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Tarcsai Szabó Tibor
Pamuhihôke és Sámsemék
Színes illusztrációk: Kalmár István

Dús fantáziájú író egyedi mesevilágot alko-
tott, csupa vidám, szeretetre méltó és igen ér-
dekes nevû szereplôivel, akik az önzetlenség,
a szeretet és barátság tündérvilágában élnek.
Mindannyian az Összevissza erdô lakói, em-
berszerû meselények. Amikor a kedves Pamu-
hihôke legjobb barátja, Sámsemék megbeteg-
szik, a kislány hosszú vádorútra indul, hogy
megszerezze az egyetlen jó orvosságot...
B/5, kötve, kb. 144 oldal, kb. 1600 Ft

Stephanie
Savanyú uborka csokoládéval
Fordította: Till Katalin

Iskolai füzetlapokra írta naplóját e könyv
szerzôje, egy 14 éves kamaszlány, amely vé-
gül is egy francia kiadó kezébe kerülve napvi-
lágot látott, és óriási könyvsikert aratott. Utá-
nozhatatlan hangnem, sajátos életszemlélet,
komikus és tragikus események szövedéke jel-
lemzi ezt, amely belülrôl ábrázolja a kama-
szok lelkivilágát és a társadalomhoz – jelesül
szüleikhez – való viszonyát.
125 x 200 mm, kartonált.
240 oldal, kb. 1400 Ft

Rainer Köthe: Tudomány és technika
(Jelen és jövô) (MI MICSODA különkönyvek)
Vajon mi lesz a jelentôsége a következô évezredben a tudomány és a
technika fejlôdésének, az ember hétköznapi életében? Ha választ aka-
runk kapni erre a kérdésre, meg kell ismernünk, hogy egyáltalán milyen
munka folyik az informatika, a mikrobiológia vagy az ûrhajózási kutatá-
sok terén. Ezt mutatja be a sok képpel, ábrával illusztrált kötet.
Fogy. ár: 1860 Ft

Rainer Köthe: Kémia (MI MICSODA sorozat 58. kötete)
A szerzô a kémia alapfogalmaiba és kultúrtörténetébe vezeti be az olva-
sót. Mi az anyag? Mi a különbség az atomok és a molekulák között? Ho-
gyan épülnek fel az atomok? Mibôl állnak az élôlények? Ezekre és még
sok más kérdésre ad szakszerû választ a kötet. Fogy. ár: 1650 Ft

A fenti könyvek megrendelhetôk és megvásárolhatók sok
ezer más könyvvel együtt. Falukönyv-Ciceró Kereskedôháza

1134 Budapest, Kassák L. u. 79.
T./f.: 329-1619, T.: 329-0879, F.: 260-1170

E-mail: cicero@mail.matav.hu

A CICERÓ Kiadó ajánlata
az Ünnepi Könyvhétre

Az újdonságok megrendelhetôk
a Tessloff és Babilon Kiadó címén:

1075 Budapest, Károly krt. 3/a.
Telefon: 322-3871

A Tessloff és Babilon Kiadó
újdonságai

Heinrich Schliemann
Életem, kalandjaim
2. kiadás. 1600 Ft

Megismerhetjük az embert,
aki kortársai ámulatára meg-
találta és kiásta Tróját, mert
nemcsak költônek tartotta
Homéroszt, hanem történet-
írónak is.
Jelentôsége nem homályo-
sult el, mert a régészet hôs-
korának úttörôje volt.

Gloria Man
Az ortodox törésvonal
900 Ft

A kulturális törésvonalak el-
mélete szerint az egyik ilyen
törésvonal az Adriai-tenger-
tôl az Északi-tengerig húzó-
dik a Balkánon, a Baltiku-
mon át. Ez a vonal választja
el a keleti típusú keresztény-
séget a nyugatitól. Mentében
tört ki két világháború, dü-
höngtek a pogromok, patak-
zott a vér szinte még tegnap
is. Ez az ortodox törésvonal.

1134 Budapest, Váci út 19.  11–12. ép.
Levélcím: 1525 Bp., Pf.: 97.

T/F.: 320-8230, 329-7293, 221-6239,
E-mail: hatterkiado@matavnet.hu

A Háttér Kiadó újdonságai
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A Gutenberg-galaxis egyik távoli csillaga
körül keringô bolygón, az evolúciós fejlô-
dés évmilliókig tartó folyamata során értel-
messé vált humanoid faj, a könyvmoly
egyik képviselôje ül a távcsöve elôtt, és a
Földet kukkolja. Ez a sci-fi irodalom   és
humanista utópiák  által megtermékenyí-
tett képzeletünk szülte lény a világûrbôl is
láthatná egy év magyar könyvtermését
(tankönyvek nélkül), ha a kinyomtatott
példányokat egyetlenegy nagy bábeli
könyvtoronnyá halmoznánk fel. 
Bizonyára minden olvasónk ismeri azokat
a szenzációs hasonlatokat, amelyek rend-
szerint földgolyónkat veszik igénybe vala-
mely hétköznapi, gyakran ismétlôdô jelen-
ség gigantikus méreteinek érzékeltetésé-
hez. „Ha az egy év alatt elfogyasztott hal-
konzervek üres dobozait egymás mellé
raknánk, negyvenszer érné körbe a Földet
az egyenlítô mentén”. Aki nem hiszi, jár-
jon utána.
Ez a gondolatmenet eredményezte szenzá-
ciósnak szánt hasonlatomat a „bábeli
könyvtoronyról”. Most jön a statisztikai
átlagszámítás dicsérete: sokat nem mond,
de remek spekulációkat lehet segítségével
kiagyalni. Tulajdonképpen hogyan is néz
ki a magyar könyvtermelés az átlagszámok
szerint? Az MKKE adatai szerint az utób-
bi években már évi 10 000 cím jelent meg,
a tankönyveket nem számítva. A példány-
számok jellemzôen az ötszáztól az öteze-
rig terjednek, kisebb gazdasági okok miatt
nemigen lehet, nagyobb elvétve, siker-
könyvek esetében elképzelhetô. Számol-
junk szerényen kétezres átlagpéldányszám-
mal, ami ugye azt jelenti, hogy évente 20
millió darab könyv jelenik meg. Tudjuk,
hogy a könyvesboltokban nemcsak az új-
donságok kaphatók, megbízható számítá-
sok szerint a könyvpiacon a régebben ki-
adott könyvekkel együtt folyamatosan
mintegy 30 000 féle könyv van jelen. Ezek
a számok az átlagszámítási spekuláció sze-
rint azt jelentik, hogy ha minden magyar
állampolgár, a csecsemôtôl a kilencvenéve-
sig évente 2, azaz kettô darab könyvet vá-
sárol, vagy vásárolnak neki (mindegy hogy
mit, csak könyv legyen), a könyvesboltok
akkor sem ürülnének ki teljesen, csupán az
évente megjelenô mennyiség fogyna el.
Mekkora ennek az esélye? Ehhez már a va-
lószínûségszámításba kellene belebonyo-
lódni, de ez itt az átlagszámítás dicsérete,
emiatt nem teszem.  

Kiss József

Megjelenik kéthetente ● Ára: 144 Ft ● Elôfizetôknek: 120 Ft ● Elôfizetési díj: 2880 Ft egy évre ● Kiadja: Kiss József Könyvkiadó, Kereskedelmi és
Reklám Kft. ● Szerkesztôség, hirdetésfelvétel, elôfizetés: 1114 Budapest, Kanizsai u. 41. ● Telefon/fax: 466-0703, telefon: 209-1875, 209-9140, 209-
9141 ● E-mail: konyvhet@dpg.hu ● Fôszerkesztô, felelôs kiadó: Kiss József ● Fôszerkesztô-helyettes: Csokonai Attila ● Lapmenedzser: Könnyû Ju-
dit és Orosz Csaba Gábor ● Mûvészeti vezetô: Szabó J. Judit ● Szedés, tördelés: Recent Stúdió, Blasits Ildikó ● Nyomás: Szikra Lapnyomda Rt. ●

Felelôs vezetô: Lendvai Lászlóné vezérigazgató ● ISSN 1418-4915 ● A hirdetésekben közöltekért a kiadó és a szerkesztôség nem vállal felelôsséget ●

Terjeszti árusításban: a HÍRKER Rt., az NH Rt., a Bibliofil Kft., a Libri Kft., a Líra és Lant Rt.

Kertész Ákos
Jó magyar tévé-sorozat?

12. oldal

Interjú
dr. Sós Péter Jánossal
és Nagyiván Attilával

21. oldal 

A  T A R T A L O M B Ó L

Könyvfesztivál 2000
Beszámoló a VII. Budapesti
Nemzetközi Könyvfesztiválról
Interjú Slawomir Mrozekkel
Tudósítások a fesztivál eseményeirôl
(Tausz Anikó, Mátraházi Zsuzsa, Orosz
Ildikó, Aczél János, T. Puskás Ildikó)

A széptermetû guberáló
Új könyv Siklósi Horváth Klárától
(pompor)

SZÍNHÁZ

EMBER ÉS GONDOLAT
Alexander Brodyval
beszélget Nádor Tamás

Nádor Tamás:
Mándy Iván és a kisasszonyok
Kertész Ákos:
Jó magyar tévé-sorozat?

OLVASÓSZEMÜVEG

Nyerges András:
Az egyszer volt, hol nem volt felsôház

ÍRÓFAGGATÓ
Kartal Zsuzsát
kérdezte Nádra Valéria

HANGRÖGZÍTÔ

SIKERLISTA

MOZI–VIDEO

Interjú Paládi-Kovács Attilával
(Szénási Zsófia)

Interjú dr. Sós Péter Jánossal
és Nagyiván Attilával

MEGJELENT KÖNYVEK
2000. ÁPRILIS 21–MÁJUS 4.

4

10

12

13

14

11

15
16
17

19

23

21

9

Az átlagszámítás dicsérete
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Kartal Zsuzsát faggatta
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Mozaikok
Idén Húsvétra esett a Könyvfesztivál. Hogy ez
mennyiben befolyásolta a látogatottságot, ar-
ról nyilván megbízható statisztikák készülnek.
A standokon azonban szemlátomást sokan is-
merkedtek az új kínálattal.

A GREGER-DELACROIX kanadai–magyar Ki-
adó elôtt diákok forgatták érdeklôdéssel az
„Egyetemi és Fôiskolai Kalauz” idei számát.

Ide várták sikerkönyvük, a „Ki-kicsoda 2000”
lexikonban szereplôket, hogy aláírásukkal hite-
lesítsék a kiadó példányát.

Távlati terveikben egy újszerû telefonkönyv
kiadása szerepel. A „Kék Oldalak”-ban – az
Arany Oldalak mintájára – a mobil, E-mail és
internet honlapok adatait készülnek évente
közreadni.

SZÁMOS EGYETEMI kiadó is jelen volt, köztük
a szegedi JATEPRESS, amely 1999 ôszén 62
könnyvel mutatkozott be a Frankfurti Könyv-
vásáron. Eddigi profiljuk a felsôoktatási integ-
ráció nyomán tematikai bôvítés elôtt áll.

A MÚLT ÉS JÖVÔ Könyvkiadó a méltatlanul
elfelejtett Pap Károly életmûvére koncentrál.
Sorozatban jelenteti meg az író drámáit, no-
velláit. Pap írói munkásságát már a kortársak,
Móricz, Németh László, Hunyadi Sándor is el-
ismeréssel méltatták, a Nyugat is rendszeresen
közölte írásait.

A LEGENDÁS NYUGATNAK mind a 34 évfolya-
mát digitalizált
formában kézhez
kaphatja az olva-
só az ARCA-
NUM ADATBÁ-
ZIS Kft. jóvoltá-
ból. A számítógé-
pes feldolgozás
lehetôvé teszi,
hogy szerzôk és
mûfaj szerint is
visszakereshessük
az anyagot. CD-n
különben már a

Biblia, Shakespeare összes mûvei, a Pallas Le-
xikon és Ady Endre összes versei is hozzáfér-
hetôek kiadásukban.

SAJÁTOS MÓDON AFRIKA több arca is felvil-
lant e Könyvfesztiválon. Vizuálisan a Kossuth
Kiadó ötletes standján, melynek stílusos kivi-
telezése Beke László lelkes munkáját dicséri. A
Föld Napja és a Húsvét alkalmából itt mutat-
kozott be a kiadó „A Föld, ahol élünk” hét kö-
tetre tervezett sorozatának elsô darabja, Voj-
nits András „Afrika” címû kötete. Afrika soká-
ig a legtitokzatosabb földrész maradt, mely év-
századokig ôrizte ôsi hagyományait.

Egy afrikai utazás luxusát ma is csak a pénze-
sebb réteg engedheti meg magának, de e kötet
segítségével bárki részese lehet az Atlasztól a
Fokföldig induló expedíciónak. Újdonságként
a kötethez CD-ROM-ot illesztettek, amely ki-
egészítve a leírtakat, filmen jeleníti meg és il-
lusztrálja a kontinens varázslatos világát.

Dél-Afrika harmadik éve van jelen önálló ki-
állítással.

Az „Afrikánsz antologia” szerint az elsô
fennmaradt irodalmi emlékük egy portugál
költô verse az 1500-es évekbôl. Az elsô nyom-
dát 1789-ben alapították. De az irodalmi élet
kiteljesedése, a napi és idôszakos sajtó megje-
lenése a XX. század elejére datálódik. Motsa-
mai Makhetla, a követség munkatársa hangsú-

lyozta, hogy az itt bemutatott könyvek kivá-
lasztásában a kapcsolatfelvétel igénye vezette a
szervezôket. Ezekkel az irodalmi és természet-
tudományos kiadványokkal a világ egységét és
ezerarcúságát kívánták reprezentálni.

Afrika volt álmai vágya, késôbb tudomá-
nyos életének színtere egy kivételes asszony-
nak. Jane Goodall életútja, a természet védel-
mében végzett kimagasló tevékenysége világ-
szerte ismert. Az Athenaeum 2000 Kiadó
gondozásában megjelent mû „Amíg élek re-
mélek” címmel  személyes sorsát idézi, és
azokról a lelki motivációkról szól, amelyek
egész tevékenységét meghatározták, hitvallá-
sát kialakították.

Alakját több dokumentumfilm megörökítet-
te, munkásságát a tv-nézôk is megismerhették.

Csak egy ötlet: egy-egy ilyen adás után meg-
jelenhetne a képernyôn, hogy az adott témá-
hoz kapcsolódóan milyen könyvek ajánlottak,
vagy találhatók a könyvtárak állományában.
Mindez az Olvasás Éve meghirdetése kapcsán
lehetne aktuális.

AZ OLVASÁS ÉVE nemzetközi konferencia
vendége Liz Attenborough asszony volt, az
Olvasás Éve angol programigazgatója, aki a
múlt évben Angliában lezajlott kampány for-

gatókönyvét ismertette.
Noha a szigetország lehetôségei sok tekintet-

ben eltérnek a hazai adottságoktól, az olvasás
rangjának visszaszerzéséért indított akció mód-
szertana sok hasznosítható elemet tartalmaz.

Rendhagyó módon az elôadó mintegy beve-
zetésként a hallgatósághoz szólt. Megkért min-
den jelenlévôt, hogy forduljon a szomszédjá-
hoz és gondolkodás nélkül vágja rá, milyen
könyvet olvasott utoljára. (Ismeretlen szom-
szédom az Oxford Szótárt nevezte meg, jóma-
gam G. Kirchner: Terra X. címû munkáját.)

Ezzel a hangulati elemmel indítva az igazga-
tónô részletesen ismertette kampányuk jelle-
gét. A középpontban a gyermekek, a jövô ge-
nerációja állott.

Igen lényeges momentum, hogy az akcióhoz
sikerült megnyerni a kormányzat és a vállalko-
zók széles körû elvi és anyagi támogatását!

Nagy jelentôségû – és számunkra is követen-
dô példa – a magántôke jelentôs részvétele a
kampányban. Magáncégek iskolákat segítet-
tek hozzá, hogy bôvíthessék könyvtáruk állo-
mányát. A kormány pedig díjakat adományo-
zott a legtöbb könyvet vásároló iskolai közös-
ségeknek.

A cégek elvállalták, hogy felolvasóesteket
rendeznek kicsinyeknek. A szabadidô-közpon-
tok és mûvelôdési létesítmények is program-
jukba iktatták az olvasás népszerûsítését. Egyik
legnépszerûbb lépésnek bizonyult, hogy az ol-
vasók telefonon felhívhattak ismert sztárokat,
akikkel olvasmányaikról ejthettek szót.

A szupermarketek 6 millió fontot áldoztak a
cél érdekében. Az ifjúság körében népszerû
termékekbe könyvkuponokat rejtettek el.
Csak ebben a körben kettô millió könyvet
osztottak szét.

A tömegtájékoztatás és a reklámszakma is a
segítségükre sietett. Neves tévés személyiségek,
sportolók álltak a kamerák elé, hogy kedvenc
könyveikrôl beszéljenek.

A népszerû szappanoperákba az olvasást
népszerûsítô dialógusokat iktattak.

Az írott sajtóban nagy számban tettek közzé
elrettentô statisztikákat, az olvasás csökkenésé-
nek riasztó adatait. Másrészt egyre több cikk és
rovat járult hozzá, hogy ez a kezdeményezés
minél nagyobb visszhangot kapjon.

Az éves akciót a szervezôk hónapokra bon-
tották és minden hónapnak külön tematikája
volt. Legfontosabb célkitûzésüknek tartották,
hogy minden réteghez elérjenek.

Külön odafigyeltek a gyorsétkeztetések ked-
velôire, arra, hogy az ifjúság hol múlatja az
idôt. Gondoltak a hátrányos helyzetûekre, a
csellengô gyerekekre, de a börtönök lakóira ,
sôt a metró utazóközönségére is.

A computer-függô nemzedéknek „Rákattan
az agyuk a könyvre” címmel rendeztek akció-
kat, a borkedvelô honfitársaknak pedig
„Együtt pukkan a dugóhúzó” jelszóval borkós-
tolóval egybekötött könyvbemutatókat tartot-
tak. A szülôk külön kategóriát képeztek. Az 1
éven aluli csecsemôk kötelezô orvosi vizsgála-
tán megjelenô családok egy-egy könyvet kap-
tak ajándékba. Azon szülôknek pedig, akik a
rohanó élettempó mellett nem sok figyelmet
fordítanak gyermekeik tankönyveire és olvas-
mányaira, pályázatot hirdettek: az „Apuka ol-
vasókönyve” versenyt, és preferálták azokat a
szülôket, akik nyomon kísérték, csemetéjük
milyen kötelezô olvasmányt búj éppen.

Lakóközösségeknek és munkahelyeknek kö-
zös fórumot szerveztek, alkalmat biztosítva a
lakó- és munkatársaknak, hogy olvasmányél-
ményeiket kicserélhessék egymással.

Egész tevékenységük során tehát nem a
könyv, hanem maga az olvasó állt a figyelem
fókuszában. Legfôbb eredményeiket abban
összegezték, hogy sikerült kezet nyújtani az ol-
vasóknak.

Törekvéseikhez elnyerték a magánszféra tá-
mogatását. A kormányzat is felismerte, hogy
ez olyan kultúrmisszió, amely a jövô nemze-
dék szemléletének alakításában döntô szere-
pet játszhat.

A konferencia Az Olvasás Évének hazai fel-
adatait is napirendre tûzte.

A kormányzatot dr. Baán László, az NKÖM
államtitkára, az OE Operatív Biztottság elnö-
ke képviselte.

Kifejezésre juttatta abbéli óhaját, „hogy ná-
lunk is becsatornázódik a magántôke a folya-
matba.” Állami feladatként jelölte meg az
esélyegyenlôség biztosítását a kisebb települé-
seken élôk számára is a mûvelôdési lehetôsé-
gek tekintetében.

Az anyagi keretek kijelölése a nyár folyamán
várható.

A hozzászólók a helyi problémákra irányítot-
ták a figyelmet.

Zárszóként elhangzott, hogy Magyarorszá-
gon is széles körû kampány megszervezésére
születtek ötletek, ismert mûvészek, hírességek
bevonásával.

Nem elhanyagolható körülmény, hogy Ang-
liában 0 százalékos a könyvek áfája. Talán a

K Ö N Y V F E S Z T I V Á L  2 0 0 0
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Pénzügyminisztérium az Olvasás Éve alkalmá-
ból megajándékozza a szakmát ezzel az en-
gedménnyel.

Közös érdek, hogy az „internet-galaxis” és a
„Gutenberg-galaxis” ne egymást kizáró, ha-
nem feltételezô fogalmak legyenek.

Tausz Anikó

Felégetett
mindent maga
mögött 
„Akinek hivatása van, arra az Isten
rámutatott”

„Azt olvastam az újságban, hogy mégsem
következik be a világvége. 

Meg akartam ünnepelni a jó hírt, elmentem
egy McDonald's-be és rendeltem egy hambur-
gert... Idáig lelkesedés nélkül fogyasztottam,
mert számítottam a katasztrófára... De most
már van a világnak jövôje. Megdupláztam hát
a ketchupadagot... 

...A fogyasztás könyörtelen fejlôdése hétsze-
res adag ketchupot követelt, aztán nyolcszoro-
sat, kilencszereset, tízszereset és így tovább
vég nélkül... Tegyük föl, hogy kibírom akár a
tízszeres adagot is! De késôbb?

Felgyújtottam a McDonald's-et, hiszen az
életemrôl volt szó...”

Slawomir Mrozek, aki tíz évvel ezelôtt vetet-
te papírra e sorokat Ketchup címû elbeszélésé-
ben, maga is ismerte a hajszoltság érzését. Ôt
ugyan nem a fogyasztás ördöge ostorozta, ha-
nem valamely, lelkében lakozó kisördög ûzte
a világon át. Életében többször felgyújtottta a
maga képletes McDonald's-ét, felégetett maga
mögött mindent, hogy új világrészre költöz-
zék, hogy kipróbálja önnön erejét. Hol a váro-
si zaj zavarta, hol éppen arra vágyott.

Félbehagyta építészi tanulmányait. Újságíró-
tanoncként helyezkedett el. „Mert éhes vol-
tam és enni szerettem volna – magyarázta vá-
lasztását beszélgetésünkkor. – Egy intelligens
fiatalemberbôl bármi válhat, ha hisz a kisze-
melt munkában.” A korabeli kommunista éra
azonban túl határozottan vezette e szakma
mûvelôinek tollát, így Mrozek hátat fordított
e hivatásnak. Pardon, rossz szót használtam a
lengyel drámaíró értelmezô szótára szerint. „A
hivatás szó számomra vallásos jellegû – nyilat-
kozta budapesti látogatása alkalmával. – Aki-
nek hivatása van, arra az Isten rámutatott, de
én ezt nem éreztem soha.”

Elbeszéléseket kezdett írni, aztán drámát.
Nagy tehetségnek, reménységnek tartották ha-
zájában, kapott autót, lakást, s ami akkor nagy
szó volt, útlevelet, amerikai ösztöndíjat. Las-
sacskán mintaember lett belôle, azt példázták
általa, hogy lám, a kommunizmusban is sza-
badság van, a világhírû lengyel író is azt tesz,
ír, mond, amit akar. De egyszercsak kételyei
támadtak a kirakatembernek. A kommuniz-
musban mindenkit csak kineveztek valamely
posztra, amúgy elvtársi alapon. Lehet, hogy
ôt is csak kikiáltották zseninek és egy fikarc-
nyi tehetség sem szorult belé? Efféle  kérdések
gyötörték, amikor 1963-ban elhatározta, hogy
a következô nyugati útjáról nem tér vissza.
Legálisan távozott, folyvást meghosszabbít-

tatta az útlevelét. Nem volt szabadságharcos,
nem volt politikai menekült, nem provokál-
ták. Maga választotta ezt az utat és még csak
nem is gazdasági okok miatt, sôt, pont fordít-
va. „Elszánt voltam – mondja – bárhogy le-
gyen, csak fejezzük be a látszatéletet, vessünk
véget a látszatsikernek!” Katasztrofálisan is
végzôdhetett volna ez a „kaland”. Szerencsé-
re – maga állítja, hogy sokszor volt „malaca”
az életben – Mrozeket mindenhol ünnepel-
ték, divatos volt. 

Nem akart emigráns lenni, de mégiscsak
menedékjogért kellett folyamodnia 1968-
ban, amikor Csehszlovákia katonai lerohaná-
sa után a következôket tette közzé a legna-
gyobb európai napilapokban: „Tekintettel a
Lengyel Népköztársaság kormányának aktív
részvételére a Cseh Szocialista Népköztársa-
ság elleni fegyveres akcióban, illetve az or-
szág fegyveres megszállásában, az alábbi kije-
lentésre kényszerülök:

Tiltakozom az akció ellen.
Szolidáris vagyok minden cseh és szlovák ál-

lampolgárral, aki fellépett a hadmûvelet ellen,
különös tekintettel elnyomott, bebörtönzött,
szenvedô cseh és szlovák írótársaimra.” 

Akik addig hazájában éljenezték, most kita-
gadták. Betiltották. Árulónak bélyegezték.

Bejárta Európát, élt az olasz Riviérán, Párizs-
ban, Mexikóban.   Drámaismeretet oktatott az
USA-ban, a hajdani NSZK-ban filmeket forga-
tott, sok-sok hónapot töltött emellett Angliá-
ban, Brazíliában, Venezuelában. Négy éve
visszaköltözött szülôvárosába, Krakkóba, ahol
1990-ben díszpolgárrá avatták. Magyarorszá-
gon most járt elôször, a Könyvfesztivál dísz-
vendége volt. 

– Miért került el bennünket eddig? – kérdeztem tôle.
– Olyan politikai rezsim volt az önök hazá-

jában, amely elôl én otthonról is elmenekül-
tem. Azután késôbb, amikor Magyarországon
is megtörtént  a változás, én Mexikóban, a ci-
vilizáció peremén éltem. Három évvel ezelôtt
ugyancsak kaptam meghívást a budapesti
könyvfesztiválra, hallottam is róla: szóbeszéd
tárgya lett, miért nem jelentem meg. Most el-
árulhatom: elfelejtettem vízumot kérni mexi-
kói útlevéllel utazó feleségem számára. Olyan
sokáig éltem nyugaton, ahol ilyesmire nem
volt szükség, hogy eszembe sem jutott ezt az
útiokmányt beszerezni. Hiányában a szlovák
határon feltartóztattak minket. Igazuk volt.
Nem tehetnek kivételt senkivel. 

– Nem lehet, hogy egy kicsit neheztelt a magya-
rokra, amiatt, ami Csehszlovákiában történt
1968-ban?

– Soha nem voltam dühös Magyarországra.
Én a kommunizmusra haragudtam.

– Harminchárom évesen ment el, harminchárom
évet élt más országokban. Nem volt szokatlan újra
a lengyel miliô?

– Azoknak, akik ott élték végig azokat az év-
tizedeket, talán idegenebb a mostani világ,
mint nekem, aki folyton piaci viszonyokon
alapuló társadalmakban mozogtam. Egyéb-
ként megható szeretettel fogadtak, holott szá-
mítottam némi értetlenségre.

– Hogyan telnek a mindennapjai?
– Igyekszem úgy intézni, hogy naponta raj-

zoljak. A drámáim mellett ez adja a jövedel-
memet.

– Vannak sajátos írói szokásai?
– Reggel szeretek dolgozni, ilyenkor semmi

és senki sem zavarhat. Elengedhetetlenül fon-

tos a számomra a távlat. Dolgozószobáimat
mindig olyan helyen rendeztem be, ahonnét
messze nyíló kilátás kínálkozott.

Mexikóban még tornyot is építtetett a házra.
S amikor egy földmozgás következtében meg-
ingott az építmény, végsô elhatározásra jutott
a távozást illetôen. A ferde torony szerencsét-
lenséget jelent. Babonás volna? Vagy szoron-
gó? Az bizonyos, hogy depresszió már koráb-
ban is gyötörte. Általa is elismert életrajzírója,
Jacek Zakowski jegyezte fel, hogy ilyen lelkiál-
lapotban kerülte az íróasztalt, csak ült a karos-
székben és pipázott. Persze az is lehet, hogy
ilyenkor születtek drámaötletei. Azok cselek-
ményét, szereplôit, hanghordozását is szinte
teljes mozdulatlanságban, heteken át tartó
gondolkodó pózban találta ki.

Showmannek mondja magát, de nem bôbe-
szédû. Színházról, irodalomról nem szívesen
nyilatkozik. Amikor megkérdeztem tôle, min
dolgozik, így válaszolt:

– Most semmit sem írok. Ez az év az utazá-
soké. Könyvfesztiválokra, színházi bemuta-
tókra készülök.

Valóban így van? Vagy csak babonás titko-
lódzás, hogy nem beszél születendô mûvérôl
a hamarosan hetvenéves alkotó, arra az elkö-
vetkezendô esztendôk Mrozek-kötetei fognak
hiteles választ adni.

