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Móra Ferenc
Az égbelátó
(Zsiráf könyvek)

60 p., ill. Békés Rozi
„Barinkai tanár úr egyszer az esztendô vége

felé azzal lépett be az iskolába: – Aki az idén
a legderekabb legény lesz köztetek, az kap

tôlem egy égbelátót.” Vajon mi lehet az az
égbelátó, és ki lesz az a derék, aki megnyeri?

980 Ft

Fekete István
A koppányi aga
testamentuma
(Fekete István mûvei)
176 p., ill. Gyôrfi András
Párviadallal kezdôdik a romantikus
elemekkel átszôtt történelmi regény,
amely hitelesen mutatja be a dunántúli
végvári harcok hétköznapjait.
A koppányi vár török urát, Oglut
megöli az apja halálát megbosszuló
Babocsai László. A halálra sebzett

török tiszt utolsó perceiben békejobbot nyújt ellenfelének,
és arra kéri, hogy leányát, Zsuzsát, vegye gondozásba.
1390 Ft

Petôfi Sándor
János vitéz

(Móra Aranykönyvek)
117 p., színes ill. Róna Emy

A magyar költészet egyik remekmûve.
Egyike az elsô hallott meséknek, az elsô

olvasmányoknak, az elsô színházi
élményeknek.

1590 Ft

Romhányi József
Doktor Bubó
139 p., ill. Ternovszky Béla
Bubó kitûnô minôsítésû orvosi
diplomát nyert. Az általános orvosi
tudományok gondos elsajátításán
túl lélektani ismeretekben is rendkívüli
elôrehaladást mutatott, mint
a történetekbôl látni fogjuk…
1590 Ft

Janikovszky Éva
Velem mindig történik

valami
40 p., színes ill. Réber László

„Amikor apukám azt mondja,
hogy gyere csak ide, kisfiam, beszélni
akarok veled, akkor már biztos, hogy

baj van. Mert ha nincs baj, akkor
nem mondja, hogy beszélni akar
velem, hanem mindjárt beszél.”

1590 Ft

A család könyvespolcára
A Móra Kiadó ajánlja

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!
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■ Megyünk bele a nyárba. Mire e sorok
megjelennek, túl leszünk kéthetes nyári
szünetünkön (elôzô számunk július 10-én
jelent meg), és mondhatnánk akár (majd
akkor, augusztus 7-én), hogy bizony már
kifelé megyünk a nyárból, bár még esélye-
sek vagyunk némi kánikulai idôszakokra,
meg a pesti plázsra, ha megvalósul a nagy-
szabású, párizsi mintára kialakított, ten-
gerparti hangulatot idézô rendezvény az
Újpesti rakparton.

A nyár a pihenés, a vakáció évszaka, alig-
hogy túl vagyunk rajta, már a következô-
re várunk. Most ugyan még itt a nyár, de
a következô nyár elôtt még jön az ôsz, az
új kulturális évad eseményeivel, újdonsá-
gaival…  a munkával.

Ilyen kellemes meleg nyári napon ösztö-
nös késztetést érzünk arra, hogy elhesse-
gessük magunktól az ilyen komoly gon-
dolatokat, és inkább a nyár örömeinek ad-
juk át magunkat. Azt hiszem, az ismert
mese minden erkölcsi tanulságának isme-
retében és azzal egyet is értve, ilyenkor
mégis a tücsök áll közelebb szívünkhöz,
semmint a szorgos hangya, hogy La Fon-
taine klasszikus fabuláját idézzem.

Pedig, tetszik, nem tetszik, megint egy
évig a „szorgos hangyaság” sorsa vár mi-
ránk, mielôtt újra „tücskök” lehetünk egy
hétig. 

Gondolkodjunk hát mégis komolyan.
Mit ígér – így elôre – „hangyaságunk” a
nyár után, az új szezonra. Ha alaposan el-
töprengünk rajta, látnunk kell: sok jót
nem, az biztos.

Lesz mivel megbirkóznunk ôsztôl, en-
nek elôjelei már most láthatók, még cím-
szavakban sem kell felsorolnom, hogy mi-
re gondolok, a tömegkommunikáció min-
den eszköze a problémákat tudatosítja
bennünk, úgyhogy az az érzésem, egy át-
lagos tévénézô, újságolvasó mintegy
gombnyomásra, sorolni tudná maga is
azokat az egész magyar társadalmat foglal-
koztató gondokat, amelyeknek megoldása
vár ránk a nagy nyári szünet után.

Szûkebb köreinkben, a könyvszakmá-
ban is jó néhány olyan kérdés gyûlt össze
az idôk során, melyeknek megválaszolása
már nem halogatható túlságosan sokáig.

Ámde addig is, tegyük félre a gondokat,
örüljünk a nyárnak… 

Mi szorgos hangyák is, hadd hegedül-
jünk egy kicsit!

Kiss József

Hegedülô hangya



■ – Korán, 19 évesen kezdett
publikálni. Nagyon sûrû, telt le-
vegô vette körül…

– Személyesen nagyon sok
nagy írót ismerhettem, mert
az Új Írásban jelentem meg
elôször, és oda tartozónak
éreztem magam. Létezett az
Új Írásnak baráti köre is, ahol
havonta lehetett találkozni
ezekkel az emberekkel. Rám
legnagyobb hatással Gál Ist-
ván, a mára már elfeledett, de
akkor elismert író volt, renge-
teget tanultam tôle. Ô volt a
prózarovat vezetôje is, és mel-
lesleg a szomszédomban la-
kott. Sokat sétáltunk és beszél-
gettünk együtt, minden íráso-
mat megmutattam neki. Na-
gyon jóban voltam Mándy
Ivánnal is. Neki írást nem mu-
tattam, de rengeteget beszél-
gettünk irodalomról, köny-
vekrôl. Ugyanezt mondhatom
Örkénnyel kapcsolatban is.
Mikor – politikai okokból –
nem vettek fel a bölcsészkarra,
elmentem egy évre nyomdász-
ipari tanulónak. Nos, abban a
nyomdában nyomták a legel-
sô egyperceseket. Még ólom-
ban elolvastam ôket. Nem
volt könnyû, abban a fázisban
még fordítva vannak a betûk,
és iszonyú nehéz a lapokat tar-
tani. Fôképp egy teherlift-
ben… Amikor ’69-ben publi-
kálni kezdtem, nagy divatja
volt az amerikai prózaíróknak,
az „Elveszett nemzedéknek”.
Rám is hatott mind Heming-
way, mind Faulkner, valamint
Sherwood Anderson és Gert-
rude Stein is. Aztán lassan át-
tevôdött az érdeklôdésem az
orosz klasszikusokra, Csehov-
ra, Dosztojevszkijre, Tolsztoj-

ra. Ez a lista máig tartja magát,
kiegészülve a latin-amerikaiak-
kal, Marquezzel, Llosával és a
többiekkel. A közelmúltban el
is kezdtem spanyolul tanulni
a kedvükért, de ez elakadt bi-
zonytalan idôre.

– Mi mûködött akkor másképp?
– Akkoriban az irodalmi élet

még létezett. Ez azt jelentette,
hogy minden fiatal író válasz-
tott magának egy mestert. A
mester nem azt jelentette,
hogy talál egy olyan alkotót,
akit utánoznia kell, hanem
hogy megtalálja azt az írót,
akinek megmutathatja az írá-
sait, és akivel meg is vitathat-
ják azokat. Éjszakákat átvitat-
koztunk irodalmi kérdésekrôl,
például arról, hogy hány sza-
vas egy ideális cím. Egyre s
másra persze egyedül is rájön
az ember, csak magától nem
gondolkodik el ilyesmiken.
Ebben a körben engem Öcsi-
nek hívtak, ami zavart, de to-
leráltam, hiszen nagyon sokat
kaptam tôlük. Voltak termé-
szetesen ellenvetéseim is, de
nagyon hálás vagyok azért,
hogy ezeken az „irodalom-
órákon” részt vehettem.
Mindezen évek alatt filmdra-
maturg voltam az Objektív
Stúdiónál, és ott legalább
ennyit tanultam. Ott ugyan
filmekrôl volt szó, de az a fil-
mes nemzedék nagyon olva-
sott volt, elég csak a követke-
zô rendezôkre utalnunk: Sza-
bó István, Kósa Ferenc, Sára
Sándor, Gazdag Gyula, Rózsa
János. Velük heti rendszeres-
séggel beszéltünk arról, mi a
jó szerkezet. Ott hallottam
Makk Károlytól a következôt:
Egy jó történet kapcsán leg-

alább hétszer fel lehet tenni
azt a kérdést: és akkor mi tör-
tént azután. És erre a kérdésre
a történetnek kell tudni vála-
szolnia. Makk szerint egy jó
mûbe kell hét fordulat. Én ezt
elfogadtam, és minden regé-
nyemnél meg is tartom. Szó-
val rengeteg mindennel gazda-
godtam ezekben a társaságok-
ban. Aztán hosszabb ideig
Amerikában éltem, és mire
hazajöttem, megszûnt ez a faj-
ta társasági modell. Azóta
nagyon magányos vagyok a
szépirodalomban. 

– Vámos Miklóst az úgyneve-
zett magasirodalom valahogy
nem fogadja be. Többször nyilat-
kozta már, hogy tisztán érzi ezt.
Vajon mi lehet ennek a fajta tá-
volságtartásnak az oka?

– Sok oka van, sok hibát kö-
vettem el pályám során. Elsô-
ként is nem tudtam, hogy mi-
kor 19 évesen az Új Írás teljes
mellszélességgel bevállalt,
ezen idôsebb alkotók halálo-
san megsértôdtek. Én pedig
nem tettem semmit a kialakult
helyzet ellen. Ráadásul ugyan-
ekkor sok jel mutatott arra,
hogy én egy kis pártkáder va-
gyok. Lengyel József befolyá-
sos párttag írt egy hozsannázó
nyílt levelet elsô novelláim
megjelenése után, melyek fö-
lött az életrajzban azt írták: Új
szerzônk nyomdászipari tanu-
ló. Azt elfelejtették hozzáten-
ni, hogy azért, mert nem vet-
ték fel a bölcsészkarra, mert
deklasszált elem. A második
csomag az lehetett, hogy a
hetvenes évek második felé-
ben erôteljesen elkezdtem fog-
lalkozni a zsidósággal. Ez va-
lahogy nem volt téma akkori-
ban. Jött is a reakció: hát igen,
a zsidó. Ez nem feltétlenül
számított antiszemita bélyeg-
nek, de mégiscsak bélyeg volt.
Aztán jött a Gerilla együttes –
ahol Vámos Tibor néven sze-
repeltem –, ami rengeteg félre-
értésre adott okot, sokan balos
dolognak tartották. Mire eze-
ket ledolgoztam, jött a Film-
gyár. E munkahelyen tisztesen
meg lehetett élni akkoriban,
míg a többiek nyomorogtak.
Írtam egy filmet, a Csók anyut,
ami bejárta a világot, tehát ez-
zel nekem konvertibilis valu-
tám lett. Nem a honoráriumra
gondolok persze, mert azt
nem adták oda. Ha megvették

egy filmedet, akkor adtak egy
papírt, hogy most kapnál két-
százezer nyugatnémet márkát.
De mivel szocializmus volt,
nem kaptál, hanem ennek az
összegnek tíz vagy húsz száza-
lékát az OTP-nél megvehet-
ted. Mi ezt mindig meg is vet-
tük, mert útlevelet jelentett,
kijárást Bécsbe, könyveket stb.
Mire ezt is ledolgoztam, jött
Amerika, ahol újságíróként,
egyetemi tanárként és íróként
éltem. Valahogy nem tört
össze a rendszerváltás. Mikor
hazatértem, két kiadó, a Szép-
irodalmi és Magvetô összeom-
lott, az egyik az én egyik kézi-
ratomra, így hát alapítottam
magam egyet, létrejött az Ab
Ovo. Az írók azt mondták,
hogy az ô vérükön élek, mi-
közben akkoriban nem képzô-
dött nyeresége a kiadómnak.
Én, mint tulajdonos, egyetlen
forintot nem kerestem rajta.
Szerzôként és vezetôként
igen, volt egy fix fizetésem.
De a pénzeket mindig vissza-
fordítottuk a kiadóba. Nos,
ezek után jött a televíziózás,
amivel be is vágtam a kaput
magam mögött. Tudomásul
veszem, hogy az irodalom
hangadói nem fogadnak el, és
várom azt az idôt, amikor már
csak a munkák számítanak. Én
ezeket a munkákat megírtam
és nagyon bízom benne, hogy
lesz, amikor értékelni fogják.
Az írás oldalán én jól körül-
bástyáztam magam. Nem
mondom, hogy ez a fajta kí-
vülmaradás nem fáj, de kellô
humorérzékkel és középkorú-
ként jól eltanulható derûvel
kezelem az érzést. Azt idézge-
tem magamban, amit egy
amerikai író barátom mon-
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Nem kaphatsz
meg mindent
Beszélgetés
Vámos Miklóssal
A Könyvhétre jelent meg Vámos Miklós új regénye, a Sánta
kutya. Egy könyv a nôkrôl és a hazugságról. Mint már több
korábbi munkájában, Vámos itt is egy nô hangján szólal meg.
A fôhôsnô életét végigkísérhetjük az egész huszadik századon.
A hazugságok századán. 



dott nekem, akivel a helyze-
tünk éppen fordított. Ô egy
neves szerzô, de egyáltalán
nem veszik a könyveit. Nos,
az ô mondata így hangzik:
„Nem kaphatsz meg min-
dent”. És igaza van. 

– A novellaírástól végképp bú-
csút vett?

– Szívesen írnék újra novellá-
kat. Mikor regényírói idôsza-
komban élek, nem születnek
meg bennem a novellatémák.
Aztán jön hirtelen egy vagy
kettô, és mint egy raj, egyik
hozza a másikát. Két nagyobb
novellakorszakom volt, egyik
a pályakezdésem idejére esik,
négy–hat évig tartott. A követ-
kezô a Bár címû kötetem ide-
je, ami egybeesik a Lehetetlen-
nel. Akkortájt az volt az indo-
kom, hogy kevés idôm van,
mégse teljen el nap ecsetvonás
nélkül. Mikor összeállt a
könyv, az elkészült negyven
szövegbôl 29 került bele, majd
a lendületem elakadt. Pedig
novellát írni nagyon jó. A no-
vella egy korty élet. Ennek
analógiájára a regény a tenger,
egy tengernyi élet. Éppen ezért
nehéz jó novellát írni. Azt tar-
tom jó novellának, amelyik-
ben – legyen bármilyen rövid
– egy emberi élet benne van.
Olyannyira, hogy mindent tu-
dunk a hôsrôl, születésétôl a
haláláig, anélkül, hogy egy szó
esne róla. Örkény István ösz-
szes egypercese ilyen. Örkény
a novella nagymestere, boldo-
gan látom a reneszánszát. Is-
mertem más nagy írókat, pél-
dául Déryt, akinek nincs ilyen
másodvirágzása, pedig a no-
vellái és egy-két nagyregénye
alapján megérdemelné. Az iro-
dalmi utókor mindig igazság-
talan. Az viszont jó hír, hogy
száz év után már nem, csak rö-
vid távon.

– A Sánta kutya egy nô életét ír-
ja le ötéves korától kilencvenéves
koráig. Mi volt a regény alapötle-
te, amibôl ez az egész huszadik
századot átívelô történet megszü-
letett?

– Régi vágású vagyok, min-
dig mondanivalót próbálok
közvetíteni. Tudatában va-
gyok annak, hogy ez ma nép-
szerûtlen álláspont. Nabokov
azt mondta: a mondanivaló a
szörnyûségek szörnyûsége.
Nem értek egyet ezzel. Nagy
felelôsség bármelyik olvasó-

nak azt mondani, hogy ülj le
és töltsél el öt-hat órát ezzel a
könyvvel ebben az ingergaz-
dag világban. Nyomós indok
kell ahhoz, hogy igényt tarts
mások óráira. Tehát csak ak-
kor kezdek el írni, ha úgy ér-
zem, olyat kell mondanom,
ami, ha nem jut el másokhoz,
akkor baj van. Elôször mindig
a mondanivaló születik meg a
fejemben.

– Ennek a konkrét mûnek mi a
körülhatárolható, megfogalmaz-
ható mondanivalója?

– Az, amit a fülszövegben le-
írtam. Számítok ugyanis arra,
hogy bizonyos emberek nem
tudják leszûrni a „tanulságot”.
Ennek a könyvnek az alap-
gondolata ebben a mondat-
ban kristályosodik ki legtisz-
tábban: „Egy nô élete görön-
gyös út az Én-tôl az Ô-ig.” Fi-
gyeljünk már erre fel. A nôk-
nek fel kell adni az egyénisé-
güket, mert a társadalom efelé
nyomja ôket. A társadalom
azt várja el, hogy egy nô napi
nyolc órát tornázzon, nyolc
órát fesse magát, nézzen úgy
ki, mint a fiatal Madonna. Le-
gyen virtuóz az ágyban és
mellesleg szülje meg a gyere-
keket, nevelje, tanítsa ôket, ve-
zesse a háztartást, de mind-
eközben nehogy elhízzon a
szülésnél… És a nôk alkal-
mazkodnak. Az a nô, aki nem
elég sovány, súlyos lelkifurda-
lással él, és eszébe sem jut fel-
lázadni ez ellen. És mindez a
férfiakra nem vonatkozik. Is-
merjük a mondást: egy férfi,
ha csak egy fokkal is szebb az
ördögnél, már rendben van.
Csak zárójelben jegyzem meg,
lehet, hogy az ördög nagyon
szép… E könyvnek persze sok
„almondanivalója” is van.
Minden egyes könyv az újra
épül. Úgy érzem, hogy ezeket
a gondolatokat senki más nem
tudná megírni, nekem kell, és
ez annyira felizzít, hogy min-
den könyvemet úgy írom
meg, mintha az elsô lenne.
Éppen ezért nagyon külön-
böznek egymástól. Kétféle író
van. Az egyik típus olyan,
mint az az orosz zenész, aki
egyetlen egyhúros hangszert
penget egész életén át. Ilyen
író például Mándy. Ez egy na-
gyon meghatározott, de elég
szûk világot jelent. A másik tí-
pus viszont, amit egyszer fel-

talált, többé nem használja.
Így vagyok ezzel én is. 

– Mint több korábbi regényé-
nek, e mûnek is különös nyelveze-
te van. A kislány eleinte sváb és
magyar keverék-nyelven beszél,
késôbb, a fôvárosban ez letisztul,
majd öregkorára ismét vissza-
kúsznak beszédébe a gyerekkor
szavai.

– Batsányi azt írta, hogy a
költészet formai elemei pusz-
tán a tartalmat szolgálják, de
ezt sajnos kevesen ismerik fel.
Ebbôl kiindulva én semmit
nem csinálok önmagában
azért, mert az szép, vagy azért,
mert én azt tudom. Meg va-
gyok gyôzôdve arról, hogy a

költô feltalálja, a prózaíró
használja a nyelvet. Ha eszem-
be jut egy szépen csengô, de
funkciótlan hasonlat, nem
használhatom fel. Nem célom
az olvasót megállítani, a cé-
lom az, hogy az olvasó jöjjön
velem. Azzal hízelgek magam-
nak, hogy tudom irányítani,
milyen tempóban olvassák a
könyveimet, ad absurdum mi-
kor álljanak meg. Egy jó re-
gény az arzenálban fellelhetô
összes fegyvert felhasználja.
De mindig csak azokat, amire
szüksége van. Így tehát nálam
nincs öncélú játszadozás.

Karafiáth Orsolya
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56.
Az ifjú Lin-csi egy nap hosszú utat tett
meg a Sárga-folyó partján. Könnyû lép-
tekkel járt, gyorsan fogyott az út talpa
alatt. Mióta erô költözött a szívébe, úgy
érezte, testi ereje is megnövekedett. Nem
égett ugyan benne semmiféle tettvágy,
mégis sokszor gondolt rá, hogy ez a fris-
sen szerzett erô vajon mi mindenre jó?
Kinek, s hogyan mutassa meg, megmutas-
sa-e egyáltalán?

– Vessek bukfencet, hányjak cigánykere-
ket? Vagy gyakoroljam a fegyverforgatás
mûvészetének valamelyik ágát? – tette fel
magának Lin-csi a kérdést, s bár nem egé-
szen komolyan gondolt rá, sohasem ta-
gadta, hogy mindig lenyûgözte ôt az erô
mûvészi megmutatkozása. Csodálta a
lándzsa, a buzogány mestereit, a szigony,
a korbács, a csatacsép, a bárd, a kard mû-
vészeit, de a fegyverforgatás mind a tizen-
nyolc ágában talált szépséget. Ha valóban
mûvészi fokon adták elô. A botos harco-
sok „füvet simítok, kígyót keresek” figurá-
ja, vagy az „égig csapó láng” villámgyors
mozdulata, több volt szemében, mint a
táncosok színpadias produkciói. Az íjazás
mestereit pedig egyenesen a legnagyobb
mûvészeknek tartotta. A szellemi és a tes-
ti létezés tökéletes összehangolóinak.

Csanganban minden íjversenyt megné-
zett, amirôl csak tudott. Volt ott egy mes-
ter, aki már a nyílvesszôt is úgy vette elô,
hogy olyankor minden nézô elhallgatott.
Amikor aztán a néma csöndben íjára he-
lyezte és hosszan elgondolkodott, még a
gyerekek is szoborrá dermedtek. Egy
pisszenés sem hallatszott. Bal karja olyan
szilárdan állt, mintha a Tajsan hegye tá-
masztaná, jobbja olyan lágyan emelte az
íjat, mintha csecsemôt ölelne. Karikába
hajlott az íj, akár a telihold, s úgy suhant
el belôle a nyílvesszô, akár a hullócsillag.
Lassú a szó elmondani, hogy milyen sebe-
sen szállt, s egy pillanat múlva hogyan csa-
pódott a célba. A csattanásra a közönség
mintha révületbôl szabadult volna. Fel-
szakadó sóhajtásuk jelezte visszatérésüket. 

Ám Lin-csi csak játszadozott a gondolat-
tal, hogy erejét közszemlére tegye. Nem
vágyott elismerésre, sikerre, és magának
sem akart bizonyítani. Különben sem lát-
szott valószínûnek, hogy jó mutatványos
vagy jó katona válna belôle.

– Ha az erô nem a hivatásunk eszköze,
mutogatni felesleges. Akár a testi, akár a

szellemi erô jól látszik nyugtában is. S na-
gyobb tekintélyt parancsol így, mint fi-
togtatva – talált rá Lin-csi is a régi igazság-
ra, s máris azon tûnôdött tovább, hogyan
használja erejét a legfontosabb célra: ön-
maga szabályozására. Anélkül, hogy testi
gyakorlatokkal párosítaná.

– Csak a gyenge igyekszik erôt mutatni
másnak, mert gyáva. S mert kívülrôl vár-
ja a veszélyt. Pedig sokkal nagyobb szük-
sége lenne rá a belsô rendrakáshoz,
egyensúlyozáshoz. Hogy az ember el ne
hibázza az arányt tûnôdés és gyakorlat
között, bizonytalanság és bizonyosság
között, kíváncsiság és félelem, vállalás és
elutasítás, végsô soron földi és égi, vagyis
élet és halál között – határozta meg ma-
gának Lin-csi a feladatot, miközben nagy
léptekkel haladt a parti fûzfák alatt. A tó-
csák tükrén, mint a hófoltok, fehérlettek
a lótuszok.

– Erejével formálja meg szellemi alakját
s jellemét mindenki. Melybôl aztán egész
élete, sorsa következik. Nincs ennél ma-
gasabb tanítás, fontosabb cél. A józanság
pedig, ami eléréséhez kell, maga is erô –
vélte Lin-csi, s leguggolva egy fûzfa tör-
zsének támaszkodott. Lassan a lenyugvó
Nap felé fordította tekintetét. Nem is hu-
nyorgott, nyitott szemmel élvezte fényét,
sugarainak melegét.  

57.
Az ifjú Lin-csi egy nap, útban hazafelé,
meglátogatta a Bíbor Csillag kolostor
könyvtárát. A kolostor a Kilenc Virág Il-
latának hegyén állt, a hegyoldalból a Zöld
Árnyék tavára nézett alá. Lin-csi alkonya-
tig ült a rizspapírosokra rótt írások között
a barna homályban. Olykor elolvasott
egy-egy passzust a mesterek mûveibôl, de
többnyire ott végezte az írás, ahol az ô
gondolatai is elakadtak. Ám jó érzés volt
ilyenkor kinéznie a csöndbôl, a homály-
ból a fényre: a zöldellô domboldalon sür-
gölôdô szerzetesekre.

– Az írások, lám, mint váltott ruhák.
Csak cserélgetjük ôket, hátha illôbbet ta-
lálunk változó szellemi alakunkra. Nem
ôk alkotják meg és formálják tudásunkat.
Új tudásom sem belôlük származik, s e
hatalmas ruhatárban itt, hiába igyekszem,
nem találok ráillô öltözetet. Tudásunk a
világról a mélybôl, a semmibôl ölt testet.
A céltalan kavargásból, hol még nincs tu-
dás semmirôl – töprengett most is épp a

völgyre tekintve Lin-csi. Nem érzett csa-
lódást felesleges fáradozása miatt, pedig
szívesen olvasott volna róla, hogyan tar-
tanak távolságot a mesterek a szélektôl:
élettôl és haláltól, égitôl és földitôl, ha-
mistól és valótól, szenvedélytôl és szenve-
déstôl, rossztól és jótól, széptôl és rúttól.
Hogyan maradnak állva a középsô úton,
hogyan bírják a szünetlen mértéktartást?
Hogyan használják erejüket erôfeszítés
nélkül? Mert nem lehet az élet minden
pillanata figyelmes mutatvány. Hamuvá
égne a lélek a megfeszített éberségben, a
távolságok örökös méregetésében. Nem
érhet célhoz az, aki ekkora teherrel indul
a boldogulás útján. Haragudhatott volna
az írástudókra, mert most is válasz nélkül
hagyták kérdéseit. De belátta inkább,
hogy ôk sem tudnak felelni rájuk. Azt
ugyan most sem értette, hogy miért nem
vallják ezt be, de nem kérte számon raj-
tuk, nem bosszankodott. Egyszerûen fél-
retolta a rossz írásokat. Már elsô monda-
táról ráismert a jó szándékú tapogatózó-
ra, vagy a fölényes kinyilatkozóra. Aznap
azonban az sem érdekelte, melyikük a hi-
bás. Teljesen mindegy volt neki, miért
nem talált társra gondolataihoz. Szinte
megszokta már.

