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■ Van egy álmom. Nem a négerek (feke-
ték? afro-amerikaiak?) felszabadításáról, a
világbékérôl, vagy nemzetünk jövôjérôl
szól, álmom – hozzám illôen – sokkal sze-
rényebb. (Itt kérdezné meg Szép Ernô:
mire olyan szerény, fiatalember?)

Álmom a szenvedélyes olvasó álma. 
A könyvszakma „füstje” már sok embert

„megcsapott”, elég, ha a „könyvszakma
kis öregjeire”, öregedô félben levô vagy el-
öregedett „nagyjaira” gondolunk, sok-sok
könyvkiadó vagy könyvkereskedô önélet-
írása tanúskodik a könyvek iránti szenve-
délyes érzelmekrôl. Hirtelenjében két mû
is eszembe jut, melyeknek címe akár hit-
vallása lehetne a hivatásukat ilyen mély
érzelmekkel gyakorló könyveseknek:
Könyvek között egy életen át (Bisztray
Gyula), Sorsom a könyv (Kende Sándor).

Szeretek olvasni, szenvedélyesen. Köny-
vet és könyvekrôl. Olvasás és könyvszak-
mai praxis összefügg (bár tapasztalataim
arra intenek, hogy szoros korrelációt ne
tételezzek e kijelentéshez), ily módon sze-
rény, visszafogott, tartózkodó álmom
egyszerre könyvszakmai és olvasói: arról
szoktam álmodni – s ez nem lázálom –,
hogy a Könyvhét egy csaknem százolda-
las napilap. (Tudom persze, hogy olvasó-
ink közül a szkeptikusabbak, idáig jutván
az olvasásban azt gondolják majd: nem
mondtam igazat, s mégis valamely lázál-
momban fogant meg bennem ez a vízió.)

Pedig nem. Az történt csupán, hogy ol-
vastam egy, a lapunknak küldött könyvis-
mertetést – késôbbi számaink egyikében
jelenik majd meg –, és fellelkesültem. Ki-
váló írás ismertet egy kiváló könyvet: pa-
radicsomi állapot. S lelkesültségemben ju-
tottam el odáig, hogy ébren álmodóként
egy hat nyomdai ív terjedelmû könyves
napilap képét láttam magam elôtt.

Az álmok birodalmában lehetséges még
az is, ami a valóságban lehetetlen. Nálunk
gazdagabb országokban sincs kizárólag
könyvekkel foglalkozó napilap, valószí-
nûleg olvasói igény sincs ilyenre.

Magyarországon napi átlagban 20-30
könyv jelenik meg, ezeknek szerzôi, ki-
adói mind témául szolgálhatnának, s ez a
könyvkiadás és könyvterjesztés szakmai
kérdéseivel, a könyves rendezvényekrôl
szóló információkkal társulva bízvást
megtöltene egy napilapot...

Volt egy álmom. Felébredtem.
Kiss József

Van egy álmom



■ – Hogyan lesz tudományos
pályán dolgozó, a ráció világá-
ban mozgó kutatóból és tanárból
a fantasztikum és a hiedelmek vi-
lágában elmerülô író?

– Nem tudom, mások ho-
gyan lesznek írók, én egysze-
rûen csak írtam. Leültem a
számítógép elôtt, és olyan ál-
lapotba kerültem, hogy sem-
mi nem volt fontos az íráshoz
képest. Lehet, hogy az írók
évekig hordozzák magukban
és tudatosan csiszolják a témá-
kat, én viszont nem írtam váz-
latot és nem tudatosan szer-
kesztettem a fejezeteket.

– Családja csallóközi szárma-
zású, a nagyszülei a kitelepítésig
ott gazdálkodtak. A Felvidéket az
ô elbeszéléseikbôl ismerte meg. Mi
az erôsebb? A fikció vagy a való-
ságábrázolás?

– Kétségtelenül a nagyszüle-
im ennek a könyvnek a fôsze-
replôi, az ô világukat szeret-
tem volna megérteni. Bár so-
kat meséltek, de nem emlék-
szem egyetlen konkrét törté-
netükre sem, nagyapám
egyébként nem is volt jó me-
semondó. Amit leírtam, az
mind fikció. A családi emlék-
folyamból, így visszagondol-

va, három dolog volt megha-
tározó. Egyrészt a csallóközi
világ atmoszférája, a Felvidé-
ké, amely gyerekként az én
szememben nagyon mesei vi-
lágnak tûnt. Másrészt az a faj-
ta népi emlékezéstechnika,
amit szellemezésnek nevez-
tem a regényben. Az írásos
emlékezéshez képest hason-
lóan ez is bonyolult és reflek-
tált, de kevésbé racionális. Ér-
dekes, hogy nagyapám, aki
világos fejû ember volt, igazi
technokrata, mikor mesélt,
hû maradt ehhez. Noha szin-
te mindenki írt valamit a csa-
ládban, de ezek a naplók, ver-
sek nem beszélnek arról, ami
számomra a legérdekesebb:
hogyan, miként is emlékez-
nek. Márpedig a „szelleme-
zés” azon alapul, hogy ha az
ember részt vesz bizonyos ce-
remóniákban, ha megérint bi-
zonyos tárgyakat, ha visszatér
bizonyos helyekre, akkor egy
másik ember – egy halott
vagy egy távollévô – emlékei
megszállhatják, „birtokba ve-
hetik”, és egy kis idô múlva
így mint egy médium, meg-
szólalhat az ô nevükben.
Ilyet mindenki átélhet, aki el-
tölt egy halottal egy kis idôt
egy szobában. Így hát nálam
a szellemezés nemcsak egy
néprajzi furcsaság, hanem
egyfajta írástechnika, amely-
bôl a történetmondás szagga-
tottsága, töredezettsége is kö-
vetkezik.  Azért ragaszkod-

tam ehhez, mert mikor az
ember odakölcsönzi magát
egy másik beszélônek, egyfaj-
ta belsô szabadságra is szert
tehet. Az  „örökölt” emlék-
anyag másik meghatározó
eleme nagyapám a 20. száza-
di Magyarországról kialakí-
tott szemlélete, labancos, ple-
bejus, határontúli történe-
lemfelfogása volt. Az ô értel-
mezésében, az I. világháború
után nemcsak a határok vál-
toztak, hanem egyben az osz-
tályok, nemzetiségek közötti
határok áthághatatlanok is
lettek. A Csallóközben
egyébként az Osztrák-Magyar
Monarchiára, mint élhetô vi-
lágra, mint az „utolsó világra”
emlékeztek, ahol az osztályo-
kat, nemzetiségeket nem vá-

lasztották el falak. A nemzet-
államok és azok (különösen
Magyarország) szigorú alá-fö-
lérendeltségen, tekintélyelven
alapuló társadalmi szerkezete
hanyatlásként, múltba való
visszatérésként, nagyapám
szóhasználatával „jobbágy-
ságként” volt értelmezhetô,
vonatkozik ez természetesen
a szocializmusra is. A határ
szó metaforikus értelmezése
kétségkívül nagyapám elbe-
széléseibôl származik.

– Többször említette a szelleme-
zést, mint a regény egyik írástech-
nikáját. A történetben az élôk
szoros kapcsolatban állnak az el-
hunytakkal, akik folyton vissza-
térnek, és részt vesznek az élôk
mindennapjaiban. A Csallóköz-
ben így nevezték a halottakkal va-
ló kapcsolattartást?
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Az Esôváros két felvidéki parasztcsalád több nemzedéknyi, súlyos titko-
kat rejtô történetét és sorsát eleveníti meg, szerelmekét és tragédiákét,
kallódó tehetségekét és a túlvilággal érintkezô asszonyokét. Szokatlan
hangnemben sok iróniával és misztikummal fûszerezve. Bánki Éva elsô
regényét ajánlva Márquez, Darvasi és Závada, a mágikus realizmus ha-
tását említi a kiadó. Az 1966-os születésû Bánki Éva eddig verseket pub-
likált, fôállásban világirodalmat tanít a Károli Gáspár Egyetemen, kö-
zépkori irodalmat az ELTE Portugál Tanszékén. Kutatási területe a ne-
olatin trubadúrköltészet. Egyik alapítója Magyarország elsô internetes
tudományos lapjának.

Bánki Éva

1966-ban született Nagykanizsán, Budapesten érettségi-

zett, és 1985-ben rögtön felvették az ELTE magyar–tör-

ténelem szakára. Az egyetemen érdeklôdése a középkori

költészet, a latin nyelvek (elsôsorban a portugál) és a la-

tin nyelvû kultúrák felé fordult. Egy ideig az MTA tudo-

mányos ösztöndíjasa, majd a romanisztikai doktori prog-

ram hallgatója volt. Tudományos ösztöndíjakkal végig-

csavarogta Európát.

PhD-dolgozatát az európai költészet kezdeteirôl, a pro-

vanszál trubadúrok megújúlással kapcsolatos elképzelé-

seirôl írta. Közben barátaival megalapította Magyaror-

szág elsô internetes tudományos lapját. Részt vett a Ba-

lassi Kiadónál a  Magyar Mûvelôdéstörténeti Lexikon

körüli munkálatokban.



– Azt hiszem, ez a szó az én
leleményem, de nem vagyok
benne egészen biztos. A 20.
században a paraszti polgáro-
sodás egyik szimbólumaként
összeolvadt a katolikus népi
babonaság (a halottlátás) és az
úri középosztályból leszállt
ezotéria, az asztaltáncoltatás,
miegymás. A nagyanyám
ezekrôl a bogarairól tényleg
közismert volt. De mint már
mondtam, én nem csak ábrá-
zoltam ezeket, hanem ezek
segítségével „gondolkodtam”
a regényben.

– A regény egyszer dokumen-
táris erôvel hat, néprajzi szem-
pontból is hitelesnek tûnik, más-
kor a mese és a misztikum kere-
kedik felül.

– Így lehet átlépni egyik szo-
bából vagy térbôl a másikba.
A szellemidézés, az empátián
alapuló gondolkodás nem fel-
tétlenül primitív, és nem is
nélkülözi a reflexiót, iróniát.
A múlt csak szellemezéssel fel-
idézhetô: a szereplôk kikerül-
nek a saját közegükbôl és a sa-
ját idejükbôl, mert a kitelepí-
téssel mintha századokat lép-
tek volna vissza. 

– Azt mondta, nem tudatosan
íródott ez a könyv, mégis nagyon
tudatosnak hatnak a fejezetek,
ahogy mozaikszerûen egymásra
épülnek, egymásba játszanak. A
nyelvi irónia és humor sem tûnik
véletlenszerûnek.

– Furcsa ezt mondani, de
nem lépésrôl lépésre írtam
meg a regényt, hanem az
egész kipattant a fejembôl. A
szellemezés mellett a szimfo-
nikus zene a regény másik
írásmetaforája. A szólamok
egyszerre szólalnak meg, mert
én is így hallottam meg legbe-
lül. Az elbeszélô nem én va-
gyok. Nekem egyébként nincs
saját humorom, a regényt
mégis átitatja valami fanyar
férfihumor.

– A fôszereplô, az egyes szám el-
sô személyû elbeszélô egy férfi. Ér-
dekesebbé tette az írást a  személy-
csere, a szerepjáték?

– Egy balsikerû íróról van
szó, aki férfi ugyan, de nem
nagyon férfias férfi. A szerep-
játék, a nemváltás, amely az
egyik kutatási témám – a kö-
zépkori költészet is ismert
ilyet – nagyon játékossá tud

tenni egy szöveget. A legna-
gyobb távolság Imrétôl, amit
meg tudtam teremteni, furcsa
módon épp az egyes szám el-
sô személyû elbeszélés volt.

– Sokan bírálták a címadást.
Mire utal az Esôváros elnevezés?

– A magyar irodalom talán
legszebb regénycíme, az
„Aranysárkány” is nagyon
metaforikus és megfoghatat-
lan. Az én címem „megfogha-
tó”, hiszen maga Imre nevezi
Dunaszerdahelyt ezen a né-
ven. A víz, a könny, a csók és
más szerelmi nedvek a nôi
emlékezés metaforája. Esôvá-
ros egy határszéli kisváros,
ahogy Nagykanizsa, az én
szülôhelyem is az. Én nem a
pusztát, a falut vagy egy nem-

zetet/nemzetiséget jelöltem
meg a címben, hanem a Vá-
rost, az áhított polgárosodás
jelképét. Az Esôváros így je-
lenthet egy konkrét helyet, az
emlékek terét is és egy meg
nem valósuló folyamatot, a
parasztság saját erôbôl való
felemelkedését.

– A megjelenés óta eltelt egy ke-
vés idô. Milyen olvasói visszajel-
zések érkeztek?

– Én is, és talán a kiadó is ar-
ra számítottunk, hogy  a könyv
talán a történelem iránt érdek-
lôdô idôsebb olvasókat fogja
megtalálni, de nem, általában
fiatalok olvassák. Az idôsebb
olvasók kritikusabbak: a ma-
gyar irodalomban van egy
szent hagyomány, hogy pa-

rasztokról csak komor realiz-
mussal vagy ártatlan derûvel
szabad írni, csak a polgárokról
szóló történetek kiváltsága az
irónia, és végképp nem szabad
szórakozni olyan szent figurák-
kal, mint Petôfi, akinek én két
ironikus fejezetet is szentel-
tem. Hagyománytisztelô olva-
sók vagy írók pedig mindenhol
akadnak, így például Petôfirôl
nem írnának azok, akik szeret-
nek ironikusan írni. Nekem a
hangnemváltásokhoz, a nézô-
pontváltásokhoz tényleg por-
tugál és latin-amerikai narratí-
vák szolgáltak mintául – nem
Márquez elsôsorban. De a re-
gényem tudatosan is megpró-
bál túllépni az osztályalapú
elôítéleteken, vagyis hogy bi-
zonyos társadalmi rétegekben
játszódó történethez csak bizo-
nyos hangnem illik, miközben
sokféle elvárást csúfol ki, és egy
kicsit keresztbe fekszik a népi-
urbánus vitának is. Maga a vita
egyébként humorosan a re-
gény történelemszemléletet és
mellesleg nagyapám „örökös
stagnálásról” szóló vesszôpari-
páit igazolja. Torma Imre azért
nem lehet sikeres író a harmin-
cas évek végén, mert a népi-ur-
bánus vita egyik szekértáborá-
ba se tudják besorolni. És az
Esôváros kritikusi elfogadását
is ez az ósdi vita nehezíti.

– Hasonlóan merészen fogal-
maz készülô elbeszéléseiben is?

– Azóta két nagyobb elbeszé-
lésen dolgozom, és ezek se a
kánonhoz simuló regények. Az
egyik egy vallásos regény, na-
gyon érdekes kérdés, hogyan
lehet ma vallásos regényt írni.
A másik egy rendszerváltó re-
gény, amely egy állami gondo-
zott lány nézôpontjából beszél
Közép-Európáról. Szeretnék
egy Dekameron-szerû elbeszé-
lésfüzért is írni, ahol a pestis
elôl menekülô firenzei fiatalok
Magyarországra látogatnak,
megszállnak a Körszállóban, és
„itteni” nagy szerelmi történe-
teket idéznének meg vagy fel,
ha úgy tetszik, szellemezéssel.
Ami igazán érdekelne, hogy
hogyan nem értik meg egymást
a megidézett szerelmesek és a
kerettörténet szereplôi.

Szénási Zsófia
Fotó: Szabó J. Judit
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Négykezes

Fenákel Judit és Gergely
Ágnes nemcsak számos,
emlékezetes mû írója,
de unokatestvérek is.
(Aki ezt eddig nem tud-
ta, most a Hajtogatós cí-
mû, közösen írt köte-
tükbôl értesülhet róla).
A vállalkozás több mint
érdekes: egyikük napló-
ja elveszett, de segít a
másik emlékezete. Fená-
kel Judit prózaibb és
tényszerûbb, Gergely
Ágnes – aki költôként
indult s ma is (prózai al-
kotásai mellett) fôként
verseskönyveivel van je-
len élô irodalmunkban
– líraibb, elvonatkozta-
tóbb. A két író alkata
pontosan annyira s úgy különbözik, hogy kitûnôen kiegészí-
tik egymást.

Maga a történet a boldog és felejthetetlen gyerekkorról szól,
mely nem gazdagságban, de nem is fogcsikorgató szegénységben
telt el. Azután jöttek a sárga csillaggal, munkaszolgálattal, KZ-lá-
gerekkel, halállal teli évek. Az egykor népes családból csak a fi-
atalon megözvegyült anyák és lányaik maradtak meg. Utóbbiak
ifjúsága az ötvenes évekre esett, annak minden bajával és ellent-
mondásával. Lehet keseregni rajta, felróni a kor bûneit, elgon-
dolkodni azon, mi lett volna, ha... Egyet nem lehet: azt a tényt
nem tudomásul venni, hogy Magyarországra nem az angolok
vonultak be, itt emberek tömegének életét a (nem vitatom, so-
kak által okkal) gyûlölt oroszok mentették meg. A történelem
már csak ilyen.

A Hajtogatós idill – líra és valóság izgalmas keveréke. Fájda-
lom, elandalodás, öröm és sóhaj. De Gergely Ágnes és Fenákel
Judit egyúttal a mában élô kortársaink is, akiknek a velük történt
dolgokkal kapcsolatban indulataik és véleményük van. Ezért az-
tán a Hajtogatós nem holmi csatos, aranyozott emlékkönyv, ha-
nem tanúságtétel és dokumentum az életükrôl, az életünkrôl.

n. v.
Fenákel Judit – Gergely Ágnes: Hajtogatós
Novella Könyvkiadó, Bp. 2004, 159 old, 1890 Ft.

Prosperó, a színikritikus

Az a gyanúm, Tarján Tamás több példányban is létezik. Az
egyik könyvbemutatót tart, vitát vezet, a másik egyetemen ad
elô, a harmadik színházba jár, a negyedik otthon ül és ír, az ötö-
dik gyermeket nevel, s bizonnyal akad még a jeles irodalomtör-
ténésznek több arca, titkos tevékenysége is. Ezért is nem megle-
pô, hogy a közelmúltban már a színikritikáiból válogatott ötö-
dik kötete jelent meg. A Prosperónak nincs pálcája az 1997 és
2003 közötti gazdag termésbôl szemez, elsôsorban a világiroda-

lom kiemelkedô
drámáinak interp-
retálására fókuszál-
va, de természete-
sen teret hagyva az
ígéretes, fontos ha-
zai opusok elôadá-
sának is. A – ha jól
számoltam – 114
kritikát ciklusokba
rendezi (Már a régi
görögök se; Újra-
fordítás, Helyben-
futószônyeg;  Múlt
század, A magyar
dráma napja), bár
olyik – s nem kevés
– elôadást akár két-
három címszó alá
is be lehetne sorol-
ni. Az írások már
szellemes, gyakran
meglepô címükkel
is orientálnak, felvillantanak valamit a kritikusi értelmezés kon-
cepciójából, lényegébôl. A kötet talán egyetlen problémájának
azt érzem, hogy a kritikák eltérô terjedelmûek – attól függôen,
hogy folyóiratban vagy a Népszavában jelentek meg –, s így a
napilapos publikációnál a mondanivaló egy része óhatatlanul a
szerzôben reked, a kifejtésre nem jut arányosan annyi tér, mint
a többi, esszé vagy tanulmány terjedelmû írásnál.

Tarján sohasem kerülgeti a forró kását, nem híve a „de, ugyan-
akkor, viszont” típusú – hazai kritikai életünkben gyakori – mel-
lébeszélésnek, elkenésnek, ami nem jelenti azt, hogy ne mérle-
geljen gondosan, hogy a hibák mellett ne vegye számba a pozi-
tívumokat (vagy fordítva.) Nem meséli el a darab tartalmát, csu-
pán legfontosabb konfliktusait metszi ki, a mû lényegét foglalja
össze, s azt vizsgálja, a rendezô mit vett el belôle, mit tett hoz-
zá, mivel és hogyan gazdagította jelentéstartományait; s fôleg,
hogy a színházi produkció mennyire áll meg a lábán, a koncep-
ció és kivitelezés mennyire invenciózus vagy konvencionális, el-
szegényítô. Barokkosan indázó mondataiba hatalmas mûvelt-
séganyagot szô, s eleven stílusával szóleleményeivel élménysze-
rûn idézi fel az elôadást, higgadtan, alaposan és szellemesen ele-
mez. A minôségrombolás, a dilettantizmusba hajló nagyot aka-
rás azonban néha feldühíti; különösen például az új Nemzeti
két – negatív értelemben – legendás elôadása, a Szikora rendez-
te Az ember tragédiája, s még inkább Schwajda Viharja. 

Nagyon hasznos – mert tanulságos összehasonlításokra ad alkal-
mat –, hogy Tarján egy-egy mû két-háromféle, különbözô színpa-
di interpretációját is recenzálja (például: Az ember tragédiája, Vi-
har; Csehov: Három nôvér, Sirály; Gorkij: Éjjeli menedékhely;
Brecht: Kurázsi mama és gyermekei; Georg Büchner: Leonce és
Léna; Molnár Ferenc: Liliom),  s még arra is van érkezése, hogy
megnézze: ugyanaz a rendezô ugyanazt a darabot egy másik szín-
házban hogyan „oldja meg” (például: Verebes a Három nôvért.)

Ez az olvasmányos és vaskos kötet egyszerre mozgalmas drá-
matörténeti kalandozás, s tankönyv is – ahhoz, hogyan nézzük
a színházat –, s nagyon nem utolsósorban helyzetjelentés a mai
magyar színház, színházkultúra állapotáról és problémáiról. Tar-
ján nem tör pálcát felette, „csak” leír, számba vesz, regisztrál. Re-
méljük, attól, amit tapasztal, nem fogja sutba dobni a maga na-
gyon is létezô „pálcáját”. 

(gervai)
Tarján Tamás: Prosperónak nincs pálcája. Színikritikák
Savaria University Press, 420 oldal, 2480 forint 

Magyar irodalom

Színház
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Mai mester-
emberek
Szilvási Csaba ri-
portkönyve – a
lassan-lassan eltû-
nôben lévô – régi
kézmûvesmester-
ségek egy-egy még
dolgozó képvise-
lôjét igyekszik be-
mutatni. Nem
csupán az illetô
mester tudásának
igyekszik emléket
állítani, hanem
egy eltûnôben lé-
vô világnak: a cé-
hes iparosságig

visszanyúló, kö-
zépkori erede-
tû, hagyomá-
nyos kézmûipar
világának. Már
rég nincs „Mes-
terek uccája”
(mint Sinka Ist-
ván gyermekko-
rában), a szerzô
ismerôsök és

helytörténeti kutatók segítségével keresi meg a félrevonult –
többnyire idôs – mestereket.

S a fotók és beszélgetések nem is csupán a régi mesterségeknek
s mestereknek kívánnak emléket állítani, hanem az emberi kéz-
ügyességnek és kreativitásnak is (mely az automatizálódás és a
komputertechnika következményeként, lassan szintén eltûnô-
ben van). A kovács, a fazekas, a gyertyaöntô, a szövônô-iparmû-
vész, a szegedipapucs-készítô, a kádár, a harangöntô és a többi
eltûnôben lévô szép szakma képviselôi mûvészi fotókon jelen-
nek meg, a – mesterségük történetét is felvillantó – lírai riportok
mellett. Általában a szerzô-riporter vagy maguk a mesterek fel-
villantják egy-egy mesterség fô regionális lelôhelyét (vagy lelôhe-
lyeit) is (például a papucskészítô mesterség esetében). Gyakran
helytörténeti tanulmányokat megszégyenítô alaposságú az adott
mesterség korai történetének és elterjedési területének elemzése
– csak épp a száraz és hosszadalmas tanulmányoknál tömöreb-
ben és olvasmányosabban van megírva. A különbözô mestersé-
gekrôl szóló fejezetek az irodalmi riport, a lírai útirajz és a hely-
történeti tanulmányok erényeit igyekeznek ötvözni. Szilvási ál-
talában sikerrel egyensúlyoz mesterségeket bemutató írásaiban a
különbözô újságírói mûfajok és stílusok között. Könyvének leg-
fôbb erénye mégis az, hogy képes méltó emléket állítani az el-
tûnôben lévô mesterségeknek és hagyományoknak, színvonalá-
ban már-már a korábbi ábrázolásokat idézve.

