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A Kiss József Könyvkiadó ajánlata

Az 1936-ban kétnyelvû – ma-
gyar és német – kiadásban nap-
világot látott mû a történelmi
Magyarországhoz tartozó váro-
sok szerinti csoportosításban
tartalmazza a mûkincsek ötvös-
jegyeit, mestereit, tulajdonosait
és egyéb adatait.

Magyarország különbözô részein
már a XIV. századból megtaláljuk
egymástól eltérô bélyegzések nyo-
mait korabeli ötvösmûveken. A
XVI. századtól kezdve az ötvös-
tárgyak bélyegzése általánossá vált
a céhekben, ha a bélyegzés módja
nem is vált egységessé. 1867-tôl a
fémfinomság vizsgálata állami hi-
vatalok hatáskörébe került, s e té-
ren az osztrákokhoz hasonló fém-
jelzési rendszer lépett életbe. Ez
az oka annak, hogy a Magyaror-
szági ötvösjegyek… c. munka
csak eddig az idôpontig ismerteti
a jeleket, hiszen azon túl már alig
érdekli a môvészettörténeti kuta-
tást az ötvöstárgyak származása.

A mû napjainkra olyan könyvrit-
kasággá vált, hogy antikvárium-
ban, aukciókon is nagy szerencsé-
vel lehetett csak hozzájutni az
eredeti kiadás példányaihoz.
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KÖNYV HET´
Lapunk mostani számában jó néhány oldalt
szentelünk frankfurti szereplésünknek, lezá-
rásául annak a sorozatnak, amelyben a fel-
készülés különbözô állomásairól adtunk
hírt. Évekig tartó felkészülésnek, felfokozott
várakozásnak voltak az utolsó pillanatai ok-
tóber 12-én az ünnepélyes megnyitó és ok-
tóber 18-án délelôtt a zárónap. Ami a két
idôpont között történt, az volt az, amiért az
egész hosszadalmas elôkészület zajlott. Mi-
lyen is volt ez? Remélhetôleg valamelyes tü-
körképét tudjuk nyújtani lapunk oldalain,
de máris elôre kell bocsátanom, hogy ez a
tükörkép nagyon töredezett, homályos, in-
kább csak olyan, mint a kaleidoszkópban
látható kép, ami néhány tükörcserép segítsé-
gével varázslatos ábraként tûnik a kukucs-
káló szem elé, és a mindent felboncoló, ku-
tató gyermeki szellem nagy csalódására pár
darab fényes üveg bukkan csupán napvi-
lágra a kaleidoszkóp szétszedése után. Nyil-
vánvalóan, ahány figyelô tekintet, ahány
nézôpont, annyiféle ábra kerekedik ki a
Frankfurti Könyvvásár és a magyar program
forgatagáról. Ha az ábrát részeiként, össze-
tevôiként vizsgáljuk, csalódásra okot adó
szomorú kép is lehet a vizsgálódás végered-
ménye: helyenként szegényesség, ismét csak
különbözô típusú indulatok, a politika be-
szüremkedése, a szellem nagy embereinek
sértôdései, személyes ambíciók és anyagias-
ság felszínre kerülése, a szervezetlenség za-
varó mozzanatai, a bürokrácia mindenható-
sága, ezek mind-mind felfedezhetôk lehet-
nek a frankfurti pillanatképeken. És mégis!

Megindító, felemelô is volt, mások is
mondják: néhány napig Frankfurtban jó
volt magyarnak lenni.

Karinthynak van egy novellája, amelyben
Pilátus felteszi a kérdést a tömegnek: két ha-
lálraítélt közül kinek kegyelmezzenek meg,
Krisztusnak vagy Barabásnak. A novella sze-
rint egyénenként mindenki Krisztus nevét
mondja ki, a nép hangján ez mégis Barabás
neveként harsog fel. Fordított módon így
volt ez valahogy a mi frankfurti szereplé-
sünkkel is. Az apróbb-nagyobb bosszúsá-
gokból, csalódásokból felépülô részvéte-
lünk összességében a magyar kultúra impo-
záns, felemelô képét jelenítette meg. 

Kiss József
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Célba ért a Frankfurt-expressz
Számvetést nehéz készíteni Frankfurtról. Maga az összetett szó igei
része az árulkodó, vagyis inkább a pontos. Vetés volt ez, s az aratás
jó idôbe telik. A magyar jelenlét, az úgynevezett Schwerpunkt, me-
lyet az elmúlt két esztendôben sokan megtanultak a németül nem
beszélôk közül is, azzal, hogy súlypontba, azaz középpontba he-
lyezte a magyar irodalmat és a szélesebben vett kultúrát és ország-
ismeretet, csak megadta a keretet, a lehetôséget, a gyorsulási sebes-
séget.

A továbbiakban látszik majd meg, mit is ért három év tüsténke-
dése, szervezése, túlhajszoltsága vagy éppen helyben topogása, a
nagyratörô tervek és a racionalitás egymásnak feszülése. 

Távolabbra kell állni, hogy jobban rálássunk, vajon mi is történt
1999. október 13. és 18. között a világ e pontján, a Frankfurt nevû
német vásár- és világvárosban, s vajon ment-e az ott töltött idô ál-
tal Magyarország híre-neve elébb. 

Amit már biztosan tudunk az ottani írott sajtóból, de még inkább
a televíziók színvonalas mûsoraiból, s leginkább a Vásár kiváló igaz-
gatójától, a posztjáról most leköszönô Peter Weidhaas igazgatótól:
elégedettek a magyar szerepléssel, gazdag a választék, lenyûgözô az
idegen nyelvre lefordított magyar szerzôk mûveinek nagy száma,
melyet körülbelül hatvan százalékban a kultuszkormányzatok tá-
mogatásai is elômozdítottak. 

Számokat is ismerünk – ha már kettészeltem fentebb a szóössze-
tételt: körülbelül háromszáz sajtóközlemény jelent meg Magyaror-
szágról s a Vásár internetes honlapjáról a magyar információkat tar-
talmazóra is kb. félszázezren klikkeltek át.

És akkor még nem kalkuláltunk a háromszázezer látogató közül
azokkal, akik biztosan felkeresték a bejárathoz közeli hármas épüle-
tet, melynek teljes földszintjén magyar kiállítások illetve könyvstan-
dok voltak, valamint meghallgatták az autentikus magyar népzenét,
táncra perdültek a Tékásokkal,  és a népi iparmûvészek sátrai között
bóklászva vitték haza a nemeztáskát vagy a cserépedényt.

Magyarinvázió? Tényleg az. A Trafó teljes arzenállal vonult ki, s
egy héten keresztül a Tûzoltó utca helyett a bejáratott alternatív
szórakozóhely, a Musounturm speciális közönségének bizonyí-
totta: azonos ízlésû emberek között a földrajzi távolság mit sem szá-
mít. Hazai Attila is elégedett volt: regényét, a most német fordítás-
ban is megjelentetett Budapesti skizo-t nem egyszerûen felolvasás-
sal mutatták be, hanem koreografált színpadi játékban. 

S míg a viták az irodalmi mûvek szerzôinek valamennyi paramé-
terét patikamérlegre téve csaptak össze, egyelôre nem hallottunk ha-
sonlókról a szintén jelentékeny számban képviselt képzômûvészek
körébôl: Eperjesi Ágnes „magzat-fotói” vagy Káldi Kata mûvei, Lak-
ner László betû-szám installációja a kiállítási pavilonban, Komo-
róczky Tamás, Ravasz András, Szarka Péter változatos technikai
alapú, a legfiatalabb generációt szóhoz juttató kiállítása a Palais Jal-
tában igazi csemege volt, ugyanakkor ott voltak a nemzetközi nagy-
ágyúk is: Rippl-Rónai és a még soha útra nem kelt Esterházy-gyûjte-
mény legféltettebb darabjai is. 

Színházba Bécsbôl  átugrott produkcióra, Eörsi István darabjára
éppúgy mehetett a frankfurti színházbarát, mint különleges hangu-
latú magánszínházba, kávéházi asztal mellôl hallgatni meg az Alma
Mahlerrôl szóló monodrámát, német színésznôtôl. A frankfurti
Zsidó Múzeumban Kocsis Zoltán zongorajátékát élvezhették, s
mellé Kertész Imrét hallgathatták az odalátogatók. 

És a focimeccs? A 6:4-re lealázott német kiadós szakemberek? És
a Fábry Sándor-féle dizájn-center, a magunk mögött hagyott múlt
rémséges és használhatatlan tárgyainak vidám katalógusa? 

Kár is sorolni. A több száz esemény csak vaskos katalógusba fért
bele, egy este négy-öt párhuzamos program is kellette magát. A
bôséggel és a kínálat igényességével bizonyosan nem volt tehát
probléma.

A legkényesebb, és a leginkább megjósolhatatlan utóélete feltéte-
lezhetôen a bemutatkozó szerzôk mûveinek lesz. Ugyanígy nehéz
elôre látni, egy-egy magyar kiadó vajon melyik szerzôjét tudja majd
importálni, valódi nemzetközi személyiséggé tétetni. Krúdy, Kosz-
tolányi, Márai, s talán a három kötetnyi, angol nyelvû József Atti-
la-fordítások – nem is rossz a klasszikusok mérlege a fordítások tük-
rében. Kétséges a magyar kiadású, ám idegen nyelven kiadott
mûvek sorsa: ezek a mégoly lelkes segítség ellenére sem tudni, mi-
ként kerülhetnek be a külföldi könyvpiacra. Szerencsésebb kissé,
akinek külországi kiadója van: a PR-gépezet ott jobban mûködik, s
a piac törvényeinek megfelelni igyekvô kiadó mindent elkövet saját
magyar szerzôjéért. Vathy Zsuzsát, Gordon Agátát, Horányi Kata-
lint  – hogy hirtelen csak nôket említsünk – sokfelé hordozta német
kiadója. A már nagynevû triász (Kertész Imre, Nádas Péter, Ester-
házy Péter) illetve a német nyelvterületen nagyon ismert Dalos
György, Eörsi István, Konrád György, Krasznahorkai László, Földé-
nyi F. László  mellé is minden bizonnyal odakerül Bodor Ádám,
Tar Sándor, Garaczi László, Kukorelly Endre neve.

S akiknek még nincs önálló idegen nyelvû kötetük – például Parti
Nagy Lajos, Oravecz Imre, Závada Pál – azokra külön beszélgetés-
sorozat hívta fel a figyelmet a patinás Literaturhausban, mely egy
teljes héten át, átlagban napi három rendezvénnyel (kicsit már a ló
másik oldalára kerülve) szolgálta a meghívott írók bemutatkozásá-
nak minél változatosabb lehetôségét. 

A könyvesek régebbrôl megteremtett kapcsolataik ápolására fordí-
tották idejük legnagyobb részét. Adtak és vettek, láttak és látszottak
– mint már több évtizede. Annyi volt a különbség, hogy most „élô
árucikkeiket” is megmutathatták, s idegen nyelvû, valamint leg-
szebb kiadványaikkal is megjelenhettek. Standjaik „óriáskönyvtár”
polcaiként illeszkedtek egymásba: talán szûkösebben, s a tervnek
alárendeltebben, mint megszokhatták. A mostani tapasztalatokat
már egy év múlva kamatoztathatja a következô magyar rendezô,
szervezô, tervezô. 

A Vásár színes volt, izgalmas, frusztráló, hangos és tömény. De aki
belekóstol, mámoros marad a hasonlíthatatlan élménytôl. S ahogy
a piramisokat, a Niagarát vagy a Mona Lisát, ezt is látni kell élôben
egyszer – „súlypontságtól” függetlenül is. 

-ai

Frankfurti körkérdésünk
A Frankfurti Könyvvásár utolsó elôtti napján, vasárnap, ami persze, bíz-
vást tekinthetô akár utolsónak is, hiszen sokan vasárnap már összecsoma-
goltak, hazaindultak, tehát utolsó vagy utolsó elôtti napján kérdeztünk meg
néhány résztvevôt arról, hogyan foglalja össze maga számára az elmúlt na-
pok frankfurti eseményeit, így vége felé milyen benyomásokkal, milyen érzé-
sekkel készülôdik a hazaútra, mi a véleménye a Frankfurti Könyvvásárról,
a magyar programról, a magyar pavilonról. Az interjúalanyok kiválasz-
tása a közvéleménykutatásban használatos kifejezéssel élve a véletlenszerû
mintavétel alapján történt – a frankfurti nyüzsgésben, sokadalomban, ahol
mindenki állandóan sietett valahova, ha a helyén volt, akkor meg nem ért
rá, mert tárgyalt, dolga volt – ez másképpen nem is történhetett. „Véletlen-
szerû” mintavételünk ugyanakkor elég jól reprezentálja a résztvevôk többféle
típusát, a hivatalos résztvevôt, a kis kiadót, a nagy kiadót, a nem csupán
könyvekkel foglalkozó kiadót, az írót. Íme hát egy csokorban az interjúk.

Budai Katalin,
a Frankfurt ’99 Kht. munkatársa
Bár még az igazi, komoly értékelô visszhangot nem ismerjük, az ed-
dig megjelent sajtóanyag imponálóan gazdag, pozitív hangvételû
méltatások jelentek meg a magyar részvételrôl. Én részt vettem az

M A G Y A R O R S Z Á G  F R A N K F U R T B A N



5 KÖNYV HET´

elôkészítés folyamatában, és így a gyakorlatban látva izgalmasabb,
mint papíron, a tervezgetés fázisában. Erényei és hibái is jobban
megmutatkoznak így, mégis összességében finom elegancia jel-
lemzi a kiállítást, és érdekesség a könyves stand megjelenését. Ezt
persze lehet vitatni és kell is, de úgy gondolom, hogy mi most kí-
vülre mutatunk valamit, és ha a nemzetközi visszhang kedvezô, a
közvélemény elégedett, akkor ennek örülnünk kell. A magunk szá-
mára vonjuk le a tanulságot, és belsô célra hasznosítsuk, de mi ma-
gunk elégedetlenségeinket a szônyeggel, vagy a szônyeg hiányával,
látványosan ne demonstráljuk. Frankfurti részvételünkben szûkebb
területem részben az írói programok és írói részvétel szervezése
volt. Az írói szereplések fô helyszíne a vásár területén kívül levô
frankfurti Literaturhaus volt, ott már szinte zavarba ejtô volt a prog-
ram gazdagsága. Az ott dolgozó német kollégák mondták, hogy
egyszerûen nem hitték el, hogy sikeres lesz a program, hogy hét na-
pon keresztül, naponta három-négy alkalommal különbözô cso-
portosításban vannak a felolvasások, a beszélgetések, a szemináriu-
mok, és hogy erre mindre jön ember. És jöttek. Olykor kicsit tény-
leg zavaró volt, hogy még tart az elôzô program, és már ott várako-
zik a következô közönsége. Voltak ott képzômûvészeti kiállítások,
hangversenyek is, és berendeztünk egy könyvesboltot is a helyszí-
nen, ahol a Magyarországon erre az alkalomra kiadott idegen
nyelvû könyvek teljes választéka megvásárolható volt. A szervezés
hiányosságaira panaszkodóknak igazuk is lehet, de egy ekkora ren-
dezvénysorozatnál ez óhatatlanul elôfordul, csak a programokon
ötvennél több író szerepelt, a hivatalos résztvevôk teljes száma, be-
leértve a technikusokat, munkatársakat, pedig a hatszázat is elérte.
Ekkora méretben a hiányosságok, bakik valószínûsége statisztikai-
lag is nagyobb, de arra utaltam az elôbb, hogy kifelé ne csak az elé-
gedetlenségünket mutassuk, frankfurti szereplésünk megítélésének
ne ez legyen az egyetlen szempontja. Látom, hogy tévés, rádiós
riport készült a jelenlévôkkel, valószínûleg ôk is sokkal többféle
megközelítésbôl tudnak majd véleményt mondani.

Tar Sándor, író
Néha az volt a benyomásom, mintha a frankfurti iroda és a buda-
pesti iroda nem lenne egymással beszélô viszonyban, busszal kel-
lett jönnöm repülô helyett, az itteni szállodát nem értesítették
errôl, és mire kiérkeztem, a lefoglalt szobát kiadták, nem volt szál-
lásom… a szervezôk, a munkatársak leggyakrabban használt kifeje-
zése a „nem tudom”. Ez a tájékozatlanság, információhiány kicsit
rányomta a bélyegét az egészre. Egyébként jó itt lenni.

A külföldi kiadók készséggel fogadtak, ôk mindent megtettek,
amit tehettek, de ez nyilván behatárolt. Kiadóm, a Magvetô Kiadó
igazgatója, Morcsányi Géza tolmácsolt, ha szükséges volt, ami nem
kifejezetten kiadóvezetôi feladat…

Nekem az elsô két napon napi két-három tévéfelvételem volt, ka-
merás emberek környékeztek, nagyon sok interjút adtam, fényké-
peztek, meg minden, de ez valószínôleg a többiekkel is így volt…

Dr. Sós Péter János,
az Akadémiai Kiadó igazgatója
Az Akadémiai Kiadó kicsit más, mint a többi magyar kiadó,
mert nekünk nagyon erôs az exporttevékenységünk. Éves bevé-
telünk durván egyharmadát exportból érjük el. A legtöbb ma-
gyar kiadó magyarul publikál, magyar piacra. Mi jelentôs rész-
ben angolul publikálunk, a teljes világpiacra. Ebbôl követ-
kezôen élô kapcsolatunk van a nemzetközi könyvforgalmazó
cégekkel, és Frankfurt csak egy jeles alkalom arra, hogy nemzet-
közi partnereinkkel tárgyalásokat folytassunk a trendekrôl, az

árainkról, könyveinkrôl. Idén új helyzet volt, hogy teljessé vált
a nagyszótár családunk, errôl tárgyaltunk a forgalmazókkal, a
másik újdonság, hogy a világon egyre inkább elterjed az elektro-
nikus kereskedelem, a különbözô adatbázisokban történô rész-
vételünkrôl tárgyaltunk, a harmadik az állandó, minden évben
meglévô témakör, a nemzetközi méretekben kisebb, helyi ter-
jesztôkkel tárgyaltunk közvetlen könyveladásokról.

Az idei vásár újdonsága az is, hogy több magyar nyelvû kötettel
jöttünk Frankfurtba, éppen Magyarország díszvendégsége miatt. 

Ami Magyarország frankfurti szereplésének megítélését illeti, arról
azt gondolom, hogy óhatatlanul gellert kap, és nem a valós helyze-
tet tükrözi. Aki ismeri Frankfurtot, az tudja, hogy az ottani kínálat-
nak és üzletkötéseknek a kilencven százaléka szakkönyvekbôl, isko-
lai könyvekbôl, tudományos könyvekbôl, közvetlenül használatos
praktikus könyvekbôl áll, és nem több, mint tíz százaléka szépiro-
dalom. Nálunk a felkészülés kilencven százalékban a szépiroda-
lomról szólt, és tíz százalék szólt az egyebekrôl. Pedig a pénz, a
tôke, az üzlet, az érdeklôdés abban a kilencven százalékban van,
amit itt alig említettek. 

A frankfurti megjelenés érthetôen német központú volt. A német
olvasóközönség pontosan olyan, mint minden magasan fejlett fo-
gyasztói társadalomban: a könyvpiacon vannak a sztárok, és van az
összes többi. Bármennyire hihetetlen, a sztárokat pontosan úgy csi-
nálják, mint a popvilágban. Abba pénzt kell tenni, fel kell építeni,
arcot kell adni, reklámozni kell, komoly PR-munka kell, valahol a
sor végén ott van a könyv eladása, ami ezt az egészet finanszíroz-
za. Ami azt jelenti, hogy egy kiválasztott sztárba sok pénzt bele kell
ölni, a többibe pedig nem. Nagyon is jó a helyzetünk, mert mond-
hatjuk, hogy nekünk van négy-öt-hat sztárunk. Mi ebben is túl va-
gyunk reprezentálva nemzetközileg, és ez az élô magyar irodalom
végtelen nagy elismerését jelenti. Ha van buta, méltánytalan, és a
tényeket nem ismerô támadás, az az, hogy a németek miért csak
ezeket ismerik, és miért nem ismerik a többieket is. Ezt csak olyan
ember mondja, akinek fogalma nincs az egészrôl, és nagyon buta.

Szamosi Mariann,
a Falukönyv–Ciceró Kft. igazgatója
Kellemesek voltak a benyomásaink, szép volt a fogadtatás. Jó
lett volna, ha az elôadások a pavilon pódiumán zártabb térben
lettek volna, mert zavaró volt a külsô zaj. Örültem volna, ha a
meghirdetett elôadásokon célirányosabb közönség lett volna,
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mert például azon az elôadáson, ahol a licenc-kérdésekrôl esett
szó, néhány magyar ült és összesen két német, azt sem lehetett
tudni, hogy kiadó vagy kereskedô. Lehetett volna talán többet
tenni a magyarországi és német kiadók egymásra találásáért is,
bár persze tudom, hogy Borbás László (A Magyarország szereplé-
sét szervezô Frankfurt ’99 Kht. frankfurti kihelyezett irodájának ve-
zetôje. – A szerk.) nagyon sokat próbálkozott ezen, és ezért min-
denképpen dicséret illeti. A célt, hogy a magyar irodalom, a ma-
gyar könyvkiadás szélesebb körûen be legyen mutatva, elértük.
De hogy az anyagi erôfeszítésekkel elkészített német nyelvû
könyveinknek mi lesz az utóélete Németországban, azt nem lá-
tom. Szerettem volna, ha A varázsgombóc címû kötetünkhöz,
ami Zauberkloss címmel jelent meg németül, továbbnyomásra
partnert találok, de nem sikerült, és reményét sem látom
egyelôre. Azért néhány jó kapcsolatot sikerült kialakítanunk. 

Votisky Zsuzsa,
a Typotex Elektronikus Kiadó igazgatója
Jó tárgyalásaim voltak, és egy csomó jó gondolat született, azt
persze én már tudom, hogy ezeknek, jó, ha tíz százaléka valósul
meg, de mindenesetre kiadói szempontból is, az adatbázis szem-
pontjából is vannak remények. Az adatbázis az inkább szolgál-
tatói jellegû, és a fô probléma mindig az anyagi támogatottsága.
Most lehetséges, hogy sikerül létrehozni egy kelet-európai pro-
jektet, hogy amit mi összegyûjtöttünk évek alatt, azt tovább tud-
juk adni más országoknak. A technika már kifogástalanul mûkö-
dik, ezután a többi tényleg csak pénzkérdés. Annyira jól mûkö-
dik a rendszerünk, hogy amikor az angliai Bookdata vezetôje
megnézte az itt mûködô rendszerünket, hát elállt a lélegzete is,
mert ô csak tervez ilyet, amit mi már meg is valósítottunk. Adat-
bázis ügyben nagy fordulat következett be, éppen Frankfurtba
indulásunk elôtt alakítottunk egy kft-t, aminek a neve Könyvke-
resô Kft. Most éppen indulok egy tárgyalásra, amin ennek az
adatbázisnak a mélyítésérôl is szó lesz, például a Frankfurt ’99
Kht. honlapjával nagyon sok kapcsolódási pontot kialakítot-
tunk, azok a szerzôk, akiket a frankfurti honlap részletez, élet-
rajzi adatokkal, a mûvek felsorolásával, a mi honlapunkról is el-
érhetôk és vica versa, és azt szeretnénk, ha ez nemcsak erre az al-
kalomra mûködne. Lehet, hogy ez csak az én álmom, de jó kap-
csolataink vannak, és ezért esély van az együttmûködésre Romá-
niával, Lettországgal, Horvátországgal, Csehországgal, Szlováki-
ával, Lengyelországgal.

Kôbányai János, író,
a Múlt és Jövô Kiadó igazgatója
Itt a mi standunkon három német nyelvû kiadványunkat lát-
hatják a látogatók, az egyik a Heller Ágnessel készített in-
terjúkötet, a Biciklizô majom, a másik a Légy áldott címû kö-
tetem, a harmadik a legérdekesebb, egy német szerzôt adtunk
el mi, német kiadónak, Walther Pitsch Reform és ortodoxia
címû könyvét, ami nálunk megjelent, és jön a német kiadás
is. Ez volt a mi frankfurti belépônk. Már korábban felvettük
a kapcsolatot kiadókkal, és most további könyvek várhatók
németül, olaszul, angolul. Hét-nyolc könyv jogának az eladá-
sára számíthatunk. Pap Károly mûveit is mi adjuk ki, most
úgy néz ki, hogy kikerül a nagyvilágba: francia és német ér-
deklôdés van rá. Persze eredményrôl csak akkor lehet beszá-
molni, ha a szerzôdés már alá van írva.

A vásárról szólva: a sajtó nem nagyon hangsúlyozta, hogy
Frankfurt a kiadókról szól és nem másról. Ez a kultúra nagy

cseréje üzleti alapon, tehát a kiadók a saját dolgukat teszik,
köztük mi is. Azt sem tudják sokan, hogy nem a látogatók szá-
mán múlnak az üzletkötések, hanem a nagyon kemény levele-
zésen, tehát ha mi hazamegyünk, elôvesszük a névjegyeket, a
katalógusokat, és nagyon komoly levelezést fogunk folytatni a
jövô Frankfurti Könyvvásárig.  

Novák György,
a Novella Kiadó igazgatója
Szerintem a funkcióját betöltötte ez a kiállítás, a kiadók
standjait nagyon sokan látogatták meg, és mint országpropa-
ganda is jól mûködött, odafigyeltek a német nyelvterületen
ezalatt az egy hét alatt Magyarországra. Mint kiadó, úgy
éreztem, hogy ha megkérdeznek, hogy részt akarok-e venni
ezen a kiállításon, akkor kötelességem úgy válaszolni, hogy
igen, mert végül is az ország mutatkozik be, és ebbe az
olyan pici kiadók is beletartoznak, amilyenek mi vagyunk.
Picik vagyunk, mert évente tíz címet megjelentetô kiadó, aki
nem igazán támogatásokból dolgozik, aki igyekszik olyan
könyvet kiadni, amit hajlandók megvenni, az pici. Többször
kellett módosítanom a kiadásfilozófiánkat, ma már akármi-
lyen szép és jó könyvet adhatnék ki, nem adhatom ki, csak
akkor, ha legalább kilencven százalékosan biztos vagyok
benne, hogy el is fogy. 

Kocsis András Sándor,
a Kossuth Kiadó igazgatója
A Kossuth Kiadó számára ez rendkívül „zaklatott” idôszak
volt, csak azért mert számunkra minden évben a Frankfurti
Könyvvásár a legfontosabb, és mint gondolom, legtöbb kol-
légánk, mi is „Frankfurt” elôtt rengeteg tárgyalást készítünk
elô, és az öt napunk egy ámokfutás tárgyalásról tárgyalásra. A
magyar pavilonról. Azt gondolom, kiemelkedô lehetôség,
hogy mi lehettünk a fôvendég. Nagyon óvatosan fogalmazok,
mert mi itt nem látjuk a visszhangot. Azt hiszem, hogy a köz-
ponti hely, összehasonlítva a svájcival, a portugállal, elfogad-
ható volt és látványosabb is, mint az említett két országé. Sok
program volt, nagyon sok beszélgetés kiváló íróinkkal. Hi-
ányérzetem is van, több vásári eseménynek éreztem volna
szükségét, meg kellett volna mutatnunk a vidámabb, boldo-
gabb arcunkat is. Például a Gimes Együttes a vásár fôterérôl
félórára bejött a standok közé, és egy pillanat alatt olyan han-
gulatot varázsolt ide, amire a legtöbb ember vágyik. 

Ami a kiadók standjait illeti, az már több kívánni valót hagy
maga után. A dizájn érdekes, ugyanakkor a megvalósítás ebben
a térben nem sikerült. Az óriás könyvmakettek ötlete elfogad-
hatónak tûnt, mégis rossz lett a hatás. Aki végigjárja a vásárt,
az láthatja, hogy a dizájnerek két és fél méter magasságban
megfogják a szemet, hogy a látogató arra figyeljen, amit mu-
tatni akarnak neki. A mi standjainkon ezek az óriásmakettek
felkerültek a standok tetejére, ezáltal a látogató tekintetét felve-
zetik a magasba, és abban a pillanatban a látogató egy iszonyú
betonszerkezetet lát csövekkel. Azonkívül költségtakarékossági
okokból nagyon komoly hibát követtek el: a standok között
nem volt szônyeg. A standok között a vendégek poros aszfal-
ton közlekedtek. Rettenetesnek tartom a kiadók elrendezését,
ami, utólag megmondhatjuk, feszültségforrás volt.

Sikeres volt ez a bemutatkozás, de ha picit okosabbak, ügye-
sebbek lettünk volna, még sikeresebb lehetett volna. 

K. J.
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Hangrögzítô 
Günter Grass régi és új élete

Kulcsár Katalin, mûsorvezetô: – A Frankfurti Könyvvásár
írófejedelme Günter Grass volt. Húsz éve suttogják róla,
hogy ott lesz a Nobel-díjasok nagy csapatában. A ráolva-
sás, de inkább a vitathatatlan tehetség segített, s nem utol-
sósorban a Bádogdob mítosza. Aki még nem olvasta, most
megszerezheti. Günter Grass megkoronázása után egy
héttel az Európa Kiadó,
megismételve Szíjgyártó
László '73-as fordítását,
újra piacra dobta a re-
mekmûvet. 

Váradi Júlia: – Vajon a No-
bel-díj után egy írónak másként
kell-e élnie, viselkednie, esetleg ír-
nia, mint azelôtt? Jelent-e valami-
féle megfelelni akarást ez a díj?

Günter Grass: – Tudja, kb.
25 év óta állandóan napiren-
den volt az életemben, hogy
így október táján, a születésna-
pom elôtt 1-2 héttel újra és újra
elkezdôdtek a találgatások:
megkapom-e a Nobel-díjat
vagy nem. Eleinte a berlini tit-
kárnôm idegeskedett miatta,
aztán a lübecki, mert hogy
annyian zaklatták ôket ugyan-
azzal a kérdéssel, hogy igen-e
vagy nem. Kezdetben engem is
izgatott, de én inkább azzal
voltam elfoglalva, hogy ôket és
a családomat megnyugtassam,

hogy van idônk, ki kell várni, amíg beérik. Úgysem lehet erôltetni. 
V. J.: – Egy idô után le is tett arról, hogy reménykedjen?
G. G.: – Nem sokat foglalkoztam vele, és a környezetemben lévô

embereknek is azt javasoltam, hagyjuk az egészet; élvezzük a szép
októbert békében és nyugalomban. Aztán egyszer csak...Már nem
egyszer elmeséltem, de szívesen elmondom magának is, azon a bi-
zonyos csütörtökön a feleségemmel éppen Hamburgba indultunk
a fogorvoshoz, amikor utánunk szóltak a hírrel, azzal, hogy meg-
kaptam. Ekkor Utéval egymásra néztünk, és azt kérdeztük: és
most?! Aztán egyszerre mondtuk: indulás a fogorvoshoz! Így
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kezdôdött az új, illetve így folytatódott a régi életem. Mármint
hogy mindent ugyanúgy csinálok, ahogy eddig, ha ez nem is megy
olyan könnyen.

V. J.: – Miért nem?
G. G.: – Mert túl nagyok lettek az elvárások. Hogy ilyen vagy

olyan kongresszusra menjek, szerepeljek ezen vagy azon a rendez-
vényen, legyek a fôvédnöke ennek vagy annak, és, tudja, a nemet
mondás mûvészetének sohasem voltam nagy mestere. Nehezen tu-
dom visszautasítani a kéréseket. Meg kell tanulnom kiválasztani a
számomra igazán fontos dolgokat. 

V. J.: – Mit sorol legelôre?
G. G.: – Természetesen a munkát. Ezt régimódi , hosszadalmas és

bonyolult processzusként kell elképzelni, amit még computerrel
sem lehetne fölgyorsítani – azzal egyébként nem is rendelkezem –
, tehát az írás az én esetemben egy évekig tartó, magányos tevékeny-
ség, amelynek a kézirat a mindenkori fôszereplôje. 

V. J.: – Nem is az író?
G. G.: – Elôbb a regényhôsök következnek, akiket az író hívott éle-

tre, és akik csak velem vannak beszélôviszonyban. Meg egymással. Ez
szerepel az életemben és a jövôben is a listám legelsô helyén. Ezen
nem akarok változtatni. Az a fehér papírlap az írógépemben eléggé
megterhelô jelenség számomra, így nem vágyom további terhekre. 

V. J.: – Megteheti, hogy visszautasítja a közéleti szereplést?
G. G.: – Kénytelen vagyok, hisz – ha minden igaz – elsôsorban író

vagyok, és csak utána következik minden egyéb, ami ezzel jár. 
V. J.: – Mit gondol, azok a politikusok, akiket az utóbbi években kemény

szavakkal illetett, nem kímélve államelnököt, minisztert vagy bármilyen po-
litikai funkciót, ôk a Nobel-díj után másképpen értékelik-e Günter Grasst,
jobban elfogadják-e a kritikáját?

G. G.: – Amikor kiderült, hogy megkapom a Nobel-díjat, Lübeck-
ben tartottam egy sajtótájékoztatót, ahol nagyon határozott békeja-
vaslattal álltam elô: mindenkit, aki az én kritikám nyomán nem vi-
tapartneremnek, hanem ellenségemnek tekintette magát, arra kér-
tem, most hagyjon fel egy kicsit az irántam táplált haragjával, és
ehelyett próbáljanak meg egy kicsit velem örülni. 

V. J.: – Milyen választ kapott a békejavaslatára?
G. G.: – Egyeseknél, enyhén szólva, nem szökkent szárba kezde-

ményezésem. Tudja, Németország egyes tartományaiban nagyon
nehezükre esik az embereknek, hogy valaminek örüljenek. Én ezért
csak sajnálni tudom ôket. A politikusok pedig különösen érzékeny
embereknek bizonyulnak, akik a legritkább esetben bocsátanak
meg valakinek. Neveket most nem mondok. 