– Valószínûleg úgysem segíthetünk egy-
máson. Magunk vagyunk a világon, s ahá-
nyan vagyunk, annyi az út. Nincs minden-
ki számára követhetô tanítás, nincs egyet-
len út. Nem is lehet. A balga nem ismer
mértéket, a véletlenre bízza magát. Neki
nincs is szüksége rá. A gyenge ismerheti az
utat, de nem képes megtartani az irányt.
Az erôs pedig, ki-ki próbálkozik a maga
módján. S nem beszél. Nincs mit monda-
nia róla. A saját útján jár. Mert rajtunk is
mindig múlik valami. Valami apróság leg-
alább – bámulta tovább Lin-csi az alkonyi
képet a völgyben. Ahogy megint a szerze-
tesekre tévedt a tekintete, az jutott eszébe,
hogy talán kár is itt üldögélnie. Nem vélet-
lenül nincs itt rajta kívül senki. Egytôl-e-
gyig odakint serénykednek a völgyben. Az
apát is a rizstermést válogatja. Jár a keze, a
kibontott szemeket sorban szórja a kosa-
rakba, süt rá a Nap. Aztán bejönnek, va-
csoráznak, következik az esti beszélgetés.
Majd sokat és mélyen alszanak. 

– Talán a köznapi élet maga az út.
Könyvei a rizsföldek, a kalászok, a sze-
mekkel teli kosarak. A tó, a hegy, a felhô.
A magtár, a konyha, a csarnok, a háló, az
éjszakai alvás, a hajnali ébredés. Aztán
megint a rizsföld, a kalász, a kosár. És ez
napról napra így megy tovább. Mire a
nap végére érnek, teljesen kerek lesz a vi-
lág. Semmi töprengeni valójuk nem ma-
rad ezután. – Lin-csinek sem maradt, be-
látta, hogy valóban maga a köznapi élet
az Út, maga a köznapi élet a Tanítás.
Meggyôzte odalent a látvány. Aztán fel-
állt, becsukta maga mögött a könyvtár aj-
taját. Aznap sem olvasta hiába az írást.  

Az i f jú  L in -cs i
vándoréve i  27.
Köz read ja :  Sár i  Lász ló
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■ – A történet megírásakor arra
gondoltam, hogy bizonyosan
nincs olyan gyerek, aki ne úgy nô-
ne fel, hogy nem csak a saját életét
és a közvetlen ismerôseinek a sor-
sát szeretné végigélni. Sokszor
eszembe jutott nekem is, mikor va-
lamelyik más, elôzô korszakról hal-
lottam, tanultam, vagy olvastam,
hogy élhettem volna akkor is és mi
lett volna velem abban a helyzet-
ben. Lehet, hogy lányoknál ez gya-
koribb jelenség, nem tudom, de ta-
lán általános gyermeki vonás.

– A fiúk szabályosan megsiratják,
hogy csak egy sorsot élhetnek meg.

– Igen? A könyveket, amiket gyer-
mekként végigolvastunk, mélyen
átéltük, szinte azt képzeltük, hogy
mi is a szereplôi vagyunk, és ebbôl
a szerepbôl a könyv becsukása után
sem estünk ki egy ideig. Így azután
vagy ugyanúgy, vagy más módon,
de megpróbáltuk megélni az élet-
ben is a történeteket. Ezenkívül
elég sok dolgot láttam, tapasztal-
tam ahhoz, hogy megengedhessem
magamnak, hogy írjak róluk. Úgy
gondolom, hogy én, márcsak a ko-
romnál fogva is, az idô tanúja va-
gyok. Mindezek megörökítéséhez
kellett egy kerettörténet. Azt hi-
szem, ezek teszik indokolttá, hogy
a regényben az említett négyféle
sorsot felsorakoztattam.

– Mikor kezdte el írni, és milyen ap-
ropóból?

– 1999-ben. Az ember életében
eljön az az idôszak, amikor mu-
száj összegezni. A kerettörténet
1952-ben játszódik, az én fiatalsá-
gom idején. Elég sok idônek el
kellett telni, hogy az akkori ta-
pasztalataimat meg tudjam írni.
Ahhoz, hogy a kor egészét meg-
értsem, arra is szükség volt, hogy
történészek az elmúlt ötven évet
feldolgozzák, megírják. A volt
rendszer fennmaradt dokumentu-
mai ma már kutathatók. Ennek
köszönhetôen megjelentek olyan
könyvek, amelyekben archívu-
mok, levéltárak anyagát dolgozták
fel. Sokat segíthetnek, hogy meg-
értsük, miben is éltünk, mi vett
körül mindannyiunkat, hogy a
Lenin ördögi zsenialitásából és
Sztálin paranoiájából elôjött
rendszer milyen is volt valójában.
Szükségem volt harminc évre,
hogy ne feltétlenül ellenséges ér-
zelmekkel gondoljak vissza. Eh-
hez pedig az a tudat segített hoz-

zá, hogy az egész véget ért, nem
kell tovább abban élni az életün-
ket. Ilyen szemlélettel tudok nyu-
godtan beszélni a lehetôségeirôl
és kudarcairól. A kudarcról,
amelybôl kiderült, hogy a történe-
lemnek az az útja járhatatlan volt.

– Reninek, akirôl tudniillik a re-
gény szól, van egy ôrangyala. Fejtsük
meg ezt a jelenséget.

– Nem tudom, te hogy vagy a
vallással, az Isten-hittel, vagy egy-
általán ezzel a szép, akár képzelet
által is továbbdolgozható törté-
nettel, hogy léteznek ôrangyalok.
Én személy szerint nagyon jó né-
ven venném, ha kiderülne, hogy
mindenki háta mögött ott áll egy
ôrangyal, aki állandóan vele van,
segíti, és ha igazán bajban van,
akkor akármilyen valószínûtlen
cselekedetre is képes. Tehát képes
megfordítani az események me-
netét. Eljátszottam a gondolattal,
hogy ilyen angyal létezik. Az én
angyalom nagyon is földi formá-
jú, külsejû, sôt földi lelkületû.
Nem idegen az emberi természet-
tôl a jószívûsége, de még a hatal-
ma sem. Inkább segítô barátja a
fôszereplônek. Egyébként magam
is meglepôdtem, hogy mennyire
nagy örömöt okoz nekem elkép-
zelni a túlvilágot, a mennyet,
ahol a boldog lelkek ott fenn ál-
landó örömben élnek.

– Errôl több értekezés is született a
történelem folyamán.

– Kétségkívül nemcsak a képze-
let segített ehhez hozzá, hanem
sok nagyszerû írás, ami a menny-
rôl és angyalokról szól. Például a
görögök elsô püspöke, Dionü-
szosz Aeropagitász részletesen le-
írta a mennyek világának beren-
dezését és mûködését. Szent
Ágostontól is merítettem, vala-
mint a Biblia angyalokról szóló
részeibôl, úgymint az Apostolok
cselekedeteibôl. Sokféleképpen el
tudja képzelni az ember az angya-
lokat, és a képzelgések következ-
tében szinte elkerülhetetlenül
úgy érzi, hogy tényleg itt vannak
láthatatlanul. Egy ilyen angyal se-
gít ennek a regénybéli lánynak vá-
gyai megvalósításában.

– Ahogy elolvastam a könyvet, az
volt a benyomásom – talán kicsit pa-
tetikusan hangzik, de szerintem igaz
–, hogy a közvetlen múltunk ilyen jel-
legû megfogalmazásával már egy ide-
je tartozunk a hazai kultúrának. Er-

rôl a korról ugyanis sokan, ha keserû
felhanggal is, de humoros alkotásokat
vittek a közönség elé. Holott azért
mégiscsak véres idôszakról van szó,
amit elvileg nem lehetne viccesen be-
mutatni.

– Valóban nem volt vidám.
Több osztálytársamról, akikkel
pedig együtt érettségiztünk, nem
is tudtuk, hogy milyen családi
drámák zajlottak le az életükben,
mert nem mertek szólni róla.
Egyikük nemrég mesélte el, hogy
apját, aki egy kisebb textilüzem
tulajdonosa volt, egyik nap hiába
várták haza. Az utcán tartóztatta
le három rendôr, elvitték. Senki
nem tudott róla semmit. Amikor
a rendôrséghez fordultak, akkor
derült ki, hogy mint a rendszer el-
lenségét letartóztatták, és a mis-
kolci internáló táborba vitték.

A félelem áthatotta a társadal-
mat. Van olyan ismerôsöm, aki-
nek nem is utalhatok a történeté-
re, mert azt mondta, hogy ne ha-
ragudjak, de nem járul hozzá,
hogy a családjáról vagy bárkijérôl
írjak, mert úgy érzi, most is van
oka félni.

– Pedig nincs.
– Nincs. Gondold el, mekkora

sokkot okozott az emberekben,
gyerekekben, akik úgy nôttek fel,
hogy a szomszéd családok kézrôl
kézre adták ôket, ebédet adtak ne-
kik, vacsorát, mert nekik nem volt
saját családjuk, elvitték ôket, mint
a rendszer ellenségeit. A félelem
döbbenetes mértékûvé vált.

– Mennyire személyes Reni sorsa?
– Oda kellett volna írni a könyv

elejére – persze nekem az ilyesmi
soha nem jut magamtól eszembe,
aki pedig tanácsolta, már késôn ta-
nácsolta –, hogy a valósággal való
bárminemû egyezés csupán a vé-
letlen mûve, vagy hogy szokták ezt
mondani… De ez csak Renire ér-
tendô, a legtöbb esemény ugyanis
a valóságból került a könyvbe. A
regény megírásában nagyon sokan
segítettek, elmeséltek rengeteg
mindent. Nem csak a saját történe-
tüket, de a családjukét, ismerôsei-
két is. Nem tudom nekik eléggé
megköszönni. A könyv elejérôl saj-
nos ez is lemaradt. 

– Beleírjuk az interjúba.
– Légy szíves írd bele, hogy „kö-

szönet mindenkinek, aki akár sa-
ját történetével, akár az esemé-
nyek ismertetésével, magyarázásá-
val segített nekem”.

– A különbözô korszakokban ját-
szódó epizódok milyen logika alapján
kapcsolódnak össze?

– Nincs benne igazán logika. Az
elsô idôutazás a reneszánsz élet-
örömét hordozza, ami összekap-
csolódik a felnôtté válás korszaká-
val. A színésznôvel kapcsolatban
azt képzeltem, hogy minden le-
ánygyerek szeretne egyszer szí-

nésznô lenni. A Mária Terézia utá-
ni országban a betelepültek élete
az én anyai felmenôim származá-
sához kapcsolódik. Már régóta
szerettem volna megírni. A negye-
dik: a fiatal festônô Budapesten és
Berlinben. Volt egy hosszú listám,
amire felírtam, hogy mi minden
jöhetett volna még számításba.
Mondjuk író és költônô a XIX.
században, aki már férjhez ment,
három gyereke van, rossz a házas-
sága, és ez meghatározza késôbbi
életét. Ha sikerül is tíz jó verset ír-
nia, a költôi létezése akkor sem va-
lósulhat már meg. Aztán volt egy
anya, aki megtudja, hogy az egyik
gyereke III/III-as besúgó volt. Ez a
kérdés sokáig érdekelt. Mindig úgy
tartottam, hogy csupán szeren-
csénk volt azzal, hogy minket nem
nyomorgattak meg ezzel. 

Aztán végül is az említett négy
maradt meg.

Nem csábított az, hogy idôsí-
kokkal játszadozzak, hanem igye-
keztem tartalommal megtölteni
azt az elsô megjelent novellám-
ban leírt mondatatot, ami így
szól: „mindent, mindent, min-
dent akarok”. Most a mindenbôl
öt konkrét változatot kellett ki-
gondolnom.

– A regény hôse angyalokkal talál-
kozik, vallási irodalmat olvas, és
nemcsak elolvassa, hanem beépíti az
életébe, mindezt az ötvenes években.

– Ez a kései válaszom arra, hogy
a vallásból igyekeztek teljes bohó-
zatot csinálni. Egypár Lenin-idé-
zetet bele is tettem…

– Nagyon tanulságos volt.
– …Hogy az elektromosság az

isten, és így tovább. Az ember
alig hiszi el, hogy azt a rengeteg
butaságot tényleg el akarták ve-
lünk hitetni. A dogmát nem lehet
dogmával jóvátenni. Megtiltották
a vallás gyakorlását, nem tanítot-
tak filozófiát, nem hagyták azt,
hogy a világban körül tudjunk
nézni, és eldönteni, hogy ki-ki
miben akar hinni, milyen istent
akar. Ezt bizony, sok évvel ké-
sôbb kellett – valamennyiünknek
– egyedül és nagy erôfeszítésekkel
elrendezni.

– Úgy éreztem, hogy a mûvében
nincs bosszú, harag. Valahogy ez el-
maradt, és ezáltal mintha még kemé-
nyebb ítéletet hirdetne.

– Örülök, ha ezt mondod, mert
nem tartom szerencsésnek az érzel-
mi elfogultságot. Mi úgy nôttünk
fel, hogy amíg élünk, szocializmus
lesz. Egyszer csak vége lett, és ez a
lényeg. Ennek kell örülni, és ez az
öröm megment az indulatoktól.
Mert ha nem is tiszta lap jött utá-
na, de legalább valami jobb, leg-
alábbis a lehetôsége a jobbnak. Le-
het, hogy tiszta lap nincs is?

Szakonyi Dávid

Az idô tanúja
Vathy Zsuzsa Könyvhétre megjelent regényének címe Angyal-
híd. Fôszereplôje egy lány, akinek öt élete van, öt történelmi kor-
ból. Csodálatos kalandjaihoz ôrangyala segíti hozzá. Hogy ez
mégsem mese, és miért nem, errôl beszéltünk a szerzôvel.



■ – Tavaly jelent meg Mordecháj
könyve címû kisregényed. Mivel ko-
rábban fôleg verseskötetekkel jelent-
keztél, ezért a hír, hogy regényt írtál,
nagyon kíváncsivá tett. A kötetben
egy huszadik századi zsidó család
történetét tárod elénk, párhuzamosan
az ószövetségi Eszter történetével és
egy fiktív rabbiéval. Hogy talált meg
a téma?
– A téma a családom története-
ként adódott, és ennek a történet-
nek része, távolra utaló és sok
mindent összezavaró része az
Eszter könyve, egy konkrét
könyvtest, a bibliai szöveg illuszt-
rált fordítása vagy értelmezése,
amely ott állt a könyvespolco-
mon. Várt rám ez a történet, várt
rám ez a gyerekkoromból jól is-
mert könyv, amely abban a pilla-
natban, ahogy képes lettem hoz-
zányúlni, vezetni kezdett a maga
kérdésekkel és kétségekkel teli út-
jain. És amikor egy ponton meg-
próbáltam kimenteni magamat,
még messzebb kényszerített.

– Az Eszter könyve az egyik ked-
venc bibliai történeted?

– Nem. Itt volt egy könyv, egy
konkrét könyv, amellyel foglal-
koznom kellett. Egyébként az
Eszter könyve valóban nagyon ér-
dekes könyve az Ószövetségnek.
Egyfelôl azért, mert nyilvánvaló-
an szépirodalmi szöveg, abban az
értelemben, ahogyan ma az iroda-
lomról gondolkodunk. Nyilván-
valóan különbözô elbeszélések-
bôl tevôdött össze. Másrészt a
szöveg kanonizációja is elhúzó-
dott, és miközben mindig készen
állt a legkülönbözôbb jelentések
kiolvasására, kezdettôl fejtörést je-
lentett, miért hiányzik belôle Is-
ten neve, és milyen viszonyban áll
ezáltal az Ószövetség egyéb irata-
ival. Harmadrészt az Eszter köny-
vét meglehetôsen korai idôktôl
kezdve kapcsolatba hozták a zsi-
dóság üldöztetéseivel, de a könyv
ezt nem teszi problémátlanná,
mert az elszenvedô áldozatból
bosszúálló gyôztes lesz, és ez a
fordulat vezet el egyfajta furcsa,
egyszerre félelmetes és megbékítô
karneválhoz. Azt hiszem, ennek a
szövegnek a megértéséhez ma már
nincsenek meg az eszközeink, rá-
adásul súlyosan és ironikusan be-

lebonyolódnak az olvasásba hu-
szadik századi tapasztalataink. De
én nem általában az Eszter köny-
vével foglalkoztam, hanem egy
konkrét fordítással, és egy fiúval,
akit ezen a fordításon tanítanak
magyarul olvasni, ami nyilván
nem véletlen, bizonyára valami
egészen mást is meg akarnak neki
tanítani, mint az olvasást. Ezt az
egészen mást ô nem érti, ellensze-
gül, de azért követi is, viszi magá-
val a szöveg és a kényszer, amely-
rôl kiderül, hogy a megértésre ab-
ban a történeti vagy történelem
utáni pillanatban, amikor a köny-
vet a fiú elé teszik, már nincs is
mód. Ugyanakkor ki kellett talál-
nom egy fordítót, aki még a törté-
nelemben él, de már fordít, azaz
nincs módja a szöveg puszta meg-
ismétlésére, értelmezni próbál, és
tudja azt is, hogy ezáltal a saját és
a népe történetét igyekszik megér-
teni, de erre már valószínûleg ne-
ki sincs módja. Pontosabban nem
egészen világos, mire van még
módja. Mert amikor más történe-
teket viszont kommentár nélkül
mond el a gyülekezete elôtt, hall-
gatóit kétségek közt hagyja, van-e
jelentése annak, amit mond, és ha
van, ô tudja-e, hogy mi. Miféle va-
lóság az, kié és hol van, amelyrôl
ezek a történetek szólnak, tekin-
tettel arra, hogy ezek a történetek
nagyon távol vannak hallgatói vi-
lágától. Talán csak emlékeztet va-
lamire, maga sem tudja, mire, és
van valami sejtelme arról, hogy
amikor emlékeztet, jövendöl is,
bár nem látja pontosan, hol áll az
idôben. 

– Te is említettél két szempontot,
amely összeköt a regénnyel. Az egyik
a könyv, mely ott állt a polcon, a má-
sik, hogy a hagyomány már nem volt
megismételhetô számodra. A harma-
dik lényeges elemet én említeném: a re-
génybeli P. 1969-ben született, akár-
csak te. Beszélhetünk életrajzi ihletésû
regényrôl?

– Igen. A könyvben leírtak részei
családom történetének, illetve
emlékezetének. Részben az én
emlékezetemnek, mely elsôsor-
ban a gyermekkor tárgyi világára
korlátozódik. A régebbi dolgokról
én is elbeszélésbôl hallottam.
Ugyanakkor azt tapasztaltam,

hogy azokról a momentumokról,
melyeket kitaláltam, késôbb bebi-
zonyosodott, hogy – úgymond –
a valóságot találtam ki, hogy tény-
leg úgy volt, ahogyan elképzel-
tem, tényleg úgy hívtak valakit,
amilyen nevet adtam neki. Azt hi-
szem, ugyanarra az eredményre
vezet mindkét út, ha kitaláljuk a
múltat, vagy ha emlékezünk rá. 

– Hány éves kortól vannak emlékeid?
– Mint mindenki másnak, két-

három éves koromtól. Ezek elsô-
sorban tárgyi emlékek, érzések,
benyomások.

– Nevezhetjük a könyved családre-
génynek?

– Igen. Családregény, csak nem
abban az értelemben, ahogy az
eddigi családregények, ami egyéb-
ként az elmúlt néhány évtized
magyar irodalmának egyik leggaz-
dagabb hagyománya. Az eltéré-
sekre utal, hogy itt a történeti sze-
replôknek nincsen nevük. Egyet-
len szereplônek van neve – kita-
lált név –, a bibliai szöveg fordí-
tójának, egy tizenkilencedik szá-
zadi rabbinak, aki nem tartozik
szorosan a családregény szálához,
néha közvetít, néha pedig kizök-
kenti a kapcsolatot a családtörté-
netek és a fiú által olvasott fordí-
tás között. A többi szereplônek
azért nincsen neve, sôt arcuk sem,
mert nem adományozhattam ne-
kik ilyesmit, ahol én állok, onnan
tekintve nincsen identitásuk, nin-
csen közöttünk folytonosság. Bár
egymástól jól megkülönböztethe-
tôek, és történetek szereplôivé is
válhatnak, de éppen ezek a törté-
netek fosztják meg ôket értelmes
valakiségüktôl. Egymás számára
van ugyan nyelvük, de ez a nyelv
elveszett, elégett, hozzánk az égés
megsokszorozódó nyomaival be-
szélnek, talán annál erôsebben,
kényszerítôbben, mindenesetre
nagyon nehezen érthetôen: a tör-
ténetek nem állnak össze történe-
lemmé. Innen, az utániság hely-
zetébôl tekintve kérdéses, mi az,
hogy család? Ez a kétség bontja a
család történetét és az Eszter
könyvét is bekezdésekre, és ez te-
szi a bekezdéseket stabilabbá,
mint amilyen maga a könyv.

– Említetted, hogy az utóbbi né-
hány évtized talán legnagyobb irodal-
mi teljesítményei családregények. Mi
ennek az oka?

– Azt hiszem, hogy az irodalom
bizonyos értelemben antifikciós
természetû, legalábbis abban az
értelemben, ahogyan mással kap-
csolatban Marquard beszél errôl.

A magyar társadalom közérzülete
hosszú ideje a nem-emlékezésre,
a múltat közössé tevô megbeszé-
lés és az ebbôl fakadó esetleges
terápia ellehetetlenítésére épült.
Ebben a rendszerváltozás sajnos
csak annyi változást hozott, hogy
mindinkább kiteljesedett egyfajta
történeti történetietlenség, hi-
szen a múlt a nem-beszélgetés
közegében egyedül lehetséges
szimbolikus politizálás elsôdle-
ges tárgya lett. A történelem a
szabad foglalás terepévé vált, tu-
lajdonképpen annak mintájára,
ahogyan ez nálunk nyolcvan éve
mindig is volt. Ennek a traumati-
zált nyolcvan évnek a gyógyításá-
hoz a szélesen értett politikai kö-
zösség hozzá sem kezdett, fogal-
munk sincs, milyen lenne a gyó-
gyítás nyelve. Ez kétségtelenül a
rendszerváltozás óta eltelt idô-
szak kudarcát jelenti. Szabadok
lehetnénk, vagy legalábbis szaba-
dabbak, de nem vagyunk azok,
nem vállaljuk a kockázatát, a
munkát, amit ez jelent. Úgy vé-
lem, az irodalom a szabadság
munkáját végzi, ha nevet kellene
mondanom, azt mondanám,
Mészöly Miklóstól kezdve bizto-
san, és ennek a munkának az
alapvetôen múlt-perspektívájú
magyar prózában mintha éppen
a családregény lenne az egyik leg-
erôsebb vonulata. Természetesen
az irodalom mellett a különbözô
humántudományok eredményei,
nyelvi kísérletei is nagyban hoz-
zájárulnak ehhez a munkához,
de úgy látom, mintha a történô
irodalom jelentôs mûvei sokkal
világosabban és bátrabban lát-
nák, hol élünk, mint a humán tu-
dományoknak az a területe, az
irodalomtudomány, amelyet kö-
zelebbrôl ismerek. 

Való Gábor
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Kívül a hagyományon
Interjú Schein Gáborral
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■ – Festônek készültél, hogyan (és
miért) történt az átlépés a költészet vi-
lágába?

– Sosem gondoltam, hogy ez át-
lépés. Számomra ugyanis a legter-
mészetesebb volt leírni azt, ami
írásra kívánkozott és festeni, ami-
kor mást nem tehettem. Sokáig
egyszerûnek tûnt ez és a barátaim
se akadtak fel rajta. Aztán, lassan
szaporodtak a versek, éreztem, va-
lamit kezdenem kell velük. Ez úgy
76–77 körül lehetett. Innen kezd-
ve kétségkívül bonyolultabb lett
az életem, valami határozott elvá-
rás légköre vett körül, és Parancs
János szerkesztôm és barátom jó-
voltából elsô kötetem kiadása is
körvonalazódott. Festôi munkás-
ságom ugyanakkor fokozatosan
háttérbe szorult. Mindezekkel pár-
huzamosan persze magánéletem is
alapos változásokon ment át.

– Hogyan lettél könyvkiadó, aki
egyébként a Balkon címû folyóirat-
nak is gazdája?

– 1990-ben támadt lehetôség ar-
ra, hogy egy kft. formájában az
Orpheusz kiváljon a Magvetô Ki-
adóból, több hasonló társkiadó-
val egyetemben. Nagy remények-
kel vágtam bele az önálló munká-
ba, noha sokan kiröhögtek. Min-
denesetre nem bántam meg, hogy
így történt, az elsô évek Parancs
Janó, Kemsei Pista, Fazakas Pista
társaságában felejthetetlennek bi-
zonyultak. A Balkont különben
Hajdu István fôszerkesztô 1994-
ben hozta át az Orpheuszhoz,
nagy örömömre.

– Az Élet és Irodalom egyik utóbbi
számában láthattuk grafikáidat.
Ezek régebbi vagy mostanában ké-
szült munkák?

– A kalligráfiák újak. Monda-
nom sem kell, mennyire örültem
Szikszai Karcsi felkérésének, és
hogy újra rajzokkal léphetek a
nyilvánosság elé, mint egykor ré-
gen. Valahogy megnyugvást
adott az is, hogy sok barátomnak
– akik eleget szapultak, mert ab-
bahagytam a piktúrát – talán sike-
rült megmutatni, nem hagytam
abba egészen.

– Nem nehéz felsorolni önálló ver-
sesköteteidet: Magasles (1979), A kö-

zös csapda (1982), A gyarló esély
(1985), A változatlan hatalma
(1988), Az árvaság kora (1994).
Egyértelmûen lassult a kiadások meg-
jelenésének ritmusa.

– Nem gondolom. Válogatott
kötetem megjelentetését csak az
késleltette, hogy épp abban az
idôszakban volt legnehezebb
helyzetben a Magvetô, látszatra le
is mondtak verskötetek kiadásá-
ról, de aztán mégis fordult a koc-
ka. Nekem ugyanekkor rengeteg
bajom volt az Orpheusszal, ki se
láttam belôle és cseppet se foglal-
koztatott az évek óta húzodó vá-
logatott kötetem sorsa, bár ettôl
se voltam boldog.