M. Zs.

Alkotásvágy
szerepjátszás
nélkül –
bemutatkoztak
a fiatal írók
Beszélhetünk-e új írógenerációról, s ha igen,
mely törekvések jellemzik ôket? – tette fel a
kérdést Babarczy Eszter író, esztéta egy, a fi-
atal költôket és írókat bemutató beszélgeté-
sen. Néhány idôsebb pályatárs szerint nem
beszélhetünk egységes, az irodalom iránt el-
kötelezett nemzedékrôl. Hogyan gondol-
kodnak errôl maguk a költôk, jelesen Karafi-
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áth Orsolya, Cserna-Szabó András, Grecsó
Krisztián, Király Levente, Kiss Ottó valamint
Varró Dániel? Közülük ketten (Karafiáth és
Varró) a kortárs irodalom legolvasottabb
költôi közé tartoznak. Mégis keresetlen egy-
szerûséggel, természetességgel és elfogódott-
sággal beszélnek az irodalomról. Nem tartják
fontosnak a nemzedéki kérdést, nem fordul-
nak szembe tudatosan az elôdökkel, de nem
is csatlakoznak hozzájuk. Mint vallják, szá-
mukra az irodalom és az alkotás valamiféle
játék, amit kedvvel és lelkesedéssel mûvel-
nek. Távol áll tôlük a fennkölt és fenséges
iránti elkötelezettség. Sárkányfû címmel indí-
tott lapuk (Fogarasi Zsolt fôszerkesztô, vala-
mint Cserna-Szabó András, Harcos Bálint,
Király Levente, Kovács Eszter vezetésével)
ugyanakkor e nemzedék csoportba szer-
vezôdésérôl tanúskodik.  Az igényesen szer-
kesztett és kivitelezett folyóiratban a vers és
próza mellett interjúk, irodalomelméleti írá-
sok, kortárs képzômûvészek alkotásai, vala-
mint hazai és világirodalmi munkákról szóló
kritikák kapnak helyet. Mert a korosztály tag-
jai nem csupán olvassák egymást – ez sem kis
szó–, de bírálatot is mondanak. A közös fel-
olvasóestek – mint amilyen a könyvfesztivá-
li is volt – légkörébôl és számából kitûnik, e
lap alkotó gárdája baráti kapcsolatban áll
egymással. A kötetek mögötti komoly erôfe-
szítést e folyóirat jól reprezentálja. Hónapról
hónapra megjelenik benne a többségében
(még) egyetemistákból álló írók munkájának
gyümölcse. Készül Varró Dániel gyermek-
vers-kötete, Király Levente (aki a Magvetô
egyik szerkesztôje is) versgyûjteménye, Kara-
fiáth Orsolya el kíván szakadni eddigi jambi-
kus lejtésû költészetétôl, Cserna-Szabó And-
rás és Grecsó Krisztián prózát írnak. Babar-
czy Eszter minden próbálkozása ellenére
sem nyilatkoztak azonban szívesen önma-
gukról és irodalmi szerepükrôl, elvárásaikról.
Helyettük mûveik beszélnek.  

Romániai magyar
ex librisek
A szép ex libris mûalkotás. A kis méretû, a
könyv belsô oldalára ragasztott grafikai alko-
tás, amely a könyv tulajdonosának nevét,
esetleg címerét, vagy egyéniségére, kedvtelése-
ire utaló szimbólumokat tartalmaz, nem csu-
pán a könyvtulajdonosnak érték, hanem cse-
re útján más mûbarát gyûjteményeket is gya-
rapíthatott. A múlt század végétôl fogva élénk
érdeklôdés kísérte e gyûjteményeket, az
Iparmûvészeti Múzeum 1903-ban bemutatta
elsô exlibris-kiállítását. A gyûjtôk egyesületek-
be tömörültek – ilyen volt a két világháború
között a Magyar Exlibris-gyûjtôk és Grafika-
barátok Egyesülete és az Ajtósi Céh, napja-
inkban pedig a Kisgrafika Barátok Köre. Ara-
tó Antal, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete
Olvasószolgálati Szekciójának tagja saját, er-
délyi gyûjteményét mutatta be a könyvfeszti-
válon. Mint elmondta, a romániai kortárs
mûvészekkel Gábor Dénes közvetítésével is-
merkedett meg. A rendszerváltás elôtt na-
gyobb jelentôsége volt az exlibris-készítésnek
e vidéken, mert sok mûvész csak ilyen módon
juthatott el külföldi kiállításokra. A kiállítá-
son szereplô mûvészek mindegyike nemzet-

közi-díjas grafikus. A jeles polihisztor, Kós
Károly (akinek meghatározó szerepe volt e
mûfaj népszerûsítésében Erdélyben) idôskori,
filctollal(!) rajzolt ex librise nyitja a sort. A
kortárs mûvészek anyagban, technikában és
színben változatos könyvjegyeket készítenek:
papírból és textilbôl, fa- linómetszetet, vagy
rézkarcot, színesben és fekete-fehérben. Egy-
aránt használnak klasszikus erdélyi és mo-
dern, újszerû motívumokat. Feszt László, De-
ák Ferenc, Cseh Gusztáv munkáiról kismono-
gráfiát jelentettek meg már, utóbbinak állan-
dó kiállítása Hajdúszoboszlón található. Plu-
gor Sándor alkotásaiból éppen most jelent
meg egy album. Ifj. Feszt László, Vincze Lász-
ló és Hervai Katalin grafikái Magyarországon
is ismertek.  A romániai magyar ex libriseket
ismertetô kiállítást elsô ízben mutatták be
Magyarországon.

A fotográfus
szakma tisztelete
A Magyar Fotográfusok Háza  a fotográfus
szakma budapesti központja, mely szorosan
együttmûködik a kecskeméti Magyar Fotográ-
fiai Múzeummal. E két intézmény koordinálja
és elômozdítja a hazai fotográfiai kultúra ápo-
lását,  fejlôdését. Míg a kecskeméti múzeum
elsôsorban fotográfiai-gyûjteményének gyara-
pításával és rendszerezésével vállal szerepet a
fotó mûvészi mivoltának elismertetésében, ad-
dig a Fotográfusok Háza kortárs- és történeti
fotókiállításoknak ad helyet, elôadásokat, szak-
mai rendezvényeket szervez, könyvtárával se-
gíti a szakmai képzést, információt szolgáltat a
hazai fotómûvészetrôl magyarul és idegen
nyelven. Ennek érdekében támogatják régi és
mai mesterek fotóalbumainak kiadását.
1999–2000-ik évi fotókiadványokból válogat-
tak  könyvfesztiváli bemutatkozásukra is. A ré-
gi nagyok közül nemrég jelentették meg  Ro-
bert Capa és Balogh Rudolf  leghíresebb képe-
it Fotó/Város/Történelem címen. Hevesy Iván és
Kálmán Kata fotóiból szintén a kecskeméti
múzeum válogatott egy kötetre valót. Az
Ázsia-utazó Hopp Ferenc útiképeibôl szemez-
get a Mandarin öszvérháton címû album. Nádas
Péter: Valamennyi fény címû könyvének szint-
úgy szerves része a fotográfia. Nem mindenna-
pi vállalkozás a Bolt Galéria fényképes kataló-
gusa, amely külön sorozatként jelent meg a ki-
állításon.

Sz.Zs.  

A szeretet
prófétája
„Pap Károly a legnagyobbat merészelte, amit író
próbálhat: hús és vér salakja  nélkül élô emberan-
gyalokat teremteni. Ô úgy gondolja, az ôs zsidósá-
got lelte föl a lelke mélyén, én úgy érzem, az emberi
lelket, a testien felül való ideális igazság szavát és
illatát” – írja a Nyugatban 1932-ben Móricz
Zsigmond, aki kora egyik legnagyobb írójának, lel-
ke szerinti fiának tartotta a mára – méltatlanul –
elfeledett írót.

A Múlt és Jövô Könyvkiadó jóvoltából Pap
Károly életmûsorozatát vehetik kezükbe a mai

olvasók. A Könyvesztiválon a sorozat 6., drá-
mákat tartalmazó kötetét mutatta be az érdek-
lôdôknek Lichtmann Tamás irodalomtörté-
nész (az életmû kutatója) és Pomogáts Béla, az
Írószövetség elnöke.

Lichtmann Tamás irodalomtörténésztôl – aki
a hetvenes években kezdett el a Pap Károly-i
életmûvel foglalkozni, s akinek 1979-ben mo-
nográfiája jelent meg ennek a kiemelkedô te-
hetségû prózaírónak a munkásságáról – elöljá-
róban azt kérdezem, mi teszi aktuálissá ma az
életmû megjelentetését?

– Elsôsorban az, hogy mûveinek egy része
életében sem, halála után sem jelent meg. A
háború idején elzárkózott a világtól, és mûve-
it nem hozta nyilvánosságra. Természetesen az
általa képviselt emberi és írói magatartás is
„elôhívja” manapság ezt az életmûvet. Tiszta
erkölcsû és mélyen humanista ember és író
volt. Már elsô regénye, a Megszabadítottál a ha-
láltól is a szeretet hatalmáról, a jóság, a megbo-
csájtás megváltó erejérôl, az önfeláldozás értel-
mébe vetett hitrôl, a halált könnyûvé tevô alá-
zatról szól. Hitt az emberben, holott a kor,
amelyben élt, nem sok okot adott erre...

– Mûveinek érdekessége, hogy gyakran merít a
Bibliából...

– Elsô regényének hôse, Mikháél, jézusi jel-
lem, aki magára akarja vállalni a világ összes
bûnét, a keresztre feszítés áldozatát, ám naiv
emberszeretete, hinni akarása kevésnek bizo-
nyul a világ gonoszságával szemben, amirôl in-
kább nem vesz tudomást, minthogy harcolnia
kelljen ellene. Márpedig néha harcba kell bo-
csájtkozni ahhoz, hogy legyôzzük a rosszat.
Pap Károly – azaz Mikháél – tehát nem forra-
dalmár, sokkal inkább Dosztojevszkij Miskin-
jéhez hasonlatos. Ô a jóság koldusa, álmodo-
zó, ha úgy tetszik, az erkölcs, az egyenlôség
prófétája.

– Egyébként mintha önmaga végzetét jövendölte
volna meg ebben a regényben, hiszen a történelem
igencsak bebizonyította, hogy a gonoszsággal, a gyil-
kos indulatokkal szemben nem jelent védelmet a be-
feléfordulás, a valóság elôli „szelíd” elvonulás. Pap
Károly 1945-ben a buchenwaldi koncentrációs tá-
borban „eltûnt”... Mind az életmû, mind az egyéni
sors szempontjából fontos, hogy Pap Károly zsidó
származású volt...

– Mint az életmûsorozat elsô köteteként
megjelentetett Megszabadítottál a haláltól címû
regény korabeli kritikákat idézô szemelvényei
között is olvasható, hogy ezt hol erényeként
emlegetik, hol pedig bûnéül róják fel neki ko-
ra ítészei. Zsidó sebek és bûnök címû vitairatában
és késôbbi, Azarel címû (önéletrajzi) regényé-
ben megfogalmazza, hogy a zsidóságnak és az
ország vezetô rétegének – akárcsak a bibliai
Dávid király nemzetségének – számot kell vet-
nie bûneivel, meg kell szabadulnia a kizsákmá-
nyolás vétkeitôl, s önvizsgálattal, igazi bûnbá-
nattal és szenvedéssel meg kell tisztulnia ah-
hoz, hogy boldogabbak legyenek utódai, az
utána jövôk. Utolsó megjelent mûvében, a
Mózes címû drámájában – látszólag – a zsidó-
ságnak, átvitt értelemben azonban az egész
emberiségnek szól a teremtôi intelem: „Hir-
detniük kell az én törvényeimet. De ha csak
hirdetik és nem cselekszik, én újra és újra kité-
pem ôket a földbôl, amelyet adok nekik: és ha-
ragomban széjjelkorbácsolom ôket a világ
minden tájékára”...

A korban, amelyben élt, már nem volt értel-
me zsidó és keresztényi bûnökrôl, népek, or-
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szágok bûneirôl beszélni, hiszen a „saját” bû-
nök egyenlôekké lettek a világ bûneivel.

Pap Károlynál a „prófétaszerep”, a bibliai
múltba-fordulás és az ó- és újszövetségi témák
aktualizálása a korának szóló példázat. Egy he-
lyütt maga vall így errôl: „Minden írás, amely
ilyen idôkben mégis napvilágot lát, nem lehet
más, mint a legszigorúbb ítélet a mai ember el-
len.” Nála azonban ez a szigorúság végered-
ményben irgalommal párosul, azaz nem el-
pusztítani, hanem „megváltani” akarja ember-
társait, a világot.

S erre a megváltó, konszenzus-keresô, meg-
bocsátó, ugyanakkor szigorú erkölcsû és öko-
menikus szemléletre ma újra szükségünk van...
Ebben rejlik Pap Károly életmûvének idôsze-
rûsége...

T. Puskás Ildikó

A Könyvek Könyve
a könyvünnepen
A „Biblia a református könyvkiadásban” cím is
utal rá, hogy a Magyarországi Református Egy-
ház Kálvin János Kiadója nemcsak egyszerû
könyvbemutatót és kiadói bemutatkozást tartott
az ez évi – húsvéti ünnepekkel egybeesô – Könyv-
fesztiválon. Mint a kiadó igazgatója, a Magyar
Bibliatársulat fôtitkára, Tarr Kálmán mondja,
szerették volna azt is megmutatni, hogy mi is en-
nek az ünnepnek az üzenete és a tartalma a mai –
vallásos és nem vallásos – emberek számára. Ezért
is szervezték – formabontó módon – e kiadói prog-
ramot a protestáns istentiszteletek liturgiája – pré-
dikáció, példabeszédek, szépirodalmi szemelvények
– és persze a Biblia húsvét-értelmezés mentén.

Egyébként valószínûleg csak kevesen tudják,
hogy világszerte a legtöbbet és legnagyobb
példányszámban kiadott mûrôl van szó, s
hogy a magyar könyvkiadás egyik legsikere-
sebb „kiadványa” ma is a Biblia. Mint Tarr
Kálmántól megtudom, az utóbbi tíz évben a
Kálvin Kiadó gondozásban közel egymillió
példány kelt el belôle. Aki persze azt hiszi,
hogy egyszerû utánnyomásokról van szó, az
nagyot téved... A Biblia-fordítások több év-
százados története utal rá (a reformáció, a
könyvnyomtatás lendületet adott a bibliafor-
dításoknak), hogy mûvelôdéstörténeti, vallás-
történeti szempontból mindig is fontos volt a
Biblia jelenléte. Az elsô teljes, protestáns for-
dítás Károlyi Gáspár (1590) Vizsolyi Bibliája,
amelynek alapja a héber és görög szövegek
mellett a Vulgata volt. Az elsô kiadás megje-
lenése óta persze igen sokat változott a be-
szélt nyelv szó- és fogalomkészlete, bizonyos
szókapcsolatok, sôt betûk, betûformák is „le-
koptak” a beszélt és írott nyelvrôl, ezért is kel-
lett többször is átdolgozni az évszázadok fo-
lyamán a Vizsolyi Bibliát. A Kálvin Kiadó el-
sôdleges kiadói profilja a Biblia-kiadás, illetve
minden olyan kiadvány (folyóirat, teológiai
tanulmány, népszerûsítô munka, irodalmi
mû) megjelentetése, amely segíti a Könyvek
Könyvének jobb megértését. A protestáns
eszménynek megfelelôen ugyanis a Biblia
nem elavult tanok gyûjteménye, hanem „a
hitélet és a mindennapi élet zsinórmértéke”.
A kiadó Bibliai-kiadása  két alapelvre épül.
Egyrészt ma is kiadják a Vizsolyi Bibliát az
1908-ban megjelent Károlyi-revízió szerint,
másrészt az 1975-ben megjelent és 1990-ben

átdolgozott új fordításban is. Míg a korábbi
századokban egy-két kiváló teológus vagy iro-
dalmár szorgalmas – és olykor egy életen át
tartó – munkájának következtében született
meg egy-egy új fordítás, addig ma már ez cso-
port-munka eredménye, úgynevezett biblia-
fordító bizottságok végzik. Ez annál is fonto-
sabb – mondja a Magyar Bibliatársulat fôtit-
káraként is tevékenykedô Tarr Kálmán --,
mert nemcsak a héber, görög nyelv, hanem a
kultúra, gondolkodás és életmód ismerete is
nélkülözhetetlen e mû fordításhoz, mely
mintegy 5000 évet ível át az emberiség törté-
netébôl.

Mint Tarr Kálmán mondja, az újabb és újabb
generációk tudós teológusai számára folyama-
tos kihívást jelent a Biblia, hiszen a fentiekbôl
következôen nincs végleges, tökéletes fordítás.
Ez a kijelentés arra enged következtetni, hogy
a Könyvek Könyve megannyi titkot rejt még...

Az 1992-tôl a Magyarországi Református
Egyház kiadójaként – a hajdani Református
Sajtóosztály jogutódjaként – mûködô Kálvin
Kiadó kiadványai között megtaláljuk a kü-
lönféle teológiai (elvi, tudományos, szakmai)
folyóiratokat (Teológiai Szemle, Confessio),
a hazai és külföldi bibliai témájú könyveket,
sôt a protestáns szellemû szépirodalmat is.
Az utóbbi idô egyik legnagyobb sikert ara-
tott kiadványa a Bibliai atlasz volt. Ugyan-
csak sokan vásárolták meg azokat a könyve-
ket, amelyek – az ezredvégi világvége-várás
hangulatára reagálva – bibliai alapon magya-
rázza ezt a vissza-visszatérô félelmet, s az
utolsó ítéletet.

A kérdésre, hogy miként áll a kiadó mai ma-
gyar keresztény írók mûveinek kiadásával, a ki-
adó igazgatója azt válaszolja, hogy elsôsorban
olyan mûvek kiadására és újrakiadására vállal-
koznak, amelyekben tettenérhetô a Biblia ha-
tása, mint ahogy a más kiadóknál megjelenô
Csoóri, Jékely, Áprily költészete is nehezen
lenne érthetô a Biblia ismerete nélkül. S persze
ne feledkezzünk meg Adyról sem, hiszen köz-
tudott, hogy az ô legfôbb szellemi tápláléka a
Könyvek Könyve volt.

Ahhoz pedig, hogy az elkövetkezô nemze-
dékek forgassák, értsék és értékén becsüljék év-
századok „bestsellerét”, nélkülözhetetlen a
Kálvin Kiadó és a hozzá hasonló kiadók mû-
helymunkája.

T. Puskás

Divat amatôr
lélekbúvárnak
lenni
Az autizmustól a társalgás cseleiig

A Gyorsuló idô sorozat kötetei sokak könyves-
polcán sorakoznak korabeli kedvencekként.
De máris megjelent a remélhetôleg hasonló si-
kert arató utód. Míg korábban a természettu-
dományok, kiváltképp a biológia bizonyult a
leginkább közérdeklôdésre számot tartó disz-
ciplinának, addig korunkban a társadalomtu-
dományok, azokon belül is a pszichológia
vonzzák az olvasók sokaságát. S ne csak az
ezotériáért rajongókra gondoljunk!

Az Osiris Könyvkiadó elébe ment az igé-
nyeknek, amennyiben a Könyvfesztivál idején

útjára indította zsebkönyvtár-sorozatát. Ma-
gas szintû ismeretterjesztést kívánnak nyújtani
közérthetô megfogalmazásban. Egyelôre, lé-
vén szó négy pszichológiai tárgyú mûrôl, for-
dításirodalmat tesznek közzé. Nem véletlenül,
hiszen a magyar könyvkiadásban ötvenéves le-
maradást kell behozni, amikor is hazánkban
nem láthattak napvilágot ilyen, burzsoá áltu-
dománynak minôsített diszciplinákat tartal-
mazó kiadványok. Akkoriban jelentôs közön-
ségigény mutatkozott volna e kötetek iránt.
Manapság azonban az tapasztalható, hogy
nagy szakadék tátong a megfoghatatlan rejté-
lyekért rajongók nagy tábora, és az ésszerû
magyarázatok után ácsingózó szellemi elit
maroknyi csapata között. Az Osiris most arra
tesz kísérletet, hogy a kulturális középréteget
nyerje meg (újra) a tudományos ismeretter-
jesztés ügyének, elérhetô áron adjon képvise-
lôinek kezébe emészthetô stílusú tartalmas kö-
teteket. Érdekes, hogy míg a könyvkiadásban
a fordított mûvek hatvan–nyolcvan százaléka
angol nyelvterületrôl származik, addig e soro-
zat indító kötetei közül hármat francia szer-
zôk jegyeztek.

Az autizmusról a legutóbbi idôkig csak
azoknak volt fogalmuk, akik családja sajnála-
tos módon érintett volt a dologban.  Simon
Baron-Cohen és Patrick Bolton a betegséggel
azonos címû mûve eloszlatja a homályt. A
különös állapot lényege, hogy szenvedô ala-
nya önmagába zárkózik, nem hajlandó tudo-
mást venni a külvilágról, nem képes kommu-
nikálni képviselôivel. Enyhébb esetekben
csak arra alkalmatlan, hogy beleélje magát
mások gondolkodásába, érzelmeibe. Ebbôl
sok emberi félreértés, szenvedés származik,
amelyeket a betegség lényegének feltárásával
könnyebb orvosolni, vagy legalábbis elvisel-
ni családtagnak, ismerôsnek, pedagógusnak
egyaránt.

Jean Piaget Gyermeklélektana nem egészen is-
meretlen Magyarországon, a téma iránt érdek-
lôdô közönség Mérei Ferenc publikációja ré-
vén kaphatott betekintést a hatvanas években
született klasszikus munkába, amelyben Bär-
bel Inhelderr mûködött közre társszerzôként.
Jóllehet, azóta a gyermekek fejlôdéslélektaná-
nak kutatásai számos új vonatkozásra rámutat-
tak, de a franciául már tucatnyi kiadást megért
mûvel kapcsolatban sok félreértést oszlathat
el, hogy végre eredeti szövegösszefüggéseiben
ismerhetik meg az érdeklôdôk.

A legújabb személyiség-lélektani és szociál-
pszichológiai kutatások kereteiben helyezi el a
félszegséget Christophe André A félénkség címû
kötete. Pedagógusok, orvosok, pszichológusok
és a mûvelt nagyközönség egyaránt haszonnal
forgathatja a könyvet.

Az emberi lélek rejtelmeiben kutakodókon
kívül nyelvészeknek, jövendô nyelv- és iroda-
lomtanároknak is ajánlható Anne Reboul és
Jacques Moeschler A társalgás cselei címû
munkája. A mû alapvetôen azt a kérdést jár-
ja körül, hogy emberi tudásunk miként irá-
nyítja a mindennapi szóhasználatot, beszéd-
fordulatokat.

Az Osiris Zsebkönyvtár sorozat hamaro-
san megjelenô kötetei között magyar szer-
zôk mûvei is szerepelnek. Komoróczy Géza
a holocaustról, Pataki Ferenc pedig a rend-
szerváltókról és a bûnbakokról teszi közzé
gondolatait.

(mátraházi) 
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Egy viszketeg szó
Helikon-beszélgetés a civilizációról

Gombár Csaba, Hankiss Elemér, Lengyel László,
Szilágyi Ákos – mondhatni a Helikon társa-
dalomelemzô-filozófus-író négyesfogata.
Máshogy látnak, máshogy jár az agyuk, más
a lelki-szellemi beállítottságuk. És pont az
bennük a szép, hogy annyira nem értenek
egyet. Sajnos Hankiss Elemér nem tudott
részt venni a vitában, mert el kellett utaznia,
de szelleme ott lebegett a beszélgetôk felett
(repülôvel ment...). 

A három gondolkodó a civilizációnak, en-
nek a Szilágyi Ákos szavával „viszketeg szó-
nak”, és a globalizációnak a leírására tett kísér-
letet. Gombár Csaba szétválasztotta a gazdasá-
gi globalizációt és az „értelmiség egyetemes
internacionáléját”, melyek között érdekütkö-
zést lát. Szerinte nem igaz a sokat hangozta-
tott nézet, hogy a globalizáció az amerikai fá-
zis után immár hellenisztikus fázisába lépett
volna (azaz hogy a kultúra a hellenizmus
mintájára terjedne szét), mert ez még mindig
az amerikai fázis. Lengyel László szerint az
amerikai kultúra versenyképessége nemzeti és
kulturális összetettségében rejlik, s ez az
adottsága Magyarországnak is megvan, s ezzel
a vesztesek közül egyre inkább a nyertesek ol-
dalára kerül. Szilágyi Ákos szerint a globalizá-
ció a világ lakosságának csak kis hányadát
érinti. Ugyanakkor megkérdôjelezi az európai
kultúra fenenagy öntudatát az amerikaival
szemben, hiszen a huszadik század óriási er-
kölcsi botrányai mind Európából indultak ki.
Szerinte az önszabályozó piacot az állami és
civil ellenállás kontrollmechanizmusai tart-
ják, úgy ahogy, mederben.

A civilizációval kapcsolatban szinte egyetlen
kérdés sem volt, melyben a három elemzô
egyetértett volna, mégis civilizáltan tudták ezt
megbeszélni. Lehet tôlük tanulni.

o. i.

Kicsit magyarok
Az Európa Matiné

Mivel idén Lengyelország lesz a Frankfurti
Könyvvásár díszvendége, ezért az Európa Ki-
adó a budapesti elôszereplés jegyében a többi
között hat lengyel szerzô mûvének megjelen-
tetését is a Könyvfesztivál alkalmára idôzítette.
Az Európa Matiné jó hangulatban telt; kimon-
datlanul is arra a gondolatra sikerült felfûzni,
hogy a világ minden tájáról érkezô meghívot-
tak tulajdonképpen egy kicsit magyar szerzôk..

A felolvasásokkal tûzdelt beszélgetések so-
rán kiderült, hogy Mrozek nem tudta, mi-
lyen óriási hatása volt évtizedeken át a ma-
gyar irodalomra, ugyanakkor a világhírû drá-
maíró, akinek most válogatott kötetét adták
ki, az itt tapasztaltak alapján el tudná képzel-
ni, hogy hazánkról írjon drámát. Olga Tokar-
czuknak elsô, számos nyelven nagy sikert ara-
tott regénye, Az Ôskönyv nyomában jelent
meg, melyet a fiatal lengyel írónô az iroda-
lom elôtti tiszteletadás könyvének nevezett.
Antoni Liberát, a különös nevû lengyel szer-
zôt A Madame címû könyvérôl faggatták, s
bár az író váltig állította, hogy mûve fikció,
a diszkréten rafinált kérdések nyomán kide-

rültek a franciatanárnôje iránt szerelemre
gyúlt kamasz fiú történetének önéletrajzi vo-
natkozásai. Harmadik magyarul megjelent
könyve, a Szerelmes beszélgetések kapcsán a
cseh Ivan Klíma elmondta, hogy valóban
nem véletlen, hogy könyveinek címében
szinte mindig ott a „szerelem” szó, hiszen
számára ez a legfôbb téma. Dubravka Ugreöiç
horvát írónô az emigráns létállapotról be-
szélt; Budapest szellemi-kulturális értékeit
dicsérte a nyugat-európai városokkal szem-
ben. Egy anekdota szerint a kiadó igazgató-
jának gratulációira, miszerint a most kiadott
könyvet, A Feltétel nélküli kapituláció múzeu-
mát elolvasta, és nagyon tetszett neki, az író-
nô azt felelte: lehetetlen, hiszen a kiadók so-
ha nem olvassák el az általuk kiadott köny-
veket. Vendég volt Julio Lllamazares spanyol
író is, akinek Sárga esôje egy ma már nem lé-
tezô, elveszett aragóniai faluban játszódik, és
az indiai születésû, amerikai Joydeep Roy-
Bhattacharya, aki elsô regényével már szá-
mos országban sikert aratott. A Gábriel Klub
számunkra különösen érdekes lehet, hiszen a
történet Budapesten játszódik, magyar sze-
replôkkel  (a szerzôvel ebben a számban in-
terjút olvashatnak).

o. i.

Hogy kerül
az ananász
a templomba?
A GYIK Mûhely a Könyvfesztiválon

Színes papírhegyek közt ügyködött Kálmán.
Látva, hogy kidobásra ítélt újságokat vág ap-
ró darabokra, adódott a kérdés, vajon csak
rombol avagy netán épít is valamit a kissrác.
Készséggel megmutatta a füzetet, amit el-
szántan próbált érdekessé tenni egy olló, ra-
gasztó meg a fantáziája segítségével – sikerrel.
Régi templom fekete-fehér képére kihajtható
kaput applikált, melyet kinyitva sárga folt tá-
rult fel: valami ananászos étel fényképének
részlete. Ez így együtt, azon túl, hogy egysze-
rûen szép volt, meggyôzô erôvel láttatta a
templomkapun kizúduló fényt. Mialatt ma-
mája a jónevû angol nyelvkönyv-kiadó stand-
ján dolgozott, papája meg körülnézett, Kál-
mán mûvészkönyvet csinált, olyat, amilyet
néhány méterrel odébb lehetett látni a
könyvmûvészek standján.

A Magyar Nemzeti Galériában mûködô
Gyermek és Ifjúsági Képzômûvészeti Mûhely
idén is szeretettel és sok el-kikészíteni való
nyersanyaggal várta a gyerekeket a Könyvfesz-
tiválon. Idén ünnepli fennállásának 25. évét a
GYIK Mûhely, mely szakmai tapasztalatait a
vizuális nevelés kézikönyvében, a Nagy GYIK
Könyvben is összefoglalta, az Aula Kiadó segít-
ségével. Sinkó István, a Mûhely tanára és veze-
tôje elmondta, hogy bár sokszor volt példa ar-
ra, hogy neves mûvészek kerültek ki tôlük, de
foglalkozásaik igazából nem errôl szólnak. A
lényeg maga a kreativitás, amely olyan, mint a
tenger hulláma: az egyik ember alkotása átgör-
dül a másikén, egymást támogatják, lendítik
tovább. – Büszkék vagyunk arra, hogy volt ta-
nítványaink az államtitkártól a benzinkutasig
örömmel emlékeznek a nálunk töltött idôre,

hiszen kreativitásra az élet minden területén
szükség van. 