V. J.: – Amikor megkapta a Nobel-díjat, a nyilvánosság elôtt elmondott
elsô mondatainak egyike az volt, hogy Heinrich Böll nagyon örülne, ha tud-
hatná. Sôt, Christa Wolfot, a volt NDK híres írónôjét is emlegetette. Azt
mondta, a díjat szívesen megosztotta volna vele, mert ô is megérdemelte vol-
na. Ezt a szerénység mondatta Önnel, vagy komolyan gondolta, hogy meg-
osztaná a díjat?

G. G.: – Lehet azt mondani, hogy szerény vagyok, sôt azt is, hogy
álszerény. Az az igazság, hogy már jóval korábban, amikor  Német-
ország még két országból állt, és felmerült a Nobel-díj gondolata az
én esetemben, azt akartam javasolni a Svéd Akadémiának, hogy ha
már ennyire döntésképtelenek, cselekedjenek valami politikailag
hasznosat, és osszák meg a díjat Christa Wolf és énköztem. Hiszen
a  hidegháború idején sikerült Németországot politikailag, katonai-
lag, gazdaságilag, szóval  minden szempontból kettéválasztani, csak
az irodalom, a fegyvertelen írók álltak ellen a brutális akciónak. A
szellemi élet képviselôi beszélôviszonyban maradhattak egymással a
határ két oldalán, annak ellenére, hogy az NDK-ban a cenzúra tarolt,
az NSZK-ban meg egy ideig kirekesztették a Brecht-darabokat a szín-
házakból. Épp ezért éreztem volna óriási jelentôségûnek, ha a Nobel-
díj Bizottság akkor, a 70-es évek végén ilyen döntést hoz. Sajnos nem
hallgatták meg a javaslatomat. Talán el sem jutott hozzájuk. 

V. J.: – Többen arra hivatkoznak, hogy Ön, aki a kisebbségek jogait védi,

ahol csak tudja, azért teszi ezt elôszeretettel, mert saját maga is egy kisebbség,
a kasub közösség tagjaként számít német írónak.

G. G.: – Igen, én Lengyelországban születtem, a családom anyai
ága, nagyjából tehát a fele kasub származású. Ez egy egészen kicsi,
szláv maradvány-közösség, kb. 300 ezren vannak: úgy maradtak
fenn, hogy az összes népvándorlást túlélték, nem hagyták el az ott-
honukat, miközben a többiek vándorútra indultak. Ez a közösség
valóban meghatározta a kisgyerekkoromat, és ebbôl következik,
hogy mindig kiálltam a kisebbségekért. Ez befolyásolhatott, amikor
nemrég létrehoztam egy alapítványt, mely a németországi roma és
sinti kisebbségek védelmére alakult. Szörnyû nehéz és hányatott a
sorsuk. Az ilyesmi mindig dühít és cselekvésre késztet. Ami egyéb-
ként a kasubokat illeti, velük nem táplálok ma igazán szoros kap-
csolatokat. Ôk katolikusabbak a lengyeleknél is, és ennek a bigott
vallásnak rendelnek alá mindent. Különben nemrég valami várat-
lan oknál fogva irodalmi díjjal tüntettek ki, aminek persze nagyon
örültem, de amikor az ottani irodalmi társaság elnöke a nekem
szánt laudációt mondta, vissza kellett folytanom a nevetést. Úgy
kezdte, hogy: jól ismerjük a könyveit ennek az embernek, és az az
igazság, hogy azok bizony tele vannak disznóságokkal. Amit pedig
a Jóistenrôl és Szûz Máriáról összeirkál, az nemigen tetszik nekünk.
De mivel minket, kasubokat világhíressé tett, ezért neki ítéltük a dí-
junkat. Végül is nagyon tetszett, hogy ilyen ártatlanok és ôszinték. 

V. J.: – Mit szóltak a Nobel-díjához Lengyelországban?
G. G.: – Az a hír jutott el hozzám, hogy annak a bérháznak a la-

kói, ahol fölnôttem, amikor meghallották, hogy megkaptam a No-
bel-díjat, azonnal jelentkeztek a helyi önkormányzatnál: a házat
sürgôsen renoválják, mert most majd biztosan az egész világról ér-
keznek látogatók, és ilyen állapotban lévô házba be se mennek. Sze-
rintem ez csodálatos reakció. 

V. J.: – Mit gondol, ki kapja meg a Nobel-díjat jövôre?
G. G.: – Nem szeretnék jósolni és tanácsokat osztogatni a Svéd

Akadémiának. Saját maguk is el tudják dönteni a kérdést. Mind-
azonáltal meg kell említenem, még nincsen például kínai Nobel-dí-
jas, pedig kiváló kínai irodalmi alkotásokról tudunk. Sokan nem he-
lyeslik, ha a Nobel-díj Bizottság Európán kívüli írókat jutalmaz.
Arra hivatkoznak, hogy ezen a kontinensen nem ismerik a harma-
dik világ irodalmát. Szerintem ez nem ellene, hanem mellette szól
egy ilyen döntésnek, hisz épp ezáltal lehetne megismerni egy-egy
távoli országot. 

V. J.: – Mit szól hozzá, hogy a budapesti Európa Kiadó, mintha meg-
érezte volna, hogy megkapja a Nobel-díjat, a hír elôtti napon jelentette meg
Az én évszázadom címû könyvét, és a Bádogdobot is újra kiadták.

G. G.: – A magyarokról régen tudható, hogy igen szemfülesek. Az
én évszázadom címû könyvemet igen fontosnak tarom, nagyon
örülök a megjelenésének. Annak is örülök, hogy ôk az idei Frank-
furti Könyvvásár fôvendégei.

V. J.: – A közelmúltban azt nyilatkozta: az irodalomnak provokálnia
kell az olvasót. Ezt hogy értette?

G. G.: – Amikor erre hivatkoztam, akkor bizonyára az Egy távoli
föld címû könyvemrôl volt szó. E mûvem ugyanis – bár ha jól meg-
gondolom, a többi is – azt a célt szolgálja, hogy fölpiszkálja és bá-
torítsa az olvasókat, akik egyre több kommersz irodalmat kapnak.
Az irodalmi folyóiratok, kritikai lapok is azt sugallják, hogy tessék
szórakoztató irodalommal ellátni a közönséget. A fiatal német elbe-
szélôk számára ma már a közepes és kommersz amerikai lektûr a
mérvadó. Ez az irodalom zsákutcája. Természetesen én is azt tar-
tom, hogy a könyvnek szórakoztatnia kell az olvasóját, de úgy,
hogy közben állásfoglalásra kényszerítse, vitára sarkallja, gondolko-
dásra késztesse, szóval provokálja. Enélkül ugyanis értéktelen az ol-
vasmány. A könyvnek megvan az a kiváló képessége, hogy az olva-
sót jó esetben együttmûködésre, úgyszólván közös munkára tudja
rábírni. Én legalább is ezt tartom a legfontosabbnak.
(Elhangzott az Irodalmi Újság 1999. október 23-i számában.

H A N G R Ö G Z Í T Ô
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Amit a kilencvenes években már sza-
badabban lehetett megírni, az koráb-
ban még elég kockázatos volt, de
Gyôrffy nem az a fajta, aki ne nyitná
ki a száját, illetve ne mártaná vitriolba
a tollát, ha a hazugságok ellen kell
szólni. Márpedig ôt leginkább a társa-
dalmi visszásságok felderítése érdekli,
s ezek tisztázásában nem ismer kö-
nyörületet. Szenvedélyes író. Szenve-
délyes az igazságtalanságok ostorozá-
sában. Jelentôs publicisztikai munkás-
sága a bizonyíték rá, hogy mennyire
érdekli sorsunk alakulása a külvilág

különbözô hatásai közepette. Szépiro-
dalmi mûveiben sem tér ki a hétköz-
napok problematikái elôl. Persze más
módszerekkel. Nem a közírói gyors-
fényképekkel, hanem történetekbe
ágyazott ábrázolással, figurák teremté-
sével, lélektani mélységgel.

A Kôorgonák története a közel-
múltba visz, az osztrák határra. Sze-
relem, kétségbeesés, vádaskodás és
egymásba kapaszkodás, múlt-idézés, a
felbomló kapcsolat reménytelensége –
ezt tárja fel izgalmasan, lebilincselô
légkört teremtve az író. A szögesdrót

még ott feszül kelet és nyugat között,
a bekerítettség azonban nem csak va-
lóságos, de a lelkekben is ott van.
Gyôrffy nagy élettapasztalattal vall
errôl a láthatatlan „mûszaki zárról” is.

Az aluljáró hôse Ciren Simon. Bib-
liai nevet visel, jelezve, hogy olyan
ember, aki névadójához hasonlóan át-
veszi más keresztjét. Az író a kisregény
elején példázatban el is mondja a haj-
dani eseményt: a földjérôl fáradtan
hazaballagó Simon útját szegi a vo-
nuló tömeg, köztük a véres homlokú,
meggyötört Jézus nehéz keresztjével.
A katonák ráparancsolnak, hogy ve-
gye át a roskadozó Krisztustól a ter-
het, s vigye egy darabon...

Ezek után Gyôrffy bemutatja a je-
lenkori Simont, a tisztviselôt, aki a
nyomorúságban élô embertársain
akar segíteni, hiszen az a dolga, hogy
felmérje a családi körülményeiket, s
megpróbálja a hivatal útján orvosolni
bajaikat. Csakhogy a megváltás remé-
nye nélkül végzi munkáját. A hamis
kor bürokráciája nem gondoskodást
jelent, csupán kiszolgáltatottságot.
Hiába a felmérés, a jóindulat, ha
nincs meg az anyagi feltétele az em-
berhez méltó életnek. Simon kálvári-

áját az író gazdag történésekbe ágyaz-
va mondja el, olvasmányos stílusa ra-
bul ejti az olvasót.

A harmadik kisregényben is találko-
zunk Ciren Simonnal. Története a kor
legsötétebb bugyraiba vezet, feljelen-
tések, bírósági tárgyalások, nyomo-
zók, megfigyelések, egyszóval a III/III-
as ügyosztály árnyéka vetül hôsünkre.

Az Orpheusz Kiadó jól tette, hogy
ebben a Hármaskönyvben megjelen-
tette Gyôrffy László elmúlt korszakai-
nkat ábrázoló munkáit. Nem árt emlé-
kezni, milyen volt a tegnap, mert kön-
nyen megfeledkezünk róla, márpedig
a feledés nem mindig hasznos.
Ugyanis akkor kevésbé okosan tudjuk
megítélni a mát. És az sem árt, ha a
mai olvasó látja, mit írtak az írók azok-
ban az idôkben, amikor még nem le-
hetett csak úgy, a megtorlás veszélye
nélkül kimondani igazságokat.

Gyôrffy László azok közé tartozik,
akik tisztán láttak a zavaros idôkben
is, és nem féltek közzé tenni tapaszta-
lataikat.

A Hármaskönyv jó olvasmány.
Hasznos olvasmány. Emlékeztetô
olvasmány.

Szakonyi Károly

Három kisregényt bocsátott újra a közönség elé egy kötetbe
gyûjtve az Orpheusz Kiadó. Hármaskönyv, ez a címe a
Gyôrffy László munkáit magába foglaló kiadványnak. A há-
rom mû különbözô idôben került kiadásra. 1980-ban a Kôor-
gonák, 1990-ben Az aluljáró és 1994-ben a Besúgóval társbér-
letben. De a megírásuk dátuma elôbbi. A hetvenes évek elején,
közepén és végén születtek. Nem véletlenül említem ezt, hi-
szen az Olvasó majd látni fogja, hogy bizonyos írói bátorság
kellett kimondani mindazt, amirôl a kisregények szólnak.

Korunk az író
tükrében

„Nyugodtan telepedjenek mögém
is, tudják, én jól viselem, ha látják a
hátamat, nem úgy mint Barthes.
Egyszer meg is jegyezte: irigyel,
amiért ilyen jó viszonyban vagyok
az imágómmal.” 

Ennyi – felütésként, és a félig kint
rekedt várakozók – ôk is félájultak a
megtiszteltetéstôl, akárcsak a már
bent ülôk – megkönnyebbülten rö-
hécselve lépnek beljebb a dugig telt
terembe és keresnek helyet maguk-
nak. A hetvenes éveit taposó szakál-
las hobó pedig, a pulpitus mögött,
beszélni kezd.

Íme Robbe-Grillet, a francia iroda-
lom „élô klasszikusa”, akinek
egy–másfél óra alatt kellene megis-
mertetnie velünk életmûvét: ötven
év regény- és filmtermését, elméle-
tét az „új regényrôl”, mindeközben
nem feledve, hogy ô az elsô elôadó-
ja az október 21-tôl 29-ig tartó Fran-
cia Irodalmi Napoknak. A „találko-
zás és tapasztalatcsere” jelszavával,
az Élet és Irodalom és a Francia In-

tézet közös szervezésében meghir-
detett rendezvénysorozat ambíciója
ugyanis nem kevesebb, mint felvil-
lantani a „francia irodalom sok-
színûségét” (Alain Robbe-Grillet,
Olivier Rolin, Marie Darrieussecq,
Martin Winckler írók és Paul Ot-
chakovsky-Laurens könyvkiadó
meghívásával), valamint bemutatni
„az írott szó és a vetített kép viszo-
nyát” (a Madame Bovary, Az élet dol-
gai, A szép fogolynô és más filmek ve-
títésével.)

A vendég tehát beszél. Látszólag
esetlegesen, csapong, cseveg, sztori-
zik. Beckett, Duras, Balzac, Camus,
Claude Simon, Sartre. Nathalie Sar-
raute, aki három napja – csaknem
százévesen – meghalt. Háború, el-
lenállás, a tradicionális regény vál-
sága, az „új regény” formálódása.

„Két veszély fenyegeti a világot: a
rend és a rendetlenség” – idézi Paul
Valéryt. Lassanként összeáll egy
kor, egy szemléletmód, egy világ-
kép: egy személyiség. Robbe-Grillet

láthatólag imádja a meglepetéseket,
antinómiákat. Író-rendezô, aki ere-
deti szakmáját tekintve trópusi be-
tegségekkel foglalkozó biológus. Az
„új regény” teoretikusa. E teória
alappillére a regény attribútumainak
– kronológia, hôsök, „magabiztos”
narrátor – tagadása. Megkérdôjelezi
a realizmus realitását. A Minuit Kia-
dóhoz kötôdik, mely a német meg-
szállás alatt más kiadók által nem
publikált mûveket jelentet meg,
hogy aztán – kiadótól merôben szo-
katlan módon – eladás helyett re-
pülôrôl szórja szét ôket az ellenál-
lók között. Meggyôzôdése, hogy a
mûvész a nem létezô közönségnek al-
kot: a létrejött mû teremti meg kö-
zönségét. Majd, valamikor. Lásd
még – Van Gogh.

Aztán észbekap: ejtenie kéne né-
hány szót a néhány perc múlva ve-
títésre kerülô filmjérôl, A szép fo-
golynôrôl is. Az 1983-as filmet –
melynek író-rendezôje – „sztori”
szinten egy antik legendát feleleve-
nítô Goethe-ballada, A korinthusi
menyasszony inspirálta. Szinopszisa
valahogy így hangozhatna: „ Ifjú
beleszeret gyönyörû, szôke leányba,
akirôl kiderül, de legalábbis gyanít-
ható, hogy halott. Ahhoz, hogy a fi-
atalok egymáséi lehessenek, vámpír-
csókok, spiritiszta machinációk, bo-
szorkányságok szükségeltetnek.”

Megtudunk még néhány „mûhely-
titkot” : a film mindössze 17 nap
alatt készült el, minimál-költségve-
téssel, a „Magritte-képek” pedig a
festô özvegyének engedélyével ké-
szült hamisítványok.

A filmben ugyanis René Magritt
festményei kelnek életre (halálra...).
A címadó, A szép fogolynô, melyen a
tájba helyezett festôállványon lévô
kép éppen azt a tájrészletet ábrá-
zolja, amelyet az állvány eltakar,
emblematikus: Robbe-Grillet volta-
képpen az egész filmben életet és
halált, valóságot és illúziót, ébrenlé-
tet és álmot játszat egymásba. Van-e
átjárás élôk és holtak világa között?
Mikor vagyunk ébren, és mikor ál-
modjuk csak? Hányszor lehet meg-
halni, újjászületni, mintha-felébred-
ni? Ezeket a „határkérdéseket” fe-
szegeti a film – játékosan, ironiku-
san, parodisztikusan, borzonga-
tóan, erotikusan.

Mi meg, ha van kedvünk, eltöp-
rengünk rajtuk – 1983-ban, vagy
épp 1999-ben. Hálásan, hogy végre
kérdéseket intéznek hozzánk, nem
kinyilatkoztatásokat. Mert Robbe-
Grillet egyik kedvenc antagonizmu-
sával élve: igazság és szabadság ki-
zárják egymást; minthogy aki az
elôbbi letéteményeseként beszél,
veszélybe sodorja az utóbbit.

Szellô Júlia

„Jó viszonyban vagyok
az imágómmal”
Robbe-Grillet a Francia
Intézetben
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Könyvtár a
kulisszák mögött

Az Országos Színháztörténeti Mú-
zeum és Intézet könyvtárát felte-
hetôleg csak a szakmabeliek ismerik.
Olyan titokzatos világ ez a beavatat-
lanok számára, mint a színházi ku-
lisszák mögötti. Mi, „kívülállók”
szinte semmit sem tudunk errôl a
gyûjteményrôl. Csalló Erzsébet osz-
tályvezetôt nemcsak az intézmény, a
könyvtár múltjáról, hanem jelenérôl,
titkairól is faggattuk...

– Maga a Színháztörténeti Mú-
zeum 1952-ben jött létre, aztán
1957-ben alakult át Színház- és
Filmtudományi Intézetté, amikor
is ide került a Színház- és
Filmmûvészeti Szövetség könyv-
tára és dokumentációs anyaga.
1991-tôl mûködünk országos ha-
táskörû intéményként. A múze-
umi egységhez tartozik a fotóar-
chívum, a kézirattár, a színházi, a
képzômûvészeti és bábgyûjte-
mény, az emléktár, a scenikai, a
színlap-, a hang- és videótár. Az
intézet számítógépes adattárában
egészen a mai napig nyomon kö-
vethetôk, hogy egy színész mikor,
hol, mit játszott, vagy hogy egy-
egy szerepet – például a Rómeo és
Júliát – az elmúlt idôkben hol, kik
játszották, hol jelent meg kritika a
játszott elôadásokról.

Az intézet könyvtára úgyneve-
zett szakkönyvtár, speciális a
gyûjtôköre. Jelenleg az állomá-
nyunk 41 000 szakkönyvbôl, 21
000 szövegkönyvbôl, 4000 szakfo-
lyóiratból áll. A mi állomá-
nyunkba tartozik a dokumentáció
– például a szerzôdések, a színhá-
zakkal, az elôadással kapcsolatos
dokumentumok is.

– Kik a visszatérô látogatóik?
– Elsôsorban a színházi szakmá-

ban dolgozók, kutatók, a kritiku-
sok, illetve azok, akik bölcsésznek,
vagy színházi pályára készülnek.
Felvételi és vizsgaidôszakban a böl-
csészek és leendô bölcséshallgatók,
de arra is volt már példa, hogy idôs
hölgyek, urak jöttek be, hogy fia-
talkoruk sztárjairól tudjanak meg –
utólag – számukra fontos dolgo-
kat... Amikor például Szeleczky
Zita itthon járt, számos ilyen láto-
gatónk volt. A könyvtár egyébként
korlátozottan nyilvános – könyv-
kölcsönzés nincs a nagyközönség
számára –, azaz csak a szakmabe-
liek vihetnk ki tôlünk könyveket,

ám a dokumentumokba és az adat-
tárba – itt helyben – bárki betekint-
het. A plusz szolgáltatásokért, pél-
dául a fénymásolásért, természete-
sen fizetni kell...

– Említette, hogy az állomány je-
lentôs részét teszik ki a szövegköny-
vek... Hogyan kerül ez a könyvtár-
hoz?

– Semmiféle törvényben szabá-
lyozott kötelezettségük nincs a
színházaknak arra, hogy egy-egy
elôadás dokumentációját (szöveg-
könyvét, rendezô-, ügyelô-, súgó-
példányát) átadják az Országos
Színháztudományi Múzeumnak,
illetve könyvtárának. Egyes szín-
házak könyv- és dokumen-
tumgyûjteménye az Országos Szé-
chényi Könyvtár Színháztörté-
nelmi Tárába kerül, mások hoz-
zánk... Nagyon sok múlik az ilyen
állomány gyarapításánál azon,
hogy az egyes színházakban dol-
gozó rendezôasszisztenseknek,
mûvészeti titkároknak eszükbe ju-
tunk-e. Ezért bizonyos területeken
hiányosságaink vannak... Egyéb-
ként a legtöbb színháznak van sa-
ját „gyûjteménye”, ahol a saját
színházukkal kapcsolatos doku-
mentumokat – a szövegköny-
vektôl egészen a szerzôdésekig –
ôrzik, ám az anyag feldolgozására
nincs idô, sem szakember.

A Nemzeti Színház könyv- és
dokumentumgyûjteménye pél-
dául a Várszínházban kapott he-
lyet, hiszen 1837-tôl, a színház
épületének felépülésétôl a gon-
dos elôdök minden, a nemzet
színházával kapcsolatos anyagot,
tárgyi emlékeket megôriztek.
Egyedülálló kulturális érték vol-
tára utal, hogy Hevesi Sándor ja-
vaslatára 1925-ben az akkori köz-
oktatási tárca elrendelte a Nem-
zeti Színház Múzeumának meg-
szervezését...

– Ha már a múltat említi, idekínál-
kozik a kérdés: elôfordult-e a rég –
vagy a közelmúltban, hogy neves szín-
házi szakember – rendezô, színész –
önökre hagyományozta volna a pá-
lyájával kapcsolatos dokumentumo-
kat, illetve a könyvtárának kisebb-na-
gyobb hányadát?

– Az intézmény elsô igazgatójá-
nak, Staud Gézának – a neves szín-
háztörténésznek és számos szín-
házelméleti folyóirat szerkesztôjé-
nek – magánkönyvtára jelentôs ré-
sze a könyvtárunkba került. Rátkai
Márton, Major Tamás – jórészt írók

által dedikált – könyveibôl, és a
nem olyan rég elhunyt Simon Zsu-
zsa könyvtárából is kerültek hoz-
zánk kötetek, dokumentumok.

– Úgy tudom, egy idôben kiadvá-
nyok – elméleti folyóiratok, periodi-
kák, szakkönyvek kiadásával is foglal-
kozott az intézmény... A mai magyar
könyvpiacon – úgy látszik – nincs iga-
zán gazdájuk a színházzal kapcsola-
tos elméleti kiadványoknak. Míg a
hatvanas évek elején például Hont Fe-
renc szerkesztésében és az intézet szín-
háztörténeti munkaközösségének kö-
szönhetôen megjelent a Magyar Szín-
háztörténet címû kézikönyv, vagy
olyan színházelméleti folyóiratok,
amelyek a magyar színházi szakmá-
nak adtak rálátási lehetôséget a hazai
és a világ színjátszására, addig ma-
napság mintha nem lennének jelen a
szakmai kiadványok megjelentetésé-
ben.

– Valóban nagyon korlátozottak
a lehetôségeink. Persze azért mos-
tanában is adunk ki könyveket –
legutóbb például Madách Az em-
ber tragédiája címû mûvének lát-
vány- illetve díszletterveit jelentet-
tük meg egy reprezentatív album-
ban (Színrôl-színre, Látványtervek
Madách Az ember tragédiájához
címmel) egy kiegészítô bibliográfi-
ával (Madách tragédiája a világ
nyelvein és színpadain), és néhány
szakmai folyóirat is megjelenik
még a gondozásunkban. Évente
négy alkalommal továbbra is meg-
jelentetjük a Világszínház címû pe-
riodikát és – anyagi lehetôségeink
szerint – a Színháztudományi Szem-
lét is... Az utóbbi években – a ritka
megjelenés miatt – általában tem-
atikus számok készülnek. A
legutóbbi szám a bábmûvészetrôl,
az azt megelôzôek a magyar szín-
játszás 200 évérôl, illetve a keleti
színházakról szóló összeállítások
voltak... A kiadványok között
olyanok is akadnak, amelyek az
intézet szakembereinek segítségé-
vel, ám nem az intézmény anyagi
hozzájárulásával készülnek. Egy-
ébként a pénzhiányban nem a
könyvkiadási profil eljelentéktele-
nedése a legfájdalmasabb, hanem
az, hogy mivel nem tudunk rend-
szeresen jelen lenni a színházi fo-
lyóiratok nemzetközi véráramá-
ban, s az ilyen szakkiadványok be-
szerzésére sincs pénzünk, „csere-
ügyleteket” sem tudunk bonyolí-
tani, így a külföldön megjelenô la-
pokhoz is bizonytalanul jutunk

hozzá. Jórészt a külföldi kulturális
képviseletek jóindulatán múlik,
bekerül-e a gyûjteményünkbe egy-
egy periodika... Ez annál is szo-
morúbb, mert évekkel ezelôtt 80-
féle külföldi szakfolyóiratra tud-
tunk elôfizetni, míg ma csak hatra
telik, ugyanakkor a színházi szak-
emberek nem tartoznak a jól meg-
fizetett értelmiségiek közé...

A Könyvhét kérdéseit
T. Puskás Ildikó tomácsolta

Arcról arcra

A Terézvárosi Napok címû – im-
már hagyományos és nagyszabású
– kulturális eseménysorozat egyik
nyitórendezvénye volt Keleti Éva
fotómûvész Thália Színház-beli
minitárlatának megnyitása. Az
Életmû-díjas fotós „mûködési te-
rülete” a magyar színház világa,
„tárgya” a SZÍNÉSZ. Keleti Éva
képein ÔT láthattuk: alakítás köz-
ben, és elhíresült szerepeiben, oly-
kor pedig civilként. Kálmán Györ-
gyöt, Gábor Miklóst, Gobbi Hildát,
Pécsi Sándort, Bilicsi Tivadart, Szat-
mári Istvánt, Ruttkai Évát, Latino-
vits Zoltánt – s a méltatlanul és ha-
mar elfeledett Temessy Hédit –,
Kernt, Almási Évát, Gálffi Lászlót,
Reviczky Gábort, Kállai Ferencet,
Tordai Terit, Egri Katit, a magyar
színészet már nem élô, illetve ma
is köztünk lévô nagyságait – nem
a mai, „lesipuskás” technikával,
hanem a nagyoknak, a halhatatla-
noknak kijáró „portréfestôi” alá-
zattal örökítette meg...

Persze, lehet hogy sokan azt
mondják: a színész arca önmagá-
ért beszélô, hálás „téma”, hogy
népszerû, ismert embereket fo-
tózni könnyû, hiszen a publiku-
mot mindig is érdekelték a sikeres
emberek „intim” pillanatai... Ke-
leti Éva ellenállt a csábításnak:
nem a pillanatot, hanem „modell-
jei” személyiségét örökítette meg.
S ezek a képek ettôl idôtállóak...
Azoknak is érdekesek lehettek,
akik soha nem látták színpadon
például Latinovits Zoltánt, vagy
Gábor Miklóst, hiszen az alkotó
ember mindenkori magányáról
(is) árulkodtak... A mai, vizuálisan
túlingerelt világban szívet gyö-
nyörködtetôek Keleti Éva fekete-
fehér fotói. Szép rajtuk a fény és
az árnyék, szép a mozdulat és szép
az EMBERI ARC...

– show 
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F O L Y Ó I R A T S Z E M L E

A
Nappali
Ház
a Frankfurti Könyvvásárra né-
met és angol nyelvû számot je-
lentetett meg, én mégsem erre,
hanem a nyáron megjelentre
hívnám fel a figyelmet. A 11.
évfolyamában járó mûvészeti és
irodalmi szemle ezúttal sem
okoz csalódást, a szerkesztôk-
nek ismét izgalmas és érdekes
számot sikerült összeállítaniuk.
Megindul az áradás címmel
Ozsda Erika interjúját olvashat-
juk Ágenssel. A mûfajilag beso-
rolhatatlan, sajátos zenei vilá-
got képviselô énekesnô alkotói
módszerérôl és eddigi fellépése-
irôl vall. Keith Haring amerikai
pop art képzômûvész a New
York-i metrók üres reklámfelü-
leteinek telarajzolásával, festé-
sével különleges graffiti mûve-
ket alkotott. Az ötlet születésé-
rôl és alkotói módszerérôl egy-
aránt beszámol a Felszálló ág-
ban címû írásában, amelybôl az
is kiderül, cseppet sem volt ve-
szélytelen a metrófestés. Mint
írja: „Arra is volt példa, nem is
egyszer, hogy megbilincselve
bevittek az ôrsre, ahol aztán a
bekísérô rendôr legnagyobb
megrökönyödésére kiderült,
hogy a környék összes kopója
rajong a mûveimért, s alig várja,
hogy kezet rázzon velem.” Se-
bôk Zoltán a két orosz szárma-
zású konceptmûvész, Komar és
Melamid alkotói korszakait mu-
tatja be. A két mûvész nemcsak
a lelkek adására és vételére lét-
rehozott cégükkel hökkentette
meg a világot, legalább ekkora

figyelmet keltett a különbözô
országok leginkább és legke-
vésbé kedvelt képeinek megfes-
tése is. A képek úgy készültek,
hogy közvéleménykutatást tar-
tottak arról, egy-egy náció tag-
jai milyen festményt tartanak a
legideálisabbnak és a leginkább
zavarónak, majd a beérkezett
válaszok feldolgozása után a
legnépszerûbb (illetve legnép-
szerûtlenebb ) motívumok és
színek felhasználásával elkészí-
tették a „többség” ízlését tük-
rözô festményeket. Az akció
kapcsán óhatatlanul az ember
eszébe jut Erdély Miklós De-
mokratikus festmény happe-
ningje...  A Nappali Ház
1999/2-es számában helyet kap-
tak Kemény István, Borbély
Szilárd, Imreh András és Vörös
István versei, valamint Tar Sán-
dor novellája is. A Karl Kraus
rovatban Garaczi László Költôk
a cicaszéken címmel elmélkedik
az író szerepérôl.

A
Kalligram
szeptemberi száma kis országok
irodalmának szentel megkülön-
böztetett figyelmet. Förjar (Fe-
röer szigetek), az Izland és Nor-
végia partjai között elterülô szi-
getcsoport irodalmából válogat
a Stockholmban élô Mervel Fe-
renc, aki nem csak fordította a
közölt írásokat, de rövid beve-
zetôt is írt eléjük. Az összeállí-
tást a lett és litván szépiroda-
lom néhány alkotása követi az
erdélyi Bán Péter átültetésében.
A Kalligram három további írá-
sára hívnám még fel a figyel-
met. Hannes Böhringer Mi a fi-

lozófia címû elôadássorozatá-
ból ezúttal a Plótinoszt bemu-
tató írást közlik a szerkesztôk.
Klaus Goch Nietzsche – a nôk-
rôl címmel válogatott a német
filozófus mûveibôl. Goch, aki
Nietzsche életmûvének alapos
ismerôje, kommentálja is a ki-
válogatott szövegrészleteket.
Benyovszky Krisztián érdekes
kísérletre vállalkozott, amikor
három magyar regényíró
(Kaffka Margit, Ottlik Géza és
Talamon Alfonz) egy-egy mûve
segítségével a a múltnak a nar-
ráció segítségével történô fel-
idézését vizsgálja. Az Emléke-
zés és narráció három modellje
címet viselô esszé szerzôje meg-
állapítása szerint a filozófia, a
lélektan és az irodalomelmélet
határmezsgyéjén mozog.

Mint már megszokhattuk, 

a
Café
Bábel
ismét tematikus számot adott
ki, ezúttal a vizet állítva közép-
pontba. Parti Nagy Lajos szó-
cikke vezeti be a lap írásait,
Pázmány stílusában. Az össze-
állításban helyet kapott Feren-
czi Sándor pszichoanalitikus-
nak 1924-ben publikált, A filo-
genetikai párhuzam címû tanul-
mánya, mely azt az elméletet
fejti ki, miszerint alapvetô vá-
gyunk realizálódik a nemi ak-
tusban, hogy visszajussunk az
anyaméhbe, a születés elôtti
introiciált tengerbe. Ferenczi
tanulmányához kapcsolódik
Hidas György írása, amely bio-
analitikus fantáziának minôsíti
a magyar Freud-tanítvány felté-
telezését. Hidas írásának érde-
kessége, hogy ismerteti az
ôsünk két lábra emelkedését
magyarázó vízimajom-elméle-
tet. Ezt az elképzelést 1960-ban
Alister Hardy tengeriemlôs-ku-
tató fogalmazta meg, majd Ela-
ine Morgan író dolgozta ki. A
vízimajom-elmélet szerint em-
berôseink egymillió évig élhet-
tek tengeri környezetben, ezzel
megmagyarázható – egyebek
mellett – szôrtelenségünk, az
orrlyukak lefelé nézése és a bú-
várreflex is. Aki többet szeretne

tudni errôl az egyre inkább el-
fogadott teóriáról, az olvassa el
Csányi Vilmosnak a Vince Kia-
dónál nemrég megjelent Hu-
mánetológia – Az emberi ter-
mészet címû könyvét. Fónagy
Zoltán Széchenyi, Wesselényi
és a nagy pesti árvíz címû írásá-
ban elemzi a két ismert politkus
és a víz kapcsolatát. Az 1838
márciusában bekövetkezô ter-
mészeti csapás során mind a
ketten betegek voltak, de míg
Wesselényinek megsokszorozta
erejét a segíteni akarás, addig
Széchenyinek a depressziója
újult ki. Fónagy elemzése az
„árvízi hajós” és a „legnagyobb
magyar” a katasztrófa idején ta-
núsított viselkedésérôl azzal zá-
rul, hogy: (...) a szereplôk a kü-
lönleges szituációban különö-
sen mélyreható pillantást vet-
hettek önmagukba, s szembe-
sültek „nemes szívvel, nagy és
bátor lélekkel, [...] úgyszinte a
hiúság balgaságával is”.

