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Jorge Luis Borgesnak, a világhírû argen-
tin írónak Magyarországon elsôként
megjelent kötetében, a Körkörös ro-
mokban olvasható egy novellája, a Fu-
nes, az emlékezô, amelynek fôhôsét, a
címszereplôt azzal verte meg a sorsa,
hogy mindenre emlékezik, amit csak át-
élt, tökéletes pontossággal, a legapróbb
részletre is kiterjedôen. Emlékszik pél-
dául egy fa szél rázta lombkoronájára,
arra, hogy a szél hatására hogyan he-
lyezkedtek el egymáshoz képest a fale-
velek az ágakon. Ettôl a sajátos képessé-
gétôl szenved a novella fôhôse, hiszen
borzasztó lehet a múlt minden fontos
és jelentéktelen mozzanatának állandó-
an tudatában lenni. Mi, hétköznapi,
közönséges halandók nem emlékszünk
mindenre, emlékezetünk válogatós,
személyiségünk szabja meg emlékeze-
tünk határait és tartalmát. A jótékony
felejtés képessége a mi szerencsénk, hi-
szen ki mondhatná el magáról, hogy
életének minden pillanata méltó az
örök emlékezésre.

Gyáni Gábor történésznek megjelent
egy könyve emlékezet, történelem és
történetírás összefüggéseirôl, az errôl ve-
le készített interjút e számunkban olvas-
hatják. Kiderül belôle az is, hogy maga a
történetírás, a történetírás forrásai
„konstruálják a történelmet”, tehát nincs
mód a történelem abszolút igazságának
megállapítására, egyebek között éppen
azért, mert emlékezetünk nem olyan,
mint Borges novellájának fôhôséé. 

Persze mindig vannak, akik úgy képze-
lik, hogy emlékezetük abszolút és meg-
bízható forrás a múltbéli dolgok meg-
ítélésében, ôk azután makacsul ragasz-
kodnak egyéni nézôpontjukhoz és vélt
igazságaikhoz, ezeket, ha módjukban
áll, terjesztik, ily módon képesek mások
véleményét is befolyásolni, és nem egy
esetben akarva-akaratlan visszamenôleg
„átírni” a történelmet. 

A könyvszakmában sincsenek olyan
emlékezôk, mint Borges novellájában,
de vannak jó memóriával rendelkezô
kollégák, akik nem felejtették el a hat–
nyolc – tíz évvel ezelôtt történt szakmai
eseményeket, és ebbôl következôen ké-
telkedve fogadják a könyvszakma közel-
múltjának kisebb-nagyobb mozzanatait
visszamenôleg megszépíteni igyekvô
egyéni „történelem-konstruálásokat”. 

Kiss József
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A Lettre Internationale magyar
kiadásának 37. száma jelent
meg legutóbb. A rangos folyó-
irat ismerôi jól tudják, hogy a
szerkesztôk mindig is magasra
állították egy-egy lapszámnál a
mércét – most sincs másképp.
Esterházy Péter és Orsós Lász-
ló Jakab beszélgetésével indít a
lap. Jó páros: a kérdezô a leg-
természetesebb módon kíván-
csi, Esterházy pedig Esterházy.
Csevegés, nem sabloninterjú,
ennek hála a Harmonia caeles-
tis írója szívesen és könnyedén
mesél az evésrôl, a pályakezdés
nehézségeirôl, az írásról, csa-
ládjáról. Az európai kulturális
folyóirat egyik tematikus
blokkja a Posztkoloniál. Nyitó-
esszéjét Alekszandar Kjosszev
írta az önkolonizáló kultúrák-
ról. A fogalom alatt a szerzô
azt a jelenséget írja le, amikor
valamely kultúra nem eléggé
korszerû, centralizált – azon-
ban nem tartozik a távoli, eg-
zotikus kultúrákhoz sem –, és
ezen a helyzeten úgy próbál
változtatni, hogy mindenféle
erôszakos „kultúrgyarmatosí-
tás” nélkül átveszi a modern-
nek vélt, ún. civilizált világ vív-
mányait, szokásrendszerét.
Mint Kjosszev írja: „Az önko-
lonizáló kultúrák egy nagy he-
lyettesítést visznek végbe, egy
idegen civilizációs modellt he-
lyeznek erre a strukturális hely-
re, ahol a Das ganz Andere, a hi-
ányzó transzcendencia, az
egyetemes szokott lenni.”
Ugyanebben a rovatban olvas-
ható Mészáros Sándor Vignet-
ták ( – december, készülôdés,
New York – ) címû naplótöre-
déke Amerikáról. Érzékeny,
pontos szöveg. Edward Said
az orientalizmusról, Vasilis
Lambropoulos az eurocentriz-

