egy részlet a könyvbôl
Elsô fellépés
Tüneményes pályakezdések.
1945-ben a Vígszínházban (magán-
színház!) elôadás nem maradhat el, s a
beteg Tolnay Klári helyett – Molnár Fe-
renc-színmû, A hattyú fôszerepébe –
egy próbával a tizenhét éves második

tartalék, Ruttkai Éva ug-
rik be. Meglepôen nagy
siker, az igazgató más-
nap reggel a gyakorlatos
Ruttkai Évát leszerzôd-
teti, mint színésznôt, és
fôszerepet oszt rá a kö-
vetkezô darabban.

Kállai Ferenc színiakadé-
mista 1945 februárjában,
az ébredezô színházi élet
központjában, a Nemzeti Színház épüle-
tében bóklászik. Minden színházigazga-
tónak ott van ideiglenesen valamiféle
irodája. Bárdos Artúr, a Belvárosi Szín-
ház igazgatója meglátja a folyosón a jó-
képû fiatalembert, és azonnal szerzôd-
tetni akarja. A fiatal színészt szerzôdés
köti a Szabad Színházhoz, onnan csak
egy év múlva szabadul; 1946 novembe-
rében lesz sikeres Romeo a Belvárosi
Színházban, és a következô évadtól Kál-
lai Ferenc már a Nemzeti Színház tagja.

Néhány év vidéki színházi robotolás
után Mezei Mária 1935-ben beállított
Bárdos Artúr irodájába, és felszólította a
színházigazgatót: Tessék engem fölfe-
dezni! Híre volt: Bárdos Artúr szeret ifjú
tehetségeket reflektorfénybe állítani. A
következô darabban akad néhány gaz-
dátlan mondat és egy francia kuplé. És
a sikeres bemutató után mindenki Me-
zei Máriáról, az elbûvölô, új magyar
franciás színpadi kokottról csacsog a fô-
városban.

Tüneményes pályakezdések.
Tüneményes elsô fellépések.
A pöttöm Rusz Cunika mint tündér lé-

pett színpadra bátyja iskolájában a kará-
csonyi ünnepségen. Édesanyja varrt neki
rózsaszín krepp-papírból az alkalomhoz
illô bûbájruhát, és a csöppnyi színésznô
csókokat dobálva, mosolyogva, magát
mórikálva varázsolta el a közönséget.
Imádták. Cunika imádta, ha imádták. És
dobálta önfeledten a csókokat a közön-
ségnek. Édesanyja meg látja, hogy söté-
tedik elöl a rózsaszín kreppruha. Egy szí-
nésznô mindig a közönségre figyel. Egy
gyerekszínésznô viszont még nem tud
mindig figyelni az egyéb körülmények-
re. A krepp-papír ruha meg, sajnos,
rosszul tûri a nedvességet.

Cunika édesanyja szerint így is óriási
volt a siker.

Krampner Tutika elsô fellépése törté-
netét így meséli el. „Ott álltam Vinczéék

kerítése tövében egy
nagy terméskô tete-
jén. Mondtam, mond-
tam a magamét, pré-
dikáltam a tyúkoknak.
Azok kapirgáltak vagy
riadoztak, attól füg-
gôen, menyire hatott
rájuk az elsô fellépé-
sem. Hogy mit beszél-
tem, arra nem emlék-
szem. Ám arra igen,
hogy gyönyörû lázban
égve lázítottam, lelke-
sítettem, nevettetni és
ríkatni akartam. Nagy,
hatalmasnak elképzelt
tömegeket. Kosztüm-
nek, reverendának

anyám féltve ôrzött csipke ágyterítôjét
használtam.”

A családi legenda szerint Tutika édes-
anyját kevésbé nyûgözte le a csipketerí-
tôs attrakció, mint a tyúkokat.

Macsika elsô fellépését szigorú atyai
megtorlás követte.

A kamaszkorában duci, fekete kislány
vékony, szôke végzetasszonya szeretett
volna lenni. Egy délután – egyedül volt
otthon – levetkôzött meztelenre, csak
körharisnyakötôjét és patentharisnyáját
hagyta magán, fölvette nôvére – az ô lá-
bánál három számmal nagyobb – ma-
gas sarkú cipôjét, belebújt kicsit kinôtt,
kecskeszôrrel hosszabbított télikabát-
jába, rúzzsal, púderrel, sötét szemfes-
tékkel kimázolta magát, és sejtelmesen
lehunyt szemekkel, ajkán furcsa mo-
sollyal végigvonaglott Szeged fôutcáján.
Nézték is ôt rémülten az emberek. Egyik
ismerôsük telefonon hívta ügyvédi iro-
dájában édesapját, tapintatosan érdek-
lôdve, vajon megbolondult a Macsi?
Macsi meg vonult végig az utcán, él-
vezte, hogy mindenki ôt bámulja, s ma-
gában azt gondolta: Nézhettek, hátha
még tudnátok, hogy ez alatt a kecske-
szôrös kabát alatt nincs… s e m m i !…

Nem tudták. A további nyilvános sze-
repléstôl viszont egy idôre édesapja
vette el a kedvét: nullásgéppel kopaszra
nyíratta színésznô álmokat dédelgetô lá-
nya fejét.

Teltek, múltak az évek, Rusz Cunikából
Ruttkai Éva lett, Krampner Tutikából
Kállai Ferenc, Mezei Macsiból Mezei
Mária.

Tüneményes színészek.
De valahogy nekik is el kellett kezdeni.

160x238 mm (B/5), keménytáblás
236 oldal, 130 fekete-fehér fotóval
2980 Ft
ISBN 963 206 788 6
Tündérrózsa Kiadó
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Szigethy Gábor

Dallamok szavakra,
színészre és politikára



■ A Szélhárfa lakói szám-
ûzöttek. Hazájukból, gye-
rek- és ifjúkorukból, jobbí-
tásra váró sorsukból tiltot-
ták ki ôket. A hatvanas évek
Münchenjében öt magyar
fiatal küszködik, hogy saját
életet teremtsen, s eközben
családjuk, elveszett szülô-
földjük emlékeivel fogva
tartó örökségével is szembe
kell nézniük, s megmaradni
általa. Körülöttük a világ
1968-ban megtapasztalja a
forradalom, az anarchiz-
mus, a káosz és az ideálok-
kal való leszámolás újabb
történelmi leckéit, míg ôk
’56 kiirthatatlan képeit ôr-
zik zsigereikben. A magyar titkosszolgá-
lat beszivárog napjaikba, részt követel
barátságukból, amiként a német terro-
rista-elhárítók is berobbannak, drámai
fordulatot hozva életükbe. A müncheni
„lakóközösség” tagjai maguk mesél-
nek, vagy dokumentarista módon a kor
újsághírei, forgatókönyvei, ügynöki je-
lentései alapján, személyes vallomáso-
kon keresztül beszél róluk a szerzô, Tol-
valy Ferenc, aki nem titkoltan önéletrajzi
szándékkal is választotta e csoport hol
fájdalmas, hol groteszk, hol hôsies éle-
tének bemutatását, s az emigráció egy
markáns vonulatának visszaillesztését a
közelmúlt magyar történelmébe. Trilógi-
ájának elsô része, az 1999-ben megje-
lent Magányos évszázad történelmi
nagylátószöge után most egy meghatá-
rozó korszakra irányította kamerájának
érzékeny optikáját.

Részlet

– Adj neki! Ossz
neki is!
– Lapot. Nem
érted? Adj neki
is lapot!
Salvador halálá-
nak estéjén va-
gyunk. A spa-
nyol fiú karos-
széke üres. Hó-
napokig üres is
marad. Lola lesz
majd az, aki
erôt vesz ma-
gán, és szánt-
s z á n d é k k a l
megtöri a va-

rázst: beleül a székbe, felhúzza a lábát
is, és kényelmesen elhelyezkedik. At-
tól kezdve az az ô helye lesz. De ez
még messze van, hónapok telnek el
még addig. Lola most Egon foteljének
karfáján gubbaszt. Egon valóban úgy
osztja le  a kártyákat, mintha Salvador
most is közöttük lenne. Pabló az, aki
megpróbál Salvador helyett is játszani.

– Megírtad. Elôre megírtad. Inkább
megvédted volna.

Buleschka meglepôen higgadtan tá-
mad, és ez Pablónak jobban fáj,
mintha ököllel vágnának az arcába.

– Nem én vagyok kommunista! – vé-
dekezik Pablo. – Hát ki miatt jönnek a
kommandósok? Talán én vagyok ma-
oista? Én hirdetek világforradalmat?

– Ez egy velejéig rohadt rendszer –
mondja halkan Egon. – Ahol agyonlô-
hetnek egy festônövendéket, egy diá-
kot, mert palacsinta-
sütôt tart a kezében.
Hát ne mondja ne-
kem senki, hogy ez
normális.

– Hányok tôletek –
mondja Lola, és fel-
áll, bemegy a szobá-
jába, becsapja az aj-
tót, és szinte azon-
nal felhangzik a zo-
kogása.

A fiúk  hallgatnak,
nem néznek egymás-
ra. A játéknak, úgy
tûnik, ezzel vége is
szakadt. Végül Bu-
leschka töri meg a
csendet.

– Elmosogatott – mondja, és erôlte-
tetten felnevet. – Elmosogatott, eltö-
rölgetett. Helyre tette az edényeket.
Aztán lelôtték. Hát nem nevetséges?
A halál és a tiszta edények.

Egon Lola után megy, és Buleschka sem
bírja sokáig. Ô is visszavonul a szobájába,
de nem tud, meg sem próbál elaludni.
Nem oltja el a villanyt, nem vetkôzik le,
csak hever hanyatt az ágyán, még arra
sincs ideje, hogy fogat mosson. Bámulja a
szélhárfát, fülében az Ave Maria hárfavál-
tozata visszhangzik. A lakás szalonjában
Pablo egyedül marad. Csak ül a félhomá-
lyos, hatalmas helyiségben, az utcáról vö-
röses neonfény és utcai ostorlámpák köd-
fehér fénye szivárog be. Pablo sokáig
nem moccan, kinyújtott lábbal hever  fo-
teljében. Aztán mégis felül, cédulát vesz
elô, és a kártyalapokat kezdi rendezgetni.
Az éjszaka félbehagyott bridzspartit re-
konstruálja. A kártyapartit, amit hajnal-
ban Salvador egyedül folytatott. Miután
elkészül, újra ugyanolyan állást mutatnak
a lapok, mint reggel, a kommandós akció
elôtt. Pablo elgondolkodva, belefeled-
kezve játszik; többféleképpen is megpó-
bálja befejezni a játékot. Félóra elteltével
hirtelen felpattan, egyetlen mozdulattal
félresöpri, összekeveri a kártyákat. Ki-
megy a konyhába, kezében gyertyákkal
és kistányérokkal tér vissza. A kistányéro-
kat leteszi az asztalra, meggyújtja az elsô
gyertyát, viaszt csepegtet az egyik tá-
nyérra, s a gyertyát beleállítja. Ezt sorra
megismétli  a többi gyertyával, a többi tá-
nyérral is, majd elhelyezi ôket a nagy sza-
lon különbözô pontjain. Bemegy Salvador
szobájába, majd kisvártatva könyvekkel a
kezében tér vissza. Nyár van, az ablakok
nyitva, a könnyû kis huzatban a gyertyák
kísértetiesen csapkodnak, fényük vibrál a
falakon. Pablo most nem a kanapén, nem
is a fotelok valamelyikébe ül le, hanem a
szalon közepén, a szônyegen telepszik le
törökülésben. Ölébe veszi  a könyveket,

Salvador kedvenc olvas-
mányait, Lorcát és Miguel
Hernandezt. A gyertyák
csapkodnak, Pablo halk,
monoton, síri hangon ol-
vasni kezd. 