S mindenek felett, a riportkönyv érdekes dokumentuma egy
szinte már antropológiai-archeológiai kutatómunkának: a régi
mesterségek újrafelfedezésének.

Marczinka Csaba
Szilvási Csaba:A teremtô emberi kéz. Manus humana
Alfadat-Press Kiadó

Kicsik
kincsei
Az én gyerekko-
romban a lehe-
tô legegysze-
rûbb és legol-
csóbb tárgyak-
ból – hurkapál-
cából, színes
papírból, gyur-
mából vagy
rongyból készí-
tettünk játéko-
kat és ajándéko-
kat. Mára ez a
foglalatosság is
professzionáli-
sabbá vált. A
városban egyre-
másra megjelenô hobbiboltok óriási választékkal, temérdek
ötlettel és persze borsos árakkal várják a csemetéik kreativi-
tását szem elôtt tartó szülôket. Divat lett kreatívnak lenni.
Nem csoda, ha szülôk minden nagyobb ünnep elôtt valóság-
gal megrohamozzák a boltokat, hogy ötleteik megvalósításá-
hoz begyûjtsék a szükséges kellékeket. A Lakáskultúra szer-
kesztôjének, Karczagi Annamáriának a Könyvklubnál megje-
lent dekoratív könyve is ebben a szellemben fogant. Évsza-
kokhoz és ünnepekhez igazodva ötletes tanácsokat ad, mikor
mit készítsünk gyerekeinkkel együtt. Húsvétra például szal-
vétával bevont dobozkát, cserép nyuszit, kerámia tyúkokat
ajánl. Nem bajlódik hosszasan az elkészítés leírásával, nincs
is szükség rá, hiszen a legtöbb játék vagy lakásdísz gyakorla-
tilag félkész termék, azaz megveszed a megfelelô cserép- vagy
fafigurát, üveget, gyertyaviaszt és ragasztópisztolyt és fél óra
alatt szinte bármit megcsinálhatsz. Mint a mirelitet. Amit le-
het szeretni, vagy nem szeretni, de kétségtelen, hogy a mai
idôkben, amikor a szülôknek kevés idejük van a gyerekekre
(és feltéve, hogy van pénzük), néhány megfelelô alapanyag-
gal látványos eredményt érhet el az ember néhány óra lefor-
gása alatt. Nem kell hozzá nagy kézügyesség és bonyolult
praktika. És egyben igaza van: ha megvan az alkotás öröme,
akkor édes mindegy, mibôl készül az adott játék. 

Sz. Zs.
Karczagi Annamária: Lakásdíszítés az ötlettôl a megvalósításig
Darabos György fotóival
Magyar Könyvklub

Spagetti és opera

Az esôáztatta és olykor fedél alá kényszerült idei könyvhét er-
nyôk és fóliák menedékében sem rejthette véka alá kitörési kí-
sérleteit. Merész nyitással, szokatlan ötlettel éppúgy találkoz-
hattunk, mint külföldön már bevált és megszokott könyvki-
adási kezdemény átvételével.

A Szabad Föld Kiadó például egyik újdonságával nemcsak
olvasnivalót ígér, hanem jókat enni és zenét hallgatni is invi-
tál. A Spagetti és opera címû album borítójából CD-korong
emelhetô ki, vagyis miközben kirándulunk az olasz gasztro-
nómia világába – jelesül a pasták, tésztaételek vonzáskörzeté-

Ismeretterjesztés

Szakácskönyv
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be –, itáliai
k l a s s z i ku s
ope raá r i á -
kat is hall-
gathatunk,
méghozzá,
m o n d h a -
tom, igé-
nyes válo-
gatásban.

Az újszerû
elgondolás-
sal megba-
r á t k o z n i
lesz még
idônk, az
a l b u m
ugyanis nyi-
tódarabja egy Ízek és dallamok címmel útjára indított soro-
zatnak, amely az ötletgazda-szerzôpáros, Prokopp Róbert és
Vajda Péter elgondolása. Gasztronómiai leírásokat, recepte-
ket és fôzôcskézés, vendégvárás vagy lakomázás közben egy-
aránt élvezettel hallgatható muzsikát társítanak ôk, ekképpen
adván magyarázatát tettüknek: egy zenei mûremek és az
ugyancsak mûvészi igényességet tükrözô ételköltemény egy-
aránt „alkotás végeredménye, emberi fantázia és kreativitás
szülötte. Mindkét dolog elkészültéhez ötlet és ihlet szüksé-
ges, a sikerhez pedig harmonikus összhatás.”

A recenzensnek óhatatlanul – a kötet korongjáról is meg-
szólaltatható – Rossini mester jut eszébe, aki saját bevallása
szerint háromszor sírt életében: amikor elsô operáját kifü-
tyülték, amikor Paganinit hegedülni hallotta és amikor egy
hajókiránduláson a vízbe ejtette szarvasgombával töltött fá-
cánját. Az ínyenc tartás a szerzôktôl sem idegen: egyikük ké-
pes volt egyhavi bérét odaadni egy divatos étteremben elköl-
tött ebédért, ahol másikuk – fogadásból – egy ültô helyében
végigette az étlapot.

Könyvsikerhez ez, persze, kevés, ám ha igaz, amit a két
ínyenc ígér, hogy tudniillik „Puccini, Verdi, Rossini, Doni-
zetti dallamaira még a legbonyolultabb konyhai mûveleteket
is szórakozva, élményként végezhetjük”, akkor szívesebben
telepszik le az ember mind a Spagetti és opera mellé, mind
pedig majdan a sorozat ilyen címekkel ígérkezô darabjaihoz,
mint Mediterrán hangulatban, Gulyás és csárdás, Díszvacso-
ra, Szerelmesek vacsorája, Nyári kerti parti, Szomszédolás,
Hosszú téli este…

A könyvtôl elvárhatónál összetettebb élmény kalkulálható,
és a számla sem vészes: a zenés felárban (4990 Ft) a szép ki-
állítású kötet árán kívül a CD-é is bennfoglaltatik.

Juhani Nagy János

Nem szakácskönyv
(de receptekkel)
„Egyikükbôl miniszter is lett azóta, másikuk köztársasági el-
nök, kormány élén láttam a harmadikat, s hogyne emlékez-
nék már rájuk, amikor a Formanka kocsmában elôttem kor-
tyolták a habzó barna sört – én meg a világosra voksolok” –
olvasható Juhani Nagy János legújabb könyvében a knédli
kapcsán. Ne találgassuk, Václav Havel, Deutsch Tamás vagy
ki a célozgatások tárgya az Európa eszik címû opus prágai fe-
jezetében, csak szögezzük le: szakácskönyvben nem írnak
ilyesmit.

A hagyományos
r e c e p t t á r a k b a n
blansíroznak, posí-
roznak, forrpontig
hevítenek és
grammra kimért
hozzávalókat so-
rolnak végtelen
unalommal, nem
pedig így jellemzik
a brit gasztronómi-
át, mint a világot
járt tanár-újságíró
az angol konyhát
taglaló fejezete vé-
gén: „…a huszon-
éves Jamie Oliver
munka és iskolai
végzettség nélküli
fiatalokat képez ki
mesterszakácsnak,
és kelet-londoni ét-
termében ököllel
veri ki a húst. Szorítunk neki.” Szorítunk a szerzônek is, hogy
az Európai Unió tagországainak gasztronómiáját mini-esszék,
kulináris riportok egymás mellé fûzésével bemutató, szép ki-
állítású kötete ne a szimpla szakácskönyvek közé soroltassék
be, hiszen nem az. Az is, persze, de több annál: a kontinens
valamennyi országát megjárt újságíró – úti riportjai és kony-
hakarcolatai a Népszabadságban olvashatók évek óta – a má-
jus óta megnagyobbodott EU-asztalt veszi szemügyre. A terí-
téket és a táplálkozási hagyományokat éppúgy, mint az Euró-
pai Unió alapító, késôbb csatlakozott és belépésre váró álla-
mainak nemzeti ételeit, italait, az asztalszomszédok étkezési
szokásait és gusztusát.

Juhani Nagy János bölcs mértéktartással, derûsen, de nem
fecsegôsen tálal. Sok ismeretet ad, s a filológus gondosságá-
val oszlat el néhány tévhitet. Közhelyeknek nem kegyelmez.
Az arányérzéket tartandó, ahol az ismeretanyag meghaladná
egy-egy fejezet kereteit (ír whisky, máltai gasztronómia, cseh
sörök stb.), alfabetikus rendbe tömörül, s az áttekintést jó ti-
pográfiai tagoltság segíti.

Egy majdnem-kontinens konyhakultúráját egyetlen kötet-
ben bemutatni, persze, óhatatlanul szubjektív. Mi kerüljön
bele, mi maradjon ki? Vezérlôelvként azt látjuk érvényesül-
ni, hogy egy-egy náció híres ételei (pl. bécsi szelet, frank-
furti leves, baszk torta stb.) mellett a nemzeti eledelként
számon tartott különlegességek éppúgy szerepelnek a válo-
gatásban, mint a kevésbé ismertek, azok között is az egy-
szerûen elkészíthetô, laktató fogások éppúgy, mint a több
veszôdséget összetettebb ízvilággal megháláló konyhai re-
mekek.

Az „Európa eszik”-bôl nemcsak sütni, fôzni lehet, hanem
tájékozódni. Elgondolkodva, ízeket összehasonlítgatva, lele-
ményeket nyugtázva, konyhaszékre huppanva történetekbe
belemerülve, netán nyaralás elôtt egy-egy országba készülôd-
ve, szomszéd konyhákba leskelôdve. De aki csak az ötödfél-
száz receptre kíváncsi – köztük baltikumi különlegességekre,
holland édességekre, bolgár pársztornyársra vagy Madeira szi-
getének halételeire –, az is nagy utat tehet meg: ha csak min-
den héten egyet próbál ki az ötödfélszáz receptbôl, akkor is
tíz évig utazhat e gasztronómia bedekker segítségével. Akár
úgy is, hogy konyhájából ki sem teszi a lábát.

Kulics Katalin
Szabad Föld Kiadó, 5990 Ft
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Följegyzések a három T virágkorából

Az irodalomtörténész, kritikus Vörös László, a szegedi József Attila
Tudományegyetem docense, mellékállásban 1967-tôl 1975-ig a Tisza-
tájnak rovatvezetôje, azután tizenkét évig a fôszerkesztôje volt. 1986-
ban politikai okok miatt leváltották. A Tiszatáj Könyvek sorozatában
az év elején napvilágot látott kötete a 70-es, 80-as évek történéseit idézi
fel, a korszak kultúrpolitikájáról ad áttekintést fôként azon följegyzések
alapján, amelyeket a fôszerkesztôi értekezleteken készített.

■ Vörös László visszaemlékezése személyes
élménybeszámoló, ennek a közvetlenségnek
és hitelességnek köszönhetô az, hogy a több
mint 300 oldalas, elég apró betûs szöveg rend-
kívül olvasmányos, pontossága és gondos
jegyzetanyaga okán pedig különleges iroda-
lomtörténeti forrásmunka, amelyben saját föl-
jegyzései mellett más dokumentumokat is bô-
ven idéz a szerzô. „...ez a könyv mûfaját ille-
tôen úgy is fölfogható, hogy nem más, mint
egy kommentárokkal ellátott sajátos szöveg-
gyûjtemény, legalábbis a kötet elsô felében” –
írja a Bevezetésben.

Az a bô évtized, amelyet e kötet közvetlenül
tárgyal az Aczél György nevével fémjelzett
kultúrpolitika korszakába tartozik. „A kultúr-
politika irányító, ellenôrzô és beavatkozó
ténykedésének egyik fontos, s eléggé hírhedt
intézménye volt a fôszerkesztôi értekezletek
sorozata.” Ezeken a rendszerint egynapos ülé-
seken, amelyeket általában a pártközpontban,
ritkábban a Mûvelôdési (Kulturális) Miniszté-
riumban tartottak, a lapok fôszerkesztôi idôn-
ként tájékoztatást kaptak a nemzetközi helyzetrôl, a gazdasági
eredményekrôl és gondokról, az általános belpolitikai állapotok-
ról – idézi föl az immáron két-három évtizeddel ezelôtti esemé-
nyeket a szerzô, aki a nyomasztó légkörû üléseket a legkézenfek-
vôbben próbálta meg átvészelni: igyekezett mindent pontosan
és aprólékosan lejegyezni. „A lényeg – folytatja – persze nem is
a tájékoztatás volt itt, hanem az ún. »hibaleltár« , annak fölso-
rolása, hogy az elôzô értekezlet óta megjelent lapszámokban
melyik írás és miért nem tetszett a vezetôknek.”

Mi tartozott a hibaleltárba? A leghalálosabb bûn a szovjetbírá-
lat volt. „A »szovjetellenesség« túzló kifejezés lenne itt, mert
nem volt akkor épelméjû szerkesztô Magyarországon, aki egyér-
telmûen szovjetellenes részleteket tartalmazó írásokat közölni
mert volna...A szovjetbírálathoz szorosan kapcsolódva a vezetés
érzékenyen reagált arra is, hogy külpolitikai kérdésekben a hiva-
talos állásponttól akár egy milliméternyire sem lehet eltávolod-
ni. (A tárgykör messze legnagyobb tömbjét a nacionalizmussal
vádolt írások adták: ezekrôl külön fejezetben lesz szó.”) – olvas-
hatjuk a Hibaleltárak vég nélkül c. fejezetben. Ehhez a Mozgó
Világban, az Alföldben, az Élet és Irodalomban, a Tiszatájban,
a Kortársban, a Forrásban, a Napjainkban, s hogy napilapot is
említsünk, a Magyar Nemzetben megjelent, különféle mûfajú
írásokat (vers, interjú, tanulmány) nevez meg Vörös László.

A Rendszerbírálat c. fejezetben elôbb a keményebb rendszer-
kritika kritikus eseteibôl nyújt szép választékot a szerzô. Lássuk
tehát a további lehetséges hibákat fejezetcímek szerint! 1. A plu-
ralizmus igénylése, 2. Más társadalmi és gazdasági elképzelések,
modellek fölvázolása, 3. Több demokráciát a közéletben, na-
gyobb autonómiát a mûvészeteknek! 4. A személyi kultusz, a
törtvénytelenségek és 1956 témája a vádlottak padján.  

„Nem szerette az irodalompolitika, ha a személyi kultusz idô-
szakának törvénysértéseit vette elô, ábrázolta az irodalom vissza-

visszatérôen, meg-megújúlóan” – állapítja meg a szerzô. S ha
már egy idézet erejéig megálltunk a felsorolásban, hadd emeljem
ki, hogy négy esetben keményen büntették a hivatalos álláspont-
tól való eltérést 1956 kérdésében. („Az 1980. március 3-i fôszer-
kesztôi értekezleten  Pozsgay Imre miniszter 1956 problematiká-
járól szólva azt mondta, van itt vitatnivaló, de gyökeres átérté-
kelésre nincs szükség.”) A négy konkrét eset: Hatvani Dániel be-
szélgetése Végh Antallal, amely a Forrás 1979. augusztusi számá-
ban jelent meg, majd három közlés Nagy Gáspártól: Változat
(Alföld 1982. 3. szám),  Öröknyár; elmúltam 9 éves (Új Forrás

1984. 5. szám) és A fiú naplójából (Tiszatáj
1986. június). Utóbbi vers közlése miatt a
Tiszatáj júliusi, megjelenés elôtt álló számát
zárolták, a megyei párt-vb javasolta Vörös
Lászlónak a lap fôszerkesztôi tisztségébôl
való fölmentését. A szerkesztôségben fôál-
lásban dolgozó fôszerkesztô-helyettes és a
fômunkatárs más munkahelyre került. Ma-
ga a fôszerkesztô (fôállásban egyetemi okta-
tó) november 21-én kapta meg a Tájékozta-
tási Hivatal elnökének a levelét, amelyben
fölmondanak neki. A Tiszatáj-botrány,
amelyet rendkívül jó arányérzékkel helyez
el a kötetben az érintett szerzô, már a Gor-
bacsov-érában esett meg!  
E rövid kitérô után kanyarodjunk vissza a
rendszerbírálat lehetséges eseteihez! 5. A
hatalommal való visszaélés ábrázolása. Itt
esik szó Karinthy Ferenc Házszentelô c. kis-
regényérôl. 6. A fekete lakkozás kifejezéssel
azokat a mûveket illették, amelyek rossz kö-
zérzetet árasztottak, indokolatlanul sötétre
festették a valóságot. Mint például az ÉS ri-

portjai. 7. A rossz társadalmi közérzet kifejezése ikertestvére az
elôbbi hibának. 8. A kettôs publikálás tilalma azt jelentette,
hogy keményen fel kell lépni „a hazai, illetôleg a nyugati fóru-
mokon vagy a szamizdatokban történô párhuzamos publikálás
ellen.” 8. „Az irodalompolitika számára a legtipikusabb  hibák
egyike volt a nyugati magyar irodalommal, illetve tágabb érte-
lemben a nyugati magyarsággal való foglalkozás.” Ezt megaka-
dályozandó tilalomfákat állítottak a nyugati magyar irodalom
elé. Hiba volt pl. Koestlerrôl és Faludyról írni a Mozgó Világ-
ban,  Fejtôt és Cs. Szabót  együtt szerepeltetni a Látóhatárban,
Márairól írni a Mûhelyben, és így tovább. 9. Elôfordult történel-
mi események és személyek hibás értékelése. (Már 1983-ban is
volt Teleki-kérdés, Gombár Csaba pedig Erdei Ferenc szerepét
feszegette, s itt kerül szóba a szárszói konferencia 40. évforduló-
ján adott hibás értékelés.) 10. Már ritkán, de elôfordult, hogy pl.
egy kritikára azt mondták: nem marxista.

Nem vállalkozhattam a kötet elemzô bemutatására, nyíltan az
volt a szándékom, hogy olvasásához egy kis szemezgetéssel ked-
vet csináljak. Ennek jegyében még hadd tegyem hozzá az eddig
leírtakhoz: az Irodalmi viták c. fejezetben Juhász Ferenc, Mé-
szöly Miklós, Weöres Sándor és a fiatal irodalom (a kilencek kö-
re) a fôszereplô.

Vörös László visszaemlékezéseinek személyes, de mindvégig
higgadt tónust adott. A sok, sokféle tanulság közül egyet, talán
a legfontosabbat érdemes megemlítenem. A kultúrpolitika gya-
korlata ellentmondott a realizmus deklarált elvének. A „puha
diktatúra” korszakában a párt valójában sohasem irányított, ha-
nem mindig az események után kullogott. A 2000–2003-ban
született kötet azzal a gondolattal zárul, hogy a sok-sok nehéz
idôszakot átvészelt magyar irodalom ma másféle szabadsághar-
cot folytat. Reméljük, ebben sem marad alul.

Cs. A.
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■ – Vladimír Páral, a kortárs
cseh próza kimagasló alakja, aki-
nek életmûve hazájában mára
érettségi tétellé vált, s akinek mûvei
a hatvanas-hetvenes-nyolcvanas
években a magyar olvasóközönség
körében is rendkívül népszerûek
voltak, a 75. Ünnepi Könyvhéten
Magyarországon vendégeskedett.
Gyilkosok és szeretôk címû könyvé-
nek új kiadása kapcsán elôször
Szegeden járt, ahol az egyetem
szláv tanszékén (?) találkozott ol-
vasóival, majd a budapesti Bazi-
likánál megtartott központi ren-
dezvényen Miloš  Urbannal, az
egészen más generációhoz tartozó
honfitársával és kollégájával közös
sajtótájékoztatón vett részt. Ne-
künk is ott sikerült a népszerû cseh
írót elcsípnünk. A rendezvényt a
cseh irodalom kiváló ismerôje és
fordítója, G. Kovács László mode-
rálta. „Milyen a viszonya Ma-
gyarországhoz, a magyar olvasók-
hoz?” – hangzott az elsô kérdés.

– Szeretem Magyarországot, s
ha jól emlékszem, már negye-
dik alkalommal vagyok itt.
Mostani utamon az eddigi leg-
gyönyörûbb élményem az volt,
hogy a tegnapi szegedi író-ol-
vasó találkozót követôen két
olvasó, akik nem értek oda a
délelôtti rendezvényre, SMS-t
küldött nekünk, amelyben je-
lezték, hogy ide eljönnek. Nos,
ilyen olvasókat valóban csupán
egy testvéri nemzet körében ta-
lálhatunk.

– Talán nem mindenki tudja,
hogy az írónak ez a könyve egy elô-
re megtervezett pentalógia negye-
dik darabja, amelynek részei: 1. A
teljesült kívánságok vására – cseh
kiadás: 1964, magyar: 1964; 2.
Vihar a lombikban, 1966 illetve
1967; 3. Katapult, 1967, ill.
1969; 4. Gyilkosok és szeretôk,
1969, ill. 1970; továbbá 5. A
százszázalékos nô, 1971, ill.
1976. Az irodalomkritikusok sze-
rint a pentalógia legértékesebb da-
rabja éppen a Gyilkosok és szere-
tôk, amelyben Páral mintegy

összegzi az elsô három könyvben
leírtakat, s kemény társadalombí-
rálatot fogalmaz meg. A szocialis-
ta életmóddal járó szituációkat egy
csaknem könyörtelen és kilátásta-
lan fogyasztói élet-halál harc során
mutatja be, melynek eredménye-
ként a törtetô, gátlástalan emberek
nyernek teret. A döbbenetes jövôbe
látásról tanúskodó regény, amely-
ben szinte a mai fogyasztói társa-
dalom könyörtelenségét fogalmaz-
ta meg az író, elôször 1969-ben,
még éppen jókor jelent meg, pont
akkor, amikor az 1968-as prágai
tavasz és ôsz eseményei után elkez-
dôdött a Husák-éra, amelyben
egyes cseh írók bizonyos könyveit,
vagy egész életmûvét is betiltották.
Nos, megjelenése után a Gyilkosok
és szeretôk is szilenciumra került.

Meglepte-e Önt az, hogy a Hu-
sák-rezsim betiltotta a könyvet,
vagy számítani lehetett rá? –
hangzott az újabb kérdés.

– Husákkal az a helyzet, hogy
ô erôsebb volt, mint én. Így az-
tán, bár én is szívesen eltávolí-

tottam volna ôt, nekem ez nem
sikerülhetett, neki viszont sike-
rült engem elhallgattatnia há-
rom évre.

– Az a különös „fogyasztói tár-
sadalom”, amely az akkori szoci-
alista országokban, így a szocia-
lista Csehszlovákiában is kiala-
kult, valóban olyan döbbenetes
hasonlóságot mutat/mutatott az-
zal, amely nyugaton létezett/léte-
zik, s amelyet manapság nekünk
is van szerencsénk/balszerencsénk
ismerni?

– Ami a két társadalom kö-
zötti hasonlóságot illeti, ezt
egy következô könyvemben is
megírtam, amely egy ifjú mér-
nökrôl szól, aki Ústí nad La-
bemben a közeli Elba folyóhoz
jár fürdeni a hétvégeken, a
munkahelyén pedig folyamato-
san intrikál annak érdekében,
hogy elmehessen szolgálati út-
ra a közeli Lipcsébe. Ezt a
könyvemet annak idején kiadta
egy nyugatnémet kiadó, és a
bajor televízió filmet készített

belôle. A német változatban
minden ugyanaz maradt, hô-
sömnek ugyanolyan érzései és
szokásai voltak, s ugyanolyan
volt a szexuális élete is. A kü-
lönbség – annak érdekében,
hogy a nyugatnémet olvasó
jobban megértse –, csupán ab-
ban állt, hogy a víkendekre
nem a közeli Elba folyóhoz
járt, hanem a Kanári szigetekre
utazott repülôgéppel, de a
munkahelyén ugyanúgy intri-
kált azért, hogy egy nagyvárosi
kiállításra kijusson, csak éppen
nem a közeli Lipcsébe, hanem
a távoli Tokióba.

Abban alighanem a magyar
kollégákkal is egyetérthetünk,
hogy az író legfôbb anyaga ma-
ga az ember, s az, ami változik,
az csak a színpad és a kosztü-
mök, egy nagyszabású színpadi
játékban, melynek a fôszerep-
lôi, és remélhetôen a rendezôi
is, mi magunk vagyunk.