Így kerülhet az ananász a templomba. 
o. i.

Ivan Klíma,
cseh író
Kötetének magyar kiadása alkalmából a
Könyvfesztivál vendégeként egy napot töltött
Budapesten Ivan Klíma prózaíró, színpadi
szerzô, forgatókönyvíró, publicista, irodalmár.

Életútja, akárcsak közép-európai sorstársaié,
nem kívánt fordulatokkal terhes, írói pályafu-
tása pedig jellegzetes írósors Bohémiában.

1941-ben született Prágában, 11évesen, csa-
ládjával Terezínbe hurcolják. Három évet tölt
itt, Auschwitz elôszobájában, de csodálatos
módon megmenekül a deportálástól. Már
1945-ben kiadják a terezíni évek ihlette elsô el-
beszéléseit. 1963-tól betiltásukig a Prágai Ta-
vasz szellemi elôkészítôinek fórumaként le-
gendás hírûvé lett folyóiratok, a Literární No-
viny, késôbb a Literární Listy, majd a Listy
szerkesztôje. Ezért és a ’68-as megszállás elleni
tiltakozásáért végképp kegyvesztett lett. 1969-
ben még kiengedték hat hónapra Amerikába a
Michigani Egyetem vendégelôadójaként. Ha-
zatérése után már sem állást, sem publikációs
lehetôséget nem kap. A hetvenes–nyolcvanas
években a „hrabali út”-ra kényszerül: alkalmi
munkákat vállal mint mentôs, kifutó, földmé-
rô figuráns, utcaseprô. Közben folytatja írói
munkásságát és segíti a cseh szamizdat iroda-
lom kiadását. Ebben a húsz évben jelentôs
mûvei születnek; többek között három elbe-
széléskötet és két regény. 

A bársonyos forradalom után három éven át
a cseh Pen Club elnöke. Ugyanebben az idô-
ben svéd és amerikai lapokat tudósít Prágából
és tárcákat ír a Frankfurter Rundschauba.

Klíma mindenekelôtt Öapeket és Kafkát tart-
ja irodalmi „ôsei”-nek. Öapek öröksége a való-
ságérzékenység, az emberek hétköznapi gond-
jai iránti fogékonyság, Kafkáé az ember elide-
genedése, kommunikáció-képtelensége. Szati-
rikus látásmódjától nem idegen az abszurd
dráma sem. (A kastély). Mûveit 31 nyelvre for-
dították le világszerte, írói munkásságát irodal-
mi díjakkal és kitüntetésekkel ismerték el. 

Mûveinek, mindenekelôtt kisprózáinak és re-
gényeinek fô témája, vezérmotívuma a párkap-
csolat, a szerelem; ezt Klíma olyan alaposan és
sok megközelítésbôl ismeri, hogy errôl szóló
írásai valóságos világképet tárnak az olvasó elé
a szerelem tükrében.

Ebbôl a fô vonulatból való a Könyvfeszti-
válon bemutatott, legújabb magyarul megje-
lent elbeszéléskötete, a Szerelmes beszélgetések
is. A könyvbemutatón feltett kérdésre: vajon
tekinthetjük- e ôt a szerelem szakértôjének,
Klíma így válaszolt. – Nem tartom magam a
szerelem szakértôjének. A szerelem komoly
és sokarcú. Nagyon nehéz pillanatokban
menedék lehet az életben. Bizonyos távol-
ságból nézve viszont humorosnak tetszik.
Mindig inkább a nôkkel rokonszenveztem,
mint a férfiakkal. Legutóbbi könyvemet
„nôként” írtam. Kíváncsi vagyok, mennyire
sikerült ezt megoldanom és milyen lesz a fo-
gadtatása.

Aczél János

K Ö N Y V F E S Z T I V Á L  2 0 0 0
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– Hogyan indult a pályafutása,
mindig írónak készült?

– Viszonylag késôn kezd-
tem el írni, lehet, hogy soká-
ig készülôdtem? Gyerekko-
romtól kezdve a zene foglal-
koztatott inkább, már négy-
éves koromban folyékonyan
olvastam a kottát. Korán
megtanultam zongorázni, in-
nen egyenes utam vezetett
Pécs zenegimnáziumába,
majd az érettségi vizsga után
a Zenemûvészeti fôiskolán
végeztem mûvész-tanár sza-
kot, rövid ideig tanítottam is.
Ebben az idôben kezdtem el
írni rövid elbeszéléseket, no-
vellákat, azonban jobbára az
asztalfiókba süllyesztettem el
ezek a próbálkozásokat. Az
elsô írásmûveimben – és az-
óta is – sokat segített a zene,
sokan mondják, hogy erôssé-
gem a formakészség, úgy
gondolom, hogy ezt a zené-
bôl sikerült átmentenem az
irodalomba.

– Melyik volt az elsô megjelent
könyve?

– 1994-ben jelent meg elsô
regényem, a Fuit, majd a kö-
vetkezô évben megnyertem
egy novellapályázatot és a
díjnyertes novella bekerült a
Magánbirodalom címû anto-
lógiába. 1996-ban már önálló
novelláskötetem látott napvi-
lágot Az utolsó elôtti mamut ál-
ma címmel a Littera Nova ki-
adásában. Már a hetvenes
években kész volt az elsô
Gulliver-kisregényem, de az
akkori cenzúrán megbukott,
következô próbálkozásom
már a rendszerváltás után
volt. Hittem és hiszem, hogy
a könyveknek is megvan a
maguk sorsa, ha az írások jók,
elôbb-utóbb meg kell jelen-
niük. Végül is a Gulliver Bol-
gorogyban címû szatirikus kis-
regényem a frankfurti könyv-
fesztiválra angol nyelven,
majd nem sokkal késôbb ma-
gyarul is megjelent.

– Lesznek-e még Gullivernek
további utazásai?

– Már készen áll a folytatás,
amelyben hôsöm Pinkwellbe
vetôdik. A név megint beszé-
des, a még kiadásra váró kis-
regény a XX. század végének
társadalma elé állít görbe tük-
röt. Szándékom szerint ez
lesz Gulliver utolsó kalandja,
ahonnan már nem tud
visszatérni.

– Milyen tervei vannak a kö-
zeljövôben?

– Az Ünnepi Könyvhétre
jelenik meg A széptermetû gu-
beráló címû regényem a Krá-
ter Kiadó gondozásában. A
cselekmény három szálon
fut, azonban ennél többet
nem akarok elárulni róla, le-
gyen meglepetés. 

(pompor)

A széptermetû
guberáló
Új könyv Siklósi Horváth Klárától

Siklósi Horváth Klára nevével korábban leginkább zenei folyó-

iratok és a Pesti Mûsor hasábjain találkozhatott a figyelmes ol-

vasó. Az utóbbi években viszont már regények írójaként is isme-

rôs lehet. Pályafutásáról és terveirôl kérdeztük.

Az Osiris Kiadó
Ünnepi Könyvheti kínálata:

Az Osiris Kiadó kiadványai megvásárolhatók az Osiris
Könyvesházban (1053 Budapest, Veres Pálné u. 4–6.,

tel.: 266-4999, 318-2516) és megrendelhetôk
az Osiris Kiadóban (1053 Budapest, Egyetem tér 5.)

Résô Ensel Sándor:
Magyarországi népszokások
2280 Ft
A szerzô ügyvéd, jogtudományokkal foglalkozó író volt,
aki nagy szenvedéllyel gyûjtötte a magyar népszokásokat
is. A kötet – a korabeli felfogással összhangban – a magyar
falusi népélet színes jeleneteit, látványos mozzanatait
(lakodalom, temetés, keresztelés, bírófogadás, farsangolás
stb.) ismerteti, valamint tartalmazza az elsô szövegközlés-
hez kapcsolódó illusztrációkat is.

Szalay László:
Válogatott tanulmányok
(Millenniumi magyar történelem. Historikusok) 1680 Ft
A kötet a XVI–XVIII. századi magyar történelem jeles ku-
tatójának, az elsô tudományos igénnyel készített magyar
történeti szintézis megalkotójának állít emléket történeti,
politikai írásainak közreadásával.

Németh László élete
levelekben
1949–1975. I–II–III.
(Osiris Klasszikusok)
9900 Ft
Az író levelezésének
háromkötetes gyûjte-
ménye munkásságának
fogadtatástörténetébe,
irodalompolitikai küz-
delmeibe enged doku-
mentum- és kútfôérté-
kû bepillantást.

Vermes Géza:
Önéletrajz
(Ford. Sárközi Mátyás)
1480 Ft
A világhírû vallástör-
ténész könyvébôl ki-
rajzolódik útja Makó-
tól Oxfordig, barátok,
munkatársak alakjai
elevenednek meg, va-
lamint megismerhet-
jük a híres kutató pá-
lyájának történetét is.
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Ôk Kádárék –
És mi?
■ A rendkívüli érdeklôdés miatt
csak a többedik elôadásra sikerült
helyet szerezni, hogy az Új Szín-
ház stúdiójában Kornis Mihály
dokumentumjátékát, A Kádár-há-
zaspár címet viselô monodrámá-
kat megnézhessem. A Kádár-be-
széd címû elsô rész a néhai fôtitkár
utolsó nyilvános beszéde – annak-
idején a Kritika publikálta –,
melyben a teljesen szétesett elmé-
jû Kádár János megkísérli okát ad-
ni, miért döntött Nagy Imre és
társai kivégzése mellett. A Kádár-
né balladája a feleség monológja, s
azt törekszik bemutatni – nyilat-
kozat-töredékek, életrajz-darabok
alapján – miért tartotta az asszony
helyesnek, a maga számára élet-
programnak e politikus odaadó
szolgálatát.

Ha képes lenne a mai nézô úgy
szemlélni ezeket a jellemrajzokat,
mint drámai alakokat, akkor azt
kellene mondja: ez bizony nem
drámai alapanyag. A bomlott el-
me önreflexiója szomorú eset, de
nincs benne esztétikai hozadék:
mindannyionkkal megtörténhet,
s még a szeplôtelen életûek sem
mentesülnek attól, hogy átlátha-
tatlannak, elhibázottnak lássák
tetteiket a végórák kusza rettene-
tében. Az odaadó feleség meg kö-
rülbelül ezt kapja a nagyember ár-
nyékában, s ezen az se változtat,
hogy a nagyember méltó volt a
történelmi léptékre, vagy sem. Ál-
talánosítható tanulság ebbôl sem
vonható le.

A mai nézô azonban nem képes
tárgyailagosan, esztétikai teljesít-
ményeket mérlegelve ügyelni a
színészekre, az egyébként kitûnô
Helyey Lászlóra és Kiss Marira.
Túl közeli múltról szól a szöveg,
akaratlan is emlékek ütik föl ma-
gukat, legalábbis a közérzet zava-
ros szintjén. A minimális lelki
tisztánlátás végett szeretne úgy
gondolni saját közelmúltjára a né-
zô, mint lezárt ügyre. De nem te-
heti, mert valamennyi felelôsség –
saját szerepével méretarányos – ôt
is terheli. Terheli a kussolás, a
színleg lelkesedés, a karrierért al-
kalmazkodás, az elpackázott évek.
De gyûlölni nem gyûlölheti ma-
gát, mert akkor nem élhetne. És
nem gyûlölheti kizárólag a Kádár-
házaspárt sem, mert... annyira kis-
szerû véget értek, méltatlanok a
nagy szenvedélyekre, és hát már
halottak is. Megbocsátani... talán
azt kéne, de ahhoz még túl élénk
az emlék. Megbocsátani, de azért
emlékezni, hogy soha...

Már régen nem arról van szó,
amit a színházban láttunk. Már
régen nem a színházról van szó.

Kéne egy kis belsô csend, hogy
közös történelmünk értékrendje
az életünket átjárja.

Az Új Színház-i este erre kény-
szerít, s nem engedi csak mûtárgy-
nak látni a Kádár-házaspár esetét.

- kes

Az Alba-lányok
balladája
■ Federico García Lorca világ-
szerte elismert drámai remeke, a
Bernarda Alba háza; idôrôl idôre
színpadra állítani joga és köteles-
sége a mi színházainknak is.
Mégsem mondható, hogy csak
az értékek ápolásának szép gesz-
tusa kelti életre. Nyolc drámai
színésznônek van benne szerep,
s a krónikus foglalkoztatási gon-
dokkal is kínlódó színházak mû-
sorrendjébe ez a gyakorlati gond
is belesegíti.

Gyanítható, hogy a Katona Jó-
zsef Színház választását is moti-
válta ez a meggondolás, de Schil-
ling Árpád rendezô korábban lá-
tott munkái azt is ígérték, hogy ha
most a Lorca-mûre vállalkozik,
többet, mást is akar majd, mint fe-
jet hajtani a klasszikus elôtt.

Várakozásunkban nem csalód-
tunk. Schilling határozott kézzel
meghúzta a dráma szövegét, vol-
taképp csak a ballada drámai vázát
hagyta meg. A befejezést – Adele
öngyilkosságát – teljesen elhagyta,
itt Bernarda Alba és leányai végez-
nek a boldogtalan lázadóval.

Szövegkurtítással többnyire
minden elôadás él, ámde nagyon
csínján kell vele bánni, mert ki-
sebbíti az alkotás érzékletes voltát.
Hiszen minden dráma elmondha-
tó egyetlen mondatban – gondol-
junk csak a népszerû karikatúrára,
a plakátragasztó tréfáira – ezzel vi-
szont elvész mindaz, ami egyéni-
vé teszi, hitelesíti, élménnyé avat-
ja a puszta információt.

Tudja ezt Schilling Árpád is, te-
hát azon volt, hogy a kiejtett sza-
vak jelentôségét megnövelje, az
embertelen gyászba kényszerített
leányok mondatai mögé elfojtott
feszültséget teremtsen. Az el-
mondottakat súlyos csendek kísé-
rik, hisztérikus gesztusok, a lapos
félszavakra sikoltó indulattal csat-
tan föl a címzett válasza, a felszín
mögött kibeszélhetetlen feszült-
ség lüktet, ami fel-felbuggyan, az
a mélyben húzódó lávafolyam
poklára utal. A játék ritmusát és
hangulatát Monori András kom-
ponálta zenei effektusok, illetve
balladák kísérik, kitûnôen szol-
gálva a hangulat érzékeltetését,
vagy a drámai állapot összefogla-
lását (önálló ballada-betétek). A
valódi feladatot azonban csakis a
színészek tudják megoldani: min-
den nôalaknak önálló karaktert és
a közös sors közepette egyénien
megélt drámát kell életre kelt-
enie. Ennek a feladatnak egészen

Csákányi Eszter Poncia-alakítása
tudott magas mûvészi szinten
megfelelni. Nemcsak azért,  mert
már Lorca is ennek a figurának
adta a legszínesebb lehetôsége-
ket, hanem azért is, mert Csáká-
nyi Eszter tudta kibontani ennek
a cselédsorban élô figurának a
belsô gazdagságát. Angustiásként
Szirtes Ági talált egyéni színeket:
kedves arcát kapafogakkal rútitot-
ta el,  apró termetét hetykélkedô
kivagyiságba rántotta, mind-
összesen pedig kifejezte, hogy
buta egy girhes vénlány, aki sem-
mit sem ért a ház légkörébôl, csak
azt tudja: neki semmi köze az
egészhez, mehet férjhez, aztán
lesz, ami lesz.

Pelsôczy Réka Mártirio-ja egy
erôs jelenettel szolgál: amikor
Bernarda megbotozza. Ebben a
percben nagy drámai erôvel feje-
zi ki a testi-lelki nyomorúság és
lázadó dac erejét. Láng Annamá-
ria Adelaként gyászosabb jelen-
ség, mint amilyen szerelmes, csak
ívelt nyakának szépsége emléke-
zetes, Bertalan Ágnes (Magdalena)
Kiss Eszter (Amelia) drámai alka-
lom nélkül maradtak. A címsze-
repet alakító Bodnár Erika sajnos
nem Bernarda Alba. Nem mintha
e szerep megformálását dogmák
szabályoznák, de ezúttal is tragi-
kai erôt kell sugározzon a zsar-
nok asszony figurája. Bodnár
nem tudott megszabadulni a
szépre sminkelés kísértésétôl s ez-
zel attól, hogy ez az  asszony még
tetszeni akar. Kinek? S ha ismeri
a vágyat, miként nyomja el? Ho-
gyan tud annyira kegyetlen lenni,
amikor az övéiben kell letörnie?
A rendezô törekszik ezt megolda-
ni: a gyilkosság rettenetes módját
Bernardára bízza és a balladát ér-
tô nézô felajzott képzeletére.
Bernarda abszolút központban
áll – de ez inkább meglepô, mint
indokolt.

– kes

Almaviva
szórakozik
■ Amikor 1784-ben végre meg-
engedte a király, hogy a hirhedett
Beaumarchais új darabját, a Figa-
ro házasságát bemutassák, akkora
volt az érdeklôdés, hogy három
nézôt halálra tapostak. Ugyan
mire lehettek annyira kíváncsiak?
Bizony arra, hogy legalább akko-
ra kritikával láttatja a kortárs vilá-
got, mint korábbi mûvében, A se-
villai borbélyban. Márpedig a pub-
likum nagyon vágyott a felsô kö-
rök kigúnyolására. Bizonyára ez
az esély – nem a letaposás, ha-
nem az érdeklôdés – vonzotta Al-
földi Róbert rendezôt, amikor úgy
döntött, hogy a Tivoli színpadára
állítja ezt a késôrokokó színjáté-
kot. Most is elpimaszkodtak a fel-
sô körök (mikor nem?), most is
élvezet kigúnyolni ôket (most

még lehet is, van királyi enge-
dély), és most is vonzza a közön-
séget a társadalomkritika (fôleg,
ha nem róla, hanem a másikról
hullik le a lepel). A biztonság
kedvéért a szövegkönyvet is ala-
posan megdolgozta: Figaro szép-
ségszalont akar üzemeltetni, eh-
hez kapja Almaviva gróftól a
pénzt, a grófot ezúttal is sanda
szándékok vezetik: kézközelben
akarja tudni kiszemelt szeretôjét,
Figaro menyasszonyát, ámde Fi-
garo ezúttal is átlát a szitán és az
elégnél gyakoribb eszmefuttatá-
sokban adja tudtunkra: ô egy ön-
tudatos népfi, pénze ugyan
nincs, de van esze – ergo – meg
lészen a gróf leckéztetve. De a kö-
zönség is! Ha ugyanis nem venné
észre, hogy itten osztályharc vagy
mifene – folyik, akkor azt neki Fi-
garo mindújra meg fogja monda-
ni. De meg ám! És szavának is áll:
minden lehetô alkalommal fel-
hangoznak az újkeletû – és bi-
zony fölettébb lapos – szövegek
arról, hogy már azt ne képzelje a
gróf, hogy ezzel a szegény zabi-
gyerekkel packázhat csak azért,
mert pénze van, befolyása van,
messzire elér a keze. Szerencsére
Alföldinek van egy színszerûbb
ötlete is: a gróf benzineskannával
settenkedô gorillát is alkalmaz,
aki tudja a dolgát, s amikor Figa-
ro fényes diadalt arat – lebuktatja
az élvvágyó grófot – felgyújtja a
szépségszalont. Némajátékból ér-
tesülünk róla, hogy az áldozat-
kész Figaroné a gróf karjaiba veti
magát. Ennyit az újkori Figarók
gyôzedelmérôl.

Sajnos azonban ez az ötlet nem
tudja megmenteni az elôadást.
Sôt, kétségbe vonja a Suzanne
megkaparintásáért – és Figaro be-
csületért – folyó egész szcénát. Ha
ez a Suzanne ennyire kapható,
nem lett volna célirányos már az
elején alaposan ráijeszteni? A
könnyed bohózat kergetôzô játé-
kosságán sárkoloncokként lógnak
a moralizáló betétek, a kifejlet ok-
talanná teszi a jellemek mozgását
– régi és új úgy válik el egymástól,
mint benzin és víz. Hogy mégis
mulatságos legyen, megpróbál
mindent bevetni a rendezés: van
sztriptíz és hippisereg, Mozart és
lakodalmas rock, hadarás és tes-
teknek tekergetése. (Cherubin úgy
próbál vicces lenni, mintha vég-
szükségben illemhelyet keresô
Notre Dame-i toronyôr lenne:
egyszerre púpos és térdeit egymás-
nak feszítve kacsázik). A fô baj
mégis az, hogy jó húsz perccel
hosszabb az elôadás, mint kedv-
vel tûrhetô, s így végül már min-
dennel bajunk van. A közönség
tapsai a színészeknek szólnak, s ôk
meg is érdemlik – László Zsolt igen
jó Almaviva, Horváth Lili dekora-
tív grófé, Juhász Réka édes Suzan-
ne, Stohl Andrást pedig szereti a
közönség, tehát még didaktikus
Figaróként is ünnepli.

– kes

S Z Í N H Á Z

Sz ínház i  esték
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– Bródy Sándor unokája, Hunya-
dy Sándor unokaöccse számára mi-
féle hozadékkal, kötelezettséggel járt,
hogy ilyen családba született?

– Tizenöt éves koromig éltem
Magyarországon, s amikor ki-
mentem Amerikába, ott, érte-
lemszerûen, ez a név mit sem je-
lentett. Ám édesapámnak szava-
járása volt: „Egy  Bródy nem fe-
lejtheti el az anyanyelvét. Ami-
vel arra is utalt, hogy ez a név
kötelez, ezt nem szabad be-
mocskolni. S hogy elvárja tô-
lem: tisztességgel, értelmesen
éljek, valami jót, hasznosat csi-
náljak. Nem lettem író, de a
Princeton Egyetemen sok egyéb
közt, sajátos gondolkodást ta-
nultam. Olyan professzorokat
hallgathattam, mint például a
neotomista Jacques Maritain.
Különleges „szabadegyetemet”
is végezhettem: múlhatatlan
szerencsém, hogy Neumann Já-
nosék gyakran meghívtak vasár-
napi ebédre. S ott jelen volt pél-
dául Einstein és Oppenheimer.
Magas színvonalú beszélgetése-
iknek így tanúja lehettem. Nem
tudományos kérdésekrôl, in-
kább politikáról cseréltek véle-
ményt. Mindeközben – más
nyelvek közt – a kínait is tanul-
tam. Kivált annak érdekében,
hogy a keleti bölcseletet társít-
sam a nyugati filozófiával. Arra
is lehetôségem nyílt, hogy az
amerikai életmódba illeszked-
jem – családi hagyatékunk, szü-

leim segítsége révén mégiscsak
európai háttérrel.

– A térségünkre gyakran jellemzô
provinciális szemlélet tehát nem fe-
nyegette. De mi ösztönözte sokágú
mûveltség elsajátítására olyan vi-
lágban, amelyben talán „csôlátó”
specialisták is érvényesülhetnek?

– Arra, hogy valaki sokoldalú-
an tájékozott, teljes ember le-
gyen, számos kitûnô egyetem
révén Amerikában is van lehe-
tôség, csak nem mindenki él ve-
le. Jómagam diplomatának ké-
szültem volna, ez is ösztönzött
a mennél tágasabb ismeretszer-
zésre. Ám a McCarthy nevével
fémjelzett idôszakban kommu-
nistagyanús volt, aki olyan or-
szágokból érkezett, mint én. Így
fiatalon bekerültem a Young
and Rubicam hirdetési céghez.
S az ott töltött negyven év so-
rán kifutófiúból elnök lettem.

– A képlet egyszerûnek látszik:
menj ki Amerikába, dolgozz s járj
szerencsével. Valójában mi a self
made man titka? Miképpen lehet
semmirôl valamire, sôt sokra jutni
a tengerentúlon?

– A hajóerô, a kreatív munka,
a boldogulás egyik legfôbb titka
minden bizonnyal a kíváncsi-
ság. Meg talán a boldogságra va-
ló készség. Boldog az lehet, aki
egy életen át a saját kertjét mû-
veli. Vagy aki mindenütt otthon
érzi magát, ha úgy tetszik, aki-
nek az egész világ a kertje, háza.
Boldogtalan az, aki mindig más-

hol kíván tartózkodni, mint
ahol éppen van, és folyton mást
akar csinálni, mint amihez meg-
van a képessége. Én úgy vagyok
ezzel, hogy gyermekkorom óta
mindennap örömmel ébredek,
kíváncsian várom, mi történik
aznap velem. És mindenre úgy
tekintek, mintha elôször lát-
nám. Fogékony vagyok a meg-
újulásra, az újdonságra. Az is se-
gített ebben, hogy foglalkozá-
som jóvoltából igen sok céggel,
még több emberrel kerültem
kapcsolatba. Megismertem e
vállalatok mûködését, megta-
nultam beleélni magam mások
gondolkodásába. Hozzá kell
fûznöm: olyan üzletágban dol-
goztam, amelyben az emberek
úgy váltják munkájukat, mint a
fehérnemûjüket. Én két cégnél
dolgoztam egész életemben. És
kizárólag erkölcsi megfontolás-
ból váltottam másra. Egyébként
Amerikában csupán abból lesz
elnök, akit a munkatársai tesz-
nek azzá. És aki a bizalmukat
megszolgálja. De sosem úgy,
hogy e bizalomba igyekszik be-
hízelegni magát. Csak a munká-
ja, tartása révén lehet bárkinek
respektje. Nekem szerencsém
volt: barátok közt dolgoztam,
örültünk, ha segíthettünk egy-
másnak. Így a legkeményebb
munkát is jólesô érzéssel  végez-
tük el. Abban a tudatban, hogy
cégünk a maga nemében elsô a
világon.

– S mitôl, miképp lesz valaki má-
soknál jobb, hogyan kerülhet az elsô
helyre? Gyorsan jár az agya? Sebe-
sen alkalmazkodik? Bizonyos ha-
gyományokat ôriz, de folyton meg
tud újulni? Maximálisan korrekt,
miközben elképesztôen merész?

– Mindettôl együtt, vagy akár
külön-külön is naggyá válhat
valaki. De gyors és határozott
ember éppúgy viheti sokra,
mint aki lassan gondolkodik, de
mélyen. Csak éppen tudni kell,
ki hova való. Lassút nem külde-
nék kliensekhez, gyorsra nem
bíznék olyan munkát, amelyet
alaposan meg kell fontolni. Az
igazán nagyokban mindezen tu-
lajdonságok, készségek társul-
hatnak – kizárólag rájuk jellem-
zô, különleges módon. De talán
még ôket sem lehet reneszánsz
embernek nevezni, hiszen ko-
runkban a ritkánál is ritkábban

adódik, s érvényesül az egyete-
mes látás képessége. Ez azért fô-
ként a specialisták világa. De
megint csak hangsúlyozom:
azok jutnak a csúcsra, akiket
örökös kíváncsiság sarkall. S
akik folyton tudni szeretnék, mi
mozgatja a dolgokat.

– Önt mégis reneszánsz igény élte-
ti: merôben gyakorlatias üzletem-
ber, aki hét nyelven beszél, s eközben
festményeket gyûjt, aforizmákat ír,
gasztronómiai kötetet szerkeszt,
utazik, és így tovább. Tehát nem-
csak okosan, de kellemesen és szépen
szeret élni...

– Az én szép életem része az
okos élet is, ha úgy tetszik, üzle-
ti tevékenységem, hiszen ezt is
mindig higgadt szenvedéllyel,
élvezettel mûveltem. De volta-
képp három dologból állt ez a
kellemes élet: nôk, étkezés, szi-
var. Ami a nôket illeti, hadd
idézzem egyik aforizmámat:
„Én mindig ugyanazért a nôért
rajongok. Egy szôke, barna, fe-
kete, vörös hajú nôért, aki ma-
gas, alacsony, karcsú, kövér...”.
S egy másik kis gondolatom:
„Kinek az élet öröm, annak
öröm az élet is”. A szivar, saj-
nos, már csak a múlté: gyerme-
keim eltiltottak tôle. De talán a
szép és kellemes életnél is fon-
tosabb számomra a hasznos
élet. Annak tudata, hogy amit
csinálok, értelme legyen, hasz-
nálni lehessen. Még akkor is, ha
mint most, mondjuk, gyerek-
könyvet írok. A kis hullámról,
aki Dél-Amerikából Polinéziába
megy, követi édesanyja, a nagy
hullám és persze a Kon-Tiki,
Thor Heyerdahl hajójának út-
ját. Ezt megmutatom a kislá-
nyomnak, s ha azt mondja
„nem rossz”, boldog vagyok.
Mert számomra ez a legna-
gyobb elismerés. Mindebbôl ki-
derül: szeretek játszani. De úgy,
hogy az élet visszajátsszon. És
szeretek örülni, örömet szerez-
ni. S mivel a keleti filozófiából
tudom, mennyire kis semmi az
ember, mindezt derûvel szemlé-
lem és öniróniával.