Tolvaly Ferenc:
A szélhárfa lakói
Officina ’96 Kiadó
335 oldal, kötve,
2450 Ft
ISBN 963 9464 139

A könyv megvásárolható
a könyvesboltokban
illetve a kiadónál.
Telefon: 266-6483
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K Ö N Y V S Z E M E L V É N Y

Tolvaly Ferenc

A szélhárfa lakói

Tolvaly Ferenc
1957, Marosvásárhely
Tanulmányai:
Friedrich Alexander Universität,
Erlangen-Nürnberg,
filozófia, közgazdaságtan
Hochschule für Fernsehen
und Film,
München,
Játékfilmrendezô és médiamanager

Munkái:
Bensô végtelenség (versek)
A hamiskártyás (kisregény)
A balerina halála (versek)
Otthonról hazafelé (napló)
Magányos évszázad (regény)
A szélhárfa lakói (regény)
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MEGRENDELÉS
Megrendelem a Könyvhetet 1 évre 2880 Ft elôfizetési díjért. Kérem,
küldjenek postai csekket az elôfizetési díj befizetéséhez.
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CÍM......................................................................................................................
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Kedves Olvasónk!
Azt javasoljuk Önnek: fizessen elô lapunkra! Sokféle terjesz-
tési módszert kipróbáltunk, és meg kellett állapítanunk, hogy
egyik sem vetekszik az elôfizetés módszerével.

A Könyvhetet megrendelheti
a szerkesztôség címén:

1114 Budapest, Hamzsabégi út 31. levélben vagy az itt
található kitöltött, kivágott megrendelôszelvényen,

vagy faxon a 466-0703 telefonszámon.

Magyar Könyvgyûjtô
A régi könyvek és az antikvitások kedvelôinek.

Megvásárolható könyvesboltokban
és újságárusoknál 660 forintért.

Kedvezményes elôfizetési díj
2003. évre (10 szám) 4400 Ft.

Megrendelhetô a szerkesztôségben: 
1114 Budapest, Hamzsabégi út 31.
Telefon/fax: 466-0703

MEGRENDELÉS

Igen, szeretnék tájékozott lenni a régiségek világában, emiatt megrendelem
a Magyar Könyvgyûjtô c. újságot a 2003. évre (10 lapszám)
4400 Ft elôfizetési díjért.

Kérem, küldjenek belföldi postautalványt és számlát az elôfizetési díj
befizetéséhez.
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A
Ablak a világra [elektronikus dok.]. Vadonélô

állatok. Interaktív multimédia. Dexsoft Multi-
média. 1 CD-ROM 
Mûanyag tokban: 2990 Ft 

Aczél Géza: (ablak)(szakács). Versek. Palati-
nus/ Séd Ny.. 
ISBN: 963-9487-09-0 fûzött: 1290 Ft 

Ádám Sándor: Erdély sorsa. Szerzô. 
ISBN: 963-430-327-7 fûzött: 1600 Ft 

Adams, Douglas: Az élet, a világmindenség
meg minden. Gabo. 
ISBN: 963-8009-66-7 fûzött: 1290 Ft 

A gazdasági állatok élettana az anatómia
alapjaival. 2. jav. kiad. Mezôgazda. 
ISBN: 963-9358-99-1 kötött: 5900 Ft 

A jelzôk között élô város. Átkok és örömök rö-
ge. Balassi M. Kvt. (Palócföld könyvek) 
ISBN: 963-7284-28-1 fûzött: 1600 Ft 

Állattenyésztés. 3. Sertés, nyúl, prémes álla-
tok, hal. 
ISBN: 963-286-002-0 kötött: 4200 Ft 

Álmok álmodói. 1. köt. Gondolkodási model-
lek. Millenáris Kht. 
ISBN: 963-202-696-9 kötött: 7800 Ft

Álmok álmodói. 2. köt. Fejlesztések és ered-
mények. 2. köt., Millenáris Kht. 
ISBN: 963-202-697-7 kötött: 

Anderson, Marina: Eltitkolt vágyak. iXmédia
Kvk. (Extázis-könyvek 4.) 
ISBN: 963-86313-3-3 fûzött: 1470 Ft 

Andrews, Virginia: Kárhozottak. 2. kiad. I.P.C.
Kv. (I.P.C. könyvek) 
ISBN: 963-635-251-8 fûzött: 1200 Ft 

A Palazzo Chigi és Magyarország. Olasz dip-
lomáciai dokumentumok Magyarországról a
Gömbös-kormány idôszakában: 1932–1936.
[Italung BT] 
ISBN: 963-206-742-8 fûzött: 5000 Ft 

AQ: mûveltségi intelligencia tesztek. Könyv-
míves Kvk. 
ISBN: 963-9497-18-5 fûzött: 448 Ft 

Árva Attila: Képes magyar néprajz. Aranyhal. 
ISBN: 963-3480-17-5 kötött: 1850 Ft 

Asztalos Miklós: A magyar nagyhatalom. A
magyar külpolitika a kezdetektôl 1526-ig. (1.
köt.) Attraktor. (Historia incognita: történettu-
domány) 
ISBN: 963-204-546-7 kötött: 6900 Ft

Asztalos Miklós: A magyar nagyhatalom. a
magyar külpolitika a kezdetektôl 1526-ig. (2.

köt.) Attraktor. (Historia incognita: történettu-
domány) 
ISBN: 963-206-235-3 kötött: 

Athens = Athen = Athénes = Athén [Kart.
dok.]. 1:12 000. Cartographia. 
ISBN: 963-352-702-3 CM 950 Ft 

A tudás könyve. [S.l.], [Magánkiad.]. 
ISBN: 963-430-288-2 kötött: 1866 Ft 

A világ legjobb bûnügyi novellái. 2. Vérfa-
gyasztó históriák. 
ISBN: 963-9375-38-1 kötött: 1690 Ft 

Az ember tragédiája és az európai emberi-
ség-költemény. Tanulmányok. Balassi M.
Kvt. (Palócföld könyvek) 
ISBN: 963-7284-29-X fûzött: 1000 Ft 

A Zempléni-hegység (északi rész) turistatér-
képe [Kart. dok.]. Wanderkarte: tourist map:
carte touristique. 1: 40 000. Cartographia. 
ISBN: 963-352-122-X CM 700 Ft 

Az „Irak” összeesküvés. A háború valódi okai.
Bolt Informatikai Kft. 
ISBN: 963-206-822-X fûzött: 990 Ft 

B
Baatz, Willfried: Fotográfia. Kossuth. (Art-téka) 

ISBN: 963-09-4425-1 kötött: 2490 Ft 
Babits Mihály: Aranygaras. Mesék. Pallas. 

fûzött: 698 Ft 
Bach, Richard: Semmi sem véletlen. Édesvíz. 

ISBN: 963-528-607-4 fûzött: 1990 Ft 
Bajomi-Lázár Dávid – Simek Zsuzsa: Ma-

rokkó, 2003–2004. Útikönyv és térkép. Tábla
és Penna Kvk. (Útikönyv.com) 
ISBN: 963-206-536-0 fûzött: 3500 Ft 

Bakó Tihamér: Önkifejezô és kreatív színházi
mûhely. Psycho Art. (Pszichodráma és Play
back Füzetek 1.) 
ISBN: 963-2064-95-X fûzött: 980 Ft 

Baktay Ervin: A csillagfejtés könyve. Az asztro-
lógia elmélete és gyakorlata. Repr. kiad.
Könyvfakasztó K. 
ISBN: 963-9302-13-9 kötött: 2690 Ft 

Baktérium-, alga-, gomba-, zuzmó- és moha-
határozó. [Egyetemi és fôiskolai tankönyv].
2. átd. kiad. Nemz. Tankvk. 
ISBN: 963-19-2387-8 kötött: 4405 Ft 

Balázs János: Versek, vallomások. [Nógrád M.
Múz. Ig.] (Palócföld könyvek) 
ISBN: 963-7224-74-2 fûzött: 1500 Ft 

Balázs Sándor: Spartacus élete és kora.
Focus. 
ISBN: 963-9468-11-8 kötött: 1490 Ft 

Ballagókönyv. Maxim K. 
ISBN: 963-9489-02-6 fûzött: 490 Ft 

Balogh Ottó – Gyôrffy Gábor – Wächter Ba-
lázs: Határkônél. Az osztrák–magyar hatá-
ron átnyúló együttmûködési program hatása
és a fejlôdés irányai. BDF Európa-tanulm.
Közp. 
fûzött: 7500 Ft a 12 füzet együtt 

Bánosi György – Törôcsik Attila: Népek lexiko-
na. Saxum. 
ISBN: 963-9308-56-0 kötött: 1950 Ft 

Bánrévy Gábor: A nemzetközi gazdasági kap-
csolatok joga. 3. jav., bôv. kiad. Szt. István
Társ. (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Jog- és Államtudományi karának könyvei 4.) 
ISBN: 963-361-418-X kötött: 2900 Ft 

Barry, Dave: A pasik természetrajza. Egy elég
rövid könyv. M. Világ. 
ISBN: 963-9075-18-3 fûzött: 2200 Ft 

Bartis Ferenc: Fekete tûzijáték. Visszatávozó-
ban. Összmagyar Test. 
ISBN: 963-206-410-0 fûzött: 1200 Ft 

Bartus László: Megint Pelikán. Szerzô. 
ISBN: 963-430-345-5 fûzött: 1980 Ft 

Bean, Anita: Erôsítô edzés. Útmutató a jó kon-
dícióhoz. Gold Book. 
ISBN: 963-9437-50-6 fûzött: 1598 Ft 

Beck, Peter: Sziklakertek, szárazon rakott
falak és teknôk beültetése és gondozása.
Holló. 
ISBN: 963-9202-77-0 kötött: 1390 Ft 

Bellow, Saul: Ravelstein. Park. 
ISBN: 963-530-633-4 kötött: 2500 Ft 

Benkô Tiborné: Programozási feladatok és al-
goritmusok Visual Basic rendszerben.Com-
puterBooks. 
ISBN: 963-618-297-3 fûzött: 2999 Ft 

Bhangal, Sam – Renow-Clarke, Ben: Macro-
media Flash MX ActionScript programozás
alapjai. Horváth és Fellner Kft. 
ISBN: 963-204-297-2 fûzött: 8400 Ft 

Bodor Péter: Kerékpárral a Fertô tó körül.
[Magyarország és Ausztria]. 3. bôv. kiad.
Frigoria. 
ISBN: 963-86150-5-2 fûzött: 1290 Ft 

Boruzs János – Boruzsné Jacsmenik Erika:
Rejtvénylexikon. Kheiron '97. 
ISBN: 963-9246-40-9 kötött: 1334 Ft 

Böszörményi Péter: Átkok könyve. Szellemes
átkozódások és humoros csúfolódások. De-
kameron. (Catullus könyvek) 
ISBN: 963-9331-32-5 kötött: 2450 Ft 

Braden, Gregg: Kollektív beavatás. Mer-Ka-Ba
Fénytest, ráébredés a Nullpontra, világkor-
szakváltás. Mandala-Seva Kvk. 
ISBN: 963-9436-05-6 fûzött: 2990 Ft 

Brezina, Thomas: Az a boszorkányos szere-
lem! Egmont-Hungary. (Fiúk kizárva!) 
ISBN: 963-627-810-5 fûzött: 1299 Ft 

Bright, J. E.: Jégkorszak. Regény a film alap-
ján. Szukits. 
ISBN: 963-9441-50-3 fûzött: 1190 Ft 

Brunszvik Teréz – Teleki Blanka – De Géran-
dóné Teleki Emma: Kossuth Lajosról.
Brunszvik T. Szellemi Hagyatéka Alapítvány.
(Ãrláng füzetek 7.) 
ISBN: 963-206-187-X fûzött: 400 Ft 