– Új köteted majdnem tízéves szü-
net után adott hírt arról, hogy azért
folyamatosan írsz. Különben nincse-
nek tele a lapok Deák László-versek-
kel. Milyen élettények, esetleg megfon-
tolások állnak e ritka megszólalás
hátterében?

– Hát igen, ilyesformán talán
több is mint tíz év. Egy biztos, a
kiadósdi nem tesz jót a költônek,
hiszen ez teljes egészében gazda-
sági szervezô munka, nem pedig
szellemi tevékenység, mint elein-
te gondoltam botorul. A tizenhá-
rom év a maga velejáróival alapo-
san fel is emésztette az erômet,
még ha sokféle örömet is adott.
Nehéz dolog itt kulturális téren
talpon maradni. Mindezt tovább
nehezítette az utóbbi fél évtized
magánéleti válsága. Szeretteim
sorát ragadta el a halál, hirtelen és
fiatalon, nem is tudok így beszél-
ni errôl. Egészében úgy áll a do-

log, hogy az idôszak, amely sokak
számára gyarapodást és új lehetô-
ségeket hozott, számomra veszte-
séget veszteségre halmozott. Ta-
lán nem csoda ennek tükrében,
hogy semmi kedvem sincs csip-
csup ügyekért loholni, magamat
kelletni, társaságban alakoskodni.
Elfogadom inkább, hogy amit né-
ha kiadok a kezembôl, az alig ér-
dekel valakit is, nemhogy szót
vesztegetnének rá.

– Az Orpheusz Kiadó vezetôjeként
kiadsz kortárs magyar költôket, sôt

fordításokat is. Igyekszel befolyásolni,
hogy kik hozzák el hozzád kéziratai-
kat, vagy nem törekszel semmiféle
szervezô tevékenységre? 

– Furcsa lenne, ha nem töre-
kednék megszervezni a kiadó
programját! De bármennyire is
igyekszem, sokan keresztülhúz-
hatják terveimet, fájdalom, sok
jó elgondolás, szándék, tehetség,
pénz hiányában megfeneklik,
vagy eltorzul. Aligha lehet ezt
megszokni, pedig alapjában véve
természetes. Mindenkor sok az
érdemes, érdekes, értékes, kiadás-
ra méltó munka, de csak egy tört
részét lehet megvalósítani. A ki-
adói és anyagi siker elsôrendû
szempont lenne, nekem mégis
csak elvétve volt benne részem.
Tapasztalatom szerint a könyv-
piac is manipulált, minden te-
kintetben – persze, mint minde-
nütt a világon – és hogy úgy
mondjam, a mûveletlenségnek
van kultusza. Ezt valahogy ki-
hagytuk a számításból.

– Megfordult-e a fejedben valaha,
hogy akár kortársaiddal, nemzedék-
társaiddal csoportban lépj föl, vagy,
uram bocsá, mint mester, a fiatalok
mentoraként szervezz magad köré, a
kiadó köré egy társaságot?

– Ami a kérdés elsô részét illeti,
azt mondhatom rá: hogyne! Így
kezdtünk valahányan, csoport-
ban, közös fellépéssel. Én például

a No 1 elnevezésû festôcsoport-
ban. Nehéz is lett volna 1969-ben
nonfiguratív mûvekkel jelentkezô
fiataloknak egyedül kiállni, meg-
jegyzem, így is nehéz volt. A ko-
rabeli szisztéma csaknem tökéle-
tesen mûködött. Ezeket az ad hoc
jellegû társulásokat, viszonylag
rövid idô alatt sikerült megbonta-
ni, szétzülleszteni. Aki kíváncsi
arra, hogy ez hogyan ment, olvas-
sa el a Törvénytelen avantgard
kötetet. Kérdésed második részé-
re egyszerûbb a válasz. A fiatalab-
baknak nincs olyan törekvésük,
hogy egy olyan pali köré csopor-
tosuljanak, mint én, és ezt na-
gyon meg tudom érteni. Egészen
más eszmények vezérlik ôket
mint engem, és a hozzám hason-
lókat. Így van ez rendjén.

– Mûfordítás, kritika, esszé, kis- vagy
nagyobb próza írása nem foglalkoztat,
vag y nem jut rá idôd egyszerûen? 

– Valamennyi kérdezett mûfaj-
ba már eddig is belekóstoltam ki-
sebb-nagyobb mértékben, a lehe-
tôségeim szerint. Regényt persze
nem írtam és talán már nem is fo-
gok. Vannak persze régóta dédel-
getett terveim, több is, mint kéne.
De hát az idô az bizony cudar egy
úr, a szemedbe vigyorog. Teendô-
im a kiadó körül távolról sem
csökkennek, ma nehezebb, mint
tegnap volt, holnap esetleg még
nehezebb lesz. Mindig ugyanazt
a szappant kell feltalálni és ez ré-
szint keserûvé, részint unottá és
nem feltétlenül egészségesen-cini-
kussá teszi az embert. De azért
még humoromnál vagyok.

– Megengedheti-e magának bárki,
hogy „csak” lírát mûvel, amikor a
költészet ázsiója finoman szólva a
társadalmilag kevéssé fontos áruk
polcára költözött? 

– Mindent megengedhet magá-
nak az ember, ami emberré te-
szi. Azt pedig, hogy a társada-
lomnak mi fontos, azt a társada-
lom se tudja. Ha tudná, megré-
mülne magától. Szokták monda-
ni, erre és erre van igény, mond-
juk arany csaptelepekre. Emerre
pedig nincs igény, mondjuk egy
szanszkrit nyelvtanra. Úgy tû-
nik, a döntés helyes és jogos. De
a miértre már nincs válasz, nem
is lehet, hiszen a két, látszólag
különbözô dolog ugyanazt jelzi.
Az élet fényûzését. És a költé-
szet sem más, mint az emberi lé-
tezés luxusa.

Cs. A.
Fotó: Horváth Péter

A folytatás: fojjtatás
Beszélgetés
Deák Lászlóval



■ Kár, hogy az újság nem tud
zenélni. Na nem úgy, ahogy
némely karácsonyi vagy szüle-
tésnapi képeslap, hanem leg-
alábbis sztereo hanghatások-
kal. Milyen jó volna, ha a ked-
ves olvasónak, aki ezen az ol-
dalon nyitotta ki a Könyvhe-
tet, most hi-fi minôségben
csendülne fel Chopin C-dúr
etûdje, amelyet Richter a leg-
többször szólaltatott meg pó-
diumon, vagy az elôadómû-
vész kedvenc zenemûvei, De-
bussy Tengere, Wagner ope-
rái, illetve a Bach-kantáták. Sa-
ját hangeffektusok híján csak
ajánlani tudom az olvasónak,
hogy  lépjen oda lemez- vagy
CD-játszójához és tegyen fel
valamilyen komolyzeni felvé-
telt, tulajdonképpen majdnem
mindegy, hogy mit, ihszen
Richter repertoárja olyan szé-
les volt, hogy alig lehet általa
meg nem szólaltatott darabot
találni. Koncertjeinek mûso-
rán a vokális, kamara és ver-
senymûveket is számítva több
mint másfélezer zenemû sze-
repelt. Noha fejbôl tudott
csaknem mindent, amit az el-
múlt két évszázadban a nyuga-
ti zenében írtak, a nyolcvanas
évek elejétôl már csak kottából
játszott. Olykor hallucinációk
gyötörték zenei motívumok
alakjában, s a fejében járó né-
hány ütemtôl olykor hónapo-
kig sem tudott szabadulni. En-
nek a jelenségnek tulajdonítot-
ta, hogy érzése szerint alkal-
manként bizonyos hangneme-
ket összecserélt. 

A Richter-filmet Bruno
Monsaingeon úgy tervezte
meg, hogy Schubert posztu-
musz B-dúr szonátájának elsô
hagjaival kezdôdjék és a szoná-
ta utolsó hangjaival fejezôdjék
be. Ugyanô, a film rendezôje
jegyzi a Holnap Kiadónál
megjelent Richter címû köny-
vet is, amely az elôadómûvész
saját írásait és a vele készített
beszélgetések egyes szám elsô
személybe áttett, vallomássá
alakított szövegét tartalmazza.

Bruno Monsaingeon maga is
zenész, s számos muzsikus-
portrét forgatott televíziómû-
sorok számára, többek között
A Santa Barbara-i ismeretlent
Gilles Apapról, A nép mûvé-
sze  címût David Ojsztrahról,
Az évszázad hegedûjét  Yehu-
di Menuhinról és A lélek
hangját  Dietrich Fischer-
Dieskauról.

Az Ünnepi Könyvhéten Ma-
gyarországon járt szerzôt elô-
ször a zongoramûvészrôl készí-
tett film és könyv létrejöttének
körülményeirôl kérdeztem.

– Igaz-e, hogy Richterrel csak
életének utolsó hónapjaiban talál-
kozott, amikor sietve kellett dol-
goznia a mûvészi portré megraj-
zolásán?

– A hetvenes években is elég
gyakran találkoztunk Tours-
ban, az általa alapított feszti-
válon, illetve Párizsban. Egy-
szer még a lakásomon is járt.
Kocsis Zoltánnal négykezes
koncertre készültek, s a zon-
gorámon gyakoroltak egy nyá-
ri napon. De az egész próba
kudarcba fulladt, mert a
szomszédnômet zavarta a ze-
ne... Hosszú évekig dédelget-
tem azt a tervet, hogy Richter-
rôl is filmet készítek, de tud-
tam, a hosszú ideje elvonult-
ságban élô mûvész gyûlöli a
kamerát, a forgatási kavaro-
dást, noha a filmeket kedvelte,
sôt, a filmmûvészetben is jár-
tas volt. Nem tudtam, hogyan
közelítsem meg ôt, azt gon-
doltam, már nem emlékszik
korábbi, többnyire futó talál-
kozásainkra, egy lennék szá-
mára az évtizedek során meg-
ismert sok-sok arc közül. Tud-
tam, hogy hajlamos a hirtelen
viselkedésre és véleménynyil-
vánításra, s szavait ilyenkor
nemcsak nem válogatja meg,
de a kimondottakon nem is
igen változtat a késôbbiekben.
Így évekig vártam a megfelelô
alkalomra.

– Hogyan sikerült végül is meg-
gyôznie Richtert, hogy üljön ka-
mera elé?

– Ô maga keresett meg, bár
úgy tudom, nem értesült tit-
kon dédelgetett tervemrôl.
Azt üzente a munkatársával,
hogy csináljam meg az életraj-
zát. Ez a kérés megfoghatatlan
volt a számomra. Készítsek ró-
la portréfilmet? Írjam meg az
élettörténetét? Én nem va-
gyok hivatásos életrajzíró, aki
különbözô dokumentumok-
ból, a kortársak véleményének
feldolgozásával alkotja meg
valakinek az élettörténetét.
Ráadásul a további beszélgeté-
sekbôl kiderült, hogy a Mester
helyre szeretné igazítani a róla
elterjedt téves híreszteléseket.
De egyúttal az is világossá
vált, hogy senkit sem akar lát-
ni, így nyilván velem sem kí-
ván találkozni. Végül kicsikar-
tam tôle egy találkozót, úgy,
hogy az engem vele és mûvé-
szetével kapcsolatban érdeklô
kérdéseket tucatnyi oldalon
összeírtam s elfaxoltam neki.
Valószínûleg azzal nyertem
meg, hogy kedvenc írójára,
Proustra utalva véleményét
kértem: szerinte lehet-e az elô-
adómûvész zseniális, önálló
mûvészi alkotás-e, amit az in-
terpretálás során létrehozunk?
Idôpontot kaptam tôle, s
hosszú heteken át naponta ta-
lálkoztunk. Elôször négy-
szemközt beszélgettünk, az-
tán szavait mikrofonnal rögzí-
tettem. Végül, rejtve, egy ka-
merát is beállítottunk, noha
féltem, mindennek vége sza-
kad, ha észreveszi a turpissá-
got. De szerencsére nem így
történt. Nagyon tapintatosan
hozta tudomásomra, hogy le-
leplezett bennünket, de a ka-
mera továbbra is a „paraván”
mögött maradt.

– Könyve elôszavából érzôdik,
hogy az Ön számára kiemelkedô
jelentôségû volt a Richter-film.
Miért érezte ennyire fontosnak?

– Szvjatoszlav Richter pálya-
futása rendhagyó. Gyermek-
korában rendszeres oktatás
nélkül, autodidakta módon is-
merkedett a zenével, s egész
operákat játszott végig zongo-
rán. Tizenöt esztendôsen lett
az Ogyesszai Operaház korre-
petitora, s csak ezután, hu-
szonkét évesen íratkozott be a
moszkvai konzervatóriumba.
Ô az a zongoramûvész, akit
nemcsak közönsége, hanem
mûvésztársai is egybehangzó-

an a zenetörténet egyik legna-
gyobbjának tartanak. Engem e
sok kedvezô tulajdonságon kí-
vül az is inspirált, hogy ô vá-
lasztott engem „életrajzíró-
nak”. Miért pont rám esett a
választása? Mit vár tôlem?
Amikor elkezdôdtek a találko-
zásaink, Richter életem  köz-
ponti részévé vált, másfél évig
szinte naponta láttam.  Alig
egy hónappal halála elôtt
megmutattam neki az elsô vá-
gáson túljutott filmet, amely-
bôl helyenként még hiányoz-
tak a képek, csak a magnóval
felvett szöveg hallatszott. A
vetítés végén lakonikus rövid-
séggel csak annyit mondott:
„Ez én vagyok”. Ennél na-
gyobb dicséretre nem is szá-
míthattam.

– Miben különbözik egymástól
a film s a könyv szövege, hiszen
korábbi beszélgetésükbôl állította
össze a kötetet?

– Meg sem fordult a fejem-
ben, hogy beszélgetéseink
szövegét változtatás nélkül
adjam közre. Találkozásaink
alkalmával nem erôltettem rá
idôrendet, hagytam, hogy csa-
pongjanak a gondolatai. Rich-
ter beszédét nehéz volt papír-
ra vetni, el-elkalandozott, té-
továzott, válaszai gyakran
csak indulatszókban fogalma-
zódtak meg, nemegyszer csu-
pán igennel vagy nemmel fe-
lelt. Megváltoztattam a párbe-
szédes formát, folyamatos,
egyes szám elsô személyû
visszaemlékezést választot-
tam. Ugyanakkor igyekeztem
megôrizni s nyomtatásban is
visszaadni sajátságos beszéd-
ritmusát, stilisztikai jellegze-
tességeit.  A kötet második fe-
le Richter rám bízott feljegy-
zéseibôl származik. Termé-
szetesen válogattam, ahogy ô
maga kért erre, hiszen a zenei
világról, esetleg még ma is élô
pályatársakról alkotott véle-
ményét sokszor keresetlen
formában öntötte szavakba.
De önmagához is éppily szi-
gorú volt. A könyv függeléké-
ben Richter repertoárjáról,
koncertjeirôl, pályafutásának
jelentôs állomásairól adtam
számot, táblázatokkal, grafi-
konokkal is iparkodtam érzé-
keltetni, hogy ô volt a zene
Don Juanja.

Mátraházi Zsuzsa
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A zene Don Juanja
Bruno Monsaingeon film-
rendezô könyve Richterrôl
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■ – Ön elôadómûvész, zeneszer-
zô, elméleti szakember és oktató
egy személyben. Tanult hivatásá-
nak és eszményeinek mennyire fe-
lel meg ez a nem kis részt impro-
vizatív zenei forma, mûfaj – a
mai alakjában? Klasszicizáló-
dott-e már, vagy mindmáig hajlé-
konyan eleven?

– Valóban: az akadémián
zongoramûvész, tanári és ze-
netudományi diplomát sze-
reztem. Utána egyebek közt
behatóan foglalkoztam az
improvizációval. Fôként az a
viszony és kapcsolatrendszer
érdekelt, amely a notáció és a
rögzítetlen elemek közt min-
den stíluskorszakban megvolt.
S bár számos zenei kultúra,
megjelenési forma ismeretes,
amelyben a lejegyzés nélküli
elôadás és a rögtönzés domi-
nál, végül is így jutottam a
jazzhez, amely a huszadik s
immár a huszonegyedik szá-
zad par excellence improvizá-
ciós mûfaja. A mai jazzt ter-
mészetesen „általában” képte-
lenség jellemezni, hiszen ten-
gernyi nyitott, kontúrjaiban
nem szigorúan elkülöníthetô
válfaja, stílusa ismeretes. Ezért
csak annyit mondhatok: van,
ami közelebb áll hozzám,
van, ami távolabb esik. Ami a
klasszicizálódást illeti: e zene
legrégibb megnyilatkozásait
már eleve klasszikus jazznek
nevezik. És számos olyan
crossover irányzat is van,
amely az idôk során integráló-

dott, fuzionált másokkal, vagy
éppen valamiféle szintézisre
törekedett például a klasszikus
komoly zenével.

– Jazz, mondják és írják a hoz-
záértôk. A magyar helyesírás sza-
bályzata viszont a dzsessz alakot
fogadja el. Utalhat-e ez a különb-
ségtétel arra, hogy a zenének van
már sajátos honi alakja, hogy lé-
tezik már „magyar dzsessz”?

– Hosszú ideje hadakozom a
hivatalos átírás ellen, hiszen a
szót sehol, senki nem ejti
hosszú, éles, sziszegô esszel.
Világszerte zével mondják, ír-
ják. Számomra továbbra is ez
autentikus... Nemzeti jazz kü-
lönben, éppúgy, mint – töb-
bek között – számos más eu-
rópai országban, természete-
sen nálunk is létezik. Ismere-
tes: a mûfaj Amerikából szár-
mazik, és Európa e tekintet-
ben a két világháború közti
korszakban még beérte az
utánzással. Valamikor a múlt
század ötvenes éveiben diffe-
renciálódott mifelénk sokféle-
képpen a nemzeti jazzkultúra.
Értelemszerûen zeneszerzôk
és muzsikusok a nemzeti ha-
gyományokhoz, gyakran az
adott népzenei tradíciókhoz is
kötôdtek. Nálunk is ezt teszi
például szabad improvizációi-
ban Szabados György és mû-
helye (például Dresch Mihály
vagy Gencsó István), vagy ép-
pen Szakcsi-Lakatos Béla, aki
a cigány hagyományokhoz is
kapcsolja a jazzt. (Ez utóbbi

különben egyik jellegzetessége
a mi jazzvilágunknak.)

– Megítélése szerint beépül-e az
ön mûfaja, muzsikája a kortárs
zene különbözô ágaiba, irányza-
taiba? Általában és személy sze-
rint, az ön alkotásai, elôadásai
révén is?

– Köztudomású: a mai jazz-
nek három fô irányzata van.
Az egyik a rockhoz, s általá-
ban is a populáris megnyilat-
kozásokhoz kapcsolódik. Ezt
szokás fúziós zenének is ne-
vezni. A másik a mainstream,
vagyis a fô vonulat. Ha úgy
tetszik: ez a tipikus jazz. A
harmadik közeledik is a
kortárs zenéhez. Ez az avant-
garde, vagy a free, vagy az ex-
perimentális jazz – ki ilyen, ki
olyan jelzôt használ. E három
irányzat jelen van szinte min-
den jazzkultúrában. Svédor-
szágtól Ausztráliáig külföldön
ezt személyesen is tapasztal-
tam. És persze itthon szintén,
miközben ebben az oly inter-
nacionális zenei nyelvben
mindenütt megvannak az em-
lített nemzeti sajátosságok.
Ami engem illet: 1975-ben
megjelent Sámánének címû
lemezemen például kifejezet-
ten ôsi magyar folklóreleme-
ket dolgoztam fel. De számos
más kompozíciómban, film-
zenémben, vagy egyéb alkal-
mazott munkámban a kortárs
zenéhez közeledtem, illesz-
kedtem.

– A jazz oktatójaként miként
tanítja azt, amit mûvel? Mennyi-
re köti a múlthoz, mennyire a je-
lenhez, s miféle jövôt képzel el a –
mondjuk a ragtime-on, Harle-
men, New Orleans-on, a szvin-
gen, bebopon, a coolon, a rockon,
az elektronikus hatásokon, a free
jazzen át ívelô – történetnek?

– A fôiskolai jazztanszéken
nem történetet, hanem jazz-
zongora fôtárgyat, és ehhez
kapcsolódóan zeneszerzést,
módszertant és jazzelméletet
tanítottam, és hazai, külföldi
kurzusokon most is ezt te-
szem. De elsôsorban rögtön-
zéspedagógiával foglalkozom,
ami – mint említettem – nem
korlátozódik a jazzre. Pályám
során persze folyamatosan
érintkeztem a históriával is.
Gyakran bosszankodva még a
szakkönyvek pontatlanságain

is, ami egyrészt abból követke-
zik, hogy a hanglemez megje-
lenéséig mûfajunknak-mûvé-
szetünknek nem volt rögzített
formája, és írásos emléke is ke-
vés. Másrészt ez a mûfaj leke-
zelésével, illetve bizonyos idô-
szakokban annak tiltásával
szintén magyarázható. A je-
lenhez közeledve azonban
már pontosabbak a források.
Ami mûfajunk jövôjét illeti:
jósolni ugyan nem szoktam,
de minden jel arra mutat, nem
kell a jazzt félteni.

– Az improvizációhoz vissza-
térve: ön tehát növendékeit arra
kívánta-kívánja rávezetni, hogy
miként lehet gúzsba kötve röpülni?

– Valóban ilyesfélével pró-
bálkozom. Hiszen a teljesen
szabad, ad libitum, vagy kao-
tikus zenélés nem improvizá-
ció, legföljebb hangok esetle-
ges változtatása, fantáziálás.
Az igazi improvizációnak or-
ganikus háttere van, hiszen el-
szakadni csak attól lehet, amit
belsô rendezôelvek, kötöttsé-
gek fognak egybe.

– Jazz – történet, elmélet, gya-
korlat; Mi a jazz?; A populáris
zene antológiája; A rögtönzés vi-
lága I–III. címû kötetei után most
új könyve készül. Mit jelöl a Jazz-
világ – jazzélet munkacím?

– 1965-ben – a tiltást követô-
en – kiadott jazzkönyvemnek
megjelent késôbb egy átdolgo-
zott változata. Miután a Zene-
mûkiadó utóda, az Editio Mu-
sica már nem foglalkozik
könyvkiadással, az Athenae-
um kért fel arra, hogy készít-
sem el kötetem harmadik ki-
adását. Utazva, zenét hallgatva
azonban rájöttem: a jazz és kö-
zege oly rohamosan változik,
hogy immáron gyökeresen új
könyvet kell írnom. Ennek
tárgykörei – a mûfaj története
és elmélete mellett – többek
között: jazz és politika, jazz és
társadalom, a jazzmuzsikus hi-
vatása, létformája, jazzpedagó-
gia, jazzközélet, szakmánk le-
mez- és könyvkiadása, szerve-
zeteink, intézményeink stb.
Egyszóval azt kívánom megír-
ni, megjeleníteni: milyen a
jazz a rendszerváltozás utáni
Magyarországon, Kelet-Euró-
pában, s persze az évtizedek
során ugyancsak egészen más-
sá vált zenei nagyvilágban.

Gonda Jánossa l
beszélget
Nádor Tamás
Köznapi foglalatossága a lehetetlen megkísértése. Kutatja, gyako-
rolja és igyekszik továbbadni ennek taníthatatlan, mégis megfejt-
hetô titkát, vagyis azt, hogy miképpen lehet gúzsba kötve szállni.
Nem ily általánosan persze, hanem mûvészetének-mesterségének
lényegét: a jazz-improvizációt. A zenemû zárt, organikus egysé-
gébôl kinyíló rögtönzést, a szerkezetet is, amelynek híján e mûfaj-
ban sincs mû, sem avantgarde, sem klasszicizálódó. S tudja per-
sze a közhelyet is: alkotás nem jöhet létre, ha az isteni szikrához
nem társul csiholó humánus szorgalom. A szabadulási gyakorlat
így valóban sikeres lehet: ha a zenész nem röpülhet is, szárnya le-
het a muzsikának. Érdekes, érdes, érces, éteri, vagy akár édeni
csöndje és csattogása, kinek-kinek a kibontott természete szerint.

E M B E R  É S  G O N D O L A T



tizenkilencedik századi
filozófus, bizonyos Karl
Marx szerint, az embert

a társadalmi viszonyainak
összessége határozza meg. Ez ta-
lán leegyszerûsítés, de – fôleg is-
meretelméletileg – van benne
valami. Ha a megismerés vi-
szony az objektum (a valóság)
és a szubjektum (a megismerô
ember) között, akkor az ember
meghatározásához minimum
két ember kell: a megismerendô
és a megismerô, vagyis az em-
bert embertársához való viszo-
nya determinálja. Ha nincs vi-
szonya embertársaihoz, nincs,
aki meghatározza. Nem marad
más belôle, csak ez a „nincs”. Ez
a hiány. Mert a kutya falkaállat,
de a homo sapiens társadalmi
lény. A kivert kutya, az egyedül
kóboroló farkas is szerencsétlen,
sôt halálra ítélt, de a magányos
ember még esendôbb. Mert hi-
ába nyúl a társa keze felé, nem
talál, csak ürességet. 

Ezt a negatívumot a husza-
dik században elidegenedés-
nek hívták, ma, a kommuniká-
ció korában talán a virtuális
kapcsolatra redukált társadal-
mi viszonyrendszernek. 

Az ember önmagában „oly
hontalan, / mint amilyen
gyámoltalan / a szükségét
végzô vadállat.” József Attila
nem csak a totális bolseviz-
mus egyik legelsô baloldali
bírálója az európai irodalom-
ban, de a huszadik századi
elidegenedésnek is a legszug-

gesztívebb kifejezôje. Gyak-
ran idézzük, hogy 

Az ember végül homokos,
szomorú, vizes síkra ér,
szétnéz merengve és okos
fejével biccent, nem remél.

S mindez ott kezdôdik, hogy
„Magamban bíztam eleitôl
fogva – ” Akár egy zsoltár: Te-
benned bíztunk elejétôl fogva…
de ez az elidegenedés, a ma-
gány zsoltára. 