mus kezdeteirôl ír. A követke-
zô összeállítás (Bloomsday) kö-
zéppontjában James Joyce áll,
Dragan Velikic, Békés Pál, Par-
ti Nagy Lajos, Hugo Hamilton
és Tandori Dezsô írásainak
közvetve vagy közvetlenül egy-
aránt ô a hôse. Anthony Bar-
nett Házatlan lordok címmel
tudósít a felsôházat érintô ang-
liai reformokról. A lapban Pet-
ri György, Tadeusz Rózewicz,
Bohdan Ihor Antonics, Bog-
dan Ghiu, Kovács András Fe-
renc, Jánnisz Kondósz versei is
olvashatók. 

A Vas Megye Önkormányza-
tának irodalmi, mûvészeti és
kritikai folyóirata, az Életünk
szeptemberi száma sem nélkü-
lözi az érdekes és fontos íráso-
kat. Egy rövid – eredetileg a
Spiegelben megjelent – interjú-
ban a 100 éves filozófuskirály,
Hans-Georg Gadamer vall a fi-
lozófia esélyeirôl és határairól.
A neves bölcselô a docta igno-
rantia híve, mint mondja, a
kérdések a fontosak, kiváltkép-
pen azok, amelyekre talán igaz
választ sosem adhatunk. Gada-
mer elutasítja azt a nézetet,
amely szerint a filozófiának ha-
sonlóak a céljai a természettu-
dományokéval: „Egy egészen
indokolatlan elvárás az, ami-
kor azt hiszik, hogy a filozófia
bármilyen tudományokat he-
lyettesíthet, vagy ha azt hiszik,
hogy a filozófiának valami
olyasmit kellene nyújtania,
mint a tudományok világké-
pekké való összefoglalása. A
tudományos módszer szerinti
bizonyíthatóság nem a filozó-
fia dolga.. (...) Úgy találom,
nagy feladat újra megtanulni
kérdezni, tehát nem mindent
eleve elrendezettnek tekinteni.
A kérdezésnél nem pusztán ar-

ra kellene törekedni, hogy fon-
tos információkat szerezzünk.
Hisz már az „információ” szó
is azt mondja: „ez valami
olyasmi, amin nem kell tovább
gondolkodni.” A rövid beszél-
getésbôl megismerhetjük az
idôs mester filozófiai credóját,
kár, hogy a szerkesztôk nem
tüntették fel, hogy ki készítette
az interjút – megérdemelte vol-
na. A filozófus Jacques Derrida
A hivatás jövôje avagy a felté-
tel nélküli egyetem (Ami a hu-
mántudományoknak hála, hol-
nap helyt kaphatna) címû elô-
adásában a modern felsôokta-
tás kívánatos fejlôdésérôl érte-
kezik. Pomogáts Béla élvezetes
tanulmányban foglalja Jókai
Mórnak a Millenniummal kap-
csolatos tevékenységét, az erre
az idôszakra esô közéleti és írói
szerepvállalás fordulatait. Sz.
Dévai Judit Legalul címû ta-
nulmánya a szegénységkép és a
hátrányos helyzetû társadalmi
csoportok megjelenítését vizs-
gálja a hazai televíziókban a
szeretet ünnepén. A tartalom-
elemzésre épülô munka óriási
vállalkozás lehetett, kár, hogy
politikai síkra igyekszik terelni
a szerzô a médiában a lecsú-
szottakkal kapcsolatos híradá-
sok értékelését. Az elesettek be-
mutatása a televízióban rendre
feltûnik karácsony táján és leg-
többször a szerkesztôk megma-
radnak a szöveges és képi köz-
helyeknél, ez így igaz. Sok a
fals hang, fôleg a kereskedelmi
csatornákon, ez azonban a
hozzáértés hiányából, az em-
beri méltóság iránti érzéketlen-
ségbôl fakad és nem nemze-
ti/nemzetietlen politikai irá-
nyultságból – legalábbis szerin-
tem. A lap közli még – egyebek
mellett – Tóth Péter beszélge-
tését Bata Imrével Weöres Sán-
dor életmûvérôl és Solymossy
Péter tanulmányát egy méltat-
lanul mellôzött brit történész-
rôl, Carlile Alymer Macartney-
rôl. Az Életünk mûmellékleté-
ben ezúttal Lux Antal festmé-
nyei kerülnek bemutatásra.