Buchinger Manó: Találkozásom Európa szoci-

alista vezetôivel. Napvilág. 
ISBN: 963-9350-19-2 fûzött: 1500 Ft 

Budapest [Kart. dok.]. 1:20 000, 1:35 000.
Cartographia. 
ISBN: 963-352-200-5 CM 550 Ft 

Buscher, Christel: Színkalauz. 2. váltl. kiad.
Hajja. (Freundin) 
ISBN: 963-9329-67-3 kötött: 3800 Ft 

C
Callen, Gayle Kloecker: Bûnös szerelem. Ale-

xandra. 
ISBN: 963-368-439-0 fûzött: 499 Ft 

Campbell, David – Draper, Ros – Huffington,
Clare: Helyesebben a milánói módszer el-
méletérôl és gyakorlatáról. Animula. (Csa-
ládterápiás sorozat 7.) 
ISBN: 963-408-021-9 fûzött: 890 Ft 

Carlyle, Thomas: Hôsökrôl. [Dante, Shakes-
peare, Luther, Rousseau, Napóleon]. 3. kiad.
N-Press K. 
ISBN: 963-206-322-8 fûzött: 1980 Ft 

Cassar, Mario-Paul: Gyógyító masszázs. [A
stressz és feszültség enyhítésére és meg-
szüntetésére] [hátmasszázs, lábmasszázs,
has és mellkas, fej és váll, önmasszázs].
Holló. (Holló kézikönyvtár) 
ISBN: 963-684-082-2 kötött: 1890 Ft 

Cavendish, Richard: A mágia mûvészete. Her-
mit. 
ISBN: 963-9231-40-1 kötött: 3400 Ft 

Chabrecsek Terézia: Viasszal írt tojások. Lazi. 
ISBN: 963-9416-44-4 fûzött: 390 Ft 

Chapman, Gary – Campbell, Ross: Gyere-
kekre hangolva. A gyerekek öt szeretet-nyel-
ve. Harmat. 
ISBN: 963-9148-77-6 fûzött: 1200 Ft 

Courths-Mahler, Hedwig: Lahori napsugara.
EX-BB K. (Hedwig Courths-Mahler felejthe-
tetlen szerelmes regényei) 
ISBN: 963-9480-29-0 fûzött: 850 Ft 

Cover, Arthur Byron: Kísért a múlt. Egmont-
Hungary. (Buffy, a vámpírok réme) 
ISBN: 963-627-804-0 fûzött: 999 Ft 

Cox, Greg: Daredevil: a fenegyerek. Szukits.
(Sikerfilmek – könyvsikerek) 
ISBN: 963-9441-54-6 fûzött: 1290 Ft 

Crume, Jeff: Az internetes biztonság belülrôl.
Amit a hekkerek titkolnak. Szak K.
ISBN: 963-9131-51-2 fûzött: 5500 Ft 

Czellár Katalin – Koditek Pál – Szokoly
Enikô: Dunakanyar és környéke. Frigoria.
(Tájról tájra) 
ISBN: 963-86150-7-9 fûzött: 1690 Ft 

Czibulka Zoltán: Mit érdemes tudni... utazás
elôtt. Humexim. 
ISBN: 963-206-059-8 fûzött: 1680 Ft 

Cs

Meg jelent könyvek
2003. március 21. – április 3.

Az összeállítás a Könyvtárellátó Közhasz-
nú Társaság információs rendszere alapján
készült. A felsorolt könyveket a Könyvtár-
ellátó már felajánlotta megvásárlásra a
könyvtáraknak, ill. megrendelhetôk a tár-
saság home lapján (www.kello.hu).
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Csalamádé. Nagy daloskönyv. 1. köt. Muszty –
Dobay Bt. 
ISBN: 963-03-8647-X fûzött: 3920 Ft 

Cser Gábor: Berci és Fáni kalandjai. Santos. 
ISBN: 963-9244-66-X kötött: 1640 Ft 

Cser Magdolna: Aranykulcs. Magdus néni ver-
sei felnôtteknek. Magánkiad.
ISBN: 963-430-284-X fûzött: 746 Ft 

Cser Magdolna: Virághintó. Magdus néni ver-
sei gyermekeknek III. Magánkiad. 
ISBN: 963-430-244-0 kötött: 1120 Ft 

Csikós Zsuzsanna: El problema del doble en
Cambio de piel de Carlos Fuentes. Análisis
narratológico. Akad. K. (Philosophiae docto-
res) 
ISBN: 963-05-7965-0 fûzött: 2200 Ft 

Csokonai Vitéz Mihály: Feljegyzések. Akad. K.
(Csokonai Vitéz Mihály összes mûvei) 
ISBN: 963-05-7923-5 kötött: 2850 Ft 

Csokonai Vitéz Mihály: Tanulmányok. Akad.
K. (Csokonai Vitéz Mihály összes mûvei) 
ISBN: 963-05-7897-2 kötött: 1980 Ft 

D
Daniels, Lucy: Jess, a skót juhász. 5. Az áldo-

zat. (A világ legkedvesebb állatai-sorozat: a
kutyák)
ISBN: 963-9418-54-4 fûzött: 550 Ft 

Daniels, Lucy: Jess, a skót juhász. 6. A haza-
térés. (A világ legkedvesebb állatai-sorozat:
a kutyák) 
ISBN: 963-9418-55-2 fûzött: 550 Ft 

Davis, Jim – Kraft, Jim: Garfield ego könyve.
Szukits Kv. 
ISBN: 963-9344-73-7 kötött: 1390 Ft 

Deáky Zita: A hivatalos és a hagyományos
gyógyítás a magyar történeti forrásokban.
Osiris. (Doktori mestermunkák) 
ISBN: 963-389-355-0 fûzött: 1500 Ft 

Debreczeni József: Orbán Viktor. 2. jav. kiad.
Osiris. 
ISBN: 963-389-443-3 kötött: 3480 Ft 

Defoe, Daniel: Robinson Crusoe. Akkord: Ci-
ceró. (Talentum diákkönyvtár) 
ISBN: 963-645-112-5 fûzött: 598 Ft 

Dél-dunántúli kerékpártúrák. Baranya, So-
mogy, Tolna: [20 kerékpártúra és 4 MTB
túra]. Frigoria. 
ISBN: 963-86150-6-0 fûzött: 1792 Ft 

Desgraves, Louis: Montesquieu. Osiris. (Hi-
storia philosophiae) 
ISBN: 963-389-091-8 kötött: 3800 Ft 

Dinoszauruszok. 2. kiad. Scolar. (Scolar ka-
lauz gyerekeknek) 
ISBN: 963-9193-85-2 kötött: 2950 Ft 

Disney, Walt: Tigris színre lép. Váltl. utánny.
Egmont-Hungary. (Klasszikus Walt Disney
mesék 29.) 
ISBN: 963-627-830-X kötött: 2355 Ft 

Döbbenetes titkok. Rejtélyes eltûnések, halál-
esetek: kegyetlen merényletek. Ventus Li-
bro. (Híres címlapsztorik) 
ISBN: 963-86333-1-X kötött: 2990 Ft 

Döbrönte Katalin: Alulról építkezô kapacitás-
fejlesztés a strukturális alapok fogadására.
Módszertani megközelítés. BDF Európa-ta-
nulm. Közp. 
fûzött: 7500 Ft a 12 füzet együtt 

Dömötör Attila – Buzek Zsuzsanna: Törté-
nelmi lexikon. 3. jav. kiad. Saxum. 
ISBN: 963-9308-62-5 kötött: 2450 Ft 

Doubilet, David: A Nagy-korallzátony. Geogra-
phia K. 
ISBN: 963-86242-9-9 kötött: 7500 Ft 

Drábik János: Miért kellett meghalnia a három
Kennedynek? A kötet a Leleplezô folyóirat-
ban három részben megjelent megdöbbentô
elemzés összevont, képekkel és dokumen-
tum-fotókkal kibôvített kiadása: [a sofôr adta
le a végzetes lövést]. Intermix Budapest. (9
eurós különleges könyvek) 
ISBN: 963-206-706-1 kötött: 1998 Ft 

Dukkon Ágnes: Régi magyarországi kalendá-
riumok európai háttérben. ELTE Eötvös K. 
ISBN: 963-463-586-5 kötött: 2495 Ft 

Duna-Ipoly Nemzeti Park [Kart. dok.].
1: 65 000. Paulus. 
ISBN: 963-9339-20-2 CM 890 Ft 

Durych, Jaroslav: Wallenstein árnyai.
Kalligram. 
ISBN: 80-7149-516-6 kötött: 3500 Ft 

E
Egely György: Bevezetés a tértechnológiába.

3. r. Energetika, antigravitáció, hipertér. 
ISBN: 963-00-7466-4 kötött: 4928 Ft 

Eisenberg, J. David: SVG kézikönyv. [A mére-
tezhetô vektorgrafika készítése XML-lel].

Kossuth: O'Reilly. 
ISBN: 963-09-4448-0 fûzött: 4990 Ft 

Emberi jogok. Osiris. (Osiris tankönyvek) 
ISBN: 963-389-304-6 kötött: 4980 Ft 

EQ: érzelmi intelligencia tesztek. Könyvmíves
Kvk. 
ISBN: 963-9497-19-3 fûzött: 448 Ft 

Erdélyi Margit: Végzetes örökség. [Szerelmes
regény]. 2. kiad. Anno. 
ISBN: 963-9199-77-X fûzött: 1050 Ft 

Erôss László: Pszichobiznisz kontra Szciento-
lógia. Helyszíni tudósítás az erô sötét oldalá-
ról: démoni varázslatok a lélek labirintusá-
ban. Media Nox. 
ISBN: 963-86214-8-6 fûzött: 1290 Ft 

Expedíciók könyve. Geographia K. 
ISBN: 963-86242-5-6 kötött: 9500 Ft 

F
Farbaky Péter: Szatmári György, a mecénás.

Egy fôpap mûpártoló tevékenysége a Jagel-
ló-kori Magyarországon. Akad. K. (Mûvé-
szettörténeti füzetek 27.) 
ISBN: 963-05-7948-0 fûzött: 1890 Ft 

Farkas Szilveszter – Szabó József: Kockázati
menedzsment. 2. átd. kiad. PMS. 
fûzött: 1800 Ft 

Farsang Zoltán: Projekt ciklus menedzsment.
BDF Európa-tanulm. Közp.
fûzött: 7500 Ft a 12 füzet együtt 

Felnôttoktatási és -képzési lexikon: [A – Z].
M. Ped. Társ.: OKI K.: Szaktudás K. 
ISBN: 963-9422-60-6 kötött: 7980 Ft 

Fielding, Joy: Furcsa szeretet. M. Kvklub. 
ISBN: 963-547-845-3 kötött: 1990 Ft 

Fine, Anne: A kilencedik felhôn. Animus. 
ISBN: 963-9307-79-3 kötött: 1590 Ft 

Focus on remaining oil and gas reserves.
Akad. K. (Progress in mining and oilfield che-
mistry 4.) 
ISBN: 963-05-7996-0 kötött: 9000 Ft 

Földmûveléstan. 3. kiad. Mezôgazda. 
ISBN: 963-286-011-X kötött: 4200 Ft 

Follett, Ken: Vadmacskák. Gabo. 
ISBN: 963-9421-01-4 kötött: 1990 Ft 

Frôlich Lajos: Készüljünk a matematika érett-
ségire. Maxim Kvk. 
ISBN: 963-86211-9-2 fûzött: 1280 Ft 

G
Gaebelein, Arno Clemens: Ószövetségi kom-

mentár. Evangéliumi K. 
ISBN: 963-9434-04-3 kötött: 4800 Ft 

Gál Sándor egybegyûjtött mûvei. 3. Regények. 
ISBN: 80-89006-34-5 kötött: 2600 Ft 

Garami László – Kurunczi Margit – Tóth Ág-
nes: Varázslatos Magyarország. Viva Média:
Athenaeum 2000. 
ISBN: 963-9471-33-X kötött: 7490 Ft 

Gárdonyi Géza: Két katicabogár és más elbe-
szélések. Unikornis. (A magyar próza
klasszikusai 99.) 
ISBN: 963-427-469-2 kötött: 3500 Ft 

Garwood, Julie: Kegyes halál. Gabo. 
ISBN: 963-9421-73-1 fûzött: 1490 Ft 

Gazáli, Abu-Hámid Muhammad al-: A tévely-
gésbôl kivezetô út. Vallásfilozófiai önarckép.
Új Palatinus: Séd Nyomdaip. K. (Folyam-
könyvek) 
ISBN: 963-9487-03-1 fûzött: 1680 Ft 

Géczi János: Rózsahagyományok. Iskolakul-
túra [Szerk.] (Iskolakultúra-könyvek 17.) 
ISBN: 963-641-945-0 fûzött: 1500 Ft 

Géczi Zoltán: A Ku Klux Klán története. Vaga-
bund. 
ISBN: 963-9409-15-4 fûzött: 700 Ft 

Goldsmith, Mike: Albert Einstein és a felfújható
világegyetem. Egmont-Hungary. (Rémhíresek) 
ISBN: 963-627-816-4 fûzött: 948 Ft 

Gy
Györffy Miklós: Német – magyar kulturális

szótár. Corvina. 
ISBN: 963-13-5222-6 fûzött: 2500 Ft 

Gyôri Gáspár. OPKM. (Tudós tanárok, tanár
tudósok) 
ISBN: 963-9315-54-0 fûzött: 500 Ft 

H
Hancock, Graham – Faiia, Santha: Égi tükör.