És annyi csalódás, visszautasí-

tás, kidobatás, hiábavaló föl-
ajánlkozás után, azt mondja:
„Mindent, mi nem ennivaló, /
megrágtam és kiköptem. / Ma-
gamtól tudom, mi a jó” S ez-
után „Megalkotom szerelme-
met…” Nem szokták idézni, de
ez is alapmondat. Nem megtalá-
lom, ezen már túl van. (Tûzhe-
lyet, családot már végképp má-
soknak remél…) Megalkotom.
Virtuálisan. A szerelem, a leg-
szebb és legintenzívebb köz-
ügy, két emberi lény izzó kap-
csolata, magánüggyé fagyott.
Aki „megalkotja” szerelmét,
örök magányra ítélte magát.

Böngészek az emlékezetem-
ben, ahová nyúlok, minde-
nünnen a magány sikolt. „A
csecsemô / is szenvedi, ha szül

a nô. / Páros kínt enyhíthet
alázat.” Ám neki páros él-
mény még kínból sem jut. Ha
nagyon fáj is, egyedül fáj.

„Jaj, szeressetek szilajon,” –
kiáltozik, de „(...)nem felelnek,
akárhogyan intek, (…) nem
szeret, ki jog szerint enyém.” 

Edit is, Flóra is káprázat volt,
az ô magányának a káprázata.
„alattam kô és üresség fölöt-
tem. / Óh, hogy alhatnék! Ná-
lad zörgetek.” Persze hiába.  És

a legsírnivalóbb, ezért a leg-
szebb az a rosszul sikerült, po-
étikailag gyönge, épp ezért óri-
ási költôi bátorságra valló, mert
emberileg véresen ôszinte vers-
szak, amelyet egyik utolsó ver-
sének a végére biggyesztett.

„Tudod, hogy nincs bocsá-
nat, / hiába hát a bánat. / Légy,
ami lennél: férfi. / A fû kinô
utánad.” És ezután vas logiká-
val, hisz a líra logika, (ha nem
is tudomány), eljut az utolsó
versszakig: „Megcsaltak, úgy
szerettek, / csaltál s igy nem
szerethetsz. / Most hát a töl-
tött fegyvert / szoritsd üres szi-
vedhez.” Itt a vers vége, innen
tovább nem folytatható, és Jó-
zsef Attila mégis folytatja. Ezt
a versszakot teszi hozzá: 

Vagy vess el minden elvet
s még remélj hû szerelmet,
hisz mint a kutya hinnél 
abban, ki bízna benned.

Rossz! Istenem, nagyon rossz!
Mi az, hogy „vess el minden
elvet”, hogy jön ide ez a vers-
idegen, ócska szemináriumi
duma?! Hogy remélne hû sze-
relmet, amikor régen tudja,
hogy hû szerelem – számára
–nincs! Aki csak magában bí-
zott elejétôl fogva, most már
ki bízna benne?! Mégis szív-
bemarkolóan ôszinte jajkiál-
tás, amikor a költôt nem ér-
dekli már sem érték, se mér-
ték; elhatalmasodik a fájda-
lom. És csak a végzet kap már
formát – ha kap… 

Furcsa… nemrég hallottam
egy tudós filológustól, hogy ezt
a versszakot vagy három héttel
késôbb firkantotta a Tudod,
hogy nincs bocsánat végére. 

Tehát tudta ô is, hogy ez már
nem vers. Ez már a „szabad
asszociációk” közé tartozik…
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A

K e r t é s z  Á k o s
A magány jajkiáltásai

■ A nagy svájci történész, Ja-
cob Burckhardt (1818–1897)
alapvetô megkülönböztetést
tett a pillanatnyi, a részleges és
a történelmi nagyság között.
Az ô sziporkázó elemzéseire
és megjegyzéseire gondoltam,
amikor Huszár Tibor Kádár

János politikai életrajzának
második kötetét olvasgattam. 

Ki volt Kádár János? A most
már két vaskos életrajzi kötet
(összesen 788 oldal) plusz a
szintén Huszár által szerkesz-
tett levélválogatás (871 olda-
lon – Kedves, jó Kádár elv-
társ!) rengeteg anyagot tartal-
maz s mégis a kiinduló kérdés
nyitva marad. Áldozat és gyil-
kos, egyszerû kisember és ra-
vasz róka, könyörtelen áruló
és végtelenül puritán munkás-

politikus, autodidakta és mû-
veletlen, a politikai hazugság
és a magánéleti becsület kötél-
táncosa, Moszkva bábja és a
mozgalom foglya, szemérmes
és talán impotens? Ki tudja?

A rengeteg adat, idézet, for-
rás-utalás nélkülözhetetlen
alapanyagot ad mindenkinek
a kádárizmus történelmi sike-
reirôl és bûneirôl, bukásairól
és végnapjairól. Mégis, a poli-
tikus mögött, aki harminckét
évig uralkodott, valahol

nyomtalanul eltûnt az ember.
Lehet, hogy még túl korán van
a Kádár-rejtély megoldására?
Hiszen az alapvetô könyvek
Churchillrôl (többek között
John Lukacstól) vagy Görgey-
rôl (Kosáry Domokostól) is
csak nemrégen jelentek meg.

Borbíró Zsóka kérdése:
Most mit olvas éppen, 
kedves Paul Lendvai?
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■ (Rövid privát bevezetô) Igaz-
ság szerint meg vagyok rémül-
ve, amiért papírra kellene vet-
nem, mi jutott eszembe errôl a
Peyer Károllyal foglalkozó
könyvrôl. Zavarom nemcsak a
bôségé, de azé is. Feszélyez pél-
dául, hogy családilag szociálde-
mokrata kötôdéseim vannak. A
kívülálló legyinthet, már ez is
baj? Ettôl csak könnyebb lehet
a penzum! Sajnálom, nem így
van. Ez a kötôdés éppenséggel
elfogultságot is jelenthet. Ha a
szüleim „baloldali” szocdemek
voltak, gyerekként csak „szitkot-
átkot” hallhattam a „peyeristák-
ról”. Az egyetemen pedig, köte-
lezô tantárgy lévén a munkás-
mozgalomtörténet, mindezt
megerôsítették a „paktumos”
Peyerrôl, a „munkásárulóról”
szóló passzusok. Ha a felmenô-
im „jobboldali” szocdemek vol-
tak, Peyer neve tabu volt odaha-
za, nehogy a róla hallott jót vé-
letlenül elismételjem az iskolá-
ban, amibôl csak baj származott
volna a szocdem múltjuk miatt
amúgyis eleget vegzált szülôkre. 

Hogy rám melyik változat az
érvényes, nem árulom el. De ha
már a dolog privát szegmense is
ilyen bonyodalmas, hogy me-
részkedjek beljebb a problémák
sûrûjébe, amikor a kezemben
tartott könyvbôl is az derül ki,
hogy hiába telt el Peyer emigrá-
lása (1947) óta ötvenhat, halála
(1956) óta negyvenhét év, alak-
ja még ma is egycsapásra ideoló-
giai frontokba rendezi és indu-
latossá teszi a róla beszélôket?

(Kísérlet objektív tárgyalásra)
Simon István Vezéráldozat cím-
mel könyvet írt a Peyer-kérdés
és a magyar szociáldemokrácia
viszonylatáról. Munkájának
egyetlen baja: a rövidsége. Ez
akár erény is lehetne – a kurta
terjedelem azonban itt koncep-
cionális kérdés. Szerzônél
ugyanis Peyer története 1945-tel
kezdôdik, mintha az, hogy ki-
szorították a vezetésbôl, s az,
hogy 1947-ben Zsolt Béla Radi-
kális Pártjának listáján indult,
megérthetô volna a múltba ve-
zetô szálak nélkül. Nem az. A

Peyer-ügy szereplôinek itt nincs
elôéletük: kizárólag az minôsíti
ôket, hogy 1945 és 47 között Pe-
yer mellett vagy vele szemben
álltak-e. Az olvasó „becsületszó-
ra” kénytelen elhinni a szerzô-
nek (és azoknak, akikre hivatko-
zik), hogy Peyer több is volt,
más is volt, mint egyik árulásból
a másikba sasszézó, elvi meg-
fontolások helyett csakis a napi
pragmatizmussal törôdô vezér,
akinek kommunisták és velük
versengve egyes „baloldali”
szocdemek beállították? A teljes
pályaképben szó eshetne példá-
ul az 1908-as „vasbotos” tünte-
tés körüli szerepérôl, ami leg-
alábbis árnyalná a képet. Parla-
menti megnyilvánulásai, cikkei
alapján rekonstruálni lehetne a
két világháború közti idôszak-
ban játszott szerepét s akkor ki-
derülne, vajon miért harsogta
1936. május 9-ikén az Új Ma-
gyarság, hogy „Peyer Károlynak
pusztulnia kell a magyar köz-
életbôl”? Ha Peyer mindig a
jobboldal kiszolgálója volt,
ugyan miért kellett elhurcolni
Mauthausenba? Senkiket sem-
miért még a németek sem küld-
tek lágerbe – ôk jobban tudták,
ki az ellenségük, mint a baloldal
némely erôi, hogy ki lehet a szö-
vetségesük. Annak, hogy Peyer
tekintélye az ellene folyó propa-
gandahadjárat dacára is töretlen
volt a szociáldemokrata párt tag-
ságának nagy része elôtt, csakis
1945 elôtti szerepében lehet a
magyarázata, – ennek bemutatá-
sáról lemondani: öngól, ha csak
nem az a fajta koncepcionális
meggondolás játszik közre eb-
ben, hogy Peyer pozitív szerepe
bizonyítást sem igénylô eviden-
cia. Ez azonban nem elemzésen
alapuló bizonyítási eljárás ered-
ménye, hanem csupán a rend-
szerváltás elôtti Peyer-ellenes
sablon közönséges, mechanikus
megfordítása.

Más volna a helyzet, persze,
ha a magyar szociáldemokrácia
históriája már föl lenne dolgoz-
va ától cettig, nemcsak a pártál-
lami történetírás szemlélete sze-
rint, de létezne az 1989 óta el-

telt idôk tanulságait is figyelem-
be vévô munka. Ha hozzáférhe-
tôek volnának a dokumentu-
mok, ha nemcsak Böhm Vil-
mos, de például Peyer levelezé-
se is megjelent volna. Simon
István azonban jóformán isme-
retlen terepen, felfedezôként
tette meg lépéseit, mert hiszen a
szociáldemokrácia 1945 elôtti
történetét illetôen csak erôs kri-
tikával olvasható, végletes fel-
dolgozások léteznek. Pintér Ist-
ván munkája ma már pozitivis-
ta ténygyûjteményként sem na-
gyon használható, hiszen ami a
pártállami prekoncepciót nem
igazolhatta, arról meg sem em-
lékezett könyvében. Másfelôl
rendelkezésre áll Gábor Róbert
könyve, aki – lévén maga is sze-
replôje, sôt áldozata a koholt
Peyer-ügynek – érthetô módon
eleve elfogult a hajdani ellenfe-
lekkel szemben. Amit emlékei-
bôl megörökít, roppant érdekes,
de nem kezelhetô objektív hi-
vatkozásként vagy perdöntô do-
kumentumként. Véleménye
azonban szemlátomást nagy ha-
tást gyakorolt Simon Istvánra,
aki szintén evidenciának tekin-
ti, hogy bármi, amit a baloldal
mondott Peyerrôl: rágalom, és
azért rágalom, mert ôk mond-
ták. Ebbôl vezeti le aztán, hogy
Peyer 1945-ben nem „nézetei-
nek meghaladottsága”, hanem
kizárólag Szakasits, Justus, Ries,
Horváth Zoltán, vagy Faragó
László ármánykodásai miatt
szorult ki a pártvezetésbôl.
Csakhogy legalább elvben, fel-
tevésként miért ne lehetne az is
igaz, hogy Peyer merôben más
társadalmi és politikai viszo-
nyokat talált idehaza, mint ami-
lyenek közt 25 éven át vezette
pártját? A merôben pragmati-
kus, napi kérdések mellett el-
vontnak látszó, tisztázó jellegû
viták is zajlottak, és Peyernek
sosem az ideológia volt az erôs
oldala. Amikor 1945 ôszén
Zsolt Béla és Faragó László po-
lémiája akörül zajlott, hogy az
elmúlt 25 évért felelôssé tehetô-
e a szocdem párt is, a vita óha-
tatlanul Peyert is értékelte. Zsolt
Béla vélte úgy, hogy bizony, fe-
lelôs a szocdem párt is, a szoc-
dem (de Peyer által megvetett,
mert baloldali) Faragó László
védte meg a Peyer vezette pár-
tot, mondván: csakis „az igaz-

ság flagráns megsértôje” mond-
hat róla ilyet. Az eset külön pi-
kantériája, hogy 1947-ben Zsolt
Béla „fogadta be” pártjába a
szocdemeket faképnél hagyó
Peyert, és Faragó dörgölte Peyer
orra alá, hogy „a szociáldemok-
rácia szabad szellemének is van
határa, és ez a párthûség”.

Azt, hogy voltaképpen mi hi-
ányzik a Vezéráldozatból, még-
sem lehetne semmivel jobban
érzékeltetni, mint Zsolt Béla
1947-es cikkének egyik, szinte
egy leendô Peyer-monográfia
vázlatát adó passzusával: „Pey-
ert néhány lehangoló, de talán a
párt mindenáron való megmen-
tésének céljával utólag menthe-
tô megalkuvása ellenére végig
ott láttuk az ellenforradalom-
mal folytatott küzdelem elsô vo-
nalában, a parlament baloldali
ellenzékének oldalán, folytonos
közelharcban a fehér terrorral, a
frankhamisítókkal, a háborúcsi-
náló katonai klikkekkel, az olasz
és német fasiszta ágensekkel, a
fajvédelmi furorral...” 

(Rövid, aggályoskodó befeje-
zés) Nem véletlenül mondják,
hogy „az ördög a részletekben
lakozik”. Simon István könyvé-
tôl például olyan apró, de a tör-
ténet értékelését befolyásoló
epizódok tisztázását is vártam,
mint az, hogy a „peyerista né-
gyesfogat” egyik tagja: Brumil-
ler László, állítólag visszavonta
aláírását a Memorandum alól,
mert rádöbbent, hogy azt a pár-
ton kívül elôbb ismerték, mint a
párton belül. Lehet, hogy ez
mese, lehet, hogy igaz. Ki kelle-
ne deríteni. Ahogy sok minden
mást is. Hiteles és méltányos
Peyer-portré ugyanis enélkül
aligha születik. De az, hogy
megszülessen, nemcsak egy his-
tóriai fehér folt eltüntetése mi-
att fontos. A szociáldemokrácia
zsákutcáinak, illetve járható ös-
vényeinek feltérképezése aktuá-
lis gondjaink legaktuálisabbika. 

Simon István: Vezéráldozat
Századvég Kiadó, Bp., 2003
225 oldal, 1680 Ft

O L V A S Ó S Z E M Ü V E G

A sablon mechanikus
megfordítása



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

■ – Egész munkásságából az irodalom és különö-
sen a költészet iránti bensôséges, mély és szenvedé-
lyes érdeklôdés árad. Ehhez képest életrajzi adatai
közt meglepetônek tûnik, hogy nem a bölcsész-, ha-
nem a jogi karon végzett, de mivel mindez az ötve-
nes években alakult így, nyilván ennek is megvan a
maga története. Szóval hogyan kerül a jogra vala-
ki, aki ennyire ízig-vérig irodalmár?

– Története? Történelme inkább. 1949-ben,
néhány hónappal azután, hogy az anyai csa-
lád kôfaragóvállalata, a szabadságharc cente-
náriumán, mint százéves vállalat kitüntetést
kapott, engem, mint tôkés-származékot, nem
vettek fel a bölcsészkarra. Családi hagyomány-
ként kitanultam a kôfaragó-mesterséget, segéd-
levelet szereztem, mindmáig van egy szer-
számgarnitúrám, és még legutóbb is kifarag-
tam a családi présháznak egy piszkei-márvány
terrasz-belépôt. 1950-ben már nem az iroda-
lom, hanem a mûvészettörténet-szakra jelent-

keztem. Az eredmény: lásd mint fent. Ekkor
mentem el jogászhallgatónak, fôként, hogy be
ne hívjanak – a katonaidô akkor három évig
tartott. Ám mellette eljártam irodalmi szemi-
náriumokra, ha azok kívülrôl is látogathatók
voltak, a legnagyobb lelkesedéssel Füst Milán
Hamlet-magyarázataira. Az agg Nyugatos ké-
sôbb barátságába is fogadott, gyakran megfor-
dultam nála s így máig büszkén vallom ma-
gam Füst-tanítványnak. Bízom benne, hogy
ez kritikai írásaimon is meglátszik.

– Még az irodalommal foglalkozók közt is ritka,
hogy valakit alapvetôen a líra és a próza játékossá-
ga izgasson. Fel tudná idézni, hogyan és miképpen
dôlt el, hogy Önt a „homo”-ból elsôsorban a „lu-
dens” érdekli? 

– A háború után, gimnázium-egyetemi éve-
inkben rengeteget játszottunk, nyelvi-irodal-
mi játékokat. Egyfajta menekülés is volt ez a
hétköznapok mind komorabbá váló valósága
elôl. Az anyagot készen kaptuk a Nyugat-örö-
kös Karinthy Ciniék generációjától, alig vol-
tak 10–15 évvel idôsebbek nálunk. Sokunk-
ban mozgott valami, de alig volt vitatható,
hogy nem mi, a budai Szent Imre gimnázium
volt növendékei fogjuk megírni a kor igényel-
te legkiemelkedôbb termelési regényt. Máig
emlékszem, 1951 táján ültünk Abody Bélával
egy vetetlen ágy szélén, és arról beszéltünk,
hogy akkor hát mit? Kritikát! – állt elô a tip-
pel Abody. Megbírálni mégiscsak rokonszen-
vesebb attitûd, mint megírni. Így születtek az
ô kezdeti kitûnô pamfletírozó bírálatai, én pe-
dig – megnyervén az enyhüléssel induló Új
Hang kritikai pályázatát – szintén rögtön
publikálni kezdtem. Hogy a játék? Kedvem
támadt leírni mindazt, amivel egy évtizeden
át szórakoztunk: megint csak jobbnak tûnt,
mint a tsz-regény. Menet közben kiderült,
hogy minden játéknak hosszú múltja van a
kultúra történetében, így már a legelsô köny-
vem is mûvelôdéstörténeti olvasmány. És az
elsô hozta a többit.

– Könyveit a bôség zavara jellemzi – azért is nem
folytatom a bevett módon, hogy azzal „küszköd-
nek”, mert nemcsak az a szórakoztató bennük,
amit elénk tárnak, hanem az is, ahogyan teszik. A
szerzô tájékozottsága szinte elképesztô, hiszen verti-
kálisan is hatalmas, mert a költészet kezdeteitôl a
legfrissebb jelenig terjed, és horizontálisan is, hiszen
nemcsak hazai példák tömkelegét tárja elénk, de a
világ bármely tájának irodalmából biztonsággal
merít. Mindez zömmel saját gyûjtés, vagy ahogyan
sorjáztak a könyvei, úgy kapott egyre több és több
„adalékot” más irodalomrajongóktól? 

– A mennyiségben van valami rendszer. A
Játékos elmék irodalmi-nyelvi-kávéházi tradí-
ció. A Népek játékai a különbözô kultúrák fô-

ként ügyességi-szabadtéri darabjait adja közre.
Kiderült, hogy ezt nem gyûjtötte még össze
ilyen alapon senki. Kilenc nyelvre fordították
le. A Breughel-képeskönyvek, kivált a Gyerek-
játékok képzômûvészet és játék kapcsolatát fir-
tatják, a Kiment a ház az ablakon pedig a köl-
tészet könnyedebb, (de nem értéktelenebb) já-
tékos oldalát veszi szemügyre. Itt abból indul-
tam ki, hogy a magyar irodalomszemlélet tör-
téneti okokból általában a sorskérdéseket, a fi-
lozofikus megközelítést helyezi elôtérbe s et-
tôl akaratlanul is „fennköltté” válik. Pedig a
paszkvillus, a paródia, a bordal, a borsos vers,
a formai bravúrjáték, a nonszensz és az avant-
gárd megannyi remeke éppúgy a „magas” köl-
tészet része. Feltáratlan területen kalandoz-
tam: kevés kutatómunka után inkább az anyag
bôségével, mint hiányával volt gondom.

– Munkásságában szokatlan közjátéknak tûnik
Angyal Istvánról szóló dokumentumregénye – se
elôzménye, se folytatása nem ismeretes. Pedig olva-
sójának úgy tûnt, Önnek még sok olyan élménye,
közölnivalója volna, amivel a magyar értelmiség
egy része, melynek nincs ínyére 1956 „relativizá-
lása”, azonosulni tudna. Tervezi-e hasonló jellegû
mûvek megírását akár most, akár a jövôben?

– Mindezenközben bennem rekedt a szépí-
ró. Az Angyal-életrajz valóban szóló-darab.
De meg kellett írnom, ez az én adalékom öt-
venhathoz. Ô igen jó barátom volt, noha né-
zeteink merôben különböztek. Angyal kom-
munista volt, én nem. (Hosszú viták...) Ô a
szocializmus megtisztításáért ment a forrada-
lomba, s lett felkelôparancsnok. Ugyanaz a
„szocializmus” juttatta bitóra. Görög sorstra-
gédia. Fia a keresztfiam, azért írtam a könyvet
neki szánt fiktív levelekben. Angyal Istvánnak
azóta legendája lett (nagy kár, hogy politikai
kisajátítás tárgya is). Ami másik kérdését illeti:
mint a fentiekbôl is látható, a játéktéma volta-
képp kitérô volt a pályámon, ha hosszú is és a
díjak tükrében talán nem is sikertelen. Ami
idôm hátravan, az már a szépirodalomé. Bele-
fogtam anyám családja történetének megírásá-
ba. Egy vállalkozó család históriája a reform-
kortól az államosításig. Másképp: egy nemze-
ti-liberális família mentalitástörténete. Ez az a
fazon, ami ma hiányzik.

Írófaggató
Nádra Valér ia megkérdezte

Lukácsy Andrást
LUKÁCSY ANDRÁS író, publicista, kri-
tikus 1930-ban, Budapesten született. Az
ELTE Jogtudományi Karán szerzett diplo-
mát, majd doktorátust. 1955 és 1957 kö-
zött a Szépirodalmi Könyvkiadó segédszer-
kesztôje, az ezt követô öt évben szabadfog-
lalkozású kritikus. 1963 és 1968 között az
Élet és Irodalom kolumnistája. 1968-tól a
Magyar Hírlap fômunkatársa. Választmá-
nyi tagja a Magyar Pen Clubnak, elnöksé-
gi tagja a Kiss Áron Magyar Játéktársaság-
nak. A nyolcvanas években Rubik Ernôvel
játéklapot szerkeszt. Fordította Mark
Twain, Dylan Thomas, Hemingway,
Faulkner, Schnitzler, Hildesheimer és má-
sok mûveit. Elsô könyve Elmés játékok –
játékos elmék címmel 1960-ban jelenik
meg, ezt követi 1964-ben a Népek játékai,
1984-ben id. Peter Breughel: Gyermekjáté-
kok, Flamand közmondások címû, Kass Já-
nossal közös könyve, illetve Urai Erikával
állítja össze Hogyan játszanak címû mun-
káját, 1985-ben, mintegy addigi munkássá-
gának összefoglalásaként jelenik meg Ki-
ment a ház az ablakon címû, a költészet
humoros oldalával foglalkozó monográfiá-
ja. 1990-ben publikálja Felismerem-e An-
gyal Istvánt? címû dokumentumregényét.
A Pont Kiadó 1997-tôl bocsátja közre Köl-
tészet és játék címû, ötkötetes munkáját,
melynek záródarabja Antikból élô avant-
gárd címmel az idei könyvhétre jelent meg.
Munkásságát Nagy Imre-emlékplakettel
(1993), Komlós Aladár-díjjal (1997), Kiss
Áron-díjjal (1999) és Pro Ludo Éremmel
(2000) ismerték el.
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■ Egy Woody Allen-idézettel kez-
dôdik James Gleick Gyorsabban cí-
mû, Arról, hogy szinte minden fel-
gyorsul alcímû könyve. Nem tu-
dom, a kötet követi-e az eredeti ki-
adás küllemét és tipográfiáját,
mindenesetre az ízléses és szelle-
mes járulékos elemeknek (így a fe-
jezetrôl fejezetre a perceket faló
óra-piktogramnak) is köszönhetô-
en az olvasó viszonylag derûsen
helyezi el magát ott, ahol egyéb-
ként is leledzik: az idô-kelepcé-
ben. Röpke felmérésem szerint a
legtöbben a Szex és papírmunka,
vagy Az MTV a lényegre tör címû
részeknél kezdik a mû áttekintését.
Jómagam Simóné Avarosy Éva for-
dítását lapozgatva legtovább a Las-
sítva járni, az Egyél és rohanj…, a
Kapcsolgassunk! Tempósan!, az Idô
és mozgás, valamint a summázat-
nak is beillô Az idô nem pénz címû
eszmefuttatásoknál, túlzott szak-
mai bázissal el nem nehezített pél-
datáraknál idôztem. Nem tudo-
mányos munkával, inkább esszéi-
záló újságírói produktummal van
dolgunk. Választásával a Göncöl
Kiadó igencsak „eltalálta” fôleg a
politikai, a vállalkozói, a gazdasági
szféra agyonhajszolt érintettjeit,
de az értelmiségiek, mûvészek,
mesteremberek, tanulók tekinté-
lyes hányadát is. Szinte mindenki-
nek gond, ami ebben a fejezetcím-
ben áll: 7:15–7:35. Zuhanyozás
(bár honnan van erre a mûveletre
a szerzônek húsz egész perce, egy-
harmad órája, egyhetvenketted
napja?!). Az okos és élvezetes mû
nem annyira élet-, azaz idôvezeté-
si tanácsokat nyújt, inkább idô-
problémáink tudatosításában se-
gít. Paradox módon fôleg ezzel a
kérdéssel: „Mennyi idôt képes az
ember idômegtakarításra fordíta-
ni?” Az irodalmi, sporttárgyú és
egyéb kitérôkkel tarkított, színes
könyv „elfogyasztása” nem elher-
dált idô, noha helyenkénti üresjá-
rataiba belefojtva a szót nyerhe-
tünk is egy kis idôt.