– A Gyilkosok és szeretôkben
csakúgy, mint más könyveiben is,
nagy szerep jut az erotikának, és
nyíltan beszél azokról a kérdések-
rôl, amelyek nemigen illettek bele a
prûd szocialista esztétika témakö-
rébe. Abban, hogy a könyv tiltólis-
tára került, szerepet játszott-e a
könyvnek ez a nyíltan szókimondó
stílusa is?

– A politikai aspektus kevésbé
érdekes, de azért ejtsünk róla
néhány szót. Ez a könyv a stí-
lusával, tartalmával, életszem-
léletével minden szinten meg-
sértette az akkori kommunista
Csehszlovákia urait, mivel eb-
ben a könyvben megjelent
minden, ami akkoriban Euró-
pában jelen volt, beleértve pél-
dául a maóizmust is, ami a le-
vegôben volt. Ott voltak azok
az eszmék is, amelyek a párizsi
diáklázadásokban is felbukkan-
tak, s így talán éppen az eroti-
ka zavarta ôket a legkevésbé az
én „bûneim”, „borzalmaim”
közül. A kommunisták ugyanis
nagyon szerették, ha minden-
kihez volt valamilyen „pórá-
zuk”, vagyis mindenkirôl sze-
rettek tudni valamilyen diszk-
reditáló dolgot, az egyikrôl,
hogy nôzik, a másikról, hogy
iszik, a harmadikról, hogy ma-
zochista, stb. Az én esetemben
ez az „engedélyezett bûn” ép-
pen az erotika volt, és én éltem
is a lehetôséggel.
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Csak a színpad
és a kosztüm változik
Budapesten járt Vladimír Páral 
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Ruth L. Ozeki:
A hús éve
(My  Year of Meat – Pan Books,
Macmillan Publishers Ltd,
London, 1999.)

■ Elsô regényével Ruth L. Ozeki
ismerôs vizekre evezett: hôsnôje
– akárcsak ô maga – japán-ameri-
kai családban született, doku-
mentumfilm-rendezô, és a klasz-
szikus japán irodalom szerelme-
se. (Az írónôrôl tudhatjuk még,
hogy játékfilmek készítôjeként is
jegyzik a nevét, továbbá, hogy A
hús éve megjelenése után hama-
rosan elkezdte írni második regé-
nyét.) Nem kétlem, hogy az írói
empátia személyes tapasztalatok
nélkül is képes bármilyen élet-
helyzetet hitelesen szavakba ön-
teni, a (nôi) lélek és gondolkodás-
mód valamint a (nôi) lét tipikus
csapdahelyzeteinek érzékeny és
testközeli megjelenítésébôl mégis
arra következtetek, hogy a könyv
számos egyéb vonatkozásban is
önéletrajzi ihletésû. A fôhôs mel-
lett egy másik, vele nagyjából
egykorú szereplô alakja kap jelen-
tôsebb hangsúlyt: a szerzô a két,
egymástól távol és nagyon külön-
bözô életet élô nô párhuzamos-
ságokat és ellenpontozott kü-
lönbségeket mutató sorsát közelí-
ti fokozatosan a személyes talál-
kozásig és a kölcsönös szimpátia
kialakulásáig. 

1991 januárjában indul a törté-
net, amikor egy amerikai újság-
író-rendezô, Jane Takagi-Little
megbízást kap egy dokumen-
tumfilm-sorozat forgatására. A
megrendelô egy marhahúst ex-
portáló amerikai cég, amely a
japán marhahúsfogyasztást kí-
vánja fellendíteni a reklámcélo-
kat szolgáló epizódokkal. Mind-
egyik részletben egy-egy ameri-
kai család mindennapjaiba kala-
uzolják el a nézôket, akik boldo-
gan fogyasztják a különbözô re-
ceptek alapján készült húsétele-
ket. Jane a forgatások során sok
emberi konfliktusba botlik, a
magánéletében is nehezen meg-
hozható döntésekre kényszerül,
s lassanként egy súlyos problé-
ma, az állatok gyógyszerezésé-
nek ténye is napvilágra kerül.
Lelkiismeretes újságíró lévén,
egy bulldog szívósságával igyek-
szik az emberek számára is ve-
szélyes, fejlôdési rendellenessé-

geket s különbözô betegségeket
okozó készítmények – például a
hírhedt DES – alkalmazását
nyilvánosságra hozni, elszántsá-
gát és az oknyomozás váratlan-
várható fordulatait látva az olva-
só szinte kedvet kap a tényfeltá-
ró újságírásra. Súlyos balesetet
szenved, az állását is elveszíti, de
erkölcsileg mégis gyôztesen ke-
rül ki az ügybôl. 

A producer összekötôje egy
amerikanizálódni igyekvô japán
férfi, aki a feleségét, Akikot testi-
lelki terror alatt tartja. A foglal-
kozására nézve szintén újságíró
Akiko – Jane filmjei hatására –
fellázad a nyomorúságos helyze-
te ellen és sok szenvedés után
végre magára talál. 

Jelentôs szerepet kapnak a re-
gényben Shonagon szövegei,
minden fejezet elején a Párna-
könyv egy részlete áll mottóként.
Shonagon mind Jane, mind Aki-
ko számára kitüntetett fontossá-
gú: az elôbbi évekig tanulmá-
nyozta az írónô munkásságát Ja-
pánban, az utóbbi rendszeresen
forgatja a Párnakönyvet, s maga is
írogat listákat. (E harmadik „fô-
szereplô” színre lépésének üzene-
tét talán könnyebben megfejtjük,
ha figyelembe vesszük, hogy a
japán történelem egy olyan kor-
szakában élt, amikor – ezer évvel
ezelôtt – a gazdasági fellendülés
nyomán virágzott a költészet, a
nôk egyenjogúságot élveztek, s
még a szabad szerelem is megen-
gedett volt a számukra.)

Ami pedig a gyógyszerrel ke-
zelt állatok húsának fogyasztásá-
ból eredô veszélyeket illeti, az
emberi szervezetre károsan ható,
hormonzavart, meddôséget, rá-
kot okozó takarmányadalékok-
ról – és a humán gyógyászatban
is alkalmazott készítményekrôl –
John Peterson Myers és Dianne
Dumanoski Our Stolen Future
címû könyvébôl további, csep-
pet sem bíztató információkat
találhatunk, amelyek nyugtala-
nító pontossággal rímelnek a
könyvben leírtakkal. (dr. Szol-
noki István: Az ellopott jövônk.
http://www.c3.hu/~levego)

Egy esetleges magyar kiadás si-
kere garantáltnak mondható – s
nem csupán a vegetáriánusok kö-
rében. (Ám azután Isten óvja a
tisztes húsipart.)

Deme Mária 

K I A D Ó R A  V Á R V A

Ezt észrevehetik majd akkor
is, ha megnézik a Gyilkosok és
szeretôkbôl nemrégiben ké-
szült cseh filmet. Hoztam is
egy kis naptárt, annak érdeké-
ben, hogy mint a leszerelô ka-
tonák, kihúzhassák belôle azo-
kat a napokat, amelyeknek
még el kell telniük a film ma-
gyarországi bemutatójáig.
Amikor a filmhez szereplôket
válogattunk, éppen az erotika
kifejezése érdekében sokáig ke-
restünk olyan cseh hölgyet, aki
kellôen szép, szexi, sôt ördögi
volna. Végül is Magda Serafi-
novát találtuk meg, aki táncos-
nô, és már a járása is elbûvölô.

– Azt hinné az ember, hogy Ön
többször is nôsült, hiszen igencsak
jól ismeri a nôi lelket, amint az a
könyveibôl kiderül.

– Pedig csak egyszer voltam
házas. De hadd mondjam el a
magyar olvasóknak, annak
kapcsán, hogy itt az elôbb el-
hangzott az 55-ös út és a cseh
település, Dubí neve, hogy ez
egy olyan utca, ahol a cseh
nôk olcsón árulják magukat a
német férfiaknak. A mi célunk
azonban az Európai Unióban
az, hogy elérjük ennek ellen-
kezôjét, vagyis azt, hogy Né-
metországban a német nôk
árusítsák magukat olcsón a
cseh férfiaknak.

– Több évtized elteltével a hat-
vanas évek a cseh kultúra, a kép-
zômûvészet, az irodalom és a
filmmûvészet aranykorának tû-
nik, annak ellenére, hogy akkori-
ban korlátolt pártbürokraták
irányítottak. A hatvanas évek-
ben tûnt fel a filmmûvészetben

Forman, Chytilová, Menzel, az
irodalomban Bohumil Hrabal
és Vladimír Páral, vagy éppen
Milan Kundera és Ludvík Va-
culík, újra éled a cseh avantgárd
a képzômûvészetben. Ez a kor-
szak, a hatvanas évek valóban
ilyen termékeny, gazdag korsza-
ka volt a cseh kultúrának, vagy
csupán az idô távlatából gon-
doljuk ezt így?

– Egyfelôl létezik a megszé-
pítô messzeség, hiszen az idô-
sebb emberek gyakran mond-
ják, hogy régen több volt a hó,
melegebb volt a nyár, és keve-
sebb a szúnyog. Ez persze
nem igaz, az azonban igen,
hogy a hatvanas évek Cseh-
szlovákiában, Magyarorszá-
gon, Franciaországban, és még
sorolhatnánk az országokat,
rendkívüliek voltak. Ezt a
helyzetet talán a matematikai
elméletekkel lehetne megfejte-
ni, hiszen a jó és a rossz dol-
gok nem lineárisan haladnak
elôre, hanem egyszerre buk-
kannak fel.

– Ön jelenleg Marianské
Láznìban él, eddigi életében a leg-
hosszabb ideig azonban Ústí nad
Labemben lakott, s ezt az észak-
csehországi iparvárost tette meg
legtöbb regényének a színhelyéül.
A magyar olvasók között Ústí
nad Labem szinte kultikus hellyé
vált. Egy életforma helyszínévé, s
az Ön olvasói ma is nosztalgiá-
val emlékeznek, ha meghallják a
város nevét. Nem kapott még
díszpolgári címet Ústí nad Labem
városától? 

– Még nem, de amikor a már
említett filmet forgattuk, való-
ban elhangzott ez a javaslat.
Azóta azonban még nem ke-
restek meg ebben az ügyben.

Vladimír Páralon, magyaror-
szági találkozásunk után biz-
ton megállapíthatjuk, mit
sem fogott az idô. Bár kissé ô
is idôsebb lett, azért még
mindig kedveli a nôi nemet,
regényének mondanivalója
pedig nemhogy kopott volna
az eltelt évtizedek alatt, ha-
nem talán most vált igazán
aktuálissá. 

Saját és G. Kovács László
kérdéseinek felhasználásával
összeállította: Polgár László

Fotó: Zachár Ottó
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■ Nemcsak olvasom, de lépten-nyomon
használom is a múlt század huszas évei-
nek sajtóját: azét az idôszakét, melyrôl
Sipos Balázs A politikai újságírás mint
hivatás címû könyve szól. Ezért tudom,
hogy a szerzô milyen fantasztikusan gaz-
dag, ismeretlen birodalom meghódításá-
ra tett kísérletet. Külön is elismerést ér-
demel, hogy a nálunk bûnös módon el-
hanyagolt (elnagyolt, félbehagyott) saj-
tótörténet egyik fejezetének úttörô
szempontokkal történô tárgyalására vál-
lalkozott: arra, hogy úgy kezeli az újság-
írást mint hivatást (a politikait is), ami-
nek kimondása már maga is tett. Ha vi-
szont így áll a dolog, érdemes megvizs-
gálni e hivatás etikai, technikai, személyi
és jogi feltételeit. Sipos munkájának érté-
két némely vitatható, kiegészítésre-fino-
mításra szoruló megállapítása sem ront-
ja le, hiszen olyasmihez közelített elfo-
gulatlanul, amivel kapcsolatban talán
mindenféle emberi tevékenység közül a
legtöbb és legvadabb, egyben legmaka-
csabb sablon, elôítélet és sztereotípia él
a köztudatban. Sipos ezzel szemben gór-
csô alá helyezte a látszatigazságokat, és
megpróbálta kitenni azokat a valóság
próbájának. Ennek érdekében imponáló
módon elmélyedt a sajtóról szóló, régi és
mai, hazai és nemzetközi szakirodalom-
ban s az esetek tetemes részében (pl. az
újságírók szociális viszonyait vagy a nôk
sajtóbeli helyzetét illetôen) felfedezés ér-
tékû, fontos megállapításokra jut.

Van viszont koncepciójának egy ele-
me, ahol ez nem sikerült. Könyve ele-
jén, egy Horthytól idézett mondat kap-
csán („A mi sajtószabadságunk kútforrá-
sa minden rossznak, becstelennek, haza-
fiatlanságnak”) megjegyzi: „Az ilyen
sztereotípiákat tartalmazó szövegek iga-
zolják is az 1920-as évek sajtóellenes fel-
lépéseit”. Ezzel mindjárt többféle vitám
is van: éppen az 1920-as évekre jellem-
zô, hogy már nem létezik egy kalap alá
vehetôen „a sajtó”, csak egymástól éle-
sen, sôt ellenségesen elkülönülô polgári
liberális (baloldali, destruktív), illetve
militánsan jobboldali, fajvédô (konst-
ruktív, keresztény) sajtó van. Nem létez-
tek általában „sajtóellenes fellépések”
sem, csak célzottan a baloldali, destruk-
tív sajtó elleniek, s ez nem pusztán a vi-
ták durva hangjából derül ki (goromba
csörték már a század elején, Ady és Bar-
tha Miklós közt is zajlottak), hanem egy
merôben új jelenségbôl: a jobboldali la-

pok a baloldaliaknak egyenesen a létére
törtek, s akcióik nem maradtak szerkesz-
tôségi keretek közt, hanem a különítmé-
nyektôl a népgyûlésekig, az utcai de-
monstrációktól parlamenti deklaráció-
kig terjedtek, jelezvén, hogy ennek az
oldalnak a sajtója mögött ott áll a poli-
tikai hatalom. A módszerek sem hason-
lítottak a korábbiakra: utcára dobtak
például egy komplett, a jobboldal által
hamisított lapszámot Az Estbôl, vagy
(1921. március 10-én), az Ébredôk Viga-
dó-beli nagygyûlésén a felheccelt tö-
meggel fogadalmat tétettek a „destruktív
sajtó” bojkottjára, majd átvonultak a Pe-
tôfi szoborhoz, és jelképesen felakasz-
tották a Világ, a Pesti Napló, Az Újság,
és a Népszava egy-egy számát. A Szózat
1920. június 12-én nem röstellte vezér-
cikkben közölni, hogy „Nem kell sajtó-
szabadság, akár évekig sem!” Az Új
Nemzedék 1920. augusztus 18-án ami-
att háborgott, hogy „még mindig nem
számoltunk le azzal a ’magyar’ sajtóval,
mely az országot eladta”, 1921. március
12-én pedig abban látott követendô pél-
dát, hogy egy hazaárulónak kikiáltott
francia ujságírót a kormány agyonlöve-
tett. 1922 augusztusában, a Nemzetgyû-
lés 42. ülésén kiáltványt olvastak fel,
mely követelte, hogy „az a sajtó, mely a
kloáka zsidainak forradalmát elôkészí-
tette, bûnhôdjön meg!” S a helyzet még
1924 januárjában se volt különb: akkor
Drózdy Gyôzô képviselô ismertette a
T.Házzal, hogy „Szekszárdon egy Hor-
váth nevû detektív áll a trafikban és né-
zi, ki vesz Népszavát vagy Esti Kurírt s
aki vinni meri, annak másnap meggyû-
lik a baja a rendôrséggel”. 

Amikor Sipos késôbb arról ír, hogy „a
kortársak egy része az 1920-as években a
sajtó színvonalának jelentôs csökkenését
VÉLTE felfedezni” – akár igaza is lehet-
ne, ha ezt nem „a” sajtóra, hanem az
1919 ôsze után létrehozott, a korábban
volt konzeratív lapok gyakorlatát megta-
gadó, a szélsôjobboldaliság agresszív vál-
faját gyakorló lapokra értené: fôként A
Nép, a Szózat, az Új Nemzedék munka-
társaira, akik (legyen ez adalék az újság-
írás társadalmi presztízsérôl szóló rész-
hez), mint Lendvai István, képviselôk-
ként egyszerre voltak a hatalom és a saj-
tó emberei. A színvonalcsökkenés rájuk
nézve igaz, nem áll meg viszont a Világ-
gal és szerzôivel szemben. Aki rászánja
magát (élvezni fogja!), hogy beleolvas-

son e lap 1920-as évekbeli számaiba, azt
fogja tapasztalni, hogy amiért e lapot be-
tiltották, már csak utolsó csepp volt a
pohárban. A Világ naponta okozott gu-
taütést azzal, hogy munkatársainak írni-
tudása, mûveltsége, gyilkos iróniája, cik-
keinek tárgyszerûsége vitán felül állt,
csakúgy, mint bátorsága: a kurzus hatal-
masságai közül például Héjjas Ivánnal,
Pekár Gyulával húztak ujjat, és állításai-
kat bizonyítani tudták. Mellesleg a tény-
feltáró-oknyomozó újságírás iskoláját te-
remtették meg, amikor heteken át közöl-
tek leleplezô dokumentumokat a kurzus
exminiszterének, Haller Istvánnak viselt
dolgairól. Ezt a lapot, mint „sajtót”, kép-
telenség egy kalap alá venni például A
Néppel, melynek szerkesztôsége volt az
egyetlen, ahová Horthy személyesen el-
látogatott, s ezzel mintegy annak alpári
mocskolódását, rágalmazásokban kime-
rülô tevékenységét is szavatolta az olva-
sók elôtt. Ez a „konstruktív” lap volt az,
ahol a munkatársaknak még a helyesírás
alapvetô szabályaival sem kellett tisztá-
ban lenniük: A Nép még politikai
bálványa, Hitler nevét is mindvégig (s
egyedül a magyar sajtóban) „Hittler”-nek
írta. Nem múlt el nap, hogy személyre
szóló inszinuáció, zsidózás, bizonyíték
nélkül felröppentett rágalom meg ne je-
lent volna oldalain, de munkatársai (pél-
dául Kádár Lehel és Lendvai István) emi-
att indult perei sorozatban végzôdtek a
bíróságon felmentô ítélettel. Mindez azt
jelzi, hogy egységes, minden lapra érvé-
nyes sajtópolitika, de még -jog sem léte-
zett. A szûz területen járó kutató persze
óhatatlanul néha a zsombékost véli
szilárd talajnak, melyre a lábát teheti, de
esetünkben a szerzôt mindettôl megkí-
mélte volna, ha kevésbé hisz a regények,
memoárok „napjainkban is igaznak, va-
lóságosnak elfogadott” leírásainak, és a
sajtóról szóló szakirodalommal egyen-
rangú figyelmet szentel magának az
1920-as évek sajtójának.

Sipos Balázs:
A politikai újságírás mint hivatás
Napvilág Kiadó, Bp., 2004
252 oldal, 1800 Ft

A pofozóbábú
hivatása

O L V A S Ó S Z E M Ü V E G
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■ – Az idei könyvhét egyik, a hivatalos listán
nem szereplô, mégis nagy érdelôdést kiváltó uj-
donsága volt tanulmányainak és politikai cikke-
inek gyûjteménye, amely (a kötetben szintén ol-
vasható hangjáték után) A konvenció vendégei
címet kapta. A könyvet a Csíkszeredán mûködô,
Pallas-Akadémia Könyvkiadó jelentette meg.
Életrajzából tudjuk, hogy annak idején tanított
Csíkszeredán – vajon innen van az ismeretség?
Hogy kerültek az írásai éppen ehhez az ideát ke-
véssé ismert kiadóhoz? 

– Nem tudom, hogyan keletkezik a „hivata-
los lista”, sôt most látom, Murányi Gábor ba-
rátom „Könyvhetek krónikája” címû könyvé-
ben, hogy a Godir könyvem sem szerepelt az
1998-as listán, pedig a kiadó mindent megtett
azért, hogy ott napozzak a Vörösmarty téren
a dedikálók között. Én ahhoz már rég hozzá-
szoktam, hogy ne igyekezzek semmilyen hi-
vatalos listára felkerülni. Sôt, nagyon nyo-
masztana a közszereplés. Ami a csíkszeredai
megjelenést illeti, a könyv kéziratát egykori ta-
nítványom, a Németországban élô, de Csík-
szeredára hazajárógató Hajdú Farkas-Zoltán
kérte a Nobile Officinum sorozatukba,
amelyben jeles szerzôket közöltek már koráb-
ban. Talán az elmúlt nyolcvan év (na meg kü-
lönösen ez utóbbi tizenöt) politikai légköre az
oka annak, hogy Magyarországon igen „irá-
nyítottan” figyelnek oda az egykori határokon
kívüli magyar írókra, kiadókra. Mivel a két vi-
lágháború között jelentôs profithoz juttatta a
kiadókat a revízióra és naci-
onalizmusra épülô iroda-
lomszemlélet, a magyaror-
szágiak megszokták, hogy a
határokon kívül csak funda-
mentalista nacionalizmus
van. Az odaáti létélmény, a
nemzeti–kisebbségi tarta-
lom, amint átjött a határon,
mesterséges cifrasággá vált.
Akik ezt a felpántlikázott
vásárfiát elutasítják, azok el-
fordulnak az erdélyi és a fel-
vidéki könyvkiadóktól is.
De ez nem azt jelenti, hogy
többek között a Kalligram,
a Pallas-Akadémia, vagy a
Koinónia ne lennének
olyan jelentôs kiadók,
mint a Magvetô, a Jelen-
kor, vagy a Noran. Ma már
sem külalakban, sem
nyomdatechnikailag nem
lehet különbséget tenni a
pozsonyi, kolozsvári, csík-
szeredai, marosvásárhelyi,
vagy budapesti könyvek kö-

zött. Rövidesen, a „határ-szindróma” megszû-
nésével a kiadók reális konkurenciái lesznek
egymásnak. Az utóbbi idôben ismét beérett
egy újabb, szemléletileg nyitottabb nemzedék
Erdélyben is, amely kritikusan szeretne szem-
benézni elmélettel, helyzettel egyaránt. Talán
ezzel magyarázható az az érdeklôdés is, hogy
a csíkszeredai kiadó egyszerre jelentette meg
egykori diáktársaim, Bíró Béla, Molnár Gusz-
táv és az én könyvemet.

– Kötetének – sok más mellett – külön érdekes-
sége, hogy nemcsak az 1989 elôtti sajtóból említ
riasztó, cenzúrás eseteket (Korunk, 1978), de a
rendszerváltás utáni, magyarországi lapokból is,
és a legfôbb változást abban látja, hogy „az álhír
gyorsabban terjed, mint az igazi” – vagyis a ha-
zugságnak van konjunktúrája. Nem tart attól,

hogy ezek az éles, pontos és konkrét esettanulmá-
nyok vihart kavarnak?

– Nem hinném, hogy Magyarországon
bármi más vihart kavarna, mint az álhír. Itt
inkább az elhallgatás a jellemzô és a betar-
tás. Romániában az egykori félelemmel
szemben kialakultak a védelmi mechaniz-
musaink. Magyarországra áttelepülve meg-
szûnt a félelmem és immár védtelen vagyok
az optimizmussal szemben.

– Humor és filozófia, riport és rádiójáték, elké-
pesztô alapossággal dokumentált tanulmány a
nemzetiségi kérdés bonyolultságáról, glossza, úti-
beszámoló, könyvkritika, s végül egy nemrég
nagy port fölvert nyílt levél az „ellen aláírókhoz”
Erdélybe – alig lehet felsorolni, hányféle mûfaj, té-
ma és tónus fedezhetô fel új könyvében. Végül is
Ön mit érez eddigi munkásságából a legfonto-
sabbnak, mi az, amit a legszívesebben mûvel és
mit olvashatunk a legközelebb?

– A különbözô mûfajok csak valamilyen
külsô formát jelentenek és mindössze arra
jók, hogy a belsô lényeget a kritikai magatar-
tást kifejezzék. Ezért számomra teljesen
mindegy, hogy tanulmányban, regényben,
vagy netán rádiójátékban írom meg azt az ér-
telmiségi magatartás–modellt, amelyik nem
hagyja magát becsapni, sem a teória, sem a
hétköznapi nagy politikai átrázások, közössé-
gi mítoszok, vagy érzelmek világában. Ennek
a kötetnek – akárcsak Godir és Galanter címû
regényemnek – a vezérfonala: a menekülés.