A
Replika
37. száma az Iskolapróza címet
viseli, amely a lapban közölt
Takács Géza-tanulmányra utal.
A szerzô az Alternatív Közgaz-
dasági Gimnázium (AKG) ta-
nára, írásában az iskola mûkö-
dését vizsgálja kritikus szem-
mel. Takács meglepô ôszinte-
séggel ismerteti az intézmény
életében elôforduló problémá-
kat. A szabad szellemû iskolá-
ban, amelyben nem csak szlo-
gen, hogy a tanuló áll a közép-
pontban, épp deklarált elvei
miatt gyakori a tanár–diák
konfliktus. A tanulmány érdek-
feszítô olvasmány egy nem
mindennapi és méltán híres li-
berális iskola pedagógiai prog-
ramjáról és mindennapjairól.
Árpád von Klimó, a berlini
Humboldt Egyetem tanára a
Szent Jobbról közöl tanulmányt,
amelyben egyrészt az ereklye tör-
ténetét ismerteti, másrészt a
hozzá köthetô nemzeti–vallási
funkció változásait. Turi László
Net-sajtó Magyarországon: új
média, régi gondok címû írásá-
ban az internetes lapok helyzetét
és kilátásait vizsgálja.

Habe

Vízimajom-elmélet
A kulturális folyóiratok piacán zavarba
ejtô bôséggel találja magát szembe az ol-
vasó. A piac nem is lenne képes eltartani
ennyi lapot, azonban a különféle pályá-
zati támogatási formáknak köszönhe-
tôen a választék lenyûgözô, a fôvárosi és
vidéki mûhelyek életképességérôl árulko-
dik. Ajánlónkkal egy-egy érdekesebb lap-
számra kívánjuk felhívni a figyelmet.
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A magyar könyvszakma
1945-ig semmiféle kollektív-
szerzôdést nem ismert. Most
ennek is eljött az ideje: a
könyvszakma érdekképvise-
leti szerve a Magyar Könyv-
kiadók és Könyvkereskedôk
Országos Szövetsége 1945
végén elôbb az írók érdek-
képviseleti szervével, a Ma-
gyar Írók Szövetségével, ezt
követôen a könyvkiadói és -
kereskedelmi alkalmazotta-
kat tömörítô Magyar Magán-
alkalmazottak Szabad Szak-
szervezete grafikai szakosztá-
lyával írt alá kollektív
szerzôdést.

Az Írószövetséggel kötött
kollektív szerzôdés kizárólag
szépirodalmi mûvek kiadá-
sára vonatkozott és jórészt
az addig az írók és a kiadók
között (érdekképviseleti
szerv nélkül) „spontán” azaz
a kapitalista fejlôdés során
kialakult gyakorlatot szente-
sítette. Immár kollektív
szerzôdés rögzítette, hogy az
írói honoráriumot a fûzött
könyv bolti árának meghatá-
rozott százalékában kell
megszabni, amely eredeti
mûvek esetében 12 százalék-
nál kevesebb nem lehet, ki-
véve a kezdô író elsô köny-
vét, amelyet 10 százalékban
szabott meg. A fordítás ho-
noráriuma: prózai mûvek: 2
százalék, különleges szakis-
meretet igénylô szöveg és
versek: 5 százalék. A honorá-
rium összege tehát változat-
lanul a könyv árától, végül is
az eladott könyvmennyi-
ségtôl függött, mégis azzal a
változtatással, hogy a kézirat
átadásakor a várható összho-

norárium egyhatodát ki kel-
lett fizetni, a többit változat-
lanul a könyv fogyása ará-
nyában. Vadonatúj kötele-
zettséget rótt a kollektív
szerzôdés a kiadókra,
amennyiben a kiadók ettôl
kezdve kötelesek voltak min-
den olyan mû után, amely-
nek szerzôje az Írószövetség
tagja volt, a honorárium fo-
lyósításának arányában an-
nak fél százalékát az Írószö-
vetségnek befizetni. A
szerzôdés a gyakorlatban fel-
merült vitás kérdések eldön-
tését a két szerv tagjaiból
álló paritásos választott bíró-
ságra bízta.

A szakszervezet és az egye-
sület közötti kollektív
szerzôdés tíz kategóriájú
munkabérskálát rögzít. Az I.
kategóriába 560-tól 700 fo-
rintig fizetéssel az osztályve-
zetôt, a fôkalkulátort, a fe-
lelôs üzletvezetôt, a belvá-
rosi, vagy fôútvonalon lévô
fióküzlet szakképzett ve-
zetôjét, a X-be 100-tól 145
forintos bérrel a 18 éven
aluli 4 középiskolát végzett
(ez ma 8 általánosnak felel
meg) kezdôket sorolta. A
bérrendszer szolgálati éven-
ként 2 százalékos korpótlé-
kot írt elô, a szolgálati idôbe
beszámítva a bárhol, bármi-
lyen munkakörben végzett
munkát.

Nagyon részletesen foglal-
kozott a kollektív szerzôdés
az utazók (üzletszerzôk, ügy-
nökök) bérezési feltételeivel,
akik a 600-700 forintos alap-
fizetésen kívül jutalékot, to-
vábbá túlóraátalányt, élelme-
zési, mintabôrönd-szállítási,

telefon-, posta- és egyéb
költségtérítést kaptak, sôt ju-
talék abban az esetben is járt
nekik, ha a vevô, akit az
utazó rendszeresen látoga-
tott, a megrendelést közvet-
lenül küldte be.

Vázolva egyesületünknek a
hatóságokkal való kapcsola-
tát, kénytelenek vagyunk
elôre bocsátani, hogy az
egyesület eddigi több, mint
hét évtizedes története a ha-
tóságokkal vívott (rendsze-
rint eredménytelen) csatáro-
zások története is. Most
azonban sok jel arra mutat,
hogy új szelek fújdogálnak:
az elsô szabad könyvnap
megnyitóján részt vett úgy-
szólván a teljes kormány, és
Kállai Gyula miniszterelnök-
ségi államtitkár nagyon biz-
tatóan vázolta a könyv-
szakma jövôjét. Amikor pe-
dig Keresztury Dezsô kul-
tuszminisztert arra kérték,
nevezzen ki a minisztérium-
ból valakit, „aki a szakma
legsürgôsebb ügyeiben támo-
gatólag rendelkezésre áll és a
különbözô hatóságoknál jo-
gos kéréseinket rövid úton és
hatékonyan támogatja”,
azonnal intézkedett, meg-
bízva Kardos László minisz-
teri osztálytanácsost, a
mûvészeti osztály vezetôjét
erre a feladatra.

Az elsô kérés arra irányult,
hogy az egylet hivatalos
közlönyének, a Corvinának
heti megjelenéséhez utalj-
nak ki több papírt. Jelentôs
vívmányról számolt be az
1946-os közgyûlésen Keéri-
Szántó Andor ügyvezetô-el-
nök. Sikerült ugyanis elér-
nünk, hogy az egyes minisz-
tériumok az általuk ki-
adandó, a könyvszakmát
érintô rendelet-tervezeteket
véleményezésre megküldjék
az egyesületnek. Ennek kö-
vetkeztében a könyvet mint
különleges árucikket sok
esetben kivették a tervezett
rendelet hatálya alól (leltá-
rozási rendelet, haszon-

kulcs-számítási elôírások,
adózási szabályzat stb.).

Teljes siker koronázta az
egyesületnek a postai díjsza-
bás mérséklésére indított ak-
cióját. A közlekedési minisz-
ter 1946. szeptember 30-i
rendelete értelmében a
nyomtatványként feladott
könyvek és könyvjegyzékek
számottevô tarifakedvez-
ményt kaptak, ezt követôen
pedig a tankönyvek postai
szállítására újabb nagyará-
nyú kedvezményt engedélye-
zett a miniszter.

A könyvszakma történeté-
ben új jelenség volt, hogy
1945. június 1-jétôl, tehát az
infláció utolsó szakaszában
az egyesület keretében létre-
jött a Budapesti könyvkiadók
és könyvkereskedôk adóközös-
sége, 15 fônyi demokratiku-
san megválasztott vezetôség-
gel, élén Keéri-Szántó An-
dorral, mint függetlenített
tisztségviselôvel. Ez azt je-
lentette, hogy az adóközös-
séghez tartozó cégek a Pén-
zügyminisztériummal létre-
jött megállapodás alapján
nem külön-külön, hanem az
adóközösség útján fizették
be a forgalmi, a kereseti, a jö-
vedelmi és a társulati adóju-
kat. Ez a megoldás sok szem-
pontból elônyös volt mind-
két félnek, úgy, hogy az adó-
közösség – túlélve az egyesü-
letet – a könyvszakma teljes
államosításáig mûködött.

A levéltári dokumentumok
egyértelmûen azt bizonyít-
ják, hogy a Pénzügyminiszté-
rium illetékesei megértést ta-
núsítottak a könyvszakma
iránt, a kultuszminisztérium,
a Tudományos Akadémia és
az Írószövetség támogatását
élvezve az egyesület kérésére
több ízben mérsékelték az
adókulcsot. Csak az volt a
szépséghiba, hogy ezeket az
elônyöket csaknem teljes
egészében a fôvárosi cégek
élvezték, a vidékiek csak igen
kis mértékben.

Varga-Neubauer Sándor

Kollektív
szerzôdések,
hatósági kapcsolatok
1945–1948

FEJEZETEK A  MAGYAR KÖNYVSZAKMA TÖRTÉNETÉBÔL
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Az egyik legnagyobb hazai könyvkiadó, a
Kossuth nem a fôváros manapság divatos
irodaház-negyedében, hanem a város kapu-
jában, Újpesten található. Ráadásul társbér-
letben élnek itt, más könyvmûhelyekkel és
kereskedelmi cégekkel. Kocsis András szo-
bája sem hivalkodó, mestersége „címerei”,
az általa vezetett kiadó könyvei, kiadványai
találhatók itt zárt könyvszekrényekben, nyi-
tott könyvespolcokon.

Könyvhét: – A Kossuth névhez nagyon so-
kakban – fôleg az érettebb korú olvasóközönségben
– a „pártkiadó” ragadványnév rögzült. Nem volt-
e nehéz ezzel a névvel „új életet” kezdeni a politikai
rendszerváltás utáni években?

Kocsis András Sándor: – A régi Kossuth
az ideológiai kiadványok mellett, igen sok és
sikeres ismeretterjesztô könyvvel volt jelen
az állami könyvpiacon. Az ismeretterjesztô
profilt megôriztük. Ebbôl léptünk tovább az
úgynevezett népszerû ismeretterjesztés, il-
letve a szakkönyvek kiadása felé. 1994-ben
harmincnégy kiadói boltunk mûködött
szerte az országban, a kort messze me-
gelôzve, az úgynevezett franchise-rendszer-
ben. Mára az egyik legnagyobb számítás-
technikai szakkönyvkiadóvá váltunk. Meg-
vallom, hogy az 1957 óta használt Kossuth
nevet már csak azért sem lett volna indokolt
„lecserélni”, mert az olvasók, a könyvvásár-
lók részérôl soha nem éreztünk semmiféle
elôítéletet. Ilyesfajta fenntartásokkal legin-
kább a politika oldaláról találkoztunk...
Mára, azt hiszem, ezt az ellenérzést is sike-
rült legyôznünk, hiszen egy olyan kiadóra,
amely különféle sikeres egészségügyi isme-
retterjesztô kézikönyvekkel, számítógépes ki-
adványokkal, vagy éppen a Bibliának, La
Fon- taine meséinek, Madách Az ember tragé-
diájának (kétnyelvû) kiadásával, a Magyar
Szent Koronát bemutató kötettel van jelen a
könyvpiacon, nehéz lenne rásütni az ideoló-
giai elkötelezettség bélyegét...

Könyvhét: – Ahogy a megjelent könyveiket
elnézem, valóban megtalálható itt a szakkönyv-
és ismeretterjesztô könyvkiadás minden válfaja.
Az úgynevezett könnyû mûfajú szakkönyv-ki-
adásra jó példa a kezdô és nem szakember szá-
mítógépfelhasználóknak szóló DUMMIES so-
rozat, a mutató és könnyû ismeretterjesztô köny-
vek piacán – a borkultúra iránt érdeklôdô laiku-

sok körében – pedig sikerkönyv például a Borok
könyve. Egyeduralkodók a „nagy egészségköny-
vek”, azaz az egészségügyi ismeretterjesztô kézi-
könyvek piacán (kiadták már a család, a férfiak,
a nôk, a babák egészségkönyvét, most – könyvki-
adói profiljuktól látszólag távoli területre is el-
merészkedtek: a Család és Egészség címû egész-
ségügyi hetilappal jelentek meg az újságos stan-
dokon... A nehéz fajsúlyú szakkönyvek piacán a
számítástechnikai szakemberek számára készült
kiadványok között ma már márkanévnek szá-
mít a Kossuth, s gondolom, a gyakorló felsôszin-
tû menedzsereknek szánt VIP-sorozat is keresett
az érdekeltek körében. Más kiadók is igyekeznek
jelen lenni a szakkönyv-, és a kézikönyvpia-
con.... Hogyan lehet elôre felkészülni arra, hogy
az olvasókat mi fogja érdekelni a közeli és a tá-
voli jövôben?

Kocsis András Sándor: – Nem szabad
megfeledkeznünk arról, hogy a könyv – bár
igen speciális áru, de mégiscsak áru. Szük-
sége van az átgondolt marketingtevékeny-
ségre, a „cégérre”, azaz a reklámra, de folya-
matosan figyelnünk kell a piaci folyama-
tokra, a vásárlói igényekre is... Magam szo-
ciológus és kereskedelemgazdász vagyok,
így természetes, hogy kiadóvezetôként is
fontosnak tartom a kereslet–kínálat folya-
matos „elemzését”, s persze a munkatársaim
véleményét is minden esetben figyelembe
veszem a döntéshozatal elôtt... Természete-
sen kockázat nélkül elképzelhetetlen a
könyvkiadás, még akkor is, ha az utóbbi há-
rom évben a terjesztôi és kiadói „piac” ren-
dezôdött Magyarországon. Felértékelôdtek
a hosszú távú programok, az átgondolt ki-
adói reklám–marketing tevékenység, és ér-
tékké vált a „türelmes tôke” is, amely nem
rögtön akar hozzájutni a „beforgatott” pén-
zéhez, hanem az anyagi kondícióit aláren-
deli a kiadói koncepciónak... A mi kiadói
koncepciónk pedig: értéket adni, amely
hosszú távon – erkölcsileg is, anyagilag is –
megtérül mind nekünk, mind a könyvvásár-
lónak. Ezért is vállalkozunk az utóbbi idôk-
ben például a lexikonok megjelentetésére,
hiszen az ismeretterjesztô könyvek koronája
a lexikon.

Nagyszabású vállalkozásunk a Magyar
Kódex. Hat kötetben foglaltuk össze a
magyar nép történelmének, kultúrájának,

mûvelôdéstörténetének korszakait, a kez-
detektôl napjainkig. A kézikönyv-sorozat
érdekessége, hogy minden kötethez mellé-
keltünk egy ajándék CD-ROM-ot is.

Könyvhét: – Úgy tudom, a digitális ismeret-
hordozók, a CD-ROM-ok megjelentetésére más
könyvek esetében is gondot fordítanak...

Kocsis András Sándor: – Jó példa erre
a Magyarország flórája és faunája címû so-
rozatunk, amelynek köteteivel egy idôben
jelennek meg az azokat kiegészítô CD-k...
A jövôben egyébként egyre több ilyen so-
rozatot terveztünk, hiszen a digitális isme-
rethordozó nem azonos a könyvvel, ha-
nem kiegészíti a hagyományos ismeret-
hordozót...

Könyvhét: – Bár beszélgetésünk elején emlí-
tette, hogy messze eltávolodtak a Kossuth Kiadó
hajdani másik profiljától, a politikai könyvek ki-
adásától, mégsem hagyhatjuk említés nélkül,
hogy Önöknél jelent meg nemrégiben Horn Gyula
volt miniszterelnöknek az elmúlt kilenc évrôl
szóló kötete...

Kocsis András Sándor: – A könyv
megjelenését hihetetlen nagy érdeklôdés
övezi, tehát kiadása jó döntés volt. Az író-
olvasó találkozókon a szó szoros értelmé-
ben tolongtak az érdeklôdôk. Horn Gyulá-
nál fegyelmezettebb szerzôvel pedig alig-a-
lig találkoztam eddigi kiadóvezetôi pályafu-
tásom során...

A Könyvhét kérdéseit
T. Puskás Ildikó tolmácsolta

K Ö N Y V I P A R

A tudás örömét
kínáljuk
Beszélgetés Kocsis András Sándorral,
a Kossuth Kiadó Rt. elnök vezérigazgatójával
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Szebeni András –

Sóvári Zsuzsa

Hölgyeim és uraim

A nagy feltûnést keltett Nôi vonal
szerzôpárosának új albuma. A szerzôk

eddig nem látott, meghökkentô és
kendôzetlen ôszinteséggel jelennek meg a

kivitelezésben is nagyszerû könyvben.
Mérete: 235 x 310

Ára: 4999 Ft
Számozott példány ára:

7999 Ft

Kiadja: Profi Press Agency Bt
Terjeszti: Móró Könyvkereskedés

1136 Bp., Hollán E. u.41.
T: 3494-428

MEGNYÍLT!

ANGOL NYELVÛ
KÖNYVEK

KIS- ÉS NAGYKERES-
KEDELME

klasszikus és kortárs
szépirodalom
filmeskönyvek

mûvészeti albumok
lakberendezés

építészet
fotóalbumok
útikönyvek

gyermekkönyvek
szakácskönyvek

militária stb.
1137 Budapest,

Pozsonyi út 21–23.

tel.: 340-4426

fax: 340-4620

e-mail:

pend@mail.matav.hu

A Librotrade Kft.
ajánlja

A könyvek megvásárolhatók,
illetve megrendelhetôk:
Librotrade könyvrészleg

1173 Budapest, Pesti út 237.
Tel.: 258-1463, Fax: 257-7472
E-mail: books@librotrade.hu

Bajczi Tünde:

Angol nyelvû szókincsfejlesztô alapfokon 900 Ft
Ádász Edina–Kerekes Zsolt:

Angol nyelvû szókincsfejlesztô középfokon 1200 Ft
Bajczi Tünde–Kerekes Zsolt:

Angol nyelv kezdôtôl az alapfokú nyelvvizsgáig 2185 Ft
Dr. Zellei Gábor–Balázs Karina:

Hivatali angol tárgyalási kézikönyv 1399 Ft
Tréfás Krisztina–Máthé Elek:

Német képleírási gyakorlatok közép-
és felsôfokon 1680 Ft
Botlik Dénesné:

Orosz képleírási gyakorlatok alap- közép-
és felsôfokon 1949 Ft

Könyveink minden nagyobb könyvesboltban kaphatók és a kiadónál is megrendelhetôk.
Címünk: Kairosz Kiadó 1134 Budapest, Apály u. 2/B Tel./Fax: 359-9825

A Paulus Hungarus és a Kairosz Kiadó
ôszi újdonságai

Sándor György:

A 20. század idill-kollázsa
460 oldal, díszkiadás, 2600 Ft
Az ismert „humoralista” nagyszabású
kollázsregénye egy keresztény er-
kölcsû mûvész szemével látja és lát-
tatja a XX. század érzés- és gondolat-
világát és annak változásait a század
folyamán.
Kosztolányi Dezsô:

Lenni, vagy nem lenni
272 oldal, kötve 1700 Ft
A magyar irodalom klasszikusainak
arcképcsarnoka a szerzô egyéni és
elegánsan szellemes megfogalmazá-
sában.
Mereskovszki, D. M.:

Az ismeretlen Jézus

340 oldal, kötve, enveloppal,
ára: 2200 Ft
A szimbolista századvég és az új uta-
kat keresô forrongó századelô külö-
nös, jellemzô alakja D. M. Meres-
kovszki.
Nevét elsôsorban esszéi és „Krisztus
és Antikrisztus” regénytriológiája
ôrizték meg. Az „Ismeretlen Jézus” a
szerzônek az Evangéliumokban ki-
rajzolódó, sok egyéni, eredeti gondo-
lattal megrajzolt Jézus-portréja.
Takács Gyula:

Az Újszövetség irodalma I. kötet
Jézus élete
380 oldal, kartonált, ára: 1950 Ft
A szerzô a legújabb külföldi biblikus
irodalom felhasználásával írta meg
bevezetését az Újszövetség könyvei-
be. A kötet tankönyvként szerepel
több katolikus fôiskola tantervében.
Nigg, Walter:

A misztika három csillaga
Eckhart, Suso, Tauler. Domonkos
misztikusok
Fr/5, 240 oldal, 1/1 papír, 1800 Ft
A középkori misztika három domon-
kos rendi szerzetesének személyét és
írásait mutatja be a svájci szerzô. Ko-

rábban több sikeres könyve is megje-
lent magyar nyelven.
Rónay György:

Világ törvénye: szeretet
A/5, 320 oldal, kartonált 1680 Ft
A szerzô az irodalom minden mûfa-
jában értékes írásokat publikált. Kö-
tetben eddig meg nem jelent
nagyívû és tudományos alapossággal
megírt tanulmányaiból ad bô váloga-
tást a kötet.
Bartalomé de las Casas:

Rövid beszámoló
az Indiák elpusztításáról
100 oldal, kartonnált, ára: 1150 Ft
Las Casas azokban az idôkben küz-
dött az indiánok emberi jogaiért,
amikor a spanyol konkvisztádorok,
leigázva az Újvilágot, elpusztították
az inkák és aztékok birodalmát. Las
Casast küzdelmeiben nem az emberi
jogok filozófiája, hanem az Evangé-
lium szelleme vezette.
Gárdonyi Géza:

Arany, tömjén, mirha
Legendák, evangéliumi álmok,
176 oldal, kötve, ára: 1300 Ft
Ebben az írásában Gárdonyi az
Evangélium legszebb példabeszédeit

dolgozta fel az ifjúság számára élve-
zetes stílusban, szép magyarsággal.
Piaget, J.:

Szimbólumképzés a gyermekkorban
520 oldal, kötve, ára: 2480 Ft
A szerzônek a szimbólumképzés az a
munkája, amely a játék és utánzás
elemzésével talán legtöbbet mond a
sajátosan gyermekirôl, a belsô szem-
léleti kép és a képzelet vizsgálata pe-
dig bepillantást enged a gyermeklé-
lektan anyagából kibontott Piaget-fé-
le ismeretelméletbe.
Somos Róbert:

Pauler Ákos élete és filozófiája
288 oldal, 1/1 papír, 2000 Ft
A két háború közötti magyar filozó-
fia legnagyobb hatású alakjáról
elôször jelenik meg komoly monog-
ráfia. A kötet szerzôje a pécsi egye-
tem docense.
Kahler Frigyes:

Szemtôl szembe a múlttal
kb. 340 oldal, 1/1 papír, 1790 Ft
„A Brusznyai per” sikeres szerzôjének
újabb írásai is a kommunista dikta-
túra „jog”- illetve jogtalanság- gyakor-
latáról ad megdöbbentô képet.
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A Nemzeti Kulturális Örökség
Minisztériumának irányítója „ci-
vilben” természettudós: neurobi-
ológus. Az idegsejttôl a gondola-
tig vezetô „úthálózat” kutatója,
így kitûnôen ismeri az emberi ér-
telem lehetôségeit, s a reá lesel-
kedô veszélyeket. A professzor –
korábban az egyik legjelentôsebb
magyar egyetem rektora – nem
hisz a két kultúra elkülönülésé-
ben, szakadásában. Számára a hu-
mán mûveltség, illetve a reáliák
világa természetes egységet alkot.
Személyében így óhatatlanul
megtestesül az a remény is: a hu-
szonegyedik század információs
világrendje sem pusztítja el a Gu-
tenberg-galaxist. Hámori József
miniszteri tisztségében, noha el-
kötelezettje az internet és más
mai honlapi számítógépcsodák
adta globális lehetôségeknek, a
jövôben is elsôrendû helyet kíván
fenntartani a ránk testált örökség-
nek, a hagyományos nemzeti kul-
túrának. Nem utolsósorban a
nyomtatott szónak, gondolatnak:
vagyis a könyvnek. Számára a
Frankfurti Nemzeti Könyvvásár
olyan helyszín, ahol rendkívüli
magyar szellemek alkotásait kínál-
hatjuk a nagyvilágnak. 

– Miniszterként is sokat és sokfélét
olvasó ember hírében áll, noha mások,
hasonló tisztségben folytonos idôza-
varra panaszkodnak. Hogyan s mire
volt és van ideje? Csupán „célszerû”
könyveket forgat, vagy szerez idôt s al-
kalmat olvasmányainak puszta élve-
zetére?

– Megírtam, tanítványaimnak is
mindig mondogattam: nemcsak
készség, tehetség kell az olvasás-
hoz (s persze a tanuláshoz), ha-
nem némi szerencse is. Az ember-
nek élete bizonyos idôszakában
meg kell tanulnia látni (ahogyan
hallani is). A differenciált látás ké-
pessége nem adódik eleve, kiala-
kulásához sajátos ingerek szüksé-
gesek. Ingergazdag környezet kell,
megfelelô testi-lelki, intellektuális
táplálék. Ha ehhez nem jut hozzá
a megfelelô módon, a megfelelô

idôben az eszmélô ember, a sar-
jadó értelem, jóvátehetetlenül,
visszafordíthatatlanul károsodik.
S meg kell tanulnia megfelelô kér-
déseket is föltenni, ami nem ke-
vésbé fontos, mint e kérdésekre
választ keresni. E heisenbergi té-
telhez hozzátehetem azt, amit vi-
lághírû tudósunk, Szent-Györgyi
Albert hangoztatott: az agy nem
lexikon, hanem a gondolkodás
szerve, s éppen az adatok tárolását
szolgálják a könyvek. Aki valamit
akar kezdeni az értelmével, annak
el kell sajátítania a kiválasztás, a
szelektív gondolkodás képességét.
A szükséges információ rögzíté-
sét, a felesleg elhagyását. Ami en-
gem illet: szerencsém volt. Csa-
ládi környezetem olvasásra, kultu-
rálódásra késztetett, patinás isko-
lám pedig legfogékonyabb életko-
romban megtanított az alapisme-
retekre, és – görög–latin auktorok
révén, de komoly természettudo-
mányos alapozást is nyújtva –
ösztönzött a minél sokoldalúbb
érdeklôdésre, tájékozódásra. Szá-
munkra a századfordulói nagy
magyar modern költô, Ady
Endre, a magyar nép enciklopedi-
kus ismerôje, a regényteremtô
Móricz Zsigmond, a visszafogott
fegyelmû, hajszálpontos lírikus,
prózaíró, esszéista, a világ költé-
szetét mindig autentikusan tol-
mácsoló Kosztolányi Dezsô épp-
oly izgalmas olvasmány volt,
mint, mondjuk, Dosztojevszkij
vagy Thomas Mann. Van, aki az-
zal vonzott sajátos világába, hogy
megismertette velünk saját múl-
tunkat, ki pedig azzal, hogy segí-
tett bekapcsolódni az egyetemes
mûveltség vérkeringésébe. És már
serdülô korunkban megtanítottak
bennünket arra: a mi irodalmunk,
mûvészetünk, tudományunk
szerves része az európai kultúrá-
nak, mindannak, ami közkincse
az emberiségnek. A nyelvi és
egyéb nehézségek ellenére. Így
számunkra sosem volt kétséges,
mennyit ér a kis népek kultúrája.

– Manapság válogatatlanul, vagy

talán nagyon is megfontolt válogatás-
sal zúdul ránk a látványdömping, a
vizuális benyomások sokasága. Meg-
ítélése szerint van-e még érdemleges
esélye a könyvnek, s az általa serken-
tett képzeletnek?

– Köztudomású: az emberi agy
sajátos „szereposztással” mûkö-
dik: más feladata van a bal, és más
a jobb féltekének. A bal félteke
szerepe jelentôs a beszéd- a nyelv-
használatban, a következtetésben,
a racionális, realisztikus, logikus
gondolkodásban stb. A jobb fél-
teke „felelôs” viszont többek kö-
zött képzelôerônk, kreativitásunk,
szintetizáló képességünk, impul-
zivitásunk, szabad, idôtlen csa-
pongásaink, mindennemû szub-
jektivitásunk dolgában. A jobb
félteke inkább a betûk, szavak ge-
ometriai jellegzetességeit ismeri
fel, míg a bal az írott szavakat,
betûket hangzásuk szerint is
elemzi, összehasonlítja, azono-
sítja a memóriájában tárolt verbá-
lis elemekkel. Ugyanígy, agyunk,
idegrendszerünk természetébôl
következik: a látvány befogadása
önmagában nem gátolja azt, hogy
a racionálisan felfogott dolgokat
dúsítsuk képzelôerônkkel, hogy a
következtetéseken túl érvényesít-
sük a mûvészi alkotások, az iroda-
lom befogadásában kreativitásun-
kat, szubjektivitásunkat. Így
ahány könyvet elolvasunk, sze-
mélyes élményünk, a „mi” köny-
vünk lehet, olvasmányát bizo-
nyos értelemben ki-ki a maga ké-
pére formálhatja. A huszonegye-
dik század embere bizonyára
nagy sebességgel fog közlekedni
az információs sztrádán. S ha va-
lóban felnô lehetôségeihez, éssz-
erûen, tudományos megalapo-
zottsággal cselekszik majd min-
dennapjaiban is. Ám ez remél-
hetôleg nem gátolja abban, hogy
meg-megálljon egy-egy régi tele-
pülésen, szép, emberarcú tájon,
vagy ott, ahonnan lenyûgözô a
kilátás. A holnap emberei sem
nélkülözhetik a múltidézô, vagy
éppen jellemábrázoló, netán az
utópisztikus, humánusan képze-
letmozgató könyveket Az infor-
mációrengetegben könnyen eliga-
zítja ôket a számítógép, de azért
minden bizonnyal kézbe veszik
majd elôdeik köteteit is. Nemrég
minálunk – noha, sajnos, Ma-
gyarországon az olvasók zsebéhez
képest nem olcsó a nyomtatott

betû – a könyvfesztiválon „telt
ház” volt. Az emberek tolongtak,
hogy megvehessék az új, tartal-
mas, változatos tematikájú szépi-
rodalmi, természet- és társada-
lomtudományi könyveket. S az
évenként ismétlôdô frankfurti
könyvvásár is bizonyítja: hál' is-
tennek, ez világtendencia.

– Mégis újra meg újra hallani: az
információrobbanás korában tudo-
másul kell venni, a hagyományos
könyvkultúrára egyre kevésbé lesz
szükség. Nem kell-e majd agyunkba a
korábbitól teljesen eltérô gondolkodás-
és látásmódot betáplálni? Egyálta-
lán: „befér-e” koponyánkba egyi-
dejûleg a régi, hagyományos kultúra,
s a tôle nemegyszer gyökeresen eltérô
komputervilág?

– Felteszem, ez csupán költôi
kérdés, hiszen hosszú és nehéz
idôszakokkal tarkított történeté-
ben az embernek számos alka-
lommal kellett „gyökeresen el-
térô” kihívásokkal szembenéznie.
Elegendô csak a közelmúlt egyik
nagy fordulópontjára utalni: a
film megjelenésekor sokan a
többi mûvészet halálát jósolták.
Nem is beszélve a tudományos
fölfedezések sokaságáról, köz-
hely, hogy az idôk során az em-
berben újra meg újra megrendült
a korábban megdönthetetlennek
vélt tételekkel fölépített világ-
rend. Az emberi agy viszont
rendkívül „rugalmas”. Hadd
idézzem Teilhard de Chardint, a
nagy gondolkodót. Ô mondja az
alábbiakat: „Az az ember, akit
végre pályája kozmikus egészén
láttunk meg, zoológiai és pszi-
chológiai szempontból ma még
csak embrionális fokon tart. S
máris kezd kirajzolódni, hogy e
fázison túl még tág lehetôség nyí-
lik az új, Magasrendû Ember szá-
mára”. Pesszimisták a történelem
végét, a kultúra halálát jósolják.
Én inkább a lehetôségeket kere-
sem. Esélyeinket. Remélem, az
ember eljut a bölcsesség, a világ
és önsorsa reális látásának azon
fokára, ahonnan képes lesz új re-
neszánszát megalkotni a kultúrá-
nak. S a tudomány eredményeit
hasznosítva, a Gutenberg-galaxis-
hoz is utakat keresni a mostaná-
ban annyiszor emlegetett infor-
mációs sztárdán.

(Az interjú német nyelvû frankfurti
különszámunkban jelent meg elôször.)

E M B E R  É S  G O N D O L A T

Hámori Józseffel
beszélget

Nádor Tamás
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how-dömping uralja a tele-
víziót. Az ok kézenfekvô. A
show olcsó és színvonalta-

lan. Talmi csillogás. Az október 11-e
és 17-e közötti héten pont 20 teljes
óra magyar gyártású show- és kvíz-
mûsort bírt sugározni a két magyar ki-
rályi és a négy kereskedelmi (állítólag
szabad) hazai televízió.