Az eltûnt civilizáció nyomában. Alexandra. 
ISBN: 963-368-353-X kötött: 7990 Ft 

Hang és szöveg. Költészettörténeti kérdések a
lírai modernségben. Osiris. (Osiris könyvtár.
Irodalomelmélet) 
ISBN: 963-389-356-9 fûzött: 2780 Ft 

Helgert Imre – Négyesi Lajos – Bánffyné Ka-

lavszky Györgyi: Nemzeti emlékhely a Hô-
sök terén. Szaktudás K. 
ISBN: 963-9422-62-2 kötött: 5480 Ft 

Heltai Nándor: Mit üzen az öreg kôtemplom?
A Szent Miklós-templom bemutatása, építés-
története, városhistóriai háttérrel. Kecske-
méti Lapok. (Porta Könyvek) 
ISBN: 963-7813-4-2 fûzött: 1500 Ft 

Hensel, Wolfgang: A sikeres kertészkedés ké-
zikönyve. Holló. 
ISBN: 963-9202-66-5 kötött: 2980 Ft 

Hensel, Wolfgang: Kerti örömök. Ami a sikeres
kertészkedéshez kell: a legfontosabb mûve-
letek leírása lépésrôl lépésre. Holló. 
ISBN: 963-8380-98-5 kötött: 3690 Ft 

Higgins, Jack: Bosszúhadjárat. Alexandra. 
ISBN: 963-368-356-4 fûzött: 1299 Ft 

Hollósi Szabolcs: „Munka és gondoskodás”. A
Nyugat-dunántúli Regionális Szociális Köz-
munkaprogram. BDF Európa-tanulm. Közp. 
fûzött: 7500 Ft a 12 füzet együtt 

Hollósi Szabolcs: „Oracle”. Az informális tanu-
lás felmérésének módszertana és európai
bizonyítványának kidolgozása. BDF Európa-
tanulm. Közp. 
fûzött: 7500 Ft a 12 füzet együtt 

Hóman Bálint: Magyar középkor. Hóman Bá-
lint munkái I. (2. köt.) Attraktor. (Historia inco-
gnita: történettudomány) 
ISBN: 963-206-415-1 kötött: 

Hóman Bálint: Magyar középkor. Hóman Bá-
lint munkái I.. Attraktor. (Historia incognita:
történettudomány) 
ISBN: 963-206-414-3 kötött: 

Horowitz, Anthony: Kettes számú közellen-
ség. Animus. (Tini krimik) 
ISBN: 963-9307-77-7 kötött: 1590 Ft 

Horváth Gizella: A vitatechnika alapjai.
Scientia. 
ISBN: 973-85750-5-2 fûzött: 1848 Ft 

Horváth Gyula: Jordánia. Ketzal Kft. (Magyar
szemmel) 
ISBN: 963-206-600-6 fûzött: 2980 Ft 

Horváth Gyula: Regionális támogatások
az Európai Unióban. Osiris. (Magyarország
az Európai Unióban: kézikönyvtár) 
ISBN: 963-389-407-7 fûzött: 3200 Ft 

Horváth Katalin: Számvitel a gyakorlatban.
Kiegészítés: 2003. Saldo.
ISBN: 963-638-046-5 fûzött: 1100 Ft 

Hurley, Graham: Szükségállapot. Alexandra. 
ISBN: 963-368-355-6 fûzött: 1899 Ft 

Husz Ildikó: Család és társadalmi reprodukció
a 19. században. Osiris. (Doktori mester-
munkák) 
ISBN: 963-389-351-8 fûzött: 1200 Ft 

I
IQ: intelligencia tesztek. Könyvmíves Kvk. 

ISBN: 963-9497-20-7 fûzött: 448 Ft 
Irimia, George: Noiuni de fonetici fonologie.

Scientia. 
ISBN: 973-85750-3-6 fûzött: 1545 Ft 

Irodalmi Nobel-díjasok lexikona, 1901– 2002.
Saxum. 
ISBN: 963-9308-59-5 kötött: 1950 Ft 

J
Jenny Carrol (Cabot, Meg): Tudom, hol vagy!

Ketten a Harleyn. Ciceró Kvk. (Hívószám:
1-800) 
ISBN: 963-539-394-6 fûzött: 1590 Ft 

Joannides, Paul: Renoir élete és mûvészete.
Kossuth. 
ISBN: 963-09-4399-9 fûzött: 1890 Ft 

Jókai Mór: Die letzten Tage der Janitscharen.
2. Aufl. Corvina.
ISBN: 963-13-5229-3 kötött: 3200 Ft 

K
Kalmár György – Stalter György: Jöjjön ve-

lünk Indiába! [Útikönyv]. AduPrint. 
ISBN: 963-85917-7-3 fûzött: 2950 Ft 

Karafiáth Orsolya: Lotte Lenya titkos éneke.
Versek. 2. váltl. kiad. Noran. 
ISBN: 963-9356-58-1 fûzött: 1200 Ft 

Karczagi Annamária: Lakásdíszítés. Az ötlettôl
a megvalósításig. M. Kvklub. 
ISBN: 963-547-871-2 kötött: 3990 Ft 

Kárpáti Ágnes: Látni sem akarlak. Könyvkuc-
kó. (Romantikus regénytár) 
ISBN: 963-9077-87-3 fûzött: 500 Ft 

Kárpáti Ágnes: Pletyka. 1. rész. Könyvkuckó.
(Romantikus regénytár) 
ISBN: 963-9077-45-0 fûzött: 500 Ft 

Katus László: A középkor története. Egyetemi
tankönyv. 2. jav. kiad. Pannonica: Rubicon. 

ISBN: 963-9252-30-1* (hibás ISBN 963-9252-04-2) kötött:
3490 Ft 

Kelô nap. Lírykusok antológiája 2002. Bíró. 
ISBN: 963-9289-54-X kötött: 1700 Ft 

Kengyel Ákos: Az Európai Unió regionális po-
litikája. BDFEurópa-tanulm. Közp. 
fûzött: 7500 Ft a 12 füzet együtt 

Kenneth, Claire: Szerelemrôl szó sem volt....
Papp-Ker. 
ISBN: 963-9418-53-6 fûzött: 530 Ft 

Kertész István: Héraklész unokái. A lovas ma-
kedónok története Nagy Sándor haláláig.
Mundus. (Mundus – Ókortudományok –
Ókori mûvészetek) 
ISBN: 963-8033-97-5 kötött: 3360 Ft 

Kíméletlen gyilkosok. Szenvedélybôl elkövetett
gyilkosságok: hidegvérû sorozatgyilkosok. 
ISBN: 963-86333-0-1 kötött: 2990 Ft 

Kirsi, Haavisto – Bajnóczi Beatrix: Kérdések
és válaszok angol nyelvbôl. [szóbeli nyelv-
vizsgára készülôknek]. Maxim K. 
ISBN: 963-86130-5-X fûzött: 1480 Ft 

Kisebbségi lét és érvényesülés. A magyar la-
kosság munkaerô-piaci kihívásai a Kárpát-
medencében. Lucidus. (Kisebbségkutatás
könyvek) 
ISBN: 963-9465-10-0 fûzött: 2200 Ft 

Kiss Ottó: Tegzesek (Trichoptera). Morfológia,
rendszertan és ökológia. Akad. K. 
ISBN: 963-05-7901-4 fûzött: 2900 Ft 

Kiszely Gábor: ASP kézikönyv. [Microsoft Acti-
ve Server Pages: dinamikus weboldalak
adatbázis kapcsolattal]. Horváth és Fellner
Kft. 
ISBN: 963-204-298-0 fûzött: 5600 Ft 

Klimke, Reiner: A fiatal hátasló alapkiképzése.
Mezôgazda. (Lovasakadémia 1.) 
ISBN: 963-286-001-2 kötött: 2500 Ft 

Kóczián Mária – Kölnei Lívia: Homeopátia
Magyarországon. 1820–1990. Noran. 
ISBN: 963-9356-80-8 kötött: 2000 Ft 

Kognitív idegtudomány. Osiris. (Osiris tan-
könyvek) 
ISBN: 963-389-313-5 kötött: 5980 Ft 

Kóka Rozália: Mátyás király rózsát nyitó ostor-
nyele. Mesék, mondák, anekdoták. 2. bôv.
kiad. Timp. 
ISBN: 963-206-514-X kötött: 1600 Ft 

Kökény Zoltán: A méhcsípéstôl az újraéleszté-
sig. Elsôsegélynyújtási ismeretek mindenki-
nek. Dictum K. 
ISBN: 963-86268-5-2 fûzött: 1950 Ft 

Konsztantinosz Porphügenétosz: A birodalom
kormányzása. Lectum. 
ISBN: 963-86258-2-1 fûzött: 1390 Ft 

Korányi Erzsébet: Érettségi matematika:
kulcsszavak. Corvina. 
ISBN: 963-13-5254-4 fûzött: 1180 Ft 

Kovács Adalbert: Alkalmazott matematika a
közgazdaságtanban, lineáris algebra. Scien-
tia/ Partiumi Keresztény Egy. Alkalmazott
Tud. Kar Közgazd. Tanszék. 
ISBN: 973-85985-1-6 fûzött: 1344 Ft 

Kovács Zoltán, Z.: „»Vanitatum vanitas« maga
is a húmor”. Az irónia (korlátozásának) válto-
zatai a magyar romantika irodalmában. Osi-
ris. (Doktori mestermunkák) 
ISBN: 963-389-352-6 fûzött: 1500 Ft 

Köves J. Julianna: Illik tudni. A kulturált visel-
kedés szabályai. 14. jav. és bôv. kiad.
K.u.K. K. 
ISBN: 963-9384-44-5 kötött: 1300 Ft 

Kozma Dezsô: Madách. Tanulmányok. Balassi
M. Kvt. (Palócföld könyvek) 
ISBN: 963-7284-33 fûzött: 1000 Ft 

Kraft, Jim – Acey, Mark: Sok szeretettel, Ne-
ked! Szukits. 
ISBN: 963-9278-78-5 kötött: 990 Ft 

Kudar Lajos: Turizmusunk története dióhéj-
ban. Tinta. (Értékeink, kincseink, magyar
örökségünk 1.) 
ISBN: 963-9372-55-2 fûzött: 980 Ft 

Kugler Nóra: A módosítószók a magyar nyelv
szófaji rendszerében. Osiris. (Doktori mes-
termunkák) 
ISBN: 963-389-343-4 (hibás ISBN 963-389-353-4) fûzött:
1200 Ft 

L
Larousse panteon. 2. A reneszánsztól a felvi-

lágosodásig. 1492-1789. Bioenergetic. 
ISBN: 963-09-4432-4 kötött: 6990 Ft 

L'Engle Madeleine: Szélvarázs. Animus. 
ISBN: 963-9307-78-5 kötött: 1590 Ft 

Le Renard: Eleven cthulhu. [Képregénymellék-
lettel]. Szukits Kv. 
ISBN: 963-9344-12-5 fûzött: 1490 Ft 

Ligeti György: Gyújtós. Iskola, demokrácia, ci-



vilizáció. Új Mandátum. (Nagyítás: szocioló-
giai könyvek 46.) 
ISBN: 963-9494-16-X fûzött: 2480 Ft 

Liszka Györgyi, Cs.: Ezüstszálon. Nap K. 
ISBN: 80-89032-30-3 kötött: 1600 Ft 

Lovaglótanárok a lovaglásról. Szaktudás K. 
ISBN: 963-9422-69-X kötött: 3450 Ft 

Lükô István: Környezetpedagógia. Bevezetés
a környezeti nevelés és oktatás pedagógiai
és társadalmi kérdéseibe. Nemz. Tankvk. 
ISBN: 963-19-3376-8 fûzött: 2231 Ft 

M
MacGregor, Kinley: Vágyak vonzása.