Menekülés az értelmetlen-
ség, a hatalmi kiszolgálta-
tottság, a nemzeti intole-
rancia és az abszurd világá-
ból, a kritikai együttgondol-
kodók menedékébe. Megle-
het, hogy ez a kompromisz-
szum nélküli kritikai maga-
tartás közösségteremtés he-
lyett a magányba vezet. De
legalább megpróbálja szem-
besíteni a pátoszt a rációval.
Mûfajom: a kritika. Aztán,
hogy ezt tanulmányban, re-
gényben, vagy publiciszti-
kában írom, csak lélegzetvé-
tel kérdése. Jelenleg is egy-
szerre két, látszólag egymás-
tól jól eltérô mûfajú köny-
vet írok: egy alapos könyv-
tározással készülô tanul-
mánykötetet a nemzeti ön-
becsapás szomorúságáról,
és egy regényt a világ-mene-
kültek hétköznapjairól, il-
letve a politikai szélhámo-
sok nagyságáról.

Í R Ó F A G G A T Ó

NNááddrraa  VVaalléérr iiaa megkérdezte

ÁGOSTON Vilmos író, újságíró, kritikus Marosvásárhe-
lyen született 1947-ben. A kolozsvári Babes–Bolyai Egye-
tem angol–magyar szakán szerzett 1972-ben diplomát.
1978-ig a csíkszeredai gimnáziumban angolt tanít,
1978–84 között rádióriporter, 1985-ben a Nyárád Szövet-
kezetnél munkás. 1986-ban települ át Budapestre. 1986–91
között a Magyar Nemzet, ezt követôen a Köztársaság,
majd a Respublika rovatvezetôje. 1989–92 között a pári-
zsi Magyar Mûhely szerkesztôbizottságának elnöke. Elsô
önálló kötete Humanizmus: ettôl eddig? címmel 1977-ben
jelenik meg. 1978-ban megkapja a Román Írószövetség dí-
ját. Szépíróként Lassú vírus címû regényével mutatkozik be
1981-ben, majd immár Budapesten, 1989-ben jelenik meg
Húzd a himnuszt, ne káromkodj! címû kisregénye. 1995-
ben a Magyar Rádió mutatja be A konvenció vendégei cí-
mû hangjátékát. Godir és Galanter címû regénye 1998-ban,
Az érvelés ideje címû esszékötete 2000-ben jelent meg.

Ágoston Vilmost
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■ Az irodalomszervezés, az olvasáskultúra
színesítése, a sokoldalú kereskedelmi tevé-
kenység mellett a budapesti Ráday Könyves-
ház a könyvkiadásba is belevágott. Tadeusz
Róz.ewicz Anya elmegy címû emlékezésével
lélekemelô, sokarcú, könyvtárgyként is
pompás alkotással jelentkeztek. A fekete-fe-
hér dominanciájú – egy album kép- és kar-
tonfoltjainak hatásaival
élô – kötetet Czakó
Zsolt tervezte, a több
tollból származó szöve-
geket Keresztes Gáspár
(és Körner Gábor) fordí-
totta. A pár évvel ez-
elôtt – a kortárs lengyel
irodalom kimagasló
egyéniségének 78–79
esztendôs korában –
íródott, vegyes mûfajú könyv összességében
a legszebb anya-himnuszok közé sorolható.
Pátosztól átjárt imajellege attól is erôsödik,
hogy a szerzô régen elhunyt bátyjától, vala-
mint sikeres filmrendezô öccsétôl is beéke-
lôdnek édesanya-vallomások, sôt maga az
1957-ben elhunyt, mindössze hatvenegy
évet élt Stefania Róz.ewicz emlékezései is
megszólalnak. Az indázó-összemosódó lírai
montázs fô szólama a Versek anyámnak ter-
jedelmes ciklusa, de – elegáns költôre vallón
– bekerült egy röpke Versek apámnak össze-
állítás is, a matuzsálemi kort megért férfi az
anyához képest másként jelentékeny figurá-
ját újraelevenítve. Egy hajdani „fényképes
doboz” nyílik meg a könyv végletesen szim-
bolikus fekete-fehér színpárjában, nagysza-
bású „képaláírásoktól” kísérve. Valamiféle –
verbálisan nemegyszer körülírt – „örök
Anyák napja” ünnepelôdik a gyász- és sira-
tás-átjárta mûben, melynek mozaikossága a
róz.ewiczi, töredezett-megkapó versbeszéd-
ben éri el tetôpontját. A személyes, anya-
centrikus beszámoló az utolsó száz év Len-
gyelországának is tükre. A „szent anya” – az
életbúcsúra készülô író-férfi, költô-fiú szá-
mára az egyetlen és végsô létvalóság – szak-
rális megjelenítettsége ellenére történelmi
létezô is. 

Vezér Erzsébet irodalomtörténész, Ady-spe-
cialista 89. születésnapjára szánta meglepe-
tésül egykori munkahelye, a Petôfi Irodalmi
Múzeum a Megôrzött öreg hangok címû –
válogatott interjúkból álló – gyûjteményt,
de a válogató, szerkesztô Eörsi István és Ma-
róti István már csak fôhajtásra hívhatja az ol-
vasót. Vezér rengeteg magnetofonos beszél-
getést készített a PIM Hangtárának. Hatal-
mas tudású, néhány életmû kérdéseiben pe-

dig talán mindenki másnál otthonosabb
kérdezô volt, ám olyan kicsiségek a felké-
szülés során nemigen izgatták, hogy példá-
ul Cs. Szabó László eredetileg bölcsésznek
vagy közgazdásznak tanult-e. Amit nem tu-
dott, nem biztosan tudott: megtudakolta.
Prekoncepciók nélkül, viszont koncepciók
birtokában kérdezett, nagy empátiával, s
legalább ekkora érzelmi határozottsággal.
Minden ízében hiteles személyisége a gya-
nakvóbb (vagy már nem egészen erejük és
emlékezetük teljében levô) kérdezettjeit is
bizalomra hangolta irányában. Mivel a kö-
tet fejezetei általában interjúrészleteket kö-
zölnek, s szükségképp bizonyos stilizáló, re-
konstrukciós munkálatokat is el kellett vé-
gezni az élôbeszéden, némi óvatosság nem
árt, ha forrásként kezeljük az amúgyis szub-
jektív, páros „memóriagyakorlatokat”. Az
Ady Endrérôl és nemzedékérôl, a Lukács
Györgyrôl és a Vasárnapi Körrôl, a József Atti-
láról és nemzedékérôl címû ciklusokban Fenyô
Miksa, Lengyel Menyhért, Lukács György,
Hauser Arnold, Ignotus Pál és mások elme-
rengései és summázatai, állításai és tiltako-
zásai máshonnan már aligha dokumentál-
ható irodalomtörténeti tényekhez vezetnek
el, adnak fogódzót. Nem e cikk címének
kedvéért mondom: a mikrofon elé kért, 20.
századi nôi hírességek – Dienes Valéria,
Darvas Lili, Hajós Edit, Lesznai Anna,
Gyömrôi Edit – a férfiakon is túltesznek a
válaszadás eredetiségében. Darvas Lili férjé-
rôl, Molnár Ferencrôl ugyan rengeteg anek-
dotikusat mesél, ezzel azonban a jellemhez
visz közelebb. A könyvben egyre-másra
robbannak a polémia-bombák, bár termé-
szetesen a megszólaltatottak általában nem
tudhatták, hogy egy ilyen – okos, hasznos
filológiailag méltányolható – gyûjtemény
„kihangosítja” azokat a vitákat (vagy csak el-
térô válaszokat), amelyek a PIM Hangtárá-
ban nemzeti kincsként, régi rögzítés techni-
kákkal megörökítve „hallgatnak”. 

Darvas Lili személye akár összekötô ka-
pocs is lehet a Sárközi Márta emlékkönyvhöz
(Magvetô Kiadó), Molnár Ferenc lányáról –
Menedékház fôcímmel – Széchenyi Ágnes
szerkesztett (a Válasz címû folyóiratot fag-
gató kutatásaihoz simuló) remek (és világos
szerkezete ellenére is jótékonyan szabályta-
lan) kötetet. Tanulmány, memoár, levele-
zés, interjú, mûrészlet, anekdota, nekrológ
és emlékvers majdhogynem észrevétlenül
áll egybe egy nagy jellem regényévé, akinek
„a Válasz volt a legnagyobb alkotása” (leg-
alábbis az orgánum egy periódusa). E nagy-
vonalúan és bôségesen – de tán még így sem

elég bôségesen, más-
kor meg egy kicsit is-
mételgetve – jegyze-
telt munka minden
irodalomtörténeti be-
cse ellenére egy meg-
törhetetlen, nyitott,
örökvidám, a meg-
próbáltatásokból mo-
rális tôkét kovácsoló
asszony nyomtatott

(egy kis fényképtárral is ékes) emlékmûve. A
menedékház-metafora (utalva Sárközi Már-
ta minden arra érdemes elôtt mindig nyitva
álló, parányi kései otthonára, kertjére – és
szemérmes segélyezô hajlamára) tökélete-
sen kifejezi a páratlan embert, a közösség-
szervezés és az áldozatkészség hétköznapi
hôsét, aki kocsismód káromkodik, lírikus-
ként érez, bölcselôként ironizál, s ha kôvel
dobják meg, kenyérrel dob vissza; tudja, kik
azok az alkotói és morális zsenik, akikkel
sorsa összehozta, hódol is nekik, ám min-
denkit csak egyféle mércével mér: a segítô-
kész szolidaritás mércéjével. Személyében a
szerkesztô, a fordító irodalmunk epizodistá-
ja – a lélek, mely a Sárközi Márta név mö-
gött honolt, annál maradandóbb káprázat-
tal fényeskedik.

Vadász Géza A legfôbb tudomány címû
kötete önmeghatározása szerint is „erotikus
verseket” tartalmaz (noran). Az kitetszik a
kötetbôl (az utószóféle kotyogásaiból is),
hogy valaki álnév és álsors mögé bújva pub-
likálja szellemes, de az erotika 2004-es bôr-
és szôrpiacán szexualizáltságukkal nagy fel-
tûnést aligha keltô költeményeit. Jó forma-
kultúrájú, csípôs strófák ezek, de legalább
féltucatnyi kortárs írt, a szerzôi név cicomá-
ja nélkül, jobbat. Dérczy Péter kritikájából
arra a sejtésre juthattam, hogy Erósz e hölgy-
dicsérô (és –ostorozó), a testi szerelem gram-
matikájába mélyült híve vadásza ugyan e ne-
mes tárgykörnek, gésasága azonban kétségbe
vonható, s inkább egy költônô csúfondáros
játékosságára kell következtetnünk. Ha
visszagondolok az általam is hosszasan
elemzett Magyar badar limerickjeire, hozzá-
juk olvasom az itteni sok virtuóz limericket
(meg a „nagy” verseket), nekem is ilyesfajta
gyanúm támad. De minek tippelgetni…?
Akarjunk „Vadász úr” játszótársa lenni. A
név-megfejtés amúgyis kockázatos. Van
olyan irodalmi adattárunk, amelynek elsô
kötete szerint: Gordon Agáta – lásd: Parti
Nagy Lajos. A második kötetben azonban
Parti Nagynál nem látni, hogy ô Gordon
lenne, aminthogy valószínûleg nem is az…

Profán asszonyglóriák
S Z E M M A G A S S Á G B A N

fé lcédu lá i



A Beholder Kiadó ajánlja
David Eddings: A mágia királynôje 1698 Ft
A legendák elmondják, hogyan kívánta meg Torak, a
gonosz istenség Aldur Gömbjének hatalmát, és ho-
gyan szenvedett megalázó vereséget a végsô csatá-
ban. Ám a próféciák arról is beszélnek, hogy eljön az
idô, amikor Torak felébred, és ismét megpróbálja át-
venni a világ feletti uralmat. A sötét isten egyik papja
ellopta a Gömböt, és ez az idô most elérkezni látszik.

Janny Wurts: A számûzött herceg I. 1998 Ft
A vastmarki háború után a szemben álló felek a se-
beiket nyalogatva vonulnak vissza. Arithon s’Ffa-

lenn útnak indult, hogy az
elveszett kontinensen,
Kathtairren akadjon az ôsi fajok nyomára. Az évekig
tartó expedíció azonban nem járhat sikerrel, amivel
a Hetek Szövetsége és az Árnyékmesterrel tartó Da-
kar nagyon is tisztában van…
Lysaer s’Ilessid új alapokra helyezi a birodalmát. Egy
rendelettel törvényessé teszi a barbárok rabszolga-
sorba taszítását; de ez csupán elsô lépés az új rend
kialakítása felé. A Fény Szövetségének célja, hogy
megszabaduljon a régi hagyományoktól, és a világ
feletti uralmat az emberiség kezébe adja. A herceg
attól sem riad vissza, hogy magát az istenek küldött-
jének kikiáltva új vallást alapítson…

Telefon: 291-8780. Fax: 291-1438
E-mail: beholder@beholder.hu. Web: www.beholder.hu
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Libri sikerlista
2004. június 11–24.

A Libri üzlethálózatban regisztrált vásárlások számítógépes összesítése alapján

SZÉPIRODALOM

1. Leslie L. Lawrence:
A fekete anya kígyója

I–II.
Gesta Könyvkiadó

2. Vavyan Fable:
Tíz kicsi kommandós

Fabyen Kiadó

3. Coelho, Paulo:
Az alkimista
Athenaeum
Könyvkiadó

4. Christie, Agatha:
A váratlan vendég
Magyar Könyvklub

5. Coelho, Paulo:
Tizenegy perc

Athenaeum 2000
Könyvkiadó

6. Márai Sándor:
Az igazi – Judit…

és az utóhang
Helikon Kiadó

7. Roberts, Nora:
Nyári álmok
Harlequin

Magyarország Kft.

8. Bächer Iván:
Nagypapa hûlt helye

Göncöl Kiadó

9. Christie, Agatha:
Az álmok háza

Magyar Könyvklub

10. Chevalier, Tracy:
A hölgy és az

egyszarvú
Geopen Könyvkiadó

ISMERETTERJESZTÔ

1. Schobert Norbert:
A Norbi titok

Norbi Welness
és Média Kft.

2. Kriston Andrea –
Ruzsonyi Péter:

Kriston intim torna
Sanoma Kiadó

3. Sting:
Széttört zene

Európa Könyvkiadó

4. Csernus Imre Dr.:
Bevállalja?
Jaffa Kiadó

5. Atkins, Robert C. Dr.:
Dr. Atkins új

szénhidráttáblázata
HL Studio Kft.

6. Pahlavi, Farah:
A sah felesége
Ulpius-Ház
Könyvkiadó

7. Stahl Judit:
Gyorsan,

valami finomat!
Park Könyvkiadó

8. Popper Péter:
Az írás

Saxum Kiadó

9. Havas Henrik:
Pornó I.

Alexandra Kiadó

10. Polcz Alaine:
Kit szerettem?
Mit szerettem?
Jelenkor Kiadó

GYERMEK, IFJÚSÁGI

1. Cabot, Meg:
A neveletlen

hercegnô naplója 5.
Ciceró Könyvstúdió

2. Cabot, Meg:
A neveletlen hercegnô

naplója 4 és 1/2
Ciceró Könyvstúdió

3. Nógrádi Gábor:
Petepite

Presskontakt Bt.

4. Fekete István:
Vuk

Móra Ferenc
Könyvkiadó

5. Rowling, J. K.:
Harry Potter

és a Fônix Rendje
Animus Kiadó

6. Kästner, Erich:
A két Lotti

Móra Ferenc
Könyvkiadó

7. Móricz Zsigmond:
Iciri-Piciri

Pro Junior Kiadó

8. Wilson, Jacqueline:
Mi baj, lányok?
Animus Kiadó

9. Rowling, J. K.:
Harry Potter

és az Azkabani fogoly
Animus Kiadó

10. Twain, Mark:
Huckleberry Finn

kalandjai
Európa Könyvkiadó

Szépirodalom:
1. Coelho, Paulo: Tizenegy perc Athenaeum 2000 Kiadó
2. Coelho, Paulo: Az alkimista Athenaeum 2000 Kiadó
3. Polcz Alaine: Kit szerettem? Mit szerettem? Jelenkor Kiadó
4. Vonnegut, Kurt: Halálnál is rosszabb

„ A legfeketébb fekete humor” Maecenas Könyvkiadó
5. Szabó Magda: Az ajtó Európa Könyvkiadó
6. Coelho, Paulo:

A Piedra folyó partrján ültem, és sírtam Athenaeum 2000 Kiadó
7. Ausch Klára: Ajándékba kaptam az életet. Egy 16 éves

lány feljegyzései Auschwitzból BT–Press Könyv- és Lapkiadó
8. Rushdie, Salman: Sátáni versek Konzorcium Kiadó
9. Coelho, Paulo: Veronika meg akar halniAthenaeum 2000 Kiadó

10. Bächer Iván: Nagypapa hûlt helye Göncöl Kiadó

Ismeretterjesztô:
1. Dr. Csernus Imre: Bevállalja? Papírtigris Produkció Kft.
2. Schobert Norbert: A Norbi titok Norbi Welness és Média Kft.
3. Sting: Széttört zene Európa Könyvkiadó
4. Müller Péter:

Jóskönyv Ji-king mindennapi használatra Doctor Herz Bt.
5. Popper Péter: Az Írás. Az Ószövetség

– A teremtés könyvétôl Malakiás prófétáig – Saxum Kiadó
6. Ardagh, John – Jones, Colin: A francia világ atlasza Helikon Kiadó
7. Csernus Imre – Dobai Benedek – Tárnok Alfonz:

Drogma Mono Kft. – Konkrét Könyvek Kft.
8. Széchenyi Ágnes (szerk.):

Menedékház. Sárközi Márta emlékkönyv Magvetô Kiadó
9. Lenkei Gábor Dr.: Cenzurázott egészség

A betegség-ipar futószalagján Free Choice Kiadó
10. Clinton, Bill: Életem 1–2. Ulpius-Ház Kiadó

Ifjúsági és gyermek:
1. 1000 Kérdés – Ezer válasz Holló és Társa
2. Cabot, Mag: A neveletlen hercegnô naplója 5.

Talpig rózsaszínben Ciceró Könyvstúdió
3. Varró Dániel: Túl a Maszat-hegyen

Muhi Andris és a pacák birodalma Magvetô Kiadó
4. Szabó Magda: Abigél Móra Ferenc Könyvkiadó
5. Rowling J. K.: Harry Potter és a Bölcsek Köve Animus Kiadó
6. Kästner, Erich: A két Lotti Móra Ferenc Könyvkiadó
7. Lehel kürtje. Magyar történelmi mondák

X–XIV. század Tóth Könyvkereskedés és Kiadó 
8. Tatay Sándor: Kinizsi Pál Ciceró Könyvstúdió
9. Kormos István: Mese Vackorról,

egy pisze kölyökmackóról Osiris Kiadó
10. Fekete István: Vuk Móra Ferenc Könyvkiadó

A Fókusz Könyváruház sikerlistája

2004. június 14-26.

Typotex Kiadó 1024 Budapest, Retek u. 33–35.
Telefon/fax: 316-3759, www.typotex.hu

Könyvecske a véletlenrôl és sok egyéb fontos
és nem fontos dologról mindenkinek, akit az
ilyesmi érdekel.

Tusnády Gábor:
Sztochasztika, egy kaland
1800 Ft, a kiadóban 15% kedvezménnyel

A Hatágú Síp Alapítvány
Közhasznú jelentése

a Könyvhét
2004. június 24-i,

13. számában
a 22. oldalon olvasható.



■ – Az új magánkönyvkiadók egyik „matuzsále-
mének” (hiszen a cég már tizenhét esztendôs) ügy-
vezetôje honnan és mikor érkezett ide? Mennyiben
részese, formálója ennek a történetnek?

– Egész felnôtt életemet a szakmában töl-
töttem. Érettségi után, 1964-ben a Kossuth
Lajos utcai Egyetemi Könyvesboltban he-
lyezkedtem el, s helyettes vezetôként 1985-
ig ezt a munkát végeztem. 1985 könyvhetén
megnyitottam a Corvina Zenemû Minta-
boltot, amelyet 1989-ig vezettem. Akkor
jöttem át az 1987-ben létrehozott Háttér
Lap- és Könyvkiadóhoz, amelyet Erdei
Grünwald Mihály – szakmánk legelsô ma-
gáncégeinek egyikeként – alapított fôként
háttérinformációk szolgáltatása céljából.
Idôvel az arculat módosult: ezoterikus mû-
veket publikált a Háttér (például Szepes
Mária, Zsoldos Péter, Egely György tollá-
ból). Sikert hoztak a „repülôs” kötetek is.
Jómagam 1989 júliusában kerültem ide,
1994-tôl vezetem a kiadót. Így éppen a tize-
dik születésnapomon beszélgetünk.

– S tíz évvel ezelôtt változtatott-e a kiadó arcu-
latán? Úgy tetszik: jócskán, hiszen manapság
másféle köteteket publikálnak, mint egykoron...

– Nem tartozom azok közé, akik úgy vé-
lik, bárhová lépnek, ott tabula rasát kell te-
remteniük. De azért persze ízlésemet, gon-
dolkodásmódomat a Háttér Kiadóban is
próbáltam-próbálom érvényesíteni. Alkal-
mazkodva az olvasók igényeihez. A rend-
szerváltozás után néhány évvel természete-
sen paradigmaváltás is történt. Sok minden
összeomlott, változott a magánéletben is,
az emberek számos olyan kérdéssel, gond-
dal-bajjal szembesültek, amelyre korábban

egészen más válaszokat kereshettek, adhat-
tak. Lélek-kontroll sorozatunk erre reagált,
érzett rá. E kötetek lelki jelenségekkel foglal-
koznak, létünk rejtett rétegeibe, „hátterébe”
segítenek betekinteni. Életmódsegítô, lelki
tanácsadó könyvek tehát, a szó tág értelmé-
ben. Vannak köztük mélyen elgondolkod-
tató, magas színvonalú alkotások (mint pél-
dául Aaron T. Beck A gyûlölet fogságában
címû mûve), és vannak olyanok, amelyeket,
noha szintén nívósak – Buda Béla pszichiá-
tert idézve –, akár aluljáróban, metrón is el
lehet olvasni (ilyen mondjuk Susan For-
ward Mérgezô szülôk címû írása). Erich
Berne Emberi játszmák, vagy Erich Fromm
A szeretet mûvészete címû könyve már ko-
rábban bestseller volt, ezeket is beillesztet-
tük szériánkba. Évek óta tevékenységünk
gerincét képezik a sorozat – gyakran több
kiadásban is kelendô – darabjai. Egy ridege-
dô, merôben racionális (vagy éppen gyakor-
ta irracionális) világban sokak számára nél-
külözhetetlenek az efféle lelki kapaszkodók.
Pusztán a kötetek címe is jelezheti, mennyi-
re sokrétûen próbálják cselekedeteink érzel-
mi-emocionális hátterét megrajzolni: A
rombolás anatómiája; A szeretet mûvészete
(Erich Fromm), A szorongás alapformái; Az
öregedés mûvészete (Fritz Riemann), A
vágy csendje (Dalma Heyn), Bensôséges kö-
telékek (Desmond Morris). Hadd jegyez-
zem meg: Fromm A rombolás anatómiája
címû könyvét az Amerikát ért terrortáma-
dás elôtt kezdtük fordítani. Megérezve,
hogy – ezúttal szó szerint – mi van a leve-
gôben. Nemrég indult Tûzhely-sorozatunk
„rokona” elôdének. A Nôk a Nôkért Egye-

sülettel együttmûködve adtuk ki Judith
Herman Trauma és gyógyulás címû mûvét.
Alcíme – Az erôszak hatása a családon be-
lüli bántalmazástól a politikai terrorig – jel-
zi, hogy a továbbiakban is mire készülünk.

– Kiadványjegyzékük egyébként széles körû vá-
lasztékot kínál – szépirodalomtól emlékezésig, ré-
gészettôl stílustörténetig. Mi fogja ezeket egybe,
mitôl Háttér-könyv a Háttér-könyv?