Gálvölgyi még tartja magát, de már
Fábry színvonala showról-showra
esik, Friderikusz ma már nézhetetlen,
de a „szubjektív” mûsorában is alatta
marad egy átlagos tévériporter színvo-
nalának, mondjuk, a Napkeltében.
Koós János akkor volt a csúcson, ami-
kor Hofival dolgozott, fájdalmas
most látni a Koóstolóban... Jobb
sorsra érdemes színészek csaptak föl
show-bohócoknak (mert ez nem ko-
média, nem is börleszk), megannyi
magyar Mr. Bean-epigon, de ôt leg-
alább nem értem.

Csak a példa kedvéért: Balázs Péter
is, Tahi-Tóth László is jó színészek
voltak, talán még ma is azok, ezért szé-
gyenkezem – helyettük is – attól, amit
show-bohócként produkálnak. Koltai
is... Tudom, a megélhetés nagy úr. De
kérdem a színmûvész uraktól, erre az
ízlésre akarják nevelni saját gyermekei-
ket és unokáikat is? Mert ivadékaink fi-
gyelnek mindket. A cirkuszi bohóc
mély és filozofikus (ráadásul profi ak-
robata is). A show-bohóc idióta: gyen-

geelméjût alakít, amikor nevettetni
akar. Én nem tudok nevetni egy debi-
len. Csak szánalmat érzek.

Nézhetô még a Heti Hetes, de az
rétegmûsor, azt még Aczél elvtárs is
eltûrné, az a pár értelmiségi agybe-
rendezésû Miki egér, aki röhög
rajta, nem oszt, nem szoroz (mai
szóhasználattal: szavazóbázisnak
jelentéktelen).

Ha valaki azt hiszi, finnyás vagyok
vagy vájtfülô, alaposan téved. Sosem
voltam vele másképp, mint Kari-
nthy, „... ügyeltem alanyra és állít-
mányra, lenge jelzôre és komoly
fônévre, rideg számnévre, igekötôre
és névutóra – ütemre és rímre –,
hogy érthetô és világos legyen min-
daz, amit mondok: egyetlen helyes
formája a gondolatnak, hogy kön-
nyen fogja föl, és el ne veszítse
többé, akit megajándékozok vele.”

Én is mindent megteszek, hogy
célba érjen az üzenetem, hogy eljus-
sak a közönséghez –, nem mondhatja
senki, hogy a szakmának dolgozom,

de direkt ízlésrombolásra azon a cí-
men, hogy a legalacsonyabb színvo-
nal a legnézettebb, nem vállalkoztam
még, és nem is fogok, mert a mon-
dandóim között nem szerepel az,
hogy „légy alpári és igénytelen – ön-
magaddal szemben is!”

Inkább Izaura, Paula és Paulina,
Marimar és Rosalinda, Egy rém ren-
des család (ha már kell a totális ízlés-

telenség és kultúrmocsok reklámhor-
dozónak), az legalább nem a mi szé-
gyenünk. A Kisvároson és a Szomszé-
dokon kívül egy folytatásos heti soro-
zatra sem futja, pedig ebben a mûfaj-
ban lehet jót is csinálni, példa rá a
Vészhelyzet, és meg lehet csinálni
nézhetôen (nem fájóan ízlésromboló
módon), mint a Rex felügyelô, a vagy
Kobra 11. Egyetlen szappanoperánk,
a Barátok között nézhetetlen, techni-
kai és színészmesterségbeli, írói, ren-
dezôi, operatôri mélyrepülésben a la-
tin-amerikai szappanoperákkal vete-
kedik. E lap hasábjain nyugodtan
megírhatom, az érintettek: nézôk és

alkotók, föltehetôen nem is ismerik
ezt a sajtóorgánumot.

A Sose halunk meg-en, a Roncsfil-
men és a Pisztácián kívül egyetlen
nézhetô, úgy értem, közönségsikerre
is igényt tartó, mégis színvonalas
(profi) mozi nem született a rendszer-
váltás óta, mert azt a minimális pénzt,
amit ez az állam mozira szán, azt is
két szempont szerint osztják el: az
egyik az a téveszme, hogy „a mûvész-
filmeket kell támogatni, ugyanis azok
biztosan veszteségesek, mert a kutya
nem kíváncsi rájuk”, ami éppolyan
baromság, mint az, hogy a vesztesé-
ges vállalatokba kell ölni a milliárdo-
kat, hogy további veszteséget termel-
hessenek, a másik téveszmérôl nem
beszélek, mert nem akarok ezeken a
hasábokon nyíltan politizálni.

Pedig a kor domináns mûvészete
nem az irodalom, hanem a film. A
mozi. A televíziózásnak köszön-
hetôen az dôl a csapból is. Mi állami-
lag, hivatalosan, és a privát szférában
is mindent elkövetünk, hogy a magyar
filmet, élô kultúránk legjelentôsebb és
legnagyobb hatékonyságú szegmensét
tudatosan elsorvasszuk. Csak gratulál-
hatok magunknak. Majdnem célba ér-
tünk, és már nem sok kell hozzá, hogy
az agonizáló magyar filmmûvészet
végleg fölforduljon.

Hurrá! Egy gonddal megint keve-
sebb!

K e r t é s z  Á k o s
A magyar televíziózás

rejtelmei

Hallottak már Önök Igloolikról? És
Godthabról? Nem? Akkor már nem
is kísérletezem tovább Jokkmokk-kal
vagy Kautokeinoval, inkább eláru-
lom, hogy nem mesebeli manókról
kérdezôsködöm, hanem az északi
félteke néhány településének nevét
sorolom. Ha most a gyerek iskolai
atlasza felé nyúlnának, kérem, ne
fárasszák magukat, ezeket a pár
száz lelkes, sarkkörön túli, kanadai,
svéd, norvég és dán (grönlandi) fal-
vacskákat csak a legrészletesebb tér-
képek jelzik.

Ottawával kellett volna kezdenem
a sort, akkor az elsô perctôl világos
lett volna, hogy a Tristan címû re-
gény cselekménye Kanadában
kezdôdik. Suzanne és Hubert har-
madik gyermekük, Tristan születése
után tíz nappal Ottawából Igloolik-
ba költöznek, majd onnan a olvasó

számára alig követhetô gyakoriság-
gal a legkülönbözôbb falvakba és vá-
rosokba, ahová a férfit a munkája
vagy a szakmai érdeklôdése sodorja.
Az örök hó és jég világáról olvastam
már útleírásokat, de az ott élôk min-
dennapjairól vajmi keveset tudtam
korábban. Ki gondolta volna, hogy
a konyhát nem lehet felmosni, mert
a víz azonnal a kôre fagy, vagy hogy
reggel nem lehet a hosszú hajú kis-
lányt csak úgy egyszerûen felkelteni
és az asztalhoz hívni, hanem elôbb
meg kell nézni, nem fagyott-e a haja
a falhoz, s ha igen, azt elôbb le kell
olvasztani. Lehet, hogy tapasztalatla-
nul és önfejûen magam is inkább pi-
ros hóköpenyt varrnék a gyerekek-
nek és magamnak a szokásos fehér
helyett, arra gondolván, hogy az el-
kóborolt kicsiket vagy a bajba jutott
felnôttet így könnyebben meg lehet

találni a mindent elborító fehérség-
ben, aminek következtében engem
is vadul vicsorgó, éhes kóbor kutyák
kerülgetnének, véres húsra áhítozva.
A világosság és a sötétség számunkra
szokatlan váltakozásában élôk sajá-
tos idôszemlélete is zavarba hozna,
nemigen tudnám, mit mondjak a
gyerekem helybéli barátnôjének, aki
hajnali kettôkor jön játszani, s aki
arra a kérésemre, hogy jöjjön vissza
reggel, visszakérdez, hogy az mi, és
mikor van.

Mindez azonban mellékes. Suzan-
ne Schuurman a kisfiáról írja ezt a
különös hangulatú életrajzot, emlé-
ket állítva a testi-szellemi fogyatékos
Tristannak, akit a család szeretete és
a saját kivételes tulajdonságai meg-
mentenek az orvosok által jósolt
néma, mozdulatlan és tompa vegetá-
lástól. A fiú csak tizenhét éves koráig
él, s e rövid idô is gyakran szenvedé-
sektôl terhes, de élete érzelmekben,
gondolatokban, küzdelmekben, csa-
lódásokban és sikerekben gazdag,
csakúgy, mint a legtöbbünké.

Miért is ne szeretnénk az orvos-
tudomány korlátait szétfeszítô, a
pesszimista elôrejelzéseket megha-
zudtoló, diadalmas gyógyulásokat
elbeszélô könyveket? S miért is ne
olvasnánk szívesen szépen megírt,
finom érzékkel megszerkesztett,
visszafogott és mégis ôszinte, igaz
történeteket? S hogy néhol kétel-
kedünk, vajon valóban ilyen el-
vont gondolkodásra valló, filozofi-
kus magasságokba ívelô megjegy-
zést tett-e a hétéves kisfiú? Vagy
csodálkozunk, hogyan lehetséges,
hogy a világ legkietlenebb zugai-
ban is megtalálható a Bahá'i hívôk
közössége és maga a Bahá'i hit
ilyen meghatározó testi-lelki hatás-
sal lehet egy kisgyerekre? Hiszen
akár így is lehetett.

Nem lesz irodalmi csemege a szá-
munkra ismeretlen szerzô majdnem
másfél évtizeddel ezelôtt írott köny-
vébôl, de ha akad a kiadására vállal-
kozó, az olvasók minden bizonnyal
szeretni fogják.

Deme Mária

K I A D Ó R A  V Á R V A

Suzanne Schuurman: Tristan
(Suzanne Schuurman, Tristan -- George
Ronald, Oxford, 1987)

S
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O L V A S Ó S Z E M Ü V E G

Van vagy tizenöt éve, hogy egy
délelôtt, a Kossuth téri metróál-
lomáson azt találta mondani ne-
kem (tôle idézem a jelzôt) „az
egykori jónevû” irodalmi heti-
lap helyettes fôszerkesztôje, mi-
kor a tizennyolc hónapja se vis-
sza nem adott, se le nem közölt
novellámról érdeklôdtem:
„Nem szeretjük a sértôdött
szerzôket!” Mi tagadás, ez akkor
szíven ütött, mivel én, nem lé-
vén hatalmi helyzetben, errôl
másképp gondolkodtam: nem
kell megsérteni a szerzôket, ak-
kor nem lesznek sértôdöttek... A
mondat egyébként azért fájt,
mert azt, aki mondta, hazánk
akkori legjobb (vagy egyik leg-
jobb) publicistájának tartottam.
Hogy miért, arra számos írását
említhetném, de hadd hozzam
fel most csak azt, ami a leghíre-
sebbé vált (és mellesleg hozzám
is a legközelebb állt): a magyar
nacionalizmus szent tehenét eb-
beli minôségében nem tisztelô
Kicsi ország-ot. Faragó Vilmos-
ról van szó, akinek most kötetbe
gyûjtve megjelentek sajnos nem
egész életmûvébôl, csak 1990 és
1998 közötti termésébôl váloga-
tott írásai. Egytôl-egyig tanítha-
tóan kiváló darabok, csak ép-
pen, fôként azt elsô idôkbôl va-
lók, kicsit sértôdöttek. Épp errôl
jutott eszembe az a hajdani ta-
lálkozás, mert amit magamra
nézve igaznak véltem, azt ter-
mészetesen Faragóval kapcsolat-
ban is igaznak tartom: a publi-
cistát (úgy is, mint állampol-
gárt), nem kell megsérteni, s ak-
kor nem lesz sértôdött. Ez bi-
zony így mûködik, én tudom, és
mégis, e kötet elsô felét olvasva
értettem csak meg igazán, miért

mondta Faragó akkor, amit
mondott. Nem dölyfösség volt
az, hanem jogos aggodalom.
Már tudom, mitôl féltett: attól,
hogy a sértôdöttség, még a száz
százalékig jogos is, rosszat tesz
az írói alapállásnak. Torzít.
Visszavesz a mû hitelébôl. Itt
van például ô maga, az Igazoló
jelentés címû könyv szerzôje.
Szelíd természetû, már emberi
habitusánál fogva is demokrata
lény, akinek nemhogy nem esik
nehezére a tolerancia, épp ez fa-
kad a jellemébôl. S lám, most
háborog és vagdalkozik. Ezt te-
szi, mert jött egy rendszer,
amely nem volt tekintettel sem
értékekre, sem érzékenységekre,
sem valódi érdemekre, mindent
kidobált az ablakon, ami a
múlthoz tartozott. S még ez se
minden: az eggyel régebbi múl-
tat (az 1919-tôl 1945-ig terjedôt)
distinkciók nélkül piedesztálra
állította. Ezen sértôdött meg
publicistánk, teljes joggal, és
bölcs elemzôkészségével. Újkí-
gyósról meg a népi kollégium-
ból hozott, lózungokkal sem-
missé nem tehetô tapasztalatok-
kal a háta mögött. Írásain azon-
ban még ez a tökéletesen ért-
hetô indulat is torzított, például
azzal, hogy majdnem gyerekes
daccal, „juszt is!” elnézôbb
Aczél Györggyel az indokoltnál,
vagy azzal, hogy a lecserélt
rendszert egy kissé idillibnek,
anekdotikusabbnak rajzolja,
mint amilyen valójában volt.
Nem torzabb ez a látás, mint
azoké, akik 1989 után „rohadt
kollaboráns” jelzôvel illettek
mindenkit, aki nem ült, nem
disszidált, csak itt próbált élni és
boldogulni, ahogy tudott. Sze-

rencsére, ez az egyéni sértett-
ségbôl is táplálkozó indulat mi-
hamar elpárolog Faragó írásai-
ból és elfoglalja a helyet a tôle
korábban megszokott irónia, a
pontosságra törekvés, az élet té-
nyei felôl elinduló gondolatme-
net, amely épp ellentéte annak,
amit manapság publicisztika cí-
mén a legtöbben mûvelnek: a
spekulációkkal vitázó spekuláci-
ónak. Faragó például látja és
megírja Bálint György Hunta
Máriájának mai utódait, akik
ennek az új rendszernek a szoci-
ális hálóján pottyantak ki: Ber-
cit, a hajléktalant, Cseszláknét
Göllérôl, s egyáltalán: A napta-
lan oldal elesettjeit. Talán épp
itt, ebben rejlik az ô írásainak
specifikuma: menthetetlenül a
valóság felôl indul el, az élet iz-
gatja, apró konkrétumokat vesz
észre, melyekre mások nem fi-
gyelnek, s mindig ebbôl bont ki
valami elgondolkodtatót, fel-
zaklatót. Nemcsak azzal ad
„emberségbôl példát, vité-
zségbôl próbát”, ahogy 1956-ról
beszél, de azzal is, ahogyan ô, a
hatvanas években lehazaáruló-
zott, a nemzetbôl kitaszítandó-
nak ítélt szerzô a kollektív
bûnösség elvének rettenetes gya-
korlatáról tud szólni egy novel-
lisztikus példázattal. A Vae victis
– remekmû. Hazalátogató sváb
asszonyokat ér tetten, amikor az
így csakis itthon szóló békakó-
rus hallatán elsírják magukat.
Aki ebbôl sem ért, annak a ma-
gyarázat se használna, de szeren-
csére, Faragó igazán nem tanító-
bácsis modorú publicista.
„Nemzeti vagyok, nemzeti em-
ber, nemzeti újságíró, nemzeti
férj és nemzeti apa”. Íme, egy

mondat, amibôl elôbb csak az
iróniát halljuk ki, aztán megért-
jük, hogy igaz ez halálos ko-
molysággal is. A Klón, a Gulli-
ver új utazásai, a Fantomfájda-
lom (mind kötelezô olvasmány
lehetne egy virtuális publicista-
tanodában), nemcsak azzal nyer
meg, amirôl szól, de azzal is,
ahogyan. Azt, hogy az ország
„nincs kiállítható állapotban”,
nemcsak a világkiállítás hagymá-
zos terve idején, azóta is sokan
megírták és a politika tehet róla,
ha ma is aktuális. De Faragó töb-
bet tud, mint aforisztikusan szel-
lemes mondatokat fûzni egymás
után. Ideírom egyik telitalálatát,
amely elbûvölt, meggyôzött, s
azóta is továbbgondolásra inspi-
rál. Kórházi (és persze, nemcsak
kórházi) közállapotaink nála így
sûrûsödnek egyetlen mondatba:
„Ébresztô, négyeske!” – mondja
a nôvér – „Meg kell operálni az
ötöskét!” Vélhetnénk: ez hu-
mor, vagy elhajlás az abszurd fe-
lé. De nem az, mert lehet, hogy
a tollforgató vátesznek nem vá-
tesz, azért ma is ô az a „négyes-
ke”, akinek legalább kísérletez-
nie kell azzal, hogy megoperálja
„ötöskét”, vagyis kivágja a de-
mokráciából a tekintélyuralmi
féregnyúlványt.

Faragó Vilmos: Igazoló jelentés
Filum, Bp. 1999, 219 oldal,
990 Ft

Demokrata
„négyeske”,
nemzeti
„ötöske”
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– Ha nem Ön volna Sándor Iván,
olvasná-e Sándor Iván mûveit?

– Ottlik Géza írja le, hogy
kézbe vesz egy könyvet, lapoz-
gatja, bele-beleolvas, és meg-
érzi, hogy a belsô polcára illik-
e a könyv, vagyis hozzá tud-e
tartozni a munkájához, az éle-
téhez. Sohasem olvasom el
megjelenésük után a könyvei-
met, de sokszor kerülök olyan
helyzetbe, hogy programokra,
antológiákba, újabban fordítói
tárgyalásokra kérnek belôlük
részleteket. Ilyenkor beleol-
vasva egy-egy bekezdésbe nem
érzem idegennek magam a szö-
vegben. De hát a kérdése, ha jól
értem, arról szól: mi volna, ha
én nem én lennék. Fogalmam
sincs róla.

– 1989 és 1991 közötti évekrôl
három, a maga nemében egészen
különleges kötetet adott közre: a
nagy társadalmi változás egy-egy
évét górcsô alá téve, a finom részle-
tek és a nagy egész együttes latolga-
tásából egy elfogultságok nélküli
továbbgondolásra késztetô kor-
szak-kép kerekedett ki. 1991-nél
azonban (sajnos) megállt. Most,
az évezred végén, nincs-e kedve (és
energiája), hogy folytassa ezt a
szellemi mérlegkészítést? Igény
ugyanis volna rá....

– A Korszaknapló-trilógia –
Vízkereszttôl Karácsonyig, Féle-
lem? Remény?, A karnevál har-
madik napja – után a kilencve-
nes évtizedben megjelent
négy regényem mellett, kiad-
tak négy kötetet az 1992-tôl írt
esszéimbôl. Ezek valóban
nem annyira naphoz kötöttek,
a kultúra, a történelem illetve
a mai regény kérdéseivel fog-
lalkoznak. De: jól idôzítette a
kérdést, mert most fejeztem
be a Menekülô évek címû, a ki-
lencvenes évtizedrôl szóló
esszékönyvemet, amelyet a Je-
lenkor Kiadó – életmû-szerzô-
désem keretében – készít elô
kiadásra. Kik vagyunk? Mivé
lettünk egy évtized alatt? Mi-

lyen az ország, a régió a rend-
szerváltás után az író szemével
ma? Errôl szól a könyv.

– Munkásságában esszékötetek
és regények váltják egymást. A

két mûfaj kölcsönösen táplálja a
másikat: regényei gondolatilag
erôsen telítettek, esszéi mögött pe-
dig jólesôen érzôdik, hogy a vilá-
got érzékletesen megragadó író
írja ôket. Ha nem bosszantó a
kérdés, hadd tudakolja: melyik
mûfaj áll közelebb önhöz, mit ír
szívesebben?

– Azt írom legszívesebben,
ami önmagam és a világ kap-
csolatának a kifejezésére, ak-
kor amikor írom, a leginkább
engem jelent. Azt szeretném,
ha azzal, amit leírok, be tud-

nék hatolni az élet talányainak
a szövevényébe, hogy talál-
kozhassak a bennem és a vi-
lágban meglévô ismeretlennel,
és epikai formát találjak a

megörökítésre. A Nagy Ka-
land a regényírás. De mivel
esszét is úgy írok, hogy azt ke-
resem, amit nem tudok nem
megírni, esszéírás közben is
jól érzem magam. Tudja, erôl-
tetettnek tartom a két mûnem
szétválasztását. Illetôleg van-
nak regényírók, akik számára
organikus, hogy esszét is ír-
nak. Akár történelmi, vagy po-
litikai esszét. Nagy a hagyo-
mánya ennek a huszadik szá-
zadi magyar irodalomban,
mondjuk – két szélsô pont –

Máraitól Németh Lászlóig,
vagy Nemes Nagy Ágnestôl
Mészölyig. De említhetném a
mai osztrákokat, akiket egyre
jobban megkedvelek. Ransma-
yrt, Handkét például. Robert
Menasse, a kitûnô regényíró
A tulajdonság nélküli ország cím-
mel – nem titkoltan Musil
nagyregényének címére utalva
– tett közzé egy remek esszét.
A Menekülô évek címû, emlí-
tett, most befejezett esszé-
könyvem utolsó fejezetének
címe, szándékoltan rímel erre:
A hamis helyzetek országa.

– Önnél nemzedéknyivel fiata-
labb írókat megszégyenítôen
egyenletesen és folyamatosan dol-
gozik. Irodalmi életünk bevett
szokása, hogy egy-egy mû alapján
„dobozolja” az írókat: ha eddig
ilyet írt, ezután is ilyeneket fog ír-
ni. Regényei azonban legfeljebb
belsô, titkos rokonságban állnak
egymással (például A szeferiszi
ösvény az Átváltozások kertjé-
vel), de valójában mindig új ar-
cát, hangját ismerjük meg. Legkö-
zelebb esszé vagy regény lesz az,
aminek a kedvéért a megszokott
Sándor Iván-képet magunkban
módosítanunk kell?

– A kitûnô Poszler György
azt írta, hogy regényeim közül
az utolsó másfél évtizedben
megjelent hat könyvem belsô
rokonságban van egymással. A
kitûnô Márton László azt írta,
hogy regényrôl-regényre úgy
gondolom át az elbeszélés for-
mai feltételrendszerét, hogy
közben nem fordítok hátat, –
így írta – a megelôzô regény-
nek. Vagyis két nézôpontból is
megerôsítik a kérdésében rejlô
értelmezését. Azt hiszem, az új
esszékönyvem ezúttal más lesz,
mint a megelôzôek. A regény,
amelyen egy éve dolgozom, és
még legalább egy esztendô
munka hátra van? Majd ha be-
fejezem és olvasható lesz, gon-
dolom, akkor ad választ a kér-
désére.

Írófaggató
„– Egy árva sorát sem olvastam! – kiáltott fel idegesen a látogató.
– Akkor honnét tudja, hogy nem tetszik, amit írtam?
– Ugyan, hát nem elég az, amit a többiektôl olvastam? – legyintett a jövevény.
– Egyébként, tudja mit? Elhiszem becsületszavára. Mondja meg maga: jók a

versei?”
(Bulgakov: A Mester és Margarita)

Nádra Valéria m e g k é r d e z t e Sándor Ivánt

„Azt szeretném, ha

azzal, amit leírok, be

tudnék hatolni az élet

talányainak a szöve-

vényébe, hogy talál-

kozhassak a bennem

és a világban meglévô

ismeretlennel, és epi-

kai formát találjak a

megörökítésre.

A Nagy Kaland

a regényírás.”
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– Jól fogalmazott egyik kritikusom, engem
a legtöbb példaképnek, elôképnek tartott
költô, nem mint mûvész, hanem mint em-
ber, illetve mint alakmás érdekelt. Így vált
számomra fontossá Kassák vagy Karády
alakja. Ami az alkotókat illeti: kétségkívül
nagy hatással volt rám Parti Nagy Lajos,
Petri György, Kemény István, Else Lasker-
Schüler, hogy csak a lényegesebbeket említ-
sem .

– Némileg szokatlan, hogy egy fiatal szerzô ha-
gyományos versformában írja verseinek zömét.
Úgy tûnik, legkedveltebb versformád a szonett.
Honnan a kötôdés?

– Szerintem alkat kérdése, hogy ki, mi-
lyen formában ír. Nekem a kötött formák
azért  felelnek meg jobban, mert szét-
szórt vagyok, és csak ilyen módon tudom
rendezni a gondolataimat. A szabadvers-
ben nem tudom kontrollálni magam. A
kötött forma számomra olyan, mint egy
szoros határidô, kénytelen vagyok alkal-
mazkodni, precízen összefogni a bennem
kavargó témát. Mindig is jobban érdekel-
tek a hagyományos formák: már a kezdet
kezdetén jambikus lejtésû  verseket íro-
gattam (gyakran még a jegyzeteim is jam-
bikus lejtésûek), ezt csupán tökéletesíte-
nem kellett a fôiskola verstani óráin. Va-
lóban a szonett az egyik kedvenc versfor-
mám, ezzel sokat lehet játszani, kísérle-
tezni: volt, amikor szabad vers-szerûséget
írtam szonettben, máskor ugyanazt a té-
mát egymás mögött több szonettben ol-
dottam fel. Olyannyira nehéz ettôl a for-
mától elszakadnom, hogy hiába  szeret-
nék már valami újat kipróbálni, verseim
önkéntelenül is szonettformát öltenek.
Mostanában hosszabb terjedelmû  verse-
ket költök, de gyakran ezekben is ott buj-
kál a szonettforma. 

– Mióta mûveled a poézist?
– Gyermekkoromtól kezdve része volt éle-

temnek a versírás, de komoly, úgy értem,
publikálható verseket csak három éve készí-
tek. Más mûnemmel is kacérkodom: szeret-
nék regényt írni, ami ugyanarról szólna, mint
a verseim, vagyis „az érzékeny nôi lélek szen-
vedéseirôl”. Mondhatom, egyelôre erôsen az
elején tartok! Verseket sokkal könynyebben
írok, de újabb kötetet még legalább két évig
nem tervezek. Nem akarom ismételni ma-
gam, majd akkor állok ki, ha valami izgalmas,
egységes anyag lesz a kezemben.

– Mikor írsz?
– Amikor eszembe jut, bárhol és bármi-

kor: vonaton, buszon, kávézóban, otthon
éjszaka, hajnali fél háromkor. Rengeteg
jegyzetem van, mindent „felvések”, ami kö-
rülöttem történik, és ezeket felhasználom
egy-egy vers összeállításánál. Nem vagyok a
technika feltétlen híve: kézzel írok, aztán
persze gépre viszem, de a komputer nem az
enyém.

– Elsô köteted – bölcsész kollégádhoz hasonlóan
– kevés kivételtôl eltekintve, egyértelmûen pozitív
elbírálást kapott. Mit jelent 23 évesen a siker?

– Tulajdonképpen valahol szerencsés,
hogy a Varró Danival együtt emlegetnek
sok fórumon, és egyszerre kerültünk az iro-
dalmárok érdeklôdési körébe. Kedvelem,
amit ô csinál, és sok szempontból hasonló
módon szólalunk meg. Remélem, a szakma
érdeklôdése tartós lesz.

– Nemrég tértél haza a Frankfurti Könyvvá-
sárból, az irodalom legnagyobb nemzetközi fóru-
máról. Mit tapasztaltál?

– Nagyon csodálkoztam, hogy meghívtak –
a visszhangokból úgy tûnt, nem csak én, ezért
páran meg is kérdôjelezték az ottlétemet – de
természetesen örömmel mentem. Furcsa él-
mény volt, talán egy óriási méretû  ünnepi

könyvhéthez tudnám hasonlítani: végig
ugyanazokkal az emberekkel találkoztam,
akikkel itthon is, egy hasonló jellegû  rendez-
vényen. A német hírességek közül hiába ke-
restem például Günter Grasst, nem voltam
képes elérni. Hat napot töltöttem kint, de az-
alatt nem sikerült az egész vásárt áttekinte-
nem. Egyetlen egy felolvasóestem volt csu-
pán, és rendkívül örültem, amikor utána né-
hányan odajöttek hozzám, és megkérdezték,
mikor jelenik meg német nyelvû  kötetem.

– A saját írásaid mellett távolabbi terveid kö-
zött szerepel az észt irodalom korszerû  fordítás-
ban való bemutatása.

– Szeretnék az írás mellett tolmács-
kodni, legszívesebben azonban szerkesztô
lennék. Fordítanám például az észt
szerzôket, Jaan Kaplinskit például, vagy
olyan regényeket, melyeknek nem igazán
helytálló a fordítása. Az észtek élete sok
vonásában azonos a miénkkel: hozzánk
hasonlóan szenvedô nép. Természetesen
elsôdlegesen mai költôket fordítanék: köl-
tészetben csak a kortársak vonzanak, el-
lentétben a zenével, ahol a romantikusok.
Kedvenceim: Wagner mellett Beethoven,
Mahler, Schubert, Rahmanyinov.             

– Évekig tanultál hegedülni, és a zenének ma is
fontos szerepe van az életedben...

– Korábban zenével szerettem volna fog-
lalkozni, aztán rá kellett jöjjek: ez nem az
én hivatásom. A zene szeretete viszont meg-
maradt, ha rossz a kedvem, ma is gyakran
elôveszem hangszeremet, igaz, nem he-
gedût, hanem furulyát. A zene a költészet-
ben is elkísér: a versírás során mindig azt
szerettem volna elérni, hogy egy-egy szonett
olyan legyen, mint egy zenemû. Vágyom a
zenében megnyilvánuló teljességre.... ... ezt
eddig még nem sikerült elérnem.

Sz.Zs.

Klasszikus formák
modern hangvételben
Az elsô kötetes
Karafiáth Orsolyáról
Kevés fiatal szerzônek adatik meg, hogy  elsô kötetével rögtön zajos iro-
dalmi – és közönségsikereket arasson, felfigyeljenek rá szakmabéliek és
szakmán kívüliek egyaránt. A fiatal, sokoldalú bölcsészlány – akinek
egyik szakja az észt nyelv, és kortárs költôket szándékozik fordítani a
késôbbiekben észtrôl magyarra – finom, érzékeny, a gyengébbik nemre
jellemzô hangvételû  versfüzérével, a Lotte Lenya titkos énekével egy csa-
pásra meghódította az olvasókat. Érdeklôdésüket éppoly magától ér-
tetôdô természetességgel kezeli, mint amilyen ösztönösen nyúl egy-egy
téma után a költészetben. Verseiben aktuális érzelmei kapnak helyet: a
szerelem örömei és bánatai, fájdalma és keserûsége – minden átélt ese-
ményt a nôi lélek érzékenységével énekel meg, de már az elején leszögezi:
nem tartja magát az úgynevezett nôi irodalom folytatójának, nem tôlük
leste el mestersége fogásait, és nem ôk voltak  inspirálói.
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Téli vendég

Egy nagyon csúnya férfi rende-
zett egy nagyon szép filmet.

Többnyire nem ezek a szem-
pontok a dolgok megítélésénél,
de ezt a kettôsséget pontosan a
furcsasága teszi izgalmassá. Mert
Alan Rickman, a film rendezôje,
rendszerint rossz fiúkat alakított
akciós filmekben. Szinte soha
nem mosolygott, nem is hittük
volna róla, hogy merengôn ül,
és arra vágyik, hogy megrendez-
zen egy ilyen magával ragadó fil-
met. Kívül-belül szépet. Szépek
a szereplôk, szép a táj, szépen
fotografált film, és szépek a gon-
dolatok is, amelyek, ha enged-
jük, megérintenek. 

Szép, de nem szépelgô, és nem
érzelgôs. Katartikus.

Mi is lehetne más, ha arról van
szó, hogy elindulunk és megér-
kezünk. Oda, ahol végre meg-
nyugszunk, ahol elérjük azt, ami
békét ad. Közben mienk a fájda-
lom, a keresés gyötrelme.

Több szálon, több szereplôn át
didereg az érzelmek kristályoso-
dása, senkinek, egyetlen sze-
replônek sincs könnyû dolga.
Van egy nô, aki alig bír kimoz-
dulni a fájdalmából. Meghalt a

férje, s mintha vele ô is egy kicsit.
Fia a szerelemmel vívódik. Anyja
csodálja a lányát, de hidegsége,
elutasítása boldogtalanná teszi.
Egyébként ô az egyik legszebb
alak a filmben, ô az, aki az örege-
dés abszurditásával küzd, képte-
len felvenni ezt a szerepet. Sze-
rep ez neki, amelynek kellékei a
mozgékonyság elvesztése és más
külsôségek, mert lelke, szelleme
képtelen megroskadni.

Találkozhatunk két igazán
öreg asszonnyal, akik összetar-
toznak, egymás támaszai, és van
két kamaszodó kisfiú, akik el-
vesznek a ködben. Képletesen és
valóságosan.

S hogy ki a téli vendég, ki az,
aki ebbe a hideg skót kisvárosba
betoppan, ki az, aki melegséget
hoz? Ki más, mint mi magunk,
ha akarjuk.

(Odeon)

Földön egy angyal

Az angyal egy rovarirtó. A pince-
bogarakat hajkurássza, ezektôl a
visszataszító férgektôl akarja meg-
szabadítani a falut, hogy boruk
végre ne legyen földízû. Bizarr?
Hát persze, hogy az, a film még-
sem megy át abszurdba, annak el-
lenére, hogy a földi angyal magá-
nyos bolyongása egy kicsit Kafka

Kastélyára emlékeztet,
megszabadítva a törté-
netet a kíméletlen
végtôl. A filmbéli A.
nem jut a könyvbéli
K. sorsára, A. ugyanis
boldogan talál ma-
gára, és választ a két
nô közül. Mert nincs
történet szerelem nél-
kül, még akkor sem,
ha az egy kicsit vonta-
tott, egy kicsit nehe-
zen követhetô, mert a
figyelem mindige el-
elkalandozik.
De semmi baj, a vi-
deó áldásai közé tar-
tozik az is, ha el-elbó-
biskolunk, felriadva
vissza lehet tekerni
vagy kivárni, míg lesz
egy aktívabb pillana-
tunk, hogy bekapcso-
lódjuk a földre szállt
angyal történetébe.
A lassú filmek kategó-

riájában vitathatatla-
nul pálmát érdemlô
film nem kevesebbet
sugall, mint hogy lé-
nyünk kettôs, nem fel-
tétlenül jobb és rossz-
abb, csak eltérô. Egyik
a szellemet, másik a
testet érinti. Hol bé-
két kötnek, hol nem.
Jönnek-mennek, s mi-
vel angyalok, soha
nem ártanak. Se ma-
guknak, se a környeze-
tüknek.