Alexandra. 
ISBN: 963-368-402-1 fûzött: 499 Ft 

Macromedia Dreamweaver MX. Az alapoktól a
dinamikus tartalomig. Horváth és Fellner Kft. 
ISBN: 963-204-883-0 fûzött: 8290 Ft 

Madarak. földön, vízen, levegôben. M. Kvklub.
(A természet történetei) 
ISBN: 963-547-597-7 kötött: 3990 Ft 

Magyarország autóatlasza [Kart. dok.].
1:250 000. Cartographia. 
ISBN: 963-352-520-9 CM fûzött: 2100 Ft 

Magyarország autóatlasza [Kart. dok.].
1:360 000. Cartographia. 
ISBN: 963-352-532-2 CM fûzött: 1800 Ft 

Magyarország száz csodája. [Rejtôzködô ér-
tékeink nyomában]. 5. utánny. Totem.
ISBN: 963-590-180-1 kötött: 4990 Ft 

Magyarország történeti helységnévtára. 16/1.
Nógrád megye, 1773–1808. Nógrád M. Lvt. 
ISBN: 963-215-473-8 fûzött: 4500 Ft a 2. kötettel együtt 

Magyarország történeti helységnévtára. 16/2.
Nógrád megye, 1773–1808. Nógrád M. Lvt. 
ISBN: 963-215-474-6 fûzött: 4500 Ft az 1. kötettel együtt 

Majoros Pál: Kutatásmódszertan avagy Ho-
gyan írjunk könnyen, gyorsan jó diploma-
munkát? Módszertani tananyag a gazdasági
felsôoktatás hallgatói számára. 3. kiad.
Nemz. Tankvk. 
ISBN: 963-19-4144-2 fûzött: 1270 Ft 

Malasics András: A számvitelelmélet és -mód-
szertan alaptézisei. [felsôoktatási tankönyv].
Nemz. Tankvk. 
ISBN: 963-19-2507-2 kötött: 4387 Ft 

Malasics András – Nemes Tamás – Jasku
Zsolt: A számvitelelmélet és -módszertan
alaptézisei. példatár: [felsôoktatási segéd-
könyv]. Nemz. Tankvk. 
ISBN: 963-19-2508-0 kötött: 3920 Ft 

Manent, Pierre: Politikai filozófia felnôtteknek.
A demokratikus társadalom látlelete. Osiris.
(Osiris könyvtár. Politológia) 
ISBN: 963-389-423-9 fûzött: 2280 Ft 

Marcus Aurelius: Elmélkedések. Kossuth. 
ISBN: 963-09-4191-0 fûzött: 1200 Ft 

Martin, Steven – Cummings, Joe: Thaiföld.
Szigetek és tengerpartok. Park. (Vista köny-
vek) 
ISBN: 963-530-629-6 fûzött: 5900 Ft 

Matz, Klaus-Jürgen: Ki mikor uralkodott, kor-
mányzott? Uralkodói táblák a világtörténe-
lemhez: császárok, királyok, államfôk, mi-
niszterelnökök és pártvezérek. Átd., felújított
kiad. M. Kvklub. 
ISBN: 963-547-849-6 kötött: 1990 Ft 

May, Karl: Az ezüst oroszlán birodalmában.
Unikornis. (Karl May összes mûvei 28.) 
ISBN: 963-427-459-5 (hibás ISBN 963-427-308-4) kötött:
3300 Ft 

Maynard, Joyce: Otthon a világban. Európa. 
ISBN: 963-07-7316-3 kötött: 2300 Ft 

McBain, Ed: Money, money, money. M.
Kvklub. 
ISBN: 963-547-853-4 kötött: 1700 Ft 

Mendoza, Eduardo: A csodák városa. Európa. 
ISBN: 963-07-7324-4 kötött: 2500 Ft 

Messadié, Gerald: Dávid király. Európa. 
ISBN: 963-07-7224-8 kötött: 2300 Ft 

Mészáros Tibor: R.I.P. Hungarovox. 
ISBN: 963-9292-58-3 fûzött: 1200 Ft 

Michael, Judith: Mosoly. JLX K. 
ISBN: 963-305-182-7 kötött: 1890 Ft 

Miklós Pál: A Zen és a mûvészet. Lazi. 
ISBN: 963-9227-40-4 kötött: 890 Ft 

Miklya Luzsányi Mónika: Csili. 2. jav. kiad. KE-
PE. 
ISBN: 963-206-388-0 fûzött: 570 Ft 

Mikszáth Kálmán: A fahuszár meg a lova... és
más elbeszélések. Unikornis. (A magyar
próza klasszikusai 100.) 
ISBN: 963-427-470-6 kötött: 3500 Ft 

Miszlivetz Ferenc: A Haydn–Liszt vonósné-
gyes. Új intézmények, társadalmi szereplôk
és hálózatépítés a Nyugat-Pannon Eurégió-
ban. BDF Európa-tanulm. Közp. fûzött: 7500
Ft a 12 füzet együtt 

Mitnick, Kevin David – Simon, William L.: A
legendás hacker – a megtévesztés mûvé-
szete. Perfact-Pro. 
ISBN: 963-206-555-7 fûzött: 3360 Ft 

Moore, Margaret: Tiltott csók. Alexandra. 
ISBN: 963-368-328-9 fûzött: 499 Ft 

Mujumdar, Arun S. – Beke János: Gyakorlati
szárítás. Szaktudás K. 
ISBN: 963-9422-54-1 kötött: 3850 Ft 

Mullins, Debra: Kell a férj! Alexandra. 
ISBN: 963-368-332-7 fûzött: 499 Ft 

Murphy, Joseph: A csend csodálatos hatalma.
Szakálos. 
ISBN: 963-9072-29-X fûzött: 998 Ft 

Mustó István: Az elôcsatlakozási támogatástól
a strukturális alapokig. BDF Európa-tanulm.
Közp. 
fûzött: 7500 Ft a 12 füzet együtt 

Muszty Bea – Dobay András: Új gitáriskola.
Muszty–Dobay BT. 
ISBN: 963-204-435-5 fûzött: 3920 Ft 

N
Nádas Erzsébet: Hûség. Divius Lux MM. 

ISBN: 963-206-181-0 fûzött: 1000 Ft 
Nagy Csaba: A Nyugat-Dunántúl természeti

értékei. Szaktudás K. 
ISBN: 963-9422-68-1 kötött: 2580 Ft 

Négynyelvû közigazgatási és Európai Uniós
szótár. 2. bôv. kiad. KJK-Kerszöv. 
ISBN: 963-224-705-1 fûzött: 5040 Ft 

Nemere István: Élni nem elég. Anno. 
ISBN: 963-375-153-5 fûzött: 700 Ft 

Nemere István: Szentek és kalandorok. 1. köt.
Az Árpád-háziak története. 
ISBN: 963-375-268-X fûzött: 700 Ft 

Németh András – Skiera, Ehrenhard: Re-
formpedagógia és az iskola reformja. 2. kiad.
Nemz. Tankvk. 
ISBN: 963-19-4092-6 fûzött: 3052 Ft 

Ny
Nyéki Lajos: Párizsi vallomások. Balassi M.

Kvt. (Palócföld könyvek) 
ISBN: 963-7284-30-3 fûzött: 1000 Ft 

O, Ö
Oláh Sándor: A családi ház kertje. 9. kiad. Me-

zôgazda. (Kertészkönyvtár) 
ISBN: 963-9358-97-5 kötött: 2200 Ft 

Olasz Sándor: Mai magyar regények. Poétikai
változatok fél évszázad regényirodalmában:
[felsôoktatási tankönyv]. Nemz. Tankvk. 
ISBN: 963-19-3274-5 fûzött: 1848 Ft 

Oliver, Jeanne: Horvátország. Park. (Vista
könyvek) 
ISBN: 963-530-625-3 fûzött: 4900 Ft 

Örkény István: A mesterség titkaiból. Arcké-
pek, korképek. Új Palatinus: Séd Nyomdaip.
K. (Örkény István mûvei) 
ISBN: 963-9380-80-6 kötött: 3590 Ft 

Orosz László – Füzi László: Kecskemét iroda-
lomtörténete. Kecskeméti Lapok. (Porta
Könyvek) 
ISBN: 963-7813-45-4 fûzött: 2000 Ft 

P
Pájer József: Természetvédelem az ezredfor-

dulón. A korszerû természetvédelem általá-
nos alapjai. Szaktudás K. 
ISBN: 963-9422-59-2 fûzött: 2190 Ft 

Palánkai Tibor: A gazdasági integráció fejlô-
dési szakaszai, az EU-országok makrogaz-
dasági helyzetének alakulása. BDF Európa-
tanulm. Közp. 
fûzött: 7500 Ft a 12 füzet együtt 

Palkó Tibor – Várszegi Tibor: A Másik Paradi-
csom. Kijárat.
ISBN: 963-9136-89-1 kötött: 3500 Ft 

Papp Márió: Így sakkoztak ôk. Palatinus. 
ISBN: 963-9380-89-X kötött: 3560 Ft 

Parker, Cynthia: Szúrós, mint a kaktusz.
Könyvkuckó. (Romantikus regénytár) 
ISBN: 963-9077-17-3 fûzött: 500 Ft 

Parker, T. Jefferson: A Hallgatag. Alexandra. 
ISBN: 963-368-240-1 fûzött: 1699 Ft 

Pérez-Reverte, Arturo: A vívómester avagy A
nô árnyéka a férfiszíven. Európa. 
ISBN: 963-07-7341-4 kötött: 2200 Ft 

Petôcz Mária – Szabó József: Minôségirányí-
tás, minôségmenedzsment. [Elôadásvázlat
a gyôri Széchenyi István Egyetem hallgatói
számára]. 3., átd. kiad. PMS 2000 Mérnöki
Társ. 
fûzött: 1600 Ft 

Petôfi Sándor összes költeményei. 1845. au-
gusztus – 1846. Akad. K. (Petôfi Sándor
összes mûvei: kritikai kiadás 4.) 
ISBN: 963-05-7899-9 kötött: 2450 Ft 