– Nincs szigorúan zárt profilunk. Lehetô-
ségeinken túl megint csak vonzalmaim dön-
tenek a választásban. Jobban talán, mint
kellene, hiszen nem tudok úgy tervezni,
hogy kizárólag a piacra gondoljak. És – ré-
gimódian – azt se tartom bajnak, ha néme-
lyik kötetünk nem fogy el egyetlen hónap
alatt. A többség, szerencsére, így is gazdára
talál. Ami eklektikusságunkat illeti: valóban
publikáltuk például Karinthy Frigyes Így ír-
tok ti címû könyve elsô kiadásának hason-
mását (indok: elfogultságom); megjelentet-
tük Vajay Szabolcs Svájcban élô magyar
professzor „Gyôztünk Mohácsnál” címû re-
gényfolyamát (ok: varázslatos személyiség,
remek könyv); kiadtuk James Lord Egy Gi-
acometti portré címû feljegyzéseit (magya-
rázat: a szerzô modellt ült a mûvésznek, s
közben a mûvész „modellt ült” neki; mi pe-
dig a kis kötetet a pesti Giacometti-kiállítás-
hoz társítottuk). S a dolognak lesz folytatá-
sa: James Lord Picasso-könyvét is kiadjuk,
és szerencsénkre Picasso-tárlat lesz nálunk.
Terveinkben szerepel egy Stephen Haw-
king, illetve egy Salvador Dalí „kismemoár”
is. Újra közöltük továbbá például Ceram A
régészet regénye címû alapmûvét, illetve az
autodidakta Trója-kutató Heinrich Schlie-
mann feljegyzéseit, leveleit (érv: archeoló-
gia-imádatom). Hál'istennek olvasóink ízlé-
se gyakran találkozik az enyémmel. Így a
Háttér Kiadó azért megáll a lábán.

– Egykori könyvesbolti ügyfelei és mai üzleti
partnerei egyaránt épp eme határozott ízlését és
barátságos stílusát emlegetik. Cégét is így vezeti?

– Mindössze ketten vagyunk: szerkesztôi,
kereskedôi, propagandista stb. minôségben
egyaránt én tevékenykedem, kolléganôm
komputeres és pénzügyes. De persze szá-
mos remek külsô munkatárssal dolgozunk:
szerkesztôkkel, fordítókkal, és kitûnô a kap-
csolatunk az ETO-Print nyomdával. Ami a
stílust illeti: a könyvesboltban megszoktam,
hogy látogatóink nem csupán vásárolni, de
beszélgetni is szerettek velünk. Ha úgy tet-
szik: a kiadót is „beszélgetve” vezetem. És
voltaképpen könyveink is beszélgetnek az
olvasóval. Egy korban, amelyben beszélget-
ni lassacskán elfelejtünk.
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Háttér Kiadó
Balogh Anikóval
beszélget Nádor Tamás
A Háttér Kiadó, ha a kicsik egyike is, nem áll a háttérben. Igaz,
harsány elôtérbe sem tolakszik. Megelégszik azzal, ha olvasói-
nak kezébe adhat önismereti mûveket. Feltárva, vagy legalább
közelítve azt, ami nem rajtunk van, hanem bennünk, ami éle-
tünk hátterében rejlik. Érzelmeink, ezernyi emberi játszmánk
megjelenítôje a Háttér Kiadó. Kínál persze nem kevés mást is:
tudományos írásban, emlékezésben, szépirodalomban egyaránt
elgondolkodtató, de azért sokak számára hozzáférhetô, végsôso-
ron szintén életsegítô könyveket. Kimondatlanul sugallva: skan-
dalumok, ricsajok, robbanások hátterében talán még lehet régi-
módian olvasni, olvasni.

K O L O F O N
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1587–1600. Illyefalvi István, Cserényi Mihály, Csák-
tornyai Mátyás, Póli István, Beythe István, Bara-
nyai Decsi János, Ceglédi Nyíri János, Munkácsi
János és ismeretlen szerzôk históriái, Telegdy Ka-
ta verses levele, Fortuna sorsvetôkönyv, naptár-
versek. ([11.]) (Régi magyar költôk tára 12.) Kö-
tött: 3200 Ft 

XI. Madách Szimpózium. [Balassagyarmat – Szügy
– Alsósztregova, 2003. szept. 26–27.]. Madách
Irod. Társ. (Madách könyvtár 35.) Fûzött: 1750 Ft 

A
Ács Gábor: Szól a kakas már, majd megvirrad tán....

Bábel. Fûzött: 1250 Ft 
Ács Zsolt: Linux operációs rendszer(váltás). Fel-

használói és adminisztrátori ismeretek: SuSe Li-
nux 9. ComputerBooks. Fûzött: 2979 Ft 

Adriányi Gábor: A Vatikán keleti politikája és Ma-
gyarország, 1939–1978. A Mindszenty-ügy. Kai-
rosz. Fûzött: 2400 Ft 

A "hatvanas évek" emlékezete. Az Oral History
Archívum gyûjteményébôl. 1956-os Int. Kötött:
2500 Ft 

A jövô a számtantudósoké. Magyar szerzôk írásai
a matematikáról. Noran. Kötött: 2000 Ft 

Ajtmatov, Csingiz: A versenyló halála. Európa.
Kötött: 2800 Ft 

A kártya papjai. [Magyar írók a kártyásokról]. Ari-
ón. Kötött: 1990 Ft 

A katolikus dogmatika lexikona. Vigilia. Kötött:
3600 Ft 

A késôújkor józansága. Olvasókönyv a tudomá-
nyos-technikai világfelszámolás tudatosítása kö-
rébôl. (2.) (Fejlôdés-tanulmányok) Fûzött: 1470 Ft 

Alkonyzóna. Hajléktalan mûvészek antológiája. Bar-
rus. Kötött: 2200 Ft 

Almás szakácskönyv. Elôételek, húsok, sütemé-
nyek. Corvina. Kötött: 2500 Ft 

Általános ismeretek a lengyel nyelvrôl. Egyetemi
jegyzet. Tinta. (Studia philologica in Hungaria 2.)
Fûzött: 1680 Ft 

Alternatív baromfitenyésztés és -tartás. Ökológia,
fenntarthatóság, hagyományok. Mezôgazda.
(Környezet- és tájgazdálkodás 5.) Kötött: 3900 Ft 

Ambrosius, Aurelius: A kötelességekrôl. Jel. (Er-
kölcsteológiai források 2.) Fûzött: 1890 Ft 

A mongolok titkos története. 2. kiad., Osiris. Kötött:
3200 Ft 

Ámos Imre: Zsidó ünnepek. Ámos Imre 14 metsze-
te. Makkabi. 

Andor László) – Tálas Péter – Valki László: Irak –
háborúra ítélve. Zrínyi. Kötött: 3280 Ft 

András Sándor: Lutheránus Zen. Halál és megha-
lás. Kalligram. Kötött: 2300 Ft 

Andreasen, Milian Lauritz: Az ószövetségi szentély
és az evangélium. AETERNITAS. Kötött: 2100 Ft 

Antalfy István: Utak hosszán.... Versek. Planéta. Fû-
zött: 1200 Ft 

Antalóczy Zoltán: A gondolkodás mesterei. Európa
szellemtörténete. Kairosz. Kötött: 3200 Ft 

Anwar, Hamed: A fájdalom kövei. Serdián Kvk. (h21
hungarus 2004/2.) Fûzött: 1050 Ft 

A rosszindulatú daganatok TNM-klasszifikációja.
Panem. Fûzött: 4500 Ft 

Aspenström, Werner: Hanyatt a fûben. Versek.
Széphalom Kvmûhely. Fûzött: 3000 Ft a Hullám-
hosszak és a Tengertajték c. kötettel együtt

A vasút. Tessloff és Babilon. (Mi micsoda 68.) Kötött:
2100 Ft 

Az állatok világa. Reader's Digest K. (Readers' Di-
gest családi tudáspróba) Kötött: 2990 Ft 

"Az én parlamentem". 100 év – 100 rajz. Nemz.
Tankvk. Kötött: 4910 Ft 

Az ingatlan jogi kézikönyve. Az ingatlan a polgári
jogban. KJK-Kerszöv. Fûzött: 6090 Ft 

Az udvari élet mûvészete Itáliában. Szöveggyûjte-
mény. Balassi. Fûzött: 3000 Ft 

B
Babay Bernadette: Helló, csokicsaj! Ciceró Kvstúdi-

ó. (Tök jó könyvek) Fûzött: 1790 Ft 
Bächer Iván: Nagypapa hûlt helye. Göncöl. Kötött:

1890 Ft 
Bacskai Sándor: Az elsô nap. Emlékképek az orto-

dox zsidóságról. Múlt és Jövô K. (Múlt és Jövô
könyvek) Fûzött: 2600 Ft 

Bagdi Zoltán: A gömbvillámoktól a gravitációig.
Elektromos töltések és erôterek. Kornétás. Fû-
zött: 990 Ft 

Bakó Tihamér: Titkok nélkül. Lélektani vizsgálódá-
sok az öngyilkosságról. 2. jav. kiad. Psycho Art.
(Sorsfordító könyvek 2.) Fûzött: 2500 Ft 

Bakó Tihamér: Utak és ösvények. Életünk váltófázi-
sai és válságai. Psycho Art. (Sorsfordító könyvek
3.) Fûzött: 2200 Ft 

Balassi Bálint válogatott versei. M. Napló. (A magyar
irodalom zsebkönyvtára) Fûzött: 945 Ft 

Balázs Béla: Táncjátékok. Criticai Lapok Alapítvány.
(Criticai Lapok könyvek 2.) Fûzött: 1980 Ft 

Balázsy Géza: Furfangos Péter. [Mesés foglalkozta-
tó óvodásoknak és kisiskolásoknak]. AB-Art. Fû-
zött: 200 Ft 

Balogh Gyöngyi – Gyürey Vera – Honffy Pál: A ma-
gyar játékfilm története a kezdetektôl 1990-ig.
Mûszaki Kvk. Kötött: 4700 Ft 

Balogh Robert: Schvab legendariom. Álmoskönyv.
Kortárs. Kötött: 2200 Ft 

Bánffy Miklós összes novellái. Polis. Fûzött: 2800 Ft 
Barakonyi Károly: Rendszerváltás a felsôoktatás-

ban. Bologna-folyamat, modernizáció. Akad. K.
Fûzött: 3990 Ft 

Bárány Tamás: Az évszázad vándora. Két dráma.
CET Belvárosi Kvk. Fûzött: 1800 Ft 

Barátaink. Fröhlich. Kötött: 410 Ft 
Bárdos Pál: Emlékkönyv. Aura. Fûzött: 1980 Ft 
Baricco, Alessandro: Harag-várak. Helikon. Fûzött:

2490 Ft 
Barnard, Benno: A hajótörött. Válogatott versek.

Széphalom Kvmûhely. Fûzött: 1400 Ft 
Baróti László Sándor: Bevezetés az újszövetség ol-

vasásához. Kísérleti tankönyv. Státus. Fûzött: 950
Ft 

Bartha Mária: Machu Picchu. Rejtély és harmó-

nia. Pro Pannonia. (Pannónia könyvek) Kötött:
3400 Ft 

Baugh, Bruce: Árnyak. (2.) Fûzött: 1790 Ft 
Baugh, Bruce: Szilánkok. (1.) Fûzött: 1790 Ft 
Bayer Zsolt: Ötmillió magyar miniszterelnöke. Kai-

rosz. Fûzött: 2400 Ft 
Bayer Zsolt: Újabb erdélyi történetek. Legendás his-

tóriák a régi Hazából. Kairosz. Kötött: 3200 Ft 
Beatköltôk. Sziget. (Sziget verseskönyvek) Kötött:

1980 Ft 
Beke György: Székelyföld 1.. Maros, Nyárád, Kiskü-

küllô. (6. köt.) Kötött: 2800 Ft 
Békés Pál: A bûntárs. Palatinus. Kötött: 2400 Ft 
Békés Pál: A kétbalkezes varázsló. Móra. (Az én

könyvtáram) Kötött: 1490 Ft 
Benedek András, S.: A gens fidelissima: a ruszinok.

Belváros-Lipótváros Ruszin Kisebbségi Önkorm.
Fûzött: 1180 Ft 

Benedek István Gábor: A lovag napjai. talált és kita-
lált történetek Bródy Sándorról. Athenaeum 2000.
Fûzött: 1490 Ft 

Bényei Tamás: Archívumok. Világirodalmi tanul-
mányok. Csokonai. (Alföld könyvek 15.) Fûzött:
980 Ft 

Benyovszky Móric: Madagascar. Serdián Kvk.
(Editio plurilingua 2004/6.) Fûzött: 1890 Ft 

Berecz András: Vallomások, párbeszédek, képek
a hagyományos dalolásról, éneklésrôl. (1.) 3.
kiad. Kötött: 2900 Ft 

Berecz János: Visszanézve. Mégis vállaltam. Bu-
dapest-Print. Kötött: 2998 Ft 

Bethlen Farkas: A mohácsi csatától a váradi bé-
kekötésig, 1526-1538. 1-2. könyv. (1.) Kötött:
1950 Ft 

Bethlen Farkas: Báthory István trónra lépésétôl Bá-
thory Zsigmond uralkodásáig, 1571-1594. 6-7.
könyv. (3.) Kötött: 3000 Ft 

Bihari gyermekmondókák. Literator. Fûzött: 2940 Ft 
Bihari Péter: A németek. 2000 év Európa közepén.

Mûszaki Kvk. Fûzött: 2540 Ft 
Binchy, Maeve: Ház a Tara Roadon. Európa. Fûzött:

2200 Ft 
Bioszôlô, biobor. Ökológiai szôlôtermesztés és bo-

rászat. Mezôgazd. K. (Biogazda kiskönyvtár) Kö-
tött: 1980 Ft 

Birher Nándor – Szabó Adrien: Az élet és a túlélés
erkölcsi-jogi kérdései. Tanulmányok az erkölcs és
a jog határterületeirôl. Jel: Veszprémi Érseki Hit-
tud. Fôisk.. Fûzött: 1350 Ft 

Blair, Tony: Új-Britannia, ahogy én képzelem. Ale-
xandra. Kötött: 2499 Ft 

Böde István: Megújulás. Sport – jóga – meditáció
mint életforma. Cartaphilus. Fûzött: 4700 Ft 

Bölöny József – Hubai László: Magyarország kor-
mányai, 1848-2004. 5. bôv. és jav. kiad. Akad. K.
Kötött: 3600 Ft 

Bordás Gyôzô: Katonaszökevény. Regény. Forum.
Fûzött: 1500 Ft 

Boross Marietta – Karácsony Zoltán – Tátrai Zsu-
zsanna: Magyar népi kultúra. Népmûvészet, nép-
szokások, néptánc. Képzômûv. K. Kötött: 3500 Ft 

Böszörményi Zoltán: Aranyvillamos. Harmadik sza-
kasz. Kalligram. Kötött: 1800 Ft 

Botos Ernô Péter – Hajdú Istvánné: Bormarketing.
Mezôgazda. Kötött: 2500 Ft 

Bourbon, Fabio – Aghini, Paola: Olaszország. Gabo.
(Új kilátó) Kötött: 4500 Ft 

Bourdain, Anthony: A konyhafônök vallomásai. Mi
zajlik a kulisszák mögött? Tericum. Kötött: 2570
Ft 

Bourgeois, Paulette – Clark, Brenda: Franklin kíván-
csiskodik. Lilliput. (Franklin TV könyvek) Kötött:
990 Ft 

Bourgeois, Paulette – Clark, Brenda: Franklin világ-
gá megy. Lilliput. (Franklin TV könyvek) Kötött:
990 Ft 

Bretter Zoltán: Politika a határon. A Dewlin-Hart-vi-
ta. Kalligram. Fûzött: 1990 Ft 

Brezina, Thomas: Hé, apu, kevés a zsebpénz! Eg-
mont-Hungary. (Fiúk kizárva!) Kötött: 1499 Ft 

Brezina, Thomas: Hogyan változtassuk békává a te-
sónkat? 2. kiad., Egmont-Hungary. (Fiúk kizárva!)
Kötött: 1499 Ft 

Brezina, Thomas: Te vagy a kedvenc ellenfelem. 2.
kiad., Egmont-Hungary. (Fiúk kizárva!) Kötött:
1499 Ft 

Brighton, Henry – Selina, Howard: Mesterséges in-
telligencia másképp. Edge 2000 Kft. (SHL képes
könyvek) Fûzött: 1890 Ft 

Brogyányi Kálmán: A fény mûvészete. Vázlat. AB-
Art. Fûzött: 1900 Ft 

Brunhoff, Jean de: Babar király. Móra. Kötött:
1980 Ft 

Bulgakov, Mihail Afanasjevics: Sárba taposva. Nap-
lók, levelek, 1917–1940. Magvetô. Kötött: 2990 Ft 

C
Cabot, Meg: A neveletlen hercegnô naplója. (4 és

1/2.) Ciceró. (Tök jó könyvek) Fûzött: 890 Ft 
Cabot, Meg: A neveletlen hercegnô naplója. 5. Tal-

pig rózsaszínben. Ciceró. (Tök jó könyvek) Fû-
zött: 1690 Ft 

Cajani, Franco: A dal történelem lesz. Versek olasz
és magyar nyelven. Széphalom Kvmûhely. Fû-
zött: 1600 Ft 

Card, Orson Scott: Kovácsinas. Bolt Kft. Kötött:
1990 Ft 

Cesko Izabella: Nagy kutyakönyv. [Tippek és taná-
csok]: [többszáz kutyafajta részletes leírása]. Fix
K. Kötött: 5500 Ft 

Chevalier, Tracy: A hölgy és az egyszarvú. Geopen.
Kötött: 2490 Ft 

Chevallier, Andrew: Gyógyító növények. kézikönyv:
[a gyakori és krónikus betegségek gyógyításának
természetes megközelítése]. Mérték K. (Termé-
szetesen) Fûzött: 1799 Ft 

Cirmos cica. Fröhlich. Kötött: 420 Ft 
Clifford, Clive: Olimpiák. A világ legnagyobb sport-

ünnepélyei. M. Kvklub. Kötött: 2880 Ft 
Cornwell, Bernard: Szorul a hurok. Alexandra. Kö-

tött: 1999 Ft 
Courths-Mahler, Hedwig: Dráma az udvarházban.

EX-BB K. (Hedwig Courths-Mahler felejthetetlen
szerelmes regényei) Fûzött: 878 Ft 

Czakó Gábor – Banga Ferenc: Még hetvenhét
magyar rémmese. Boldog Salamon Kör. Kötött:
3465 Ft 

Czeizel Endre: A Czeizel ügy. Pályám tükrében. Ga-
lenus. Fûzött: 2900 Ft 

Cs
Csapody Miklós: "A világban helytállani...". Bálint

Sándor élete és politikai mûködése, 1904–1980.

Az összeállítás a Könyvtárellátó Közhasz-
nú Társaság információs rendszere alap-
ján készült. A felsorolt könyveket a Könyv-
tárellátó már felajánlotta megvásárlásra a
könyvtáraknak, ill. megrendelhetôk a tár-
saság home lapján (www.kello.hu).
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ELÔFIZETÉSI FELHÍVÁS

MEGRENDELÉS
Megrendelem a Könyvhetet 1 évre 3528 Ft elôfizetési díjért. Kérem,
küldjenek postai csekket az elôfizetési díj befizetéséhez.
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Kedves Olvasónk!
Azt javasoljuk Önnek: fizessen elô lapunkra! Sokféle terjesz-
tési módszert kipróbáltunk, és meg kellett állapítanunk, hogy
egyik sem vetekszik az elôfizetés módszerével.

A Könyvhetet megrendelheti
a szerkesztôség címén:

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

vagy faxon a 466-0703 telefonszámon.

Magyar Könyvgyûjtô
A régi könyvek és az antikvitások kedvelôinek.

Megvásárolható a szerkesztôségben
680 forintért.

Kedvezményes elôfizetési díj
2004. évre (10 szám) 4500 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 2004. évre (10 lapszám)
4500 Ft elôfizetési díjért.

Kérem, küldjenek belföldi postautalványt és számlát az elôfizetési díj
befizetéséhez.
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Korona. Kötött: 4950 Ft 
Csapody Vera – Priszter Szaniszló: Orchideák Csa-

pody Verától. Panoráma. Kötött: 4800 Ft 
Cselényi Béla: Satnya Nyuszi. Teli vagy ugri-bugri

tapsifülesekkel. Noran. Fûzött: 1600 Ft 
Csép Sándor: Mátyás, a vigasságos ; "Mi, Bethlen

Gábor...". Két dráma. Concord Media. (Irodalmi
jelen könyvek) Fûzött: 1680 Ft 

Csernus Imre: Bevállalja? HTSART K. és Ny.: Papír-
tigris Produkció. Fûzött: 2480 Ft 

Csoóri Sándor: Elkártyázott köpeny. Helikon. Kötött:
2490 Ft 

Csukás István: Keménykalap és krumpliorr. Minerva
Nova] (Jonatán könyvmolyképzô) Kötött: 1890 Ft 

D
Dalos György: Puszipajtások. Regény. Ab Ovo. Kö-

tött: 2500 Ft 
Dalos László: Nemecsek a Lánchídon. Holnap. Fû-

zött: 1900 Ft 
Dancsó Béla: Holdséta. A Holdra szállás története.