Alexander Brody: Gondok és gon-
dolatok. Seneca Könyvkiadó,
1998, 99 oldal, ára: 580 Ft
A királynô fôztjétôl a pincér lábáig.
101 magyar író tálal. Jövendô Ki-
adó, 1999, 367 oldal, 2500 Ft

E M B E R  É S  G O N D O L A T

Alexander Brodyval
beszélget
Nádor Tamás
Reggeli ember: mindennap arra ébred, képes úgy látni a régit,
mintha elôször látná, s ocsúdni mégis úgy, hogy naponta új meg
új dolgokat lásson. És nappali ember: kíváncsiság fûti, tudni sze-
retné, mi mozgatja azt, amit észlel, érez, élvez. És déli ember:
szeret delelôn élni, de úgy, hogy viszontszeresse az élet, sóvár a
szeretetre, ám úgy, hogy a respektje megmaradjon. És eseti ember:
játszani, örülni bátor, de sosem hazárd módon, csak úgy, hogy az
élet visszajátsszon. S ha mindezt hét nyelven teszi, New York,
Honolulu és Budapest között ingázva, a Kelet  bölcsességét tár-
sítva a Nyugat bizniszszellemével, arra talán már nincs ésszerû
magyarázat. Talán csak az,  hogy mindezt megfûszerezi higgadt
derûvel, távolságtartó öniróniával.
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zóltam már arról, miért
beszélek itt a Könyvhét
hasábjain néhanapján fil-

mekrôl. A betû jelentôsége csök-
ken, a képé növekszik. És ne pa-
naszkodjunk, hogy manipulálnak.
A távirányító a mi kezünkben
van, videó is van a világon: mi vá-
lasztunk. Csak tudnunk kell, mit
érdemes. 

A filmkedvelôk körében is gya-
koriak az elôítéletek. Az M1-et
nem nagyon kapcsolja be az em-
ber, nem vár tôle sokat. Voltunk
már így, például a szovjet filmek-
kel. Olyan mennyiségben zúdí-
tották ránk a bûnrossz szovjet fil-
meket, olyan szuperlatívuszok-
ban dicsérték ôket a fölkent film-
kritikusok, hogy normális ember
már nem ült be orosz filmre. Én
sem. Egy filmes kollégám hívta
föl a figyelmemet, hogy a Hurrá,
nyaralunk! címû szovjet filmet
kivételesen meg kell nézni. Az
egy más minôség. Nehezen szán-
tam rá magam, de aztán nem
bántam meg. 

A nagyközönség azonban nem
hallgatott a valódi hozzáértôk
suttogó propagandájára, átverést
gyanított; így aztán üres házzal
ment a Sivatagi tizenhárom, a Tû-
zön nincs átkelés, a Ragyogj, ra-
gyogj csillagom, a Ballada a kato-
náról, harmadmagammal láttam
Mihalkov Etüdök gépzongorára
címû filmjét, Suksin és Suksina
zseniális filmjeit, a szovjet-ör-

mény Háromszöget, hogy csak
néhányat említsek. 

A „Magyar Egy” hangzatos elne-
vezésû csatornának lassan sikerül
magát a szovjet filmek hírébe be-
dolgoznia a tévénézô nagyközön-
ség elôtt. Magam se kapcsolom
be, hónapszám. Amikor az elô-

ször „Színház a világ” címû, majd
utóbb „Komédiások”-ra átkeresz-
telt sorozat elsô vagy elsô két da-
rabját jól lehúzták általam tisztelt
és megbecsült kritikusok, egy pil-
lanatig sem kételkedtem a szavuk-
ban. Aztán a véletlen úgy hozta,
hogy meg kellett néznem a har-
madik folytatástól a teljes eddigi
sorozatot, sôt a még pillanatnyi-
lag forgatás alatt álló hetedik és
nyolcadik epizód forgatókönyvét
is olvastam. 

És láss csodát: majdnem úgy jár-
tam a Bujtor produkciójában, ren-
dezésében és fôszereplésével ké-
szülô sorozattal, mint a szovjet fil-
mekkel. Nem azt mondom, hogy

zseniális. Spielberg zseniális és
Fellini. Azt mondom, hogy jó! És
ez, kérem, nagy dolog. 

A fene se hitte volna, hogy a
„Magyar Egy” kormányszolgálati
sivatagában olyan sorozatra lelhet,
mintegy oázisként, az ember, ami
1.) szól valamirôl! Színházról. A

mûvészet helyzetérôl napjaink-
ban. A mûvészet és a haszon meg-
szállottjairól, arról, hogy ez a két
„dili” véletlenül sem fér meg egy
emberben. Esendô, bûnös, meg-
mosolyogni, olykor kinevetni való
emberkékrôl szól, akiket szeretni
kell. Mocskokról, akiket gyûlölni
kell, de mielôtt beleélném magam
egy szélsôséges vadromantikába,
kiderül, hogy a gonoszak, az intri-
kusok is emberek. Szeretni nem
kell ôket, de azért megértheti ôket
is, akiben van kellô empátia. Ma-
dách, igaz, a nôkrôl írja, de bizo-
nyos határok között minden em-
berre áll, hogy „a jó sajátja, Míg
bûne a koré, mely szülte ôt”. 

2.) Színészeket látunk a képer-
nyôn, embernek ember által való
ábrázolását, nem mûkönnyeket
síró, agyonsminkelt topmodelle-
ket nagyközeliben. 

3.) Egy sorozat, melynek a sze-
replôi karakterek; így jellemük
motiválja a tetteiket, szavaikat. A
dialógusok ember szájába és nem
bábfigurák szájába valók, a beállí-
tásokban fantázia van, a vágások-
nak logikája és tempója van, a
történet leköt, a fordulatok hite-
lesek. 4.) Én szakmabeli vagyok,
én azt is látom, milyen olcsó;
vagyis: kevés pénzbôl is lehet jót
csinálni. 

Hogy ez mûvészet-e? Arra fe-
leljen magának a nézô. És azt
tudom, hogy új magyar sorozat.
Jó sorozat. Jó ritmusú, élvezhe-
tô, szórakoztató. Rólunk szól:
társadalomban, közösségben
élôkrôl, dolgozókról, akik alap-
vetôen a fizetésünkbôl élünk.
Mai emberekrôl, hibáinkról és
erényeinkrôl. Néha haragosan,
de sose bántón, sosem vicsorog-
va. Néhány színházi intimitás-
ról, amire kíváncsi is a nézô, ar-
ról, hogy a színész talán kicsit
bolondabb, mint más, de lénye-
gét tekintve csak ugyanolyan
ember, mint mi magunk.
„…csodás kevercse rossz s ne-
mesnek (…), méregbôl s mézbôl
összeszûrve.”

Kell ennél több (már úgy értem,
persze: indulásnak…) ?

K e r t é s z  Á k o s

Jó magyar
tévé-sorozat?

S

Nem is tudom már, hol találkoz-
tunk elôször. Talán a Különleges-
ségiben, vagyis a volt Lukács cuk-
rászdában, mert vele akkor ott le-
hetett találkozni. Kávéillatú kis-
asszonyok közt, horgolt terítôs
asztalka mellett. A hölgyek gyen-
géden tekintettek rá, ô szelíd rész-
véttel viszonozta. A finom grácia
kijárt minden kisasszonynak.

– Ez még a régi szék, a régi asz-
tal. Megbántották ôket, panasz-
kodnak. Különlegességi: cukrász-
dának nincs ilyen neve. Éjjel, mi-
kor magukra maradnak, a székek,
asztalok kiáltoznak. Nincs ilyen
név, panaszolják a törzsvendégek-
nek. Mert ôk itt vannak mindig,

záróra után is függönybe, terítôbe
kapaszkodnak. A kis Gerbeaud-
ból jöhettek ide. Apa talán még
ott látta ôket.

Régen a Teleki térre, az árusok
terére járt, ott élt, most, amikor el-
jön a Lukácsból, itt ez a valaha fi-
nom utca. Rondák ma már a há-
zak, de vannak kapualjak. És ott
annyi minden maradt, léghuzat-
ban. Igen, a cúg, mindenki csak
átsiet rajtuk. Pedig a kapualj: szob-
rocskák torzója, vörös szônyeg
lábtörlôvé fakult maradéka, kosz
alatt márványlap, a viciné vissz-
hangja, egy handlé eltûnt lábnyo-
ma, úriasszony árnyéka. Az író
meg sétál, be-betekinget, valakik-

valamik szólnak hozzá, vagy csu-
pán visszaköszönnek.

Az interjút talán az utcán kezd-
tük el, mert egy utcában laktunk.
Vagy csak úgy beszélgettünk.
Igen, bizonyára így volt, mert
Mándy Iván meg az interjú... A
moziról mesélt. Arról, ahogy
mondjuk, Norma Shearer lejött a
vászonról és a zsöllye tizenkette-
dik sor nyolcas székére ült. Igen,
mert Norma tudta, az a legjobb
hely. És a presszóban is találkoz-
tak. Mert Norma oda is benézett
olykor. Amíg a kisasszonyok el
nem röpültek. Akkor Norma is in-
kább visszatért Lilian Gishhez. És
már a vászonra felszólni hozzá
nem illett volna.

Egy utcában laktunk, összeakad-
tunk olykor Ivánnal. Mondom,
nem tudom, hogyan lett cikk a
sok kis szótöredékbôl. Egy-egy
mondatocskát megjegyezhettem.

És ezek valahogy összeálltak,
mintha álmodtam volna ôket.
Vagy mintha félálomban ô vélte
volna, hogy összeakadunk, és
Csempe-Pempe is velünk van.
Meg Csutak, akivel régesrég talál-
kozott, rollerversenyen.

Egy kopott vasárnap délelôtt
Mándy Iván elegáns sápadtsággal
sétált. Köszöntünk, futólag meg-
jegyzett valamit a mindenütt egy-
forma házmesterekrôl. A Wu-
chingernékrôl, mert talán minden
házmesternek ez a neve. -- Sápadt
vagy, Iván -- mondtam csendesen.
Mintha valami átrebbent volna a
tekintetében. -- Sápadt vagyok? --
kérdezte aztán halkan.

Nem találkoztunk többször. De
mikor a szemközti kaput kinyit-
ják, látom az árnyékát. Udvaria-
san elôreenged valakit. Pedig tu-
dom, elröpült ô is a kávéillatú kis-
asszonyokkal.

Mándy Iván és
a kisasszonyok

I N T E R J Ú F O R G Á C S
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O L V A S Ó S Z E M Ü V E G

Azt a tényt, hogy nálunk jelenleg
„egykamarás” országgyûlés van,
(„Miért, hát még milyen lehet-
ne...?), egyszerû állampolgárok-
ként akkor vettük tudomásul,
amikor pár éve az egyik pártelnök-
honatya-honmentô fölvetette:
vissza kellene állítani az egykor
volt felsôházat. Hogy mégis, kik
lennének, honnét toborzódnának
a mostani fôrendek, akik ezt a má-
sik kamarát megtöltenék, már
nem tudhattuk meg, mert az ötlet,
mielôtt nagyobb vita kerekedett
volna belôle, hamvába holt. Igen
ám, de addigra belénk akasztotta
horgát a kíváncsiság, végül is,
amíg létezett, mit mûvelt, kikbôl
állt a felsôház? Tudatunk mélyé-
rôl feljebb szálltak a valaha belénk
sulykolt közhelyek, miszerint
„vén csáklyások”, „tábeszes arisz-
tokraták”, „kizsákmányoló nagy-
tôkések” gyülekezete volt, akiknek
csak a stallum kellett, de nem csi-
náltak, mert nem is tudtak volna
csinálni semmit. Hogy fenti jelzôs
szerkezetek némelyikét a szélsô-
jobboldali, másikat a sematizáló
pártállami demagógia sulykolta,
azt persze éreztük. Miként azt is,
hogy ezt a jelenséget, amely nyil-
ván összetettebb annál, semhogy
efféle szimplifikáló minôsítések-
kel ki lehetne pipálni, nem ártana
megismerni a maga valódi mivol-
tában. Hihetetlennek hangzik, de
tény: Püski Levente, aki most rop-
pant ígéretes kísérletet tett a felsô-
ház történetének megírására, úttö-
rôje a téma feldolgozásának, né-
hány résztanulmánytól eltekintve,
nincsenek elôdei. Nagyralátó vál-
lalkozás és egyenetlen eredmény:
ennek kétségkívül az is oka, hogy
túl sok volt az egy szuszra elvég-
zendô munka, s ehhez vétkesen
csekély a rendelkezésre álló terje-
delem. Alig 18 íven szinte lehetet-
len jog- és politikatörténetet is fel-
vázolni, dokumentálni az intéz-
mény funkciójának módosulásait,
a testületben önmagáról élô, és a
társadalomban róla kialakuló ké-

pet, leszámolni a felsôházzal kap-
csolatos sztereotípiákkal, benézni
a kulisszák mögé, nyomon követ-
ni a felsôház változó viszonyát a
különbözô kormányokhoz, fele-
lôssége apadását-növekedését, fi-
gyelni arra, hogy belsô megosz-
tottsága koronként miért és mi-
képpen növekszik. Bemutatása
nem korlátozódhatott csak a tes-
tületre, hiszen nagy jellembeli,
felkészültségbeli, ambicionális
szóródást mutató egyéniségekbôl
állt, akiknek önálló portréja izgal-
mas tanulságokat kínált – volna.
A volna azonban már jelzi, hogy
mi az, amivel Püski Levente legin-
kább adósunk maradt. Könyvé-
nek erényei – nagy tárgyi tudása,
széles körû kitekintése, higgadt
hangja, helyenként mutatkozó
empátiája – keltik fel további igé-
nyeinket. Voltak a felsôház törté-
netében epizódok, melyeknek na-
gyító alatti elemzése a folyama-
tokról is többet mondott volna. A
figyelembe vett források körét is
lehetett volna bôvíteni, hogy a
könyv ne csak kezdemény, de
eredményszámba is menjen. Ha
nem rekeszti ki figyelme körébôl a
felsôház felállítását megelôzô vitá-
kat, ezekkel például kiválóan meg
lehetett volna szondázni, hogy
melyik társadalmi réteg miként vi-
szonyult a tervhez. A lehetséges
pikantériák közül, íme egy: Beth-
len a szociáldemokrata pártnak is
felajánlott néhány helyet a felsô-
házban. Jászai Samu a Szocializ-
mus c. folyóirat 1926. decemberi
számában arról elmélkedett: „Le-
hetnek-e szociáldemokraták a fel-
sôház tagjai?” Lelkiismereti vívó-
dása eredményeként arra jutott,
hogy elvi okokból – nem, csak-
hogy aki ezt írta, évek óta a párt
parlamenti képviselôje volt s nem
tudott magyarázatot adni arra, mi-
ért nagyobb árulás a felsôházban
ülni, mint az alsóban?

Kár, hogy – alighanem a terjede-
lem korlátai miatt –, a szerzô el-
nagyolt, félmondatnyinál ritkább

bôvebb jellemzéseket ad a testü-
let egy-egy kiemelkedô egyénisé-
gérôl, holott némelyikük „megér-
ne egy misét”. Magam például
akkor gyôzôdtem meg róla,
mennyire igaztalanok a sommás,
mindenkit egy kalap alá vevô
megítélések a felsôházi tagokkal
kapcsolatban, amikor megismer-
tem azt a mély, alapos elemzést
az ország pénzügyi helyzetérôl,
amit Teleszky János, mint a „33-
as bizottság” tagja mondott el
1931 augusztusában, gyakorlati-
lag Bethlen megbuktatásához
szolgáltatva érveket. A felkészült-
ségnek, szakmaiságnak ez az im-
ponáló példája, ha Püski bemu-
tatja, többet mond, mint bármely
deklaráció, mert konkrét bizonyí-
tékok a hamis sablonok ellené-
ben. A felsôház és a Gömbös-kor-
mány viszonyát illetôen egy kínos
lapszus bosszant fel: éppen gróf
Apponyi Károly egyetlen monda-
tával bizonyítaná, hogy a testület
(a beteg kormányfô iránti tapin-
tatból) takarékra csavarta a kor-
mányzat kritikáját – ezzel szem-
ben átsiklik Apponyi Károly
1936. június 20-án mondott be-
széde fölött, holott abban min-
den korábbinál élesebb szavak
hangzottak el arról, hogy Göm-
bös pártja „a politika porondjáról
kiküszöbölni törekszik hatalma
egész súlyával az ellenzéket”, má-
sodrendû állampolgárként kezel
mindenkit, aki nem a kormány-
párt kliense, és hirdessen errôl Eu-
rópa felé bármit, ez így együtt bi-
zony nem más, mint „álparla-
mentarizmus”. Épp az ilyen meg-
nyilvánulások miatt „fúrta meg” a
Marton Béla-féle pártvezetés
(amíg tehette), a felsôház jogköré-
nek kiterjesztését. Lehet, hogy né-
mely fontos ügyek valóban „ma-
gánjellegû megbeszéléseken dôl-
tek el”, s ezért nehéz dokumentál-
ni ôket, de az Apponyi Károly-be-
széd például szóról szóra megje-
lent az ellenzéki sajtóban. Az
ilyen típusú kritikai hangok nél-
kül „feketébb” lett a felsôházról
alkotott kép – és ezt nemigen
egyensúlyozza ki, ha másfelôl
meg olyasmi tûnik el Püski figyel-
mének körébôl, mint Galánffy Já-
nosnak 1937. június 25-én, tehát
majd egy évvel az elsô zsidótör-
vény elôtt mondott beszéde,
amelyben már ekkor az élet min-
den területére kiterjesztett, teljes

numerus clausust követelt, ráadá-
sul tipikus fasiszta érveléssel: „az
egyéni jog és az egyéni szabadság”
eltörpül a zsidók kirekesztésébôl
származó haszon mellett. Akadt
tehát példa arra is, hogy ebben a
polarizálódó testületben néme-
lyek még a kormányt is megpró-
bálták „jobbról elôzni”. S ha már
errôl van szó, szeretnék elhárítani
egy adatbeli félreértést: a szerzô
„Meskó Zoltán orvos-tábornok”-
ról állítja, hogy 1939-ben „rövid
idô alatt a szélsôjobb vezéralakja
lett”. Neve mellôl a névmutató-
ban hiányzik a „dr.” is, a „vitéz”
is. Ajánlatos lett volna tisztázni,
hogy ez idô tájt két Meskó Zoltán
ült a parlamentben. Az 1875-ben,
Kolozsvárt született Meskó volt
nyugállományú orvos-tábornok,
ô lett a tagja a felsôház véderô –
és közigazgatási bizottságának. A
szélsôjobb vezéralakja viszont a
másik, 1883-ban, Baján született
Meskó Zoltán volt, aki 1932-ben
megalapította a zöldinges Nyilas-
keresztes Pártot, ô viszont nem
ekkor lett vezéralakja a szélsô-
jobbnak, hanem már az 1920-as
Nemzetgyûlés idején, melynek
szintén tagja volt. Gondolom (és
remélem), hogy lesz Püski Leven-
te könyvének javított és bôvített
új kiadása is (szükség volna rá), s
abban már nemcsak említi egy
félmondat erejéig, de el is mond-
ja a felsôház feltámasztására
1947-ben tett kísérlet tanulságos
történetét is.
Püski Levente: A magyar felsôház
története, 1927–1945
Napvilág Kiadó, Bp. 2000,
200 old, 1500 Ft

Az egyszer volt,
hol nem volt
felsôház
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– Ha nem Ön volna Kartal Zsuzsa,
olvasná-e Kartal Zsuzsa mûveit?

– Igen. Gyakran olvasom. Ha
rájövök, hogy valamit másképp
kellett volna, ahol nem találom
elég gördülékenynek, átírom. A
szövegszerkesztôt nekem találták
ki. Míg írógépen dolgoztam, volt
úgy, hogy a metrón végeztem el
az utolsó simításokat, mikor a
szerkesztôségbe vittem. Már írás-
szakértô kellett a gépirataimhoz.
Most annyit változtatok, ameny-
nyit akarok. Mire elkészül, nagy-
jából kívülrôl tudom.

– Családjában két költô is akadt
(Hajnal Gábor, Hajnal Anna), Ön
mégis nevet változtatott...

– Nem mégis, épp azért. Kartal
egy Pest megyei falu neve, ott
született Petôfi édesapja, Petro-
vics István. Talán ezért választot-
ta ezt a nevet anyai nagyapám a
liberalizmus korában, mikor ma-
gyarosított. Nekem tetszik ez a
hagyomány. Karinthy az legyen
Karinthy Frigyes, Somlyó legyen
Somlyó Zoltán. Egy írónak le-
gyen saját neve. Áprily Lajos fia
Jékely Zoltán. Egyébként apám-
nak jutott eszébe, hogy nevet vál-
toztassak.

– Sôt, foglalkozást is: újságíró lett
egy napilapnál.

– Ez nem egy másik foglalkozás.
Az író az író. Költészetbôl nem le-
het megélni, csaknem minden köl-
tônek volt másodfoglalkozása, az
újságírás a legegyszerûbb, mert
mégiscsak írás, viszonylag kötetlen,
és mégis kenyérkeresô foglalkozás.

– Ön már 1979-ben aláírta a Ha-
vel szabadon bocsátását követelô ívet,
s el is távolították ezért az Új Tükör
szerkesztôségébôl. Eszembe jut egy
vers elsô kötetébôl, melyben azt írja:
„fordítva van rajtam a ködsüveg”.
Vajon 1989 után sem lehetett volna
ezt a süveget visszafordítani?

– A magyar népmesében a köd-
süveg azt jelenti, hogy a hôs má-
sok számára láthatatlan. Ha for-
dítva van rajtam, azt jelenti, én
nem látok másokat. Már régen
megfordult: elég pontos emberis-
meretre tettem szert.

– Három verseskönyve jelent meg.
Köztudott, hogy 1986 óta írt költe-
ményeinek kötete, a Századvégi ver-
sek máig kiadatlan. Miért?

– Az évszám nem pontos: 1987-
ben kötött velem szerzôdést a
Szépirodalmi Könyvkiadó, amely
a Ne mondj le semmirôl címû 1974-

es bemutatkozó antológiától
kezdve verseimet kiadta. Akkori-
ban a szerzôdés négy évre szólt.
Évrôl évre ment át a következô
évi kiadási tervbe, míg 1991-ben
lejárt, de addigra a kiadó tönkre-
ment, és inkább kifizette a hono-
ráriumot, a megszerkesztett, ki-
szedett, betördelt könyv nyomda-
számláját azonban nem tudta ki-
fizetni. Azóta azt sem tudom, mi
a módja egy verskötet kiadásának,
hogyan lehet szponzort találni
hozzá. Nem is igen írtam azóta
verset, a régiek pedig valahogy
megöregedtek. Lapokban napvi-
lágot láttak, újra összegyûjtögetni
egy ilyen régi anyagot nincs ked-
vem, olyan volna, mintha a saját
elôzô énem filológusa volnék.
Már nem érzem élônek.

– Dolgozott önkormányzati képvi-
selôként Angyalföldön, s azóta is fo-
lyamatosan részt vesz a hátrányos
helyzetû kisebbségekért indított akci-
ókban. Ha jól tudom, Ön kezdemé-
nyezte a Polgárjogi Charta mozgal-
mát, amelyrôl egy idô óta keveset hal-
lani. Befulladt a kezdeményezés,
vagy túl sok és túl nagy ellenállásba
ütközik?

– A Polgárjogi Charta a cigányok
jogegyenlôségérôl szólt. Ha Ma-
gyarországon valakit származása
miatt kitelepíthet egy önkormány-
zat, akkor ez nem egy demokrati-
kus ország. A cigányok számára ez
nemcsak a gettót jelentette, ha-
nem lassú halálukat, hiszen a köz-
mûvesítetlen nyomornegyedekbe
kényszerítették volna ôket, ahol
nincs egészséges ivóvíz, bolt, isko-
la, orvos, munkalehetôség, tehát
egyenlô a lassú halállal. Járványok,
munkanélküliség, analfabétizmus,
a reménytelenség alkoholizmusa,
megélhetési bûnözés, gyilkossá-
gok és öngyilkosságok stb. Több,
mint 500 prominens értelmiségi
állt ki amellett, hogy ez ne történ-
hessék meg. Voltaképp gyôztem.
A többi szociális kérdés, és nálam
avatottabb szakértôk, szociális
munkások, jogászok, papok, okta-
táspolitikusok dolga. Megállítot-
tam egy fasizmusba vezetô folya-
matot. Ha atrocitásokról hallok,
most is megírom, pedig itt a Jó-
zsefvárosban együtt élek velük, és
sokszor kiraboltak.

– Új könyve, a Vesztesek történe-
lemkönyve egy kicsit visszatérés a
kezdetekhez: az újságíró Kartal Zsu-
zsa 1989 és 1999 közötti riportjait,

glosszáit, publicisztikai írásait tartal-
mazza. Némelyikbôl arról értesül a
döbbent olvasó, hogy idônként maga
a szerzô is a számos cikkben szereplô
hajléktalanok, a létminimum alatt
élôk gondjaiban osztozik. Írásainak
ez nagyon is jót tesz, mert nincs ben-
nük álszent, karitatív leereszkedés,
csak felrázó tények, és jogos indulat.
De miként viseli el ezt a helyzetet egy
értelmiségi?

– Rosszul. Ellenségemnek se kí-
vánom. De nem vagyok megsért-
ve. Ha Magyarország kétharmada
szegény, milyen jogon tartoznék
én a szegénység haszonélvezôi
közé? A rendszerváltásban tevé-
keny részt vállaltam, viselnem
kell a következményeit, ha nem
sikerült humánusabb, boldogabb
társadalmat létrehozni. A máso-
dik harmad: a tisztes szegénység,
tehát fûtés-világítás-élelem-ruház-
kodás járna nekem is, mint min-
denkinek. Nagyon megalázó, mi-
kor elmaradt számlákra kell rész-
letfizetési kedvezményt kérni,
amikor az önkormányzat meg-
alázza, megbünteti a kérelmezôt,
mintha önhibájából volna sze-
gény. Nagyon fáj, hogy soha töb-
bé nem lesz zongorám (két hóna-
pig éltem az árából), Révai lexiko-
nom (azt is elrabolták, és a szemé-
lyi kölcsönbôl, amely további éle-
temet egyáltalán lehetôvé tette,
már nem telt rá). Nehéz elviselni,
hogy nem tudom olvasni kortár-
saim mûveit, kimaradtam szín-
házból-moziból. Ez szinte elvo-
nási tünetekkel jár. Talán soha
többé nem mehetek külföldre,
sôt, talán még egy balatoni nyara-
lásra sem telik soha többé, de hát
nem vagyok az egyetlen. Én már
azzal is kiegyeznék, ha nem volna
adósságom, ha volna néhány ru-
hám, amelyekben nem kell szé-
gyenkeznem a kollégáim elôtt, ha
be tudnék ülni, beszélgetni azok-
ba a másodosztályú éttermekbe,
amelyekbe annak idején jártam.
A szegénység ugyanis elmagányo-
sít. Ebbe a lakásba, ahol most
dolgozom, nemigen lehet vendé-
get hívni, nem is igen van mibôl,
így aztán engem se hívnak meg.
Ilyenkor nagyon megalázottnak
érzem magam. Ilyenkor érzem
úgy, hogy vesztes vagyok.

– „A költészet ideje elmúlt” –
mondja új könyve elôszavában s az-
tán, vonzó következetlenséggel, egy
Cím nélkül címû, igen szép, a „pa-

donalvókról” szóló verse következik.
Lehetséges, hogy e kötet nyersanyaga
szublimáltan még visszatér mint köl-
tôi élmény, egy új versciklusban?

– Ne tessék úgy lenézni a publi-
cisztikát! Nem tér vissza, mert
újabb és újabb dolgok kényszerí-
tenek írásra. Úgy találtam meg a
publicisztikát, mint annak idején
a verset. Nem vagyok újságíró,
mert nem vagyok egy lap belsô
munkatársa (bár lennék!). Nincs
fônököm, nem veszek részt a hír-
versenyben, a napi politikában.
Akkor írok, ha fáj valami, ha
mondanivalóm van, nem rendel-
te senki, nem kérte senki. Úgy
írom ezeket a cikkeket, mint an-
nak idején a verset. Azért örülök,
hogy kötet lehetett belôle, mert
annál mégis többet érnek, mint
hogy másnap ablakot pucoljanak
vele. Ezek a cikkek rólam szólnak,
az országról szólnak, ezeket én
irodalmi mûveknek szánom.

– A hátsó borítón nagy empátiával
megírt sorok méltatják könyvét. A vé-
leménnyel egyetértünk, de jó volna
tudni,  ki az a B. P., aki ezt mondja,
és miért csak B. P.?

– Bodor Pál. És büszke vagyok
rá, hogy ô. Hogy miért nem írta
alá teljes névvel, azt tôle tessék
megkérdezni. A kiadáshoz kellett
két lektor, én ôt és Avar Jánost vá-
lasztottam, két olyan újságírót,
akikre fölnézhetek. Avar János
köztiszteletben álló külpolitikai
szakember, akinek becsülése szá-
momra sokat jelent. Bodor Pál vi-
szont átélte azokat a fájdalmakat,
amelyeket én; Bodor Pál úgy új-
ságíró, hogy szépíró, elfogadnám
apámnak. Alig néhányszor talál-
koztunk, talán soha nem beszél-
gettünk hosszan, de mindig örü-
lök, hogy olvashatom ôt, és meg-
hatódtam, mikor kiderült, hogy ô
is olvas engem. Magyarán: én ma-
gyarországi feltûnése óta szere-
tem Bodor Pált, és nagyon jóle-
sik, hogy ô is szeret engem.