A hekkerek nem sietôs egyének –
mint Jeff Crume Az internetes bizton-
ság belülrôl címû foglalatából meg-
tudjuk: ritkán dolgoznak idôre. (A
hekker szót Térey János költô Pau-
lus címû remek verses regényének

szépirodalmi közege hackerként
szívja magába; a legújabb „Bakos”
is ezt az írásmódot rögzíti. A Szak
Kiadó rátermett fordítói nem elô-
ször mennek elébe a megjósolható
nyelvfejlôdésnek; ezzel idôt takarí-
tanak meg. (E kötetet – tárgya:
„…amit a hekkerek titkolnak” –
ugyancsak elismeréssel kell illet-
nünk virgonc tipográfiájáért: íme, a
szürkébôl is mennyi elevenség hív-
ható elô, s egy-két ovális hogy meg-
bolondíthatja az oldal képét.

Crume rablóból lett pandúr, aki
középiskolásként diáktársaival ké-
szített félelmetes eredményekre is
képes jelszólopó programot. Hek-
kerológiáját a hekker fogalmának
meghatározásával és a Mi fán terem
a hekker? fejezetével alapozza meg,
még hekkerpárti hangokat is pen-
getve. A mû – melynek hangvétele,
szerkezeti és stílusvilága rokon az
elôzôével, de (tárgyából is követke-
zôen) egzaktabb, közvetlenebbül
praktikusabb annál – viadalnak té-
telezi, intellektuális harci játéknak,
elektronikai összecsapásnak állítja
be a két fél, a veszélyeztetô és a ve-
szélyeztetett küzdelmét. A szituáci-
óba – rejtve bár – mindkettô bele-
viszi a maga személyiségét, mûvelt-
ségét, pozicionáltságát. Ebben a
hadviselésben a hekker lépéselônyt
élvez, azzal is, hogy – erre a fél-
mondat-szálra fûzte fel a szerzô
mondandójának tekintélyes részét
– titkol ezt, titkol azt, és „…mi
nem látjuk ôt, de ô minket igen”. A
képekkel, táblázatokkal kísért, szó-
jegyzékkel is ellátott kalauz nem
oldja meg egy csapásra a biztonsá-
gos (?) jelszótalálás, a vírusvédelem
és más internetes kérdések dilem-
máit, ám el nem hanyagolható
mértékben mégiscsak növeli az op-
timista világbirtoklás elsô hurrázó
rohamai után hamarosan kijózanu-
ló számítógép-használó óvatos re-
ményeit.

Látta-e már valaki Györffy Miklóst
sietni? Bizonyára igen – mégis, ha
végigmegy, ha elôadásra, szeminá-
riumra indul a pesti bölcsészkar
folyosóin, ô maga a megtestesült,
izzó nyugalom. S olyant mûvel,
mint amilyen a Német–magyar kul-
turális szótár (Corvina Kiadó), nem
is lehet kapkodni. Valamennyi

szócikk maga is egy-egy kis könyv
(s ez számos esetben nem túlzás).
A Corvina mûhelye, remek ötletet
kilombosítva, magas színvonalon
kezdte, és úgy is folytatja ezt a so-
rozatát. Mélységesen komoly jár-
tasság és ironizáló attitûd, teljes
otthonosság és elegáns kívülállás
egyként szükségeltetett az anyag
egybegereblyézéséhez. A fénykéve
az egész német nyelvterületet éri.
Mindazt, ami ebbôl a kultúrából
szótári értelemben megragadható,
lényegszerûen – és röviden – ki-
fejthetô. Lehet, hogy például a
Mozartkugel kapcsán az író túl szi-
gorú („Annak egyik jelképe, hogy
a zseniális mûvészi nagyságot se-
kélyesen és haszonelvû módon ap-
rópénzre váltja és kiárusítja a szü-
lôföld és az utókor”), lehet, hogy a
matt kedvéért itt nem feltétlenül
kellene ekkora nyelvtörténeti kité-
rôt tenni – de a címszavak mind-
egyike és teljes sorozatuk is lebilin-
cselô, és nem csupán az olvasó hé-
zagos tudását dinamizálja, hanem
a roppant eltérô információk közt
hajózó egész énjét is. Az Arbeit
macht frei és az Art szomszédos ol-
dalakon áll, a Gulasch magyar
(származású) szóként jelenti be
idegen önmagát („Leginkább a
pörkölthöz lehetne hasonlítani”),
a Libido egy kicsit freudizál, (Kas-
par) Hauser és egy sereg szó-társa
hozza a mûvészeteket is, feltérké-
pezôdnek tájak, területek, tarto-
mányok, hogy Thüringen mellé a
szomszéd hasáb textilfrei(er) Strand
címszavára ugorjon a szem („tex-
tilmentes, azaz a nudista strand
tréfás megnevezése), és Wartburg
középkori vára „büdös, füstölgô
NDK-személyautó” formájában
végezze. Az Elôszóban vázolt ne-
hézségekkel Györffy megbirkó-
zott: velôs elôadásmódja mellett
erôssége az a következetesség,
amellyel úgy képzett Eckermann
címszót, hogy a nagy Goethe ma-
ga önállóan nem, csak épület, inté-
zet és díj névadójaként szerepel; s
a Kuppler (vö.: kupleráj) és a Kunst-
historisches Museum szócikkei közé
nem iktatott be semmit azért,
hogy e meghökkentô szókaram-
bolt megelôzze. 

Jól tudom: Réti György történész,
diplomata szerint rettenetesen
megkésve szólok Itália és Magyaror-
szág (Kapcsolataink képes króniká-
ja) címmû nagy munkájának (Pa-
lombi Editori, Roma-Budapest) má-
sodik, bôvített és javított kiadásá-

ról. Szerencsére ez a fürge fejeze-
tekre osztott áttekintés nem tud el-
avulni, csak idôrôl idôre frissítést
kér (pompás bibliográfiájában is).
Réti a politikában otthonos kultúr-
történész bölcsességével, mondan-
dóját fájóan, de szerencsésen szû-
kítve írta meg a régmúltról is jól in-
formáló, az 1945 utáni évtizedek
képi és szóbeli megjelenítésében
pedig különösen tanulságos köny-
vét. A kétnyelvû kiadvány nyelvta-
nulás céljára is elsôrangú. E sorok
íróját legszemélyesebben a Hajnal
János (Giovanni Hajnal) üvegab-
lakfestô mûvészt ábrázoló kép érin-
tette (1913. augusztus 26-án szüle-
tett; a Magyar Katolikus Lexikon IV.
kötetében olvashatunk róla bôveb-
ben), sokáig mélázott Lukács Györ-
gi (sic!) neve felett, örült, hogy Ró-
nai Mihály András mûfordítás-an-
tológiája „onnan ide”, A Pál utcai fi-
úk olasz kiadása „innen oda” (vagy
fordítva?) fûzi a szálakat, s hogy az
egyházi vonatkozásoktól egy-két
lapnyira a sportnak (labdarúgás, ví-
vás, autóversenyzés) is megvan a
helye. Személyesség és reprezenta-
tivitás elônyösen elegyedik a
könyvben, mely könyvtárgyként el-
sôre képeskönyvnek mutatná ma-
gát – ha nem lenne ez is egyféle
„kulturális szótár”.

Papp Márió Így sakkoztak ôk címû
kötete az idô-utalásokból sejthetô-
en régóta várta már, hogy könyv
alakot öltsön a 128 („két sakktáblá-
nyi”) portré- és feladvány-fejezet. A
matt, láttuk, helyet kapott Györffy-
nél. Réti Mátyás király-passzusától
át lehet ruccanni ide, Aragóniai
Beatrix sakk-kedvteléséhez (vagy
egy másik összefüggés: Kádár Já-
nos ott is, itt is). Papp Márió, a köl-
tô valósággal költi e sakk-krónikát.
Dramatis personae: egy nagy világ-
játszma évezredeinek embereit ül-
teti a világos és sötét figurákhoz.
Einstein és Karinthy, Duchamp és
Makarenko, Bogart és Tabi László,
Marcos és Castro, II. János Pál és
Szevasztyjanov ûrhajós: a sakk de-
mokráciájában mindenkinek lehet
egy jó vagy rossz, páratlan vagy
párját ritkító húzása. (A könyv a
Palatinus mûhelyébôl került ki.)

Aki belemerül a feladványokba –
legfôképp azokba, amelyekben csa-
lafintaság, újítás, szabályszerûtlen-
ség képezi a megoldás kulcsát –, egy
idô után azt tapasztalhatja, hogy ki-
hullik a hétköznapi idôbôl, s átesik
a sakk-idôbe. Amely már nem is
idô: a szellem idôtlen kiterjedése.

Csak semmi sietség!

S Z E M M A G A S S Á G B A N

fé lcédu lá i
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A  M A E C E N A S  K Ö N Y V K I A D Ó  A J Á N L J A

Fitten & Egészségesen

ÚJ KÖNYVSOROZAT

A CSER KIADÓTÓL

A könyvek megismertetnek az adott sport történetével, élettani hatása-
ival, a megfelelô táplálkozással, felszereléssel és ruházattal. Edzéster-
veket, ötleteket adnak az edzés hatékonyságának növelésére. A gya-
korlatok leírását ábrák és színes képek egészítik ki.
Minden kötetben kezdô és haladó sportolók egyaránt hasznos informá-
ciókat találnak!
A kötetek ára egységesen 1498  Ft ◆ Terjedelmük kb. 126 oldal

Megjelent kötetek: Búvárkodás ◆ Futás ◆ Kerékpározás

További várható kötetek: Stretching ◆ Aerobik ◆ Szaunázás ◆
Edzés edzôgépeken ◆ Hegymászás ◆ Sízés

CSER Kiadó Bt. 1114 Budapest Károli Gáspár tér 3.
Telefon: 386-9019. � Telefon/Fax: 385-6684
E-mail: cser@chello.hu � Honlap: www.cserkiado.hu

A HÁTTÉR Kiadó ajánlja 
Dalma Heyn: A vágy csendje
(Lélek-kontroll sorozat)

A férjes asszonyok hallgatásának
is van tartalma. Súlyos csend ne-
hezedik a házasságra és minde-
nekelôtt magára a feleségre, aki
éjt nappallá téve fáradozik azon,
hogy minél tökéletesebben meg-
változtassa személyiségét,  meg
akarván felelni egy ideálnak,
amely a régmúlt idôket idézi, és
amely  tiszta formájában valószí-
nûleg soha nem is létezett. Egy
acélketrec  foglyaként mosolyog,
selypeg, boldog és jóságos, és
közben már régen elveszítette
önmagát. Aztán feltûnik egy ide-
gen férfi, aki lehet, hogy a férj
közelébe sem érhet, mindössze
ôszinte és nyílt, meg akarja ôt
kapni, úgy ahogy van, teljes valójában, színjáték nélkül. A
házasságtörés nyélbe üttetett, és a nô ámulva veszi észre,
hogy az idegen hálószobák rejtekében, a csak ôrá kíváncsi
férfi mellett mintha újra testet öltene az a régi, csillogó sze-
mû fiatal lány, akit – hitte ô – már mindenki elfeledett.

A könyvek megrendelhetôk közvetlenül a kiadónál is.
HÁTTÉR Kiadó 1134 Bp., Váci út 19. Levélcím:1525 Bp., Pf. 97.
T/F: 320-8230, 329-7293, üzenetrögzítô: 221-6239
E-mail: hatterkiado@axelero.hu

Elôtérben a HÁTTÉR! 

Mindkét kötet megrendelhetô közvetlenül a kiadótól is:
Levélben: 1365 Budapest, Postafiók 742. Telefonon: 311 28 36. E-mailen: maecenas@hu.inter.net

A hosszú és egészséges
élet titkát nem a génjeink
ôrzik. Egyedül rajtunk
múlik, hogyan alakítják
testünket a múló évek. 
Dr. Atkins, az Egyesült
Államok legnevesebb
táplálkozási szakértôje
ehhez kínál hatékony
programot. Forradalmi
tételei biztonságosak és
követhetôek. Nem
szükségszerû, hogy a kor
automatikusan magával
hozza a rákot, reumát
és a szívbetegségeket, de
ehhez nekünk is tennünk
kell. Étrendünk sürgôs
és drámai módosításra
szorul. Kevés szénhidrát,
sok fehérje, heti
méregtelenítés és némi

rendszeres mozgás: íme, az Atkins-program pillérei.
Dr. Atkins világhírû, sok millió példányban elkelt munkája
étrendi útmutatót is tartalmaz, amelyet F. Nagy Angéla
igazított a magyar táplálkozási szokásokhoz. 
A világ legnépszerûbb orvosi könyve!

Az itáliai kritika Európa
Danielle Steeljének nevezi

a méltán népszerû olasz
írónôt, Sveva Casati
Modignanit, akinek

regényei számos ország
toplistáján szerepelnek.
Sikerének titka a sodró

cselekmény és a korszerû,
mégis idôtlen erkölcsi

tartalom.
Gyémántesô címû
regényének hôse,
Giovanni Rovesti

hatalmas médiabirodalom
feje. A korán árvaságra

jutott férfi a legteljesebb
szegénységbôl küzdötte

fel magát Olaszország
leggazdagabb és legbefo-

lyásosabb emberévé.
Palotákat, birtokokat,

óriási vagyont hagy örököseire, valamint a „kis rómait”, élete
elsô nyomdagépét, amellyel vállalkozását indította és amely
legkedvesebb unokájára, Maria Charlottára száll.  A hatósá-

gok azonban nyomozni kezdenek. A médiabirodalom falai
repedeznek, a sötét titkokról fellebben a fátyol…
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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.
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1. Leslie L. Lawrence:
A vérfarkasok
kastélyában

Gesta Könyvkiadó

2. Gerlóczy Márton:
Igazolt hiányzás

Ulpius-Ház
Könyvkiadó

3. Esterházy Péter:
A szabadság nehéz

mámora
Magvetô Könyvkiadó

4. Vámos Miklós:
Sánta kutya 

AB Ovo Kiadó

5. Vavyan Fable:
Nászjelentés 1–2.

Fabyen Kiadó

6. Mayes, Frances:
Édes élet Itáliában

Tericum Kiadó

7 .Janikovszky Éva:
Felnôtteknek írtam

Móra Ferenc
Könyvkiadó

8. Kertész Imre:
Sorstalanság

Magvetô Könyvkiadó

9. Janikovszky Éva:
De szép ez az élet!

Móra Ferenc
Könyvkiadó

10. Márai Sándor:
A gyertyák csonkig

égnek
Helikon Kiadó

ISMERETTERJESZTÔ

1. Huszár Tibor:
Kádár János politikai

életrajza II. (1957–1989)
Kossuth Könyvkiadó

2. Árpa Attila:
Ha én ezt a Klubról

egyszer elmesélem
Alexandra Kiadó

3. Révai Gábor:
Mesterek – beszélgetések
a világról és a túlvilágról

Müller Péterrel
és Popper Péterrel

Jonathan Miller Kiadó

4. Polcz Alaine:
Kit siratok?
Mit siratok?

Jelenkor Kiadó

5. Stahl Judit:
Enni jó!

Park Könyvkiadó

6. Berecz János:
Vállalom

Budapest-Print Kft.

7. Pease, Barbara –
Pease, Allan:

Miért hazudik a férfi?
Miért sír a nô?

Park Könyvkiadó

8. Ôszentsége
a Dalai Láma:
Nyitott szívvel
Trivium Kiadó

9. Burian, Peter –
Caputo, Robert:

National Geographic
Fotóiskola

Geographia Kiadó

10. Havas Henrik:
Gaszner és Rihmer

fôorvos elmeosztálya
Alexandra Kiadó

GYERMEK, IFJÚSÁGI

1. Cabot, Meg:
A neveletlen

hercegnô naplója 3.
Ciceró Könyvstúdió

2. Janikovszky Éva:
Égigérô fû

Móra Ferenc
Könyvkiadó

3. Janikovszky Éva:
Felelj szépen,
ha kérdeznek
Móra Ferenc
Könyvkiadó

4. Lázár Ervin:
Tüskés Varabin

Osiris Kiadó

5. Brezina, Thomas:
Elvarázsolni a Tanár
urat? – Nem gond!

Egmont-Hungary Kft.

6. Wilson, Jacqueline:
Lányok a pácban
Animus Kiadó

7. Janikovszky Éva:
Már óvodás vagyok

Móra Ferenc
Könyvkiadó

8. Szép Ernô:
Mátyás király tréfái

Móra Ferenc
Könyvkiadó

9. Kaaberbol, Lene:
A Brimstones Banda

Egmont-Hungary Kft.

10. Brezina, Thomas:
Az a boszorkányos

szerelem
Egmont-Hungary Kft.

Szépirodalom:
1. Márai Sándor: Füves könyv Helikon Kiadó
2. Asimov, Isaac: Teljes Alapítvány, Birodalom,

Robot univerzuma 4. Szukits Könyvkiadó
3. Vámos Miklós: Sánta kutya Ab Ovo Kiadó
4. Coelho, Paulo: Az alkimista Athenaeum 2000 Kiadó
5. Márai Sándor: Sirály – A sziget Helikon Kiadó
6. Kertész Imre: Sorstalanság Magvetô Kiadó
7. Rakovszky Zsuzsa: A kígyó árnyéka Magvetô Kiadó
8. Dick, Philip K.: Az ember a Fellegvárban Agave Kiadó
9. Láng Júlia: Egy budai úrilány Magvetô Kiadó

10. Szabó Magda: Für Elise Európa Könyvkiadó

Ismeretterjesztô:
1. Orbán Viktor: A történelem fôutcáján

Magyarország 1998–2002 Magyar Egyetemi Kiadó
2. Révai Gábor: Mesterek. Beszélgetések a világról és a túlvilágról

Müller Péterrel és Popper Péterrel Jonathan Miller Kft.
3. Révai Új Lexikona: XI. Kad – Kla Babits Kiadó
4. Barabási Albert László: Behálózva

A hálózatok új tudománya Magyar Könyvklub
5. Magyar Értelmezô Kéziszótár Akadémiai Kiadó
6. A jármûvezetôi vizsga tesztkérdéseinek

gyûjteménye Bertelsmann Springer Magyarország Kft.
7. Pease, Allan és Barbara:

Miért hazudik a férfi? Miért sír a nô? Park Könyvkiadó
8. Hamvas Béla: A bor filozófiája Editio Medio
9. Gleick, James: Gyorsabban Göncöl Kiadó

10. Huszár Tibor: Kádár 2. Szabad Tér Kht. – Kossuth Kiadó

Ifjúsági és gyermek:
1. Rowling, J. K.:

Harry Potter and the Order of the Phoenix (angol) Bloomsbury
2. Cabot, Meg: A neveletlen hercegnô naplója 3.

A szerelmes hercegnô Ciceró Könyvstúdió
3. Brezina,Thomas:

Legyen anyu a legmenôbb Egmont- Hungary Kft
4. Rowling, J. K.: Harry Potter és a Bölcsek Köve Animus
5. Fekete István: A koppányi aga testamentuma Móra Kiadó
6. Aranypihe Lilliput Kiadó
7. Brezina,Thomas:

Te vagy a kedvenc ellenfelem Egmont- Hungary Kft
8. Travers, P. L.: A csudálatos Mary Ciceró Könyvstúdió
9. Kästner, Erich: A két Lotti Móra Könyvkiadó

10. Brezina,Thomas:
Az a boszorkányos szerelem! Egmont-Hungary Kft

A Fókusz Könyváruház sikerlistája

2003. július 1–13.

„A kezdet kezdetén az emberi világ kicsit olyan, mint a washingtoni Nemzeti
Galéria Rembrandt-terme: egy sereg megvilágított arc, kiválva a szürke és el-
mosódott háttérbôl, tele élettel, mozgással […] Felismerni a látványban az em-
bert még nem ugyanaz, mint tudással rendelkezni az ember tulajdonságairól."

A. Gopnik:
Bölcsek a bölcsôben. Hogyan gondolkodnak a kisbabák?
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Különféle veszedelmek
■ Az elmúlt évtizedben Richard Bachmanként
is bemutatkozó Stephen King Csontkollekciója vá-
logatás a rémületbe kergetés világhírû matado-
rának régebbi novellatermésébôl. Elôszava, sôt
keletkezéstörténeti fejezete is van a vastag fogá-
sú gyûjteménynek. Az alábbi kiegészítésben
King úgy határozza meg a novellát (s persze a
hatás oldaláról közelíti meg a definíciót), hogy
az nem más, mint „idegen gyors csókja a sötét-
ben”. Aztán nem tartja be azt a rövidségre és
könnyedségre serkentô ideált.

A köd címû elbeszélése például kisregény ter-
jedelmû, egyszersmind izzadmányosan hosszú-
ra nyújtott: tapintható hitchcocki áthallásokkal.
Alkotói módszerére azonban nagyon jellemzô.
Itt is csökönyösen ragaszkodik az alapötlet tel-
jes kiaknázásához, az ismételgetés unalmát
megkísértve. És itt is a lehetô leghétköznapibb
emberkéket választja rettegô alanynak, termé-
szetesen azért, hogy a hasonló státuszú publi-
kum lazább ideghálózatú tagjai minél bûvölteb-
ben ráhangolódjanak a mélységes aggódásra
okot adó reménytelen állapotleírásokra, kiútta-
lan helyzetrajzolatokra.

Kurtább, ritmusosabb mûvei is túl vannak írva.
Részben azért, mert sajnál belôlük bármit ki-
hagyni. Másfelôl attól nyúlnak, hogy szívesen el-
idôzik a vidéki fazonok különcködéseinek – fura
cselekedetekben megnyilvánuló – bemutatásával. Az efféle sze-
mélyiségek dilinyósságára kihegyezett akciói minôségibbek, mint
az eleinte sokat ígérô, késôbb csekély meglepetésekkel elôrukkoló
írásai. Elsôrangúan teljesít viszont akkor, ha a gyerekkori szoron-
gást szemeli ki témájának. A Nagyi magára hagyott kisfiú hôsét vé-
gül egy hullával hagyja párban a vacogtató sztori folyamán. Elôt-
te annyira hitelesen festi le az iszonyatos nagymamával kapcsola-
tos ellenérzéseit és lelki tusáit, hogy igazából már ekkor eléri cél-
ját, az olvasó gyógyíthatatlan émelygésének állandósítását.

Személyes benyomásokra támaszkodhat A rugalmas golyó balla-
dájában, ahol az ôrülettel küszködô, majd ugyanennek elhatalma-
sodását elfogadó írókról „meséltet” tökéletesen elképzelhetô, egy-
ben undok csudadolgokat. Számos kísérlete tanúskodik arról,
hogy különleges képességeit ki akarja próbálni a neki valójában
nem testhezálló almûfajokban is. Regényben ilyesmivel sosem ját-
szadozik. Ott szôröstôl-bôröstôl a megszokott King mindenkori
formáját igyekszik tartani. Rövidtávon alkalomadtán úgy elenge-
di magát, hogy szabadvers-féleségekre vetemedik, vagy tisztessége-
sen megcsinált, de poéntalan scifi-utánzatokat ír –, az sincs kizár-
va, hogy a saját szórakoztatására. Érdekes, hogy az eredetileg
1986-ban megszerkesztett, (tehát még a Rémkoppantók vagy a
Halálsoron-ciklus elôtt készült) könyv legemlékezetesebb álnapló-
ját eleinte szintén nem az ô kezére állónak érezzük. A tétova in-
dítás után mégis egyre zaklatottabban szimatolunk: itt valami óri-
ási dobás készülôdik. Amikor bejön, már halálra röhögtük-hörög-
tük magunkat ennyi emberi nyomorúság, ennyi hiábavaló életbe-
kapaszkodás láttán és hallatán. Még azt is csak spéttel vesszük ész-
re, hogy a komplex lidércnyomás – szakmai kifejezéssel – megint
csak tartalmaz úgynevezett redundáns elemeket. Írónk – már akié
– elôszavában azt vallja a döbbenetes opuszról, hogy a „múzsám
ekkor ismét a fejemre ürítette varázslatos beleit”. Kingéknél úgy
látszik, az ihletet követô órákban ajánlatos nagytakarításba fogni.

Nehezebb lenne összefüggésbe hozni a múzsákkal Paul-Loup Su-
litzer nemzetközi pénzügyi tanácsadó takarosan profi regényét, A
gyanú árnyékábant. Kôkemény valóságból építkezik. Egy percre se
vacakol mûvészi meggondolásokkal, allûrökkel. A napjaink gaz-
dasági és morális helyzetével abszolút tisztában lévô szerzô thril-
ler-szakmai fegyelmezettséggel idomul témájához. Nagyvonalúan
gombolyítja az olykor valószínûtlenségbe hajszolt eseményeket.
A sebes sodrású mûvet az tartja idegesítô mozgásban, hogy félig
orosz, félig grúz – csecsenül is beszélô – fôszereplôjét furton-furt
üldözik. Hol kivágja magát, hol ôt hajítják ki. Mindenesetre elég
bátor a halálmegvetéshez, talán mert a furfangos meneküléseken kí-
vül egyéb fô dolga van: mindenáron meggazdagodni. E majdhogy-
nem küldetéses meggyôzôdését remek gazdasági-üzleti érzéke és
fáradhatatlan szervezô tehetsége erôsíti meg benne. Mindez, amit
kivitelez, annak folyománya, hogy korszerû elveknek hódol. Csal-
hatatlanul fölismeri az adott idôszak alkalmasságát a zavarosban
halászásra. Ezt a galád mûveletet azért tudja egyre kifinomultabb
módszerekkel véghezvinni, mert a világ legbomlékonyabb orszá-
gában szocializálódott. Nevezetesen a Szovjetunióban, Gorba-
csov peresztrojkájának szín- és tetthelyén.

Nem tudni, a szerzô mitôl ennyire otthonos az ingoványos tala-
jon. Valószínûleg többször járt akkoriban – mondjuk hivatalból –
Moszkvában és Tbilisziben. Ezenfelül nem kis jártasságra tett szert
a múlt század húszas éveinek úgynevezett NEP-korszakát tárgyaló
(szatirikus) szépirodalomban. Mindenekelôtt Ilf és Petrov az, akik-
nek szemléletét jó érzékkel kamatoztatta hetyke stílusában. Mivel
ez a munkája elôször 1991-ben jelent meg, napjaink véletlenének
tudhatjuk be, hogy sokat foglalkozik a csecsen mentalitás minden-
napi érvényesülésével. Ôk a történetben végig irracionálisan visel-
kednek. Csak azt lehet róluk feltételezni, hogy semmitôl se riadnak
vissza, s hogy velük közösködni felér a hazardírozással.