(Odeon)

A varázsige:
I love You

Sokkal földibb törté-
net az, amellyel Woo-
dy Allen kápráztat el. Ô egy-
szerûen a szerelemrôl parodizál,
csipkelôdik még egy keveset,
nem távolodva el egyetlen ön-
magától. Ô mindig biztos a bi-
zonytalanban, abban, hogy
akibe egyszer beleszeretett, ab-
ból ki fog, majd még egyszer is-
mét bele fog esni. Mennybe re-
pül, majd  belepusztul.  És
ugyanezt  játszatja el a  többi
szereplôvel is,  akik  ezúttal – is
– korunk sztárjai. Sejthetôen
kiemelkedôen alacsony gázsival
sikerült az alacsony költségve-
tésû produkció számára meg-
nyerni Julia Roberts-et, Goldie
Hawn-t, Drew Barrymore-t, Tim
Roth-t és természetesen a csú-
nya és szemüveges Woody Al-
lent, aki minden bizonnyal nem
vizes lábbal kelt át a filmkészítés
tengerén. Az ô zsebe – nyugtas-
suk meg magunkat – ez után a
film után sem maradt könnyû.

De nem is ez az érdekes, ha-
nem a film, ami habnál is köny-
nyebb, dalolós, táncolós, tanul-
ságmentes. Illetve egy gondolat-
csiklandó kérdés azért felmerül,
nem kaphatnánk meg G.H.
mûvésznô plasztikai sebészének
a telefonszámát? Mert, ha igen,
érdemes lenne apró darabokra
szaggatni, hogy szépítés jeligével
ne fosszon meg másokat az
egyéniségétôl. 

De azt hiszem, ez már magán-
ügy, talán az ügyes Woody errôl
is készít valami habkönnyût.

(Flamex)

A nô kétszer

Jutott már eszünkbe százszor is,
ha akkor nem lépünk vissza,
hogy megnézzük, kihúztuk-e a
vasaló zsinórját, vagy ellen-
kezôleg, ugyan miért nem ácso-
rogtunk egy kicsit tovább a kira-
kat elôtt, mert akkor életünk
más irányt vehetett volna. Vitat-
hatatlan, másodperceken múl-
hat a szerencse meg a szerencsét-
lenség, az hogy jól jövünk ki egy
történetbôl, vagy rosszul.

Nem, ez nem így van, mondja
a film. A vargabetûk csak késlel-
tetik, de meg nem akadályozzák
azt, ami meg van írva, a szarhá-
zikról elôbb-utóbb kiderül,
hogy azok, és a szomorú moso-
lyúak elnyerik a megnyerô mo-
solyúak szívét.

Egy mondat erejéig térjünk vis-
sza ahhoz a bizonyos karaktert
meghatározó jelzôhöz, amellyel
a filmbéli férfit illettük. Azt me-
sélik – egy bizonyos napon, egy
bizonyos elôadáson – a film vetí-
tésén egyes férfiak nem bírták a
szembesülést, és megtépázottan
hagyták el a nézôteret. Talán ma-
rad a filmben még elég poén, ha
eláruljuk, hogy a történetet két-
szer élô nô szeretôjérôl van szó,
aki szegény nôt igen piti módon
csalja, pont akkor – és máskor –,
amikor szegénynek a legnagyobb
szüksége lenne egy biztos pontra.

(Flamex)

Bagota /ity edt.

M O Z I  –  V I D E O

Video
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Ne ijedezz, nem a kerti ten-
nivalók elvégzésére szólíta-
lak, hiszen nincs is kerted.
Hát, nekem most már van.
Gondom is. Meg persze sok
örömem. De ilyenkor ôsszel,
kezdek visszavonulni a kert-
bôl a házba. Megfigyeltem,
hogy mérhetôen sebesebb az
olvasás, ha kint nem tombol
a napsütés. Olvasásra invi-
tállak tehát, meg amolyan
emlékezésfélére is.

Vészesen rövidülnek a
nappalok, és ilyenkor amúgy
is hajlamossá válok a nosz-
talgiázásra, de különösen
most, hogy (egyik lábam itt,
a másik még ott) könyvtára-
mat költöztetem. Sok-sok
könyvet átpörgettem, köztük
a rég nem látott ifjúsági iro-
dalom körébôl. Elôkerült a
Verne-sorozat is, amit ere-
detileg közösen gyûjtöttünk,
aztán apránként átment sa-
ját tulajdonomba, miután
elcseréltem veled néminemû
„pöttyös” meg „csíkos”
könyvért. A Verne gyûjte-
mény azért is kedves nekem,

mert legrégebbi könyvem is
épp Gyula bácsi tollát di-
cséri, no meg Visi Imréét,
aki „francziából fordította”.
Ez pedig: A Jangada.
Nyolczszáz mértföld az
Amazonon. Igen, így:
mértföld és Amazon. Ki-
adta a Franklin Társulat,
1881-ben. Sárga, szakadt
kis könyv, benne pecsét: Uj-
házy Géza könyvtárából.
Hogy ô ki lehet, az már örök
rejtély marad.

Ilyen elôjáték után szinte
sorsszerû volt, ahogy ke-
zembe akadt egy újabb,
nemrégiben megjelent, ked-
ves Verne „szakirodalom”:
a Verne Gyula hôsei nyo-
mában. Talán emlékszel
még a Barátunk Verne
Gyula címû régesrégi „se-
gédanyagra” — ahhoz ha-
sonlíthatnám leginkább. Ez
a könyv persze a kor követel-
ményeinek megfelelôen száz-
szorta igényesebb: nagy
alakú, színes, képes atlasz,
amelyben nyolc Verne re-
gényhez kapcsolódó térké-

pek, ábrák és magyarázatok
találhatók. Egészen lekötött
ez a könyv, felidéztem Ne-
mo kapitány, és a hajótörött
Grant kapitányt keresô Pa-
ganelék útját keresztül-kasul
a földgolyón. Holdra száll-
tam, és leereszkedtem a Föld
gyomrába. Biztosan nem
emlékszel már, de az Utazás
a Föld középpontja felé
(a térképek tanúsága szerint
is) egy kialudt izlandi vul-
kánba való leereszkedéssel
kezdôdött, ami pedig lénye-
gesebb: hogy hol jöttek újra a
felszínre a hôsök?  Nem fo-
god kitalálni: a Szicília
melletti Stromboli kráte-
rébôl! Eszembe jutottak
nyári fényképeid a Strombo-
liról, a vulkáni hamutól és
portól megfeketedett zoknik,
a köpködô-füstölô kráterek,
a repülô kövek. (Onnan
tényleg könnyen kirepülhet-
tek hôseink.)

Nem tudom, hogy pedagó-
giai szempontból jó-e vagy
rossz, de a valós és a kitalált
helyszínek között nincs
egyértelmû különbségtevés a
könyvben: a Lincoln-sziget,
vagyis maga a rejtelmes szi-
get, amely Verne zseniális

fantáziájának szüleménye,
éppoly tudományos igénnyel
ábrázolódik, mint mellette a
korabeli Új-Zéland, a maga
rajzos állatvilágával, növé-
nyeivel. Ez így keverve per-
sze tökéletesen megfelel a
verne-i világképnek, ahol
szétválaszthatatlanul simul
egymásba valóság és fikció.
Mindenképp jó ötlet vi-
szont, hogy a borítón meg-
hagyták a szerzô nevének
hagyományos, a régi soroza-
tokat idézô cifra betûit, ezt
az összetéveszthetetlen,
szinte logo-ként levédhetô
grafikus karaktert.

Izgalmas és szép ez a
könyv, észrevétlenül tanít
sok mindenre. A legfonto-
sabb ezek közül a Föld szere-
tete. Hogy felfedezni, megis-
merni és kihasználni nem
ugyanaz. Persze, persze, én
is imádom a (régi) Csillagok
háborúját, hogyne imád-
nám. De ami ma a legsür-
getôbb, az nem az ûr meghó-
dítása, hanem a Föld meg-
mentése. 

Légy jó, és szeresd a mi kis
bolygónkat. Üdv:

Laura
Bp., ‘99.október 21.

Kedves Húgom!

Hamvas Béla hét – november 3-5.
3. szerda Darabos Pál: Hamvas Béla
(Farkas Lôrinc Imre Kiadó)
Egy életmû fiziognómiája III.
Bemutatja a könyv szerzôje
4. csütörtök Hamvas Béla: A bor filozófiája (francia,
német és magyar nyelven) (Editio M. Kiadó)
Béla Hamvas: Silentium (német nyelvû kiadás)
Vendégeink: Marghescuné Hunor Mária és Dúl Antal
5. péntek Sava Babic: Hamvas hárs
(Vár Ucca Tizenhét Kiadó)
Vendégeink: a szerzô, Géczi János és Radics Viktória
7. vasárnap Szilágyi Ákos: Oroszország elrablása
(Helikon)
A kötetet bemutatja, és a szerzôvel beszélget
Gothár Péter
9. kedd Szrogh György: Barangolás az építészet
világában (Gyorsjelentés Kiadó)

Vendégeink: a szerzô, Kerényi József, Máté Klára, O.
Ecker Judit és Vargha Mihály
10. szerda Márton László: Árnyas fôutca (Jelenkor)
11. csütörtök Robert Walser: A séta (Magvetô)
Vendégeink: Halasi Zoltán, Morcsányi Géza és
Wilhelm Droste
16. kedd Michel Foucault közzétételében: Én, Pierre Ri-
viére, aki lemészároltam anyámat, húgomat és
öcsémet
(Egy XIX. századi szülôgyilkosság) (Jószöveg Kiadó)
Ádám Anikó és Lóránt Zsuzsa fordítókkal Forgách And-
rás beszélget
17. szerda A Fekete Sas Könyvkiadó újdonságainak
bemutatója
22. hétfô Benedek Szabolcs: Berényi szerelme
(Seneca – Réka Könyvmûhely)
Bemutatja: Zoltán Gábor
25. csütörtök A Jelenkor Kiadó és folyóirat nyitott
szerkesztôségi délutánja
29. hétfô Meja Mwangi: Utolsó dögvész (Kávé Kiadó)
30. kedd Szabó Lajos: Tény és titok
(Összegyûjtott írásai és elôadásai) (Comitatus)
Vendégeink: Kotányi Attila, Kunszt György, Kôszegi
Lajos, Mártonffy Marcell, Tábor Ádám és Tilmann J. A.

Az Írók Boltja novemberi programjai

A programok délután 4 órakor

kezdôdnek.

(VI., Andrássy út 45.)
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Minden könyv egy helyen!

TANKÖNYVCENTRUM
a Kódex Könyváruházban

Budapest V., Honvéd u. 5. (A Parlamenttôl egy percre.)
Telefon: 331-0126, 331-0127

Az általános és középiskolai tankönyvek közel teljes 
választékával várjuk kedves vásárlóinkat.

Minden könyvet egy helyrôl!

PARNASSZUS ANTIKVÁRIUM
1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 50. Tel./fax: 311-6049 

vásárol régi könyveket, könyvtárakat, mûfaji, tartalmi, 
idôbeli kötöttségtôl mentesen, ám válogatva.

„Mindenfélét, de nem mindent”

Elôzetes telefonos egyeztetés alapján 
díjtalan kiszállás, szállítás.

1999. november 10-én 16.30-kor

Könyvrôl – könyvért vetélkedô
Mûsorvezetô:
Erdei Grünwald Mihály
1999. november 14-én

Márton napi népszokások,
borkostoló
Vendég: Lelkes Lajos
a Mezôgazda Kiadó igazgatója
1999. november 13-án

Könyvbemutató
Csavargók tízparancsolata
A könyvet bemutatja a szerzô, Föl-
des László (HOBO)
1999. november 17-én 16.30-kor

Könyvrôl – könyvért vetélkedô
Mûsorvezetô:
Erdei Grünwald Mihály

1999. november 17-én

17 órakor

Könyvbemutató
Szentföldi Szent helyek üzenete
2000 (Türelem Háza Bt.)
A könyvet bemutatja a szerzô:
Erdei Grünwald Mihály
Vendég: Kardos Sándor operatôr
1999. november 24-én 16.30-kor

Könyvrôl – könyvért vetélkedô
Mûsorvezetô:
Erdei Grünwald Mihály
1999. november 25-én 16.30-kor

Könyvbemutató
Görög Ibolya:
Protokoll – az életem
A mûsor vendége: Vitray Tamás

Libri sikerlista
1999. szeptember 24 – október 7.

A Libri üzlethálózatban regisztrált vásárlások 
számítógépes összesítése alapján

4. Northrup, Christiane:
Nôi test, nôi bölcsesség

Fiesta Kiadó

5. Szigethy Gábor:
Latinovits

Gabo Könyvkiadó

6. Spencer-Churchill,
Henrietta:

Antik enteriôr

Geopen Könyvkiadó

7. Lovas István:
Jobbegyenes

Kairosz Kiadó

8. Peter Sheldon:
Budai milliárdosok V. –

Világösszeesküvés?

Intermix International
Holding

9. A Forma 1

nagyenciklopédiája

Holló és Társa Kiadó

10. Erdôs József – Prileszky
Csilla:

Halló, itt Magyarország!

Akadémiai Kiadó

11. Gerle János –Lugosi
Lugo László:

A szecesszió Budapesten

Magyar Könyvklub

12. Magyar értelmezô

kéziszótár 1–2.

Akadémiai Kiadó

13. Bouzereau, Laurent –
Duncan, Jody:

Star Wars – Így készült

az elsô rész

Tessloff és Babilon Kiadó

14. Atkinson, Rita L. –
Atkinson, Richard C.:

Pszichológia

Osiris Kiadó

15. Cartographia világat-

lasz

Cartographia Kft.

1166..  Koetler, Philip:
Marketing management

Mûszaki Könyvkiadó

17. Hart, S. – Hart, R:
A II. világháború német

páncélosai

Hajja & Fiai Kiadó

18. A világörökség

Gulliver Könyvkiadó

19. Méhes Károly – Szundi
György:

Forma 1 Grand Prix

1990–1999.

Alexandra Kiadó

20. Stone, Katherine:
Rejtélyes szerelem

General Press Kiadó

Horn Gyula:
Azok a kilencvenes évek...

Kossuth Könyvkiadó

Moldova György:
Moldova György kalendáriuma
a 2000. évre
Kertek 2000 Könyvkiadó

Grass, Günter:
A bádogdob

Európa Könyvkiadó

1.
2.
3.

A Hatágú Síp Alapítvány 1998-ban a személyi jövedelem-
adók 1%-ból 171 750 Ft-ot kapott.

Az összeget könyvszakmai képzéseink kiegészítô programjaira
fordítottuk: színház- és mozilátogatásokat, illetve tanulmányi

kirándulást szerveztünk hallgatóinknak.
Köszönjük a támogatást mindazoknak, akik Alapítványunk

javára rendelkeztek az 1%-ról.
Hatágú Síp Alapítvány

Dercsényi Szilvia, Forgách Emôke

A Fókusz Könyváruház
novemberi programajánlata

(Budapest VII., Rákóczi út 14.)
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Jolsvai András:
Apák és fiók
Universitas Könyvkiadó,
Bp., 1999., 162 oldal

Köröndy úr, Mák István, vagy
egyre inkább a szerzô maga
egyes szám elsô személyben
karcsúnál karcsúbb kötetekkel
jelentkezik, meglehetôsen rit-
kán. Mindenesetre tény, hogy
olvasói ritkának érzik a fel-
bukkanásait. Köröndy, Mák,
szerzô stb. ugyanis tud vala-
mit, amit kevesen. Van egy
trükkje, amit nem kellett ki-
agyalnia, megterveznie, mert
ez belôle jön, számára egye-
dül természetes módon:
olyan meghitten, bizalmasan
szólítja meg olvasóit, úgy me-
sél el – mit is? nem története-
ket, nem sztorikat, inkább
hangulatokat, álmokat, haj-
dani találkozásokat, azokhoz
fûzôdô érzelmeket és noszta-
ligákat, hogy észre se vesszük,
nem magával Jolsvaival ülünk
szemközt egy öblös fotelben,
hanem a könyvében lapo-
zunk. Ez az egyszerûség szá-
mításként is jól bejönne, de
mondom, nem modor, nem
póz, hanem tartás. A szerzô
egy nemzedék legjellegzete-
sebb szavait, szituációit, hall-
gatásait, nézéseit, gesztusait il-
leszti össze egy-egy kis kerek
egésszé és – tartozzék bár az
olvasó eggyel korábbi, vagy
eggyel késôbbi generációhoz
– olyan erôteljes hangulatokat
fest, hogy akarva-akaratlanul a
hatása alá kerülünk. Jolsvai
„egy kicsit szomorúan” éli
meg a nagy traumát: „Fel-
nôttem”. És egyszerre tud
benne is lenni ebben az él-
ményben, meg kívülrôl, tá-
volról ránézni, hogy el is tart-
sa magától azt, ami már a
múlt. Ettôl olyan furcsán vib-
ráló, szomorkásan mulatságos
és mulatságosan bánatos
szinte minden írása. Nem
tudni, hogy csinálja, de olyan
figurákkal népesíti be utcáit,
tereit, presszóit, lakásait, aki-
ket ismerni vélünk, pedig csak
egy félmondattal skicceli föl a
külsejüket, csak egy odavetett

hanyag mozdulattal vázolja a
sorsukat, néhány félbehara-
pott párbeszéddel mutatja be
kommunikációjukat. És még-
is, mindent tudunk azokról,
akikrôl beszél. Persze, ennél
azért csalafintább az írói eljá-
rás: a rezignáció mögött na-
gyon is élénk érdeklôdés, a
vélt lezserség mögött pontos
megfigyelések bújnak meg.
Hogy ezek az életcserepek na-
pilapokban jelennek meg kar-
colatokként, s nem Köröndy
hosszan készülô regényéhez
írott vázlatok, azt csak egy-
egy (ide már alig illô) kiszólás-
ból sejtjük, az olyanokból,
mint „Tudják mit? Tényleg”.
Nincs rájuk igazán szükség,
mert Jolsvai olvasója ezek nél-
kül is (a szó legigazibb értel-
mében) megszólíttatik.

Nyerges András

Somogyi Tóth Sándor:
Próféta voltál, szívem –
Ave ... Szabados Gábor
ELTE Eötvös Kiadó, Bp. 1999.
279 oldal, 1490 Ft

Hogy harmincöt év milyen
nagy idô, legalábbis Magyar-
országon, mennyit épít, rom-
bol, változtat és torzít sikeres
és híres mûveken, talán
semmi sem példázza jobban,
mint Somogyi Tóth Sándor
régi-új (mert az alapmûn túl a
folytatást is tartalmazó)
könyve. Bátor regény, szóki-
mondó, a borotvaélen tánco-
lás magasiskoláját bemutató,
ízig-vérig politizáló mû volt
1965-ben, elsô megjelenése-
kor ez az írás, méltán keltett
feltûnést, vált beszédtémává,
s amikor idôvel film is ké-
szült belôle, azt még mindig
a majdnem-tiltott, félig-tá-
mogatott alkotásoknak kijáró
izgalom kísérte. Szabados
Gábor újságíró, a volt népi
kollégista, aki úgy ellenzéki,
hogy beépül a rendszerbe, és
úgy épül be, hogy közben
szüksége van ellenzékiségé-
nek illúziójára: a keletkezés
korának jellegzetes hôse volt.
Önpusztító élete, önáltató fi-
lozofálása, italozása, nôü-
gyei, renitenskedése, válások,
új szerelmek, az alulról jöttek
gôgje, a dróton rángatott ká-

derbábok fenekedése a mari-
onettet mozgató politika el-
len, melytôl elszakadni még-
sem képesek, a privilégiumok
megvetése, de el nem eresz-
tése – mind-mind olyan mo-
tívum, amely jellegzetessége
volt az úgynevezett konszoli-
dációnak, a hatalommal ki-
egyezô értelmiségnek. Somo-
gyi Tóth mindezt belülrôl is-
merte, elemezni tudta, jobbí-
tani próbálta – csak épp ábrá-
zolnia nem sikerült olyan
erôvel, mint kommentálnia.
Ez azonban csak most derül
ki, a három és fél évtizeddel
késôbbi újraolvasás kapcsán,
amikor a kordokumentum-
ként és mementóként válto-
zatlanul fontos mû nem ér
véget ott, ahol valójában
vége van. Az író – megkísé-
relve, mint oly sokan, újra
föltalálni a felmelegített ételt
– „folytatja” Szabados Gábor
és a többiek történetét. Rend-
szerváltás elôtti, alatti, utáni
hercehurcák, sehová sem ve-
zetô önmarcangolások, fe-
lelôsségrevonások, hitek és
kiábrándulások újabb válta-
kozásai, rengeteg megideolo-
gizálása a túlélésnek, drama-
tizálása mindannak, aminek
nagyon is prózai oka volt:
sajnos mindez az üresen járó
malom képzetét kelti. S mi-
vel még politikán is
merôben mást értenek a köz-
ben beérett generációk, mint
a Szabadoséi, az olvasónak –
ha ismeri – az a vers juthat
eszébe, amelyben Benjámin
László fájdalmas-keserûen,
de nagyon is bölcsen így írt
nemzedékérôl: „Minden
dolgainknak értelmük azzal
lészen ott, hogy már nem ér-
tik ôket...”

ny.

Philip Roth:
Amerikai pasztorál
Európa Könyvkiadó, Budapest,
1999., 502 oldal, 1900 Ft

Úgy tûnik, a mai amerikai
próza minden jelentôs alko-
tójának elôbb vagy utóbb

meg kell küzdenie a nemze-
déki témával is: az ötvenes-
hatvanas évek lázadóiból
idôsebb generáció lett, s a
politika, amit segédletükkel
vagy ellenükben alakított ki
Amerika, mindenbe beha-
tolt, mindent átalakított, ám
arról, hogy a közben felnôtt
fiatalokra miképpen hatott,
az apák mitsem tudnak.
Amikor mégis szembesül-
niük kell a zûrzavarral, a
támpontok és koordináták
nélküli, ön- és közveszélyes
tévelygéssel, megdöbben-
nek, magukba szállnak, ma-
gyarázkodnak, értelmeznek,
sôt: mindent sokszorosan
túlértelmeznek, míg csak
annyira komplikálttá nem
válik, hogy már el sem lehet
igazodni rajta. Mailer is
megírta, Updike is megírta
(többszörösen is) ennek
problematikáját, és most
Philip Roth is nekiveselke-
dett. Szemlátomást összegzô
mûnek, úgynevezett „nagy
mû”-nek szánta ezt az 1997-
es, ez idáig utolsó regényét,
s ez nem tett éppen jót írói
teljesítményének. Iróniája
elhagyta, vagy netán maga
vetkezte le, mint a témához
méltatlant. Kedvenc hôse:
Zuckermann itt csupán ha-
lovány rezonôr, a történet
pedig agyonpszichologizált,
s fôképp sokszorosan túlírt
melodráma. Egy tipikus át-
lagamerikai, aki tökéletes
életet él, egy nap arról érte-
sül, hogy dédelgetett lányá-
ból politikai terrorista lett,
bombákat robbantgató gyil-
kos, késôbb vallási fanatikus,
a rend ellensége. Amíg az
ember olvassa Roth regé-
nyét, egyszercsak eszébe jut
Milos Forman elsô, Ameri-
kában forgatott filmje, a Ta-
king off (nálunk Elszakadás
címen játszották). A lányu-
kat keresô, saját életük válsá-
gára döbbenô, teljes szemé-
lyiségzavarba kerülô szülôk
drámája ott – talán azért,
mert a rendezô még inkább
volt európai, mint amerikai
– megrázóbb s egyben fel-
foghatóbb volt száunkra.
Roth ezúttal zavaros és fá-
rasztó, de ki tudja, lehet,

K Ö N Y V A J Á N L Ó

Magyar irodalom

Külföldi irodalom
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1033 Budapest, Szentendrei út 89–93.

T.: 437-2443, F.: 437-2442

Nyitva tartás: H–Cs.: 8–16h, P.: 8–13h

E-mail: vevoszolg@wkdc.hu

KIS MAGISZTER

KÖNYVESBOLT

1053 Budapest, Magyar u. 40.

Tel.: 327-77-96

KANDÓ KÁLMÁN

KÖNYVESBOLT

1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 20.

Tel.: 311-22-73 Fax: 311-24-43

KÖZGAZDASÁGI ÉS JOGI
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hogy ez csak nézôpont kér-
dése. Biztos viszont, hogy az
egyik jelenetben „Ilyen ná-
lunk nincs”-ként emlegetett
regényt a magyar olvasó „Ez
nálunk lehetetlen” címen is-
meri – 1936 óra. Sinclair Le-
wis írta.

-s-s

Roddy Doyle:
A méregzsák
Európa Kiadó Budapest, 1999
261 oldal, 1200 Ft

Ha egy fiatal lány váratlanul
bejelenti, hogy gyermeket vár,
elvetetni nem hajlandó, de az
apa személyérôl nem ad felvi-
lágosítást, népiesen szólva: el-
válik a lép a májtól. Nehéz el-
dönteni, mit tegyen a szülô,
hogyan reagáljon, annál is in-
kább, mivel több kiskorú is él
a családban. S nem lehet ez a
követendô példa. Melyik ba-
rátnôje, munkatársa tartja
Sharon Rabbitte-et kurvának.
Minden csoda három napig
tart, hogy egy másik köz-
hellyel éljek, ez mondjuk ki-
lenc hónappal tovább, mert
amint megszületik a baba,
már isten igazából senkit sem
érdekel, hogy tényleg egy spa-
nyol matróz, vagy az egyik
barátnô részeg édesapja-e a
„tettes”. Jimmy Rabbitte-ról,
Sharon csúnyaszájú kétkezi
munkás apjáról viszont kide-
rül, hogy csodálatos szülô. A
születendô baba egészen meg-
változtatja Jimmyt: elkezd fi-
gyelni a családjára, kerékpár-
klubot szervez a fiúknak, s vé-
gül elmegy Sharonnal, hogy
segítsen neki a szülésben.

Kevesen mondhatják el ma-
gukról, hogy alapos ismerôi a
mai irodalomnak. Ez a
kitûnôen megírt regény kez-
detnek egészen kiváló. Roddy
Doyle az ír munkások életé-
nek, mentalitásának, beszéd-
fordulatainak kiváló ismerôje.
Bôvérû figurákat, fordulatos
helyzeteket teremt, humorá-
ban, érzelmeiben nem tapasz-
talható semmiféle finomkodó
visszafogottság. A fordító M.
Nagy Miklós munkáját di-
cséri, hogy úgy érezhetjük,
Pest valamelyik külsô kerüle-
tében járunk. Egyetlen igazi

különbség azonban mégiscsak
van. A dublini szegénynek
számító munkáscsaládok is
mérhetetlenül gazdagabbak,
jobban élnek, mint mai ma-
gyar sorstársaik.

N. V.

Federico Andahazi-Kasnya:
Az anatómus
Magvetô, 250 oldal, 1390 Ft

Ez a könyv már megjelené-
sében is feltûnést kelt egy
könyvesbolt polcán: szép fe-
hér szalag keresztezi egy
meztelen hölgy alhasi részét
„18 éven felülieknek!” fel-
irattal. Nahát ez pont ne-
kem szól! – gondolja az
érett férfi olvasó és alaposan
körülnézve leemeli a polc-
ról. Elolvassa a fülszöveget,
ami csak még jobban me-
gerôsíti abban a hitében,
hogy neki erre a regényre
most mindennél nagyobb
szüksége van és megvásárol-
ja. A vásárlóközönség ször-
nyülködése mellett – Mi-
csoda erkölcstelen könyve-
ket vásárolnak manapság az
emberek, nahát !!! – táská-
jába rejti és kikullog a bolt-
ból. Bármennyire is nagy a
kísértés, nem meri elôvenni
szerzeményét a tömegközle-
kedésben, még talán el ta-
lálna pirulni a sok mohó
szem kereszttüzében. Haza-
térve a biztonságos közegbe,
leveti magát egy kényelmes
fotelbe, szép lassan lefejti a
tiltó szalagocskát és beleme-
rül a mûélvezetbe. A törté-
net valamikor a reneszánsz
korában, a XVI. században
játszódik, a fôhôs, Mateo
Colón a kor szellemét meg-
testesítô tudós, kutatja a
test, a nôi test titkait. Híres
névrokonához, Cristobal
Colónhoz hasonlóan felfe-
dezi a maga „Ameriká”-ját,
ami nem más mint az Amor
Veneris, a nôi szexuális gyö-
nyörérzet okozója. A kor
azonban egyúttal a pápai
fôség, az egyház korlátlan
uralmának ideje is. A szerzô
kíméletlen kritikával rajzolja
meg a korlátolt, életidegen
fôpapok ellenállását, addig
üldözik a szerencsétlen ana-

tómust, amíg sikerül bíróság
elé állítaniuk. A tudóst ha-
lállal fenyegetô eljárás végül
pápai kegyelemmel zárul, de
a  kérdés továbbra is nyitott
marad: mekkora a tudós – és
itt az író nemcsak Colónra
gondol – szabadsága, képes-
e ellenállni mindenféle fe-
lülrôl jövô erôszaknak,
amely eleve megkérdôjelezi
hitelességét? A magyar szár-
mazású, argentin író könyve
ebben is több egyszerû por-
nográf irodalomnál, noha
egyes részeiben szépiro-
dalmi mûtôl szokatlan szó-
kimondással találkozha-
tunk. A történet fordulatos,
kellemes, ironikus hangu-
lata folyamatosan oldja fel
az olvasóban a téma kivál-
totta feszültséget. Talán
nem véletlenül lett a könyv
számos országban népszerû,
ez idáig 26 nyelvre fordítot-
ták le. Ne hagyjuk ki mi,
magyar olvasók se ezt a kul-
túrtörténeti vonatkozásban
is jelentôs könyvet!

-pompor-

Hans Habe: Ilona
Budapest, l999.
K. u. K. Kiadó, 784 oldal

Legsikeresebb regényei közé
tartozik  a magyar származású
Hans Habénak az Ilona címû
családtörténet. A XX. század
epikájának egyik mestermûve
ez a nagyregény, amely óha-
tatlanul eszünkbe juttatja
Mitchell Elfújta a szél címû
remekét.

A kisnémeti vasútállomás
fônökének negyedik gyerme-
keként 1886 novemberében
jött világra a hôsnô. Édes-
anyja belehalt a szülésbe.
Felserdülvén így kerülhet a
lány nagynénje révén kétes
környezetbe Budapestre,
ahonnét vasakarattal sikerül
kiszakadnia. Egész életútját
jellemzi a határozottság,
mindig mellé szegôdik a
szerencse, többnyire rajongó
és segítôkész férfiak képé-
ben. Noha segítségükkel tör
egyre följebb az anyagi java-
kat is biztosító társadalmi
ranglétrán, mégis mindig

tiszta marad. S fiatal. Érik
persze csapások is, miköz-
ben bejárja Oroszországtól
Amerikáig a világot, de ô fe-
lülemelkedik a nehézsége-
ken. Mintha csak egyetlen
dolog bántaná a lelkiismere-
tét: leánya nevelését zakla-
tott élete miatt kiadta kezé-
bôl. Másmilyen típus lett
Zita, a lánya, a vaskos csa-
ládregény második részének
fôhôse. Aki ismét visszatér a
testi és lelki adottságokban
ötvözôdô nagyanyai örök-
séghez, az Éva, a harmadik
generáció. 

A magánélet  fordulatos ese-
ményei mellett a családregény-
ben megelevenedik a század-
forduló és a második világhá-
ború utáni évek történelme az
1956-os magyar forradalom le-
verését követô esztendôkig.
Nevezhetjük tanulságosnak,
szépnek, szomorúnak, vadnak
és vidámnak ezt a regényt. Egy
biztos: nem fogunk egyhamar
szabadulni a hatása alól.

(m. zs.)

Marosi Ildikó:
Örökbe hagyott beszélge-
tés gróf Teleki Mihállyal
Agrumentum Kiadó,
160 oldal, 950 Ft

Marosvásárhely, a nyolcvanas
évek eleje. Ekkor ült le
elôször beszélgetni az öreg
Teleki gróffal Marosi Ildikó
irodalomtörténész, hogy ki-
fürkéssze a híresneves família
múltját. Teleki Mihály, a csa-
ládi számítás szerint a tizen-
kettedik Mihály, a gernyesze-
gi birtok utolsó tulajdonosa
volt az államosításig, a beszél-
getés kezdetén azonban a ma-
rosvásárhelyi Nárcisz utcai la-
kótelep egyik kétszobás ál-
lami lakásának bérlôje, de a
beszélgetés végére már alig-la-
kója, ugyanis csomagolt, in-
dult fiához, tizenharmadik
Mihályhoz, Németországba.
Ekkor múlt nyolcvanéves, s
1986-ot írtak.