– Egy régi verse mondta ki: „Tu-
dom, mi lett belôlem: túlkoros fiatal”.
Huszonöt évvel ezelôtt ez színtiszta
keserûségnek hangzott. Ma viszont
úgy tûnik, túlkorosnak már nem túl-
koros, de nem hajlandó belemerevedni
nemzedékének méltóságteljes pózaiba,
egyik munkájából nem lehet kiszámí-
tani a másikat, vagyis hát fiatal író,
akitôl még várhatók meglepetések.
Legközelebb mi lesz ez a meglepetés?

– Nem tudom.

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 Kartal Zsuzsát
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Kövesdi Zsuzsa: – Llamazares
úr, ha az ember végignézi könyvei-
nek a címeit, elképesztôen melodra-
matikus hangulat fogja el, amelynek
a csúcsa talán A sehol közepén címû
mûve. Hogy fér ez össze az Ön la-
tinságával, amely Európában még-
iscsak egyet jelent az életigenléssel.?

Juan Llamazares: – Talán ma-
gyar ôsöm volt egykor. Az az
igazság, hogy az a képzet, amely
a külföldiekben Spanyolország-
ról él, nagyon eltér a valóságtól.
A külföld szemében Spanyolor-
szág maga a dél, a mediterráni-
um, hozzátéve még az egyéb-
ként is klasszikus spanyol sztere-
otípiákat, a napsütést, a bikavia-
dalt, a bort és a vidámságot. A

spanyol kultúra valójában na-
gyon változatos. Spanyolország-
ban például négy idegen nyelvet
beszélnek. Az a terület, ahon-
nan én jövök, az északi régió,
majdhogynem olyan klímájú,
mint Magyarország. Hideg van,
és az élet nagyon nehéz.  

K. Zs.: – Így már érthetô a Sárga
esô címû regényének az alaphangu-
lata. Amit leír, egy falu elnéptelene-
dése, az nálunk sem ismeretlen, hi-
szen átéltük Gyûrûfû pusztulásá-
nak történetét. A szöveg költôisége
magával ragadó. Nem véletlen,
hogy verseket is ír. Költônek tartsam
inkább, vagy prózaírónak? 

J. L.: – Akár verset, akár prózát
vagy újságot írok, író vagyok.

Sajátságos stílusom van, amely
költôi. Eleinte fôleg verseket
publikáltam, de mûveimet a sa-
ját stílusom jellemzi, bárhogy is
nevezzük. Egyébként meggyô-
zôdésem, hogy csak akkor be-
szélhetünk szépirodalomról,
hogyha a próza egyben poézis
is. A Sárga esô címû regényem a
magányról szól. Hallottam róla,
Magyarországon is volt olyan
eset, hogy teljesen kihalt egy fa-
lu.  De nálunk nem egy, hanem
kétezer apró falu néptelenedett
el. Ha ez a tendencia tovább
folytatódik, akkor az eljövendô
tíz évben újabb kétezer falu fog
kipusztulni. Megszûnnek a kö-
zösségek. Megdöbbent az a kö-
zönyösség, amellyel ezt a kér-
dést kezelik. Hiszen ilyenkor
egy-egy kultúra vész ki.

K. Zs.: – Bemutatkozása során
arról panaszkodott, hogy gyakran

fölróják Önnek vidékiségét. Fáj-e,
nagyon szeretne városi lenni?

J. L.: – A kritikusaim minôsí-
tenek vidéki írónak. Hisz, ami-
kor így beszélnek rólam, ezt
tulajdonképpen becsmérlés-
nek szánják. Ez azért van, mert
Spanyolország mindenáron
modern akar lenni. Moder-
nebb, mint New York maga.
Ez egy olyan vírus, amely vé-
gigfertôzte egész Európát.
Egyébként én nem tekintem
magam se urbánusnak, se vidé-
ki írónak. Jóllehet vidékiek a
gyökereim, de már gyerekko-
rom óta városban élek. Az iro-
dalomnak nincsen se városa,
se vidéke. Az irodalomnak ha-
zája van. Mint ahogy a Don
Quijotét vagy a Száz év ma-
gányt is nevetséges dolog len-
ne vidéki vagy városi iroda-
lomnak nevezni. 

H A N G R Ö G Z Í T ÔM A G YA R  R Á D I Ó ,  B U D A P E S T

A Fesztivál vendége volt
Julio Llamazares

Kulcsár Katalin, mûsorvezetô:
– Fénylik a Nap fényességgel. Prédi-
kációk, népi énekek a 16–18. század-
ból. Összebúvárlotta – s nagy kedve
telt benne Lukácsy Sándor irodalom-
történésznek. A tanár úr jóvoltából
egy idôutazás részese lehettem. Elke-
veredtem ódon, boltíves templomok-
ba, a világ örömét, az ég dicséretét
zengte a gyülekezet. És szépszavú pré-
dikátorok szóltak hozzám.

Lukácsy Sándor: – Örülök,
hogy ezt mondja. Ezeknek a
könyveknek a mûfaját egy orató-
riumhoz hasonlítottam. Zenét és
boltíveket tudok hozzá képzelni.
Egyébként , hogy ez a cím hon-
nét való? Ez egy nagyon szép, kö-
zépkor végi ökumenikus egyházi
ének. Tudniillik a Batthyány-kó-
dexból való, amely a 16. század
közepe táján keletkezett, és ez az
elôképe és forrása a következô év-
században kiadott, legrégebbi
nyomtatott protestáns énekes-
könyvnek. Nekik abban a kor-
ban, a 16. közepe táján még nem-
igen volt énekük, még a katoliku-
sokéit használták. Errôl az ének-
rôl az isten se tudja megmonda-
ni, ez most katolikus, evangélikus
vagy netán már református? És ez
a jó. Én is igyekszem ezeket a kö-
teteket ökumenikus szellemben
megcsinálni.

Kulcsár Katalin: – Néztem: Ge-
leji Katona István Bethlen Gábor
udvari papja volt, ô református...

L. S.: – Bornemisza Péter, a 16.
századi szónok mellett  a legna-
gyobb református szónok.

K. K.: – Katolikus volt Illyés Ist-
ván...

L. S.: – Pázmányról nem be-
szélve. És az én kedvencem, a
tûzimádó, piromániás Landovics
István, aki ebben a húsvéti kötet-
ben folyton tûzrôl prédikál.

K. K.: – Csúzy Zsigmondot is sze-
rettem, a pálos rendi szerzetest...

L. S.: – Csúzy egy extrém sti-
liszta volt. Csodálatos ötletei vol-
tak mindig. Ebben a kötetben is
olvashatjuk: Jézus Krisztus föltá-
mad, meglátogatja az apostolo-
kat, este van, éhes és mutatni
akarja Krisztus Urunk, hogy ô
nem egy szellemtest, ô enne – de
nincs a háznál semmi. Az aposto-
lok nem voltak mágnások: mézet
adnak neki meg halat, hiszen ha-
lászok voltak. S akkor Csúzy azt
mondja: mért adtak neki halat?
Vadászhattak volna!

K. K.: – Ezekben a prédikációkban
rengeteg a profán és a mesés elem, és
éppen azért, mert az Igét egyszerû em-
berekhez akarták elvinni. Hozzáte-
szek valamit, kíváncsi emberekhez,
akik mindent érteni és tudni akartak.

L. S.: – Igen. Jól mondja. És
hadd fûzzek ehhez valamit. A
magyar irodalomban ez a kóde-
xektôl a 18. század végéig  terje-
dô korszak – jó, közben van Zrí-
nyiász meg efféle, nagyon jó,
hogy van –, de fôleg az egyházi
mûfajok vannak, a templomi
ének és a prédikáció. Az utóbbi a
fontosabb. Ezt olvassák, hallgat-
ják. A magyar irodalomtörténet-
nek az ízlés, az esztétikum szem-

pontjából a legmagasabb rendû,
egységes korszaka ez az egy-két
évszázad, amit a prédikációk és
az egyházi énekek töltenek be.

K. K.: – A Húsvét kiváltképp al-
kalmatos volt a prédikátoroknak bi-
zonyos képek megjelenítésére, hiszen
az öröm ünnepét, a fény diadalát,
Krisztus feltámadását össze lehetett
kötni a természet megújulásával.

L. S.: – Bátorkodok nevet adni
ennek a mûfajnak, mégpedig ezt:
szövegkompozíció. Mármost úgy
komponáltam, hogy apróbb egy-
ségeket vettem sorra, ilyen példá-
ul ennek a könyvnek az elején a
természet. Több gyönyörû részle-
tet hozok arról, hogy ébred a ta-
vasz. Hát persze, az Húsvétkor
ébred. 

K. K.: – A természet megtámogat-
ja az ideológiát, amit hirdettek.

L. S.: – Ezt tudatosan csinálták
katolikusok, protestánsok egy-
aránt. A magyar prózaköltészet-
nek a virágai ezek. Én nagyon
szeretem ezt az irodalmat. És
tudja, hogy ki a legkevésbé bur-
jánzó és a legmodernebb ebbôl
az egész társaságból?! Jól tippel-
te: Pázmány Péter. Noha neki is
van egy-két hosszú mondata.
Van írói öntudata, igazi, modern
értelemben vett írói öntudata,
például ahogyan egy evangélikus
prédikátor által elkövetett plági-
umra reagál, tisztára olyan, mint-
ha Kazinczy vagy Vörösmarty
korában élnénk. A szellem a fon-
tos, ahogy az egyházi témát tálal-
ják. Tudniillik ezek a papok hit-
tek abban, amit mondtak. Ez
másfajta mentalitás, mint a mi-
énk. Na, engem ezért érdekel.
Addig ismeretlen világba helyez-

kedhettem bele. El lehetett tû-
nôdni, ilyenenek. is: mért az
asszonyok mentek elôször Jézus
sírjához, fölfedezni, hogy ott már
nincs semmi, csak az angyal, aki
azt mondja: Ne féljetek! Káldi-
nak az idevágó beszédrészlete na-
gyon érdekes, meglepett. Azt
mondja: Némelyek (kollégák!)
azt állítják, azért, mert az asszo-
nyok olyan csörfösek, legjobb ha
a nôk mennek oda a sírhoz, ak-
kor majd  elôbb elterjed a hír,
hogy a Krisztus föltámadt. Azt
mondja, ez dôreség. És elôáll egy
megdöbbentôen modern magya-
rázattal, hogy a nôk – nem ezzel
a szóval mondja, de ezt érhetjük
rajta – egyenjogúak. Na tessék! A
17. század elején egy szeminári-
umvezetô kispap elôáll egy ilyen
ötlettel. Ezek ám az érdekes dol-
gok. És még menynyi meglepetés
adódik. Ez volt az igazi népi mû-
faj. Prédikációt életében minden-
ki hallott, mert muszáj volt. Ezt
Bessenyei meg Kazinczy korában
kitörölték az irodalomból, amit
én megértek, nekik valami újat
kellett csinálni, s olyankor az em-
ber mindig rombolással kezdi.
Szóval itt nemzeti  kincs temetô-
dött el. Ebbôl szeretnék én né-
hány  kis gyöngyszemet visszaad-
ni. Fogyasztható formában.
Büszkén mondom, hogy egy kol-
légám, régi irodalommal foglal-
kozik ô is, megvette a kötetet, s
azt mondta: Megvettem mint fi-
losz, és most úgy olvasom, mint
lelki olvasmányt.
(Elhangzott az Irodalmi Újság
2000. április 22-i adásában. Szer-
kesztô: Liptay Katalin. Fôszerkesz-
tô: Kôrösi Zoltán.)

Világ öröme, ég dicsérete
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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.

■ Kézbe illô, jól
kezelhetô szak-
mai cím- és
adattárat adott
közre kiadója.
Segítségére lehet
könyvkereske-
dôknek, kiadók-
nak, újságírók-
nak a minden-
napi munka so-

rán, hiszen olyan ismerôs helyzet:
hirtelen szükség lenne egy könyv-
kiadó, könyvesbolt, újságíró, kul-
turális tévémûsor telefonszámára,
és akkor elkezdôdik a telefon-
könyvek, szaknévsorok böngészé-
se, ismerôsök felhívása és a cím-
nyomozás más szokásos eszközei-
nek igénybevétele. Ennek vége,
szép szabályos ábécérendben
megtalálhatók itt könyvkiadók,
könyvkereskedôk, könyvesboltok,
szakmai intézmények, szerzôk,
fordítók, szerkesztôk, tipográfu-
sok, illusztrátorok, az írott és
elektronikus sajtó kulturális szer-
kesztôségei, újságírói címe, tele-
fonszáma, esetenként kiegészítve
egyéb információkkal is. Tartal-
mazza a könyv az elkövetkezô egy
évben tervezett könyvvásárok,
könyves rendezvények magyar és
nemzetközi listáját, valamint
megrögzött jegyzetírók örömére
az ünnepek és világnapok felsoro-
lását. Helyes. Így van ez jól.
Könyvszakmai ABC 2000
Dialóg Campus, 348 oldal, 999 Ft

(m)

■ A VII. Budapesti Nemzetközi
Könyvfesztiválon Budai-díjas lett:
a Typotex Kiadó matematikai pél-
datárai és a Neumann János Digi-
tális könyvtár Bibliotheca  Hun-
garica CD-ROM-ja. 

Az oktatást-nevelést legjobban
segítô mûvekért a díjat Dr. Mit-
nyan György XII. kerületi polgár-
mester adta át.

■ Május 3-án az Írószövetség
Klubjában adták át Az év könyve-
díjakat. A zsûri nevében Jókai An-
na író az alábbi íróknak nyújtotta
át az oklevelet és a pénzjutalmat.
Vers kategóriában Lakatos István
Kései megperzselôdés (Belvárosi),
kispróza kategóriában Podmanicz-
ky Szilárd Képeslapok a barlang szá-
jából (Palatinus), regény kategóriá-
ban Görgey Gábor Adria szirénje
(Európa), esszé kategóriában Szabó
Magda A csekei monológ (Európa),
dráma kategóriában Marsall László
Tatus és szörnyei (Orpheusz), szoci-
ográfia kategóriában Burány Béla
Így éltünk a délvidéken (Nap)címû
kötete kapott díjat. A további ki-
tüntetettek: a kritika kategóriában
Alexa Károly A szerecsen komornyik
(Kortárs), mûfordításban Vörös Ist-
ván Vladimír Holan verseinek – A
létezés mûvészete címmel megjelent
– átültetéséért (Orpheusz), Tarbay
Ede pedig Árnyék és kóc címû gyer-
mekvers-kötetéért (Fekete Sas) ré-
szesült a díjban. Az Artisjus 2000.
évre szóló ösztöndíját Fehér Béla
és Jónás Tamás kapta.

Libri sikerlista
2000. április 21–május 4.

A Libri üzlethálózatban regisztrált vásárlások 
számítógépes összesítése alapján

4. Almár Iván –
Horváth András:
Újra a Marson

Springer Orvosi Kiadó

5. Rowling, J. K.:
Harry Potter

és a bölcsek köve
Animus Kiadó

6. Golden, Arthur:
Egy gésa emlékiratai

Trivium Kiadó

7. Lovas István:
Második jobbegyenes

Kairosz Kiadó

8. Szabó Magda:
Merszi, möszjô

Európa Könyvkiadó

9. Márai Sándor:
A gyertyák csonkig égnek

Helikon Kiadó

10. Merle, Robert:
Veszedelem és dicsôség

Európa Könyvkiadó

11. Márai Sándor:
Füveskönyv

Helikon Kiadó

12. Mészáros Tibor
(összeáll.):

Éltem egyszer én,
Márai Sándor
Helikon Kiadó

13. Moldova György:
Arrivederci, Budapest!

Urbis Könyvkiadó

14. Egely György:
Tiltott találmányok

Egely Kft.

15. Miklós Tamás (szerk.):
Az ezeregyéjszaka meséi II.

Atlantisz Könyvkiadó

16. Follett, Ken:
Hárman

IPC Könyvek Kft.

17. Bayer Zsolt:
Falig érô liberalizmus

Kairosz Kiadó

18. Kundera, Milan:
A lét elviselhetetlen

könnyûsége
Európa Könyvkiadó

19. Leslie, L. Lawrence:
A megfojtott viking

mocsara
Gesta Könyvkiadó

20. Stephen King:
Tom Gordon, segíts!
Európa Könyvkiadó

Esterházy Péter:
Harmonia caelestis
Magvetô Könyvkiadó

Rowling, J. K.:
Harry Potter és a titkok kamrája
Animus Kiadó

Závada Pál:
Jadviga párnája
Magvetô Könyvkiadó

1.
2.
3.
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Esterházy-vacsora

■ Nagyon fontos, meghatá-
rozó, definiáló film. Tudato-
sít, elmélyít, felépít és ….

Szóval két igen lényeges do-
logban erôsített meg az a rö-
vid film, amelyik bemutatta
Esterházy Pétert vacsorázás,
csónakázás, felolvasás és csak
úgy, beszélgetés közben.

1. Sokkal jobban ír, mint én.
2. Sokkal nagyobb kuplerájt

csinál a dolgozószobájában,
mint én.

De ez az összehasonlítás,
pontosabban az eredménye
nem tör le, mert olyan
könnyedséggel, eleganciával
közlôdött mindez, hogy haj-
lamos vagyok azt hinni,
hogy:

1. Ezeknek nincs olyan nagy
jelentôsége személyiségem
megítélésében.

2. Valami pozitív történhet
az íráskészség fejlôdésében,
mert ô lesz a példaképem.

A látszólag lötyögôs film ke-
retében – ugyanis semmiféle
elméleti és elvont nem hang-
zott el, a riporter-szerkesztô-
beszélgetô nem is akarta fi-
togtatni, hogy:

1. Sokkal jobban ismeri és
érti az esterházysmus lénye-
gét, mint maga az író.

2. S fütyül arra, hogy a nézô
tudja-e követni a magasröptû-
séget.

Ezzel a laza filmmel sikerült
– hadd ne szedjek a követke-
zôkben mindent pontokba –,
megerôsíteni abban – lehet,
hogy szándéka ellenére –,
hogy az egész életmû idézôje-
les fricska. Egy tökéletes, ki-
mûvelt fricska a világ nemtu-
doménmijén. Oda-vissza.
Mert interjút készíteni vacso-
rázás közben merész dolog.
Illetlen közvetíteni, hogy esik
le a villáról a falat, borítja be
a szaft az ing elejét. Hogy tá-
rul ki a száj, hogy púposodik
az orca. Láttatni, hogy a cso-
dált író is „csak” ember. Egy-
felôl ez a lényegi probléma,
másfelôl pedig evés közben

nem lehet beszélgetni. De
ezeknek a glóriaromboló ré-
szeknek az elvarázslására szol-
gál a vágás. És ebben a film-
ben vágtak, cserélôdtek a
helyszínek, szerencsére nem
kellett végigpásztázni a kihalt
éttermet, és az étel minôségén
is Esterházy elegánsan átsik-
lott. És vége lett a filmnek, mi
pedig jóllaktunk a kellemes
csevegéssel, ismerkedéssel,
bújócskával a mester körében.
Meg néhány részlet felolvasá-
sában is volt részünk. A mû-
vekébôl és az étlapéból.

Mindenütt jó

■ Hát igen, vannak ilyen em-
berek, akik soha nem a folto-
kat, a nemeket veszik észre,
mindenben a jót találják meg.
Sôt, már az élet is így alakul,
elébük küldi a napot, a vi-
dámságot, a boldogságot.
Meg az ellenpontot, mert az
ilyen gondtalankodó embe-
rek környezetében mindig
van valaki, aki ezt értetlenül
nézi. Valakinek nem mindig
jó, s többnyire a hiányérzet
abból adódik, hogy ez a
„mindenüttjó-ember” önzô
módon magával van elfoglal-
va. Élvezi az élet egyik felét, s
nem veszi észre, hogy mások-
nak más kell. Lehet, hogy
több belôle, lehet, hogy az
eksztatikus vidámság helyett
egy kis meghitt csönd, megér-
tés. Az, hogy törôdjenek a
problémáival, gondjaival.

Nem mindenkinek minde-
nütt jó.

A film alapjául Mona Simp-
son regénye szolgált. A könyv
sikeresen dolgozott fel egy
igen égetô konfliktust, a ki-
robbanó anyáét és a szenvedô
teenagerét. A folytatás sem
volt akármilyen, mert a forga-
tókönyvet Alvin Sargent írta,
akinek a nevéhez az Átlagem-
berek fûzôdik, a nagyon ke-
serves történet egy apa–fiú–
anya-kapcsolatról. A rendezô,
Wayne Wang a kultuszfilm-
nek számító Füstöt rendezte,
majd a Mennyei örömök
klubját.

Susan Sarandon az anya, és
Natalie Portman a lány. Ez

utóbbi belépôjét a tehetségek
klubjába a Leon, a profi film-
ben nyújtott alakításával
nyerte el.

Ennyi az elôétel a filmhez. 
No, és a fôfogás …
Bizonyára mindenkit más-

ként érint majd, lesz, akit szó-
rakoztat, másokat felkavar, és
lesznek, akik kimódoltnak ta-
lálják. És mindenkinek igaza
van és lesz, mert ugyanez tör-
ténik meg a filmvászon elôtt
is, a mi saját világunkban.

Guinevere

■ Egy fotós és egy lány szerel-
me.

A fotós örök szerelme az
örök Guinevere-kbe.

Nincs ebben semmi döbbe-
netes, még akkor sem, ha a
lány és a fotós között apányi
a korkülönbség, bár ezt a ren-
dezés fogyaszthatóvá tette az-
zal, hogy a férfit alakító szí-
nész nem amolyan trotty öt-
venes, hanem lendületes,
örökifjú. Zavaró is ez, hiszen
a hangsúly pont a korkülönb-
ség felé terelgetôdik, no nem
annyira, hogy álmatlan éjsza-
kánk legyen a film megnézé-
se után. Pontosan ezért kevés
együttérzés ébred bennünk, s
már félidôben gyanakodni
kezdünk, hogy a szépen fo-
tografált jelenetek mögött
közhelyesség, banalitás rejtô-
zik, hogy a különösebb mon-
danivalót egy Uma Thur-
man-re hasonlító ifjú színész-
nô bedobásával helyettesítik.
Az ô vihogása, mosolya, ár-
tatlan, majd késôbb elmé-
lyült nézése az, ami hitelessé-
get imitálja.

És a vég, a szürrealistásodó,
izé, ami arról szól, miként le-
het valakit átsegíteni az élet-
bôl a halálba, no az már min-
denek fölött és alatt áll.

Jó a filmben, hogy elhangzik
egy mondat, ami megfejti
vagy legalábbis a magyaráza-
tok közül egyet feltár, hogy mi
az oka annak, hogy valaki
mindig azonos korú, azonos
lelkületû lányba szeret bele.
Abban a pillanatban, amikor
ez a lány elér egy bizonyos
kort – jelen esetben ez öt év

alatt következik be –, amikor
túllép személyiségfejlôdésé-
nek egy bizonyos szakaszán,
akkor ezek a férfiak lépnek.
Keresnek maguknak egy újabb
szerelmet, akivel ismétlôdik az
egész. A magyarázatot a ke-
gyetlen éleslátással rendelke-
zô, mindenkit bíráló, sôt kifi-
gurázó anya adja meg, aki fél-
ti lányát ettôl a férfitôl. Ô úgy
látja, ez a férfi – és még való-
színûleg sokan mások is –
azért menekülnek a maguk ko-
rabeli nôk szerelmétôl, mert
azoktól nem kapják meg a vá-
gyott áhított, azokat nem le-
het már építgetni, formálni,
alakítgatni. Van benne valami. 

A csapda, hogy a film kelle-
mes, nem unalmas és rende-
sen fotografált, néhány tuti
képpel-jelenettel valóban a
sok összecsapott saláta fölé
emelkedik.

Tûzforró Alabama

■ Egy különös szerelmespár a
fôszereplôje ennek a filmnek
is. Az egyikük a kamera mö-
gött – Antonio Banderas – má-
sikuk a kamera elôtt – Melanie
Griffith – áll. A valóságban. Ez
a film az ô kettôsük teremtmé-
nye, de nem róluk szól.

Az ironikus – és egy kicsit de-
zsavûs – film egy férjgyilkos
nôrôl szól, aki fellázad a zsar-
nokkal szemben, megöli, lefe-
jezi és elindul szerencsét-szere-
pet próbálni. A hosszú útra vi-
szi magával férje fejét egy he-
lyes kis lakk kalapdobozban.
Hogy ennek ennyi nap után
milyen bûze lehet, az szeren-
csére nem érezhetô, még nem
találták fel a szagos mozit. 

Az édes kis filmbe belekever-
nek egy kis polgárjogi mozgal-
miságot is, hogy ehhez mi kö-
ze van a spanyol Banderas-
nak? Talán valami iskolai blic-
celésnek a vezeklése, most pó-
tolja, amit akkor mulasztott,
mert ennek a két vonalnak az
összekuszálása idegesítô. Leg-
alábbis itt és így.

De hát a fim azért megy a
maga útján, mint ahogy a nô
élete is. 

Bagota /ity edt.

M O Z I  –  V I D E O

Könyvek és filmek
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A Cartafilus Kiadó újdonságai az Ünnepi Könyvhéten:
Konrad Lorenz: A tükör hátoldala
496 oldal, keménytáblás, fûzött 2900 Ft
E könyv elôször 1973-ban jelent meg – ma-
gyarul most elôször – abban az évben, ami-
kor Lorenz többedmagával Nobel-díjat ka-
pott. A tükör hátoldala kísérlet az emberi
megismerô apparátus természettudomá-
nyos vizsgálatából adódó ismeretelméleti
és etikai tanulságok levonására.

Konrad Lorenz: Az agresszió
330 oldal, keménytáblás, fûzött 1700 Ft
A könyv a Katalizátor Irodánál 1994-ben
megjelent elsô kiadás alapján készült. Lo-
renz az agressziót vizsgálja – az állat és az
ember saját fajtájára irányuló harcias ösztö-
neit – és megoldási javaslatokat tesz az em-
beriség jobbítására.

Hermann Hesse: Pillantás a káoszba
220 oldal, keménytáblás, fûzött 1800 Ft
Hesse a Magyarországon elôször megjelenô
tanulmányaiban Dosztojevszkijrôl, Goethé-
rôl és Kafkáról ír nagyon nagyra értékelve
életmûvüket. Ezenkívül megismerhetjük
Hesse nézeteit a vallásról, a lélekrôl és a né-
met ifjúságról is.

George Orwell: Az oroszlán és az egyszarvú
864 oldal, keménytáblás, fûzött, I–II kötet
3900 Ft

A kétkötetes mû elsô kötete válogatás Or-
well politikai publicisztikáiból, önéletrajzi
írásaiból, szociográfiáiból és Angliával kap-
csolatos cikkeibôl. A második kötet irodal-
mi esszéit, tanulmányait és könyvkritikáit
tartalmazza kitûnô válogatásban, részben a
szamizdatban már megjelent Orwell Esszék
kiadásra támaszkodva.

Schäffer Erzsébet: Pipacsvirágom
195 oldal, keménytáblás, fûzött 1200 Ft
A kötetben szereplô történetek zöme nem
most lát napvilágot elôször. Legtöbbjük
már megjelent a Nôk Lapjában. Van ott egy
Útközben nevet viselô rovat, melynek szer-
zôje alkalomról alkalomra belekeveredik
valamibe. Meglát valakit, ránéz egy bross-
tûre, havat lapátol, elmegy egy árverésre.
Táncol, babot fejt, egy kislányt figyel. Nem
esik meg semmi rendkívüli.
Akkor mégis mi történik?
A kiadó úgy gondolta, Schäffer Erzsébet ta-
lálkozásait érdemes összegyûjteni. Így szü-
letett meg ez a könyv.

NEMSOKÁRA MEGJELENIK:

Konrad Lorenz: Ember és kutya
175 oldal, keménytáblás, fûzött 1700 Ft

Cartafilus Kiadó, 2143 Kistarcsa, Bem u. 13., Tel./Fax: 06-28-472-295, e-mail: lettik@freemail.hu
Könyveink kaphatók a Kiadó könyvesboltjában, a BKV metró Kálvin téri állomásán, a Corvin Filmpalotában

és az ország szinte valamennyi könyvesboltjában.
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A Magyar Néprajz nyolcköte-
tes sorozata hosszú és kacska-
ringós múltra tekint vissza.
Elôdje, a négykötetes Magyar-
ság Néprajza 1933–37 között
jelent meg az akkori kézi-
könyv-mozgalom jegyében. A
Magyarság Néprajza minden
hazai és külföldi, szorosabb és
tágabb szakmai elismerés mel-
lett (háromszor jelent meg egy-
más után) erôs kritikát kapott
az akkori fiatal néprajzos ge-
neráció – Ortutay Gyula,
Gunda Béla – részérôl. Leg-
fôbb kifogásuk az volt, hogy
nem valósul meg a népi kultú-
ra szerves és komplex bemuta-
tása, és mesterséges a tárgyi és
szellemi javak elkülönítése. Az
akkori Néptudományi Intézet
új kézikönyv elôkészítését tûz-
te ki célul, a ’40-es évek végén
Néptudományi kézikönyv fü-
zetei néven egy sor a kutatási
feladatokat és eredményeket
összegzô tanulmány meg is je-
lent. Vezérfonalat adtak a ku-
tatók kezébe, összefoglalták a
különbözô témakörök szakiro-
dalmát. Ezek voltak az elsô lé-
pések az évtizedekkel késôbb
publikálásra kerülô Magyar
Néprajz sorozathoz, melynek
fôszerkesztôje Paládi-Kovács
Attila, egyetemi tanár, az
MTA Néprajzi Kutatóintéze-
tének vezetôje, aki röviden
összefoglalja a sorozat viszon-
tagságos útját.