Phare beruházási projektek tervezése és be-
mutatása. Adatlap a Phare 2002-es projek-
tek kritériumrendszeréhez: Standard Project
Fiche CD-ROM: projekt ciklus menedzs-
ment. BDF Európa-tanulm. Közp. 
fûzött: 7500 Ft a 12 füzet együtt 

Pikó Bettina: Fiatalok pszichoszociális egész-
sége és rizikómagatartása a társas támoga-
tás tükrében. Osiris. (Doktori mestermunkák) 
ISBN: 963-389-354-2 fûzött: 1500 Ft 

Platon: Az állam. Lazi. 
ISBN: 963-9227-76-5 kötött: 2000 Ft 

Pogátsa Zoltán: Az erópai uniós támogatások
fogadásának magyarországi intézményrend-
szere. BDF Európa-tanulm. Közp. 
fûzött: 7500 Ft a 12 füzet együtt 

Pszichológia. 2. jav. kiad., váltl. utánny. Osiris.
(Osiris tankönyvek) 
ISBN: 963-389-447-6 kötött: 4800 Ft 

R
Rácz István: Egyház és társadalom. A Debre-

ceni Tractus vagyona és gazdálkodása a
18–19. század fordulóján. Kossuth Egy. K. 
ISBN: 963-472-675-5 kötött: 1250 Ft 

Rád gondolok. Angol szerelmes versek. Ge-
neral Press. (Szép versek, szép köntösben) 
ISBN: 963-9076-04-X bársony: 798 Ft 

Raj Tamás – Vasadi Péter: Jewish life in Tur-
kish Buda. Makkabi. 
ISBN: 936-7475-79-6 fûzött: 1200 Ft 

Réage, Pauline: O története. Newmark:
PolgART. (Tabu. erotika 4.) 
ISBN: 963-9306-49-5 kötött: 1700 Ft 

Romsics Ignác: A trianoni békeszerzôdés.
Osiris. (Osiris zsebkönyvtár) 
ISBN: 963-389-444-1 fûzött: 1500 Ft 

Rosandi‘, Karlo: Horvát szigetek. [turista úti-
könyv]. Kossuth. 
ISBN: 963-09-4339-5 fûzött: 4990 Ft 

Rozvány György: Prince Khaled és Sába ki-
rálynôje; Az ezerkettedik éjszaka meséi. Ver-
sek és mesék Jemenrôl, 2001–2002. Ale-
xandra. 
ISBN: 963-368-393-9 kötött: 1999 Ft 

Ryan, Chris: Célszemély. StrategArt. 
ISBN: 963-204-577-7 fûzött: 1399 Ft 

S
Sachs, Marianne: Monet élete és mûvészete.

Kossuth. 
ISBN: 963-09-4396-4 fûzött: 1890 Ft 

Sárközy Halász Péter: Bölcs gondolatok köny-
ve. Dekameron. (Catullus könyvek) 
ISBN: 963-9331-22-8 kötött: 2350 Ft 

Schäfer, Thomas: A férfi, aki ezer évig akart él-
ni. Mesék az életrôl és a halálról Bert Hellin-
ger szisztematikus pszichoterápiájának né-
zôpontjából. Bioenergetic. 
ISBN: 963-9343-71-4 fûzött: 1250 Ft 

Schwalmné Navratil Katalin: Szabálybarát.
Helyesírási gyakorlóanyag. Nodus/Tárogató. 
ISBN: 963-9063-64-9 fûzött: 850 Ft 

Scully, Nicki – Werneke, Angela: Állatmeditá-
ciók. Belsô utazások. Forever K. 
ISBN: 963-206-149-7 fûzött: 2480 Ft 

Sej, besoroztak.... Magyar katonadalok. 1.
Kecskeméti Lapok. 
fûzött: 1500 Ft 

Shake, William: Óvakodj Floridától! Alexandra. 
ISBN: 963-368-427-7 fûzött: 1199 Ft 

Showell, Jak Peter Mallmann: U-bootok ellen-
séges partok elôtt. Hajja. (20. századi had-
történet) 
ISBN: 963-9329-64-9 kötött: 3500 Ft 

Solomon, Norman – Erlich, Reese: A célpont:
Irak. Ami a médiatudósításokból kimaradt.
Alexandra. 
ISBN: 963-368-444-7 fûzött: 1499 Ft 

Sorbán Attila: Burleszk. Egy fekete-fehér né-
mafilm kópiája öt dobozban. Literator. 
ISBN: 973-9360-38-6 fûzött: 840 Ft 

Spate, Virginia: Degas élete és mûvészete.
Kossuth. 
ISBN: 963-09-4398-0 fûzött: 1890 Ft 

Stoppard, Miriam: Mit tud a gyerek? Játékos
képességvizsgálatok. 3. kiad. Park. 
ISBN: 963-530-674-1 kötött: 4900 Ft 

Sudo, Philip Toshio: Zen szex. A szerelem út-
ja. Szukits. 
ISBN: 963-9344-35-4 kötött: 1790 Ft 

Sun, Pin: A háború mûvészete. Szukits. 
ISBN: 963-9344-63-X kötött: 1990 Ft 

Sz
Szabó Dezsô: A Nap kék ruháján. Kráter Mû-

hely Egyes. 
ISBN: 963-9472-25-5 fûzött: 700 Ft 

Szabó Magda: Régimódi történet. Európa. 
ISBN: 963-07-7371-6 kötött: 1900 Ft 

Szabó T. Attila: Erdélyi magyar szótörténeti
tár. 10. köt. Or – P. 
ISBN: 963-05-7705-4 973-99-2993-1 kötött: 3228 Ft 

Számítástechnika másként. BBS-INFO. 
ISBN: 963-86288-6-3 kötött: 1190 Ft 

Szamos Rudolf: Vérzô város. Napló: Buda-
pest, 1956. Viza. 
ISBN: 963-00-7667-5 fûzött: 2400 Ft 

Szász Gábor: Matematika. 3. Differenciál-
egyenletek, valószínûségelmélet. 
ISBN: 963-19-4148-5 kötött: 3070 Ft 

Széchy Károly, 1903 – 1972. PMS. 
ISBN: 963-206-438-0 fûzött: 1900 Ft 

Szécsényi Endre: Társiasság és tekintély. Esz-
tétikai politika a 18. századi Angliában.Osi-
ris. (Doktori mestermunkák) 
ISBN: 963-389-246-1 (hibás ISBN 963-389-351-8) fûzött:
1300 Ft 

Székelyné Kôrösi Ilona: A kecskeméti Kos-
suth-szobor története. Kecskeméti Lapok.
(Porta Könyvek 1.) 
ISBN: 963-7813-411 fûzött: 1500 Ft 

Szeleczky Arnold: Kis iránytû a nagy „betûs”
élethez. [S.l.], Magánkiad. 
ISBN: 963-430-042-1 fûzött: 790 Ft 

Szepes Mária: Csupaszín. Édesvíz. 
ISBN: 963-528-661-9 kötött: 1990 Ft 

Szepes Mária: Szia, Világ! Édesvíz. 

ISBN: 963-528-484-5 kötött: 1690 Ft 
Sziklay László: Egy kassai polgár emlékei. Le-

velek Lidihez. Kalligram. 
ISBN: 80-7149-512-3 fûzött: 2500 Ft 

Szlovénia, Horvátország, Isztria [Kart. dok.].
+ kemping. 1: 500 000. Cartographia. 
ISBN: 963-352-459-8 CM 950 Ft 

T
Takács Erika: Anglicizmusok; Amerikanizmu-

sok. Angol nyelvi szótára: [5000 szófordula-
tot, mondatszerû kifejezést, közmondást tar-
talmaz angol-magyar példamondatokkal].
Könyvmíves Kvk. 
ISBN: 963-9262-57-9 kötött: 1380 Ft 

Takács Tibor: Isten molnára. Versek. Bíró. 
ISBN: 963-9289-62-0 fûzött: 1307 Ft 

Takáts Sándor: Régi magyar nagyasszonyok.
2. kiad. Corvina. 
ISBN: 963-13-5106-8 fûzött: 2500 Ft 

Taraczközi István: Adzsna. A bioenergetika
nagykönyve. T. Orion. 
ISBN: 963-202-798-1 kötött: 14000 Ft 

Távolról a Mostba. Vallomások Ady Endrérôl.
M. Irodtört. Társ. (A Magyar Irodalomtörté-
neti Társaság kiskönyvtára 16.) 
ISBN: 963-8518-77-4 fûzött: 750 Ft 

Thinnes, Gerhard: Gyümölcsfák metszése. 2.
kiad. Ciceró. (Falu-kertész) 
ISBN: 963-539-236-2 fûzött: 1290 Ft 

Thomka István: A mellkasi fájdalom. Angina,
infarktus. B+V Lap- és Kvk. (Képzett beteg
könyvek) 
ISBN: 963-7746-95-1 fûzött: 1290 Ft 

Tisza István: Válogatott politikai írások és be-
szédek. Osiris. (Millenniumi magyar történe-
lem. Politikai gondolkodók) 
ISBN: 963-389-153-1 kötött: 3800 Ft 

Tôkés Béla – Dónáth-Nagy Gabriella: Kémiai
elôadások és laboratóriumi gyakorlatok.
Scientia/ Sapientia EMTE Mûszaki és Hu-
mán Tud. Kar Gépészmérnöki Tanszék. 
ISBN: 973-85750-6-0 fûzött: 2240 Ft 

Történelmi szemléltetôanyag az elsô világhá-
ború korából. Fekete Sas: M. Ped. Társ. 
ISBN: 963-9352-41-1 kötött: 1490 Ft 

Treuillé, Eric – Erath, Birgit: Barbecue. Grille-
zés otthon és a szabadban. Gabo. 
ISBN: 963-9421-62-6 kötött: 5980 Ft 

U
Ugróiskola. Angol mesék. Filum. 

ISBN: 963-8347-95-3 kötött: 990 Ft 
Új kortárs magyar színész lexikon. Váltl. után-

ny. Magazin. 
ISBN: 963-00-5148-6 kötött: 2960 Ft 

Urwin, Derek W.: A közös Európa. Az európai
integráció 1945-tôl napjainkig. Corvina.
(Egyetemi könyvtár) 
ISBN: 963-13-4554-8 fûzött: 2300 Ft 

V
Vágvölgyi B. András: Eörsi István. Kalligram.

(Tegnap és ma: kortárs magyar írók) 
ISBN: 80-7149-523-9 fûzött: 1600 Ft 

Valószínûségszámítás. Matematika közgaz-
dászoknak: [fôiskolai tankönyv]. 12. kiad.
Nemz. Tankvk. 
ISBN: 963-19-4155-8 fûzött: 1148 Ft 

Varga Rudolf: Szörnyek, szavak. Saluton. 
ISBN: 963-206-497-6 fûzött: 1200 Ft 

Várnai György: Kôtábla, deszkapalánk, vas-
függöny. Makkabi. 
ISBN: 963-7475-80-X fûzött: 980 Ft 

Vassy Zoltán: Utazás Paramerikában. Typo-
tex. 
ISBN: 963-9326-70-4 fûzött: 1850 Ft 

Védère d'Auria, Pascale: Visszatér a fecske.
Canissa. (Mesél a tanya) 
ISBN: 963-9379-13-1 kötött: 850 Ft 

Vissi András: Az Európai Unió agrárrendsze-
rének mûködése egy osztrák családi gazda-
ság példáján. BDF Európa-tanulm. Közp. 
fûzött: 7500 Ft a 12 füzet együtt 

Vollmar, Klausbernd: Az enneagram kéziköny-
ve. Bioenergetic. 
ISBN: 963-9343-78-1 fûzött: 1700 Ft 

W
Wass Albert: Tavaszi szél és más színmûvek.