Novella. Kötött: 5990 Ft 
Danto, Arthur C.: Borotvaélen. Robert Mapplethorpe

fényképészeti vívmányai. Enciklopédia. (Láthatár
sorozat: kortárs képzômûvészek) Kötött: 5400 Ft 

Darvas József: A törökverô. Korona. Kötött: 1950 Ft 
Das Apfel-Kochbuch. Vorspeisen, Hauptgerichte,

Süssspeisen. Corvina. Kötött: 2500 Ft 
Da Silva Katalin: Egy boldog asszony. Szerelmem

és poklom, Afrika. Jószöveg Mûhely. Fûzött:
2490 Ft 

Deneçkina, Irina: Adj nekem! Gabo. (Tea könyvek)
Kötött: 2490 Ft 

Derriennic, Jean-Pierre: Polgárháborúk. Jelenkor.
Fûzött: 2900 Ft 

Derzsi Sándor: Testamentum az anyagról. Ezer
vers. Mûvelôdés. Fûzött: 2500 Ft 

Dessewffy József: Bártfai levelek. Felsômagyaror-
szág. (Felsômagyarországi Minerva 10.) Fûzött:
1800 Ft 

Devecsery László: Elemezzünk együtt! Az alany, az
állítmány... és a többiek. 2. jav. kiad., Ciceró
Kvstúdió. Kötött: 1400 Ft 

Dick, Philip K.: Ubik. 2. átd. kiad., Agave Kv. Fûzött:
1780 Ft 

Dlusztus Imre: Bock József. Alexandra. (Magyar bo-
rászok) Kötött: 1499 Ft 

Dlusztus Imre: Polgár Zoltán. Alexandra. (Magyar
borászok) Kötött: 1499 Ft 

Dlusztus Imre: Thummerer Vilmos. Alexandra. (Ma-
gyar borászok) Kötött: 1499 Ft 

Doherty, Paul C.: Széth mészárosai. Cselszövés és
gyilkosság az ôsi Egyiptomban. Gold Book. Kö-
tött: 1999 Ft 

Domokos Kázmér: Picurka meséi. Accordia. Fûzött:
890 Ft 

Dömös Margit – Lunczer Anikó: "Ez a cinke oly pi-
cinke". Mondókák. Papp-Ker. Kötött: 1313 Ft 

Dósa Ágnes: Az orvos kártérítési felelôssége. HVG-
ORAC. Fûzött: 5040 Ft 

Duray Miklós: Hazától a nemzetig. A kárpát-meden-
cei magyarság helyzete és esélyei: cikkek, elem-
zések, beszédek és interjúk, 1990-2004. Méry
Ratio. Kötött: 3900 Ft 

Durschmied, Erik: A kulcstényezô. A véletlen és a
butaság szerepe a történelemben. M. Kvklub. Kö-
tött: 2250 Ft 

E
Earleywine, Mitch: Marihuána. A tudomány állás-

pontja. Edge 2000 Kft.: NDI. (Szenvedélyek) Fû-
zött: 2800 Ft 

Eckhart mester: Tizenöt német beszéd. Kráter
Mûhely Egyes. (Kráter klasszikusok 4.) Fûzött:
880 Ft 

Eco, Umberto: La Mancha és Bábel között. Iroda-
lomról. Európa. Kötött: 2900 Ft 

Effel, Jean: Ádám teremtése. Képzômûv. K. Kötött:
1800 Ft 

Effel, Jean: Éva teremtése. Képzômûv. K. Kötött:
1800 Ft 

Egy csésze vigasz a léleknek. Megható történetek,
melyek bearanyozzák a hétköznapokat. Alexand-
ra. Fûzött: 1299 Ft 

Egyed Ákos: 1848 erdélyi magyar vezéralakjai.
Mentor. (Erdély emlékezete) Fûzött: 1680 Ft 

Egy talált táj fölmutatása. Endrefalva, Karancsság,
Ludányhalászi, Piliny, Szalmatercs, Szécsényfel-
falu. Nap. (Álarcok) Kötött: 3900 Ft 

Éhe a szónak. Olvasó budapestiek: 1945-1990. Vá-
rosháza. Fûzött: 3500 Ft 

Ekler Andrea: Létra az örökléthez. Tanulmányok, kri-
tikák. M. Napló. Fûzött: 1575 Ft 

Elek Tibor: Fényben és árnyékban. Az irodalmi siker
természetrajza: kritikák, tanulmányok, beszélge-
tések a kortárs magyar irodalomról. Kalligram:
Pesti Kalligram. Kötött: 2900 Ft 

Erasmus, Desiderius: A keresztény özvegy. Máriá-
hoz, Magyarország és Csehország egykori

messze földön ismert királynéjához, Károly
császár és Ferdinánd király nôvéréhez. Jel. Fû-
zött: 980 Ft 

Erdôdi Attila: Versek. Magánkiad. Fûzött: 700 Ft 
Erdôsi Ferenc: Európa közlekedése és a regionális

fejlôdés. 2. jav. és bôv. kiad., Dialóg Campus. (Di-
alóg Campus szakkönyvek) Kötött: 4980 Ft 

Érsek Rózsa – Paulovkin Boglárka: Elsô nap az is-
kolában. Scolar. Fûzött: 1495 Ft 

Esterházy Péter: A halacska csodálatos élete. 3. ki-
ad., Magvetô. Kötött: 1990 Ft 

Esterházy Péter: Bevezetés a szépirodalomba. 3.
kiad. Magvetô. Kötött: 3990 Ft 

Európa ezer éve: középkor. (1. köt.) Osiris. (Osiris
tankönyvek) Kötött: 

Európa ezer éve: középkor. (2. köt.) Osiris. (Osiris
tankönyvek) Kötött: 

Evva Ferenc: A földi élet keletkezésének hipotézisei
ma. Kritikai elemzés. Kairosz. Fûzött: 2200 Ft 

F
Fábián Zoltán: Íme, Európa. Napló helyett. 2. bôv.

kiad., Fábián Z. Alapítvány. Fûzött: 2000 Ft 
Fáklya Endre: Antgavarde. Littera Nova. (Prima ver-

ba könyvek 11.) Fûzött: 1500 Ft 
Faludy György: Barokk költészet. Glória. (Faludy

tárlata) Kötött: 4200 Ft 
Falusi Márton: Hazáig látni. Versek. Stádium. Fû-

zött: 1575 Ft 
Farkas Ákos – Róth Erika: A büntetôeljárás. KJK-

Kerszöv. Kötött: 3675 Ft 
Farkas Ferenc: Vallomások a zenérôl. Farkas Fe-

renc válogatott írásai. Püski. Kötött: 2520 Ft 
Farkas Zsolt – Várnagy Andrea: Zeneképzelet

[hangdok.]. Négykezes zongoramûvek versekkel
nem csak gyermekeknek. Timp. 2700 Ft 

Faulkner, William: Megszületik augusztusban. 4.
kiad., Magvetô. (Magvetô remekírók) Kötött:
2590 Ft 

Fekete István (ifj.): Fekete István az édesapám
volt.... Móra. Kötött: 1890 Ft 

Fekete Kálmán – Ferjáncz Attila – Zsembery Jenô:
Ferjáncz – Zsembery. Riportkönyv. Alexandra.
(Autóversenyzôk mesélték 6.) Fûzött: 1290 Ft 

Fenákel Judit – Gergely Ágnes: Hajtogatós. Novel-
la. Kötött: 1890 Ft 

Ferdinandy György: Fényképem Balzackal. Kortárs.
(Phoenix könyvek) Fûzött: 1400 Ft 

Feuerstein, Georg: Tantra. Az eksztázis ösvénye.
Mandala Véda. Fûzött: 2990 Ft 

Finder, Joseph: Kódolt üzenet. General Press. (Vi-
lágsikerek) Kötött: 1500 Ft 

Fischer, Heinz: Fordulópontok. Látlelet az osztrák
belpolitikáról. Kossuth. Kötött: 2490 Ft 

Fliedl, Gottfried: Gustav Klimt, 1862-1918. A nô ké-
pében a világ. Taschen: Vince. Fûzött: 5495 Ft 

Fodor László: Zenetörténet. Státus. Fûzött: 950 Ft 
Földes András – Vancsó Zoltán: Le a Halászbástyá-

val! Gabo. Kötött: 2800 Ft 
Földváry Györgyi: Emberkert. Egy epilepsziás ka-

maszlány naplója. 3. kiad., Kráter Mûhely Egyes.
Fûzött: 900 Ft 

Fonyódi Tibor: Feketecsuklyások. 2. átd. kiad., Ino-
mi. (Mysterious universe) Fûzött: 1790 Ft 

Francia diplomáciai iratok a Kárpát-medence törté-
netérôl, 1919-1920. Akad. K. Kötött: 3990 Ft 

Franzen, K. Erik: Elûzöttek. Hitler utolsó áldozatai.
Canissa. Kötött: 2800 Ft 

Frater Aralim – Frater Infinitus: A szerelmi mágia
nagykönyve. Útmutató a szerelmi varázslathoz,
szimpatikus mágiához és boszorkánybûvölethez.
Hermit. Kötött: 3600 Ft 

Fráter Zoltán: Mesék az operaházból. Elektra. Kö-
tött: 2400 Ft 

Freund, Peter: Laura és a Hét Hold Pecsétje. Mér-
ték K. Kötött: 2499 Ft 

Frydman, Marcel: Televízió és agresszió. 2. kiad.,
Pont. (Fordulópont könyvek) Fûzött: 1420 Ft 

Funke, Cornelia: Kísértetvadászok forró nyomon.
Ciceró Kvstúdió. Kötött: 1790 Ft 

Funke, Cornelia: Kísértetvadászok jeges nyomon.
Ciceró Kvstúdió. Kötött: 1790 Ft 

Fürge méhecske. Fröhlich. Kötött: 420 Ft 
Füst Milán: Kisregények. (1. köt.) Fekete Sas Kiadó.

Kötött: 3860 Ft
Füst Milán: Kisregények. (2. köt.) Fekete Sas K. 

G
Gaál Viktor: Testvérek. Budapest-Print. Fûzött: 1998

Ft 
Gábor Zsuzsa: Kelekótya város. Mesék, adomák,

bölcsességek Chelm város legendáriumából. Pa-
latinus. Fûzött: 1800 Ft 

Gágyor Péter: Isten veled, Monarchia. Három drá-
ma. Nap K. Kötött: 1900 Ft 

Garden, Sarah: Anya, drága. Alexandra. Fûzött:
499 Ft 

Gazdag József: Kilátás az ezüstfenyôkre. Elbeszé-
lések. Kalligram. Kötött: 1800 Ft 

Gazsó Ferenc – Laki László: Fiatalok az újkapitaliz-
musban. Napvilág. Fûzött: 2900 Ft 

Géczi János: Részkarc. Válogatott versek. Kortárs.
Kötött: 1900 Ft 

Gellért Sándor: Kölcsey. Polis. (Kettôs tükörben) Fû-
zött: 1200 Ft 

Gemmell, David A.: Legendás Druss elsô krónikája.
Delta Vision. Fûzött: 1890 Ft 

Gereben Ferenc – Kelemenné Torma Erzsébet: Val-
lásosság és egyházkép – interjúk tükrében. vallo-
mások a vallásról. Kerkai J. Egyházszociológiai
Int.: Státus. Fûzött: 3000 Ft 

Gervai András: A tanúk. Film – történelem. Saxum.
Kötött: 2800 Ft 

Gion Nándor: Mit jelent a tök alsó? Novellák a ha-
gyatékból. Noran. Fûzött: 2500 Ft 

Glastra van Loon, Karel: Kakukkfióka. Regény.
Pont. Fûzött: 1980 Ft 

Glatz Ferenc: Magyar millennium Európában. Be-
szédek, cikkek, jegyzetek, 2000-2002. Pannoni-
ca. Kötött: 2600 Ft 

Glenville, Marilyn – Esson, Lewis: Receptek a me-
nopauza idejére. Több mint 100 új és ízletes étel
az egész család örömére. Alexandra. Fûzött:
3499 Ft 

Goethe, Johann Wolfgang von: Vonzások és válasz-
tások. 5. kiad., Magvetô. (Magvetô remekírók)
Kötött: 2290 Ft 

Görgey Gábor: Eszkimó nyár. Összegyûjtött versek.
2. bôv. kiad., Elektra. Kötött: 2400 Ft 

Görgey Guidó: Két Görgey. Helikon. Kötött: 3290 Ft 
Görömbei András: Nagy Gáspár. Kalligram. (Tegnap

és ma: kortárs magyar írók) Fûzött: 1700 Ft 
Greene, Graham: Merénylet. M. Kvklub. Kötött:

1980 Ft 
Green, Roland J.: Önfejû lovagok. Delta Vision.

(Harcosok sorozat 7.) Fûzött: 1790 Ft 
Griffin, W. E. B.: Ellentámadás. (3. kv.) Kötött:

2499 Ft 
Grisham, John: Az utolsó esküdt. Geopen. Fûzött:

2490 Ft 
Gulyás Judit – Szeleczky Ildikó: A stílusos vendég-

várás. Officina '96. Kötött: 6500 Ft 
Gulyás Péter Pál: Köldökcsillag a pocakhegyen. Az

anyaság mítosza. Tertia. Fûzött: 1480 Ft 

Gy
Gyere, játssz velem! Fröhlich. Kötött: 410 Ft 
Gyertyán Ervin: Értékek csapdája. Esszék, tanulmá-

nyok. CET Belvárosi Kvk. Fûzött: 1800 Ft 
Gyôrffy László: (H)arcvonalban. Azokért, akiket utol-

ért a gyönge szó: esszék, közéleti írások. Kairosz.
Fûzött: 2300 Ft 

Györffy Miklós: Magyar elbeszélô szólamok. Kalli-
gram. Fûzött: 2200 Ft 

H
Hašek, Jaroslav: Betyárhistória. Cartaphilus. Kötött:

2750 Ft 
Hašek, Jaroslav: Svejk. Egy derék katona kalandjai

a világháborúban. (1. köt.) Ciceró Kvk. Kötött: 
Hašek, Jaroslav: Svejk. Egy derék katona kalandjai

a világháborúban. (2. köt.) Ciceró Kvk. Kötött: 
Hagen, Rose-Marie – Hagen, Rainer: Francisco Go-

ya, 1746–1828. Taschen: Vince. Fûzött: 2795 Ft 
Hajnal Virág – Papp Richárd: "Mint leveleket a vi-

har...". Kulturális antropológiai tanulmányok az
ezredforduló délvidéki magyarjairól. Forum.
(Gemma könyvek 38.) Fûzött: 2000 Ft 

Halász Péter: Nem lehet nyugtunk...!. Esszék, gon-
dolatok, útirajzok a moldvai magyarokról. M. Nap-
ló: Írott Szó Alapítvány. Fûzött: 3780 Ft 

Hall, Anthony: Az Overlord hadmûvelet napról nap-
ra. D-nap. Hajja. (20. századi hadtörténet) Kötött:
3800 Ft 

Halloway János: Rendszerváltó szerelmek. Szatiri-
kus mese felnôtteknek. Fekete Sas Kiadó. Kötött:
2820 Ft 

Hanczár János: Elvtársak! Annyi! 2. Ez a sarc lesz a
végsô... Kairosz. Fûzött: 2400 Ft 

Hankiss Elemér: Társadalmi csapdák és diagnózi-
sok. Tanulmányok a hetvenes évekbôl. Osiris.
(Hankiss Elemér összegyûjtött munkái) Fûzött:
2480 Ft 

Haraszti Mária: A Piros rét meséi. AB-Art. Kötött:
1600 Ft 

Harper, Jennifer: Méregtelenítés. Kézikönyv: [útmu-
tató a test, a lélek és az életmód méregtelenítésé-
hez]. Mérték K. (Természetesen) Fûzött: 1799 Ft 

Határ Gyôzô: Haza a magasföldszinten. Soknyelû
veszett fejszék eszeveszett kajtatása odakáprá-
zott palotahomlokzatok lassított ránkomlása lép-
csôházi utógondolatok a rossz házszám alatt és
még sok más tudninemillô és nemvaló ildomtalan-
ságok. Szabad Föld. Fûzött: 2680 Ft 

Határ Gyôzô: Üveggolyó. Új versek. Új Kézirat:
Széphalom Kvmûhely. Fûzött: 2800 Ft 

Határmenti régiók és kisebbségek a 19-20. század-
ban. Konferencia-kötet. B & D Stúdió. Fûzött:

3333 Ft 
"Hatvanas évek" Magyarországon. Tanulmányok.

1956-os Int. Kötött: 5000 Ft 
Havas Henrik: Hetero..., soft..., hard... (1.) Fûzött:

2499 Ft 
Hegyessy Mária: Gyurmaékszerek. Millefiori és

egyéb technikák. Cser K. (Színes ötletek
2004/101.) Fûzött: 698 Ft 

Hegyi Tamás – Misur Tamás: Nedved és az arany-
labda csillagai. Aréna 2000. (Stadion könyvtár
18.) Fûzött: 1990 Ft 

Helge, Per: Hullámhosszak. Versek. Széphalom
Kvmûhely. Fûzött: 3000 Ft a Hanyatt a fûben és a
Tengertajték c. kötettel együtt

Heller Ágnes – Kôbányai János: Biciklizô majom. 2.
átd. kiad., Múlt és Jövô K. Fûzött: 3400 Ft 

Heller, Joseph: Csapdából csapdába. Gabo. Kötött:
2250 Ft 

Herczeg Ferenc: Pogányok. Válogatott mûvek. Ari-
ón. Kötött: 3490 Ft 

Herriot, James: Minden élô az ég alatt. 2. kiad., Ci-
ceró Kvstúdió. Kötött: 2490 Ft 

Hesse, Hermann: Csodálatos ifjúság. Kötött: 3400
Ft 

Hildegard von Bingen: Okok és gyógymódok. Kai-
rosz. (Orvostörténeti ritkaságok 1.) Fûzött: 2900
Ft 

Hill, Napoleon: Gondolkozz és gazdagodj!. + cselek-
vési útmutató. Bagolyvár. Fûzött: 1850 Ft 

Hódos Mátyás: A mostohafiak. Tematikus elbeszé-
lésfüzér. Bábel. Fûzött: 1270 Ft 

Hong, Ying: A szerelem mûvészete. Jokerex. Fûzött:
1790 Ft 

Hopkins, Cathy: Lányok, randik, kozmikus csókok.
Ciceró Kvstúdió. (Tök jó könyvek) Fûzött: 1690 Ft 

Horowitz, Anthony: Az elsô bevetés. Animus. (Tini
krimik) Kötött: 1690 Ft 

Hórusz Archívum. M. Fotómûvészek Szövets. Fû-
zött: 2000 Ft 

Horváth Iván: Balassi költészete történeti poétikai
megközelítésben. Váltl. utánny. Akad. K. Kötött:
2730 Ft 

Horváth János verstani munkái. Osiris. (Osiris
klasszikusok) Kötött: 5500 Ft 

Horváth Pál: Mezopotámia háborúi. Háború az ola-
jért. PolgART. Fûzött: 3500 Ft 

Hubay Miklós: Kívül Magamon. Modern drámák az
antik világból. (1. köt.) Kötött: 2800 Ft 

Hungaro guide. Magyarország turisztikai könyve:
keresési tanácsok, útikalauz (településnévsor-
ban), atlasz (Magyarország és Budapest): Tips
zur Anwendung, Sehenswürdigkeiten (Orten nach
ABC), Atlas (Ungarns und Budapest). 11. kiad., M.
Almanach. Fûzött: 2990 Ft 

Huszár Sándor: Irodalom-alapítók és utódaik. Az er-
délyi magyar irodalom dilemmái. Pont: Pont fix K.
Fûzött: 2860 Ft 

I
Ibn Battuta, Muhammad ibn 'Abd Allah – Boga Ist-

ván: Utazás. Serdián Kvk. (n-pb: non-profit books
2005/1.) Fûzött: 1050 Ft 

Íme az ember! A francia aforizma mesterei. Lectum.
Kötött: 1800 Ft 

Ipolyi Arnold: Fehér-hegységi útiképek. [A Kis-Kár-
pátok és a Morva folyó vidékének rajza]. Madách-
Posonium. Kötött: 2300 Ft 

Iratok a kárpátaljai magyarság történetéhez, 1918-
1944. Törvények, rendeletek, kisebbségi progra-
mok, nyilatkozatok. Fórum Kisebbségkut. Int.: Li-
lium Aurum. (Fontes historiae hungarorum 2.) Fû-
zött: 3200 Ft 

Isaacson, Clifford E. – Radish, Kris: A születési sor-
rend elmélete. Ismerje meg valódi személyiségét.
Alexandra. Fûzött: 1699 Ft 

J
Jackson, Kevin: Sötét nappalok, fényes éjszakák.

Egy mániás depressziós vallomásai. Mérték K.
Kötött: 1999 Ft 

Jaksity György: Csakazértis. A Kossuth-aknától a
Kossuth térig. Scriptor. Kötött: 2200 Ft 

Janikovszky Éva – Réber László: Akár hiszed, akár
nem. 3. kiad., Móra. Kötött: 1690 Ft 

Jánosy István: Összegyûjtött versek. Kortárs. Fû-
zött: 3200 Ft 

Játssz velünk! Fröhlich. Kötött: 410 Ft 
Jékely Zoltán: Kalotaszegi elégia. Kortárs. Kötött:

2500 Ft 
Jelot-Blanc, Jean-Jacques: Louis de Funes, a szí-

nészlegenda. Katalizátor Kvk. Fûzött: 2300 Ft 
Jentschura, Peter – Lohkämper, Josef: Teljes meg-

tisztulás. [A méregtelenítés kézikönyve]. Édesvíz.
(Életmód, egészségmegôrzés/méregtelenítés)
Fûzött: 2590 Ft 

Jókai Mária: Szent Ivántól Kisasszonyig. Nyitra vi-
dékének népi hagyományai 3. AB-Art. Fûzött:
1900 Ft 

Jókai Mór: Szélcsend alatt. Unikornis. (Jókai Mór

M E G J E L E N T  K Ö N Y V E K



munkái: gyûjteményes díszkiadás 108.) Kötött:
3500 Ft 

Jong, Erica: Ejtôernyôk & csókok. Tericum. Kötött:
2970 Ft 

József Attila költeményei. Helikon. (A magyar líra
klasszikusai) Kötött: 2990 Ft 

Juhász Viktor: Keserû áramlatokon. Delta Vision.
(7tenger) Fûzött: 1590 Ft 

Jung Károly: Elbeszélés és éneklés. Újabb magyar
és egybevetô magyar folklorisztikai tanulmányok.
Forum. Fûzött: 2000 Ft 

K
Kaaberbyl, Lene: A bagoly árnyéka. (3.) (W.I.T.C.H.)

Kötött: 1499 Ft 
Kabai Nagy Lajos Márton: II. Rákóczi fejedelem ka-

landos élete. Harc és szerelem: történeti regény a
Rákóczi-szabadságharc 300. évfordulója tisztele-
tére. 2. kiad., Accordia. Fûzött: 1990 Ft 

Kabar Vivien: Kígyóbôrben. Garbó K. Kötött:
2100 Ft 

Kabdebó Tamás: Róma szolgáló leánya. Serdián
Kvk. (h21 hungarus 2004/1.) Fûzött: 1470 Ft 

Kaiser László: Összes ajtómat kitárom. Hungaro-
vox. Fûzött: 1000 Ft 

Kállai R. Gábor: Kafkománia. Criticai Lapok Alapít-
vány. (Criticai Lapok könyvek 3.) Kötött: 1980 Ft 

Kamarás István: Kalamona kalamajka. Móra. (Az én
könyvtáram) Kötött: 1490 Ft 

Kányádi Sándor: Noé bárkája felé. Ünnepi kiadás
Kányádi Sándor hetvenötödik születésnapjára.
Pallas-Akadémia. Kötött: 2950 Ft 

Kapocsy György: "Itt ringatták bölcsôm,...". Híres
magyarok szülôházai. Kairosz. Kötött: 4200 Ft 

Karácsony Sándor: A magyarok Istene. Vallásos ne-
velés. Széphalom Kvmûhely. (Rejtett kulturális
forrásaink 6.) Fûzött: 3200 Ft 

Karinthy Frigyes: Betegek és orvosok. Szukits.
(Meglepetés könyvek) Kötött: 1690 Ft 

Karinthy Frigyes: Így írtok ti ; Függelék. (3.) (Ka-
rinthy Frigyes összegyûjtött mûvei 18.) Kötött:
1990 Ft 

Karinthy Frigyes: Még mindig így írtok ti ; Amirôl a
vászon mesél ; Így írtok ti. (2.) (Karinthy Frigyes
összegyûjtött mûvei 17.) Kötött: 1990 Ft 

Kárpáti Kamil: Ünnepély a nagy üvegverandán. Stá-
dium. Kötött: 3360 Ft 

Kémia feladatgyûjtemény a kétszintû érettségire.
Kemavill BT. Fûzött: 1925 Ft 

Képes krónika. Osiris. (Millenniumi magyar történe-
lem. Források) Kötött: 3100 Ft 

Kerner, Charlotte: Blueprint – a másolat. Regény.
Pont. Fûzött: 1750 Ft 

Kertész Kata: Selyem. Versek. M. Napló: Írott Szó
Alapítvány. Fûzött: 798 Ft 

Keszeg Vilmos: Aranyosszék népköltészete. Népi
szövegek, kontextusok: monográfia. (1.) Mentor.
Fûzött: 

Keszeg Vilmos: Aranyosszék népköltészete. Népi
szövegek, kontextusok: monográfia. (2.) Mentor.
Fûzött: 

Kezele, Adrian Predrag: A delfin álma. [Az emberi-
ség és a delfinek közös küldetése]. Édesvíz.
(Ezoterikus regény/spirituális tanítások/ember és
állat kapcsolata) Fûzött: 1990 Ft 

Kierkegaard, Sören: A csábító naplója. Mesék az
emberi szívrôl. Kassák. (Bölcsességek kincsestá-
ra 19.) Kötött: 1390 Ft 

Ki kicsoda a klasszikus zenében. Anno. Fûzött:
504 Ft 

King, Stephen: A Napkutya. 3 és 4 perccel éjfél után.
Európa. Fûzött: 1800 Ft 

King, Stephen: Titkos ablak, titkos kert. 1 és 2 perc-
cel éjfél után. Európa. Fûzött: 1800 Ft 

"...kínok és álmok közt...". Babitsról. Akad. K. (Ba-
bits könyvtár 7.) Fûzött: 3450 Ft 

Király Gábor: 100 lapos kaMPány. Bolt Kft. Fûzött:
1490 Ft 

Király Levente: Így irtok én. Korona. Fûzött: 2450 Ft 
Kirst, Hans Hellmut: Tisztgyár. Szó K. Kötött:

3200 Ft 
Kishont Ferenc: Alma a fa alatt. A Tízparancsolat

használati utasítása. Akad. K. Kötött: 3850 Ft 
Kishont Ferenc: Hiszi a piszi. Fejesugrás a magas

politika pocsolyájába. Akad. K. Kötött: 3650 Ft 
Kis János: A politika mint erkölcsi probléma. Élet és

Irodalom [Szerk.]: Irod. Kft. Kötött: 2500 Ft 
Kiss Gábor – Szabó József: A sportvezetés, – szer-

vezés és a sportmarketing alapjai. JGYF K. Kö-
tött: 2410 Ft 

Kiss Ottó: Javrik könyve. Árkád Kht.: Palatinus. Kö-
tött: 1690 Ft 

Kiyosaki, Robert T. – Lechter, Sharon L.: Gazdag
papa próféciája. Bagolyvár. Fûzött: 2950 Ft 

Klinikai pszichológiai esettanulmányok. Animula.
(Animula könyvek) Fûzött: 2600 Ft 

Knopp, Guido: Az SS. Óva int a történelem. M-érték
K. Kötött: 3499 Ft 

Knowles, David: A harmadik szem. Gabo. (Tea
könyvek) Kötött: 2490 Ft 

Kóka Rozália: Aranyhajú ikergyermekek. Moldvai
csángó mesék, mondák, legendák. Timp. Kötött:
1850 Ft 

Koltai Tamás: Mi néki Hecuba? Színházi írások. Pa-
latinus. Kötött: 2400 Ft 

Komlós Juci. Budapest-Print. (A nemzet színészei)
Kötött: 2998 Ft 

Kondor Péter: Az írás harmadik aránya. Versek. M.
Napló: Írott Szó Alapítvány. Fûzött: 798 Ft 

Kor-képek, 1945–1947. MTI. Kötött: 5900 Ft 
Kornis Mihály: Napkönyv. Történetünk hôse. [2. ki-

ad.] Tericum. Kötött: 2570 Ft 
Kôrösi Zoltán: Budapest, nôváros. Kalligram: Pesti

Kalligram. Kötött: 2490 Ft 
Korpádi Péter – Patyi Árpád: Vegetáriánus ételek.