– A Néptudományi Intéze-
tet 1949-ben feloszlatták, és
hosszú évekre lekerült a napi-
rendrôl az új kézikönyv kér-
dése. 1955-tôl kezdve újra és
újra visszatértek rá, az egyete-
mi tanárok – Gunda Béla, Or-
tutay Gyula, Tálasi István –
szorgalmazták a kézikönyv
elôkészítését, akkor még „Új

Magyarság Néprajza” elneve-
zéssel. Elôször négy, majd öt,
ismét késôbb hat kötetre ter-
vezték a sorozatot. Végül a
hetvenes években – a Magyar
Néprajzi Lexikon kézirat-
anyagának összeállítása után
– az MTA Néprajzi Kutató-
csoportját hivatalosan is fel-
kérték a sorozat elindítására.
Tucatnyi tervezet és szinop-
szis készült, de az akkori nép-
rajzos generáció jó néhány
tagja tragikus hirtelenséggel
elhunyt, munkaképtelenné
vált, vagy máshová távozott.
Így a ’80-as évek elejére úgy
tûnt, a kézikönyv elkészítése
ismét csak teljesen leállt. 1986
körül, amikor az Intézet veze-
tôi székébe kerültem, elsô
dolgom volt, hogy az Akadé-
mia akkori vezetôivel tisztáz-
zam a vállalkozás további sor-
sát. Elértem, hogy a kézi-
könyv megint bekerüljön a
munkatervünkbe. Újra kellett
szervezni a szerkesztôbizott-
ságot, felmérni a leendô szer-
zôket, közöttük a régi nagyok
és a jelen fiatal – harmincas,
negyvenes – kutatói egyként
képviseltetik magukat. 

– Az eredetileg hat kötetre terve-
zett sorozat végül nyolc kötetre
bôvült. Miként oszlanak meg a
kötetek, és miben nyújtanak újat,
többet, mint elôdeik?

– Három kötet foglalkozik a
folklóranyaggal és a hozzá
kapcsolódó szellemi mûvelt-
séggel (Népköltészet, Népzene-
néptánc – népi játékok, Népszo-
kás – néphit – népi vallásosság),
három az anyagi javakkal
(Kézmûvesség, Életmód, Gaz-
dálkodás), egy a társadalom-
mal, a bevezetô kötet pedig a
parasztgazdaság, anyagi mû-
veltség és kultúra korszakon-
kénti áttekintését adja majd a

honfoglalás elôtti idôktôl a
kapitalizmus koráig. Ez a be-
vezetô kötet jelenik meg leg-
utoljára. Elôtanulmányait
történészek írták, de magát a
kötetet avatott néprajzkuta-
tók állítják össze. Áttekintést
nyújt a magyar nép területi,
táji tagozódásáról, etnogene-
zisérôl, Kárpát-medence-beli
megtelepedésérôl és szomszé-
dos népekkel való kapcsolat-
tartásáról. A magyar népi mû-
veltség történetének négy
nagy keresztmetszete is he-
lyet kap az összefoglalásban. 

A folklórkötetek kapcsán a
legnagyobb újdonságot az je-
lenti, hogy a népzene – nép-
tánc önálló kötetet kapott. Az
elmúlt ötven év kiemelkedô
táncfolklór-kutatóinak – elsô-
sorban Martin Györgynek –
köszönhetôen Európa élvo-
nalába emelkedtünk e téren,
és nagy mennyiségû közlésre
váró anyag gyûlt össze. Ha-
sonló ütemben folyt a népze-
nei fehér foltok eltüntetése,
vagy a néphit kutatásának
korszerûsítése például Pócs
Éva révén. Ugyanígy korszerû
a népi vallásosság felekezetek
szerinti áttekintése is, bár e
vonatkozásban adósak va-
gyunk a lutheránus és zsidó
népi vallásosság összegzésé-
vel. Törekedtünk arra, hogy
minden kötet példatára, szö-
veges és képes illusztrációja
tudatosan felölelje a magyar
nyelvterület egészét. Külön
öröm volt, hogy az anyagi
kultúra tárgykörébôl a Kézmû-
vesség jelenhetett meg elsô-
ként, ráadásul önálló kötet-
ben. A Magyarság Néprajzá-
ban a népi mesterségekkel
csupán egy kis fejezet foglal-
kozik, és nem tárgyalják a
céhrendszert. A mi kéziköny-
vünk nagyon alaposan és rész-
letesen értekezik a különbözô
ágazatok céhes (a bányászat-
tól a famûvesig) és céhen kí-
vüli (például kenyérsütés)
mesterségeirôl. Köteteink
nagy része pillanatok alatt el-
fogyott, különösen a Kézmû-
vesség, melyet az egykori mes-
terségek jelenkori mûvelôi is
elôszeretettel vásároltak. A
következôként megjelent Élet-
mód kötet a település, a ház,
az építkezés, lakberendezés
tárgykörei mellett a táplálko-
zással, konyhával és viseletek-

kel foglalkozott. Hiányzik be-
lôle az ide betervezett nép-
mûvészet. E témakörnek
azonban idôközben két jeles
összefoglalója is termett Do-
manovszky György, valamint
Fél Edit – Hofer Tamás mun-
kájából. A harmadik kötet, a
Gazdálkodás már a kiadóban
van, és megjelenésre vár. A
természeti gazdálkodáson kí-
vül elsôsorban a paraszti gaz-
dálkodást tárgyalja, a paraszti
méhészettôl kezdve, a parasz-
ti közlekedô és szállító jármû-
vekig. Végigkíséri az élelmi-
szertermelést is. Ágazaton-
ként foglalkozik az erdô-, rét,
szôlô és bor-, kerti-, gabona-,
illetve kapásnövény kultúrák-
kal, vagy az állattartással. Leg-
újabb, Társadalom kötetünk
koncepciója sokat módosult
az idôk során. A hagyomá-
nyos néprajzi tematika (falu
és a paraszti társadalom) a ké-
sôbbiekben történeti-antro-
pológiai és szociálantropoló-
giai kérdésfelvetésekkel egé-
szül ki. A történeti parasztság
távlati képének megrajzolása
mellett a szélesen értelmezett
nép majd minden rétegével
foglalkozunk benne a pász-
torrendtôl az ipari munkássá-
gig. A paraszti társadalom
morfológiai leírása és mûkö-
dése szintén lényeges eleme a
kötetnek. (A kötetrôl részlete-
sen következô számunk re-
cenziói között olvashatnak
majd.) Reményeink szerint a
nyolc kötetet nem csupán a
néprajz iránt érdeklôdô egye-
temi hallgatók és szakembe-
rek, hanem a rokontudomá-
nyok mûvelôi, szociológusok,
történészek, jogtudománnyal
foglalkozók, nyelvészek is ha-
szonnal forgathatják.

Szénási Zsófia

Európában egyedülálló
áttekintést nyújt
a Magyar Néprajz
sorozat
Hosszú vajúdás után megszületett
a Társadalom kötet



20

Wass Albert: Valaki tévedett. Novellák 1945–1949-bôl, 152 old., ára: 1180 Ft
A kötet fôként Erdély II. világháborús eseményeinek hiteles magánemberi
krónikája és a legvégsô humánum megszólaltatója. A szerzô igazság- és szabad-
ságszeretete és önelemzô magyarság-vallása példamutató a ma embere, a ma
olvasója számára is.

Balaskó Jenô: Elmúlik minden (válogatott és új versek), 224 old. 900 Ft
A kiváló költô és közíró hatvanadik születésnapjára megjelentetett válogatott
verseskötetben egy, a saját és nemzedéke lázadását ma is joggal vállaló szemé-
lyiség ad mûvészi értékû áttekintést korszakunkról, az ezredforduló
elôzményeirôl, magáról az ezredfordulóról és hovatovább az emberlét alap-
kérdéseirôl... 

Ács Jenô: A vértanú születése. Verseskötet, 96 old., 640 Ft
Ács Jenô újabb verseskötete örök memento ’56-ról, megdöbbentô válogatás  30
év asztalfiókokban  lappangó, kiadatlan verseibôl, amelyek ôrzik fogantatá-
sukat, a vidéki gyermekkor ízeit és szépségeit éppúgy, mint a felnôttlét leg-
fontosabb tulajdonát, a részvétteljes ember lelkiségét.

Siklósi Horváth Klára: A széptermetû guberáló. Regény, 320 old. 790 Ft
A regény kiindulópontja H. Borbála naplója, közbeékelôdik Szabó Ella zon-
goratanárnô gyerekkora, pályája, élete és a széptermetû guberáló „embersége”.
Közös bennük a hatalmas Isten-keresési vágy. Meg kell birkózniuk nemcsak a
megaláztatásokkal, hanem saját lelkiismeretükkel is, átélve a kor (1956)
történelmének zivatarait.

Vasvári Erika: Júdás anyja (regény-legenda), 120 old. 780 Ft
Mária és Júdás alakjainak ábrázolása jeleníti meg az evangéliumi történetet.
Mária: a gyermekére utalt anya, a mindörökké Boldogasszony és Júdás az árva,
„világ árvája”, aki a hétköznapok istentelen vívódásainak és vétkeinek
megtestesítôje. Az események hátterében egy titkos hôs szenved: Júdás anyja... 

Urbán Gyula: Kacsalaki rejtély. Képeskönyv (Grafika: Turcsány Botond,
könyvterv: Várvédy Zsuzsanna), 36 old. 1300 Ft
Nagysikerû bábelôadás – képregényben! Kacsa Klotild óvodásainak történetét
olvasni vágyó kisdiáknak és szülôknek egyaránt ajánljuk, mert a gyermek
erkölcsi érzéke szerencsésen és jó irányban alakítható az izgalmas mese
hatására.

A Tericum Kiadó ajánlata

A könyvek megrendelhetôk
Tericum Kiadó

1277 Budapest, Pf. 39
Telefon: 326-2723

Könyveink megrendelhetôk: 2013 Pomáz, Búzavirág utca 2.,
Telefon/fax: 06-26-328-491, e-mail: krater.polisz@drotposta.hu

A KRÁTER Mûhely újdonságai

Winkler Róbert:
KUTYASZORÍTÓ
A világ legvidámabb kutya-
határozója
224 oldal, tele gyönyörû kutya-
portrékkal
keménytáblás kötet
1970 Ft

Luciano De Crescenzo:
A GÖRÖG FILOZÓFIA
RENDHAGYÓ
TÖRTÉNETE
2.  javított kiadás
Az olvasó különösebb fárad-
ság nélkül ismerkedhet meg
az ókori görög filozófiával.
A kíváló olasz szerzô szóra-
koztató stílusban, anekdo-
tázva mesél a filozófusok éle-
térôl és elméleteirôl. A köny-
vet segédanyagként használ-
ják sok nyugat-európai gim-
náziumban és egyetemen.
Keménytáblás kötet, 456 oldal
1970 Ft
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Egy korábbi számunkban már
hírt adtunk a Sunbooks projekt-
rôl, melynek lényege, hogy az
egész magyar könyvpiacot a kia-
dóktól a könyvesboltokig átfogó
internet-alapú könyvkereskedel-
mi rendszert hoznak létre, lehe-
tôvé téve ezzel az egész ország
minden könyvesboltjában a ke-
reskedôk számára, hogy szinte a
teljes magyar könyvtermésbôl
válogathassanak. Az új rendszer
alapelvét tekintve nyit új utat a
magyar könyvkereskedelemben,
és emiatt számolunk be idôrôl-i-
dôre munkájuk pillanatnyi állá-
sáról. A rendszer kialakítását a
Novotrade Rt. tulajdonában le-
vô Sunbooks Kft. végzi, és ter-
mészetesen ôk fogják mûködtetni
is. A Könyvhét kérdéseire a Sun-
books Kft. két vezetôje, dr. Sós
Péter János vezérigazgató és
Nagyiván Attila ügyvezetô
igazgató válaszolt.

– A kezdetek óta változott néhány
elem a rendszer kialakításában: a
Magyar Posta Rt. lett logisztikai
partner, a számítógépes hátteret az
IBM Magyarország Kft. biztosítja,
dr. Sós Péter János néhány hónapja
még az Akadémiai Kiadó elnök-
igazgatója volt, s most a Sunbooks
Kft. új munkatársaként irányítja a
terv megvalósítását, Nagyiván At-
tila a folyamatosságot képviseli. Mi
nem változott?

Dr. Sós Péter János: – Nem
változott az alapelv, az üzleti fi-
lozófia. A könyvkereskedelmi
logisztikai rendszerünk interne-
tes alapú, business to business
kereskedelmi rendszer lesz, te-
hát nem az egyéni vásárlók ki-
szolgálására hozzuk létre, ha-
nem a könyvesboltok rendelése-
inek teljesítésére. Magyarorszá-
gon ilyen könyvkereskedelmi
rendszer nincs, ezt mi szeret-
nénk létrehozni. Ha minden
terveink szerint történik, ez év
második felében el is kezdi mû-
ködését. 

– Ha mûködik majd a rendszer, a
Napkönyv Nagykereskedelmi Áru-
ház hogyan illeszkedik bele, hogyan
módosul a funkciója?

Nagyiván Attila: – A Nap-
könyv Nagykereskedelmi Áru-

ház bezár, ugyanis a rendszer
tökéletesen helyettesíti, fölösle-
gessé teszi. Természetesen csak
akkor zár be, ha a rendszer kifo-
gástalanul mûködik, a rendszer
viszont csak akkor indul, ha
már kipróbáltan jól mûködik.
Tehát nem lesz átmeneti idô, a
rendszer azonnal felváltja az
áruházat.

– A Sunbooks Kft. Napkönyv
Áruháza jelenleg hagyományos
nagykereskedelmi módon mûködik,
vagyis a könyvesboltok beszerzôi

odamennek, kiválasztják a könyve-
ket, amelyekre szükségük van, és el-
szállítják. Ha egyik pillanatról a
másikra a Napkönyv Nagykereske-
delmi Áruház helyébe lép az új ke-
reskedelmi rendszer, vajon minden
jelenlegi partner képes lesz, akár
majd szintén egyik pillanatról a
másikra átállni az új módszerre?

N. A.: – Szerintem igen. Az új
rendszer felépítésében nagy sze-
repe van a tizenegy területi kép-
viselônknek, akik az ország kü-
lönbözô részein laknak. Az ô
feladatuk a kapcsolattartás a
környezetükben mûködô köny-
vesboltokkal, illetve kezdetben
a rendszerhez való csatlakozás
megszervezése. Egy-egy képvi-
selônkhöz mintegy másfél me-
gyényi terület tartozik. A terüle-
tükön levô boltoknak a csatla-
kozáshoz kedvezô feltételekkel
ajánljuk fel a szükséges techni-
kai hátteret, tehát a számítógé-
pet, az internet-hozzáférést, és
mindazokat a programokat,
amelyek a mûködéshez szüksé-
gesek. A nagy könyvesboltok

még feljártak Budapestre besze-
rezni a könyveket, a kisebbek vi-
szont már alig jutnak el ide, így
leginkább a kis könyvesboltok-
nak lesz elônyére az új rendszer.

S. P. J.: – Hozzáteszem még,
a tervezés során végig szem-
pont volt, hogy semmiféle kü-
lönleges, bonyolult program
ehhez ne kelljen. Tehát ha vala-
kinek megvan a legegyszerûbb
böngészô programja, máris
csatlakozni tud a rendszerhez.
Ha valakinek ez a technikai hát-
tér nem áll rendelkezésére, az
internet szolgáltató odaadja a
számítógépet, a programot havi
részletfizetés fejében, és a rész-
leteknek az összege már csupán
a fuvarköltségek csökkenésével
is megtérül.

– A könyvkereskedelem alapsé-
mája: a kiadó megjelenteti a köny-
vet, átadja a nagykereskedônek,
akinek a közvetítésével eljut a köny-
vesboltokba, ahol a vásárló megve-
heti. Tulajdonképpen a Sunbooks
Kft. új rendszere is erre a sémára
épül fel. Tehát miben új, más mégis
ez a rendszer?

N. A.: – Az új elem az, hogy
az interneten a teljes készlet,
ami a raktárunkban megtalálha-
tó, rajta lesz. Minden újdonság-
ról, elôkészületben lévô könyv-
rôl, a teljes készletrôl azonnal
információhoz juthat a könyv-
kereskedô, és ha délig megren-
del egy könyvet, az másnap már
ott lesz a boltjában. Új elem az
is, hogy ez a raktár „huszonnégy
órán keresztül” lesz nyitva, hi-
szen a rendszer számítógépére
éjjel-nappal lehet csatlakozni,
így ha akarja, napközben a ve-
vôivel törôdhet, és boltja zárása
után kényelmesen intézheti a
beszerzést. A kereskedô számá-
ra a teljes magyar könyvkínálat
most szinte elérhetetlen, mert

sehol nem találja meg együtt az
éppen forgalomban levô köny-
veket. Nálunk a teljes kínálatról
információhoz juthat majd,
mert azokat a kiadványokat is
szerepeltetni akarjuk az adatbá-
zisunkban, amelyek a Sunbooks
Kft. rendszerében valamiért ép-
pen nem kaphatók. A Sun-
books tulajdonképpen informá-
ciós szolgáltatást is nyújt, és ez
fontos, mert jelenleg éppen az
információ az, amihez igen ne-
héz hozzájutni.    

S .P. J.: – Amit mi nagyon
szeretnénk, az, hogy a könyvpi-
aci marketing fejlôdjön, és eh-
hez az új rendszerrel mi na-
gyon sokat hozzá tudunk adni.
Fogjuk tudni, az adatbázisunk
és a kapcsolatrendszerünk mi-
att, hogy milyen újdonságok,
akciók várhatók. Ezt azonnal a
partnereinknek továbbadjuk.
És még valami. Saját korábbi
kiadói tapasztalatomból tu-
dom, hogy milyen nehéz piaci
információhoz jutni. Odaad-
tuk a könyvet bizományba, az
bekerült egy fekete lyukba, az-
tán kaptunk valamikor egy fo-
gyásjelentést, amibôl csak azt
nem tudtuk, hogy hol, mennyi,
kinek… és hogy az egész igaz-
e. Ebben a rendszerben a kiadó
akár naponta pontosan láthat-
ja, hogy melyik könyvesbolt
mennyit vett egy hete, mennyi
van nála most, tehát pontosan
tudja mérni, hogy területen-
ként, idôszakonként, könyves-
boltonként, boltlánconként
hol van a könyve, mennyi fo-
gyott, mennyi van a raktárban.
Tehát a marketingmunkáját va-
lódi tényekre tudja majd ala-
pozni. Ami még nagyon fon-
tos: eddig a könyvpiac kínálat
hajtotta piac volt, most pedig
itt a lehetôség, hogy átváltoz-
zon kereslet hajtotta piaccá.
Az, hogy minden könyv ott le-
gyen az ország minden köny-
vesboltjában fizikailag, vagy
azonnali szállításra megrendel-
hetôen, az ennek a rendszernek
a beindulásával rutinszerû, gé-
pies bizonyosság lesz. Mi ma-
rad? Az, hogy jó volt-e a kiadás
melletti döntés? Jól készítették-
e el a könyvet? Tisztességes
marketingmunkát végeztek-e?
Ez már mind a kiadó ügye. A
rendszer lehetôvé teszi a kia-
dóknak, hogy minden energiá-
jukat erre fordíthassák.

K.J.

A Sunbooks projekt
Interjú dr. Sós Péter Jánossal
és Nagyiván Attilával
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SZAKKÖNYVÁRUHÁZAK
Infotéka Könyvesbolt
1088 Budapest, Rákóczi út 27/b
Telefon/fax: 338-2739
E-mail: muszaki.konyvaruhaz@lira.hu
Iskolacentrum
1051 Budapest, Október 6. u. 9.
Telefon: 332-5595
Fax: 311-1876
Mediprint Könyvesbolt
1053 Budapest, Múzeum krt. 17.
Telefon: 317-4948, fax: 484-0023
E-mail: mediprint@lira.hu
Mûszaki Könyváruház
1061 Budapest, Liszt Ferenc tér 9.
Hermész Díjas Könyvesbolt
Telefon: 342-0353
Fax: 342-1317
E-mail: muszaki.konyvaruhaz@lira.hu
Technika Könyvesbolt
1114 Budapest, Bartók Béla út 15.
Telefon/fax: 466-7008

MINDEN AMI ZENE
Kodály Zoltán Zenemûbolt,
Antikvárium és Hangszerbolt
1053 Budapest, Múzeum krt. 21.
Telefon/fax: 317-3347
E-mail: kodaly@lira.hu
Rózsavölgyi és Társa Zenemûbolt
Hermész Díjas zenemû- és könyvesbolt
1052 Budapest, Szervita tér 5.
Telefon: 318-3312,
fax: 318-3500
E-mail: rozsavolgyi@lira.hu

MAGVETÔ HÁLÓZAT
3300 Eger
Bajcsy-Zs. u. 2.
Telefon/fax: 36/312-039
9021 Gyôr
Arany János u. 3.
Telefon/fax: 96/319-760
2000 Szentendre
Fô  tér 5.
Hermész Díjas könyvesbolt
Telefon/fax: 26/311-245

3900 Szerencs
Rákóczi út 82.
Telefon: 60/306-791,
fax: 47/362-631

FÓKUSZ KÖNYVÁRUHÁZAK

1072 Budapest, Rákóczi út 14.
Hermész Díjas könyvesbolt
Telefon: 268-1103,
fax: 267-9789
E-mail: fokusz.budapest@lira.hu
4026 Debrecen
Hunyadi u. 8-10.
Hermész Díjas Könyvesbolt
Telefon: 52/ 322-237
Fax: 52/416-091
E-mail: fokusz.debrecen@lira.hu
3530 Miskolc
Széchenyi u. 7.
Telefon/fax: 46/348-496
E-mail: fokusz.miskolc@lira.hu
7620 Pécs
Jókai u. 25.
Hermész Díjas könyvesbolt
Telefon: 72/312-825,
fax: 72/314-988
E-mail: fokusz.pecs@lira.hu
6720 Szeged
Tisza L. krt. 34.
Hermész Díjas könyvesbolt
Telefon/fax: 62/420-624
E-mail: fokusz.szeged@lira.hu

A legnagyobb választék

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

k ö n y v á r u h á z
w w w . f o k u s z o n l i n e . h u

e-mail: info@fokuszonline.hu

kék szám: 06-40-FOKUSZ (365879)

Varga Domokos: Édesanyám sok szép szava (Kis magyar századelô)
A hajdani Magyar Mariska öt évvel halála után, századik születésnapja éjjelén
vall író fiának gyerek- és lánykoráról, egészen a nászéjszakájáig.
Szellemárnyként már nem köti se tapintat, se szégyen: nyíltan beszélhet a
múlt századelô karnyújtásnyi közelségbe hozott magyar kisvárosáról, s
benne családjáról, önmagáról. Varázslatosan valóságos és izgalmas könyv ez,
úgyszólván letehetetlen.
A/5-ös formátum, kartonborító, 256 oldal, 1180 Ft

Bárány Tamás: Zsibvásár
E kötet félperceseit Márai Sándor Füves-könyvének darabjaihoz és Örkény
István egyperces novelláihoz hasonlíthatjuk. Meglepô és megkapó szemlélet,
mélység és magasság, komolyság meg játékosság, s hozzá frappáns
szellemesség jellemzi a három ciklus kilencven kurta írásmûvét. A kifogy-
hatatlan érdeklôdésû író gazdag panorámát tár olvasói elé a szocializmusnak
becézett államkapitalizmusról, a rendszerváltás, majd a polgári beren-
dezkedés idejébôl.
A/5-ös formátum, kartonborító, 152 oldal, 780 Ft

Hendi Péter: Rekviem egy jogászért
Élvezetes, irodalmi értékû olvasmány az inkább csak Nyugaton ismert Hendi
Péter elsô hazai kötete. Tér- és idôbeli utazásra invitálja olvasóit. A hatvanas
évek világának virtuális ábrázolása után a szerzô Göteborgból, Münchenbôl
és Genfbôl térképezi fel, való, elképzelt és abszurd elemek felhasználásával,
a mindig Magyarországra visszavezetô emlékeit.
A/5-ös formátum, keménytáblás borító, 336 oldal, 1200 Ft

Ottlik Tivadar: Túszul ejtett sóhajtások
A török, német, ruszki horda /mi megmaradt, azt mind széthordta./ Jön sok
pénz, ára is jön számos/ de a magyar megint napszámos./ Új úr, új ár, jön-
jön új horda... – sóhajt Széttördelt haza címû versében, reménytelenül-
reménykedve a költô. Nem túlvilági mennyországra, hanem evilági feltá-
madásra, a magyar nép boldogabb mindennapi életére vágyakozik második
kötete verseiben Ottlik Tivadar, (civilben „leszerelt” katonatiszt).
A/5-ös formátum, kartonborító, 108 oldal, 720 Ft

Kiadványaink megrendelhetôk a kiadóban
4010 Debrecen, Egyetem tér 1.

Tel.: 52/512-900/2583, 2584, fax: 2583

DEBRECENI EGYETEM
KOSSUTH EGYETEMI KIADÓ

ÜNNEPI KÖNYVHETI AJÁNLATUNK

A Hét Krajcár Kiadó ajánlatai
Cím: 1062 Budapest, Bajza u. 18. T.: 34-28-146, fax: 32-13-419

Tapasztalt mûszaki szerkesztô munkát keres. Könyvek
szerkesztésében, elôkészítésében, nyomdai elôállításában
és országos terjesztésében nagy gyakorlattal. Érdeklôdni a
szerkesztôségben.

MMuunnkkáátt  kkeerreess

Csoóri Sándor: A jövô szökevénye
A most hetvenéves Csoóri Sándor elôtt tiszteleg a kiadó
gyûjteményes kötetének kiadásával.
Terjedelem: 628 oldal, B/5, kötött, ára: 1600 Ft

In honorem Tamás Attila
Az irodalomtörténész 70. születésnapja alkalmából összeál-
lított kötet.
Terjedelem: 480 oldal, B/5, kötött, ára: 1000 Ft

Nemzetiségi magyar irodalmak az ezredvégen
Csokonai Könyvtár-sorozat, 20. kötet.
Tanulmányok, pályaképek, mûelemzések.
Terjedelem: 564 oldal, A/5, fûzött, ára: 750 Ft

Nagy Gáspár: Szabadrabok
Egybegyûjtött versek, 3. kiadás
Terjedelem: 532 oldal, B/5, fûzött, ára: 1300 Ft
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AA
AAcchhss  KKáárroollyynnéé:: Az Ormánság szerelme-

se. Írások Kiss Gézáról. Pro Pannonia.
(Pannónia könyvek) 
ISBN: 963-9079-45-6 kötött: 990 Ft 

AA  hháázz  ttoovváábbbb  ééppüüll.. Animula K. – M. Pszi-
chodráma Egyes. – Pszichodráma Int.
Európáéet M. Egyes. (Pszichodráma a
gyakorlatban 4.) 
ISBN: 963-408-151-7 fûzött: 1100 Ft 

AA  kkéérrddéésseess  cciivviilliizzáácciióó.. Helikon – Korri-
dor. 
ISBN: 963-208-648-1 fûzött: 1400 Ft 

AA  kköözziiggaazzggaattáássii  eelljjáárrááss  sszzaabbáállyyaaii.. Kom-
mentár a gyakorlat számára. HVG-O-
RAC
ISBN: 963-8213-19-1 fûzött: 15008 Ft 

AAnnddrréé,,  CChhrriissttoopphhee:: A félénkség. Osiris.
(Osiris zsebkönyvtár) 
ISBN: 963-379-752-7 kötött: 1500 Ft 

AAnnttaallffyy  IIssttvváánn:: Április bolondja. [Mesék,
gyermekversek és fordítások].Háziny., 
ISBN: 963-86000-2-0 fûzött: 650 Ft 

AA  ppsszziicchhooddrráámmaa  ccssooppoorrtt.. Válogatás a ha-
zai szakirodalomból. Animula K.  (Soro-
zat a csoportról 3.) 
ISBN: 963-408-163-0 fûzött: 1380 Ft 

AA  ttáápplláállkkoozzááss  eeggéésszzssééggkköönnyyvvee
Kossuth. 
ISBN: 963-09-4103-1 kötött: 4500 Ft 

AA  ttáárrssaaddaallmmii  ttrraauummaattiizzáácciióó  hhaattáássaaii  ééss
ppsszziicchhootteerrááppiiáájjáánnaakk  ttaappaasszzttaallaattaaii.. Kon-
ferencia: Budapest, 1998. november
13–15., Animula K. 
ISBN: 963-408-132-0 fûzött: 1380 Ft 

AA  tteerrmméésszzeett  rroommlláássaa,,  aa  rroommllááss  tteerrmméésszzee--
ttee.. Magyarország. Föld Napja Alapít-
vány. 
ISBN: 963-00-2923-5 fûzött: 1000 Ft 

AAzz  éérrttéékkppaappíírrttöörrvvéénnyy:: 2.sz. pótlapcso-
mag. Kommentár a gyakorlat számára.
Budapest, HVG-ORAC. 
ISBN: 963-9203-12-2 fûzetlen: 1568 Ft 

BB
BBáábboossiikk  IIssttvváánn:: A nevelés elmélete és

gyakorlata. [Egyetemi-fôiskolai tan-
könyv]. 2. kiad., Nemz. Tankvk. 
ISBN: 963-19-0918-2 fûzött: 1568 Ft 

BBaajjoommii--LLáázzáárr  PPéétteerr:: Közszolgálati rádió-
zás Nyugat-Európában. Új Mandátum.
Membrán könyvek 6.) 