A több estén át tartó beszél-
getés-sort jelentette meg a

K Ö N Y V A J Á N L Ó

Irodalomtörténet



26KÖNYV HET´

szerzô, de ezek a visszaemlé-
kezések nem csupán egyetlen
ember történetei. A Teleki
család a XI. századtól jelen
van a magyar történelemben,
jóban és rosszban együtt élt a
történelmünkkel. Ugyan több
ágra szakadt, lett katolikus,
lett református Teleki, kancel-
lár a XVII. században, képvi-
selô, a Bethlen, s a másik Te-
leki családdal. 

Micu bácsi, ahogy a család
hívta XII. Mihályt, ezeken a
beszélgetéseken visszaemléke-
zett a neves elôdökre, mesélt
gyermekkoráról és kedvenc já-
tékairól, például a szánhajtás-
ról: „A szánkózás nagy passz-
ió, muff az ember nyakában,
mert kesztyûvel nem lehetett
hajtani. Úgy fogtak a lovak,
hogy felváltva dugtam a keze-
met a muffba. Ez az igazi
passzió! Apósom is nagyon
szerette a hajtást. Akkoriban
ilyesmivel szórakoztak a ló-
kedvelôk”. Ám a lóról eszébe
jutott egy másfajta ló is, ez
már az államosítás után tör-
tént, 1962-ben több lóhoz is
szerencséje volt, ôt nevezték
ki ugyanis a rókatelepi kocsis-
nak...

De beszélt az elveszett föld-
rôl, kastélyról, a szétszórodott
családról is. Fájdalmas lehe-
tett számára a múlt felidézése,
ám ez mégsem érzôdik ki az
interjúkból: derûs fölénnyel
fogadta az élet megpróbáltatá-
sait, humorát megôrizve ele-
venítette fel olykor nem iga-
zán kellemes élményeit. Már
a végefelé járt az interjúsoro-
zat, amikor Micu bácsi így
fogadta a szerzôt: „Ma kap
egy csomag Kentet. Ma van
Szent István napja. Az én szü-
letésnapom. A hetvenhato-
dik.” És 76 évesen nevetve
meséli 99 éves Gemma
nôvére hôstetteit: „Nemrég
Kemény Ferenc találkozott
vele, amint Alvincen átszállt a
Bécsbe menô vonatra. El-
mondta, hogy ült Gemma
két-három kartondobozon a
peronon, volt még nála egy
szôttesbôl készült átalvetô,
amiben vitte az itthoni sajtot
– így utazott Bécsbe a lányá-
hoz. Harisnya nélkül, ba-
kancsban, ez az ô specialitása,

s ezen akkor sem változtat, ha
Bécsbe igyekszik. Sokat nem
keres a kertésznél – s az is már
öreg – a virágárusítással, de
ilyesmire ô nem ad, viszont
írógépen írja a leveleit a gyer-
mekeinek, a testvérének, jól
beszél németül, angolul és
franciául, de nem ad órákat,
hogy ne legyen lekötve. Gye-
rekeihez pedig azért nem köl-
tözik ki Bécsbe, mert inkább
dolgozik a kertésznél, mint-
sem eltartott legyen a Schön-
brunn árnyékában.”

Az interjúsorozat egy szo-
morú utószóval zárul: a
szerzô néhány levelet közöl
Micu bácsitól, majd tudósít
gróf Teleki Mihály halálhí-
rérôl...

– dunay – 

Mezey László Miklós:
Szlovenszkói Helikon
Hungarovox Kiadó,
116 oldal, 480 Ft

A tanulmánykötet alcíme –
Egy nemzedék és egy iroda-
lom születése – legföljebb ha
sejtetni tudja, hogy itt valami
fontos dologról esik szó. Ha
azonban belenézünk a tarta-
lomjegyzékbe, azonnal meg-
bizonyosodhatunk errôl. Ha
elolvassuk az öt kisebb tanul-
mányt, amelyek akár egy na-
gyobb monográfia fejezetei-
nek is tekinthetôk, nem csu-
pán (esetleges) irodalomtörté-
neti érdeklôdésünket elégít-
hetjük ki – és nem is csak a ha-
táron túli magyarság történe-
tébe nyerünk némi bepillan-
tást – , hanem az egyetemes
magyar mûvelôdéstörténetnek
és történelemnek egy fontos
fejezetét ismerhetjük meg.

A Trianon utáni eszmélke-
dés természetszerûleg más és
más formában indult meg a
beszûkült határokon belül és
a kívülre szakadt területeken.
Az is tény, hogy más „start-
pontról” indult például a ro-
mániai magyar irodalom és
mûvelôdés – az élô erdélyi
hagyományok alapjain – , és
máshonnét a felvidéki, amely
nem támaszkodhatott je-
lentôs kulturális mûhelyekre.
Itt dilettánsok és emigránsok
– alapjában véve egymással ví-

vott küzdelemben – próbál-
tak valamit kezdeményezni...
Mígnem különféle indíttatású
ifjúsági mozgalmakból felnôtt
az elsô szlovenszkói magyar
értelmiségi generáció, mely
létrehozta a maga igényes, a
helyi sajátosságokból kiin-
duló, ugyanakkor egyetemes
tájékozódású orgánumait.

Az irodalmi életben néhány
év alatt megvalósult a „hatá-
rok spiritualizálása”, a gon-
dolatok viszonylag szabadon
áramolhattak országból or-
szágba, a kölcsönös megter-
mékenyítés jegyében. Sajátos
helyzetet teremtett a Cseh-
szlovák Köztársaság demok-
ratikusabb belpolitikája és a
külpolitikájának alárendelt
gyanakvó kisebbségpolitikai
gyakorlata közti ellentmon-
dás. A sorompókat megkerü-
lendô azonban kialakult, il-
letôleg szorosabbá vált a
szlovenszkói és a romániai
magyar irodalmi élet kapcso-
lata, s utóbbinak a közvetítô
szerepe. Eredmény: az össz-
magyar kultúra erôsödése,
gazdagodása.

A tanulmánykötetnek itt vá-
zolt tematikája a konkrét ada-
tok gazdagságán keresztül
bontakozik ki a – nem csupán
irodalomtörténeti érdek-
lôdésû – olvasó elôtt. Lapok,
folyóiratok, könyvek, szerzôk,
egyesületek és mozgalmak
hosszú sora vonul föl elôt-
tünk, kapaszkodókat, viszo-
nyítási pontokat adván rész-
ben frissen szerzett, részben
már korábban összeszedett is-
mereteinknek.

T. I.

Bagnall-Hille:
Az olajfestészet nagy
könyve
Ciceró Kiadó, 160 oldal

Az egyik legrégibb festészeti
technikával ismertet meg a
most megjelent „képzômûvé-
szeti ismeretterjesztô” munka.
A könyv – bevallottan – arra
ösztönöz, hogy az amatôr
képzômûvészek merjenek eh-

hez a technikához „nyúlni”
annak ellenére, hogy a világ
legnagyobb festôinek olajfest-
ményeit látva, az a kishitû
meggyôzôdése támad az auto-
didakta alkotónak: ez a festési
mód „kizárólag a beavatottak
számára van fenntartva”, hi-
szen nemcsak türelmet, odafi-
gyelést igényel, hanem anyag-
ismeretet, és „speciális” tech-
nikai tudást is.

A könyv írói és szerkesztôi az
olajfestés múltját és jelenét,
anyagait, technikáit, a színek és
a kompozíció szerepét mutat-
ják be, az emberi alakok, arcok,
a tájak, a tárgyak megfestésé-
nek legfontosabb szempontja-
ira, az anyag- és témaválasztás,
a festési elôkészületek fontos-
ságára, az olajfestési technikák
különbözôségére, a kompozí-
ció, a színek és a mondanivaló
egységének fontosságára hívják
fel az alkotókedvû olvasók, il-
letve a beavatottság-érzetre vá-
gyó képzômûvészet-kedvelôk
figyelmét.

Persze nemcsak kezdô és ha-
ladó vasárnapi festôknek, ha-
nem a mûgyûjtôknek és a mú-
zeumlátogató mûvészetbará-
toknak is gyönyörûséget szerez
a könyv forgatása, azoknak is,
akik soha nem gondoltak arra,
hogy ecsetet és palettát vegye-
nek a kezükbe, ám szívesen ku-
tatják egy kép keletkezésének
„körülményeit”, akik nagy fes-
tôk stílusának sajátosságaira
akarnak „rájönni”. A kötetben
igényes reprodukciókat (kép-
jegyzékkel és a kiállítóhely pon-
tos megjelölésével) és kortárs al-
kotóktól (festôktôl) mûvészi il-
lusztrációkat találunk.

Így válnak tanítómestere-
inkké a legnagyobb festôk:
Rembrandttól Braque-ig és a
mai alkotók. A kötetet prakti-
kus ismeretek sora (az olajfes-
tés eszközeinek ismertetése)
és névmutató zárja.

– só – 

Pierre Székely
Szilárd Klára
Palatinus Kiadó
111 oldal, 2960 forint

Paul Klee mondta, hogy „A
nézô tekintete azon az úton
sétál, melyet a festô jelölt ki
a vásznon”. Szilárd Klára

K Ö N Y V A J Á N L Ó

Képzômûvészet



27 KÖNYV HET´

festômûvész nemcsak az al-
kotásait nézô szemét vezeti,
hanem a szívén is uralkodik.
Szenvedélyes és kíváncsi al-
kotó ô, aki – ahogy a mos-
tani, munkásságát bemutató
album szerzôje, Pierre Szé-
kely fogalmaz – teljesítette
„öröm küldetését”. Az ô
ecsetét nem a kimódoltság,
hanem az ösztönösség veze-
ti. Ahogy méltatója és ba-
rátja írja: „pályája során sza-
bad futást engedett ecsetjé-
nek” – és tegyük hozzá: ér-
zelmeinek. Szilárd Klára a
festészet kedvéért ismerte
meg a világot, a festészet
iránti szerelem segített neki
abban, hogy legyôzze az
élet próbatételeit. Nem vé-
letlen, hogy senkihez nem
hasonlítható, ahogy látja és
ahogy láttatja a világot: a vi-
rágokat, a fákat, a tájakat, az
emberi arcokat, a káoszt és a
harmóniát.

„Megpróbáltam a külvilágból
záporozó benyomásokat és a
bennem megszületô álomké-
pet rajzban feldolgozni” –
vallja maga az alkotó, majd
így folytatja: „Ó a rajz! Annak
köszönhetem önmagam kife-
jezését...”

Persze ezen a hosszú élet-
pályán csak az elsô állomás a
rajz, hiszen – képletesen is,
valóságosan is – igen hosszú
út vezetett a budapesti
mûvészeti tanulmányoktól,
a Gallé mester által kirótt
kötelezô anatómiai vázlatok-
tól a genfi képzômûvészeti
fôiskolai tanulmányokig, az
izraeli üvegablakfestészet
megteremtéséig, aztán a fes-
tészetig és a szobrászatig,
amely attól „szilárdklárás”,
hogy mindig harmonikus és
mindig ôszinteséggel, érzel-
mekkel telített. Más stílusje-
gyeket ne is keressen rajtuk a
szemlélô, hiszen maga az al-
kotó is beismeri, hogy soha
nem szenvedhette a mono-
tóniát és az ismételgetést,
hogy mind témáit, mind ki-
fejezési módjait tekintve is
mindig igyekszik megújulni.

Életmûvének méltatója
nemcsak munkásságát hozza
közel a Palatinus Kiadónál
megjelent kötet segítségével,
hanem Szilárd Klára szemé-
lyiségét is. A 79 éves mûvész

ma is új ötleteken, új és új
alkotásokon töri a fejét. Tele
van életerôvel, alkotókedv-
vel. (Azt már csak a recen-
zens teszi hozzá: a nyolcvan
felé közeledve is vonzó, kí-
váncsi és a világra nyitott,
mûvelt asszony. Néhány éve
újra hazájául választotta Ma-
gyarországot, régi-új társa ol-
dalán megtalálta a csendes
boldogságot. S közben –
ahogy maga is megfogal-
mazta – tovább álmodik.
Számára az alkotás „átrucca-
nás az álmokba”, az élet pe-
dig színek, formák szôtte va-
lóság... Azok a szerencsések
– ennek a szép képzômûvé-
szeti albumnak a lapozgatói
is – , akik a világ bármely tá-
ján találkoztak üvegképeivel,
szônyegeivel, rajzaival, akva-
relljeivel, festményeivel, sa-
játos szobraival, kisplasztiká-
ival, útitársai lehetnek –
hosszabb-rövidebb idôre –
ebben az álomutazásban.

A mûvésznô kiállítása októ-
ber 21-étôl található a Vigadó
Galériában.

– tpi – 

Szállási Árpád:
Magyar írók orvosai és a
magyar orvosírók
Magyar Tudománytörténeti
Intézet, 236 oldal

Igazi könyvcsemegével aján-
dékozta meg az olvasókat a
Tudóra – könyvtár, soroza-
tának második kötete eddig
nem ismert kuriózumokat
tartalmaz. A szerzô hosszas
búvárkodása eredményét
tette közzé, amikor csokorba
gyûjtötte hazánk neves or-
vosíróit, kezdve Földi János-
sal, aki meghonosította a rí-
mes és idômértékes verse-
lést, folytatva a sort Sass Ist-
vánnal, ki Petôfi Sándor is-
kolapadtársa és orvosdoktor
barátja volt, s befejezve
Szent-Györgyi Alberttel, aki-
nek Nobel-díjáról, 1937-ben
a Nyugat – melyben rend-
szeresen publikált – is tudó-
sított.

A szerzô bevezetôként az
irodalmi alkotásokban meg-
jelenô orvos portréját raj-
zolja meg, bemutatja Gvadá-
nyi, Eötvös József, Jókai és
Mikszáth doktorait, majd
azokról a gyógyítókról be-
szél, akik orvosi hivatásuk
mellett írással is foglalkoz-
tak. Szól Vajda Péter
költôrôl, aki Petôfi, a kortárs
„ifjú titánpoétának” neve-
zett, s akit a verselés mellett
orvosi könyvet is írt 1835-
ben. Kassán megjelent
mûvének címe még a ma
emberének is merészül  hat:
„A férfiasság. Oktatás, mint
kell a' hímerôt vagyis férfiúi
tehetséget kifejteni, gyako-
rolni 's vissza szerezni”. Egy
gyógyszerész, Tömörkény
István is helyet kap íróink
sorában. Miközben a recipe
utasításait követve, keverte a
különféle gyógyszereket,
azonközben egyre-másra je-
lentek meg tárcái a Szegedi
Híradó hasábjain. A Tisza-
parti íróvilág jeles személyi-
sége azonban hamar abba-
hagyta a gyógyszerészkedést,
helyette egymás után on-
totta köteteit. „Vízenjárók és
kétkezi munkások”, „Förge-
teg János, mint közerô és
más elbeszélések”, „Bazsaró-
zsák”, hogy csak legismer-
tebb mûveirôl szóljunk. De
a szerzô megismertet Puder
Sándorral, a neves pulmono-
lógussal is, akinek 1939-ben
jelent meg nagysikerû filozo-
fikus mûve, a „Kikapcsoló-
dás-üzemszünet-halál” címû
regénye. Dr. Brenner József,
alias Csáth Géza, Kosztolá-
nyi Dezsô unokatestvére,
szintén orvosi praxisa mel-
lett fogott tollat. 1908-ban
jelent meg elsô novellája a
Nyugatban, Anyagyilkosság
címmel. Azóta a novellából
készült film Witman-fiúk cí-
men bejárta a világot... Az
egykori Nyugat legnevesebb
zenekritikusa vált Csáthból,
aki elmondhatta magáról,
hogy jó barátja Bartók Bélá-
nak...

A kötethez ajánlott irodal-
mat Gazda István állította
össze.

– dunay – 

P. G. Wodehouse:
Szajré a budoárban
Cicero, 277 oldal

Ha lehangolja a borongós,
ôszi idô, ajánlom, vegyen a
kezébe egy vidám könyvet.
Mondjuk Wodehousét, aki-
nek régi, jó receptje van a fel-
vidításra. Egy kis szerelmi bo-
nyodalom, egy váratlan
szerencse, parányi bûnügy –
és máris kész a remekmû. A
szerzô ezúttal sem okoz csa-
lódást, jól kicifrázza a mo-
dern szerelmi történetet, amit
megfûszerez egy kevéske fél-
tékenységgel, hogy a pár még
boldogabban találjon egy-
másra. Freddie és Sally sze-
relme Csalogányvölgyben
bontakozik ki, ámde a végsô
beteljesüléshez szükség volna
egy kis pénzre. Nos, itt kerül
a képbe egy bizonyos lopott
ékszer, no és a budoár, a rend
ôre, meg egy bizonyos Csim-
pi nevû áldeketív, Szappan
Moloy, a betörô, egy ôrült
írónô, s annak kígyót dédel-
getô még ôrültebb férje, az-
tán egy idôs úr és egy szôke
hajú bombázó. Valószínûleg
Wodehouse az összes sze-
replô nevét egy kalapba tette,
s regénye úgy készült, hogy
az éppen kihúzott szereplôt
beleszôtte a történetbe. Per-
sze, csak az elején érezzük ku-
szának a cselekményt, ahogy
a végkifejlethez haladunk,
úgy tisztul a kép, mígnem a
legvégére igazi happy-end
lesz. A szerzô sziporkázó hu-
mora most is gyôzelmeske-
dik. Természetesen, akire so-
hasem gondoltunk, az oldja
meg Freddie problémáját, s
az ô révén jutnak révbe a fia-
talok. S a kedves meséhez
kedves illusztráció dukál, ami
ezúttal is Zsoldos Vera nevé-
hez fûzôdik. Hol komikus,
hol bájos figurái jól segítik az
olvasót abban, hogy
könnyebben tudjon tájéko-
zódni a több szálon futó cse-
lekményekben.

d.cs.
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Szórakoztató
irodalom

Mûvelôdéstörténet



Vízszintes: 1. Tibor Ágnes és

Grúber Cecília könyve. 2.
Tempó – Lócsemege – Mohamedán
fejedelem – Bibliai alak. 3. Változa-
tokat alkalmaz – Emlôsállat vagy
madár lábának része – Színmûvész
(András). 4. Negatív töltésû ré-
szecske – Ló túloldalára pottyanó –

Feketeleves. 5. Ráébredés, megértés.
6. Énekmondó – ... morgana: déli-
bábszerû jelenség – Lettország fôvá-
rosa. 7. Somogy határai! – ... And-
ress: svájci származású színésznô –
Kérdôszó többese – ... Novak: ame-
rikai színésznô. 8. „Jobb a ..., mint a
Nap”: Vas István-verssor az Egy sze-

relem három éjszakája c. musicalbôl
– Jellegzetes – Tetejére. 9. Babits
mûfordításkötete – Népi mese-
mondó (Lajos) – A Vígszínház
mûvésze (Attila). 10. Levélkezde-
mény – Kossuth-díjas író (András) –
Hírül adja, tudatja. 11. Üdítôital-csa-
lád – Kártyamûszó – Nagyobb

edény – Kristóf Károly. 12. A vízsz.

1. alatti könyvet e városban al-

kalmazzák sikerrel tankönyv-

ként (is) – Ürge, pacák – Minden
bizonnyal. 13. Élvonalbeli –
Könnyed társalgás – Angol sörféle.
Függôleges: 1. A rejtvényünk-

ben „fôszereplô” kötet alcíme

– A könyv vezéreszméje. 2. Ér-
tékes ékszer – Megyek, latinul –
Fegyvert elsüt. 3. ... és a varázsló:
Th. Mann mûve – Fut, angolul –
Színpadi hívóötlet – ... Tin-Tin:
hajdani kutya-filmsztár. 4. Vonat-
kozó névmás – Hivatalos papír –
Nagytétény része! – Tamás Meny-
hért. 5. Ródli – Hazai helység –
Régi aprópénz. 6. Vörösmary epo-
sza – Némán kacag! 7. Nemzeti
Bajnokság – Ötórai ital – Kínai
hosszmérték – Alkotás – Mona ...: a
talán leghíresebb festmény modell-
je. 8. Fém, érc, latinul – Napszak –
Névelôs kígyóféle – Idegen, rövid
férfinév. 9. A vízsz. 1. alatti

könyv megjelentetôje. 10. Dúr
jellegû modális hangsor – Árad, zu-
hog – Veri – Tojás, németül. 11.
Magyar Község – Eseng – Összeza-
varja. 12. A névtelen – Hamis –
Döntetlent játszik – Indulatos. 13.
Európai nép – Ázsiai ország –
Egyes áruk természetes súlyveszte-
sége. 14. A szerzôpáros könyvé-

nek egyik fejezete.

T. T.
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Az október 7-i számunkban megjelent keresztrejtvény helyes megfejtése:

Mindenfélékbôl Pantheont, A bálnavadász, Benkô, Deák László, A szabadság ravasz rendszer, Gutai Magda

A megfejtés beküldôi közül az Orpheusz Kiadó ajándékkönyvét nyerte:

Szarvas László, Tura, Lendvai László, Pannonhalma, Molnár István, Mezôtúr, Fekete István, Miskolc, Votisky András, Budapest, Szabó Vilmos, Szeged, Földesi
Attila, Balassagyarmat, Patonai Jánosné, Esztergom, Egri Tiborné, Budapest, Kovács Gábor, Derecske

Nyereményüket postán küldtük el.

Beküldendô: a vastagon szedett sorok megfejtése.

Beküldési határidô: 1999. november 17.

A helyes megfejtést beküldôk között könyveket sorsolunk ki.
A nyertesek (összesen tízen) a Mûszaki Könyvkiadó könyvét kapják jutalmul.

A nyertesek listáját december 2-i számunkban közöljük. A könyvet postán küldjük el címükre.
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A
A bölcs és a balga. Tibeti buddhista törté-

netek. [Budapest], Palatinus, 1999. 
ISBN: 963-9259-05-5 kötött: 1200 Ft 

A csoportok percepciója. Budapest,
Akad. K., 1999. (Pszichológiai tanulmá-
nyok 17.) 
ISBN: 963-05-7595-7 kötött: 4200 Ft 

Ádám Lóránt – Kiss György – Pethô
Róbert: A munka törvénykönyve magyará-
zatokkal, 2000: az 1999. szeptember
1-jén hatályos szöveg alapján, és a köz-
tisztviselôkre, közalkalmazottakra vonat-
kozó legfontosabb jogszabályok. 5. bôv.,
átd. kiad. [Budapest], Inter-Kortax, 2000.
(Verzál könyvek) 
ISBN: 963-9095-84-2 fûzött: 2240 Ft 

Ady Endre: Ady Endre kötetekben megje-
lent összes verse. Kisújszállás, Szalay
Kvk., 1999. 
ISBN: 963-9178-59-4 kötött: 1650 Ft 

A három próféta könyve. Piliscsaba, Bio-
energetic, [1999]. 
ISBN: 963-8120-78-9 fûzött: 1400 Ft 

Aitken, Peter G.: Programozás Visual Ba-
sic 6 nyelven. Kezdôknek, a gyors és köny-
nyed ismeretterjesztés jegyében. Buda-
pest, Kiskapu, cop. 1999. (Kék könyv / az
alapoktól) 
ISBN: 963-86001-0-1 fûzött: 3450 Ft melléklettel 

A Jessa fátyla. Science fiction antológia.
[Debrecen], Cherubion, 1999. (Cherubion
science fiction 12.) 
ISBN: 963-9110-62-0 kötött: 1198 Ft 

A közoktatási törvény. [Budapest], OK-
KER, 1999. 
ISBN: 963-9228-07-9 fûzött: 720 Ft 

Allport, Gordon Williard: A személyiség
alakulása. 4. kiad. [Szentendre], Kairosz,
1998, cop. 1980. 
ISBN: 963-9137-15-4 kötött: 2500 Ft 

Andor László – Surányi Róbert: Roose-
velt. [Budapest], Pannonica, cop. 1999.
(Fekete-fehér) 
ISBN: 963-9252-01-8 kötött: 1690 Ft 

Andric Ivo: Híd a Drinán. Budapest, M.
Kvklub, 1999. (Klub klasszikusok.) 
ISBN: 963-548-988-9 kötött: 1970 Ft 

Antalné Tankó Mária: Gyimesi írott tojá-
sok. Kolozsvár, Erdélyi Múz-egyes., 1999. 
ISBN: 973-98579-4-9 fûzött: 390 Ft 

Apicius, Marcus Gavius: Marcus Gavius
Apicius ókori szakácskönyve a különleges
fûszeres boroktól a sáfrányos csirkéig. Ró-
mai ínyencségek az I. századból. Buda-
pest, Kassák, 1999. 
ISBN: 963-9100-31-5 kötött: 1380 Ft 

A Polgári Törvénykönyv. Budapest, Köz-
gazd. és Jogi Kvk., 1999. (Kis jogszabály
sorozat) 
ISBN: 963-224-463-X kötött: 3584 Ft 

Asimov, Isaac: Alapítvány és Birodalom.
Tudományos-fantasztikus trilógia 2. [Buda-

pest], Gabo, [1999], cop. 1972. 
ISBN: 963-8009-78-0 fûzött: 798 Ft 

Assmann, Jan: A kulturális emlékezet. Írás,
emlékezés és politikai identitás a korai ma-
gaskultúrákban. Budapest, Atlantisz, cop.
1999. 
ISBN: 963-9165-36-0 kötött: 1995 Ft 

Atlasz plusz. Magyarország + Budapest +
170 település részletes térképe. 2. jav. ki-
ad. Miskolc, Z-Press K., [1999]. 
ISBN: 963-85735-11 kötött: 4200 Ft 

Autósatlasz. Magyarország, Budapest és
175 település részletes térképe. Miskolc,
Z-Press K., [1999]. 
ISBN: 963-85735-7-0 kötött: 4256 Ft 

Az 1848- és 1849-es magyar szabad-
ságharcz kitûnôbb vértanúinak em-
lékkönyve. Repr. kiad. [Budapest], Kas-
sák, 1999. 
ISBN: 963-9100-33-1 kötött: 1580 Ft 

Az Európai Unió környezetvédelmi
szabályozása. Budapest, Közgazd. és
Jogi Kvk., 1999. (Környezetvédelmi kis-
könyvtár 8.) 
ISBN: 963-224-381-1 fûzött: 3584 Ft 

B
Baczoni Pál: Egyszerûen Excel 2000 for

Windows. Budapest, Panem, 1999. 
ISBN: 963-545-266-7 fûzött: 890 Ft 
Badacsony-tanösvény. Veszprém, Balaton-fel-
vidéki Nemzeti Park Igazgatóság, 1997. 
fûzött: 500 Ft 

Bakacsi Gyula: Szervezeti magatartás és
vezetés. 3. kiad. Budapest, Közgazd. és
Jogi Kvk., 1999. (Szervezet, vezetés, stra-
tégia) 
ISBN: 963-224-464-8 fûzött: 4704 Ft 

Baker, Ian A.: A tibeti gyógyítás mûvészete.
Budapest, Édesvíz, 1999. 
ISBN: 963-528-404-7 fûzött: 4500 Ft 

Balázs Sándor: Filozofikák és töprengé-
sek. Kolozsvár, Komp-Press – Korunk Ba-
ráti Társ., 1999. (Ariadné könyvek) 
ISBN: 973-9373-08-9 fûzött: 580 Ft 

Balla Zsófia: Spirituoso. versek = Gedichte
= poems = po·mes. Budapest, Lettre, 1999.
Pécs, Jelenkor. 
ISBN: 963-676-199-X kötött: 2640 Ft 

Balla Zsófia: Spirituoso. Versek = Gedichte
= poems = po·mes. Budapest, Lettre, 1999.
Pécs, Jelenkor. 
ISBN: 963-676-199-X kötött: 880 Ft 

Ballereau, Jean-Francois: A lovak világa.
[Pécs], Alexandra, cop. 1995. 
ISBN: 963-8409-17-7 kötött: 2980 Ft 

Balzac, Honoré de: Kurtizánok tündöklése
és nyomorúsága. Budapest, M. Kvklub,
1999. (Klub klasszikusok.) 
ISBN: 963-548-990-0 kötött: 2200 Ft 

Barbie 1. Hobbi foglalkoztató könyv. Buda-
pest, Egmont Hungary, 1999. 
ISBN: 963-627-343 fûzött: 346 Ft 

Barochné Szabó Marianna: Diákéletbôl a

felnôtt létbe – jogi szempontból. ([5].),
1999, cop. 1998. 
ISBN: 963-7315-95-0 fûzött: 440 Ft 

Barta Zoltán: A Bakony halai. Zirc, Bakonyi
Természettud. Múz., 1996. (A Bakony ter-
mészeti képei)
fûzött: 500 Ft 

Bartha Dénes: Magyarország fa- és cserje-
fajai. Budapest, Mezôgazda, cop. 1999. 
ISBN: 963-9239-02-X kötött: 2200 Ft 

Beck, Peter: Akvárium-ABC. Ötletek kez-
dôknek. [Érd], Elektra, 1999. 
ISBN: 963-9205-24-9 fûzött: 690 Ft 

Bencze Márta – Szüdi János: Tervezés,
gazdálkodás a közoktatás rendszerében.
[Fôiskolai jegyzet]. [Budapest], OKKER,
[1999g.
fûzött: 890 Ft 

Benedek Elek: Szélike kirákykisasszony.
[Válogatott mesék]. Debrecen, Tóth,
[1999]. 
ISBN: 963-9161-87-X fûzött: 300 Ft 

Benesch, Hellmuth: Pszichológia. (5.) 2.
kiad., cop. 1999. 
ISBN: 963-85979-5-X kötött: 3980 Ft 

Berde Éva – Petró Katalin: Mikroökonó-
mia-feladatok. 6. kiad. Budapest, Mûszaki
Kvk., cop. 1999. 
ISBN: 963-16-3040-4 fûzött: 1490 Ft 

Béres Klára: Szirtfoknak lenni. Béres Jó-
zsef életútja. Budapest, Béres Rt., 1999. 
ISBN: 963-85523-6-0 kötött: 1490 Ft 

Berg, Daniel J. – Fritzinger, J. Steven:
Java felsôfokon. Budapest, Kiskapu, cop.
1999. 
ISBN: 963-86010-7-8 fûzött: 3250 Ft melléklettel 

Berger, Thomas: Kis nagy ember. Buda-
pest, M. Kvklub, 1999. 
ISBN: 963-548-983-8 fûzött: 1600 Ft 

Bernátné Vámosi Judit – Kuthy Erika:
Olasz nyelv alapfokon: munkafüzet.
(1/[2].), 1999. 
ISBN: 963-9024-74-0 fûzött: 971 Ft 

Bernfeld, Rainer: Az új barát. Budapest,
Bastei Budapest, 1999. (Rex felügyelô) 
ISBN: 963-296-324-5 fûzött: 596 Ft 

Bertényi Iván – Gyapay Gábor: Magyar-
ország rövid története. 5. bôv. és jav. kiad.
Budapest, Maecenas Kv. – Talentum, cop.
1999. (Maecenas történelem könyvek) 
ISBN: 963-645-043-9 kötött: 2650 Ft 

Besson, Jean-Louis: Katonai uniformisok
könyve. [Érd], Elektra, cop. 1999. (Ifjú felfe-
dezôk) 
ISBN: 963-9205-27-3 kötött: 960 Ft 

Bettelheim, Bruno: A végsô határ. Buda-
pest, Európa, 1999. (Mérleg) 
ISBN: 963-07-6596-9 fûzött: 1200 Ft 

Birkner, Friede: Kell egy kis napfény. Bu-
dapest, Bastei Budapest, 1999. (Hedwig
Courths-Mahler lányának regényei) 
ISBN: 963-296-327-X fûzött: 596 Ft 

Bíró Gábor: Erdélyi magyar népi építészet
és hagyományainak továbbéltetése. [Ma-

rosvásárhely], Impress, 1999. 
ISBN: 973-9351-13-8 fûzött: 1200 Ft 

Bocskay István – Matekovits György:
Fog- és szájbetegségek megelôzése. Ko-
lozsvár, Erdélyi Múz-egyes., 1999. 
ISBN: 973-98579-5-7 fûzött: 1800 Ft 

Bognár Károly – Mercz Árpád: Szôlômû-
velés, borkészítés. 4. kiad. Budapest, Me-
zôgazda, [1999], cop. 1995. (Gazdakönyv-
tár) 
ISBN: 963-9239-19-4 fûzött: 1480 Ft 

Bornemisza Endre: Tornác és szôlô. Bu-
dapest, Accordia, 1999. 
ISBN: 963-9242-03-9 fûzött: 396 Ft 

Boruzs János: 888 kerti tipp. Hasznos ta-
nácsok kertbarátoknak. Debrecen, Kheiron
'97, cop. 1999. 
ISBN: 963-85949-9-3 fûzött: 450 Ft 

Bowman, Cliff: Stratégiai menedzsment.
Budapest, Panem, 1999. (Modern gazda-
sági ismeretek) 
ISBN: 963-545-223-3 fûzött: 1990 Ft 

Breuer János: Kodály Zoltán. Budapest,
Mágus, 1999. (A világ legnagyobb zene-
szerzôi) 
ISBN: 963-8278-52-8 kötött: 1250 Ft 

Breuer János: Zoltán Kodály. Budapest,
Mágus, 1999. (The world's greatest com-
posers) 
ISBN: 963-8278-53-6 kötött: 2500 Ft 

Budapest. Városatlasz. Atlas. M. 1:20 000.
Budaörs, Budakeszi, Csömör, Diósd,
Ecser, Érd, Gyál, Kistarcsa, Mogyoród,
Nagykovácsi, Nagytarcsa, Pilisborosjenô,
Pilisszentiván, Solymár, Törökbálint, Üröm,
Vecsés: [belvárosi térképpel, bicikliutak-
kal]. 4. kiad. Budapest, DIMAP – Szarvas
Térképészeti Ügynökség, 1999. 
ISBN: 963-04-5786-5 fûzött: 1200 Ft 

Bugacpuszta idegenforgalmi króni-
kája, 1894-1944. 
ISBN: 963-550-737-2 fûzött: 1042 Ft 

Bûn – cyt. (4. köt.), 1999. 
ISBN: 963-9015-93-8 kötött: 3800 Ft 

C
Child, Lee: Ne add fel könnyen. [Budapest],

General Press, 1999. (Világsikerek) 
ISBN: 963-9076-58-9 kötött: 999 Ft 

Christie, Agatha: A rózsa és a tiszafa. Bu-
dapest, HungaLibri, [1999]. (Hunga-köny-
vek) 
ISBN: 963-9021-88-1 fûzött: 998 Ft 

Christie, Agatha: Nemezis. Budapest, Eu-
rópa, 1999. 
ISBN: 963-07-6620-5 kötött: 980 Ft 

Churchill, Winston Spencer: A második
világháború. (1.) Budapest, Európa, 1999,
cop. 1989. (Memoria mundi) 
ISBN: 963-07-6606-X 

Churchill, Winston Spencer: A második
világháború. (2.) Budapest, Európa, 1999,
cop. 1989. (Memoria mundi) 
ISBN: 963-07-6607-8 

Meg jelent könyvek
1999. október 8. – október 21.