Sulitzer kedveli – velünk együtt – a biliárdgolyóként ide-oda pat-
togó párbeszédeket. Hatásosnak gondolja (nem mindig a romanti-
kus szaggatottságot, a félrevezetô áltájékoztatást.) A ravaszkás hu-
mor, az akasztófális tréfálkozás szintén nem áll neki rosszul, mint
ahogy ügyesen pergeti le a viharos verekedéseket, cukkoló pimasz-
ságokat, felülkerekedést bizonyító vagy a nemszeretem partnereket
lealázó mesterkedéseket. Az se tesz rosszat a (politikai háttérrel föl-
szerelt) regénynek, hogy lezárása ügyetlen. Megítélésében nem
utolsó szempont, hogy alapszintû elôjátéknak tekinthetô mindah-
hoz, ami mostanára Oroszországban bekövetkezett. Ugyancsak je-
lenünkben játszódik John Nance mûve, a Különleges utas, bár való-
ságtartalma egyelôre nincsen. Az írót a General Press Világsikerek
sorozatának több kötetébôl ismerjük, élvezzük. Eleinte tanult szak-
mája tapasztalatainak felhasználásával hozta létre (Hajsza az idôvel)
egyedül reá jellemzô, repülési izgalmakra alapozott históriáit. A re-
pülésnek most is fontos szerepet szán a bonyodalomban. Perfekci-
óra törekvése más szakmák kitanulására is lelkesítette. Így koránt-
sem erôltetetten, hanem a történésekkel szerves összefüggésben ad-
hat ízelítôt arról, hogy mit tanult a nemzetközi jog szabályainak
gyakorlati érvényesülésérôl, s kikerülésének furfangjaiból.

A kalandok kiindulópontja az, hogy vajon mihez lehet kezde-
ni a volt amerikai elnökkel, kinek – állítólag háborús bûnökért
– a kiadatását követeli egy olyan ország, melyben a törvények a
halálbüntetést sem zárják ki. A (kitalált, de Clinton utáni) állam-
férfi azért nem tud egykönnyen hazaszökni Európából az Egye-
sült Államokba, mert zseniális angol jogász akarja csapdába csal-
ni bizonyos hajdani megszégyenülése miatt. Az ügyvédnek a fej-
lett tömegkommunikáció révén és nemzetközi kapcsolatai segít-
ségével csakugyan igen messzire nyúlik a keze.

Akit múlhatatlanul érdekelnek az ilyesféle globális tranzakciók
kivédésének akadékosságai, ötletes kiskapui és alattomosan finom
cselvetései, az jelentôs tájékozottságra tehet szert az ide vonatko-
zó eljárási rafinériákról, ügyvédi praktikákról, eljárásjogi cseme-
gékrôl. Nance példás türelemmel elégíti ki ennek a tudákos olva-
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sórétegnek igényeit. Koronként annyira belefelejtkezik a latolga-
tások labirintusába, hogy elveszíti a fonalat. Ilyenkor azzal kárpó-
tol, hogy újabb repülôs megpróbáltatásokkal traktálja híveit. Az
se baj, ha ezek a lélegzetállító majdnem-lezuhanások nem szük-
ségszerûen tartoznak a fô (cselekmény)vonalhoz. Mikor az elnök
fiatal védôügyvédje menetrendi járat helyett kénytelen igénybe
venni egy friss jogosítvánnyal büszkélkedô pilóta magánjármûvét,
önmagában kikerekedô (iróniát se nélkülözô) elbeszélés jön létre,
amely bárhol megállná a helyét. Ugyanez a laza kapcsolat fûzi a
megoldás módját a könyv egészéhez. A döntô fordulat akkor áll
be, amikor Nance-nak eszébe jut: hát Agatha Christie? Ô mit ta-
lálna ki a helyében? A megfontolást olyan jellegzetes szerzôi tett
követi, amire Poirot mester elégedetten rábólintana. Legfeljebb
azt jegyezné meg, hogy ez a bravúros bizonyítás is egy másik in-
ventárból került a bírói pulpitusra.

Iszlai Zoltán

Stephen King: Csontkollekció. Európa Könyvkiadó, 708 old., 1600 fo-
rint. P. L. Sulitzer: A gyanú árnyéka. General Press. 403 old., 1300 fo-
rint. John J. Nance: Különleges utas. General Press. 369 old., 1300 forint.

Végtelenbôl a végtelenbe
■ Ha még létezne a Magyarország felfedezése szociográfia-so-
rozat, Benke László És hirtelen leszáll az este címû könyve töké-
letesen illeszkedne bele. A cím Salvatore Qasimodo egyik
epigrammájának részlete, a megöregedésre és a rohamos lép-
tekkel közelítô halálra vonatkozik. A szerzô a magukra ha-
gyott, szociális otthonokba utalt öregek mindennapjait mutat-
ja be riportjaiban. Mûvét személyes emlékeivel kezdi, részle-
tesen idézi fel édesanyja életének utolsó idôszakát, egészen a
búcsú pillanatáig, a végsô óráig. Mint az a leírtakból kiolvas-
ható, az átélt személyes élmények mellett a szociográfiai gyûj-
tômunkára ösztönzô erôvel hatott dr. Iván László elôadása a
Battyhány Strattman László Idôsek Akadémiáján. Az öregko-
ri elmagányosodás problémáját vizsgáló professzor munkássá-
gával külön fejezet foglalkozik a könyvben. Elôszavában dr.
Iván László így fogalmaz a szerzôrôl: ,,…csak olvastam és it-
tam szavait, ízes magyar kifejezéseit, halovány hajnalok és bí-
borba fúló alkonyatok jajdulásait életrôl, öregekrôl, múltról és
jelenrôl, keserûségekrôl és szép szomorúságokról, egyéni sor-
sokról, széthulló családokról, mitikusan lebegô, fogyatkozó
nemzetünkrôl, egyszóval folyamatokról, melyek a végtelenbôl
a végtelenbe tartanak.”

S való igaz, a leírtak nem csupán riporteri kíváncsiság nyo-
mán született szociográfiák, hiszen az életre keltett környezet
és a benne létezô alakok teljességgel irodalmiak. Helyenként az
embernek olyan érzése támad, mintha novellát olvasna, ám a
felsorolt adatok és tények minduntalan visszarántják a valóság-
ba. Ha a szerzô tarsolyában maradt még megíratlan élmény, ér-
demes lenne elgondolkodni azon, hogy szépprózában megfo-
galmazza azt.

B. L.

Benke László: És hirtelen leszáll az este
Hét Krajcár Kiadó, 210 oldal, 1180 Ft.

Képek és irodalom
■ Ha ez így megy tovább, akkor lassacskán már mûfajt teremt
Gyurkovics a képekhez rendelt irodalom mûvelésével. Már elsô

megjelenéseitôl kezdve találkozhatunk a festményektôl ihletett
verseivel. Késôbbi hasonló indíttatású munkáinál ott szerepel-
nek a reprodukciók is a lapokon. Ennek a vállalkozásnak a je-
gyében született új albuma, az Extázis II. 107 mûremek képhez
költött 107 verset tartalmaz, természetesen a két évvel ezelôtt
megjelent Extázis folyatásaként.

Minden stílusból, minden korszakból szerepelnek itt az alko-
tások, a deszkára pingált prágai ikontól az absztraktig, az ameri-
kai fotórealizmusig, sôt a szerzô portréja is megtalálható a leg-
végén. Henri Rousseau, Monet, Manet, Pisarro, Vincent van
Gogh, Chagall, Kandinszkij és még sorolhatnám.

Bár kézenfekvônek tûnik a kötet címét akképp értelmezni,
hogy a festmények szemlélôje magán kívüli állapotba került a
zsenik mûveinek szemlélésekor, a könyv mégsem errôl szól. Ma-
guk a képek kerültek önmagukon kívülre. 

A költô elragadja a szubsztanciájukat, és játszik velük. Átgyúr-
ja és visszateszi az anyagba. Mintha megfogná a vállunkat, és ezt
mondaná: gyere csak ide, ahol én állok, innen nézve az egész
teljesen más. A komoly képeken komédiázik, a bohémabb alko-
tásokon elmereng. A mûvészi áhítatot semmibe veszi, hogy
megtanuljuk, olyan nem is létezik. Hát illik ezt?

Az igazi mûvész – mint tudjuk – fütyül a közönségére. De
azért talán a lelke mélyén mégis szeretné, hogy valaki legalább
sejtse meg a mûvét. Sokan elmennek mellette, vagy csak a pénz-
ben kifejezett értékét csodálják, pedig a festmény igazából értô,
sôt elemzô tekintetre vágyik. A költôben alighanem emberére ta-
lál. Eljött Gyurkovics, aki kötöttségektôl mentes szemléletével
felforgatja a jelképek egyetemes értelmét, azok mögé néz és át-
éli az alkotást. Kell ennél több?

Mint lélekorvos megérti a képek szereplôit, és sosem magya-
rázza a mûvet. Versei nem mûelemzések, hanem kizárólag ver-
sek. Ha kell, még sztorit is farag a látványhoz. Többször nevet-
tetôt, néha sírós-nevetôset, néha vallomást. Elôfordul, hogy a
kép csupán illusztráció egy-egy költeményhez, és ezáltal nyer
új értelmet.

Sz. D.

Gyurkovics Tibor: Extázis II. 107 kép – 107 vers
Kráter Kiadó, 224 oldal, 3500 Ft

Családregény fekete báránnyal
■ A közelmúltban a TV 2 újra mûsorára tûzte az
Irwin Shaw családregényébôl készült Gazdag em-
ber, szegény ember címû filmet. A hetvenes évek-
ben forgatott sorozat napjainkban is élvezhetô,
mert a szerzô nem giccses szappanoperahôsöket
teremtett, hanem sorsukkal birkózó és elbukó
hús-vér figurákat. Shaw a szegény amerikai Jorda-
che-család létküzdelmét mutatja be a második vi-
lágháború utáni két évtizedben. A regény egyenlô arányban foglal-
kozik a három testvér, Gretchen, Rudolph és Thomas társadalmi
beilleszkedésének buktatóival. Igazán drámai hatást elsôsorban a
legfiatalabb fiú, Thomas életének alakulása vált ki az olvasóban. Ô
az, aki állandó konfliktusban áll környezetével, kis túlzással mond-
hatni, az egész társadalommal: ,,Thomastól nincs mit remélni. Szô-
ke pimasz rókalélek. Verekszik, mindenkibe beleköt, az iskolában
is mindig baj van vele, csúfolódó, megy a feje után, nem tûr zabo-
lát, jön-megy észrevétlenül titkos utakon, a büntetés lepereg róla.”

Szülei és testvérei fekete bárányként kezelik, ki elôbb-utóbb
úgyis a börtönben végzi. Neki nem lehet más választása, mint
az akasztófavirág sorsa. Mintha éppen szülei szemelték volna
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Magyar irodalom

Külföldi irodalom



ki arra, hogy helyettük bûnhôdjék múltbeli vétkeik miatt. Ap-
ja, az elsô világháborúban megrokkant, Németországból
emigrált pék lelkén emberélet szárad. Ördögálarcú lény, ki
egyedül, saját mûhelyében, pokoli forró kemencéje mellett
érzi otthonosan magát. Anyja, amerikai árvaházban nôtt fel,
súlyos depressziós, érzelemszegény, erôsen korlátolt. Tho-
masnak elôször gyújtogatás miatt gyûlik meg a baja a tör-
vénnyel, ám pénzzel elsimítják dolgot. Apja felelôsségre von-
ja tettéért, majd nekilát, hogy móresre tanítsa a balhés gyere-
ket, ám a fiú nem hagyja magát, verekedni kezdenek. Amikor
a történtek miatt Thomast apja önkényesen számûzi hazulról
a rokonokhoz, a fiú még örül is, hogy megszabadul tôlük.
Minden különösebb anyagi és lelki útravaló nélkül vág neki
a nagybetûs életnek. Családi indíttatása és kivételes testi ere-
je szokatlan átkot jelent számára.

Nem sokat kell várni arra, hogy a rokonoknál is bajba keve-
redjen. Nemi erôszak gyanújába kerül, ismét csomagolnia
kell. Profi bokszolóként próbál szerencsét. Vére nem engedi
nyugodni, elcsábítja a maffia által menedzselt bajnok felesé-
gét, majd a bokszolót is helybenhagyja egy szállodában. Ez-
úttal már menekülnie kell, ha kedves az élete. Nemcsak hazá-
jának mond búcsút, hanem idôközben megszületett fiának is,
akit volt felesége nevel. Beáll tengerésznek és irány Európa.
A teherhajó fedélzetén már nem csupán önmagáért verekszik,
hanem barátja, Dwyer becsületét is védi. Leszerelésük után
együtt fektetik be keresetüket, közösen bérelnek hajót a fran-
cia tengerparton. Hajókirándulásokat és utakat szerveznek a
pénzes külföldi turistáknak. Magához veszi fiát, akit prostitu-
álttá vált anyja katonai iskolába íratott be. Nyugodtan élnek,
kibékül testvéreivel. Meghívja ôket hajójára. Üzletemberként,
majd politikusként karriert befutó bátyja felesége szerencsét-
len alkoholista, aki egyik éjszaka stricik csapdájába kerül Can-
nes-ban. Az egyszemélyes felmentô sereg ki is lehetne más,
mint Thomas? Kimenekíti az asszonyt a veszélyes társaság
karmai közül. Néhány nappal késôbb ezért kell meghalnia.
Rajta állnak bosszút.

B. L.
Irwin Shaw: Gazdag ember, szegény ember
Saxum Kiadó, 735 oldal

Amit a székelyekrôl tudni érdemes

■ Mind ez idáig abban az illúzióban ringattam
magam, hogy mindazt tudom Erdélyrôl, amit
tudni érdemes, s mert Erdély sokak számára
egyet jelent a székelyekkel, értelemszerûen ró-
luk is. Aztán elég volt végigböngésznem-végig-
álmélkodnom Pivárcsi István Székelyföldi le-
gendárium címû könyvét és rá kellett döbben-
nem, hogy amit eddigi olvasmányaim, illetve
egy erdélyi utazás jogán tudásnak véltem, kevés
is, felszínes is, közhelyes is. A szerzô elképesz-
tôen gazdag tudással ismerteti a székelyek ôseit, eredetét – ponto-
sabban csak lehetséges ôseiket és eredetüket, mert a legendákon kí-
vül semmi biztosat nem tudhatunk errôl. Éppen úgy, ahogy a csán-
gókról sem – legfeljebb annyi valószínûsíthetô, hogy már a honfog-
lalás elôtt is itt éltek. A székelyek katonai társadalma (a különbözô
törzsek letelepedése következtében) öt úgynevezett „szék”: Ara-
nyosszék, Marosszék, Udvarhelyszék, Csíkszék és Háromszék köré
szervezôdött. Valahogy úgy, ahogy nálunk a vármegyék rendszere
kialakult. Ez a szervezet egészen az újkorig megôrzôdött, de ma
már csak a helységnevek ôrzik emlékét. 

Pivárcsi István könyve nem útikalauz, több is, kevesebb is annál,
viszont roppant hasznos kézikönyv lehet például egy erdélyi utazás
alkalmával. Nemcsak a tájakon, kegyhelyeken, fontosabb városokon
vezeti végig olvasóját, de bemutatja a hozzájuk kapcsolódó legendá-
kat, mondákat is. Vannak köztük természetesen régrôl ismerôsek és
vannak jóformán ismeretlenek is, mint amilyen az Attila egyik fele-
ségével, Rikával foglalkozók. Pivárcsi azonban nemcsak a ködbeve-
szô régmúlt alakjait mutatja be, hanem ismerteti az e tájról elszár-
mazott leghíresebb tudósok, mûvészek életrajzát is, bemutatja az
emlékhelyeket, a népszokásokat – egyszóval megtudható könyvébôl
szinte minden, amit a székelyekrôl tudni érdemes.

–a –a
Pivárcsi István: Székelyföldi legendárium
Palatinus, Bp. 2002, 365 old, 2970 Ft
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Mûvelôdéstörténet

Janikovszky Éva
(1926–2003)

■ Most tudatosul bennem,
hogy lapunk címlapján ô szere-
pelt a legtöbbször: ami elsôsor-
ban és konkrétan azt jelenti,
hogy az elmúlt hat és fél évben
ötször készítettünk vele inter-
jút, és persze folyamatosan ír-
tam újabb és újabb olvasó-ge-
nerációkat meghódító gyerek-
könyveirôl, ifjúsági regényeirôl.

Elôbbieken értve azokat, ame-
lyek képes gyerekkönyvnek mi-
nôsülnek, de az igazi mûfajuk
ez: „Janikovszky”. Köznevesült
Éva családi (asszony-)neve, egy
olyan könyvtípust jelölünk ve-
le, amellyel megújították a ma-
gyar gyerekirodalmat. A többes
szám indokolt: egyenrangú al-
kotótársra lelt a grafikus Réber
Lászlóban, aki persze számos
felnôtteknek szóló könyvét is
illusztrálta. 

Az utóbbi években fôleg a fel-
nôtteknek írt Janikovszky Éva.
De amit korábban a kicsiknek
alkotott, a felnôttek azokat is el-
olvasták, szerették, és/mert ta-
nul(hat)tak belôle. Bizony ne-
kik is szóltak azok a történetek.
Nemegyszer közvetlenül a gye-
rek szájából! Hiszen Janikovsz-
ky Éva elsôrendûen mindig a
gyerek és a felnôtt viszonyáról

beszélt, ennek a buktatóiról s a
tévedések elkerülésének módo-
zatairól. Azokról az evidenciák-
ról, amelyekrôl oly könnyû
megfeledkezni, ha nem figye-
lünk teljes szívvel egymásra: a
toleranciáról, a megértésrôl, a
szeretetrôl, a jókedvrôl. 

Földhözragadtan fogalmaz-
va: szerzôje, szerkesztôje, emel-
kedettebben szólva: a lelke, a
motorja, a büszkesége volt a
Móra Ferenc Ifjúsági Könyvki-
adónak, és irodalmunk nagy-
követe a világ számos országá-
ban. Megvalósította-e minden
tervét? Reméljük. Mélységes
szomorúsággal vesszük tudo-
másul: új könyve nem készül
többé. De gazdag és páratlan
életmûvének darabjai ott sora-
koznak sokunk könyvespol-
cán. Továbbra is olvassák ide-
haza és szerte a világon.

Janikovszky Éva elbúcsúzott
olvasóitól az éteren át: utolsó
rádióinterjújában is olyan
volt, amilyennek évtizedek
óta ismertük: természetes,
közvetlen, ôszinte, bölcs.
Irigylésre méltó, illetve meg-
tanulandó ez az utolsó embe-
ri gesztusa: a lesújtó, szívbe-
markoló fájdalom érzését
tompították szavai, hangjá-
nak csengése, a nevetése! az
élet, az emberek, a munkánk
szeretetének felemelô erejét
sugározta. 

Utoljára – márciusban – ak-
kor kértünk interjút tôle, ami-
kor Kossuth-díjat kapott. S az
is tény: azért kérdeztük ami-
kor csak tudtuk, mert igencsak
fontos volt nekünk, amit
mondott.

Csokonai Attila
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■ A cím minden itt ismerte-
tett szépirodalmi mûre érvé-
nyes, de leginkább talán a Mi
micsoda sorozat 76. kötetére,
ami ismeretterjesztô újdonság.
Egy olyan természeti jelenség-
gel ismertet meg bennünket a
kötet, amely szerencsés eset-
ben fenséges látvány, ellenke-
zô esetben szörnyû katasztró-
fa is lehet. A kitûnôen illuszt-
rált könyv szakszerûen és kö-
zérthetôen szól a kihunyt és
az élô tûzhányókról, a gejzí-
rekrôl, a vulkanológia eszkö-
zeirôl, eredményeirôl. A tûz-
hányók pusztítanak is, ám
vannak olyan vulkánok, ame-
lyek körül termékeny, ásványi
anyagokban gazdag a talaj, ott
évente többször is lehet ter-
mést betakarítani. A legkemé-
nyebb ásvány, a gyémánt a
vulkánok mélyén keletkezett
kô. Olvashatunk geotermikus
hôerômûvekrôl, és megtalál-
juk benne a Föld legfontosabb
tûzhányóinak felsorolását
kontinensek szerint. A hoz-
zánk legközelebbi vulkánok
Dél-Európában a Vezúv,
Szantorini, Stromboli. Vajon
ki tudja, hol található az
összes vulkán névadója, az
500 m magas Vulcano? (Az il-
lusztráció Gerd Ohnesorge
munkája. Fordította: Francz
Magdolna.)

Lengyel Balázs írt két kitûnô
történelmi regényt (A szebeni
fiúk, Ezüstgaras) az ifjúságnak,
és írt remek megfigyelésekrôl
tanúskodó, tanulságos állat-
történeteket a kisebbeknek,
amelyeket most Az én könyv-
táram sorozatban adott ki (új-
ra) a Móra Kiadó. A leg-
hosszabb elbeszélés egy bajba
jutott kis gólyáról szól, akin a
mesélô, egy Gergô nevû kisfiú

igyekszik segíteni. Balambér-
nak eltörött a lába, kétséges,
hogy ezek után költözéskor el
tud-e repülni a társaival. A
doktor bácsi segített begip-
szelni a törött lábat, és idôn-
ként megnézi, mennyire ja-
vult a gólya állapota. Gergô
pedig mindent elkövet, egy
csomó gondot vesz a vállára,
csak hogy föltáplálja, megerô-
sítse a bajba jutott madarat. A
Madárfogás és Az aranyhör-

csög címû írás is arról szól,
hogy az állatokat lehet szeret-
ni, de még jobb, ha ismerjük
ôket, mert akkor tudunk meg-
felelôen bánni velük. Ahogy a
történeteket elôadó gyerekek
teszik. A könyvet Bakai Piros-
ka rajzai díszítik. 

Folytatódnak a Szerelmes lá-
nyok címû Jacqueline Wilson-
regény hôseinek kalandjai.
Mindent kifejez a második kö-
tet címe: Lányok a pácban. El-
lienek a súlyfeleslegétôl kell
megszabadulnia, és igazán ke-
ményen küzd (koplal, úszni
jár), hogy meglegyen a kellô
eredmény. Persze bármiféle
drasztikus diéta többet árt,
mint használ, sôt életveszé-
lyessé is válhat. Mint ahogy
erre is látunk példát a komoly
dolgokról is sok-sok humorral
szóló mûben. Nadine abban

bízik, hogy fölfedezi a reklám-
szakma, modell lesz belôle, ha
minden szépen alakul. Vajon
meddig tart a bûvölet? Magda
összekerül egy fiúval, aki saj-
nos nem a tisztességes szándé-
kairól híres. Ellie kedvenc ta-
nárnôje szülési szabadságra
megy, vajon hogy fog kijönni
az új tanárral? Karácsonykor
kiderül, hogy Dan már egy
másik lánnyal jár...A szerzô
ezúttal is szeretettel és empáti-
ával ír tizenéves hôseirôl, és
látszik, hogy jártas a világuk-
ban. Oldottan, szórakoztató-
an hívja fel olvasói figyelmét a
felelôsségre, amivel egyébként
valamennyien tartozunk ma-
gunknak. A humoros rajzokat
Nick Sharatt alkotta. Fordítot-
ta: Damokos Kata.

Még csak két hónapja derült
ki, hogy Mia egy kis európai
ország trónörököse. A nyakig-
láb gimnazistát azóta gyötrik,
hogy megtanuljon hercegnô
módjára viselkedni. Mint nap-
lójának elsô és második részé-
bôl tudjuk, a New York-i tiné-
dzser ugyan tisztában van a
reá váró feladatokkal, de sok-
kal jobban foglalkoztatja vala-
mi más. Úgy érzi, ô a legsze-

rencsétlenebb csaj a világon.
Az elején nincs senkije, aztán
végre jár valakivel, de ezzel
nem hogy megoldódott volna
legnagyobb problémája, kife-
jezetten rosszabb lett a hely-
zet: Kenny ugyanis nem az
igazi. Az igazi, barátnôjének,
Lillynek a bátyja. Aki – úgy
látszik – éppen egy bioszzse-
nivel jár. December 5-tôl kö-
vethetjük az eseményeket a
napló 3. részében, amelybôl
kiderül, hogy Mia hamarosan
Genoviába utazik, de karácso-
nyig még rengeteg tanulniva-
lója van (át kell mennie a ma-
tekvizsgán). És valahogy ren-

dezni kell a dolgot Kennyvel,
aki furcsa mód halogatja a
lány meghívását a téli iskola-
bálba. Vajon mi az oka en-
nek? Meghátrál-e a bakancsos
hercegnô, vagy egyedül is el-
megy a buliba? Izgalmas kér-
dések. (A neveletlen hercegnô
naplója 4. kötete 2003 kará-
csonyára jelenik meg.) 

Erich Kästner Az eltûnt minia-
tûr c. könyve nem kimondot-
tan ifjúsági regény, de stílusa,
remek humora alkalmassá te-
szi, hogy akár a tizenévesek is
elolvassák. Különösen, ha

szeretik az izgalmas, fordula-
tos detektívtörténetet, vagy
krimit. Egy derék berlini,
ahogy a szerzô mondja: egy
érzô lelkû hentesmester kap-
ja-fogja magát, és átruccan
Koppenhágába. Egyszerûen
meglép otthonról. Úgy véli,
éppen eleget állt már az üzle-
tében a pult mögött, szeretne
néhány kellemes napot eltöl-
teni, ennyi kijár neki. Csak-
hogy a számításába egy kis hi-
ba csúszik, mit tesz a véletlen,
belecsöppen egy rablási histó-
ria kellôs közepébe. A detek-
tívek meg vannak gyôzôdve
róla,hogy Külz papának a ke-
ze benne van egy értékes mi-
niatûr ellopásában. A szelle-
mes, mulatságos történethez
Sajdik Ferenc készített illuszt-
rációt. A regényt Sárközy Elga
fordította.

Meg Cabot: A neveletlen herceg-
nô naplója. Ciceró, 221 old.,
1690 Ft; Erich Kästner: Az eltûnt
miniatûr. Holnap K., 202 old.,
1750 Ft; Rainer Köthe: Vulká-
nok. Tessloff és Babilon. 48 old.;
Lengyel Balázs: Volt egy gólyám.
Móra. 125 old.  1490 Ft; Jacque-
line Wilson: Lányok a pácban.
Animus K., 214 old., 1690 Ft.