Kráter Mûhely Egyes. (Wass Albert életmûve
19.) 
ISBN: 963-9472-22-0 kötött: 1780 Ft 

Whiteley, Linda: Van Gogh élete és mûvésze-
te. Kossuth. 
ISBN: 963-09-4397-2 fûzött: 1890 Ft 

Wilson, Jacqueline: Szerelmes lányok. Ani-
mus. 
ISBN: 963-9307-75-0 kötött: 1490 Ft 

Wurts, Janny: A ködszellem átka. 1. köt. Be-
holder. 
ISBN: 963-9399-33-7 fûzött: 1598 Ft 

Y
Young, Lailan: Beszél az arc. Arcelemzés min-

denkinek. Szukits Kv. 
ISBN: 963-9441-49-X fûzött: 1190 Ft 
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KuKkantsonkönyveinkbe
a Könyvfesztivál 115 sz. standján!

Sütögetés lávakövön!  
64 oldal, végig színes, kötve 1400 Ft
„Technikai” szakácskönyv-sorozatunk, a „Kátay
szakácskönyvek” új darabja egy újabb érdekes és
egészséges eljárással ismertet meg, változatos és
ízletes receptekkel.

Köves J. Julianna: Háztartás A-Z
240 oldal, B/5, kötve, kb. 2980 Ft
Ez a háztartási kislexikon sok száz éves prak-
tikumokat és új, modern ötleteket egyaránt tar-
talmaz. Az eligazodást piktogramok is segítik.

Zsigray Julianna: Erzsébet, magyar királyné
Kb. 600 oldal, kötve, kb. 2400 Ft
Ferenc József gyönyörû feleségérôl, a legendás
Erzsébetrôl sok könyv jelent meg az elmúlt évek-
ben is, de valamennyi közül kiemelkedik Zsigray
romantikus, szép regénye.

Alan Marshall: Én is versenyt futok a széllel
Kb. 320 oldal, kötve 1800 Ft
Unikum Könyvek
Az ausztrál író gyermekparalízise miatt nem
követhette apja sportolói pályáját. Nagy akarattal
megtanult úszni és lovagolni, sôt, tolókocsiban
labdajátékokban is részt vett. Egészséges derûvel
írja le, hogy egy mozgáskorlátozott fiú hogyan él
végül teljes emberi életet. A regény televíziós vál-
tozata világszerte nagy sikert aratott. 

L’HARMATTAN KIADÓ
Borsos Béla: Ázsiától Ázsiáig
– Tibet, Nepál, India 2250 Ft
A három muzsikus cigány – Babos
István meséi, cigány népmesék 3200 Ft

GONDOLAT  KIADÓI KÖR
Kapitány Ágnes – Kapitány Gábor:
Magyarságszimbólumok 2500 Ft
Szvetelszky Zsuzsanna: A pletyka 2400 Ft

ELTE–EÖTVÖS KIADÓ
Dukkon Ágnes: Régi magyarországi
kalendáriumok európai háttérben 2500 Ft
Perczel György (szerk.): Magyarország
társadalmi-gazdasági földrajza 6500 Ft

ÖNKONET KIADÓ
Dr. Spencer Kagan:
Kooperatív tanulás 4700 Ft
Vekerdy Tamás: Zsidó könyv
– Töredékek zsidó-ügyben – 1956
Laikus töredékek
a liberális gondolatról 2300 Ft

ISTER KIADÓ
Balázs Géza:
Nyelvünkben a világ 1500 Ft
Tandori Dezsô:
Sohamár. De minek? 1600 Ft

K.u.K. Kiadó
1138 Budapest, Népfürdô u. 15/e

T/F: 239-1189, 359-1634, www.kukkanto.hu

1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16. Tel.: 486-1525
E-mail: konyvpont@axelero.hu



SIKLÓSI HORVÁTH KLÁRA MÛVEI

FUIT
regény két részben

287 oldal, 880 Ft
(Navigátor Kiadó)

Egy család nem mindenapi ka-
landjai a második világháború-

ban, és az azt követô néhány év
története – gyerekkori álmok, lé-
ket kapott hitek, eszmények, el-

süllyedt életek. A soha már, meg-
ismerhetetlen VOLT.

Zsuzsi néni, a nagy tol-
mácsnemzedék tagja,
több évtizedes fordítói
munkája közben számta-
lanszor találkozott a jó
modor, az elôzékenység
és a helyes magatartás elô-
nyeivel. Munkája során
bejárta a világot, közelrôl
szemlélte jó néhány or-
szágban az örök emberi
értékek egyetemes voltát.

A kiadó ismerettárnak és
kalauznak egyaránt
ajánlja ezt az olvasmá-
nyos illemtankönyvet
mindazoknak, akik szá-
mára gyorsan változó
21. századi világunkban
még fontosak az idôtálló
emberi értékek, szeret-
nék megismerni és betar-
tani az örök érvényû vi-
selkedési normákat.

2003, A/5, kartonált,
234 oldal, 1960 Ft

A Széphalom Könyvmûhely a Nemzetközi Könyvfesztivá-
lon

(2003. április 24–27.)

Különtermes programjaink:

Április 25. 16–17 óra, Brahms-terem: Jókai Anna olvas fel új mûveibôl.
Beszélgetés a Ne féljetek c. regény 13. kiadása alkalmából.
Április 26. 15–16 óra, Lehár II. terem: Bengt Emil Johnson svéd költô
Szivárványpartitura c. verseskönyvének bemutatója. Beszélgetés a feszti-
válra Budapestre látogató költôvel.
Április 26. 16–17 óra, Lehár II. terem: Várkonyi Nándor: Sziriat oszlo-
pai címû mûvének cenzurázatlan kiadásáról Miklóssy Endre, dr. Várko-
nyi Péter és Mezey Katalin beszél.
Április 27. 11–12 óra, Lehár I. terem: Wessel Krul: Huizinga – egy kora
ellen küzdô történész  címû kötetet bemutatja: Gera Judit tanszékvezetô
egyetemi tanár és Balogh Tamás  mûfordító.
Április 27. 15–16 óra, Brahms terem: Jaan Kross észt író Hamutartó
címû elbeszéléskötetének bemutatója. Köszöntôt mond: Toivo Tasa

Köteteink 20% engedménnyel megvásárolhatók
a Könyves Szövetség R/1 standján.

Címünk: 1068 Bp. Városligeti fasor 38.
T/Fax: 351-0593, iroalap@interware.hu

DEDIKÁLÁSAINK:
Április 25. péntek,16 óra: Vasy Géza: Költôi pályák
ÁPRILIS 26. szombat,17 óra: Szemadám György: Ezredfordulós írások

A széptermetû guberáló
regény
202 oldal, 980 Ft
(Kráter Mûhely Egyesület)

A sodró lendületû írás több
idôsíkban játszódik, egy ka-
maszlány iskolásévei az ’50-es
években, a guberáló jelen idejû
létezése, valamint a hôsnô nap-
lóba foglalt háromszólamú
regény-fúgája.

Siklósi Horváth Klára a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon
2003. április 25-én 15-16 óra között a

KÖNYVHÉT A 39. standján dedikálja mûveit.

A Tinta Könyvkiadó újdonsága 

A Tinta Könyvkiadó könyvei 20 % kedvezménnyel megvásárolhatók a kiadóban:
1116 Budapest, Kondorosi út 17. Tel.: 371 05 01; Fax: 371 05 02 www.tintakiado.hu

Gedényi Zsuzsanna
Zsuzsi néni illemtankönyve
Örök értékek nyomában



Szeretettel várjuk régi és új olvasóinkat,
a kíváncsiskodó látogatókat a Könyvfesztiválon !

Fekete Sas Kiadó

Visky András:
Júlia. Párbeszéd a szerelemrôl

Visky András megrázó erejû
drámájában az erdélyi magyarság
közelmúltja tárul fel egy asszony, egy
családanya és feleség monológjában. A
költôi szöveg elevenen izzik a
történelem száraz tényeivel szemben.
A darab díjat nyert a Magyar Rádió
hangjátékpályázatán. A Júliát 2002-ben
a Thália Színház és a Kolozsvári
Magyar Színház közös produkcióként
vitte színre Szilágyi Enikôvel. A kötetet
az elôadás felkavaró képei illusztrálják.
2100 Ft

Visky András dedikálja Júlia címû könyvét 2003. április 24-én 16 és 17
óra között a Könyvhét standján (Fszt. A39).

A Felkelô Nap Háza
Világsláger népdalok

Népszerû dallamokat találhat
meg az olvasó ebben a kis kötet-
ben. Fábri Péter fordításai mellett
közöljük az eredeti szövegeket és
a dalok gitáros kottáit; hogy ne
halandzsázzuk a közkedvelt My
Bonnie, a Felkelô Nap Háza, a
Hava nagila vagy az Ohio szöve-
gét, s ne csak a refrénjét énekeljük
a Jingle Bells vagy a Ma come
balli bene bimba daloknak!
1650 Ft

A Felkelô Nap Háza címû dalos-könyv „megszólaltatója”,
Kováts Kriszta és fordítója, Fábri Péter dedikál 2003. április 26-án
16 órától a Könyves Szövetség standján (Fszt. R/1). 

A dalokat Kováts Kriszta elôadásában 2003. április 27-én
16 és 17 óra között hallhatják a Brahms teremben,

a könyvet Fábri Péter mutatja be.

Andreï Makine
A francia hagyaték
Fordította: Szoboszlai Margit
Ára: 1600 Ft

Andreï Makine
Amour-parti szerelmesek
Fordította: Szoboszlai Margit
Ára: 1300 Ft

Andreï Makine
Olga Arbelina bûne

Fordította: Szoboszlai Margit
Ára: 1050 Ft

Andreï Makine
Keletsirató
Fordította: Szoboszlai Margit
Ára: 1870 Ft

Andreï Makine
Sorsszimfónia
Fordította: Szoboszlai Margit
Ára: 1750 Ft

Andreï Makine, a világhírû francia író a Franci-
Art rendezvénysorozat keretében a Budapesti
Nemzetközi Könyvfesztivál vendége. Szeretettel
várja minden olvasóját a Kongresszusi Központ
Liszt Ferenc termében 2003. április 26-án, szom-
baton 15 órakor. Az íróval Várkonyi Benedek

újságíró beszélget. A beszélgetést követôen a szerzô az AB
OVO standjánál (334. sz.) dedikálja könyveit.



Utam Lhaszába
1990 Ft
A neves francia orientalista regényes
útleírása arról, hogyan jutott el Tibet
külföldiek elôl elzárt fôvárosába.

Fekete mágia, szerelmi mágia 
2580 Ft
Regény a mágikus és misztikus Tibetrôl,
szerelemrôl
és varázslatokról. Elôször magyarul!

Az öt bölcsesség lámája
1890 Ft
Alexandra asszony regénye valós
dolgokról és megtörtént
varázslatokról, a század eleji Tibetben.
Orient express sorozat

Nem eszik a gyerek! Mit tesz egy jó anya?
Friss, étvágygerjesztô étellel kínálja és ügyel arra, hogy az könnyen emészthetô és tartalmas legyen.

Nem olvas a gyerek?
A megoldás ugyanaz.

Kínáljunk neki:
– friss szellemben íródott

– csábító küllemû

– számára emészthetô

– tartalmas könyveket!

A

Minerva Nova Kiadó
6273 Szeged Gál u. 18.