Kedves Olvasónk!

Azt javasoljuk Önnek: fizessen elô lapunkra! Sokféle terjesztési
módszert kipróbáltunk, és meg kellett állapítanunk, hogy egyik
sem vetekszik az elôfizetés módszerével, mert az elôfizetés
– a legkényelmesebb, ugyanis a kézbesítô az Ön otthonába jut-
tatja el a lapot,
– a leggyorsabb, mert a megjelenô lapszámokat az árusítás meg-
kezdésével egyidejûleg kapja kézhez, 

– a legbiztosabb, mert véletlenül sem marad ki egy lapszám a
sorozatból,
– a legkedvezôbb, mert az elôfizetôk kedvezményes áron kapja a
lapot.
Sokat emlegetett adat, hogy Magyarországon évente kb. 9000
különbözô könyv jelenik meg, a tankönyveket nem számítva,
de nem mindenki gondol bele abba, hogy ez átlagosan órán-
ként egy, napi 24, heti 168 könyv megjelenését jelenti. Nagyon
nagy szám ez, ennyi könyvújdonság között az eligazodás már
nem lehetséges segítség nélkül, és ez a segítség a Könyvhét.
Legyen Ön is rendszeres olvasónk, barátunk, elôfizetônk, fi-
zesse elô lapunkat, hogy naprakészen tájékozott lehessen a kul-
turális élet egy jelentôs területén, a könyvek világában.

A Könyvhetet megrendelheti
a szerkesztôség címén:

1114 Budapest, Kanizsai utca 41. levélben vagy az itt
található kitöltött, kivágott megrendelôszelvényen,

vagy faxon a 466-0703 telefonszámon.

ELÔFIZETÉSI FELHÍVÁS

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

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

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

..............................................................................................................................
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AZ ATLANTISZ KÖNYVKIADÓ

ÔSZI AJÁNLATA

KONTLER LÁSZLÓ

MILLENNIUM
IN CENTRAL EUROPE

A HISTORY OF HUNGARY
2995 FT

MASSIMO MONTANARI

ÉHSÉG ÉS BÔSÉG
A TÁPLÁLKOZÁS EURÓPAI

KULTÚRTÖRTÉNETE
UTÁNNYOMÁS

1995 FT

JAN ASSMANN

A KULTURÁLIS EMLÉKEZET
1995 FT

MICHEL FOUCAULT

A SZEXUALITÁS TÖRTÉNETE II.. O
1495 FT

TALLÁR FERENC

A SZABADSÁG ÉS AZ EURÓPAI
TRADÍCIÓ
1295 FT

A KÖTETEK 20% KEDVEZMÉNNYEL

MEGRENDELHETÔK:

ATLANTISZ

KÖNYVKIADÓ

1052 BUDAPEST, GERLÓCZY U. 4.
TELEFON: 266-3870, 327-1000/2848

O FAX: 266-3870
E-MAIL: atlantis@c3.hu

Széphalom Könyvmûhely
1068 Budapest, Városligati fasor 38., Telefon/fax: 351-0593

Kiadónkban vásárlóinknak 20% engedményt adunk, nagykereskedôknek megegyezés szerint

A Széphalom Könyvmûhely ajánlata 1999 novemberében

Az
ELTE EÖTVÖS

KIADÓ
karácsonyi

könyvújdonsága:

Megrendelhetô
a Kiadónál:

1088 Budapest,
Puskin u. 11-13.

Mendôl Tibor:
A földrajztudo-
mány az ókortól

napjainkig. A mû a
Föld megismerésé-
nek, a földrajztu-
domány fejlôdésé-
nek rendkívül szín-

vonalas, számos
érdekességet bemu-

tató
összefoglalása.

276 oldal, 2960 Ft

A Háttér Kiadó karácsonyi ajánlata

A könyvek megrendelhetôk közvetlenül a kiadónál is.
Címünk: 1134 Bp., Váci út 19., Postacím: 1525 Bp., Pf. 97.

Telefon/fax: 320-8230, 329-7293
Elôtérben a HÁTTÉR!  

Cajani, Franco: Töprengés a szélben (versek
magyar és olasz nyelven, ford. Baranyi Ferenc),
980 Ft
Csete Örs: 1956 Budapest (fotóalbum és két-
nyelvû kísérôszöveg, Magyar Napló Kiadó) ango-
lul és magyarul, 3920 Ft
Jókai Anna: Ne féljetek (regény, 8. változatlan
utánnyomás), 1800 Ft
Jókai Anna: Szegény Sudár Anna (regény, 3.
változatlan utánnyomás), 1980 Ft
Jókai Anna: Das Licht für die Welt (német ford.
Szépfalusiné Wanner Márta) 2200 Ft
Dalok ura – Kortárs ausztrál költôk antológiája
(ford. Turczi István) 1200 Ft
Kolumban, Nicholas: The Science of In-Bet-
ween – Antology of Contemporary Hungarian
Lyrik (A New York-i Box Turtle Press Kiadóval
közös kiadásban) 1800 Ft
Krasznahorkai László: Az ellenállás melankó-
liája (2. kiadás) 1500 Ft
Mezey Katalin: Kivala Palkó Nemlehet-ország-
ban (meseregény – 2. kiadás, az ÚJ KÉZirat Kia-
dóval közös kiadásban) 1790 Ft
Mezey, Katalin: Again and Again – Újra meg
újra (versek angolul és magyarul, ford.: Nicholas
Kolumban), 550 Ft

Mezey, Katalin: Paule Werbistedenn im Lande
Gehtjanicht (meseregény – az ÚJ KÉZirat Kiadóval
közös kiadásban, ford: Hans Skirecki) 2400 Ft
Mezey Katalin–Oláh János: Erzählungen – Elbeszé-
lések (magyarul és németül, ford. Hans Skirecki), 550 Ft
Oláh, János: An unexpected meeting – Váratlan
találkozás (versek angolul és magyarul, ford. Ni-
cholas Kolumban) 550 Ft
Pék Pál: A bárány kiûzése (új versek) 700 Ft

ELÔKÉSZÜLETBEN

Jósika Miklós: Emlékkönyv (Jósika Miklós-
életmûsorozat, szerk. Szajbély Mihály) magyar,
francia és holland nyelven, 1800 Ft
Lakatos Menyhért: Tenyérbôl mondtál jövendôt
(versek) 630 Ft
Nagy Gábor: Lélekvesztô (új versek) 680 Ft
(Szenci) Molnár Ferenc: Krónikásének a XVIII.
századból (Zichy Mihály és Szilágyi Márton tanul-
mányával, Zachar József elôszavával) 1500 Ft
Röhrig Géza: Éj (új versek) 700 Ft
Szakács Eszter: Másik hely, másik idô (új versek)
530 Ft
Várkonyi Nándor: Varázstudomány II. (a kultúr-
történeti mû második kötete) 3600 Ft

C.W. CERAM:
A régészet regénye
Lebilincselô utazás 5000 év és
négy kontinens régészeti leletei-
ben. A sokáig hozzáférhetetlen
sikerkönyv új kiadása.
1800 Ft
KARINTHY FRIGYES:
Együgyü lexikon 
Az 1912-es elsô kiadás hason-
mása
398 Ft

KARINTHY FRICIKE:
Az emberke tragédiája
Madách Imrike után Istenkérôl,
Ádámkáról és Luci Ferkóról
498 Ft
KAESZ GYULA:
Ismerjük meg a bútorstílusokat
1500 Ft
Werner PIEPER:
Kakadémia
Az emberi ürülék kultúrtörténete
1500 Ft
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Cole, Martina: Menekülôk. [Pécs], Ale-
xandra, [1999]. 
ISBN: 963-367-520-0 kötött: 1490 Ft 

Concordantia psalmorum. Felsôoktatási
tamkönyv]. Budapest, Mágus, cop. 1999. 
ISBN: 963-8278-56-0 fûzött: 1980 Ft 

Cornell, Tim – Matthews, John: A római
világ atlasza. [Budapest], Helikon, 1999. 
ISBN: 963-208-626-0 kötött: 4980 Ft 

Cretin, Nadine: Ünnepek könyve. [Érd],
Elektra, cop. 1999. (Ifjú felfedezôk) 
ISBN: 963-9205-30-3 kötött: 960 Ft 

Cronin, Archibald Joseph: Réztábla a ka-
pu alatt. [Pécs], Alexandra, [1999]. 
ISBN: 963-367-614-2 kötött: 1790 Ft 

Csang Tien-li: A Bak a Sárkány jegyében.
([6.]) Budapest, Anno, [1999]. 
ISBN: 963-375-018-0 fûzött: 175 Ft 

Csang Tien-li: A Bivaly a Sárkány jegyében.
([5.]) Budapest, Anno, [1999]. 
ISBN: 963-375-017-2 fûzött: 175 Ft 

Csang Tien-li: A Disznó a Sárkány jegyé-
ben. ([4.]) Budapest, Anno, [1999]. 
ISBN: 963-375-016-4 fûzött: 175 Ft 

Csang Tien-li: A Kakas a Sárkány jegyé-
ben. ([3.]) Budapest, Anno, [1999]. 
ISBN: 963-375-015-6 fûzött: 175 Ft 

Csang Tien-li: A Kígyó a Sárkány jegyében.
([7.]) Budapest, Anno, [1999]. 
ISBN: 963-375-019-9 fûzött: 175 Ft 

Csang Tien-li: A Kutya a Sárkány jegyében.
([8.]) Budapest, Anno, [1999]. 
ISBN: 963-375-020-2 fûzött: 175 Ft 

Csang Tien-li: A Ló a Sárkány jegyében.
([9.]) Budapest, Anno, [1999]. 
ISBN: 963-375-021-0 fûzött: 175 Ft 

Csang Tien-li: A Majom a Sárkány jegyé-
ben. ([2.]) Budapest, Anno, [1999]. 
ISBN: 963-375-014-8 fûzött: 175 Ft 

Csang Tien-li: A Nyúl a Sárkány jegyében.
([10.]) Budapest, Anno, [1999]. 
ISBN: 963-375-022-9 fûzött: 175 Ft 

Csang Tien-li: A Patkány a Sárkány jegyé-
ben. ([1.]) Budapest, Anno, [1999]. 
ISBN: 963-375-013-X fûzött: 175 Ft 

Csang Tien-li: A Sárkány a Sárkány jegyé-
ben. ([11.]) Budapest, Anno, [1999]. 
ISBN: 963-375-023-7 fûzött: 175 Ft 

Csang Tien-li: A Tigris a Sárkány jegyében.
([12.]) Budapest, Anno, [1999]. 
ISBN: 963-375-024-5 fûzött: 175 Ft 

Csernus Sándor: A középkori francia nyel-
vû történetírás és Magyarország. 13-15.
század. Budapest, Osiris, 1999. (Doktori
mestermunkák) 
ISBN: 963-379-558-3 fûzött: 1100 Ft 

Cudzsi Maszanobu: Szingapúr, 1942. Ja-
pán legnagyobb gyôzelme, Nagy-Britannia
legnagyobb veresége. Debrecen, Hajja,
cop. 1999. (20. századi hadtörténet) 
ISBN: 963-9037-77-X kötött: 1990 Ft 

Czipott Klára: Nyúl Béla naplója. Budapest,
Accordia, 1999. 
ISBN: 963-85946-9-1 fûzött: 490 Ft 

D
Danyi Istvánné: Vázolgató, írogató írni ta-

nuló kisdiákoknak. [Budapest], Mûszaki
Kvk., [1999g. (Szó-kincs-tár könyvek 12.) 
ISBN: 963-16-2244-4 fûzött: 330 Ft 

Darányi Ignác: Válogatott dokumentumok.
Budapest, Osiris, 1999. 
ISBN: 963-379-706-3 fûzött: 1080 Ft 

Deák Éva: Kezdôtôke – tanári kézikönyv.
([4].), 1999, cop. 1998. 
ISBN: 963-7315-94-2 fûzött: 380 Ft 

Dékány Kálmán: A szív vására. Elbeszélé-
sek és színmû. [Budapest], Hét Krajcár,
cop. 1999. 
ISBN: 963-8250-47-X fûzött: 520 Ft 

Delahaye, Gilbert – Marlier, Marcel:
Márti, a kis balerina. [Kaposvár], Holló, cop.
1999. 
ISBN: 963-9202-31-2 kötött: 600 Ft 

Delahaye, Gilbert – Marlier, Marcel:
Márti, a pótmama. [Kaposvár], Holló, cop.
1999. 
ISBN: 963-9202-32-0 kötött: 600 Ft 

Delahaye, Gilbert – Marlier, Marcel:
Márti a tanyán. [Kaposvár], Holló, cop.
1999. 
ISBN: 963-9202-34-7 kötött: 600 Ft 

Delahaye, Gilbert – Marlier, Marcel:
Márti balesete. [Kaposvár], Holló, cop.
1999. 
ISBN: 963-9202-33-9 kötött: 600 Ft 

De Mello, Anthony: Ébredj tudatára!. Bu-
dapest, Gondverô K., 1999. 
ISBN: 963-85503-3-3 fûzött: 997 Ft 

Déry Tibor: Knockout úr útijegyzetei. Elbe-
szélések, 1930-1942. Budapest, PIM, 1999.
(Déry archivum 3.) 
ISBN: 963-7412-75-1 fûzött: 1250 Ft 

Déry Tibor: Különös árverés. Regények,
1920-1942. Budapest, PIM, 1999. (Déry ar-
chivum 4.) 
ISBN: 963-7412-77-8 fûzött: 1200 Ft 

Desai, Kiran: Ribillió a gyümölcsösben.
[Budapest], Helikon, cop. 1999. 
ISBN: 963-208-614-7 kötött: 1280 Ft 

Devecseri Gábor: Állatkerti útmutató. 6. ki-
ad. [Budapest], Papirusz Book, 1998. 
ISBN: 963-85874-3-1 kötött: 998 Ft 

Diemberger, Maria Antonia Sironi: Ti-
bet. A világ teteje múlt és jelen között. [Bu-
dapest], Gabo, cop. 1999. 
ISBN: 963-8009-91-8 kötött: 6950 Ft 

Disney, Walt: Micimackó: kalandok a Száz-
holdas Pagonyban. Budapest, Egmont
Hungary, 1999. (Klasszikus Walt Disney
mesék 23.) 
ISBN: 963-627-354-5 kötött: 1745 Ft 

Dobos Tas László: Befelé a halottig. Szín-
házi mû két felvonásban. Budapest, Accor-
dia, 1999. 
ISBN: 963-9242-00-4 fûzött: 650 Ft 

Dolby, Victoria: Fókuszban a zöld tea.
[Pécs], Alexandra, [1999]. (Alexandra té-
nyek kiskönyvtár) 
ISBN: 963-367-589-8 fûzött: 398 Ft 

Dombi Zsuzsa: Sártengeren innen, Ko-
paszhegyen túl. (1.), cop. 1999. 
ISBN: 963-550-967-7 fûzött: 653 Ft 

Domokos Gábor: Az utolsó szerep. Rövid
történetek. Budapest, Accordia, 1999. 
ISBN: 963-85946-5-9 fûzött: 650 Ft 

Drinkwater, Carol: Molly szökésben.
[Pécs], Alexandra, [1999]. 
ISBN: 963-367-630-4 kötött: 999 Ft 

E
Eca de Queirós, José Maria – Ortigao,

José DuarteRamalho: A cintrai út titka.
[Budapest], Íbisz, 1999. (Portugál mûhely
11.) 
ISBN: 963-85852-7-7 fûzött: 950 Ft 

Eisenberg, Arlene – Murkoff, Heidi –
Hathaway, Sandee: Az a kilenc hónap.
[Útmutató leendô anyáknak s apáknak]. 6.
kiad. Budapest, Park, cop. 1999. 
ISBN: 963-530-458-7 kötött: 2500 Ft 

Eman, Robert: Élettelen természet. Föld-
rajzi enciklopédia. Budapest, Agát Kft. Top-
o-gráf Iroda, 1999. (Rekordok) 
ISBN: 963-92222-9 kötött: 1690 Ft 

Emlékkönyv Imreh István születésének
nyolcvanadik évfordulójára. Kolozsvár,
Erdélyi Múz-egyes., 1999. 
ISBN: 973-99299-0-7 kötött: 3100 Ft 

Ende, Michael: A végtelen történet. Buda-
pest, Európa, 1999, cop. 1985. 
ISBN: 963-07-6605-1 kötött: 1500 Ft 

Endersz K. Frigyes: Orvos a halál árnyéká-
ban. Két kisregény meg két fél. [S.l.], Szer-
zô, 1999. 
ISBN: 963-550-965-0 fûzött: 490 Ft 

Endrôdy Ágoston: A militaryló kiképzése.
Adj esélyt a lovadnak!: A ló és a lovas kikép-
zése militaryre, ugróversenyekre és vadá-
szatokra. Budapest, Mezôgazda, cop.
1999. (Lovasakadémia 5.) 
ISBN: 963-9239-18-6 kötött: 3750 Ft 

Erdély és népei. [Budapest], Maecenas –
Talentum, cop. 1999. (Maecenas történe-
lem könyvek) 
ISBN: 963-645-046-3 963-203-013-3 kötött: 1990
Ft 

Erdélyi Margit: Angol nyelvkönyv. Úton a
nyelvvizsgához. [Budapest], Anno, [1999]. 
ISBN: 963-375-039-3 fûzött: 575 Ft 

Estin, Colette – Laporte, Hélsne: A mito-
lógia könyve. Görögök és rómaiak. [Érd],
Elektra, cop. 1999. (Ifjú felfedezôk) 
ISBN: 963-9205-32-X kötött: 2380 Ft 

F
Farkasné Fekete Mária: A földhasználat

és az agrárpolitika összefüggése az Euró-
pai Unióban. angliai tapasztalatok. Buda-
pest, Mezôgazda, cop. 1999. (Doktori mes-
termunkák) 
ISBN: 963-379-571-0 fûzött: 880 Ft 

Farrington, Karen: Vallások. [Kaposvár],
Holló, [1999]. (Hamlyn-könyvek) 
ISBN: 963-9202-37-1 kötött: 5500 Ft 

Fehér Katalin: A felvilágosodás pedagógiai
eszméi Magyarországon. Budapest, Eötvös
J. Kvk., 1999. 
ISBN: 963-9024-68-6 fûzött: 784 Ft 

Fenwick, Elizabeth: Kismamák nagyköny-
ve. A szülôk gyakorlati kézikönyve a fogam-
zástól a gyermek hároméves koráig. 6. ki-
ad. Budapest, M. Kvklub, 1999. 
ISBN: 963-547-0584 kötött: 3300 Ft 

Fenyô D. György: Az én iskolám. Esszék.
Budapest, Krónika Nova, cop. 1999. 
ISBN: 963-9128-37-6 fûzött: 650 Ft 

Fodor Sándor: Csipike az óriás törpe. Pécs,
Alexandra, [1999]. 
ISBN: 963-367-617-7 kötött: 1690 Ft 

Fogerthy, Lang: Horoszkóp 2000. Csillag-
üzenetek minden hétre a 2000. Esztendôre
valamennyi jegyben születettnek. [Buda-

pest], Anno, [1999]. 
ISBN: 963-9199-41-9 fûzött: 575 Ft 

Földünk térképeken. Világatlasz. Buda-
pest, Agát Kft. – Szarvas Térképészeti Ügy-
nökség, [1999]. Nyíregyháza, Nyír-Karta. 
ISBN: 963-9222-37-2 kötött: 3950 Ft 

Földünk térképeken. Világatlasz. Buda-
pest, Agát Kft. – Szarvas Térképészeti Ügy-
nökség, [1999]. Nyíregyháza, Nyír-Karta. 
ISBN: 963-9251-00-3 CN kötött: 3950 Ft 

Frank György: Állat vagyok. Meg nevess,
de az ember is állat, csak nem olyan szép!.
Szeged, Bába, 1999. (Tisza hangja 34.) 
ISBN: 963-9144-50-9 fûzött: 498 Ft 

G
Gárdonyi Géza: Magyar dicsôség. Képek a

magyar történelembôl. Repr. kiad. [Buda-
pest], Malom Kkt., [1999]. 
ISBN: 963-03-8575-9 fûzött: 600 Ft 

Gary, Romain: Elôttem az élet. 3. jav. kiad.
Budapest, Ciceró, [1999], cop. 1977.
fûzött: 1400 Ft 

Gerendás Lajos: Székelyderzs és erôd-
temploma. monográfia. Székelyudvarhely,
Apsis Alapítvány, [1999]. Budapest, Unicus.
(Udvarhelyszék templomai 1.)
fûzött: 1680 Ft 

GHI. [Gulyás Pál, Hervay Gizella, Illyés Gyu-
la]. (3.), [1999]. 
ISBN: 963-9178-53-5 fûzött: 550 Ft 

Ginglas, Hanna: Homeopátia, a kíméletes
gyógymód. [Pécs], Alexandra, [1999g. 
ISBN: 963-367-586-3 fûzött: 990 Ft 

Goldrush, Betty: Rexi nyomozó és az em-
berrablók. Budapest, Könyvmíves Kvk.,
cop. 1999. 
ISBN: 963-85988-8-3 fûzött: 498 Ft 

Goldsmith, Olivia: Krapekfelderítô hadmû-
velet. Budapest, M. Kvklub, 1999. 
ISBN: 963-548-780-0 kötött: 1190 Ft 

Golon, Anne – Golon, Serge: Angélique
és a démon. Budapest, M. Kvklub, 1999. 
ISBN: 963-548-012-1 kötött: 1540 Ft 

Gombrich, Ernst Hans Josef – Eribon,
Didier: Mirôl szólnak a képek?. Beszélge-
tések mûvészetrôl és tudományról. Buda-
pest, Balassi – Tartóshullám Kv., cop. 1999.
(Tartóshullám) 
ISBN: 963-506-284-2 fûzött: 1200 Ft 

Gróf Batthyány Lajos miniszterelnöki,
hadügyi és nemzetôri íratai. (1. köt.)
[Budapest], Argumentum, 1999.
kötött: 

Gróf Batthyány Lajos miniszterelnöki,
hadügyi és nemzetôri íratai. (2. köt.)
[Budapest], Argumentum, 1999. 
kötött: 

Guterson, David: Hó hull a cédrusra. Buda-
pest, Magvetô, cop. 1999. 
ISBN: 963-14-2175-9 kötött: 1890 Ft 

Gy
Gyárfásné Kincses Edit – Gyárfás End-

re: Iskolások második mûsoroskönyve. Bu-
dapest, Krónika Nova, 1999. 
ISBN: 963-9128-39-2 fûzött: 950 Ft 

Gyöngyösi Gábor: Nem nektek írtam. Mû-
vészeti és politikakritikai cikkek, esszék.
Miskolc, Felsômagyarország, 1999. 
ISBN: 963-9109-77-0 fûzött: 850 Ft 

H
Haich Erzsébet: Beavatás. Óegyiptomi

misztériumok. (1.) 4. kiad. Budapest, Édes-
víz, 1999, cop. 1994. 
ISBN: 963-528-334-2 

Haich Erzsébet: Beavatás. Óegyiptomi
misztériumok. (2.) 4. kiad. Budapest, Édes-
víz, 1999, cop. 1994. 
ISBN: 963-528-335-0 

Hallás utáni szövegértés a nyelvvizs-
gán: Francia középfok. Budapest, Akad. K.
– ITK, 1999. (Rigó nyelvvizsga könyvek) 
ISBN: 963-05-7638-4 fûzött: 2380 + mell. 

Hamilton, Henry: Mussolini élete. [Buda-
pest], Anno, [1999]. 
ISBN: 963-375-034-2 fûzött: 575 Ft 

Hartink, A. E.: Sörétes és vegyes csövû va-
dászpuskák enciklopédiája. [Budapest],
Gabo, cop. 1999. 
ISBN: 963-8009-94-2 kötött: 3990 Ft 

Hegedüs Géza: Szatírák könyve. [Buda-
pest], Jövendô K., 1999. 
ISBN: 963-8582-95-2 fûzött: 950 Ft 

Hellebrandt Magdolna: Celtic finds from
northern Hungary. (3.), cop. 1999. 
ISBN: 963-05-7340-7 kötött: 9700 Ft 

Heltai Jenô: Álmokháza. [Budapest], Papi-
rusz Book, cop. 1999. (Heltai Jenô össze-
gyûjtött mûvei) 
ISBN: 963-9263-00-1 kötött: 1700 Ft 

Hermann Róbert: Megtorlás az 1848–49-
es forradalom és szabadságharc után. [Bu-
dapest], Útmutató K., [1999]. (Változó világ
27. köt.) 

ISBN: 963-9001-40-6 fûzött: 390 Ft 
Hooper, Anne: Káma Szútra. Klasszikus

szerelmi technikák mai szeretôknek. Buda-
pest, M. Kvklub, 1999. 
ISBN: 963-548-948-X kötött: 2500 Ft 

Horányi Annabella – Hoffmann Gertrud:
Pszichológiai és pedagógiai szolgálat a Ne-
velési Tanácsadóban. [Budapest], OKKER,
1999. 
ISBN: 963-7315-98-3 fûzött: 1870 Ft 

Horváth Andrea: Negyedéves horoszkóp.
Önfejlesztô sorselemzés asztrológiával, Ji
Kinggel és tarottal: 1999 IV. negyedév. [Bu-
dapest], Horizont, [1999]. 
ISBN: 963-86012-05 fûzött: 298 Ft 

Horváth Károly: Madách Imre, 1823–1864.
Horpács, Mikszáth, [1999]. (Élet-mû-kalauz
/ a Mikszáth Kiadó irodalmi könyvsorozata
2.) 
ISBN: 963-9126-23-3 fûzött: 896 Ft 

Horváth Rozi: Horváth Rozi szakácsköny-
ve. [Budapest], Nordeco, [1999]. 
ISBN: 963-03-8310-1 kötött: 995 Ft 

Hrabal, Bohumil: Macska-maszkabál,
avagy Gyónás feloldozás nélkül. Budapest,
Európa, 1999. 
ISBN: 963-07-6632-9 kötött: 1200 Ft 

Humánerôforrás-menedzsment. Buda-
pest, Mûszaki Kvk. – MMT, cop. 1999.
(Technológiamenedzsment) 
ISBN: 963-16-3042-0 fûzött: 2190 Ft 

Húsételek. Budapest, M. Kvklub, 1999.
(Nagymama recepttára) 
ISBN: 963-547-023-1 kötött: 1450 Ft 

I
Inotai László: Egyszerûen Word 2000 for

Windows. Budapest, Panem, 1999. 
ISBN: 963-545-262-4 fûzött: 890 Ft 

Ions, Veronica: Mitológia. [Kaposvár], Hol-
ló, [1999]. (Hamlyn-könyvek) 
ISBN: 963-8380-99-3 kötött: 5500 Ft 

Irányi Dezsô: Hová tûnt a kék madár?. (1.),
1999. 
ISBN: 963-640-122-5 fûzött: 1200 Ft 

Irodalmi szöveggyûjtemény a tizen-
egy–tizenkét éves diákoknak. Buda-
pest, Nemz. Tankvk., 1999. 
ISBN: 963-19-0018-5 fûzött: 474 Ft 

Irodalmi szöveggyûjtemény a tizenhá-
rom–tizennégy éves diákoknak. Buda-
pest, Nemz. Tankvk., 1999. 
ISBN: 963-19-0016-9 fûzött: 474 Ft 

Irodalom, tudomány, könyvkiadás,
színház, képzômûvészet, ének, zene,
tánc. (3.), 1999. 
ISBN: 963-85953-2-9 kötött: 1900 Ft 

Itt!. Írások továbbélô múltunkról. Budapest,
Uránusz, 1999. (Kláris könyvek 5.) 
ISBN: 963-9086-75-4 fûzött: 1120 Ft 

J
Jennings, Linda: Állatmesék. Budapest, Ci-

ceró, cop. 1999. 
ISBN: 963-539-265-6 kötött: 1790 Ft 

JK. [József Attila, Kányádi Sándor]. (4.),
[1999]. 
ISBN: 963-9178-54-3 fûzött: 550 Ft 

Jöjj el hozzánk, Mikulás!. [Pécs], Ale-
xandra, [1999]. 
ISBN: 963-367-430-1 kötött: 798 Ft 

Jovánovics György: Liza Wiathruck: Holos
graphos. képregény = ein Bildwerk = co-
mics. Pécs, Jelenkor, 1999. 
ISBN: 963-676-179-5 kötött: 2500 Ft 

Joyce, James: Költemények. Kamarazene:
Krajcáros költemények: Egyéb versek. [Bu-
dapest], Orpheusz, 1999. 
ISBN: 963-9101-532 fûzött: 756 Ft 

József Attila: József Attila versei. Kisújszál-
lás, Szalay Kvk., 1999. 
ISBN: 963-237-009-0 kötött: 1450 Ft 

Juhász Magda: Az egérkirály. [Budapest],
Santos, [1999]. 
ISBN: 963-8492-91-0 kötött: 890 Ft 

K
Karinthy Frigyes: Utazás a koponyám kö-

rül. Debrecen, Tóth, [1999g. 
ISBN: 963-9161-85-3 fûzött: 675 Ft 

Kassák Lajos: Ma-buch. Hasonmás kiad.
Budapest, Kassák Múz., 1999.
fûzött: 1500 Ft 

Kassák Lajos: Reklám és modern tipográ-
fia. Budapest, Kassák Múz., 1999. 
ISBN: 963-03-8376-4 fûzött: 2800 Ft 

Katkó István: Tabló babérlevelekbôl. Buda-
pest, Hét Krajcár, 1999. 
ISBN: 963-8250-44-5 fûzött: 680 Ft 

Katona József: Bánk bán. Kisújszállás,
Szalay Kvk., [1999]. 
ISBN: 963-9080-24-1 fûzött: 475 Ft 

Katzburg, Nathaniel: Fejezetek az újkori
zsidó történelembôl Magyarországon. Bu-
dapest, MTA Judaisztikai Kutcsop. – Osiris,
1999. (Osiris könyvtár) 

M o s t  v e g y e  f e l  a

b o o k m a r k j a i  k ö z é !
www.konyvkereso.hu

R e n d e l j e n  k ö n y v e t  a z  i n t e r n e t e n !
M a g y a r o r s z á g  l e g n a g y o b b  k ö n y v k e r e s k e d e l m i  a d a t b á z i s á n
k e r e s z t ü l ,  t ö b b  m i n t  5 3  0 0 0  m û b ô l  v á l o g a t h a t .
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A Babits Kiadó Lexikonszerkesztôségének címe

megváltozott!

Új címünk: 1111 Bp., Budafoki út 10/a. 3. em. 3. 
Tel: 209–7701

Örömmel értesítjük, hogy a Révai Új Lexikona 4. kötete megjelent.
Legújabb kiadványunk

Nyulásziné Straub Éva: Öt évszázad magyar címerei. A Magyar
Országos Levéltár címereslevelein. (Magyar és német nyelven)

K ö n n y û  J u d i t  é s  O r o s z  C s a b a  G á b o r

T e l e f o n / f a x  4 6 6 - 0 7 0 3

T e l e f o n  2 0 9 - 1 8 7 5 ,  2 0 9 - 9 1 4 0 ,  2 0 9 - 9 1 4 1

E - m a i l :  k o n y v h e t @ d p g . h u

S z e r k e s z t ô s é g :

1 1 1 4  B u d a p e s t ,  K a n i z s a i  u t c a  4 1 .

A Helikon Kiadó ajánlata

A könyvek megrendelhetôk a Helikon Kiadónál 1053 Budapest, Papnövelde utca 8. Telefonon
Borbíró Zsókánál és/vagy Varga Istvánnál a 317-4987-es számon, vagy a 317-4967-es faxon, valamint

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

Vickers, Graham
Az építészet
nagy pillanatai
A városépítészet
hat évezrede
(Helikon Galéria)
5400 Ft

A kötet 250 színes
és fekete-fehér il-
lusztráció kíséreté-
ben az építészet tör-
ténetét tekinti át Kr.
e. 4000-tôl a jelenig.
Bemutatja a város-
fejlôdés építészeti,
földrajzi, társadalmi
és szociális vonatko-
zásait. Hangsúlyo-
san elemez bizo-
nyos városokat és épületeket, s a történeti folyamatot végig-
kísérô szöveget a legjelentôsebb építészek életpályáját bemu-
tató portrék, továbbá technikai ismertetôk egészítik ki.