Cs. A. 

Könyvek nem csak nyárra
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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.
Telefon/fax:  32-563-300

7621 Pécs,  Széchenyi tér  8 .
Telefon/fax:  72-310-427

2300 Ráckeve,  Kossuth L.  u.  12.
Telefon/fax:  24-424-855

3100 Salgótarján,  Bem út 2.
Telefon/fax:  32-512-755

9400 Sopron, Elôkapu út 5.
Telefon/fax:  99-312-868

5540 Szarvas,  Kossuth u.  21/2.
Telefon: 66-214-937

7100 Szekszárd,  Garay tér  14.
Telefon/fax:  74-413-469

2000 Szentendre,  Fô tér  5.
Telefon/fax:  26-311-245

6600 Szentes,  Kossuth u.  11.
Telefon/fax:  63-318-673

3170 Szécsény,  Rákóczi  út  92.
Telefon/fax:  32-372-650,  32-343-455

9700 Szombathely,  Foghíj  3 .
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

9800 Vasvár,  Március 15.  tér  3 .  
Telefon/fax:  94-370-178

8900 Zalaegerszeg,  Kossuth L.  u.  22.
Telefon/fax:  92-599-150

A legnagyobb választék

A LÍRA ÉS LANT RT. BOLTJAIBAN
Internet: www.lira.hu, E-mail: lira@lira.hu

FokuszOnline könyváruház – WWW.FO.HU

ÚJ SZOLGÁLTATÁSUNK:

TÁJÉKOZTATJUK az érdeklôdô kiadókat, nyomdákat, terjesztôket, hogy az INTERLIBER–
EDUCA zágrábi könyvvásár idei díszvendége Magyarország lesz 2003. november 11–15. között.

A szépirodalom mellett az oktatásban használatos tankönyvek, szakkönyvek, Magyarországot be-
mutató albumok is kiemelt szerepet kapnak, valamint mód van árusításra is.
A horvát szervezôk 100 négyzetméternyi kiállítóhelyet kínáltak fel a magyar könyvkultúra bemu-
tatására. A stand berendezésérôl, a könyvek kiszállításáról a HUNGAROFEST gondoskodik. Az
adott területen a magyar kiadók részvétele ingyenes, ezenfelül költségtérítéssel, önálló stand ren-
delhetô. 

Felvilágosítás, jelentkezés az info@hungarofest.hu e-mail címen
vagy a 266-2669-es telefonszámon a Hungarofest Kht.-nál. 

W H O  I S  W H O ?
Georges Faludy: A HALÁLTÁNC – BALLADA (részlet)

Álszentek voltunk mindahányan,
s az évek szálltak, mint a percek, 

véred kiontott harmatával
irgalmazz nékünk, Jézus Herceg!

(Villon Ferenc átköltése)

Új lehetôség a könyvvásárlásra:
KÖNYVHÉT könyvposta

Tisztelt Olvasóink a Könyvhét olvasása közben
érdeklôdésüket felkeltô, és emiatt megvásárolni

kívánt kiadványokat megrendelhetik közvetlenül
a Könyvhét könyvposta szolgáltatástól is.

A megrendeléseket utánvéttel
(átvételkor fizetendô) teljesítjük. A kézbesítési,

illetve postázási költséget felszámítjuk.

Egy könyv megrendeléshez a következô
adatok szükségesek:

A megrendelô neve, címe, számlázási címe
(ha nem azonos a postázási címmel), telefonszáma,

közületi megrendelô esetén az ügyintézô neve
és telefonszáma is.

A könyvrôl: a könyv szerzôje, címe, kiadója, meg-
jelenési éve – illetve a felsoroltak közül azok az
adatok, amelyek alapján a könyv azonosítható.

A megrendelés elküldhetô
levélben, faxon, telefonon, e-mailben:

Könyvhét könyvposta
1114 Budapest, Hamzsabégi út 31.

Telefon/fax: 466-0703
E-mail: konyvhet@axelero.hu

A Könyvhét elôfizetôinek
5% árkedvezmény.
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ELÔFIZETÉSI FELHÍVÁS

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

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

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

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

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

A Könyvhetet megrendelheti
a szerkesztôség címén:

1114 Budapest, 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.

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

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

A
A bölcsesség kapuja. Fantasy

antológia. Cherubion. (Cherubi-
on fantasy exkluzív 52.) 
ISBN: 963-9346-96-9 kötött: 1498 Ft 

A férfitest kézikönyve. Papp-
Ker. 
ISBN: 963-9418-61-7 fûzött: 1790 Ft 

A fizika alapjai. Nemz. Tankvk.. 
ISBN: 963-19-3275-3 kötött: 6000 Ft 

Áhel Lily: Az Álomsziget csodái.
WJLF. 
ISBN: 963-210-061-1 kötött: 2500 Ft 

A kábítószer kipróbálásának
okairól az egyetemi hallgatók
körében végzett vizsgálatok
alapján. ELTE Eötvös K. 
ISBN: 963-463-628-4 fûzött: 2800 Ft 

A Kossuth-láz Angliában. Ba-
lassi. 
ISBN: 963-506-519-1 fûzött: 1800 Ft 

Angol romantika. Esszék, nap-
lók, levelek. Kijárat. 
ISBN: 963-9529-01-X fûzött: 1800 Ft 

Aniszi Kálmán: Oldott kéve. Köz-
dok. 
ISBN: 963-552-370-X fûzött: 1400 Ft 

A polgári perrendtartás. KJK-
Kerszöv. 
ISBN: 963-224-720-5 fûzött: 997 Ft 

Arnold Klára, S.: Ajándék!? Elfo-
gadom. Galex 2000 BT. 
ISBN: 963-210-110-3 fûzött: 600 Ft 

A sámánhit emlékei. Török né-
pek. Balassi. (Magyar ôstörté-
neti könyvtár 17.) 
ISBN: 963-506-495-0 fûzött: 2500 Ft 

Az apácafôkötô. Régi olasz no-
vellák. Új Palatinus. 
ISBN: 963-9487-17-1 kötött: 2200 Ft 

Az Eötvös Collegium és a ma-
gyar irodalomtörténet. Tanul-
mányok. Argumentum: Eötvös
J. Collegium. (Eötvös mûhely) 
ISBN: 963-446-252-9 fûzött: 1100 Ft 

Az értelmezés rejtett terei.
Shakespeare-tanulmányok. Ki-
járat. 
ISBN: 963-9529-02-8 (hibás ISBN
963-9529-07-8) fûzött: 1800 Ft 

Az Európa-jog ôsforrásai. A
kontinentális jogi kultúrák fejlô-
déstörténete. 2. jav. kiad.
Nemz. Tankvk. (Bibliotheca Ca-
thedrae Historiae Juris Univer-
sitatis Catholicae de Petro Páz-
mány Nominatae) 
ISBN: 963-19-4425-5 fûzött: 2408 Ft 

"Az keresztyén olvasóknak".
Magyar nyelvû bibliafordítások
és – kiadások elôszavai és
ajánlásai a 16–17. századból.
Balassi. (Régi magyar könyv-
tár. Források 14.) 
ISBN: 963-506-518-3 fûzött: 2000 Ft 

B
Babulka Péter: Ismerjük fel a ter-

mesztett gyógy- és fûszernövé-
nyeket! Gabo. 
ISBN: 963-9421-89-8 fûzött: 1450 Ft 

Badó Attila – Bóka János: Ártat-
lanul halálra ítéltek. Az amerikai
igazságszolgáltatás tévedései.
Nyitott Könyv. 
ISBN: 963-206-989-7 kötött: 2500 Ft 

Bánkuti András: Szélsô értékek.
Interart Stúdió. 
ISBN: 963-9513-00-8 kötött: 4500 Ft 

Bárdos Jenô: Az idegen nyelvek
tanításának elméleti alapjai és

gyakorlata. 2. kiad. Nemz.
Tankvk. (Nyelvpedagógia tan-
könyvsorozat) 
ISBN: 963-19-4376-3 fûzött: 1929 Ft 

Barna Erika, W.: Beszél az írás.
Kézírásunk rejtett üzenetei. 3.
bôv. kiad. Bíbor. 
ISBN: 963-9466-32-8 fûzött: 1800 Ft 

Bátyi Zoltán: 66 Belami. Zsib-
basztó történetek a Panel Pál
lakóteleprôl. Bába. 
ISBN: 963-9511-26-9 fûzött: 970 Ft 

Beiner, Jürgen: Indiánfonatok.
Cser K. (Színes ötletek
2003/74.) 
ISBN: 963-9445-76-2 fûzött: 598 Ft 

Bencsik Andrea: Várva várt ba-
bák. [Lombikbébi-történetek].
Magánkiad. 
ISBN: 963-430-456-7 fûzött: 2900 Ft 

Benkô Loránd: A történeti nyelv-
tudomány alapjai. 3. kiad.
Nemz. Tankvk. 
ISBN: 963-19-4380-1 fûzött: 2117 Ft 

Benson, Stéphanie: Áldozatok a
könyvtárban. Réz és Tsa. (Vö-
rös-fekete könyvek) 
ISBN: 963-210-135-9 fûzött: 1580 Ft 

Besant, Annie: Karma; Újjászü-
letés; Dharma. M. Teozófiai
Társ. 
ISBN: 963-85942-7-6 fûzött: 1867 Ft 

Bölecz Béla: Elsodort falevelek.
Egy számkivetett naplójából.
Minerva. 
ISBN: 963-86297-3-8 fûzött: 2900 Ft 

Bozsik Adrienn: Gyöngyéksze-
rek. Cser K. (Színes ötletek
2003/75.) 
ISBN: 963-9445-74-6 fûzött: 598 Ft 

Bstan-'dzin-rgya-mtsho (dalai
láma), XIV.: Út az értékes élet-
hez. Lelki gyakorlatok. Forever
K. 

ISBN: 963-86366-1-0 fûzött: 1650 Ft 
Buckland, Raymond: A boszor-

kányság nagykönyve. Édesvíz. 
ISBN: 963-528-516-7 kötött: 2900 Ft 

Buja Zélandia. New Mark Kft.:
PolgART. (Tabu. erotika 6.) 
ISBN: 963-9306-51-7 kötött: 1700 Ft 

Büntetô jogszabályok. Btk.,
Btké: egységes szerkezetben a
2003. évi II. törvény – 2003.
március 1-tôl – és a 2003. évi
XV. törvény – 2003. július 1-tôl
hatályos – módosító rendelke-
zéseivel. Rejtjel. fûzött: 1100 Ft 

Busold, Stefanie: Képkeretezés.
Cser K. (Színes ötletek 10.
ksz.) 
ISBN: 963-9445-79-7 fûzött: 998 Ft 

Busquets, Jordi – Veiga, José
Manuel: Az elsô 1000 szó picik-
nek. 2. kiad. Officina Junior. 
ISBN: 963-9464-25-2 kötött: 2250 Ft 

C
Cigányok a szociális földprog-

ramban. Gondolat. (Szolnoki
szociális mûhely) 
ISBN: 963-9500-43-7 fûzött: 2350 Ft 

Coctoo, Jerome: Francia
négyes. Amikor a galambok is
alszanak. Forever K. 
ISBN: 963-86351-9-3 fûzött: 1980 Ft 

Cornel, Bob – Cornel, Phil: Ber-
lin. [Útmutató]. So-motion. 
ISBN: 963-202-940-2 kötött: 4984 Ft 

Czékus Mihály: A tôzsde Murphy
törvénykönyve. Szukits. (Meg-
lepetés könyvek) 
ISBN: 963-9441-63-5 kötött: 1690 Ft 

Cs
Csanálossi Béla: Miskolc. Vá-

rostörténeti kalauz. 2. jav., bôv.
kiad. Bíbor. 

Meg jelent könyvek
2003. június 27. – július 10.

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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ISBN: 963-9466-29-8 fûzött: 890 Ft 
Csíksomlyói passiójátékok a

18. századból. "Nap, hold és
csillagok, velem zokogjatok!".
Argumentum. 
ISBN: 963-446-217-0 kötött: 3500 Ft 

Csonka János [elektronikus
dok.]. 1852–1939. Interaktív
multimédia , BME OMIKK. (A
magyar tudomány és technika
nagyjai 3.) 
ISBN: 963-593-456-4 Mûanyag tok-
ban: 2912 Ft 

D

Dér Endre: Parázs. Kisregények.
Bába. 
ISBN: 963-9511-13-7 fûzött: 870 Ft 

Dewhurst, Stephen C.: C++ hi-
baelhárító. Kiskapu. 
ISBN: 963-9301-53-1 (hibás ISBN
963-9301-56-6) fûzött: 3920 Ft 

E

Eleven örökség. Kenyér- és ká-
sanövények a Kárpát-meden-
cében. Agroinform. 
ISBN: 963-502-781-8 kötött: 5600 Ft 

Erdélyi szép szó. Hargita K.:
Pro-Print. 
ISBN: 973-85672-5-4 973-8468-10-8
kötött: 2296 Ft 

Erdôs Antal: Építmények tûzvé-
delmi követelményei. KJK-
Kerszöv. (Építési segédköny-
vek 4.) 
ISBN: 963-224-709-4 fûzött: 5152 Ft 

'Ermes Trismegistos: Corpus
hermeticum; Tabula smaragdi-
na. Hermész Triszmegisztosz
tanításai. Hermit. 
ISBN: 963-9231-44-4 fûzött: 1600 Ft 

Értékek az életben és a retori-
kában. Akad. K. (Pszichológiai
tanulmányok 19.) 
ISBN: 963-05-7992-8 kötött: 3500 Ft 

Európai uniós csatlakozás és
földtudomány. MTA Társkut.
Közp. (Magyarország az ezred-
fordulón. Mûhelytanulmányok) 
ISBN: 963-508-389-0 fûzött: 900 Ft 

F

Faludy György: A század vallo-
másai. Válogatott versek,
1933-2003. Villon. 
ISBN: 963-210-415-3 kötött: 2480 Ft 

Farkas András: Az esztétikai íté-
let. Mûvészetpszichológiai mo-
dellek: [felsôoktatási tankönyv].
Nemz. Tankvk. 
ISBN: 963-19-4123-X fûzött: 2744 Ft 

Farkas Csaba: Balaton, hal-á-
lom. Bába. 
ISBN: 963-9511-21-8 fûzött: 1450 Ft 

Farkas Jenô, Sz.: XIII+I párbe-
széd a magyar–román kapcso-
latokról. Palamart. 
ISBN: 963-86146-9-2 fûzött: 1550 Ft 

Farkas Pál: Egy önkéntes napló-
ja. Szukits. (Meglepetés köny-
vek) 
ISBN: 963-9441-62-7 kötött: 1490 Ft 

Fejôs Zoltán: Tárgyfordítások.
Néprajzi múzeumi tanulmá-
nyok. Gondolat: BIP. 
ISBN: 963-9500-42-9 fûzött: 1990 Ft 

Fenyvesi Andrea: Kalóriasze-
gény ételek. Saláták, diétás re-

ceptek: tippek, jó tanácsok:
több mint 1000 recept. Papp-
Ker. 
ISBN: 963-9418-58-7 fûzött: 350 Ft 

Filep Tamás Gusztáv: A hagyo-
mány felemelt tôre. Válogatott
és új esszék, tanulmányok az
1918–1945 közötti (cseh)szlo-
vákiai magyar kultúráról. Ister. 
ISBN: 963-9243-71-X fûzött: 1990 Ft 

Foer, Jonathan Safran: Minden
vilángol. Ulpius-ház. 
ISBN: 963-9475-32-7 fûzött: 2480 Ft 

Fried István: Öreg Jókai nem
vén Jókai. Egy másik Jókai
meg nem történt kalandjai az
irodalomtörténetben. Ister. 
ISBN: 963-9243-77-9 fûzött: 1700 Ft 

Fuchs, Victor R.: A nemek közöt-
ti gazdasági egyenlôtlenségek-
rôl. Nemz. Tankvk. (Közgazda-
sági kiskönyvtár) 
ISBN: 963-19-3444-6 fûzött: 2990 Ft 

Fukuyama, Francis: Poszthu-
mán jövendônk. A biotechnoló-
giai forradalom következmé-
nyei. Európa. 
ISBN: 963-07-7299-X kötött: 2400 Ft 

Fülöp Antal: A bemutató. Szatiri-
kus színmû két részben. Méry
Ratio. 
ISBN: 80-88837-46-4 kötött: 1500 Ft 

Füzi László: A semmi közelében.
Három magatartás: József Atti-
la, Németh László és Márai
Sándor gondolkodói alkatáról.
Kalligram. 
ISBN: 80-7149-551-4 kötött: 1990 Ft 

G

Gaizler Gyula – Nyéky Kálmán:
Bioetika. Gondolat Kiadói Kör. 
ISBN: 963-9450-27-8 kötött: 2690 Ft 

Gál István: Babits Mihály. Tanul-
mányok, szövegközlések, szél-
jegyzetek. Argumentum:
OSZK. 
ISBN: 963-446-249-9 kötött: 4200 Ft 

Germanus Gyula: A félhold fakó
fényében. Palatinus. 
ISBN: 963-9487-22-8 kötött: 2500 Ft 

Görgényi István – Várkonyi
Andrea: Felkészítô az angol
gazdasági nyelvvizsgákra.
[CD-melléklettel]. KJK-Kerszöv. 
ISBN: 963-224-710-8 fûzött: 5320 Ft 

Görtemaker, Manfred: A Német
Szövetségi Köztársaság törté-
nete. Az alapítástól napjainkig.
Korona. 
ISBN: 963-9376-77-9 kötött: 7280 Ft 

Grubb, Jeff: Tûzkeresztség.
Szukits. 
ISBN: 963-9441-65-1 fûzött: 1290 Ft 

Gy

Gyarmati János: Peru és a bolí-
viai határvidék. Dekameron.
(Dekameron útikönyvek) 
ISBN: 963-9331-37-6 fûzött: 5900 Ft 

György Tibor: Krasznahorka és
Betlér. Méry Ratio. 
ISBN: 80-88837-52-9 kötött: 2900 Ft 

H

Hadrovics László – Nyomárkay
István: Magyar – horvát kisszó-
tár. Akad. K. 
ISBN: 963-05-7878-6 kötött: 2500 Ft 

Hajdu Edit: Magyar szôlôfajták. 
ISBN: 963-286-017-9 kötött: 4980 Ft 

Hajnóczi J. Gyula: Az építészet
története: ókor. 1. Keleti és át-
meneti kultúrák. 4. kiad. Nem-
zeti Tankvk. 
ISBN: 963-19-4188-4 kötött: 3379 Ft 

Hall, Robert E. – Taylor, John B.:
Makroökonómia. Elmélet, gya-
korlat, gazdaságpolitika. KJK-
Kerszöv. 
ISBN: 963-224-193-2 kötött: 5936 Ft 

Halmosi Sándor: Babérliget. Lit-
tera Nova. 
ISBN: 963-9212-79-2 fûzött: 1000 Ft 

Hámori Zoltán: Ember a póznán.
Petôfi Lap- és Kvk.: Kecskemé-
ti Lapok. 
ISBN: 963-7813-47-0 fûzött: 2400 Ft 

Határ Gyôzô: Vitézlô Tururu
nyaktörô kalandjai és szivárvá-
nyos széphistóriája, melyben
merészségén boldogságot
nyer. Tururu és Türürü elsô me-
séjének folytatása – harminc
felmondásban. Littera Nova.
(Sophie könyvek 30.) 
ISBN: 963-9212-77-6 kötött: 1200 Ft 

Hegedûs József: Hiedelem és
valóság. Külföldi és hazai néze-
tek a magyar nyelv rokonságá-
ról. Akad. K. 
ISBN: 963-05-7994-4 fûzött: 1980 Ft 

Hehenkamp, Carolina: Az indigó
jelenség. Egy új kor gyermekei:
az indigó gyerekek ajándéka.
Bioenergetic. 
ISBN: 963-9343-86-2 fûzött: 1400 Ft 

Hensher, Ann-Christin: Meleg
vér. Tartozás Danielnek: bûn-
ügyi regény. Réz és Tsa. 
ISBN: 963-210-137-5 fûzött: 1780 Ft 

Holzapfel, Rudolf B.: Búvárko-
dás. Cser K. (Fitten & egészsé-
gesen) 
ISBN: 963-9445-82-7 fûzött: 1498 Ft 

Horváth Dezsô: Dani Jani; Al-
gyô, hol vagy? Bába. 
ISBN: 963-9511-09-9 fûzött: 970 Ft 

Hubai József: Magyarország ter-
mészeti erôforrásainak külgaz-
dasági földrajza. 2. kiad. Nemz.
Tankvk. 
ISBN: 963-19-4377-1 fûzött: 1307 Ft 

J

Joyce, James: Ifjúkori önarckép.
Regény. Arktisz. 
ISBN: 963-8189-09-6 fûzött: 1990 Ft 

K

Kahulits Andrea: Nonprofit jogi
iratminták. KJK-Kerszöv. (Non-
profit segédkönyvek 4.) 
ISBN: 963-224-715-9 fûzött: 5152 Ft 

Karlovitz János – Karlovitz Já-
nos Tibor: Korszerû oktatás-
technológia. Eötvös J. Kvk.
ISBN: 963-9316-67-9 fûzött: 2240 Ft 

Kava, Alex: A Gonosz. Harlequ-
in. (A New York Times siker-
szerzôje) 
ISBN: 963-536-923-9 fûzött: 1795 Ft 

Keményné Pálffy Katalin: Beve-
zetés a pszichológiába. [fôisko-
lai tankönyv]. 11. kiad. Nemz.
Tankvk. 
ISBN: 963-19-4451-4 fûzött: 1064 Ft 

Két évszázad gyermekei. A ti-

zenkilencedik–huszadik szá-
zad gyermekkorának története.
Eötvös J. Kvk. 
ISBN: 963-9316-65-2 fûzött: 2464 Ft 

Kiphard, Ernst J.: Az ügyetlen
gyerekek. Akkord. (A mi gyere-
künk) 
ISBN: 963-7803-63-7 fûzött: 798 Ft 

Király V. István: A halál és a meg-
halás tapasztalata. Metafizikai
és alkalmazott filozófiai odate-
kintés: kilenc szemszúrásban.
Közdok. 
ISBN: 963-552-369-6 fûzött: 1200 Ft 

Kisfaludi András: Az adásvételi
szerzôdés. 2. átd. kiad. KJK-
Kerszöv. (Szerzôdéstár 1.) 
ISBN: 963-224-712-4 fûzött: 5152 Ft 

Kis Tibor – Zelnik József: Testa-
men. Leonardo evangéliuma.
Ökotáj. (Ökotáj könyvek) 
kötött: 1680 Ft 

Ködöböcz József. OPKM. (Tu-
dós tanárok, tanár tudósok) 
ISBN: 963-9315-60-5 fûzött: 500 Ft 

Komáromi Zsombor: A házimo-
zi. Kossuth. (Dióhéjban) 
ISBN: 963-09-4447-2 fûzött: 1790 Ft 

Kostolany, André: Mérlegen... A
jövô, tegnap, ma, holnap. Per-
fekt. 
ISBN: 963-394-500-3 fûzött: 2490 Ft 

Kovács Gyula: A Büntetô Tör-
vénykönyv különös részének
vázlata: tansegédlet. 2. Btk.
XVI–XVIII. fejezet. Rejtjel. 
ISBN: 963-9149-81-0 fûzött: 3600 Ft 

Kövesdi Károly: Fókakönyv.
Méry Ratio. 
ISBN: 80-88837-45-6 kötött: 1300 Ft 

Krász Lilla: A bába történeti sze-
repváltozása a 18. századi Ma-
gyarországon. Osiris. (Doktori
mestermunkák) 
ISBN: 963-389-351-8 fûzött: 1690 Ft 

Krentz, Jayne Ann: Holtomiglan,
holtodiglan. Európa. 
ISBN: 963-07-7340-6 fûzött: 1500 Ft 

Krugman, Paul R.: Földrajz és
kereskedelem. Nemz. Tankvk.
(Közgazdasági kiskönyvtár) 
ISBN: 963-19-4076-4 fûzött: 2500 Ft 

Kuntár Lajos: A véres Don. A 2.
Honvéd Hadsereg Don menti
harcai. 2. – Elôszóval, függe-
lékkel és képmelléklettel kieg.
Vasi Szemle Szerk. 
ISBN: 963-210-225-8 kötött: 1950 Ft 

Kurtán Zsuzsa: Szakmai nyelv-
használat. Nemz. Tankvk. 
ISBN: 963-19-4189-2 fûzött: 2600 Ft 

Kuzmina Jekatyerina – Tamás
Péter – Tóth Bertalan: Progra-
mozzunk Delphi 7 rendszer-
ben! Kylix megjegyzésekkel.
ComputerBooks. 
ISBN: 963-618-307-4 fûzött: 3860 Ft 

Kuzmina Jekatyerina – Tamás
Péter – Tóth Bertalan: Progra-
mozzunk Visual Basic rend-
szerben! ComputerBooks. 
ISBN: 963-618-308-2 fûzött: 3500 Ft 

L
Labanc Ferenc: Egy zsaru bôré-

ért. A Cattani kommandó egy-
kori operatív nyomozótisztjé-
nek életrajzi történetei. Book-
maker. 
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ISBN: 963-210-362-9 fûzött: 1900 Ft 
Lackfi János: Hófogók. Versek.