Medicina. Kötött: 3200 Ft 
Kós Károly mûvészete. Noran. Kötött: 4490 Ft 
Kossoff, David: Stetl: kisváros az egész világ. Rab-

bi történetek. Makkabi. Fûzött: 1200 Ft 
Kosztolányi Dezsô: Aranysárkány. Átd., ifjúsági ki-

ad., Tiszatáj Alapítvány. (Tiszatáj könyvek) Kötött:
2680 Ft 

Kosztolányi Dezsô: Kínai és japán költôk. 2. kiad.,
Sziget. (Sziget verseskönyvek) Kötött: 1480 Ft 

Kosztolányi Dezsôné: Karinthyról. Noran. Kötött:
2000 Ft 

Kosztolányi Dezsô: Tükörfolyosó. Magyar írókról.
Osiris. (Osiris klasszikusok) Kötött: 4500 Ft 

Kötött: 2200 Ft 
Kovács István: Kézmozdulat a szürkületben. Ver-

sek. M. Napló: Polonicus. Fûzött: 966 Ft 
Kovács József, Ö.: Az újkori német társadalomtörté-

net útjai. Csokonai. (Csokonai új história könyvek)
Fûzött: 1200 Ft 

Kovács László: Adatbázisok tervezésének és keze-
lésének módszertana. ComputerBooks. Fûzött:
4200 Ft 

Kovács László – Nagy Zoltán: Kárpátalja. Tölgyfa
Kv.: [Somos BT] Kötött: 5950 Ft 

Kovács Sándor: Bús düledékeiden... Kárpátalja kö-
zépkori várépítészeti emlékei. Minerva Mûhely.
(Kárpátaljai spektrum) Fûzött: 1050 Ft 

Köves József – Murányi Gábor: Könyvhetek króni-
kája. Az ünnepi könyvhét 75 éve. MKKE: Vince.
Kötött: 2390 Ft 

Krasznahorkai László: Az urgai fogoly. 2. kiad., Mag-
vetô. Kötött: 1790 Ft 

Krasznahorkai László: Rombolás és bánat az ég
alatt. Magvetô. Kötött: 1990 Ft 

Krekulová, Alena: Zsidó konyha. Vince. Kötött: 1495 Ft 
Krishnamurti, Jiddu: Gondolkozz ezeken! [Szabad-

ságról, szeretetrôl, szépségrôl]. Édesvíz. Fûzött:
2490 Ft 

Kriston Andrea – Ruzsonyi Péter: Kriston intim tor-
na. Sanoma. (Nôk lapja mûhely) Fûzött: 2900 Ft 

Kriwaczek, Paul: Zarathusztra nyomában. Az elsô
próféta és az eszmék, amelyek megváltoztatták a
világot: [Jézus és világa megértésének kulcsfon-
tosságú felfedezései]. Gold Book. Kötött: 2499 Ft 

Kropog Erzsébet – Mándics Dezsô – Molnár Kata-
lin: Erdôk, mezôk virágai. 2. kiad. Mûszaki Kvk.
(Növényismeret mindenkinek) Kötött: 786 Ft 

Kropog Erzsébet – Mándics Dezsô – Molnár Kata-
lin: Fák és cserjék. 2. kiad., Mûszaki Kvk. (Nö-
vényismeret mindenkinek) Kötött: 786 Ft 

Krúdy Gyula: Bródy Sándor vagy a nap lovagja. No-
ran. Kötött: 2000 Ft 

Krúdy Gyula: Szigeti séták. Holnap. Kötött: 3900 Ft 
Kulcsár Szabó Ernô: Szöveg – medialitás – filológia.

Költészettörténet és kulturalitás a modernségben.
Akad. K. Kötött: 2730 Ft 

Kurland, Roger: Játszótér. Scolar. Fûzött: 2200 Ft 
Kurth, Dieter: Az ókori Egyiptom titkai. Tessloff és

Babilon. (Mi micsoda 40.) Kötött: 2100 Ft 
Kútvölgyi Mihály – Balogh Szabolcs: Regélô Toro-

ckó. Timp. Kötött: 3980 Ft 
Kutya koma. Fröhlich. Kötött: 420 Ft 
Kuziak, Michal – Rzepczynski, Slawomir: Tanuljunk

meg írni! A kérvénytôl a szakdolgozatig. M.
Kvklub. Kötött: 2890 Ft 

L
Lábadi Károly: Szétszóratásban. A drávaszögi ma-

gyarság sorsüldözöttsége a háborúban,
1991–1998. Timp: MESZ. (Timp – Militaria 3.) Kö-
tött: 2750 Ft 

Laczkó Tibor – Rácz Edit: Magyar üzleti nyelvkönyv.
Debreceni Nyári Egy. (Lingua hungarica) Fûzött:
5571 Ft 

Ladocsi Gáspár: A Jézus Krisztus-jelenség a gnosz-
tikus irodalomban. Jel. (Litteratura patristica 1.)
Fûzött: 1560 Ft 

Lagerlöf, Selma: Nils Holgersson csodálatos utazá-
sa. Heted7világ. (A gyermek- és ifjúsági irodalom
gyöngyszemei) Fûzött: 1998 Ft 

Längle, Alfried: Értelmesen élni. Életvezetési útmu-
tató. Jel. (Értelmes élet 2.) Fûzött: 980 Ft 

Lányi András: Hölgyek titkára. Kortárs. Fûzött:
1200 Ft 

Lászlóffy Aladár: Gyarló és kalapács. Kortárs. Fû-
zött: 2000 Ft 

Látnivalók Magyarországon. 4. frissített kiad., Well-
PRess. (Vendégváró) Fûzött: 4990 Ft 

Lawrence, David Herbert: Lady Chatterley szeretô-
je. 4. kiad., Magvetô. (Magvetô remekírók) Kötött:
2590 Ft 

Laxness, Halldór: Kereszténység a Gleccser aljá-
ban. Balassi. Fûzött: 2000 Ft 

Lázár Zsófia: A varázsfuvola. Papirusz Duola. (Me-
sék a zene birodalmából) Kötött: 2490 Ft 

Lénárt Levente: EU texts English – magyar. reader
and workbook: [kétnyelvû olvasmánygyûjtemény
feladatokkal]. 2. kiad. Marconi Kft. Fûzött: 1680 Ft 

Lengyel Balázs: A szebeni fiúk. Kalligram: Kalligram.
Fûzött: 1990 Ft 

Lengyel Géza: A pingponglabda dúdolója. [Szerzô]
Fûzött: 800 Ft 

Lengyel László: Szorongás és remény. Osiris. Fû-
zött: 2480 Ft 

Lockie, Andrew: Homeopátia. Kézikönyv: [választ-
ható, hatékony eszköz a betegségek elleni harc-
ban]. Mérték K. (Természetesen) Fûzött: 1799 Ft 

Lôdi Tamás: Gömbhatár. Versek. M. Napló. Fûzött:
840 Ft 

Loe, Erlend: A nagy fogás. Scolar. Kötött: 1750 Ft 
Lôkös Margit, K.: Nyárdélutáni hold Rómában. [Ver-

sek és Gí fotói Itáliáról]. Stádium. Kötött: 7140 Ft 
Loren, Sophia: Emlékek és receptek. Korona. Kö-

tött: 5500 Ft 
Luther, Martin: A római pápaságról. Egyházreformá-

ló iratok. AETERNITAS. Kötött: 1480 Ft 

M
Magyar hozomány. Magyarország az EU-csatlako-

zás küszöbén. BM K. Kötött: 2500 Ft 
Magyari Imre, D.: Antikolás: Athén. mûvelôdéstörté-

neti fecsegések. Korona. (Kulturális útikalauz)
Kötött: 2900 Ft 

Magyarország: csillagtúra. A túravezetô útikalauz:
útikalauz szállásjegyzékkel, útvonaltervek, te-
lepülésjegyzék, Magyarország-térkép, milleniu-
mi emlékek: guide, map Hungary, settlements:
[millenniumi melléklettel]. M. Almanach. Fûzött:
2530 Ft 

Magyarul megszólaló tudomány. Apáczai enciklopé-
diájának ösztönzése és példája a magyar tudo-
mányos nyelv és stílus megteremtésében. Luci-
dus. (Kisebbségkutatás könyvek) Fûzött: 2800 Ft 

Magyar Zoltán – Bartusné Szandai Teréz: A heren-
csényi mesemondó. Herencsényi mesék, mon-
dák és tréfás népi elbeszélések. Balassi. (Magyar
népköltészet tára 4.) Kötött: 2200 Ft 

Makara György: Szimu avagy Gyermeki kíváncsi-
sággal a világról. Relaxa. Kötött: 2380 Ft 

Makine, Andreï: A francia pilóta. Regény. Ab Ovo.
Kötött: 1950 Ft 

Mannhardt András: A kultúra elavulása. Evolúció és
társadalom. Magánkiad. Kötött: 1990 Ft 

Mann, Thomas: A varázshegy. (1. köt.) Gabo. Kö-
tött: 

Mann, Thomas: A varázshegy. (2. köt.) Gabo. Kö-
tött: 

Márai Sándor: Lucrétia fia. Elbeszélések 1916-
1927. Helikon K. Kötött: 1990 Ft 

Márai Sándor: Publicisztikai írások, 1920-1923. (1.
köt.) Madách-Posonium. Kötött: 2500 Ft 

Márai Sándor: Publicisztikai írások, 1924-1929. (2.
köt.) Madách-Posonium. Kötött: 2500 Ft 

Marilyn Lowell ezeregyéjszakái. New Mark Kft.: Pol-
gART. (Tabu. erotika 11.) Kötött: 2200 Ft 

Markus, Robert A.: Nagy Szent Gergely és kora.
Paulus Hungarus: Kairosz. (Catena. Monográfiák
5.) Fûzött: 3200 Ft 

Már megint egy új lap! 1988-tól az EU-ig elsô év-
folyam elsô számok tükrében. Animus. Kötött:
2998 Ft 

Martinez, Michael: Középfölde életre kel. [A Gyûrûk
Ura, a Hobbit és a Szilmarilok világának háttere].
BestLine. (Cinema) Fûzött: 2490 Ft 

Martin, Marc: Járt utat kétszer járj! Vallomások a ma-
gyartalanságomról. Alexandra. (Szignatúra Köny-
vek) Kötött: 1999 Ft 

Marton Veronika: A napkeleti pecsétnyomók és pe-
cséthengerek. Matrona. Fûzött: 2583 Ft 

Maupassant, Guy de: Egy asszony élete. 11. kiad.
Magvetô. (Magvetô remekírók) Kötött: 2290 Ft 

McCammon, Robert R.: Csak az enyém. Agave Kv.
Fûzött: 2180 Ft 

Mecseki Rita Eszter: Nôtincs. Versek. Jószöveg Mû-
hely. Kötött: 1990 Ft 

Meddig vagyunk? Válogatott írások a Védegylettôl.
Noran. Fûzött: 1800 Ft 

Mednyánszky Alajos: Regék és mondák. 2. kiad.
Madách-Posonium. Kötött: 2650 Ft 

Menedékház. Sárközi Márta emlékkönyv. Magvetô.
Kötött: 2690 Ft 

Ménes Attila: A négy rántott hús. Balassi. Fûzött:
1200 Ft 

Mészöly Miklós: Az én Pannoniám. Babits. (Korjel-
lemzô magyar próza: 1945-1990) Kötött: 2300 Ft 

Meyer-Stabley, Bertrand: Az igazi Grace Kelly. A mo-
nacói hercegnô regényes élete. Jószöveg Mû-
hely. Fûzött: 1990 Ft 

Meyer-Stabley, Bertrand: Az igazi Jackie Kennedy.
Jószöveg Mûhely. Fûzött: 1990 Ft 

Miskolczy Ambrus: Határjárás a román – magyar kö-
zös múltban. Lucidus. (Kisebbségkutatás köny-
vek) Fûzött: 3400 Ft 

Molnár György: A magyar Cellini. Szvetnik Joachim
élettörténete. Bába. Kötött: 3000 Ft 

Molnár Mária: Az értelmes élet iskolája. Jel. (Értel-
mes élet 1.) Fûzött: 1450 Ft 

Molnárné Balogh Márta: Társadalombiztosítási jog.

Novissima. (Jogi szakvizsga kézikönyvek) Fûzött:
2300 Ft 

Monoszlóy Dezsô: A szerelem öt évszaka. AB-Art.
(Kenguru zsebkönyvek 5.) Kötött: 1300 Ft 

Montgomery, John Flournoy: Magyarország, a vona-
kodó csatlós. 2. jav. kiad., Zrínyi. Fûzött: 2500 Ft 

Morgan, Roland: Árnyak földje. Inomi. (Távoli vilá-
gok) Fûzött: 1590 Ft 

Mózes Attila: Céda korok történelme. Mentor. Fû-
zött: 1995 Ft 

Mrozek, Slawomir: Hazatérésem naplója. Európa.
Kötött: 2200 Ft 

Musashi, Mijamoto – Sigesuke, Taira: A szamuráj út-
ja. Szukits. Kötött: 1790 Ft 

N
Nagy Gáspár: Szavak a rengetegbôl. Tiszatáj Alapít-

vány. (Tiszatáj könyvek) Kötött: 2950 Ft 
Nagy Géza: Ha túlélted, hallgass! Pitesti poklában,

1951. Polis. Fûzött: 1200 Ft 
Nagy Károly: Õshazakeresôink nyomában. M.

Kvklub. Kötött: 2950 Ft 
Nagy László: Bolgár, délszláv, albán, magyarorszá-

gi cigány, udmurt, nyenyec, vogul, csuvas népköl-
tészet. (3. köt.) Holnap. Kötött: 2300 Ft

Nagy László: Összegyûjtött versek. (1. köt.) Holnap.
Kötött: 2300 Ft

Nagy László: Versfordítások, 1957-1977. (2. köt.)
Holnap. Kötött: 2300 Ft

Nagy Zoltán Mihály: A teremtés legnehezebb napja.
A Sátán fattya címû trilógia 3. része. M. Napló:
Szárnyas Saru. Fûzött: 1890 Ft 

Neckermann, Monika: Mintalyukasztók. [Mintaívek-
kel]. Cser K. (Színes ötletek 2004/102.) Fûzött:
698 Ft 

Néma bárányka. Fröhlich. Kötött: 420 Ft 
Nemere István: Híres szigetek. Szabad Föld. Fûzött:

2590 Ft 
Nemere István: Jókai Mór szerelmei. Anno. Fûzött:

588 Ft 
Nemere István: Szerelmem, Kleopátra. Történelmi

regény az egyiptomi fáraók korából. Anno. Fûzött:
588 Ft 

Nemes Nagy Ágnes: Az élôk mértana. Prózai írá-
sok. (1.) Osiris. (Osiris klasszikusok) Fûzött: 

Nemes Nagy Ágnes: Az élôk mértana. prózai írások.
(2.) Osiris. (Osiris klasszikusok) Fûzött: 

Németh András – Pukánszky Béla: A pedagógia
problématörténete. Gondolat. Kötött: 3890 Ft 

Németh Gábor – Sebôk Zoltán: A mémek titokzatos
élete. Németh Gábor és Sebôk Zoltán beszélge-
tése. Kalligram. Fûzött: 1990 Ft 

Newman, Fran: Gyermekek krízishelyzetben. 2. ki-
ad., Pont. (Fordulópont könyvek) Fûzött: 1727 Ft 

Nietzsche, Friedrich: Korszerûtlen elmélkedések.
Atlantisz. (Kísértések) Kötött: 2995 Ft 

Nógrádi Gábor: Gyerünk haza! Presskontakt. Kötött:
1490 Ft 

Nógrádi Gergely: Vau! Presskontakt. Kötött: 1490 Ft 
Noll Judit – Székely Gábor: Az egészség és beteg-

ség kisszótára. Orvosi fogalmakról mindenkinek.
B+V K. Kötött: 2490 Ft 

Ny
Nyiri Sándor: Az ügyészségrôl. BM K. Fûzött:

2490 Ft 
Nyirô József: Néma küzdelem. Kairosz. Kötött:

3200 Ft 

O
Odze György: Diplomáciai körök. Saxum. Fûzött:

1680 Ft 
Operációs rendszerek, szövegszerkesztés, informá-

ció és kommunikáció, információ-technológiai
alapismeretek. (1.) Kötött: 3500 Ft 

Orbán Ferenc: Guide to Jewish Hungary. Makkabi. 
Orgona Vilmos: Boszorkánytánc. Minerva. Fûzött:

800 Ft 
Out and about in Hungary. 2. updated ed. Well-P-

Ress. (Vendégváró) Fûzött: 4990 Ft 
Oyhenart, Jean-Michel – Mioulane, Patrick: Nagy

búvárkönyv. Gyakorlati tanácsok a búvársport
szerelmeseinek: [technikák, felszerelések, merü-
lôhelyek]. Aréna 2000. Kötött: 5980 Ft 

Ö
Örkény István: Önéletrajzom töredékekben. Befeje-

zetlen regények. Palatinus. (Örkény István mûvei)
Kötött: 2600 Ft 
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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!
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P
Paetzke, Hans-Henning: Idegen test. Ifjúságom Ke-

let-Németországban. Alexandra. (Szignatúra
Könyvek) Kötött: 2499 Ft 

Pál-Antal Sándor: Maros-széki intézmények és pe-
csétjeik a XVI. századtól 1867-ig. Mentor. (Erdély
emlékezete) Fûzött: 2520 Ft 

Pál József, N.: "A megtartók jöjjenek...". Tanulmá-
nyok, kritikák a huszadik századi magyar iroda-
lom történetébôl. Felsômagyarország. (Vízjel:
esszék, tanulmányok) Fûzött: 2000 Ft 

Palotai Boris: Zöld dió. Kalligram: Pesti Kalligram.
Fûzött: 1990 Ft 

Papp Rita – Zakar Gábor – Bordi Edit: Krónikus ve-
sebetegségek étrendje és életmódja. Útmutató az
állapot megértéséhez és otthoni kezeléséhez.
Medicina. Fûzött: 1920 Ft 

Paulikovics Iván: Gipszfigurák mindenkinek. Nemz.
Tankvk. (Mutatós matatós sorozat) Fûzött: 490 Ft 

Pék Pál: Szodoma. Pro Pannonia. (Pannónia köny-
vek) Fûzött: 1400 Ft 

Peretti, Frank E.: Áttörés a sötétségen. 2. jav. kiad.,
Amana. Fûzött: 1890 Ft 

Peritic, Robert: Köpd le, aki rólunk kérdez. Gondo-
lat: JAK. (Gondolat világirodalmi sorozat) Kötött:
2480 Ft

Perrottet, Tony: Ókori vakáció. A római turisták nyo-
mában. Tericum. Kötött: 2970 Ft 

Péterfy Gergely: Bányató. Árkád: Palatinus. Kötött:
1690 Ft 

Péter Katalin: A reformáció: kényszer vagy vá-
lasztás? Nemz. Tankvk. (Európai iskola) Fûzött:
1590 Ft 

Petôfi S. János: A szöveg mint komplex jel. Beveze-
tés a szemiotikai-textológiai szövegszemléletbe.
Akad. K. Kötött: 2990 Ft 

Pietsch Miklós: Heidelbergi éjszakák. Kráter Mûhely
Egyes. Fûzött: 1400 Ft 

Pinczés Beáta: Rubinvarázs. Aquila. (Vadrózsa
könyvek) Fûzött: 800 Ft 

Pintér Tibor: Hideg paradicsom. Fekete Sas. Fûzött:
800 Ft 

Polgár Ernô: Halálos csók. Elbeszélések. Novella.
Fûzött: 1000 Ft 

Pölöskei Ferenc: Deák Ferenc utolsó évei. Éghajlat
Kvk. Kötött: 1980 Ft 

Popper Péter: Az Írás: az Ószövetség. A Teremtés
könyvétôl Malakiás prófétáig. Saxum. Kötött:
1980 Ft 

Poupard, Paul – Járai Judit: "Hittem, ezért beszél-
tem". Paul Poupard bíborossal beszélget Járai
Judit. Kairosz. (Miért hiszek? 7.) Fûzött: 1500 Ft 

Prágai Tamás: Ellenôrök a hatoson. Elbeszélések.
Kortárs. Fûzött: 1400 Ft 

Prohászka László: Szoborhistóriák. Bôv. és átd. ki-
ad., Városháza. Kötött: 2800 Ft 

Prokofkev, Sergej O.: Az égi Szófia és az Antropo-
zófia lény. Genius. Fûzött: 1890 Ft 

Prokopp Róbert – Vajda Péter: Spagetti és opera.
ProEurópa: Szabad Föld K. (Ízek és dallamok)
Kötött: 4990 Ft 

Pullman, Philip: Roger titka. M. Kvklub. Kötött:
1490 Ft 

Pünkösti Árpád: Rákosi, Sztálin legjobb tanítványa.
Európa. Kötött: 2600 Ft 

Puskely Mária: A keresztény Európa szellemi gyöke-
rei. Az öreg földrész hagiográfiája. Kairosz. Kö-
tött: 6500 Ft 

R
Rabinyan, Dorit: Lakodalmaink. Európa. Kötött:

2200 Ft 
Radnai Gáborné: Eljátszott tisztesség. 2. kiad., Rad-

nai. Fûzött: 795 Ft 
Radnai Gáborné: Fájdalom. 2. kiad., Radnai. Fûzött:

630 Ft 
Radnai Gáborné: Gyûlölet. 3. kiad., Radnai. Fûzött:

630 Ft 
Radnai Gáborné: Halálos mánia. 2. kiad. Radnai.

Fûzött: 795 Ft 
Radnai Gáborné – Radnai Annamária: Hetedik ér-

zék. Radnai. Fûzött: 1298 Ft 
Radnai Gáborné: Téves diagnózis. 2. kiad., Radna-

i. Fûzött: 630 Ft 
Rákócza Richárd: Fekete narancs. Bolt Kft. Fûzött:

1890 Ft 
Regula iuris. Szabály és/vagy norma a jogelmélet-

ben: a Miskolci Egyetem és a Miskolci Akadémiai
Bizottság által 2003. szeptember 26-27-én rende-
zett konferencia anyaga. Bíbor. (Prudentia iuris
22.) Fûzött: 2500 Ft 

Rejtô Jenô: Piszkos Fred, a kapitány. Szukits. Kö-
tött: 1890 Ft 

Religió, retorika, nemzettudat régi irodalmunkban.
Kossuth Egy. K. (Csokonai könyvtár: bibliotheca
studiorum litterarium 31.) Fûzött: 2800 Ft 

Rémiás Tibor: Miskolc 18. századi társadalma feu-
dális kori összeírásai alapján. HOM: BAZ M. Lvt.:
Bíbor. Kötött: 2800 Ft 

Restár Sándor: Az utolsó villamoskalauz. Gyermek-
versek. M. Napló: Írott Szó Alapítvány. Fûzött: 840
Ft 