Szilágyi Ákos
Oroszország elrablása
(Helikon Universitas)
2980 Ft

A szerzô monográfiája
Oroszország tíz évének
eseménytörténetét dol-
gozza fel, összekapcsolva
a szociológia, politológia,
az eszmetörténet, a törté-
netfilozófia és a médiael-
mélet jellegzetes kérdés-
feltevéseit és elemzô
szempontjait

Szilágyi Ákos kötetét a NOSZF évfordulóján,  
november 7-én, vasárnap, (!)  16 órakor

Gothár Péter mutatja be az Írók Könyvesboltjában 
(Budapest VI., Andrássy út 45.).

A bolt kizárólag emiatt nyit ki vasárnap. 

K Ö N Y V H É T H i r d e t é s f e l v é t e l



ISBN: 963-379-702-0 fûzött: 1480 Ft 
Kecskemét, a lehetôségek városa.

Kecskemét, Kecskeméti Lapok, 1999. 
ISBN: 963-7813-27-6 fûzött: 2500 Ft 

Képes Biblia. Történetek az Ó- és Újszö-
vetségbôl. Debrecen, Aquila, 1995. 
ISBN: 963-8276-40-1 kötött: 1998 Ft 

Kibédi Varga Áron: Noé könyvei. Tanulmá-
nyok, esszék. Kolozsvár, Komp-Press –
Korunk Baráti Társ., 1999. (Ariadné köny-
vek) 
ISBN: 973-9373-09-7 fûzött: 700 Ft 

Kisfaludi András: Az adásvételi szerzô-
dés. Budapest, Közgazd. és Jogi Kvk.,
1999. (Szerzôdéstár 1.) 
ISBN: 963-224-437-0 fûzött: 3808 Ft 

Kiss Gabriella – Kornyík Júlia: Pálya-
kezdôt vegyeneeeeeeek!!! ([6].), 1999,
cop. 1998. 
ISBN: 963-7315-96-9 fûzött: 420 Ft 

Klinikai szív-elektrofiziológia és arit-
mológia. Budapest, Akad. K., 1999. 
ISBN: 963-05-7671-6 kötött: 8400 Ft 

Knight, Christopher – Lomas, Robert:
A második Messiás. [Debrecen], Gold
Book, cop. 1999. 
ISBN: 963-9248-06-1 kötött: 1980 Ft 

Kolozsváry Judit: A sajátos ember. A sze-
mélyiség sajátos szervezôdésének okai és
tünetei: [fôiskolai jegyzet]. Budapest, OK-
KER, 1999. (Differenciáló pedagógia / a
Budapesti Tanítóképzô Fôiskola Nevelés-
tudományi Tanszékének sorozata)
fûzött: 640 Ft 

Komlósi Annamária, V.: Nem vagy egye-
dül. Személyiség-lélektan mindenkinek, de
legfôképpen a kamaszoknak és a velük élô
felnôtteknek. Budapest, Osiris, 1999. 
ISBN: 963-379-688-1 fûzött: 880 Ft 

Koontz, Dean R.: Mr. Murder. 2. kiad. [Bu-
dapest], Animus, 1999. 
ISBN: 963-8386-76-2 fûzött: 888 Ft 

Kósa László: Badenleben und Kurorte in
Österreich-Ungarn. Budapest, Holnap,
1999. 
ISBN: 963-346-336-X kötött: 3300 Ft 

Kósa László: Fürdôélet a Monarchiában.
Budapest, Holnap, 1999. 
ISBN: 963-346-335-1 kötött: 2900 Ft 

Kósáné Ormai Vera: Pszichológus az is-
kolában. [Budapest], OKKER, 1999. 
ISBN: 963-7315-99-3 fûzött: 1050 Ft 

Kosztolányi Dezsô: Nyelv és lélek. 3. bôv.
kiad. Budapest, Osiris, 1999. (Osiris
klasszikusok) 
ISBN: 963-379-487-0 kötött: 2200 Ft 

Kotzián Tamás – Timár Judit: Olasz
nyelvkönyv alap- és középkezdô fokon.
(3/[1.]), 1999. 
ISBN: 963-9024-72-4 fûzött: 1671 Ft 

Kovács András Ferenc: Fragmentum.
Versek = Gedichte = poems = po·mes. Bu-
dapest, Lettre, 1999. Pécs, Jelenkor. 
ISBN: 963-676-205-8 kötött: 2640 Ft 

Kovács András Ferenc: Fragmentum.
Versek = Gedichte = poems = po·mes. Bu-
dapest, Lettre, 1999. Pécs, Jelenkor. 
ISBN: 963-676-205-8 kötött: 880 Ft 

Köves József: A legnagyobb vicckönyv 10
000 viccel. Budapest, K.u.K. K., [1999]. 
ISBN: 963-9137-35-5 kötött: 3980 Ft 

Kuczka Péter: A torony. A végtelen számú
lehetôségbôl az egyik megvalósítható vál-
tozat, 1960–1962. [Budapest], Hét Krajcár,
1999. 
ISBN: 963-8250-48-8 fûzött: 420 Ft 

L
Lánczi András: Modernség és válság. Leo

Strauss politikai filozófiája. [Budapest], Pal-
las Stúdió – Attraktor, [1999]. 
ISBN: 963-9207-19-5 kötött: 1925 Ft 

Langen, Annette – Droop, Constanza:
Levelek Félixtôl. Egy kisnyúl kalandos uta-
zása. [Budapest], Passage, cop. 1999. 
ISBN: 963-228-128-4 kötött: 2450 Ft 

Láng Gusztáv: Kivándorló irodalom. Kísér-
letek. Kolozsvár, Komp-Press – Korunk Ba-
ráti Társ., 1998. (Ariadné könyvek) 
ISBN: 973-9373-03-8 fûzött: 730 Ft 

Laun, Andreas: Szerelem és párkapcsolat
a katolikus egyház szerint. Kecskemét,
Korda, 1999. 
ISBN: 963-9097-63-2 fûzött: 495 Ft 

Leblanc, Anne: Brúnó a kedves mackó.
[Budapest], Passage, cop. 1999. 
ISBN: 963-228-130-6 kötött: 995 Ft 

Leblanc, Anne: Brúnó mackó segít Anyu-
nak. [Budapest], Passage, cop. 1999. 
ISBN: 963-228-131-4 kötött: 995 Ft 

Lelkes Miklós: A Könnycseppek Tündére.
Kecskemét, Korda, 1999. 
ISBN: 963-9097-69-1 fûzött: 398 Ft 

Lengyel Zsuzsánna: Vállalom? Vál-
lal(koz)om!. ([2].), 1999, cop. 1998. 
ISBN: 963-7315-92-6 fûzött: 400 Ft 

Liepold, Evelyn: Sütés-fôzés kombinált
mikrohullámon. Szakácskönyv mindenfajta
grillsütôvel, alsó- és felsôfûtéssel, légbefú-
vással kombinált mikrohullámú készülék-
hez. [Kaposvár], Holló, 1996. 
ISBN: 963-8380-40-3 kötött: 1980 Ft 

Lovagkor és reneszánsz. Magyarország
mûvelôdéstörténete, 1301-1526. (2.),
1999. 
ISBN: 963-09-4101-5 kötött: 6600 Ft 

Lôveri László: Isten nyomait keresve. Bu-
dapest, Accordia, 1999. 
ISBN: 963-9242-01-2 fûzött: 396 Ft 

Ludassy Mária: Elhiszem, mert ésszerû.
Tanulmányok az angol és a francia felvilá-
gosodás koráról. Budapest, Osiris, 1999. 
ISBN: 963-379-633-4 fûzött: 1480 Ft 

M
Madách Imre: Az ember tragédiája. Kisúj-

szállás, Szalay Kvk., 1999. 
ISBN: 963-9178-91-8 fûzött: 675 Ft 

Madách Imre: The tragedy of man. Buda-
pest, Fekete Sas, cop. 1999. 
ISBN: 963-8254-65-3 fûzött: 1900 Ft 

Madách Imre: The tragedy of man. Buda-
pest, Fekete Sas, cop. 1999. 
ISBN: 963-8254-65-3 kötött: 2600 Ft 

Mádl Antal: Thomas Mann világ- és ember-
képe. [Budapest], Argumentum, 1999. 
ISBN: 963-446-119-0 kötött: 1500 Ft 

Maerker, Christa: Marilyn Monroe, Arthur
Miller. Budapest, Glória, cop. 1999. (Híres
párok) 
ISBN: 963-7495-80-0 fûzött: 1250 Ft 

Magas-Bakony TK. Boroszlán tanös-
vény. Veszprém, Balaton-felvidéki Nem-
zeti Park Igazgatóság, 1994.
fûzött: 500 Ft 

Magyar alkotmánytörténet. 3. átd., jav.
kiad. Budapest, Osiris, 1999. (Osiris tan-
könyvek) 
ISBN: 963-379-708-X kötött: 2480 Ft 

Magyar képzômûvészet a 20. század-
ban. [Budapest], Corvina, 1999. (Egyetemi
könyvtár) 
ISBN: 963-13-4551-3 fûzött: 5200 Ft 

Ma. Hasonmás kiad. Budapest, Kassák
Múz., 1999.
fûzött: 1500 Ft 

Major János: Hazatérés. Budapest, Hun-
garovox, 1999. 
ISBN: 963-86006-2-4 fûzött: 490 Ft 

Manuel, Don Juan: Lucanor gróf, avagy
Lucanor gróf és Patronio példabeszédei-
nek a gyûjteménye. Budapest, Eötvös J.
Kvk., 1999. (Eötvös klasszikusok 28. köt.) 
ISBN: 963-9024-69-4 fûzött: 971 Ft 

Márai Sándor: Napló, 1945–1957. [Buda-
pest], Helikon, 1999. 
ISBN: 963-208-631-7 kötött: 1500 Ft 

Mayröcker, Friederike: Utazás az éjsza-
kán át. Pécs, Jelenkor, 1999. (Kiseurópa
sorozat) 
ISBN: 963-676-189-2 fûzött: 990 Ft 

McClelland, Deke: Photoshop 5 biblia. (2.
köt.), cop. 1999. 
ISBN: 963-85970-2-1 fûzött: 4200 Ft 

McDowell, Josh – Stewart, Don: Vála-
szok a keresztyén hitet vizsgáló nehéz kér-
désekre. Budapest, KIA, 1999. 
ISBN: 963-86009-0-X fûzött: 750 Ft 

Megyesi Zoltán: Titkosírások. Kisújszállás,
Szalay Kvk., [1999]. 
ISBN: 963-9178-85-3 fûzött: 675 Ft 

Méhes Vera, B.: Nagybetûrôl kisbetûre.
Budapest, Holnap, 1999. 
ISBN: 963-346-295-9 fûzött: 550 Ft 

Microsoft Word 97. Budapest, Park, cop.
1999. (Gyorstalpaló) 
ISBN: 963-530-385-8 fûzött: 2900 Ft 

Mikroökonómia. 5. kiad. Budapest, Mû-
szaki Kvk., cop. 1999. 
ISBN: 963-16-3041-2 kötött: 3490 Ft 

Mindell, Earl: Fókuszban a káva. [Pécs],
Alexandra, [1999]. (Alexandra tények kis-
könyvtár) 
ISBN: 963-367-610-X fûzött: 398 Ft 

Minôséget – gazdaságosan. Budapest,
Mûszaki Kvk., cop. 1999. (Minôségme-
nedzsment) 
ISBN: 963-16-3033-1 kötött: 2380 Ft 

Montgomery, Lucy Maud: Szerelmek.
(5.), cop. 1999. 
ISBN: 963-9153-27-3 fûzött: 672 Ft 

Móra Ferenc: Kincskeresô kisködmön.
Debrecen, Tóth, [1999]. 
ISBN: 963-9081-53-1 fûzött: 675 Ft 

Móricz Zsigmond: Állatmesék. 5. kiad.
[Budapest], Papirusz Book, 1997. 
ISBN: 963-85710-5-5 kötött: 898 Ft 

Mykel, A. W.: Luxus fiola. [Budapest], JLX,
cop. 1999. 
ISBN: 963-7822-08-9 fûzött: 988 Ft 

N
Nagymama meséi. Pécs, Alexandra,

[1999]. 
ISBN: 963-367-516-2 kötött: 1690 Ft 

Nee, Watchman: A normális keresztyén hit.
Anaheim (Ca.), Living Stream Ministry,
1999. 
ISBN: 0-7363-0530-0 fûzött: 700 Ft 

Nemere István: Himmler, a tömeggyilkos.
Budapest, Könyvmíves Kvk., [1999]. 
ISBN: 963-85988-6-7 kötött: 1200 Ft 

Nemes István: A Káosz papja. 3. kiad.
[Debrecen], Cherubion, 1999. (Cherubion
fantasy exkluzív 32.) 
ISBN: 963-9110-61-2 kötött: 1498 Ft 

Niziurski, Edmund: Szeplôs Márk hihetet-
len kalandjai. Kecskemét, Korda, 1999. 
ISBN: 963-9097-68-3 fûzött: 490 Ft 

O
Oláh János: Az életút szertartásai és ese-

ményei. (2.), 1999. 
ISBN: 963-8437-64-3 kötött: 850 Ft 

Orenstein, Julian: 365 ötlet, miként nyug-
tassuk meg síró gyermekünket. [Pécs],
Alexandra, [1999]. 

ISBN: 963-367-625-8 fûzött: 990 Ft 
Osborne, Ben: Mai csillagok – a jövô le-

gendái. [Kaposvár], Holló, [1999]. 
ISBN: 963-9202-49-5 kötött: 5560 Ft 

Ö
Örkény István: Mese-levelek. [Budapest],

Palatinus, 1999. 
ISBN: 963-9259-08-X kötött: 1490 Ft 

P
Pajor András: Barlang, jászol, szelíd pa-

rázs. Pásztorjátékok a mai embernek.
Kecskemét, Korda, 1999. 
ISBN: 963-9097-67-5 fûzött: 260 Ft 

Pákozdi Erika – Riznicsenkó Ferencné:
Természetismeret munkafüzet 4. osztályo-
soknak. Budapest, Mûszaki Kvk., cop.
1999. 
ISBN: 963-16-2567-2 fûzött: 390 Ft 

Parti Nagy Lajos: Europink. Versek = Ge-
dichte = poems = po·mes. Budapest, Lett-
re, 1999. Pécs, Jelenkor. 
ISBN: 963-676-206-6 kötött: 2640 Ft 

Parti Nagy Lajos: Europink. Versek = Ge-
dichte = poems = po·mes. Budapest, Lett-
re, 1999. Pécs, Jelenkor. 
ISBN: 963-676-206-6 kötött: 880 Ft 

Piaget, Jean: Szimbólumképzés a gyer-
mekkorban. Utánzás, játék és álom, a kép
és ábrázolása. 2. kiad. [Szentendre], Pau-
lus Hungarus Kairosz, [1999]. 
ISBN: 963-9137-77-4 kötött: 2400 Ft 

Pintér Tibor: Századvégi bukolika. Buda-
pest, Fekete Sas, 1999. 
ISBN: 963-8254-66-1 fûzött: 780 Ft 

Pintér Zoltán: Erdély. Kisújszállás, Szalay
Kvk., [1999]. (Útitárs / idegenvezetôje kül-
földön) 
ISBN: 963-9080-09-8 fûzött: 450 Ft 

Pintér Zoltán: -Izmusok könyve. [Az aboli-
cionizmustól a zoroasztrizmusig]. Kisúj-
szállás, Szalay Kvk., [1999]. 
ISBN: 963-9178-92-6 fûzött: 625 Ft 

Pongor György: Szabványos PASCAL.
Programozás és algoritmusok. 4. átd. kiad.
[Budapest], Mûszaki Kvk. – Calibra Kv.,
cop. 1999. 
ISBN: 963-16-2573-7 fûzött: 1280 Ft 

Popper Péter: Pilátus testamentuma. [Bu-
dapest], Saxum, [1999]. 
ISBN: 963-9084-60-3 kötött: 1190 Ft 

Powell, Graham: Rázd ki magad a porból.
Budapest, L & L K., 1999. 
ISBN: 963-03-8463-9 fûzött: 967 Ft 

Priesterath, Willi: Hobbielektronika. Az
alapoktól az integrált áramkörökig. Buda-
pest, Cser K., 1999. 
ISBN: 963-9003-64-6 kötött: 2998 Ft 

Puskin operái. Antológia Puskin opera-
színpadra alkalmazott mûveibôl. Budapest,
Eötvös J. Kvk., 1999. (Eötvös klasszikusok
32.) 
ISBN: 963-9024-75-9 fûzött: 2072 Ft 

R
Rabe, Beate: Szépen terített asztal. Külön-

leges alkalmakra. Budapest, M. Kvklub,
1999. 
ISBN: 963-548-931-5 kötött: 1990 Ft 

Redfield, James: A mennyei prófécia. Bu-
dapest, M. Kvklub, 1999. 
ISBN: 963-548-876-9 kötött: 1290 Ft 

Reinhardt, Fritz – Soeder, Heinrich:
Matematika. (4.) 3. jav. kiad., cop. 1999. 
ISBN: 963-85979-4-1 kötött: 3990 Ft 

Rejtô Jenô: A tizennégy karátos autó. [Bu-

dapest], Agóra, 1999. 
ISBN: 963-9150-02-9 fûzött: 598 Ft 

Rejtô Jenô: Az elátkozott part. [Budapest],
Agóra, 1998. 
ISBN: 963-9150-01-0 fûzött: 598 Ft 

Reynolds, Michael: Acélpokol. Az I. SS-
páncéloshadtest Normandiában: az 1. és
12. SS-páncéloshadosztály története a
normandiai hadjáratban, 1944-ben. Debre-
cen, Hajja, cop. 1999. (20. századi hadtör-
ténet) 
ISBN: 963-9037-76-1 kötött: 1990 Ft 

Roberts, John Morris: A szétváló hagyo-
mányok kora. (4. köt.), 1999. 
ISBN: 963-548-774-6 kötött: 3900 Ft 

Rókáné Kalydi Bea: 150 kérdés és válasz
a fizika körébôl. Debrecen, Tóth, [1999]. 
ISBN: 963-9161-82-9 fûzött: 550 Ft 

Róka Sándor: Humoros matematika. Deb-
recen, Tóth, [1999]. 
ISBN: 963-9161-89-6 fûzött: 550 Ft 

Róka Sándor: Logi-sztorik. [ötperces fejtö-
rôk]. Debrecen, Tóth, [1999]. 
ISBN: 963-9161-55-1 kötött: 875 Ft 

Róka Sándor: Számkeresztrejtvények.
Debrecen, Tóth, [1999]. 
ISBN: 963-9161-823-7 fûzött: 675 Ft 

Romváry Ferenc: Csontváry Kosztka Tiva-
dar, 1853-1919. Pécs, Alexandra, 1999. 
ISBN: 963-367-584-7 kötött: 5980 Ft 

S
Saba, Umberto: Emlékek, Elbeszélések.

Budapest, Noran, 1999. (Leonardo köny-
vek) 
ISBN: 963-9048-59-3 fûzött: 880 Ft 

Salvatore, R. A.: Számûzött. [A legendás
Sötételf trilógia második kötete]. Szeged,
Szukits, cop. 1999. 
ISBN: 963-9151-90-4 fûzött: 990 Ft 

Samu Géza. Budapest, Samu Géza Alapít-
vány, 1999. 
ISBN: 963-03-8133-8 kötött: 5600 Ft 

Sáry László: Creative music activities.
Pécs, Jelenkor, 1999. (Ars longa sorozat) 
ISBN: 963-676-193-0 fûzött: 1200 Ft 

Scheel, Harald – Crismer, L.: Barátaink
Meseországban. Chevron, Hemma, [1999]. 
ISBN: 2-8006-6297-2 kötött: 1580 Ft 

Scheel, Harald – Jung, Sibylle – Busqu-
ets, Carlos: Karácsonyi mesekönyvem.
Chevron, Hemma, [1999]. 
ISBN: 2-8006-6299-9 kötött: 1580 Ft 

Schmidt, Sigrid: Az immunrendszer vé-
delme és erôsítése. [Kaposvár], Holló, cop.
1999. (Egészséges életmód) 
ISBN: 963-9202-48-7 kötött: 1690 Ft 

Scriptores rerum Hungaricorum tem-
pore ducum regumque stirpis Arpa-
dianae gestarum. (Vol. 1.) Repr. kiad.
Budapest, Nap, 1999. 
ISBN: 963-8116-50-1 kötött: 

Scriptores rerum Hungaricorum tem-
pore ducum regumque stirpis Arpa-
dianae gestarum. (Vol. 2.) Repr. kiad.
Budapest, Nap, 1999. 
ISBN: 963-8116-51-X kötött: 

Segal, Erich: Hívô lelkek. [Budapest], JLX,
[1999]. (Világsiker) 
ISBN: 963-7822-28-3 fûzött: 998 Ft 

Sellers, Charles – May, Henry – McMil-
len, Neil R.: Az Egyesült Államok történe-
te. 2. kiad. Budapest, Maecenas Kv. – Ta-
lentum, cop. 1999. (Maecenas történelem
könyvek) 
ISBN: 963-645-042-0 kötött: 2650 Ft 

Shakespeare, William: William Shakes-
peare összes mûvei. 4. kiad. [Budapest],
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Helikon, 1999. 
ISBN: 963-208-627-9 kötött: 8500 Ft 

Shelby, Philip: Álmok városa. [Budapest],
I.P.C. Kv., cop. 1999. 
ISBN: 963-635-160-0 fûzött: 898 Ft 

Sheldon, Sidney: Reggel, délben, este. 2.
kiad. [Budapest], I.P.C. Kv., [1999], cop.
1996. 
ISBN: 963-635-1597 fûzött: 898 Ft 

Smitmans-Vajda, Barbara: Dionüszosz
philoszophosz. Nietzsche – bolond és mû-
vész. Budapest, Osiris, 1999. (Horror meta-
physicae / A Gond folyóirat és az Osiris Ki-
adó közös sorozata) 
ISBN: 963-379-520-6 fûzött: 980 Ft 

Somló Bódog: Értékfilozófiai írások. Kolozs-
vár, Pro Philosophia, 1999. Szeged, JATE
BTK Fil. Tansz.. (A magyar nyelvû filozófiai
irodalom forrásai 1.) 
ISBN: 973-99185-1-4 fûzött: 950 Ft 

Somló Bódog: Schriften zur Rechtsphiloso-
phie. Budapest, Akad. K., cop. 1999. (Philo-
sophiae iuris) 
ISBN: 963-05-7661-9 kötött: 4480 Ft 

Somogyi Imre: Lábujjelemzés. Lábunk sze-
mélyiségünk tükre. Budapest, Édesvíz,
1999. 
ISBN: 963-528-359-8 fûzött: 1100 Ft 

Soós Béla – Tuska András: Tükörben. a
társas érintkezés kultúrája, társadalmi sze-
repek. ([3].), 1999, cop. 1998. 
ISBN: 963-7315-93-4 fûzött: 300 Ft 

Spence, David: Manet. új realizmus. Buda-
pest, Glória, cop. 1999. (Nagy mûvészek) 
ISBN: 963-7495-74-6 fûzött: 898 Ft 

Spence, David: Michelangelo. A rene-
szánsz. Budapest, Glória, cop. 1999. (Nagy
mûvészek) 
ISBN: 963-7495-71-1 fûzött: 898 Ft 

Spence, David: Picasso. Szakítás a mûvé-
szet szabályaival. Budapest, Glória, cop.
1999. (Nagy mûvészek) 
ISBN: 963-7495-72-X fûzött: 898 Ft 

Spence, David: Van Gogh. Mûvészet és
szenvedély. Budapest, Glória, cop. 1999.
(Nagy mûvészek) 
ISBN: 963-7495-73-8 fûzött: 898 Ft 

Stackpole, Michael A.: Veszélyes feladat.
Budapest, Beholder, 1999. (Battletech) 
ISBN: 963-9047-42-2 fûzött: 898 Ft 

Steel, Danielle: Hazafelé. 3. kiad. Buda-
pest, Maecenas, cop. 1997. 
ISBN: 963-9025-35-6 fûzött: 625 Ft 

Stempowski, Jerzy: Esszék Kasszandrá-
nak. [Budapest], Orpheusz, 1999. (Orphe-
usz lengyel könyvek) 
ISBN: 963-9101-52-4 fûzött: 980 Ft 

Stevens, John: Három budo mester. Kano
(judo), Funakoshi (karate), Ueshiba (aiki-
do). [Budapest], Hunor K., 1999. (Budo kis-
könyvtár) 
ISBN: 963-85506-5-1 fûzött: 2000 Ft 

Strauss, Leo: Természetjog és történelem.
Budapest, Pallas Stúdió – Attraktor, 1999. 
ISBN: 963-9022-10-1 kötött: 2300 Ft 

Sütô András: Stern auf dem Scheiterhau-
fen. Drama in drei Akten. Budapest, Littera
Nova, [1999]. 
ISBN: 963-9212-08-3 fûzött: 650 Ft 

Sz
Szabó József, N.: Hungarian culture – uni-

versal culture. cultural diplomatic endeavo-
urs of Hungary, 1945-1948. Budapest,
Akad. K., cop. 1999. 
ISBN: 963-05-7660-0 kötött: 9220 Ft 

Szabó Zoltán: Kezdô sakkozók segédköny-
ve. Debrecen, Tóth, [1999]. 
ISBN: 963-9161-88-8 fûzött: 675 Ft 

Szalai Erzsébet: Oroszlánok és globalizá-
ció. Kísérlet az 1998 tavaszán hatalomra
került kormány szociológiai és szociálpszi-
chológiai megközelítésére. Budapest, MTA
PTI – Új Mandátum, 1999. 
ISBN: 963-9158-48-8 fûzött: 1380 Ft 

Szalay Károly: Der Statthalter des Satans.
[historischer Roman]. Budapest, Mundus,
1999. (A magyar irodalom Mundus könyv-
tára) 
ISBN: 963-8033-59-2 kötött: 2464 Ft 

Szalay László: Bioméhészet. Budapest,
Mezôgazda, cop. 1999. (Biogazda kis-
könyvtár) 
ISBN: 963-9121-96-7 kötött: 1300 Ft 

Száll a madár szárnya nélkül. 1200 talá-
lós kérdés a magyar folklór világából. [Bu-
dapest], Metropolis, [1999]. 
ISBN: 963-85804-7-X fûzött: 298 Ft 

Száray Miklós – Szász Erzsébet: Törté-
nelem 2. középiskolásoknak. Budapest,
Mûszaki Kvk. – Calibra Kv., cop. 1999. 
ISBN: 963-16-2556-7 fûzött: 780 Ft 

1000 kérdés, 1000 válasz az állatok-
ról. [Pécs], Alexandra, cop. 1995. 
ISBN: 963-8409-71-1 kötött: 1980 Ft 

Száz rejtély a magyar történelembôl.
Budapest, Gesta, 1999. 
ISBN: 963-8229-20-9 kötött: 3480 Ft 

Székely népesség-összeírások, 1635.
(5.), 1999. 
ISBN: 973-98579-6-5 kötött: 3300 Ft 

Szepes Mária: Az örörm mágiája. Buda-
pest, Édesvíz, 1999, cop. 1995. 
ISBN: 963-528-397-0 fûzött: 1100 Ft 

Szervác József: Aszály elôtt. Budapest,
Hungarovox, 1999. 
ISBN: 963-86006-1-6 fûzött: 690 Ft 

Szexuális mélyfúrások. A szürrealisták be-
szélgetései a szerelemrôl: Tizenkét beszél-
getés, 1928–1932. Budapest, Glória, cop.
1999. 
ISBN: 963-7495-90-8 fûzött: 1250 Ft 

Szigeti Károly emlékkönyv. [Budapest],
Szabad Tér, 1999. 
ISBN: 963-9201-02-2 kötött: 1300 Ft 

Szilágyi Klára – Völgyesy Pál: Merre to-
vább?. ([1].), 1999, cop. 1998. 
ISBN: 963-7315-91-8 fûzött: 410 Ft 

Szilágysági magyarok. Bukarest-Kolozs-
vár, Kriterion, 1999. 
ISBN: 973-26-0565-0 kötött: 4200 Ft 

Szolnoki Gyôzôné Karkus Mária: A zöld
marketing és gazdasági környezete. Buda-
pest, Mezôgazda, cop. 1999. (Doktori mes-
termunkák) 
ISBN: 963-9239-06-2 fûzött: 880 Ft 

T
Tamás Edit: A Bodrogköz népessége a

XVIII-XX. században. Sárospatak, Szerzô,
1999. (A Sárospataki Rákóczi Múzeum fü-
zetei)
fûzött: 1667 Ft 

Tanenbaum, Andrew S.: Számítógépháló-
zatok. Budapest, Panem, 1999. 
ISBN: 963-545-213-6 kötött: 4900 Ft 

Tápanyag-gazdálkodás. Budapest, Mezô-
gazda, cop. 1999. 
ISBN: 963-9239-08-9 kötött: 4900 Ft 

Tatár Sándor: A szénszünetre eljött a nyár.
Budapest, Balassi, cop. 1999. 
ISBN: 963-506-281-8 fûzött: 600 Ft 

Tavaszy Sándor: Válogatott filozófiai írások.
Kolozsvár, Pro Philosophia, 1999. Szeged,
JATE BTK Fil. Tansz.. (A magyar nyelvû fi-
lozófiai irodalom forrásai 2.) 
ISBN: 973-99185-3-0 fûzött: 1000 Ft 

Taylor, A. E.: Platón. Budapest, Osiris,
1999, cop. 1997. (Osiris könyvtár.) 
ISBN: 963-379-188-X fûzött: 1850 Ft 

Telepy Katalin – Sterbetz István: Védett
természeti értékek a magyar képzômûvé-
szetben. Budapest, Mezôgazda, cop. 1999.
(Ihletô természet) 
ISBN: 963-9239-01-1 kötött: 2480 Ft 

Tenner, Arthur R. – DeToro, Irving J.:
TQM: Teljes körû minôségmenedzsment. 2.
jav. kiad. [Budapest], Mûszaki Kvk., [1999]. 
ISBN: 963-16-3043-9 kötött: 2980 Ft 

The history of Hungarian art in the
twentieth century. Budapest, Corvina,
1999. 
ISBN: 963-13-4809-1 fûzött: 6400 Ft 

Thoughts on prosperity. Budapest, K.u.K.
K., cop. 1999. 
ISBN: 963-9173-23-1 kötött: 3220 Ft 

Thoughts on virtue. Budapest, K.u.K. K.,
cop. 1999. 
ISBN: 963-9173-24-X kötött: 3220 Ft 

Tillai Ernô: A festôi Pécs. Pécs, Alexandra,
1999. 
ISBN: 963-367-511-1 kötött: 2480 Ft 

Tôke Péter: Világösszeesküvés?. (5.),
1999. 
ISBN: 963-03-8585-6 fûzött: 1300 Ft 

Total solar eclipse, 1999 [CD-ROM].
Budapest, Public Press, 1999.
3400 Ft 

Tóth Dóra: Az ôskori ember története gyer-
mekeknek. [Debrecen], Aquila, cop. 1998. 
ISBN: 963-9073-49-0 kötött: 1317 Ft 

U
Ungvári Z. Imre: Változó értelemben. Köze-

lítések a filozófiához. Kolozsvár, Komp-P-
ress – Korunk Baráti Társ., 1998. (Ariadné
könyvek) 
ISBN: 973-97661 fûzött: 850 Ft 

Ú
Újhegyi Mária, F. – Timár Judit: Olasz

nyelvkönyv középfokon. (4/[1.]), 1999. 
ISBN: 963-9024-73-2 fûzött: 1680 Ft 

Ü
Ürmösi András: csak. Budapest, Accordia,

1999. 
ISBN: 963-85946-8-3 fûzött: 500 Ft 

V
Válogatott fejezetek a közlekedés tör-

ténetébôl. [Gyôr], SZIF-Universitas,
[1999]. 
ISBN: 963-03-8311-X kötött: 1600 Ft 

Vámos Péter: Ádázka a kis vadmalac. (1.
köt.), 1999. 
ISBN: 963-640-131-4 fûzött: 550 Ft 

Varga Csaba: Lectures on the paradigms of
legal thinking. Budapest, Akad. K., cop.
1999. (Philosophiae iuris) 
ISBN: 963-05-7662-7 kötött: 8736 Ft 

Varga Géza: A székely rovásírás eredete. Az
özönvíz káoszából kiemelkedô istenek ha-
gyatéka. Budapest, Írástört. Kut. Int., 1998.
(Írástörténeti tanulmányok / az Írástörténeti
Kutató Intézet sorozata) 
ISBN: 963-03-4505-6 fûzött: 1120 Ft 

Várhidi Attila: Játsszunk színházat!. Dra-
matizált népmesék, Lázár Ervin-, Móra Fe-
renc-mesék, sulikomédiák gyermekszínját-
szó rendezôknek, pedagógusoknak és bá-
bosoknak. Debrecen, Tóth, [1999]. (Szín-já-
ték-tár) 
ISBN: 963-9161-80-2 fûzött: 750 Ft 

Várkonyi István: Madárlátta kenyér. [Válo-
gatott versek]. Budapest, Accordia, 1999. 
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26.) 
ISBN: 963-427-342-4 kötött: 2400 Ft 
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ISBN: 963-9152-17-X kötött: 2800 Ft 
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13. Kaffka Margit:
Színek és évek
14. Vörösmarty Mihály:
Csongor és Tünde
15. Madách Imre:
Mózes
16. Krúdy Gyula:
Asszonyságok díja
17. Arany László:
A délibábok hôse
18. Galgóczi Erzsébet:
Mama öltözik

19. Szabó Zoltán:
Szerelmes földrajz
20. Hajnóczy Péter:
A véradó
21. Móricz Zsigmond:
Árvácska
22. Jókai Mór:
A tábornok és az asztrálszellem
23. Kosztolányi Dezsô:
Horoszkóp
24. Krúdy Gyula:
Bukfenc
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