Ister. 
ISBN: 963-9243-73-6 fûzött: 1500 Ft 

Lobogók hajnala. [Novellák a
hatodkorból]. Inomi Kft. 
ISBN: 963-210-564-8 fûzött: 1590 Ft 

Loiseau, Anne-Francoise –
Couronne, Pierre: A cirkuszi
mûlovarnô; Az elsô bál. Eg-
mont-Hungary. (Elbûvölô Sissi) 
ISBN: 963-627-863-6 kötött: 1299 Ft 

Lokális világok. Együttélés a
Kárpát-medencében. MTA
Társkut. Közp. (Magyarország
az ezredfordulón. Mûhelytanul-
mányok) 
ISBN: 963-508-387-4 fûzött: 1200 Ft 

M

Magony Imre: Azok az évek.
Székesfehérvár történeti krono-
lógiája, 1948–1990. Bogárd és
Vidéke Lapk. és Ny. 
ISBN: 963-85650-8-X fûzött: 2600 Ft 

Magyar – angol – magyar jogi
szakszótár. KJK-Kerszöv. 
ISBN: 963-224-714-0 kötött: 9408 Ft 

Magyar értelmezô kéziszótár. 2.
átd. kiad. Akad. K. 
ISBN: 963-05-7874-3 kötött: 7500 Ft 

Mol, Arnold: Házaspárbaj. Nyer-
jünk mindketten. Harmat. 
ISBN: 963-9148-86-5 fûzött: 1100 Ft 

Moldvai csángó–magyar ok-
mánytár, 1467–1706. 2. kiad.
Teleki L. Alapítvány. 
ISBN: 963-86291-9-3 kötött: 5600 Ft 

Mönks, Franz J. – Ypenburg,
Irene H.: A nagyon tehetséges
gyerekek. Akkord. (A mi gyere-
künk) 
ISBN: 963-7803-65-5 fûzött: 798 Ft 

Mühleib, Friedhelm: Fitten, szé-
pen, egészségesen – Vitami-
nok. a jó erônléthez és a jó
közérzethez: célzott és tudatos
vitaminfogyasztás, teszt: az Ön
vitaminszükséglete, receptötle-
tek a mindennapokra. Holló.
(Egészséges életmód) 
ISBN: 963-684-083-0 kötött: 1790 Ft 

Múlt századi hétköznapok. Ta-
nulmányok a Kádár-rendszer
kialakulásának idôszakáról.
1956-os Int. 
ISBN: 963-210-508-7 fûzött: 3800 Ft 

Murányi-Kovács Endréné – Ka-
bainé Huszka Antónia: A gyer-
mekkori és a serdülôkori sze-
mélyiségzavarok pszichológiá-
ja. 6. kiad., Nemz. Tankvk. 
ISBN: 963-19-4436-0 kötött: 1904 Ft 

N

Nádasi Katalin: Mint préselt virá-
gok... Emlékek, álmok, élet.
Daska Kv. 
ISBN: 963-430-435-4 fûzött: 1800 Ft 

Nagy Botond – Péter László:
Magyarország: kulturális érté-

keink, természeti kincseink.
Grimm. 
ISBN: 963-9087-65-3 kötött: 4900 Ft 

Nagy Lajos, L.: "A fenséges kert
legerôsebb fája". A kun kérdés-
rôl és a fény vallásáról. Fônix
Kvmûhely: "Múltat és Jöven-
dôt" Közmûv. Egyes. (Fônix
könyvek 48.) 
ISBN: 963-86367-0-X fûzött: 1667 Ft 

Nagy L. János: A retorikus nyelv-
használat Weöres Sándor köl-
tészetében. Akad. K. 
ISBN: 963-05-7907-3 fûzött: 2340 Ft 

Nagyváthy János: 50 újabb
hegymászótúra. A Bécsi-erdô-
tôl a Svájci-Alpokig. Természet-
járó Fiatalok Szövets.: Szerzô:
Next-Door. 
ISBN: 963-210-213-4 kötött: 4500 Ft 

Nemere István: II. Rákóczi Fe-
renc magánélete. Anno. 
ISBN: 963-375-243-4 fûzött: 500 Ft 

Némethné Benkô Erzsébet: Si-
mogató fénysugarak. Váloga-
tott versek, prózák. Krúdy Irod.
Kör. 
ISBN: (hibás 9-36430252-1) fûzött:
1120 Ft 

Nemzeti identitás és külpolitika
Közép- és Kelet-Európában.
Teleki L. Alapítvány. 
ISBN: 963-86388-0-X kötött: 2850 Ft 

Nowacki, Jacek: Krakkó.
Víkendkalauz térképekkel.
Z-Press. 
ISBN: 963-9493-03-1 fûzött: 1340 Ft 

O
Operációkutatás. Matematika

közgazdászoknak. 1. köt. 11.
kiad. Nemz. Tankvk. 
ISBN: 963-19-4378-X fûzött: 1402 Ft 

Operációkutatás. Matematika
közgazdászoknak. 2. köt. 10.
kiad. Nemz. Tankvk. 
ISBN: 963-19-4379-8 fûzött: 1454 Ft 

Ormándi János: A kultúrpolitikus
Keresztury Dezsô. APC-Stúdió. 
ISBN: 963-9135-58-5 fûzött: 1933 Ft 

Ö
Öt hegység a Kárpát-kanyar-

ból [Kart. dok.]: Királykô, Bu-
csecs, Keresztény-havas,
Nagykô-havas, Csukás.
1:70000, DIMAP. 
ISBN: 963-86379-0-0 CM 1400 Ft 

P
Pálinkás István: Kapolcsi be-

szélgetések Taliándörögdön.
Zalaegerszeg, Pannon Lapok
Társasága. (Utunk Európába) 
ISBN: 963-210-045-X kötött: 2480 Ft 

Palmer, Martin: Jin és jang.
Egyensúly és harmónia a kínai
bölcseletben, mûvészetben és
hétköznapokban. Édesvíz. 
ISBN: 963-528-672-4 fûzött: 1890 Ft 

Pápay József: Development of
petroleum reservoirs. Theory

and practice. Akad. K. 
ISBN: 963-05-7927-8 kötött: 4900 Ft 

Papp Tibor: Vendégszövegek
(n). Összegyûjtött versek és vi-
zuális költemények, 1957-
2002. Ister. (Ister kortárs írók) 
ISBN: 963-9243-70-1 kötött: 3300 Ft 

Pernesz Gyula: "A kultúra és
Gyôr szerelmese...". Gyôri Vár.
Kvt. 
ISBN: 963-204-333-2 kötött: 1000 Ft 

Perry, Stephani: Az iszonyat fo-
ka. Szukits. 
ISBN: 963-9441-66-X fûzött: 1390 Ft 

Petercsák Tivadar: Nemesi és
paraszti közbirtokosságok He-
ves megyében, XVIII–XX. szá-
zad. Heves M. Múz. Szerv.: Do-
bó Vármúz. (Studia Agriensia
23.) 
ISBN: 963-7223-45-2 fûzött: 1000 Ft 

Péter László: Szegedi tudósítá-
sok. Válogatott írások. Bába. 
ISBN: 963-9511-28-5 fûzött: 1450 Ft 

Polgár Gyula: Kapitalista köz-
gazdaságtan. Accordia. 
ISBN: 963-9502-15-4 fûzött: 1490 Ft 

Polner Zoltán: Harmadik száz
beszélgetés. Bába. 
ISBN: 963-9511-17-X fûzött: 970 Ft 

Polner Zoltán: Noé bárkája. Vá-
logatott versek. Bába. 
ISBN: 963-9511-16-1 fûzött: 1450 Ft 

Pozsonyi Ádám: A Lenin-szobor
helyén bombatölcsér tátong. A
magyar punk története,
1978–1990. 2., bôv. és jav. ki-
ad. Mucsa kv. 
ISBN: 963-430-320-X fûzött: 2100 Ft 

Pozzoli, Milena Ercole: A Loire
menti kastélyok. Gabo. (A világ
legszebb helyei) 
ISBN: 963-8009-21-7 kötött: 4990 Ft 

Pozzoli, Milena Ercole: Párizs.
Gabo. (A világ legszebb helyei) 
ISBN: 963-8009-25-X kötött: 4990 Ft

R 
Révai új lexikona. 11. köt. Kad –

Kla. Babits K. 
ISBN: 963-9272-94-9 kötött: 5200 Ft 

Richter, Erwin – Brügge, Wal-
burga – Mohs, Katharina: Da-
dog a gyerek? Akkord. (A mi
gyerekünk) 
ISBN: 963-7803-64-5 fûzött: 798 Ft 

Richter, Erwin – Brügge, Wal-
burga – Mohs, Katharina: Így
tanulnak beszélni a gyerekek.
Akkord. (A mi gyerekünk) 
ISBN: 963-7803-62-9 fûzött: 798 Ft 

Ridley, Jasper Godwin: A sza-
badkômûvesek. Gold Book. 
ISBN: 963-9437-46-8 kötött: 1980 Ft 

Roberts, Nora: A halál árnyéka.
3. A Fekete Sólyom. Harlequin.
(A New York Times sikerszerzô-
je) 
ISBN: 963-537-173-X fûzött: 995 Ft 

Romhányi Gyula: Ködben.
Összegyûjtött versek. Madách
Vár. Kvt. 

ISBN: 963-210-372-6 fûzött: 784 Ft 

S

Sajó László: Válasz búcsúlevél-
re. Osiris. 
ISBN: 963-389-428-X fûzött: 1180 Ft 

Sandifer, Jon: Feng shui asztro-
lógia. Édesvíz. 
ISBN: 963-528-670-8 fûzött: 1990 Ft 

Schéner Mihály virágtára. Me-
seházi költôk antológiája. Bá-
ba. 
ISBN: 963-9511-24-2 fûzött: 1450 Ft 

Seelig, Hans Peter – Meiners,
Marion: Laborleletek – amit a
teszt elárul. Az orvosi lelet ma-
gyarázata: fontos referenciaér-
tékek: mit tehetünk kritikus ada-
tok esetén: extra: otthoni tesz-
tek. Holló. (Egészséges élet-
mód) 
ISBN: 963-684-088-1 kötött: 1790 Ft 

Solymár József: Palóc lakoma.
Ízek és emlékek. Palócföld fo-
lyóirat. (Palócföld könyvek) 
ISBN: 963-7284-35-4 fûzött: 800 Ft 

Sós Judit – Farkas Zoltán: Szlo-
vákia: útikönyv. [Részletes úti-
kalauz a Felvidék rejtett kincse-
irôl]. JEL-KÉP BT. 
ISBN: 963-210-443-9 fûzött: 2800 Ft 

Soulek, Ivan – Martinek, Karel:
Kerékpározás. Hegyi, ország-
úti, hobbi, verseny. Cser K. (Fit-
ten & egészségesen) 
ISBN: 963-9445-83-5 fûzött: 1498 Ft 

Sz

Szabó Gábor – Borus Gábor –
Kôszegfalvi Ferenc: Hódmezô-
vásárhely történeti kronológiá-
ja. Bába. 
ISBN: 963-9511-29-3 fûzött: 1450 Ft 

Szabó Ottó: Stációk. Méry
Ratio. 
ISBN: 80-88837-47-2 kötött: 2400 Ft 

Szakály Sándor: A magyar kato-
nai felsô vezetés, 1938–1945.
Lexikon és adattár. 2. jav., kieg.
kiad. Ister. 
ISBN: 963-9243-76-0 kötött: 3200 Ft 

Szakály Sándor: Katonákról, tör-
ténelemrôl, önmagunkról. 1.
Kik voltak, honnan jöttek. Cik-
kek, interjúk, dokumentumok.
Ister. (Szakály Sándor váloga-
tott mûvei) 
ISBN: 963-9243-78-7 fûzött: 1600 Ft 

Székelyföld [Kart. dok.].
1:250 000, Cartographia. 
ISBN: 963-352-441-5 CM 950 Ft 

Szepes Erika: Olvassunk együtt!
[felsôoktatási tankönyv] 3. Sze-
rep és személyesség. vers-
elemzések. Nemzeti Tankvk. 
ISBN: 963-19-3281-8 fûzött: 2770 Ft 

Szepesi Attila: Széllel szálló
esztendô. Beregi szôttes.
Bába. 
ISBN: 963-9511-35-1 fûzött: 650 Ft 

Szilágyi Kiss Margit – Simon M.



Veronika: Keresztút. Bíró. 
ISBN: 963-9289-65-5 fûzött: 670 Ft 

Szirmay-Kalos László – Antal
György – Csonka Ferenc: Há-
romdimenziós grafika, animá-
ció és játékfejlesztés. Compu-
terBooks: Leonardo SNS. 
ISBN: 963-618-303-1 kötött: 5496 Ft 

Szolnok [Kart. dok.]. Térkép:
Stadtplan: map. 1:17 000, Car-
tographia. 
ISBN: 963-352-380-X CM 450 Ft 

T
Tabucchi, Antonio: Indiai éjsza-

ka. Mágus. (Tempera) 
ISBN: 963-86347-1-5 fûzött: 1190 Ft 

Tamasi Mihály: Új gazdasági elit
Szegeden. Bába. 
ISBN: 963-9511-25-0 fûzött: 900 Ft 

Tari Annamária: Intim szféra. [Ha
vannak kérdéseid, amelyeket so-
sem mernél kimondani]. Brand. 
ISBN: 963-528-716-X kötött: 2490 Ft 

Thuswaldner, Werner: Pitters-
berg. Ulpius-ház. 
ISBN: 963-9475-17-3 fûzött: 1780 Ft 

Tököly Gábor: Kastélyok, kúriák,
udvarházak Gömörben. 1. Mé-
ry Ratio. 
ISBN: 80-88837-50-2 kötött: 2900 Ft 

Tolnai Kálmán: Falusi disznóvá-
gás. Magyaros ízek sertéshús-
ból. 2. kiad. Kalligram. 
ISBN: 80-7149-539-5 fûzött: 1990 Ft 

Tóth Béla: Tudósítások a török
kori Szegedrôl. Bába. 
ISBN: 963-9511-23-4 fûzött: 498 Ft 

Tóth József – Héda Tamás: Ba-
li. Az istenek szigete: [Indoné-

zia]. LPI Produkciós Iroda.
(Odysseia útikönyvsorozat) 
ISBN: 963-210-387-4 fûzött: 2500 Ft 

Tóth László: Átváltozás avagy
Az "itt" és az "ott". Mozdulatok
egy arcképhez a múlt század-
ból: Összegyûjtött versek és ér-
telmezések, 1967–2003. Kalli-
gram. 
ISBN: 80-7149-559-X kötött: 3200 Ft 

Turai Kamil: Magyar metafizika.
Ôsi bölcseletünk felcsendülé-
se: [kézikönyv a harmadik év-
ezredre]. 2. kiad. Kecskeméti
Lapok. (Porta könyvek) 
ISBN: 963-7908-48-X fûzött: 2000 Ft 

Turi József – Szépfalusi József:
Ábránd. [Próza]. Bába. (Tisza
hangja) 
ISBN: 963-9511-18-8 fûzött: 650 Ft 

Tvrzník, Alex – Soumar, Libor:
Futás. A joggingtól a maratonig.
Cser K. (Fitten & egészsége-
sen) 
ISBN: 963-9445-73-8 fûzött: 1498 Ft 

U

Udvari István: Vasvári Pál család-
járól, életérôl. Vasvári Középisk.,
Szakisk. és Kollégium. (Vasvári
Pál Társaság füzetei 15.) 
ISBN: 963-210-371-8 fûzött: 583 Ft 

V

Vannay László: Fizika összefog-
laló és példatár. Typotex. 
ISBN: 963-9326-81-X fûzött: 3400 Ft 

Váradi Péter Pál – Gaál Anikó:
Erdély, Székelyföld. 1. Korond

és vidéke. Közdok. 
ISBN: 963-552-305-X kötött: 4800 Ft 

Varga Mihály: Orosz László.
Kecskeméti Lapok. (Porta
könyvek) 
ISBN: 963-7813-46-2 fûzött: 1500 Ft 

Varga Rudolf: Csak ez a gics-
cses, gagyi élet. Szépírás K. 
ISBN: 963-8633-07-7 fûzött: 2020 Ft 

Vári Fábián László: Harminchá-
rom év. Versek. Felsômagyar-
ország- Szépírás K. 
ISBN: 963-8633-05-0 fûzött: 1500 Ft 

Végvári Lajos: Szônyi István,
Bernáth Aurél. Well-Press K. 
ISBN: 963-9490-17-2 kötött: 4990 Ft 

Verne, Jules: A föld felfedezése.
Híresebb utazók története a
XVIII. századig. 3. köt. Unikor-
nis. (Jules Verne összes mûvei
65.) 
ISBN: 963-427-480-3 kötött: 3400 Ft 

Vér Sándor: Életfa. 2. jav. kiad.
Bába. (Tisza hangja 86.) 
ISBN: 963-9347-21-3 fûzött: 650 Ft 

Veszelka Attila: Hölderlin napló-
jából. Bába. 
ISBN: 963-9511-27-7 fûzött: 498 Ft 

Virtue, Doreen: Fényküldöttek
útja. A földi életforma okozta tu-
dati törlés feloldása, természe-
tes spirituális és gyógyító adott-
ságok felélesztése. Mandala-
Seva Kvk. 
ISBN: 963-9436-11-9 fûzött: 1990 Ft 

W

Wagner, Beatrice – Liebke,
Frank: Vércsoport-diéta. A

négy vércsoportnak megfelelô
életmód-, fitnesz- és táplálko-
zási tanácsok: táplálkozási út-
mutatóval. Alexandra. 
ISBN: 963-367-962-1 fûzött: 1499 Ft 

Weöres Sándor: Egybegyûjtött
írások. Versek, kisebb prózai
írások. 1. köt. 6. kiad. Argumen-
tum: Weöres S. örököse. (Weö-
res Sándor életmûkiadás) 
kötött: 

Weöres Sándor: Egybegyûjtött
írások. Versek, kisebb prózai
írások. 2. köt. 6. kiad. Argumen-
tum: Weöres S. örököse. (Weö-
res Sándor életmûkiadás) 
kötött: 

Weöres Sándor: Egybegyûjtött
írások. Versek, kisebb prózai
írások. 3. köt. 6. kiad. Argumen-
tum: Weöres S. örököse. (Weö-
res Sándor életmûkiadás) 
kötött: 9500 Ft (1–3. kötet együtt)

Z

Zalavári József: Designökológiai
kislexikon. sok képes illusztrá-
cióval. 2. átd. kiad. Osiris. 
ISBN: 963-389-484-0 fûzött: 1880 Ft 

Zauner, Renate: A hátfájás. Fej-
és nyakfájás, váll-karfájdalom,
teniszkönyök, isiász, derékzsá-
ba és porckorongproblémák: a
legjobb gyakorlatok és a legha-
tásosabb terápiák: egészséges
hát sportolással. Holló. (Egész-
séges életmód) 
ISBN: 963-684-087-3 kötött: 1790 Ft 
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A PERFEKT Kiadó újdonsága
André Kostolany

Mérlegen a jövô –
Tegnap, ma, holnap

A könyv, melyet az Olvasó figyel-
mébe ajánlunk, bizonyos értelem-
ben a szerzô tôzsdebölcsességei-
nek és gazdasági ismereteinek
summázata. Magától értetôdôen,
észrevétlenül és ellenállhatatlanul
kalauzolja a téma iránt érdeklôdô-
ket, mert közérthetôsége a gondo-
lat tiszta logikájából adódik. 

A mû – mely tulajdonképpen egy
hosszúra nyúlt beszélgetés során
elhangzott kérdések és válaszok kivonata – bemutatja a gazda-
ság, a politika jelenét és múltját a XX. században, illetve optimista
jóslatokat fogalmaz meg a távoli jövôre vonatkozóan. A szerzô a
tôzsdén eltöltött hét évtized legtanulságosabb és legszórakozta-
tóbb történeteit eleveníti fel, miközben kritikával illeti ismert politi-
kusok és gazdasági szakemberek egyes döntéseit.

A könyv végén bepillantást nyerünk Kostolany magánéletébe is,
megtudhatjuk milyen álmai várnak megvalósításra a 89 éves
szerzônek.

Ára: 2490 Ft

Perfekt Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Rt.
1135 Budapest, Jász u. 36–38.

Telefon: 239-6811; Fax: 320-4024; www.perfekt.hu

Az Új Palatinus Könyvesház nyári ajánlata
Nagy Gabriella: Idegen 2200 Ft
Germanus Gyula: A félhold fakó fényében 2500 Ft
Tamási Áron: Emberi szavak (naplójegyzetek, az Ábel trilógia keletkezésének története stb.) 2800 Ft
Hargitán innen, Hargitán túl (Székely humor), szerkesztette és összeállította Nagy Pál 2000 Ft
Babits Mihály: Válogatott versek 2390 Ft

Könyveink megvásárolhatók: 1118 Budapest, Rahó u. 16.
Telefon: 319-3020 valamint a könyvesboltokban.

E-mail: palatino@axelero.hu



A genom (tanulmányok) szerk.
Hídvégi Egon, B/5, 280 old.,
keménytáblás, 3200 Ft
A legjobb magyar génkutatók
adják közre a tudományterü-
let legfrissebb eredményeit a
laikus érdeklôdô számára is
érthetô megfogalmazásban.
Báger Gusztáv: Idôtáv moll-
ban (új versek) A/5, 80 old., ke-
ménytáblás kötésben, 1600 Ft
A költô hatodik kötete szikár,
modern líraiságával értékes
hozzájárulás  az  új magyar
költészethez.
Bálint Péter: Szentkuthy
álruhában (tanulmánykötet)
A/5, 168 old., kartonkötésben,
1600 Ft 
A kötet szenvedélyes kísérlet
Szentkuthy Miklós sokarcú,
szuggesztív, de magát nehe-
zen megismerni engedô írói
személyiségének, életmûvé-
nek meghódítására. 
Bioetika – Ökumené (tanulmá-
nyok, szerk. Dr. Makó János,
Ulrich Zoltán) A/5, 328 old.,
kartonkötésben, 2000 Ft
Korunk két nagy szellemi
mozgalmát elemzik neves
szakemberek: Gaizler Gyula,
Csányi Vilmos, Deme Tamás,
Venetiáner Pál, Nemeshegyi
Péter, Bábel Balázs, Békés
Gellért, Solt Pál és mások.
Forrai Eszter: A harmadik
(önéletrajzi elbeszélések, váloga-
tott versek), A/5, 68 old., kar-
tonkötésben, 1000 Ft

Az önéletrajzi ihletésû elbe-
széléseket és verseket a szerzô
grafikái illusztrálják.
Jókai Anna: A mérleg nyelve,
II. (esszék, interjúk – életmû so-
rozat) B/5, 320 old., kemény-
táblás, 2990 Ft
A Kossuth-díjas író legendás,
Ima Magyarországért c. ver-
sével induló kötet a tavaly
megjelent esszégyûjtemény
második része, folytatása.
Kiss Benedek: Nyáresti deli-
rium (új versek) A/5, 126 old.
keménytáblás, 1600 Ft
A József Attila-díjas költô új
verseinek alapélménye az át-
élt idô, amely a mulandóság
élményével együtt meghozza
a felszabadult bölcsességet is.
László Ernô: Ropog az égbolt
(válogatott versek) A/5, 160
old., kartonkötésben, 1200 Ft
A klasszikus formák iránt el-
kötelezett, ritkán publikáló
költô verseinek gyûjteménye.
Mezey Katalin: A kidöntött
kerítés (elbeszélések – Oláh Má-
tyás László színes illusztrációi-
val) A/5, 72 old., kartonkötés-
ben, 980 Ft 
A már jól olvasó korosztály-
nak és szüleiknek  szólnak az
író gyermekkorát felidézô
történetek. 
Nagy Gáspár: Ezredváltó, sû-
rû évek (100 új vers), A/5, 198
old., keménytáblás, 1900 Ft
A Kossuth-díjas költô 1998
és 2003 tavasza között kelet-

kezett 100 verse a korszak ka-
taklizmáival szemben a meg-
ôrzés, az emberi szolidaritás
és elkötelezettség könyve.
Pósa Zoltán: Aranykori te-
kercsek (regény), A/5, 815 old.,
kartonkötésben, 2900 Ft
A monumentális szürrealista
regény az író gyermek- és fia-
talkorának, egyetemi évei-
nek, sorsdöntô szerelmeinek
élményvilágából táplálkozik.
A szabadmûvelôdéstôl a kö-
zösségi mûvelôdésig (tanulmá-
nyok, szerkesztette Beke Pál és
Deme Tamás), A/5, 400 old.,
kartonkötésben, 2000 Ft
Az elmúlt 50 év közmûvelô-
dési mozgalmairól szól a kö-
tet, amely ma, a közmûvelô-
dés szerkezeti átalakulása ide-
jén különösen aktuális.      
Szabó Iván: Fagyöngy és jege-
nye (két kisregény és elbeszélé-
sek), A/5, 256 old., kartonkötés-
ben, 1700 Ft
A rendszerváltozás korának
jellegzetes életútjai elevened-
nek meg a második széppró-
zai mûvét publikáló író-poli-
tikus kötetében.
Szepes Erika: Bíborban és fe-
ketében az ezredvégen – Sebôk
Éva mítoszai (ARANYHAL
sorozat – monográfia) F/5, 80
old., kartonkötésben, 1000 Ft 
A József Attila-díjas költônô,
Sebôk Éva életmûvét mutatja
be, elemzi a jeles irodalom-
történész monográfiájában.    

Vasy Géza: Költôi világok
(tanulmányok, esszék) F/5, 440
old., kartonkötésben, 2100 Ft
A József Attila-díjas iroda-
lomtörténész 20. századi köl-
tôk: Sinka István, Kálnoky
László, Csoóri Sándor, Ju-
hász Ferenc, Bertók László,
Tolnai Ottó, Utassy József és
mások mûveit elemezve mu-
tatja be korunk lírájának egy
markáns vonulatát.
Vári Zsolt: Megjöttem (képzô-
mûvészeti album – Hubay Mik-
lós elôszavával) A/5, 48 old.,
kartonkötésben, 1600 Ft
A most induló, nagy tehetsé-
gû festôt, a roma képzômû-
vészet új alkotóját mutatja
be az igényes kivitelû, színes
album.
Várkonyi Dezsô Hilde-
brand: Pascal-értelmezések (fi-
lozófiai  gondolatok) A/5, 375
old., kartonkötésben, 2500 Ft
A feledésre ítélt, jeles teoló-
gus, pszichológus és filozó-
fus Blaise Pascal gondolati
hagyatékával folytat párbe-
szédet. Bolberitz Pál és Ró-
kusfalvy Pál utószavával.

A S Z É P H A L O M K Ö N Y V M Û H E L Y N Y Á R I K Ö N Y V A J Á N L A T A

Címünk:
1068 Bp, Városligeti fasor 38.
Telefon/fax: 351-0593,
iroalap@interware.hu;
www.szephalom-konyvmuhely.hu
Kiadónkban vásárlóinknak

20% engedményt nyújtunk!

Nyári olvasnivalók a Helikon Kiadótól

A könyvek megrendelhetôk a Helikon Kiadónál (1053 Budapest, Papnövelde utca 8.), telefonon Varga Istvánnál a 317-4987-es

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

és megrendelhetôk a www.bookline.hu internetes könyváruházban.