Rettegés. Szellemtörténetek. La Ventana. Fûzött:
780 Ft 

Riedel Lóránt, L.: Hídavatás és egyéb novellák. M.
Almanach. Fûzött: 525 Ft 

Roberts, Nora: Halálos csábítás. Gold Book. Fûzött:
1298 Ft 

Rogers, Carl R.: Valakivé válni. A személyiség szü-
letése. Váltl. utánny., Edge 2000 Kft. (Segítünk,

ha lehet) Fûzött: 3490 Ft 
Romsics Ignác: Múltról a mának. Tanulmányok és

esszék a magyar történelemrôl. Osiris. (Osiris
könyvtár. Történelem) Fûzött: 2480 Ft 

Rónai Mihály András: Yvette levelesládája. Magyar
emigránsok levelei Yvette Lebashoz. Glória. Fû-
zött: 1980 Ft 

Ross Károly: Klausz mérnök kicsapongásai. Balas-
si. Fûzött: 2000 Ft 

Rubin Szilárd: Csirkejáték. 3. kiad., Magvetô. Kötött:
1890 Ft 

S
Salvatore, R. A.: Csillagtalan éj. 2. köt. Fûzött:

1790 Ft 
Samarakis, Antonis: A hiba. Gulliver. Kötött: 1490 Ft 
Sánta János: Hitünk megértése. Jel. Fûzött: 850 Ft 
Sántha Ferenc: Büntetô anyagi jogi ismeretek. Álta-

lános rész. Bíbor. (Assistentia iuris 4.) Fûzött:
1300 Ft 

Sárközi Sándor: Titkos találkozások, történetek. El-
beszélések, esszék, megtörtént esetek. Korné-
tás. Fûzött: 1000 Ft 

Sárosi István: Diagnózisok. Drámák. Pro Pannonia.
(Pannónia könyvek) Kötött: 1690 Ft 

Savater, Fernando: Etikáról Amador fiamnak. Mû-
szaki Kvk. Fûzött: 1480 Ft 

Savater, Fernando: Politikáról Amador fiamnak. Mû-
szaki Kvk. Fûzött: 1480 Ft 

Scarry, Richard: Tesz-vesz város élô adásban. Lilli-
put. Kötött: 1790 Ft 

Schnitzler, Arthur: Casanova hazatér. Eri. Kötött:
2730 Ft 

Schönhofen Péter: Csoportmunka az Office 2003
rendszerrel. SharePoint és InfoPath. Szak K. Fû-
zött: 5600 Ft 

Schulze, Ingo: Szimpla sztorik. A keletnémet vidék
regénye. Gondolat. (Gondolat világirodalmi soro-
zat) Kötött: 2890 Ft 

Sebestyén László: Kézai Simon védelmében. Õstör-
téneti tanulmányok. 3. váltl. utánny. Nap. Fûzött:
2310 Ft 

Sever, Ingrid: Horvátország. Gabo. Kötött: 4500 Ft 
Shields, Carol: Norah, gyere haza! Geopen. Kötött:

2490 Ft 
Silappadiháram és Maduraikándzsi. Két tamil eposz

prózafordításban. General Press. Kötött: 2500 Ft 
Simkó Tibor: Tikirikitakarak. Gyermekversek. Kalli-

gram. Kötött: 1800 Ft 
Sinkó Ervin: Hagyatéki tanulmányok, cikkek, kriti-

kák, 1922-1966. (3. kv.) (A Jugoszláviai Magyar
Mûvelôdési Társaság kiskönyvtára. Sinkó Ervin
kiadatlan mûvei 4.) Fûzött: 2850 Ft 

Sipos Balázs: A politikai újságírás mint hivatás. Nyil-
vánosság, polgári sajtó és a hírlapírók a Horthy-
korszak elsô felében. Napvilág. (Critica) Fûzött:
1800 Ft 

Sjögren, Lennart: Tengertajték. Versek. Széphalom
Kvmûhely. Fûzött: 3000 Ft a Hullámhosszak és a
Hanyatt a fûben c. kötettel együtt

Skinner, Burrhus Frederic: Szabadon fogva. M.
Kvklub. Kötött: 1890 Ft 

Sofokles: Szophoklész drámái. Osiris. (Osiris
klasszikusok) Kötött: 3680 Ft 

Sohonyai Edit: Le a pasikkal! avagy Velem nem
stimmel valami? Móra. (Móra X könyvek) Kötött:
1490 Ft 

Solzsenyicin, Aleksandr Isaevics: Oroszok és zsidók
a cári birodalomban. (1.) Allprint. Fûzött: 3500 Ft 

Somos Róbert: Magyar filozófusok politikai útkere-
sése Trianon elôtt és után. Kairosz. Fûzött: 2800
Ft 

Soproni István: Diogenész showtlan valósága. Afo-
rizmák, mini maximák. Kairosz. Fûzött: 1950 Ft 

Sós Dóra: Csuriélet. AB-Art. Fûzött: 1100 Ft 
Sós Tibor: Ufók nyomában. [Magyar X akták II.].

[Ufo-Controll] Kötött: 2990 Ft 
Sperlágh Sándor – Tóth József: Középkori magyar

templomos könyv. Panoráma. Kötött: 4600 Ft 
Stafford, Timothy J.: Gyereknevelés "könnyen és

gyorsan", 15 napban. Kisgyermekek nevelésének
alapelvei. Kairosz. Fûzött: 1490 Ft 

Stern Samu: Emlékirataim ; Versenyfutás az idôvel.
A "zsidótanács" mûködése a német megszállás
és a nyilas uralom idején. Bábel. (Hungarica juda-
ica 3.) Fûzött: 2650 Ft 

Sturm László: Könyvek által a világ. Kritikák,
esszék, tanulmányok. Felsômagyarország. (Víz-
jel: esszék, tanulmányok) Fûzött: 1900 Ft 

Suzuki-Wagon R+. javítási kézikönyv: valamennyi
hazai forgalmazású típusváltozat a 2000. évtôl.
Maróti. Kötött: 4480 Ft 

Sz
Szabó István: A magyar igazságszolgáltatás törté-

netének vázlata az államalapítástól napjainkig.
Bíbor. (Assistentia iuris 3.) Fûzött: 920 Ft 

Szabó Iván: Tévedés ; Segner-kerék. Két kisregény.
Széphalom Kvmûhely. Fûzött: 2000 Ft 

Szabó Judit, G.: Barbara, ez több a soknál! Móra.
Fûzött: 990 Ft 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye [Kart. dok.]. Me-
gyetérkép: 229 részletes településtérkép: Ma-
gyarország autóstérkép. [Különbözô méretará-
nyok] Nyír-Karta. Fûzött: 4200 Ft 

Szabó Magda: Abigél. Európa. Kötött: 1900 Ft 
Szabó T. Anna: Rögzített mozgás. Magvetô. Kötött:

1490 Ft 
Szakály Sándor: Század vagy ezred? Cikkek, inter-

júk. (2.) (Szakály Sándor válogatott mûvei) Fû-

zött: 2200 Ft 
Szalai Erzsébet: Az elsô válaszkísérlet. A létezett

szocializmus – és ami utána jön.... Nemz. Tankvk.
(Európai iskola) Fûzött: 1590 Ft 

Szántó T. Gábor: Lágermikulás. Elbeszélések. Pala-
tinus. Kötött: 1990 Ft 

Szarka Gyula: Alku [hangdok.]. Art Village. AV
2004/1 CD: 4357 Ft 

Szarka István: A bíbor oroszlán. 99 vers 2001-2003-
ból: [a Minden versem kilencedik könyve]. Curio-
sa Nova. Fûzött: 999 Ft 

Széchenyi István – Wesselényi Miklós: Feleselô
naplók. Egy barátság kezdetei. 2. kiad., Helikon.
Kötött: 2290 Ft 

Széchenyi Zsigmond: Ahogy elkezdôdött.... Egy ma-
gyar vadász hitvallása: elsô rész. Mérték K. Kö-
tött: 2499 Ft 

Szecsôdy Péter: Örömlány. Garbó K. Fûzött:
1900 Ft 

Székely Mûhely: A férfikor nyara. (2.) Szöveg, képek
és hangzó anyag. Mûanyag tokban: 2679 Ft 

Székely-Nagy Gábor: Bölcsek és bolondok. Novel-
lák, versek. Medworld BT: Therapia: Székely Mû-
hely. Kötött: 1490 Ft 

Szénási Ferenc: A huszadik századi olasz irodalom.
Történet, szerzôk, mûvek: [felsôoktatási tan-
könyv]. Nemz. Tankvk. Kötött: 2800 Ft 

Szenzációs magyarországi ufóesetek [elektronikus
dok.]. Ufo-Controll. Mûanyag tokban: 3990 Ft 

Szepesi Attila: Az elsüllyedt várkastély. Barangolás
a magyar múltban Pázmány Pétertôl Hamvas Bé-
láig. Helikon. Kötött: 3490 Ft 

Szepes Mária: Örök pillanat. A bensô fény króniká-
ja. Aranykor. Fûzött: 2390 Ft 

Szerb Antal: Szerelem a palackban. 3. kiad., Mag-
vetô. Kötött: 2290 Ft 

Szilágyi Domokos: Kortársunk, Arany János. Polis.
(Kettôs tükörben) Fûzött: 1200 Ft 

Szilágyi Vilmos: A szexuálpszichológus válaszol.
Szexrôl, párkapcsolatról. Átd. és bôv. kiad., Ani-
mula. Fûzött: 2500 Ft 

Szombathy Viktor: Szellemidézés. Riportok, inter-
júk, emlékek, jegyzetek, 1923-1939. Madách-Po-
sonium. Kötött: 2500 Ft 

Szörényi László: "Álmaim is voltak, voltak...". Tanul-
mányok a XIX. századi magyar irodalomról. Akad.
K. Kötött: 3780 Ft 

Szövegértelmezés és rendszeralkotás a Plótinosz
utáni újplatonistáknál. (1.) (Kultusz és logosz: val-
lástörténeti és vallásfilozófiai szövegek 2.) Fûzött:
2000 Ft 

Szûcs Enikô: Nem mondja ki a nevét. Testszövegek.
AB-Art. (Kenguru zsebkönyvek 4.) Kötött: 1300 Ft 

Szûcs Gábor: Artúrkönyv. Pannonica. Kötött:
1490 Ft 

T
Tagore, a misztikus költô. [Életrajz, prózai írások,

magyarországi látogatás]. Ursus Libris. Kötött:
2850 Ft 

Takáts József: Talált tárgy. Beszélgetések. Alexand-
ra. (Szignatúra Könyvek) Kötött: 1999 Ft 

Tamási város könyvtárának 50 éve. Könnyû L. Vár.
Kvt. Fûzött: 764 Ft 

Tar Sándor (1941-): Az alku. Gonosz történetek. No-
ran.

Teitge, Ines: Fritôz. [Receptek]. K.u.K. K. Kötött:
1400 Ft 

Teleki Pál: Teleki Európáról. Kairosz. Fûzött: 2400
Ft 

Temesi Ferenc: Pest. Regény. 2. kiad., Kortárs. Kö-
tött: 3000 Ft 

Tempfli József – Jezsó Ákos: Horgony és vitorla. Je-
zsó Ákos beszélgetése Tempfli József nagyvára-
di megyés püspökkel magyarságról, egyházról és
Trianonról. Válasz. Kötött: 2650 Ft 

Tersánszky J. Jenô: Két történet. Holnap. (Tersánsz-
ky Józsi Jenô mûvei) Kötött: 2200 Ft 

Tolnai Lajos: A sötét világ. Regény. Mentor. Kötött:
1890 Ft 

Too, Lillian: Belsô feng shui. Az ôsi kínai mûvészet
alkalmazása a belsô fejlôdésre. Forever Kv. Fû-
zött: 2600 Ft 

Topol, Jáchym: Éjszakai munka. Kalligram. Kötött:
1900 Ft 

Tordai Zádor: Balkáni történetek. Múlt és Jövô K.
(Múlt és Jövô könyvek) Fûzött: 2200 Ft 

Tóth Béla: Magyar ritkaságok. Repr. kiad., Anno. Fû-
zött: 906 Ft 

Tóth Erzsébet: Rossz környék. Kortárs. Fûzött:
1400 Ft 

Tóth Ferenc: Vadászatok, vadászok, emlékek. Ter-
raPrint. Fûzött: 1600 Ft 

Tóth Krisztina: Síró ponyva. Versek, 2000–2003.
Magvetô. Kötött: 1290 Ft 

Tóth László: A boszorkány porszívója. Meseregény
– egy híján húsz fejezetben: gyermekeknek – 6-
tól 666 éves korig. Kalligram. Kötött: 2000 Ft 

Tôzsér Árpád: Tanulmányok költôportrékhoz. Új és
kevésbé új versek a versrôl és költôkrôl. Szépha-
lom Kvmûhely. Fûzött: 1400 Ft 

Trigiani, Adriana: Életünk legszebb nyara. Geopen.
Fûzött: 2490 Ft 

Trojepolszkij, Gavriil Nikolaevics: Feketefülû fehér
Bim. 3. felújított kiad., Móra. Kötött: 1590 Ft 

Tulok Magdolna: Angol – magyar és magyar – angol
régészeti kifejezések szótára. Enciklopédia. Kö-
tött: 5000 Ft 

Turczi István: Hívásra szól a csönd. Válogatott ver-
sek. Noran. Kötött: 2000 Ft 

Turgenyev, Ivan Sergejevics: Apák és fiúk. 14. kiad.,
Magvetô. (Magvetô remekírók) Kötött: 2290 Ft 

Tüskés Tibor: Két nemzedék. Felsômagyarország.
(Vízjel: esszék, tanulmányok) Fûzött: 2000 Ft 

U

Ugrás a semmibe.... (Cseh)szlovákiai magyar elbe-
szélôk, 1918-2003. Madách-Posonium. Kötött:
3360 Ft 

Updike, John: A zeneiskola. Európa. Kötött: 2200 Ft 
Urban, Milo_: Héttemplom. Gótikus regény Prágá-

ból. Ulpius-ház. Fûzött: 2480 Ft 
Ursell, Amanda: Vitaminok & ásványi anyagok. Ké-

zikönyv: [természetes táplálékkiegészítôk az
egészség és az életerô megôrzéséhez]. Mérték
K. (Természetesen) Fûzött: 1799 Ft 

V

Vajúdó idôk küszöbén. Erdélyi magyar írók történel-
mi elbeszélései. Noran. (Novella) Kötött: 2800 Ft 

Vallasek Júlia: Elváltozott világ. Az erdélyi magyar
irodalom 1940-44 között. Kossuth Egy. K. (Csoko-
nai universitas könyvtár 30.) Fûzött: 980 Ft 

Vándortáborozási kézikönyv. [222 gyakorlati ötlet-
tel]. Mobilitás. (Ifjúsági turizmus és természetjá-
rás 2.) Fûzött: 1995 Ft 

Varga János: Virtual visits. Internetes barangolások
nyelvtanulóknak. (2.) Fûzött: 1470 Ft 

Várkonyi Rita: Arcok, arcélek. Interjúk XIII. kerületi
díszpolgárokkal. Hungarovox. Fûzött: 1500 Ft 

Vasadi Péter: Ha az áldozat elszabadul. Próza.
Széphalom Kvmûhely. Fûzött: 1400 Ft 

Vásárhelyi Tamás – Sinkó István: Múzeum az isko-
latáskában. Nemz. Tankvk. Fûzött: 1700 Ft 

Vasné Tóth Kornélia: Egyetemes történelem: a 10.
századtól a 19. század elejéig. 1720 kérdés és fe-
lelet. (2.) Fûzött: 1690 Ft 

Vasné Tóth Kornélia: Egyetemes történelem: ôskor,
ókor, kora középkor. 2075 kérdés és felelet. (1.)
Fûzött: 1690 Ft 

Végh Alpár Sándor: Vissza az illúziókat. Korrajz.
Széphalom Kvmûhely. Fûzött: 1900 Ft 

Vekerdy Tamás: Az iskola betegít? Saxum. (Az élet
dolgai) Fûzött: 980 Ft 

Veres Péter: Falusi krónika ; Szûk esztendô ; Szülô-
hazám, "Hortobágy mellyéke" ; Napszámos éne-
kek. Püski. Kötött: 1680 Ft 

Vezér Erzsébet: Megôrzött öreg hangok. Válogatott
interjúk. PIM. Fûzött: 2300 Ft 

Világirodalom. Pannonica. (21. századi enciklopé-
dia) Kötött: 3990 Ft 

Világunk felfedezése. M. Kvklub. Kötött: 9500 Ft 
Virág Zsolt: Vas megye kastélyai és kúriái. (5. köt.)

Kötött: 6900 Ft 
Vitéz György: VÉGjáték. Válogatott és új versek.

Kortárs. (Phoenix könyvek) Fûzött: 1560 Ft 
Vonnegut, Kurt: Halálnál is rosszabb. Életrajzi jegy-

zetek az 1980-as évekbôl. 2. kiad. Maecenas. Kö-
tött: 1650 Ft 

W

Wales futballtörténete, 1876–2003. Stadion. (Stadi-
on Hungary issue 13.) Fûzött: 1750 Ft 

Walser, Martin: Szökôkút. Európa. Kötött: 2600 Ft 
Walther, Ingo F.: Pablo Picasso, 1881–1973. Az

évszázad zsenije. Taschen: Vince K. Fûzött:
2795 Ft 

Wass Albert: Eliza. Történelmi regény. Kráter. (Wass
Albert életmûve 33.) Fûzött: 1800 Ft 

Wass Albert: Eliza. Történelmi regény. Kráter. (Wass
Albert életmûve 33.) Kötött: 2300 Ft 

Weiszhár Attila – Weiszhár Balázs: Háborúk lexiko-
na. Athenaeum 2000. Kötött: 4980 Ft 

Whytock, Cherry: Angel. Fogyókúrák, ruhák és
egyéb katasztrófák. Ciceró Kvstúdió. (Angel és
bohókás családja 1.) Fûzött: 1790 Ft 

Wilde, Oscar: Sebastian Melmoth paradoxonjai. De-
kameron. Kötött: 2350 Ft 

Winston Churchill harapós humora. Korona. Fûzött:
1750 Ft 

Wittgenstein, Ludwig: Logikai-filozófiai értekezés.
Tractatus logico-philosophicus. Atlantisz. (Kísér-
tések) Kötött: 1595 Ft 

Wodehouse, Pelham Grenville: Folytassa, Jeeves!
Ciceró Kvstúdió. Fûzött: 1890 Ft 

Woodward, Rhonda: Régen várt szerelem. Aquila.
(Vadrózsa könyvek) Fûzött: 800 Ft 

X

Xántus László – Xántus Juliánna: Gyergyói-hava-
sok. Turisztikai kalauz. Pallas-Akadémia. (Erdély
hegyei 26.) Fûzött: 2200 Ft 

Z

Zalán Tibor: A szürrealista balkon. Versek és
(mû)fordítások. Kortárs. Kötött: 1700 Ft 

Zrínyi Miklós prózai munkái. Akad. K. (Zrínyi Miklós
összes mûvei) Kötött: 3780 Ft 

Zu Gast in Ungarn. 2. aktualisierte Aufl., Well-P-
Ress. (Vendégváró) Fûzött: 4990 Ft 

Zweig, Ronald W.: Az aranyvonat. A 20. század leg-
nagyobb rablásának története. Képzômûv. K. Kö-
tött: 3800 Ft 



Receptek a nyárhoz
a Mezôgazda Kiadótól

Lexáné Regéczy Márta
Gyümölcsételek, gyümölcsitalok

● Kezdô háziasszonynak minden recept új
● Egye magát egészségesre
Fogyasztói ára: 2200 forint

Erdélyi Lajosné
Gyümölcsök, zöldségek házi tartósítása

● Rakjuk el télire!
● Házias ízek, családi hagyományok

Fogyasztói ára: 1900 forint

Szabó Béla – Dobray Endréné
Gyümölcsborok, gyümölcslevek házi készítése

● Borkészítés egyszerûen
● Üdítô üdítôk

● Zamatos receptek
Fogyasztói ára: 1700 forint

Monspart Éva
Fôzni jó!

Szakácskönyv gyerekeknek
● Ez olyan egyszerû, hogy Te is meg tudod csinálni!

● Kuktára fel!
Fogyasztói ára: 1700 forint

A könyvek a következô címen rendelhetôk meg:
MEZÔGAZDA KIADÓ

1631 Budapest, Pf. 16. Telefon: 407-1020/33



RÉVAI ÚJ
LEXIKONA

A Révai Új Lexikona minden magyarnak és a magyarsággal fog-
lalkozó személynek íródott. Hangsúlyosan magyar ismereti lexi-
kon, a XX–XXI. századra vonatkozó szócikkeket tartalmazza. Az
„adatok tárháza” a kutatóknak forrásanyagként, a fiataloknak pe-
dig tankönyv-kiegészítôként is szolgál. A Révai Új Lexikona so-
rozatot a Babits Kiadó 18 kötetesre tervezi, melybôl idáig 13 kö-
tet készült el. 

A kötetek vászonkötésben, aranyozott gerinccel készülnek.
Ára: 5200 Ft/kötet
A tizenhárom kötet kedvezményes ára egyösszegû befizetés
esetén: 57 000 Ft

MAGYAR-
ORSZÁG A XX.
SZÁZADBAN 1–5.

A Révai Új Lexikona szerves részét képezô ötkötetes kiadvány,
mely az elmúlt század történetét, hadtörténetét és jogfejlôdését fo-
lyamatként bemutató tudományos, de mégis népszerû, olvasmá-
nyos stílusban írt, a legújabb kutatásokon alapuló összefoglalás.
Középiskolások, fôiskolások, egyetemisták nélkülözhetetlen se-
gédanyaga. 

A könyvek a Révai Lexikonnal megegyezô vászonkötésben,
aranyozott gerinccel készülnek.
Ára: 4600 Ft/ kötet
A sorozat kedvezményes ára egyösszegû befizetés esetén: 20 000 Ft

A KÖNYVEK MEGRENDELHETÔK:
7100 Szekszárd, Bezerédj u. 18. Pf.: 355. Telefon: 74/529-389. Fax: 74/529-383

E-mail: info@babitskiado.hu. Web: www.babitskiado.hu

Dr. Mezô Ferenc:
AZ OLYMPIAI JÁTÉKOK TÖRTÉNETE

A kötet az 1928-as évi amszterda-
mi olimpiai játékok irodalmi verse-
nyén olimpiai aranyérmet nyert. Az
eredményt 1928. augusztus else-
jén hirdették ki, s mind a mai napig
ô az egyetlen olyan olimpiai bajno-
kunk, aki nem volt jelen gyôzelme
kihirdetésekor. Mûvét nyolc fejezet-
re osztotta. A fejezetekben többek
között foglalkozik Olümpia történeti
földrajzával; az ókori versenyszá-
mok történetével; a gyôztesek ün-
neplésével; a versenyekkel, nézôk-
kel és oktatókkal. Mezô Ferenc mû-
vét sûrûn ellátja jegyzetekkel, len-
dületes, helyenként kifejezetten
szórakoztató elôadásmódját gyak-
ran szakítja meg apróbb érdekes-

ségekkel, mûvelôdéstörténeti és nyelvészeti fejtegetésekkel. Az
olümpiai játékok több volt egy eseménynél. Ez volt az esemény, itt
mutatták be legújabb mûveiket a görög írók, költôk, egyéb mûvé-
szek, a bajnokok szobrai díszítették az olümpiai szent ligetet.

A könyv sötétzöld vászonkötésû, arannyal díszített, keménytáblás.
Ára: 3800 Ft

AZ IPARMÛVÉSZET KÖNYVE 1–3.
A sorozat a múlt század elején, a Magyar Iparmûvészeti Társulat
megbízásából, a Társulat elnöke, Ráth György szerkesztésével
készült, gazdag illusztrációs anyaggal (szövegképpel és mellék-

lettel) ellátva. A háromkö-
tetes mûben átfogó képet
kapunk a bútorok törté-
netérôl és fejlôdésérôl,
agyagmûvességrôl, fafa-
ragásról, üvegfestésrôl,
fémekrôl, ötvösségrôl,
üveggyártásról, érmékrôl,
a könyvkötés technikájá-
ról, különbözô kárpitok-
ról, szônyegekrôl, csip-
kékrôl. A legutolsó fejezet
pedig a XX. század ipar-
mûvészeti törekvéseit
dolgozza fel.

A könyvek borítója
keménytáblás,
vászonkötésû, aranyo-
zott felirattal ellátott.
Ára: 4400 Ft/kötet,
a három kötet egybeni
rendelése esetén
12 000 Ft
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