!?SZABAD?!, áll az Ex-Sym-
posion 30–31. számának cím-
lapján. Bozsik Péter felelôs
szerkesztô bevezetôjében rög-
tön meg is magyarázza, miért
éppen ezt a címet kapta a fo-

lyóirat. A bevezetô felütése
nem más, mint egy levél,
amelyet az Ex-Symposionban
valaha írt mûvészek kaptak,
arra kérve ôket, hogy írjanak
szabadon bármirôl, tartalmi,
mûfaji kötöttség nélkül. Ered-
mény? „Volt, aki rögtön rea-
gált rá, volt, akit nógatni kel-
lett, és akadt olyan is, aki (bár
szerzônk volt már) le se cse-
szett bennünket (ez nem esett
túl jól), és az is meglehet,
hogy mi is kifelejtettünk vala-
kit, valakiket, ez meg, gondo-
lom, neki, nekik, nem esik jól.
Ahogy az már lenni szokott.
Aki dolgozik, az réved. (Réve-
dezik, darvadozik.) Volt, aki
figyelembe vette a fölkérés
szövegét, volt, aki nem, csak
küldött valamit épp parlagon
heverô kéziratai közül. Arról
már nem is beszélve, hogy né-
hány kakukktojás is találha-
tó/olvasható ebben a tulaj-
donképpeni antológiában.
Hogy ôket miért közöltük, az
(is) maradjon a mi titkunk.”
Az Ex-Symposion progresszív
folyóirat volt mindig is – le-
hetne másmilyen, ha a fôszer-
kesztôt Tolnai Ottónak hív-
ják? –, ezért nem meglepô,
hogy ebbe a „tulajdonképpeni
antológiába” a kortárs magyar
irodalom java küldött írást:
Kôrösi Zoltán, Marno János,
Mányoki Endre, Peer Kriszti-
án, Péterfy Gergely, Ficsku
Pál, Solymosi Bálint, Jánossy
Lajos, Térey János, Podma-
niczky Szilárd, Balázs Attila,
Tábor Ádám, Tandori Dezsô,
Lábass Endre – közel sem tel-
jes a névsor... A lap közli Sza-
bó Palócz Attila tizenegy év-
vel ezelôtti interjúját Koncz
Istvánnal („...minden kurva
szûzen kezdi...”), aki szerkesz-
tôje volt a lap jogelôdjének, a
Symposionnak. A beszélge-
tésbôl megérthetjük, mikép-
pen volt lehetséges, hogy az
egykori Jugoszláviában olyan
friss, progresszív lap mûköd-
hetett, mint a Sympo és meg-
tudhatjuk annak a „kultúrpo-
litikai” döntésnek a hátterét
is, amely a lap lendületét
megtörte. A történet ismerôs
lesz mindazoknak, akik emlé-
keznek a Mozgó-ügyre.

H.B.