Tel.: (62) 551-132, Fax: (62) 551-139
e-mail: minervanova@mail.tiszanet.hu

kínálata – gyerekeknek való, mégis maradandó

KÖNYVFAKASZTÓ KIADÓ
tel: 06/20 315 9440, fax: 253-8391
1660 Budapest, Pf. 446.
e-mail: konyvfakaszto@axelero.hu
honlap: www.konyvfakaszto.rt.hu

A Könyvfakasztó Kiadó ajánlja
Alexandra David-Neel könyveit:



Sebeôk János: SÁRKÁNYVIADAL
Harmadik, javított, átdolgozott kiadás
Fr/5, 324 oldal, 1980 Ft
Ez az a regény, amivel Sebeôk János
1980-ban berobbant a magyar irodalom-
ba. Ez az a regény, melyet a szerzô 1976-
77-ben írt. Ez az a regény, amirôl a Szép-
irodalmi Könyvkiadó akkor frissen fölvett
szerkesztôje nem akarta elhinni, hogy egy
nagykamaszé. Avagy mégsem ez az a re-
gény. Sebeôk János volt oly merész újra-
formázni. Nem retusálta, hanem restau-
rálta. A restaurátor mindig az eredeti
szándékra kíváncsi. Az érett Sebeôk is a
nagykamasz eredeti szándékaira volt kí-

váncsi. A hivatástudatról, a szenvedélyrôl, a függésrôl és a kiszolgál-
tatottságról szól ez a regény. A bátorság és s félelem hatalmáról. A
fogyasztói társadalom hagyomány- és természetpusztító erejérôl. Az

ôstermészet és az ember, az öntudatlan és
a tudatos örök szerelmérôl. A lelkiismeret-
rôl és a bûnrôl. S fölveti a kérdést: miképp
kezdhetjük újra, ha egyszer minden oda-
veszett? S vajon önbeteljesülésünkért sza-
bad-e átgázolni másokon? Érvényes kérdé-
sek és egy máig érvényes regény.

Karen McCombie: Ally világa 1.
A múlt, a jelen és egy furcsa család
(Tök jó könyvek)
A/5, 190 oldal, 1590 Ft
Több kötetes, Dél-Londonban játszódó,
kamaszlányokhoz szóló, kedves, szeretni-
való hôsök hétköznapi életérôl szóló re-

gényciklus elsô kötete: a négy Love-
lány családja és barátaik élete. A külön-
bözô korú tinédzserlányok és öccsük
olyan kalandokba keverednek, melyek
olykor erejüket is meghaladó helyzetek-
be sodorják ôket.

Karen McCombie: Ally világa 2.
Randi, buli és a papa titka 
(Tök jó könyvek)
A/5, 170 oldal, 1590 Ft
A sorozat 2. kötete; fô konfliktusa,
hogy a gyerekek anyja évek óta csa-
ládmentô feladatokkal foglalkozik, a
világ különbözô országaiban, de a sa-
ját gyermekeit a biciklikereskedô apá-
ra hagyja, akinek a gyerekek – téves –
feltevése szerint új partnerkapcsolata
szövôdik.

Jenny Carroll (Meg Cabot):
Fedôneve: Kasszandra
(Hívószám 1-800)
(Tök jó könyvek)
A/5, 288 oldal, 1690 Ft
A Jenny Carroll (Meg Cabot): Tudom,
hol vagy! címû kötetben (megjelent
márciusban) megismert szereplôk, jele-
sül Jessica, egy nyári ifjúsági táborból
megszökik, hogy egy ötéves eltûnt kis-
lányt felkutasson. Eközben ismét
összeütközésbe kerül az FBI-jal, sôt,
életveszélyes helyzetbe is kerül.

Ciceró Könyvstúdió 1133 Bp., Pozsonyi út 61. T/F: 239-0180, F: 329-0879 E-mail: cicero@axelero.hu

A CICERÓ KÖNYVSTUDIÓ AJÁNLJA



A Helikon Kiadó
a Könyvfesztiválon

Keresse könyveinket az A 11-es standon

Az afrikai világ
atlasza 
Soha még magyar
nyelven ilyen alap-
könyv nem jelent
meg
Mûvelôdéstörténeti
atlasz sorozat
5800 Ft

Afrika messze van?
Könyvbemutató
április 26-án
14 órakor
a Liszt teremben,
közremûködik
Lángh Julia és Sárkány Mihály

Hadas Miklós:
A modern férfi születése
Könyvbemutató április 26-án 11 órakor a Lehár teremben,
közremûködik Lafferton Emese, Karády Viktor és a szerzô

Jeff Crume:
Az internetes biztonság
belülrôl.
Amit a hekkerek titkolnak
320 oldal. Ára 5500 Ft

Kis Balázs: 
Windows XP haladókönyv
haladó szoftverhez
400 oldal. Ára 5500 Ft 
Várható megjelenés:
április vége.

Lovassy Zsolt
– Füzessy Tamás:
Microsoft Exchange-kézikönyv
MS Exchange 2000 Server 
MS Exchange Server 2003
(Titanium)
MS Share Point Portal Server
Kb. 600 oldal. Ára kb. 7000 Ft 
Várható megjelenés: április vége.

Project 2002 lépésrôl lépésre
CD-vel. Kb. 550 oldal
Ára kb. 8000 Ft.
Várható megjelenés:
április vége.

Az Oxford University Press 
ajánlata a Könyvfesztiválra!

Dominoes 
könnyített 
olvasmány 
sorozat

Akciós ára: 550 Ft

Gazdagon illusztrált, szintezett
olvasmánysorozat szépirodalmi és 

ismeretterjesztô történetekkel

OXFORD UNIVERSITY PRESS

1113, Budapest Tarcali u. 20.
Telefon: 466 70 80 Fax: 372 01 68
e-mail: oxford@mail.datanet.hu

www.oup.hu

Figyelje folyamatosan weblapunkat! www.szak.hu
Szak Kiadó Kft. � 2060 Bicske, Diófa u. 3. 

� 06 22 350-209 (fax is) • 06-22-565-310 • info@szak.hu •
www.szak.hu

A Szak Kiadó a Könyvfesztiválon





A Dénes Natur Mûhely
ajánlata

Schmidt Egon:
Varangy a papucsomban 2300 Ft

Apró gyermekkorom óta érdekelnek az állatok,
járom a természet kanyargó, mindig újat kínáló
ösvényeit, és gyûjtöm azokat a megfigyeléseket,
melyeket az ott élô madarak és más állatok
nyújtanak számomra. Könyvem szereplôi is
egyszerû, hétköznapi állatok, és a leírtak biz-
tosan nem számítanak szenzációnak. Éppen
ellenkezôleg: olyan megfigyelések, történetek
kerültek a kötetbe, amelyek bárki számára
elérhetôek, illetôleg átélhetôek, ha az illetô nyi-
tott szemmel és füllel jár a természetben. És
talán ez lehetne a könyv ki nem mondott célja
is. Felhívni a figyelmet arra, hogy nem csak a
távoli, egzotikus tájak rejtegetnek sok szépet és
érdekeset az odalátogató természetbarát számá-

ra, de a hazai erdôket és mezôket járva is nagy, tarka csokorba gyûjthetjük
az ott lépten-nyomon elénk táruló, talán hétköznapi, de mégis szép és
maradandó élményeket.

Schmidt Egon:
Kócsagok birodalma
1800 Ft

Schmidt Egon:
A vadászat mellékszereplôi
2200 Ft

Kittenberger Könyvesbolt
1011 Budapest, Mária tér 3.
Telefon: 201-3720

Korlátozott számban
ismét kapható!
Osvát Ernô: Az elégedetlenség könyvébôl
Összegyûjtött írások

302 oldal, kötve 1200 Ft

Megrendelhetô a szerkesztôségben:
1114 Budapest, Hamzsabégi út 31.
Telefon/fax: 466-0703
A megrendeléseket postán, utánvéttel
teljesítjük, a postaköltséget felszámítjuk.



A Librotrade Kft  a jánl ja
Oxford University Press

Oxford angol–magyar szótár nyelvtanulóknak
(szerk. Philips, Janet) 3662 Ft

Librotrade Kft.
Magyar–angol, angol–magyar zsebszótár
(szerk. Sáradyné Kántor Judit, Sárady Gyula) 1800 Ft

Forever Kiadó
Faludy György: My Happy Days in Hell 3500 Ft
Sorstalanság angol, német, olasz és spanyol nyelven
Kertész Imre: Fateless 7459 Ft
Kertész Imre: Roman eines Schicksallosen 3227 Ft
Kertész Imre: Essere senza destino 9181 Ft
Kertész Imre: Sin destino 7613 Ft

Angol nyelvû irodalom
Rober James Waller: A Thousand Country Roads 2704 Ft
Joanne Harris: Coastliners 2163 Ft

1173 Budapest, Pesti út 237. Telefon/fax: 257-7777

Bächer Iván dedikálja

április 27-én, 14 órától

a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon,

a Könyvhét standján (A 39)

a Göncöl Kiadónál megjelent könyveit

EGYENLÍTÔ
Társadalomkritikai és kulturális folyóirat
A Politikatörténeti Alapítvány folyóirata. Kiadja a Napvilág
Kiadó. 48 oldal; 390 Ft; megjelenik kéthavonta. Megrendelhetô a
Kiadónál: 1051 Budapest, Alkotmány u. 2.; Telefon: 311–4866;
301–0577; fax.: 353–2019; e-mail: napvilagkiado@axelero.hu.

Minden közösségi cselekvés rendsze-
rint valamilyen hiányérzetbôl fakad.
Folyóiratunkat is ilyen elégedetlenség
hozta létre. Évek óta azt tapasztaljuk,
hogy a mai magyar szellemi életben
nincsenek kellô súllyal jelen a korsze-
rû baloldali értékeken alapuló tár-
sadalomkritikai gondolatok. A mérleg
nyelve látványosan az apológiák felé
billen, noha ezt sem a világ, sem a
magyar társadalom állapota nem
indokolja. Veszélyes reakcióként
ugyanakkor irracionális és szélsôséges
eszmék terjedését érzékeljük, köztük
olyanokét is, amelyek a történelem
legsötétebb idôszakait idézhetik fel.
Meggyôzôdésünk, hogy a helyzet

megérett a változásra. Lapunkkal azt kívánjuk bizonyítani, hogy
ezeket a szellemi aránytalanságokat igényes írásokkal és képekkel
ki lehet, és ki kell egyenlíteni.

Olvasóink táborába hívjuk mindazokat, akik nem érik be sem
az apológiákkal, sem a „meg nem gondolt gondolatokkal”, és
elutasítják a szélsôségeseket. Mindazokat, akik egy igazságosabb,
a természettel összhangban élô emberi világért gondolkodni,
tenni is képesek.

Keresse az új lapot a Könyvfesztiválon
a Napvilág Kiadó standján (P/19)!

ÚJ FRIGORIA ÚTIKÖNYVEK

FRIGORIA Könyvkiadó, 1536 Budapest, Pf. 219.
Telefon/fax: (36-1) 203-0915. E-mail: frigoria.kiado@axelero.hu

Honlap: www.alarmix.org/frigoria

Dél-dunántúli
kerékpártúrák

Egy könyv a különös kapcsolatokról
Egy könyv a kicsi világokról
Egy könyv a világokat összekötô hidakról

MARK BUCHANAN
NEXUS
avagy kicsi a világ
a hálózatok úttörô
tudománya
Fordította: Kepes János
Ára: 2900 Ft

Utazik a vonaton, szóba
elegyedik útitársával,
és kis idô múlva közös
ismerôsre bukkannak.
Milyen kicsi a világ,
mondják ilyenkor, és
meglepôdnek. A Nexus
arról szól, hogy ez nem
meglepô, hanem

szabályszerû. „Ezen a bolygón
mindenkit mindenkitôl csupán hat
ember választ el… Az Egyesült

Államok elnökét.
Egy velencei
gondolást. De
nemcsak a nagy
neveket. Akárkit.
A bennszülöttet
az ôserdôben.
A tûzföldit.
Az eszkimót.
A földön bárkivel
hat szembôl álló
lánc kapcsol
össze. Jelentôs
gondolat.”

Megjelenik
a Budapesti
Nemzetközi
Könyvfesztiválra!

Kerékpárral a
Fertô tó körül

Dunakanyar
és környéke