ISBN: 963-9158-74-7 fûzött: 1200 Ft 
BBáálliinntt  ÉÉvvaa,,  VV..:: Kövek és kavicsok. Filum. 

ISBN: 963-8347-80-5 fûzött: 990 Ft 
BBáálliinntt  MMiihháállyy:: Elsôdleges szeretet és

pszichoanalitikus technika. 2. Animula
K. (A pszichoterápia klasszikusai) 
ISBN: 963-408-118 fûzött: 

BBáálliinntt  MMiihháállyy:: Elsôdleges szeretet és
pszichoanalitikus technika.1. Animula
K. (A pszichoterápia klasszikusai) 
ISBN: 963-408-117 fûzött: 2400 Ft (1-2.) 

BBaarroonn--CCoohheenn,,  SSiimmoonn  ––  BBoollttoonn,,  PPaattrriicckk::
Autizmus. Osiris. (Osiris zsebkönyvtár) 
ISBN: 963-379-751-9 kötött: 1500 Ft 

BBaassaarraa,,  SSvveettiissllaavv:: Feljegyzések a bicik-
listákról. Regény. JAK – Osiris. (JAK vi-
lágirodalmi sorozat) 
ISBN: 963-379-825-6 kötött: 1500 Ft 

BBeennddeettzz  MMóórriicc:: A grafológia könyve. Szu-
kits. (Grafológia-sorozat) 
ISBN: 963-9278-24-6 fûzött: 890 Ft 

BBeennddeettzz  MMóórriicc:: Grafológia a gyakorlat-
ban. Íráselemzés mindenkinek. Szu-
kits. (Grafológia-sorozat) 
ISBN: 963-9278-26-2 fûzött: 990 Ft 

BBeennnneett,,  EE..  AA..:: Az igazi Jung. Animula
Egyes. 
ISBN: 963-408-119-3 fûzött: 1260 Ft 

BBeerrnnee,,  EErriicc:: Emberi játszmák. 5. kiad.
Háttér. (Lélekkontroll) 
ISBN: 963-8128-72-0 fûzött: 798 Ft 

BBoorrsszzéékkiinnéé  RRéétthhááttii  ÁÁggnneess:: Az én reform-
konyhám. 3. bôv., jav. kiad. Gladiátor.
(A hagyományos és mai magyar kony-
ha szakácskönyvei 2.) 
ISBN: 963-8043-43-1 kötött: 980 Ft 

BBrraaddlleeyy,,  NNeeiill:: Az XML-kézikönyv. Szak K.
ISBN: 963-9131-21-0 fûzött: 5900 Ft 
BBrreeuueerr,,  HHaannss:: Atlasz. 6. Kémia. 2. jav. ki-

ad., Athenaeum. 
ISBN: 963-9261-24-6 kötött: 3980 Ft 

BBrruunnttoonn,,  PPaauull:: A Himalája titkai. Szukits. 
ISBN: 963-9278-27-0 fûzött: 1090 Ft 

BBrruunnttoonn,,  PPaauull:: Egyiptom titkai. Szukits. 
ISBN: 963-9278-25-4 fûzött: 1090 Ft 

BBuuddaa  BBééllaa:: A pszichoterápia alapkérdé-
sei. Kapcsolat és kommunikáció a pszi-
choterápiában: válogatott tanulmá-
nyok. 2., bôv. kiad. , Orsz. Alkohológiai
Int. – Ter. Ált. Megelôzô Addiktológiai
Szakgondozásért Alapítvány. 
ISBN: 963-03-9302-6 fûzött: 1680 Ft 

BBuuddaappeesstt  ééss  kköörrnnyyéékkee.. Nagy-Budapest,
88 Budapest környéki település, 73 bu-

dapesti lakótelep, 4 budapesti temetô
térképével: atlasz = atlas = atlas M.
1:20 000. Cartographia. 
ISBN: 963-352-248-X CM fûzött: 2400 Ft 

BBuuddóó  ÁÁggoossttoonn:: Kísérleti fizika. 1. köt. Me-
chanika, hangtan, hôtan. 15. kiad. 
ISBN: 963-19-0865-8 kötött: 2561 Ft 

CC
CCaappuuzzzzoo,,  MMiicchhaaeell  ––  CCaappuuzzzzoo,,  TTeerreessaa

BBaanniikk:: Megható macskatörténetek. No-
vella. 
ISBN: 963-7953-34-5 kötött: 1290 Ft 

CCaasseemmeenntt,,  PPaattrriicckk:: Páciensektôl tanulva.
Animula Egyes. 
ISBN: 963-408-123-1 fûzött: 1450 Ft 

CChheevvaalllliieerr,,  AAnnddrreeww:: Hypericum. A termé-
szetes antidepresszáns és sokoldalú
gyógyír. Jószöveg Mûhely. (A termé-
szet orvosságai) 
ISBN: 963-9134-31-7 fûzött: 1250 Ft 

CChhrriissttiiee,,  AAggaatthhaa:: Távol telt tôled tava-
szom. HungaLibri. (Hunga-könyvek) 
ISBN: 963-9021-85-7 fûzött: 998 Ft 

CCoonnnneellllyy,,  MMiicchhaaeell:: Fekete hang. JLX. 
ISBN: 963-305-119-3 fûzött: 1180 Ft 

CCrrooiissssaanntt,,  JJoo::  A test a szépség templo-
ma. Boldogság Katolikus Közösség. 
ISBN: 963-00-2449-7 fûzött: 690 Ft 

CCuunneemmoottoo  JJaammaammoottoo:: Hagakure. A sza-
murájok kódexe. Szenzár. (Harcosok
ösvényén) 
ISBN: 963-85971-6-X kötött: 2700 Ft 

CCuusshhiinngg,,  GGeeoorrggee  FF..:: The passionate out-
sider. Studies on Hungarian literature.
Corvina. 
ISBN: 963-13-4818-0 fûzött: 2500 Ft 

CCzzeelllláárr  KKaattaalliinn:: Élôk, holtak, istenek há-
za. Filum. 
ISBN: 963-8347-83-X kötött: 1200 Ft 

CCss
CCssaallááddii  ppaattiikkaa  22000000.. Gyógyszerismertetô

mindenkinek. K.u.K. K. 
ISBN: 963-9173-46-0 kötött: 980 Ft 

CCssoonnggrráádd  mmeeggyyee..  Térkép. Map. Karte. M.
1:125 000. Fibrás-Térkép Stúdió. 
ISBN: 963-00-2554-X 350 Ft 

CCssoonnggrráádd  mmeeggyyee  ttuurriisszzttiikkaaii  kkaallaauuzz  ééss  ttéérr--
kkéépp.. Fibrás-Térkép Stúdió. 
ISBN: 963-00-2554-X fûzött: 800 Ft 

CCssoorrbbaa  PPiirroosskkaa:: A kesztyû. Stílusgyakor-
latok. Szeptember K. 

ISBN: 963-85429-0-X fûzött: 590 Ft 
CCssoorrbbaa  PPiirroosskkaa:: Az én tankönyvem. 2. A

vers. Szeptember K.
ISBN: 963-04-1904-1 fûzött: 990 Ft 

CCssoorrbbaa  PPiirroosskkaa:: Az én tankönyvem. 3.
Mûnemek és mûfajok. Szeptember K.
ISBN: 963-04-1904-1 fûzött: 1500 Ft 

CCssoorrbbaa  PPiirroosskkaa:: Csókolom, jól megnôt-
tem! Szeptember K. 
ISBN: 963-85429-3-4 fûzött: 590 Ft 

CCssoorrbbaa  PPiirroosskkaa:: Irodalomtörténet. 1. A
kezdetektôl a 19. század második felé-
ig. Szeptember K. 
ISBN: 963-85429-1-8 fûzött: 1980 Ft (1 – 2.)

CCssoorrbbaa  PPiirroosskkaa::  Irodalomtörténet. 2. A
19. sz. második felétûl napjainkig.
Szeptember K.
ISBN: 963-85429-2-6 fûzött: 

CCssoorrbbaa  PPiirroosskkaa:: Segítség, felnövök!
Szeptember K. 
ISBN: 963-85429-4-2 fûzött: 590 Ft 

CCssoorrbbaa  SSiimmoonn:: Hogyan. Animula Egyes. 
ISBN: 963-408-130-4 fûzött: 1200 Ft 

CCssuuddaayy  JJeennôô  ––  SScchhöönnhheerrrr  GGyyuullaa:: Nagy
képes világtörténet. 6. köt. A középkor.
3. rész. A középkori intézmények bom-
lása és a renaissance. Hasonmás kiad.
Babits K. 
ISBN: 963-9272-10-8 kötött: 4000 Ft 

DD
DDaarrvvaassii  LLáásszzllóó:: Szerezni egy nôt. Hábo-

rús novellák.Jelenkor. 
ISBN: 963-676-230-9 kötött: 1200 Ft 

DDeeffooee,,  DDaanniieell:: Bob kapitány. Mágus.
(Könyvfalók könyvtára) 
ISBN: 963-8278-77-3 fûzött: 550 Ft 

DDoonnáásszzyy  FFeerreenncc:: Egy magyar diák élete
Mátyás király korában. Korona. (Törté-
nelem – irodalom – ifjúság) 
ISBN: 963-9191-54-X kötött: 1190 Ft 

DDrraappeerr,,  RRooss  ––  GGoowweerr,,  MMyyrrnnaa  ––  HHuuffffiinngg--
ttoonn,,  CCllaarree::  Családterápiás oktatókönyv.
Animula K. 
ISBN: 963-408-178-9 fûzött: 1450 Ft 

DDuuffkkaa,,  JJaarroossllaavv:: Fûtési módok házban,
lakásban. Cser K. (Mestermunka)
ISBN: 963-9003-78-6 fûzött: 1494 Ft 

EE
EEcckkhhaarrtt  FFeerreenncc:: Magyar alkotmány- és

jogtörténet. Osiris. (Millenniumi magyar
történelem.) 

Meg jelent könyvek
2000. április 21–május 4.

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 talál-
ható 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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Batu Attila: Mona Lisa bajusza
kisregények, 1350 Ft
A Mona Lisa bajusza regényes monográfia a századelô zajos
mûvészeti irányzatáról, a szürrealizmusról, és Marcel Duchamp-ról,
meg a híres Mona Lisa-persziflázsról. Gyilkos humor, egészséges
önirónia jellemzi ezeket az írásokat.

Efraim Kishon: Kész színház
karcolatok,  Hideg János fordítása, 1600 Ft
A szerzôrôl nem tudható bizonyosan: a színház belsô (mondhatni,
belterjes) világát vagy a nézôket ismeri-e jobban. Mindenesetre jelen
írásaiból világosan kiderül, mindkettôrôl eleget tud ahhoz, hogy
megszokott csufondáros stílusában leszedje a keresztvizet errôl a
különös intézményrôl.

Tandori Dezsô: Ködös Iker
novellák, 1600 Ft
A szerzô ezúttal megindítóan ôszinte, drámai erejû rövidebb írásokat
és hangjátékokat (irgalmatlan történeteket – amint ô fogalmaz – )
kínál olvasóinak. Apró napi – fôleg gondolati – helyzetjelentések
gazdagítják az anyagot. Az írásmûvek jól példázzák Tandori
senkiéhez sem hasonlítható, némiképp szabad asszociációs, mégis a
való világ eseményeire épülô mûvészetét.

Kertész Ákos: A tisztesség ára
regény, 1600 Ft
Lényegében a Fenyô-gyilkosság története, írói ötletekkel kiegészítve.
A cselekmény fontos mozzanata, hogy a nyomozást roma rendôrtiszt
vezeti, így a magyar cigányság kérdése – fôleg a rendôrség, a bûnözés
szempontjából – válik hangsúlyossá a regényben.

Jorge Semprun: Tündöklô nyaraink gyors tüze...
emlékirat, Szoboszlai Margit fordítása, 1600 Ft
A szerzô ezúttal kamaszkorára emlékezik vissza, a címben szereplô
Baudelaire-sor jegyében. Elmeséli a spanyol polgárháború miatti
számûzetés keserves idôszakát, az elsô franciaországi élményeket, a
Párizzsal, a francia nyelvvel, irodalommal, a nôkkel való ismerkedés,
a férfivá érés izgalmas idôszakát.

Szécsi Magda: Pogány tûz
meseregény, 1100 Ft
Szécsi Magda könyve izgalmas cselekményû, költôi képekben
bôvelkedô írás. Gyermekeknek és felnôtteknek egyaránt tanulságos a
történet, mely a szeretet és a szerelem erejét mutatja be a romboló,
értelmetlen gonoszsággal szemben.

REQUIEM ÉS BÚCSÚ
Egy kötetbe kapcsolva jelenik meg a Requiem egy hadseregért és a Búcsúpillantás címû sikerkönyvek,

más, e témakörhöz kapcsolódó tanulmányokkal együtt.
Ára: 2300 Ft

DRÓTMESÉK
A MATÁV telefonos meseszolgálatának archívumából
Válogatás magyar mesékbôl CD megjelenéssel együtt.

Ára: 2700 Ft

HOMMAGE Á TANÁR ÚR
A 75 éves Nemeskürty Istvánt köszöntik barátai, mûvészek, tanítványok, ismert közéleti személyiségek.

Ára: 2000 Ft

A kötetek megvásárolhatók az ismert fôvárosi könyvesboltokban.

A Széphalom Könyvmûhely kínálatából

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

A magyar irodalom
évkönyve, 1999

(Szerkeszti
Buda Attila)

1400 Ft

Jókai Anna:
4447

Tartozik
és követel

(életmûkiadás)
2200 Ft

Várkonyi Nándor:
Varázstudomány, II.
– A rejtett ember –

3500 Ft
Tatay Sándor:

Meglepetéseim könyve –
Lôdörgések kora

(két önéletrajzi regény
az életmûsorozat

elsô kötete)
1690 Ft 

Kiss Benedek –
Mezey Katalin –

Utassy József:
Furcsa világ

(gyermekversek) 
Rényi Krisztina

illusztrációival, 980 Ft

Lakatos Menyhért:
Füstös képek

(regény)
1790 Ft

Az Ab Ovo Kiadó könyvheti könyvei

A könyvek megrendelhetôk:
Ab Ovo Kiadó 1399 Budapest, Pf. 701/278

Telefon: 329-0306

Szabad Tér Kiadó
1525 Budapest, Pf. 95, Tel./fax: 3560-998, E-mail: open.air.theater@mail.datanet.hu

Készülünk az Ünnepi Könyvhétre!
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ISBN: 963-379-683-0 kötött: 2280 Ft
EEggaann,,  DDeessmmoonndd:: Válogatott versek. Shark

Print. (Editio plurilingua 2000/7.) 
ISBN: 963-85993-7-5 fûzött: 900 Ft 

EEmmlléékkkköönnyyvv  ggaalláánnttaaii  ééss  ffrraakknnóóii  ggrróóff  EEsszz--
tteerrhháázzyy  KKáárroollyy  eeggrrii  ppüüssppöökk,,  PPááppaa  vváárrooss
ffööllddeessuurraa,,  mmeeccéénnáássaa  ééss  ééppíítttteettôôjjee  hhaalláá--
lláánnaakk  kkééttsszzáázzaaddiikk  éévvffoorrdduullóójjaa  ttiisszztteelleettéé--
rree.. A pápai Kastélyban 1999. szeptem-
ber 11-én elhangzott elôadások szer-
kesztett szövege. Önkormányzat – Pá-
pai Mûveltört. Társ. (A Pápai Mûvelôdé-
störténeti Társaság kiadványai 11.) 
ISBN: 963-03-9543-6 fûzött: 667 Ft 

EErrddeeyy  SSáánnddoorr::  A recski tábor rabjai. 6. ki-
ad., Püski. 
ISBN: 963-9188-60-3 fûzött: 1250 Ft 

......ééss  aakkiikk  mmáásstt  hhiisszznneekk??  Hívek és egyhá-
zak egymásról. Balassi. 
ISBN: 963-506-331-8 fûzött: 1500 Ft 

FF
FFooggllaallkkoozzáásstteerrvveezzeetteekk  ggyyûûjjtteemméénnyyee.. Al-

ternatív pedagógia: humanisztikus isko-
laprogram kiadványai. (2.) 
ISBN: 963-641-700-8 fûzött: 1350 Ft 

FFoouullkkeess,,  SS..  HH..:: A csoportanalitikus pszi-
choterápia módszere és elvei. Animula
K. (A pszichoterápia klasszikusai) 
ISBN: 963-408-175-4 fûzött: 1620 Ft 

FFrraannkk,,  LLeeoonnhhaarrdd:: Jézus tanítványai.
K.u.K. K. (Unikum könyvek) 
ISBN: 963-9173-51-7 kötött: 1300 Ft 

FFrreeggee,,  GGoottttlloobb:: Logikai vizsgálódások.
Válogatott tanulmányok. Osiris (Osiris
könyvtár.) 
ISBN: 963-379-630-X fûzött: 1400 Ft 

FFüürr  LLaajjooss:: A berceli zenebona, 1784. Kí-
sérlet a történelmi pillanat megragadá-
sára. Osiris. (Osiris mikrotörténelem) 
ISBN: 963-379-675-X fûzött: 1680 Ft 

GG
GGááddoorr  BBééllaa:: Néhány elsô szerelem törté-

nete. K.u.K. K. (Unikum könyvek) 
ISBN: 963-9173-52-5 kötött: 1300 Ft 

GGáárrddoonnyyii  GGéézzaa::  A lámpás. Fekete Sas. 

ISBN: 963-8254-78-5 fûzött: 430 Ft 
GGeeddéénnyyiinnéé  GGaaááll  ZZssuuzzssaannnnaa:: Két pályám

emlékezete. Fekete Sas. 
fûzött: 890 Ft 

GGiiffffoorrdd,,  CClliivvee:: Zsonglôrködés. Holló. 
ISBN: 963-9202-97-5 fûzött: 749 Ft 

GGiippsszz  EElleekk:: Autós viccek. Betûvarázs Kft. 
ISBN: 963-00-2937-5 fûzött: 392 Ft 

GGlleeiicckk,,  JJaammeess:: Káosz. Egy új tudomány
születése. 2. kiad. , Göncöl. 
ISBN: 963-9183-14-8 kötött: 1990 Ft 

GGooooddaallll,,  JJaannee  ––  BBeerrmmaann,,  PPhhiilllliipp:: Amíg
élek, remélek. Lelki utazás. Athenaeum
2000. 
ISBN: 963-9261-20-3 kötött: 1990 Ft 

GGeerraa  JJuuddiitt:: A hétköznapi világ bûvölete.
Tanulmányok a holland festészet és iro-
dalom kapcsolatáról a századfordulón és
a harmincas években. ELTE Eötvös K. 
ISBN: 963-463-316-1 kötött: 4720 Ft 

GGiillbbeerrtt,,  MMaarrttiinn:: Izrael története. Pannoni-
ca. 
ISBN: 963-9252-09-3 kötött: 3990 Ft 

GGóóssyy  MMáárriiaa:: Pszicholingvisztika. Corvina.
(Egyetemi könyvtár) 
ISBN: 963-13-4858-X fûzött: 2700 Ft 

GGoottttmmaann,,  JJoohhnn  MM..  ––  SSiillvveerr,,  NNaann:: A boldog
házasság hét titka. Gyakorlati útmutató.
Vince. 
ISBN: 963-9192-63-5 kötött: 1995 Ft 

GGrriimmmm,,  JJaakkoobb  ––  GGrriimmmm,,  WWiillhheellmm  ––  AAnnddeerr--
sseenn,,  HHaannss  CChhrriissttiiaann:: A békakirály.
Klasszikus mesék. Urbis Kvk. 
ISBN: 963-9291-00-3 kötött: 1050 Ft 

GGrriisscchhkkee,,  EEvvaa--MMaarriiaa:: Nôi vizelettartási
problémák. Információk és tanácsok.
Golden Book. 
ISBN: 963-8232-29-3 fûzött: 990 Ft 

HH
HHaalláásszz  LLáásszzllóó:: Az értelmezés változásai.

Csokonai. (Alföld könyvek 5.) 
ISBN: 963-260-146-7 fûzött: 750 Ft 

3300  éévv  aa  FFôôvváárroossii  NNeevveellééssii  TTaannááccssaaddóókk--
bbaann.. [Születésnapi köszöntô]. FPI. 
ISBN: 963-501-175-X fûzött: 896 Ft 

HHeellyyeessíírráássii  ttaannááccssaaddóó.. A magyar nyelv
helyesírása és nyelvtana: [helyesírási
szótárral bôvített kiadás]. Könyvmíves
Kvk. 
ISBN: 963-9262-09-9 kötött: 1750 Ft 

HHeerrmmaannnn  IImmrree:: Perverzió és muzikalitás.
Adalékok a perverzió dinamikájához.
Animula K. 
ISBN: 963-408-173-8 fûzött: 1080 Ft 

HHoollaann,,  VVllaaddiimmíírr:: Éjszaka Hamlettel. Kalli-
gram. 
ISBN: 80-7149-340-6 kötött: 1000 Ft 

JJ
JJiinn,,  HHaa:: Várakozás. Ulpius-ház. (Ulpius-

ház könyvek) 
ISBN: 963-85931-6-4 fûzött: 1180 Ft 

JJuuhháásszz  IIssttvváánn:: Kecskemét város temetôi.
Print 2000 Kft. 
ISBN: 963-03-8841-3 kötött: 1500 Ft 

JJuulliiaann  RRiiaa:: A szenvedély sodrában. One
woman story. Duplex Kvk. 
ISBN: 963-85986-1-1 fûzött: 900 Ft 

KK
KKaanniizzssaa  JJóózzsseeff:: Otthonra találva. Váloga-

tott versek. Krúdy Irod. Kör. 
ISBN: 963-8082-20-8 fûzött: 917 Ft 

KKáánnyyááddii  SSáánnddoorr:: There is a land. Selected
poems. Corvina. 
ISBN: 963-13-4904-7 fûzött: 1600 Ft 

KKaarriinntthhyy  FFrriiggyyeess:: Betegek és orvosok.
Szukits. (Meglepetés könyvek) 
ISBN: 963-9151-08-4 kötött: 1090 Ft 

KKaarriinntthhyy  FFrriiggyyeess::  Így írtok ti. Irodalmi kari-
katúrák. Háttér. 
ISBN: 963-8128-53-4 fûzött: 798 Ft 

KKaarriinntthhyy  FFrriiggyyeess:: Tanár úr kérem. Képek
a középiskolából. Háttér. 
ISBN: 963-8128-52-6 fûzött: 798 Ft  

KKaarrttaall  ZZssuuzzssaa:: Vesztesek történelem-
könyve. Tárcák. Fekete Sas. 
ISBN: 963-8254-77-7 fûzött: 989 Ft 

KKaauuffbbeeuurreenn.. Deutsch für Anfänger [hang-
kazetta]. [S.l.] 
999 Ft 

KKeelleeccsséénnyyii  LLáásszzllóó::  A szabadság enyhe
mámora. Ottlik Géza életei. Magvetô
ISBN: 963-14-2185-6 fûzött: 1490 Ft 

KKeellllyy,,  SStteevvee  CC..:: Gudrun, a katona. Bíró. 
ISBN: 963-9289-02-7 fûzött: 650 Ft 

KKeennnnaarrdd,,  DDaavviidd  ––  RRoobbeerrttss,,  JJeeffff  ––  WWiinntteerr,,

DDaavviidd  AA..:: Csoportanalitikus beavatkozá-
sok. Animula K. 

ISBN: 963-408-134-7 fûzött: 1380 Ft 
KKiirráállyy  KKáárroollyy:: Nyílt kártyákkal. 2. Az ön-

rendelkezés útja. Duplex. 
ISBN: 963-85986-3-8 fûzött: 2500 Ft 

KKiissss  MMaarrggiittaa:: A magyar biblia hôskora. A
szerémi tragédiától a vizsolyi diadalig.
Logos Grafikai Mûhely. (A Jugoszláviai
Magyar Mûvelôdési Társaság kiskönyv-
tára. 8.) 
ISBN: 86-82043-60-2 fûzött: 950 Ft 

KKiisszzeellyy  GGáábboorr:: A leleplezett sza-
badkômûvssség. Korona. 
ISBN: 963-9191-48-5 kötött: 2450 Ft 

KKoollaakkoowwsskkii,,  LLeesszzeekk:: Isten nem adósunk
semmivel. Néhány megjegyzés Pascal
hitérôl és a janzenizmusról. Európa. 
ISBN: 963-07-6750-3 kötött: 2200 Ft 

KKoossáárryy  DDoommookkooss:: Bevezetés Magyaror-
szág történetének forrásaiba és irodal-
mába. I. l. Általános rész: könyvtárak és
bibliográfiák. Osiris. 
ISBN: 963-379-780-2 kötött: 2980 Ft 

KKöötthhee,,  RRaaiinneerr:: Kémia. Tessloff és Babilon.
(Mi micsoda 58.) 
ISBN: 963-9182-30-3 kötött: 1650 Ft 

KKoovvááccss  AAnnddrrááss  FFeerreenncc:: Kompletórium.
Válogatott és új versek, 1977-1999.Je-
lenkor. 
ISBN: 963-676-223-6 kötött: 1800 Ft 

KKoovvááccss  GGáábboorr:: Kik voltak a Pogányok?.
Eto-Print. 
ISBN: 963-85905-1-3 fûzött: 672 Ft

KKoozzmmaa  MMáárriiaa:: Idôvallató. Babits. (Korjel-
lemzô magyar próza / 1945–1990) 
ISBN: 963-9272-11-6 kötött: 2100 Ft 

KKrroocckkooww,,  CChhrriissttiiaann  vvoonn:: Churchill. Korrajz
a 20. századról. Gabo.
ISBN: 963-8009-97-7 kötött: 1990 Ft 

KKuubbaasssseekk  JJáánnooss:: A Himalája magyar re-
metéje. Kôrösi Csoma Sándor életútja
kortörténeti és földrajzi háttérrel. M.
ôstört. Kut. és K. 
ISBN: 963-03-7625-3 kötött: 2000 Ft 

KKuubbaasssseekk  JJáánnooss:: Hungarian hermit of the
Himalaja. The life of Sándor Kôrösi Cso-
ma against a contemporary historical
and geographical backdrop. M. ôstört.
Kut. és K.,
ISBN: 963-03-8612-7 kötött: 2600 Ft 

KKuuhhnn,,  MMiicchhaaeell:: 2000 x egyperces teszt:
német nyelvtan. [Villámfeladatok sza-
bad perceinkre]. Cser K. (Aktív tesztek) 
ISBN: 963-9003-80-8 fûzött: 998 Ft 

LL
LLaawwrreennccee,,  SSuussaann:: 2000 x egyperces

teszt: angol nyelvtan. [Villámfeladatok
szabad perceinkre]. Cser K. (Aktív tesz-
tek) 
ISBN: 963-9003-81-6 fûzött: 998 Ft 

LLiinn,,  JJaammii::  Feng shui illatok. A test, a lélek,
az otthon és az élet egyensúlya illatok-
kal. Édesvíz. 
ISBN: 963-528-439-X kötött: 1690 Ft 

LLoouuyyoott,,  AAllaaiinn:: Gyermekek fegyverben.
Pont. (Fordulópont) 
ISBN: 963-8336-94-3 fûzött: 1160 Ft 

LLoowwrryy,,  DDaavvee:: A harcmûvészetek szellemi-
ségérôl haladóknak. Kard és ecset.
Édesvíz. 
ISBN: 963-528-465-9 kötött: 1490 Ft 

MM
MMaaggooccssaa  LLáásszzllóó::  Modern English. Angol

nyelvkönyv kezdôknek és középhala-
dóknak. [S.l.], T and ZS Design – Mago-
csa A. 
fûzött: 1500 Ft 

MMaaggyyaarr  EElleekk:: Az Ínyesmester szakács-
könyve. Akkord. 
ISBN: 963-7803-70-X kötött: 2490 Ft 

MMaaggyyaarr  kkóóddeexx..  33..  Szultán és császár biro-
dalmában. Magyarország mûvelô-
déstörténete 1526–1790. Kossuth, En-
ciklopédia Humana Egyes. 
ISBN: 963-09-4144-9 kötött: 7200 Ft 

MMaaggyyaarr  kköönnyyvv.. [S.l.], [Magánkiad.] 
fûzött: 350 Ft 

MMaaggyyaarroorrsszzáágg  tteelleeppüülléésskköörrnnyyeezzeettee.. MTA.
(Magyarország az ezredfordulón / stra-
tégiai kutatások a Magyar Tudományos
Akadémián) 
ISBN: 963-508-166-9 fûzött: 920 Ft 

MMaaggyyaarr  ttöörrttéénneettii  sszzöövveeggggyyûûjjtteemméénnyy,,
11000000––11552266..  Osiris. (Osiris tankönyvek) 

ISBN: 963-379-670-9 kötött: 2980 Ft Magyar tör-
téneti szöveggyûjtemény, 1914-1999. 1., Osiris.
(Osiris tankönyvek) 
ISBN: 963-379-819-1 kötött: 5200 Ft (1-2.) 

MMaaggyyaarr  ttöörrttéénneettii  sszzöövveeggggyyûûjjtteemméénnyy,,
11991144––11999999..  2. Osiris. (Osiris tanköny-
vek) 
ISBN: 963-379-820-5 kötött: 

MMaajjoorrooss  PPááll::  Kutatásmódszertan avagy
Hogyan írjunk könnyen, gyorsan jó dip-
lomamunkát? Módszertani tananyag a
gazdasági felsôoktatás hallgatói számá-
ra. 2. kiad., Nemz. Tankvk. 
ISBN: 963-19-0982-4 fûzött: 896 Ft 

MMáárraaii  SSáánnddoorr:: Röpirat a nemzetnevelés
ügyében. Utánny., Kalligram,
ISBN: 80-7149-032-6 fûzött: 800 Ft 

MMaarrgguulliiss,,  LLyynnnn:: Az együttélés bolygója. Az
evolúció új megközelítése. Vince. (Világ
– egyetem) 
ISBN: 963-9192-52-X kötött: 1495 Ft 

MMaarrttooss  GGáábboorr:: Éjegyenlôség. Írások az
erdélyi magyar irodalomból. Erdélyi Hír-
adó. 
ISBN: 977-8045-03-7 fûzött: 998 Ft 

MMaatteemmaattiikkaa  ffeellaaddaattggyyûûjjtteemméénnyy  aazz  áállttaalláá--
nnooss  kkééppzzéésshheezz  aa  ttaannííttóókkééppzzôô  ffôôiisskkoolláákk
sszzáámmáárraa.. [Fôiskolai tankönyv]. 3. kiad.,
Nemz. Tankvk. 
ISBN: 963-19-1020-2 fûzött: 1223 Ft 

MMaayy,,  KKaarrll:: A Csendes-óceánon. Útikalan-
dok. Unikornis. (Karl May összes mûvei
11.) 
ISBN: 963-427-368-8 kötött: 2600 Ft 

MMeennttáállhhiiggiiéénnéé.. Elmélet, gyakorlat, kép-
zés, kutatás. Animula K. 
ISBN: 963-408-115 fûzött: 1800 Ft 

MMeerrllee,,  RRoobbeerrtt:: Veszedelem és dicsôség.
Európa. 
ISBN: 963-07-6702-3 kötött: 1500 Ft 

MMiikkeess  KKeelleemmeenn:: Törökországi levelek.
Válogatás. Európa.  (Európa diákkönyv-
tár) 
ISBN: 963-07-6723-6 fûzött: 480 Ft 

MMrroozeekk,,  SSlaawwoommiirr:: Drámák. Európa. 
ISBN: 963-07-6701-5 fûzött: 2200 Ft 

NN
NNááddaass  PPéétteerr::  Talált cetli és más elegyes

írások. 2. bôv. kiad. Jelenkor. 
ISBN: 963-676-233-3 kötött: 2300 Ft 

NNaaggyy  LL..  JJáánnooss  ––  PPéénntteekk  JJáánnooss:: A kreatív
nyelvhasználat és az iskola. Nemz.
Tankvk. 
ISBN: 963-19-0296-X fûzött: 1064 Ft 

NNeeeeddhhaamm,,  KKaattee:: Apró dolgok gyûjtése a
bélyegtôl az üveggolyóig. Holló.
ISBN: 963-9202-94-0 fûzött: 749 Ft 

NNéémmeeddii  DDéénneess:: Társadalomelmélet – el-
mélettörténet. Tanulmányok. Új Mandá-
tum. (Nagyítás / szociológiai könyvek
31.) 
ISBN: 963-9158-81-X fûzött: 1680 Ft 

NNeemmeerree  IIssttvváánn::  Borzalom. W. Stoker Kft. 
ISBN: 963-85925-6-7 fûzött: 850 Ft

NNéémmeetthh  LLáásszzllóó:: Társadalmi drámák. Ba-
bits. (Korjellemzô magyar irodalom /
1945–1990) 
ISBN: 963-9272-03-5 kötött: 2100 Ft 

NNiieettzzsscchhee,,  FFrriieeddrriicchh:: Így szólott Zara-
thustra. [Könyv mindenkinek és senki-
nek]. Osiris. 
ISBN: 963-379-762-4 kötött: 2800 Ft 

NNiieettzzsscchhee,,  FFrriieeddrriicchh:: Virradat. Gondolatok
az erkölcsi elôítéletekrôl. Holnap. 
ISBN: 963-346-377-7 kötött: 1200 Ft  

NNiikkuullaa  JJáánnooss  ––  GGóóggll  GGyyöörrggyyii::  Egy feltárat-
lan világ feltárt szenvedése. Yam-art K.,
ISBN: 963-03-7316-5 fûzött: 990 Ft 

OO
OOppeerráácciióókkuuttaattááss.. Matematika közgazdá-

szoknak: [Fôiskolai tankönyv]. 2. 9. ki-
ad. , Nemzeti Tankönyvk.
ISBN: 963-19-0916-6 fûzött: 1310 Ft 

ÖÖ
ÖÖrrkkéénnyy  IIssttvváánn:: One minute stories. 5.

print. Corvina. 
ISBN: 963-13-4783-4 fûzött: 1500 Ft 

PP
PPééccss:: mappa a városról és környékérôl:

city atlas = Stadtatlas = atlas de la cité
= atlas grada: a városrészek részletes
térképe. Firbás. 
ISBN: 963-03-9072-8 fûzött: 2000 Ft 

A KORTÁRS KIADÓ
KÖNYVHÉTRE

MEGJELENÔ KÖNYVEI:

A könyvek megrendelhetôk: 
Kortárs Kiadó

1062 Budapest, Bajza utca 18.
Telefon/fax: 342-1168

Balázs Attila: Ki tanyája ez a világ.
Népregény. 160 oldal, 1300 Ft.
Barbár imák költôje, Sziveri Já-
nos. Válogatta: Reményi József Ta-
más. Tanulmányok a költôrôl. 240
oldal, 1500 Ft.
Bogdán László: Öt korsó sör a Gol-
gotában. Elbeszélések. 240 oldal,
1300 Ft.
Domokos Gábor: Hajnali történe-
tek. Elbeszélések. 138 oldal, 750 Ft.
Fenyves Marcell: Nyolctilalmas a
világ. Versek. 50 oldal, 750 Ft.
Fábián László: Madaraskönyv. El-
beszélések. 160 oldal, 950 Ft.
Gróh Gáspár: Egymásért vagyunk.
Tanulmányok, kritikák.  240 oldal,
1300 Ft.
Hajnal V. Csaba: Egész. Versek.
Új Látószög Könyvek. 80 oldal,
550 Ft.
Molnár Miklós: Szajré. Regény és
elbeszélések. 240 oldal, 1300 Ft.
Romlás és reménység. Esszék a
magyar történelem ezer évérôl. 296
oldal, illusztrált, 2000 Ft.
Tóth Erzsébet: A lisszaboni járat.
Versek. 112 oldal, 980 Ft.
Varga Imre: Zen Benedek. Esszére-
gény. 208 oldal, 1260 Ft.



PPéénnzzeess  IIssttvváánn  ––  LLeenncczz  LLáásszzllóó:: Az anesz-
teziológia és intenzív terápia tankönyve.
3. átd. kiad. Semmelweis. 
ISBN: 963-9214-11-6 kötött: 3700 Ft 

PPéénnzzüüggyyii--ggaazzddaassáággii  iirraattmmiinnttaattáárr,,  22000000..
Adó- és vámeljárási iratminták. Unió. 
ISBN: 963-388-296-6 fûzött: 5376 Ft 

PPhhiilliippppee,,  JJaaccqquueess:: Keresd a békét, és járj
a nyomában!. A szív békéje. 3. kiad.
Nyolc Boldogság Katolikus Közösség. 
ISBN: 963-00-2448-9 fûzött: 350 Ft 

PPoollggáárrii  eelljjáárráássjjoogg:: kommentár a gyakorlat
számára: 9. pótlap. HVG-ORAC. 
ISBN: 963-8213-08-6 fûzetlen: 9990 Ft 

PPáállffffyy  GGéézzaa::  Európa védelmében. Hadi-
térképészet a Habsburg Birodalom ma-
gyarországi határvidékén a 16–17. szá-
zadban. 2. jav. kiad. Jókai Vár. Kvt. 
ISBN: 963-03-9480-4 fûzött: 1667 Ft 

PPsszziicchhooaannaallíízziiss  ééss  kkuullttúúrraa.. Magyar Pszi-
choanalitikus Egyesület 1998. évi kon-
ferenciája.Animula K. – MPE. 
ISBN: 963-408-156-8 fûzött: 1380 Ft 

PPsszziicchhoollóóggiiaaii  vvaaddeemmeeccuumm..  1.köt. Elmélet,
módszertan. Animula K. 
fûzött: 2000 Ft

PPsszziicchhoollóóggiiaaii  vvaaddeemmeeccuumm..  2. Képzés, ku-
tatás, alkalmazás, esetismertetések.
Animula K. 
fûzött: 

RR
RRaaddnnóóttii  MMiikkllóóss::  Foamy sky. The major po-

ems of Miklós Radnóti. Bilingual ed.,
Corvina. 
ISBN: 963-13-4902-0 fûzött: 2000 Ft 

RReebboouull,,  AAnnnnee  ––  MMooeesscchhlleerr,,  JJaaccqquueess:: A
társalgás cselei. Bevezetés a pragmati-
kába. Budapest, Osiris, 2000. (Osiris
zsebkönyvtár) 
ISBN: 963-379-701-2 kötött: 1500 Ft 

RRiisskkóó  ÁÁggnneess::  A test, a lélek és a daganat.
Bevezetés az onkopszichológiába. Ani-
mula K. 
ISBN: 963-408-128-2 fûzött: 1380 Ft 

RRoommhháánnyyii  JJóózzsseeff:: Mézga Aladár különös
kalandjai. Móra. (Delfin 2000) 
ISBN: 963-11-7544-8 fûzött: 898 Ft 

RRoozznnáárr  JJóózzsseeff:: Kaufbeueren 1/[3] Lehrer-
handbuch. 
fûzött: 300 Ft 

RRoozznnáárr  JJóózzsseeff:: Kaufbeuren .1/[1.] Kurs-
buch. [ S.l.]. 
ISBN: 963-550-303-2 fûzött: 1998 Ft az Arbeit-
sheft-tel 

RRoozznnáárr  JJóózzsseeff:: Kaufbeuren 1/[2.] Arbeit-
sheft. 
fûzött: 1998 Ft a Kursbuch-hal 

SS
SSaallvvaattoorree,,  RR..  AA..:: A démon visszatér. Szu-

kits. 
ISBN: 963-9278-23-8 fûzött: 890 Ft 

SSáánnddoorr  IIvváánn:: Shakespeare, Madách,
Proust. A születô és veszendô személyi-
ség nyomában. Krónika Nova. (Esszék
– irodalomról) 
ISBN: 963-9128-46-5 fûzött: 780 Ft 

SSáánnddoorrnnéé  KKrriisszztt  ÉÉvvaa:: Piacgazdasági ha-
tások, döntéshozatal. Kis- és középvál-
lalkozások gazdasági tevékenységének
elemzési lehetôségei statisztikai mód-
szertani eszközökkel. KSH Kvt. és Dok.
Szolg. (Statisztikai módszerek, témado-
kumentáció 23.) 
ISBN: 963-215-319-7 fûzött: 2500 Ft 

SScchhaaffffhhaauusseerr  FFeerreenncc:: A nevelés alanyi fel-
tételei. Telosz. 
ISBN: 963-8458-20-8 fûzött: 1288 Ft 

SScchhmmiiddtt  EEggoonn:: Kócsagok birodalma. A
Velencei-tó állatvilága. 2. átd. kiad. ,
DNM K. 
ISBN: 963-85843-6-X kötött: 1800 Ft 

SSáárrvváárrii  GGyyöörrggyy:: Metalépés. Hermeneuti-
ka-mélylélektan-rendszerszemlélet: in-
tegratív paradigma a tapasztalati tanu-
lás értelmezési-megértési folyamatá-
hoz. Animula K. 
ISBN: 963-408-129-0 fûzött: 1200 Ft 

SScchhnniittzzlleerr,,  AArrtthhuurr:: Tágra zárt szemek.
Álomnovella. Kalligram. 
ISBN: 80-7149-333-3 fûzött: 1190 Ft 

SScchhwwaarrttzz,,  DDaayyllllee  DDeeaannnnaa:: Minden férfi
disznó, amíg másnak nem bizonyul.
Használati utasítás férfiakhoz. Alexand-
ra. 
ISBN: 963-367-601-0 kötött: 1190 Ft 

SShhaarrppee,,  MMiicchhaaeell:: Sugárhajtású harci re-
pülôgépek. Gabo. 
ISBN: 963-9237-01-9 kötött: 3500 Ft 

SSiióóffookk  FFüürrddôô  110000  éévvee  aa  vváárroossssáá  aavvaattáássiigg..
Vár. Kvt. 
fûzött: 1200 Ft 

SSoorrooss  FFeerrii:: A világ legjobb regénye. Ber-
man Books. 
ISBN: 963-86055-0-2 fûzött: 1850 Ft 

SStteeeell,,  DDaanniieellllee:: Keresztutak. 3. kiad. Mae-
cenas Kv. 
ISBN: 963-9025-95-X fûzött: 650 Ft 

SSuutteeeevv,,  VVllaaddiimmiirr  GGrriiggoorr''eevviicc::  Vidám me-
sék. 8. kiad., Móra. 
ISBN: 963-11-7540-5 kötött: 1298 Ft 

SSyymmiinnggttoonn,,  JJooaann  ––  SSyymmiinnggttoonn,,  NNeevviillllee::
Wilfred Bion klinikai munkássága. Ani-
mula K. (A pszichoterápia klasszikusai) 
ISBN: 963-408-115 fûzött: 2160 Ft 

SSzz
SSzzáárrsszzóó  BBuuddaappeesstteenn:: Elôadások Németh

László életmûvérôl 1999. szeptember
25-én. Püski – Szárszó Baráti Kör. 
ISBN: 963-9188-72-7 fûzött: 560 Ft 

SSzzaarrvvaass  FFeerreenncc  ––  CCssaannááddyy  MMiikkllóóss:: A bel-
gyógyászati fizikális diagnosztika alap-
jai. Egyetemi tankönyv. 2. átd. kiad.
Semmelweis. 
ISBN: 963-9214-07-8 kötött: 2100 Ft 

SSzzáásszz  LLáásszzllóó::  Egy szerencsés kelet-euró-
pai, Székely János. Új Mandátum. 
ISBN: 963-9158-80-1 fûzött: 1580 Ft 

116688  óórraa:: közéleti hetilap. A 168 óra 1990-
es évfolyamának reprint kiadványa. (2.
évf. (1990. jan./dec.) Telegráf. 
fûzött: 680 Ft 

SSzzeeggeedd:: városatlasz = city atlas = Stadtat-
las = atlas de la cité = atlas grada: a vá-
rosrészek részletes térképe. Firbás. 
ISBN: 963-03-6485-9 fûzött: 2000 Ft 

SSzzéékkeellyy,,  EEddmmoonndd  BBoorrddeeaauuxx:: A böjtölés
esszénus tudománya és a mértékletes-
ség mûvészete. Útmutató a megújulás-
hoz egészségben és betegségben. Li-
ving Earth – Élô Föld K.
ISBN: 963-03-9846-X fûzött: 1250 Ft 

SSzzéékkeellyy,,  EEddmmoonndd  BBoorrddeeaauuxx:: Tudomá-
nyos vegetariánizmus. Iránymutató az
organikus, ökológiai táplálkozáshoz. Li-
ving Earth – Élû Föld K. (E. B. Székely
könyvek 6.) 
ISBN: 963-03-9847-8 fûzött: 1250 Ft 

SSzzeellffppsszziicchhoollóóggiiaa.. A Kohut utáni fejlôdés.
Animula K. 
ISBN: 963-408-122-3 fûzött: 1750 Ft 

SSzzoocciiáállppeeddaaggóóggiiaa.. Szöveggyûjtemény.
Osiris. (Osiris tankönyvek) 
ISBN: 963-379-687-3 kötött: 2680 Ft 

TT
TTaakkááccss  GGyyöörrggyy:: Jogászok – latinul. HVG-

ORAC. 
ISBN: 963-9203-45-9 fûzött: 4704 Ft 

TTaakkááccss  PPéétteerr::  Nehéz jogi esetek. Jogel-
mélet és jogászi érvelés. Napvilág.  
ISBN: 963-9082-51-1 fûzött: 2100 Ft 

TTeelleekkii  PPááll:: Válogatott politikai írások és
beszédek. Osiris. (Millenniumi magyar
történelem.) 
ISBN: 963-379-787-X kötött: 2480 Ft 

TTéénnyyii  TTaammááss:: A pszichodinamikus pszi-
chiátria a legújabb pszichoanalitikus
eredmények tükrében. Animula K. 
ISBN: 963-408-176-2 fûzött: 1080 Ft 

TThhoorrnnee,,  BB..  MMiicchhaaeell  ––  HHeennlleeyy,,  TTrraaccyy  BB..:: A
pszichológia története. Kapcsolatok és
összefüggések. Glória. 
ISBN: 963-7495-94-0 kötött: 4980 Ft 

TTöörrtteellii  GGaabbrriieellllaa:: Szivárványút. Megvilá-
gosodás vagy tudathasadás. Szerzô. 
ISBN: 963-640-438-0 fûzött: 895 Ft 

TTóótthh  JJáánnooss:: Szentpéterfa. Egy nemzetisé-
gi település szociológiai és történeti ké-
pe.Lucidus. (Kisebbségkutatás köny-
vek) 
ISBN: 963-85954-2-6 fûzött: 1500 Ft 

UU
UUggrreennoovviiéé,,  DDuubbrraavvkkaa:: A feltétel nélküli ka-

pituláció múzeuma. Európa. 
ISBN: 963-07-6714-7 kötött: 1500 Ft 

ÚÚttkkeerreessééss  ééss  iinntteeggrráácciióó.. Válogatás a ha-
táron túli magyar érdekvédelmi szerve-
zetek dokumentumaiból, 1989–1999.
Teleki L. Alapítvány. (A magyarságkuta-
tás könyvtára 24.) 
ISBN: 963-00-2580-9 kötött: 2990 Ft 

VV
VVaajjddaa  GGáábboorr:: Visszaidegenedés. Polemi-

kus írások. Püski. 
ISBN: 963-9188-51-4 fûzött: 750 Ft 

VVaarrggaa  IIssttvváánn,,  CCss..:: Szent mûvészet. 2. Ta-
nulmányok költészetünk szakrális vonu-
latából. Bp., Magyarországért, Édes Ha-
zánkért K., Xénia
ISBN: 963-85170-0-X fûzött: 1600 Ft 

VVeeéérr  AAnnddrrááss  ––  EErrôôssss  LLáásszzllóó::  Fortuna sze-
kerén.... Szerencsejáték-kultúra a ma-
gyar társadalomban és a játékszenve-
dély-betegség. Animula K. 
ISBN: 963-408-174-6 fûzött: 1450 Ft 

VVéégghh  AAnnttaall:: Fehérgyarmat tangót jár. Re-
gény: trilógia 3. rész. Szerzô. 
ISBN: 963-640-511-5 fûzött: 980 Ft 

VVéégghh  OOsszzkkáárr:: A hatalom árnyékában
1957/1990. Hihetô és hihetetlen törté-
netek a Kádár-rendszerben. General
Press. 
ISBN: 963-9076-94-5 fûzött: 600 Ft 

VVeerreessss  MMáárrttoonn:: Az Északi-Bakony fedett
karsztja. Zirc, Bakonyi Termtud. Múz.(A
Bakony természettudományi kutatásá-
nak eredményei 23.) 
ISBN: 963-03-8428-0 fûzött: 1900 Ft 

VVeerreessss  MMáárrttoonn:: Covered karst evolution in

the Northern Bakony mountains, W-
Hungary. Zirc, Nat. Hist. Mus. of Bakony
Mountains. (A Bakony természettudo-
mányi kutatásának eredményei 23.) 
fûzött: 2000 Ft 

VViikkáárr  GGyyöörrggyy:: Az ifjúkor válságai. 2., bôv.
kiad., Animula K. 
ISBN: 963-408-131-2 fûzött: 1740 Ft 

VViilláággttöörrttéénneett.. 1. Az elsô civilizációk. A
kezdetektôl i.e. 970-ig. Új Ex Libris. 
ISBN: 963-9031-61-5 kötött: 5690 Ft 

VVoojjnniittss  AAnnddrrááss:: Afrika. Az Atlasztól Fokföl-
dig. Kossuth. (Kontinensrôl kontinensre) 
ISBN: 963-09-4148-1 kötött: 5990 Ft 

VVöörröössmmaarrttyy  MMiihháállyy:: Vörösmarty-breviári-
um. Scolar. 
ISBN: 963-9193-28-3 kötött: 1490 Ft 

WW
WWaattssoonn,,  JJuuddee:: Jedi-növendék. 2. Sötét

vetélytárs. 
ISBN: 963-627-352-9 fûzött: 598 Ft 

WWeeiissss  JJáánnooss:: Mi a romantika? Filozófiai
tanulmányok. Jelenkor. (Dianoia soro-
zat) 
ISBN: 963-676-222-8 fûzött: 1800 Ft 

WWiikkssttrröömm,,  OOwwee:: A kifürkészhetetlen em-
ber. Létkérdések, pszichoterápia és lel-
kipásztorlás. Animula K. 
ISBN: 963-408-177-0 fûzött: 1980 Ft 

WWiillddeerr,,  LLaauurraa  IInnggaallllss:: A farm, ahol élünk.
Mágus. (Könyvfalók könyvtára 13.) 
ISBN: 963-8278-76-5 fûzött: 598 Ft 

WWiillddeerr,,  LLaauurraa  IInnggaallllss:: Erdei kunyhó. Má-
gus. (Könyvfalók könyvtára 9.) 
ISBN: 963-8278-38-2 fûzött: 498 Ft 

WWiilllliiaammss,,  DDoonnnnaa:: Léttelenül. Egy autista
nô naplója. Animula Egyes. 
ISBN: 963-408-120-7 fûzött: 1260 Ft 

WWoollvveerrttoonn,,  DDaavvee:: Jedi-növendék. 1. Az
ébredô erô. Egmont Hungary. 
ISBN: 963-627-353-7 fûzött: 598 Ft 

ZZ
ZZaakkaarr  EEddiitt:: Az ôsznek asszonya. [Versek].

Orpheusz Kv. 
ISBN: 963-9101-66-4 fûzött: 980 Ft 
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Az összeállítás a Könyvtárellátó Köz-
hasznú Társaság információs rend-
szere alapján készült. A felsorolt
könyveket a Könyvtárellátó már
felajánlotta megvásárlásra a könyv-
táraknak, ill. megrendelhetôk a tár-
saság home lapján (www.kello.hu).

Sunbooks Kft.
Napkönyv Nagykereskedelmi Áruház
1158 Budapest, Késmárk u. 9.
Tel.: 417-3438, 417-3439
Fax: 417-3441
Nyitva tartás: H: 8-16 h, K-Cs: 7-17 h, P: 8-14 h

A Sunbooks Kft. kereskedelmi partnereinek köre folyamatosan bôvül: jelenleg több,
mint 500 kiadóval és több, mint 600 vevôvel (könyvesboltok, hipermarketek,
könyvtárak, iskolák) állunk közvetlen kapcsolatban. Kizárólagos terjesztôi vagyunk
többek között a Park, Passage, Korona, Argumentum, Belvárosi, Edusoft, Klisé, Múlt
és Jövô, Nyik-ki, Szaru és Pata, Szarvas András Térképészeti Ügynökség, Útmutató,
Zaj-Zone kiadóknak.
Új exkluzív partnerünk a Bastei Budapest Kiadó.

Változatlan körülmények között várjuk a kereske-
dôket Napkönyv Nagykereskedelmi Áruházunk-
ban, ahol 1200 nm-en 12000 címbôl válogathatnak

Újdonság: az Officina 96 Kiadó könyveinek teljes
választéka beszerezhetô nálunk.

A 2000 nyarán induló internet alapú
könyvkereskedelmi rendszerünkrôl
információt a következô címen kérhet:

Sunbooks Kft. 
Igazgatóság, Kereskedelmi
és Marketing csoport
1137 Budapest, Szent István krt. 18. I. em.
Tel.: 452-1770 Fax: 452-1771, 452-1701
E-mail: sunbooks@matavnet.hu

Egyeztessen idôpontot kiadói
menedzsereinkkel vagy területi
képviselôinkkel!



AAzz  OOssiirriiss  KKiiaaddóó  úújjddoonnssáággaaii

Az Osiris Kiadó kiadványai megvásárolhatók
az Osiris Könyvesházban

(1053 Budapest, Veres Pálné u. 4-6., tel.: 266-4999,
318-2516), és megrendelhetôk az Osiris Kiadóban

(1053 Budapest, Egyetem tér 5.)

Fehér Béla: Filkó

Fehér Béla legújabb regényé-
ben a cselekmény fô szála egy
útépítésen dolgozó teherautó-
sofôr és egy prostituált furcsa
kapcsolata. 

A sofôr – Filkó – az egykori
Ságvári munkásszállóban la-
kik aszfaltozók, földgyalusok,
markolósok és buldózeresek
társaságában. 

A szálló tulajdonképpen le-
beg a semmiben, a régi rend
utolsó védôbástyája, a sza-
bályzathoz hûen ragaszkodó
gondnokkal az élen. A társa-
ság fô szórakozása az ivászat
és a nôk.

Betti, a prostituált nem válo-
gat. Mindegy neki, kivel megy
el, de Filkótól valamiért meg-
tagadja a kegyeit. A sofôrnek
ettôl kezdve egyetlen feladat
lebeg a szeme elôtt: megsze-
rezni magának ezt a különös
nôt. 

Terjedelem: 356 oldal
Bolti ár: 1.500 Ft
Formátum: 120 X 200 mm
1/1 papír kötés
ISBN szám: 963 203 021 4

Kurt Vonnegut:
A hamvaskék sárkány

A többi világhírû amerikai író-
hoz, Scott Fitzgeraldhoz, Wil-
liam Faulknerhez, John Stein-
beckhez és társaikhoz hason-
lóan Kurt Vonnegut is novel-
lákkal kezdte hosszú pályáját. 

Mára már sajnos a híres la-
pok elenyésztek, amelyekben
ezek az írások annak idején
megjelentek. Peter Reed pro-
fesszor, Vonnegut egyik rajon-
gója, kritikusa és irásmûvésze-
tének szenvedélyes kutatója
azonban hosszú évek szorgos
gyûjtômunkájával a teljes ter-
mést kötetbe rendezte.

Vonnegut abszurd humora,
hangja és stílusa a kezdetek
kezdetén is ismerôsen eredeti.
Korunk egyik nagy gondolko-
dójának és szórakoztatójának
legelsô próbálkozásai ma már
dokumentumértékû gyöngy-
szemek.

Terjedelem: 400 oldal
Bolti ár: 1.500 Ft
Formátum: 110 X 195 mm
1/1 papír kötés
ISBN szám: 963 203 020 6

A Maecenas Könyvkiadó ünnepi ajánlata

Cím: 1054 Budapest, Szemere u. 21. Telefon/fax: 311-28-36

Háy Éva: A barikád mindkét oldalán 1580 Ft
Koestler: Érkezés és indulás 1780 Ft
Rad: Az Ószövetség teológiája I. k. 2480 Ft
Nietzsche: Így szólott Zarathustra 2800 Ft
Kozma Tamás–Tomasz Gábor:
Bevezetés a szociálpedagógiába 2680 Ft
Kosáry Domokos: Bevezetés Magyarország történetének
forrásaiba és irodalmába 2980 Ft
Romsics Ignác (szerk.):
Magyar történeti szöveggyûjtemény I–II. 1914–1999, 5200 Ft
Für Lajos: A berceli zenebona, 1784 1680 Ft
Eckhart Ferenc: Magyar alkotmány- és jogtörténet 2280 Ft
Teleki Pál: Válogatott politikai írások 2280 Ft
André: A félénkség 1500 Ft
Baron–Cohen–Bolton: Autizmus 1500 Ft
Reboul: A társalgás cselei 1500 Ft
Nagy József: XXI. század és nevelés 2200 Ft
Kende Péter: A köztársaság törékeny rendje 1480 Ft
Seres László: A szabadság fantomja 1480 Ft
Sekuler–Blake: Észlelés 3200 Ft
Bertényi Iván (szerk.):
Magyar történeti szöveggyûjtemény 1000–1526, 2980 Ft
Küküllei János: Lajos király krónikája 1680 Ft
Foucault, M.: A szavak és a dolgok 1800 Ft
Benda K.: Szociálpszichológiai tesztkönyv 1480 Ft