F O L Y Ó I R A T S Z E M L E

Aki dolgozik,
az réved
A kulturális folyóiratok piacán zavarba ejtô bôséggel találja ma-
gát szembe az olvasó. A piac nem is lenne képes eltartani ennyi
lapot, azonban a különféle pályázati támogatási formáknak kö-
szönhetôen a választék lenyûgözô, a fôvárosi és vidéki mûhelyek
életképességérôl árulkodik. Ajánlónkkal egy-egy érdekesebb lap-
számra kívánjuk felhívni a figyelmet.
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– A középiskolai önképzô-
körben, nagyjából a francia
szimbolisták magasságában
kezdôdött. Ott tetszett meg
a költôség mint életforma,
még csak merô sznobériából.
A Tóth Árpád Gimnáziumba
jártam Debrecenben, aztán
Pesten a tanárképzôt, majd a
bölcsészkart látogattam.
Mindig is vonzódtam a nyu-
gatosokhoz, mai napig a
Nyugat elsô nemzedéke az
etalon számomra. Ez a nyár
a bökversek jegyében telt.
Harcos Bálinttal elkezdtünk
egy egyszeri alkalomra szánt,
de lassan könyvalakot öltô
vállalkozást: adott két figura,
Korcsog és Kácsor, két ifjú
kritikusról kölcsönöztük a
nevüket; csupa irodalmi, tör-
ténelmi toposznak számító
cselekményt hajtanak végre a
mi közremûködésünkkel, ha-
sonlóan Goethéhez és Schil-
lerhez, a legendás hírû Stan
és Pan, vagy a Beavis és But-
thead párosokhoz. Az elsô
poéma bemutatója a Ben-
czúr-házban volt, majd a
nyár végi szigeti szereplés is
sok embert megmozgatott.
Terveink szerint az összes,
Magyarországon valaha mû-
velt versformában meg fog-
juk e két figurát verselni. Az
írások egy része természete-
sen napi aktualitás, ami idô-
vel értelmét veszti, de az iro-
dalmi hagyományokból táp-
lálkozó Korcsog és Kácsor
környéki leoninusok, vagy
Apollinaire: Kikericsek címû
versének a variációi mara-
dandóbbnak ígérkeznek. Bi-

zonyos darabokkal a jó érte-
lemben vett popularitást cé-
lozzuk meg.

– Hogyan fogadtad, amikor
Varró Dani rólad is paródiát írt?

– Olyannyira tetszett, hogy a
Rappelô Vazul és a Zaj-herceg
kitételeket azóta használom a
magánlevelezésemben. 

– Írótársaiddal együttmûködsz
a Nyelvterület elnevezésû rap-ze-
nekarban is néhány éve.

– Peer Krisztiánnal és Poós
Zoltánnal alakítottuk meg az
együttest. Többek egybehang-
zó véleménye szerint, magya-
rul ezek a valaha írt, legsike-
rültebb rapszövegek. Két élô
koncertünkön nemigen brillí-
roztunk, de van esély egy CD-
re jövô tavasszal.

– Egy idôben sokat dolgoztál a
Sárkányfû folyóiratnak. Kikkel
érzel közösséget a mai kortárs írók
közül? 

– Jobbára a „férfikor teljében
lévô” társaimmal vagyok szo-
rosabb kapcsolatban: Kemény
Istvánnal, Bartis Attilával,
Papp Andrással. Az ifjabbak
közül Harcos Bálinttal kötöt-
tem barátságot.

– Elsô négy versesköteted nyo-
mán (Szétszóratás, 1991; A ter-
mészetes arrogancia, 1993; A
valóságos Varsó, 1995; Tulajdo-

nosi szemlélet, 1997) megszületett
elsô prózai munkád, mely egyér-
telmûen önéletrajzi ihletésû volt.
Mi ösztönzött e visszatekintés
megírására? 

– A Terrmann hagyományai
tipikus melléktermék. Mosto-
hagyermeknek persze nem tar-
tom. Viszonyom a prózával
ambivalens: mint befogadó és
olvasó odavagyok érte, de ma-
gát a prózaírást nem ûzöm
anyanyelvi szinten. Célkitûzé-
sem mindössze annyi, hogy az
eddig felhalmozódott verses-
könyveket kiegészítsem prózai
betétekkel. Nem véletlenül
használtam mûfaji megjelölés-
ként a lábjegyzet kifejezést.
Olyan élményeket, benyomá-
sokat írtam meg a könyvben,
melyek nem kaphattak teret a
lírámban. Létjogosultsága csak
a többi kötettel együtt van.
Nem lett vérbeli próza.

– Legújabb, idén megjelent köte-
tedben is jellemzô a személyes
hang.

– Újabban azért halványul a
személyesség. A Drezda febru-
árban címû kötetemben a ne-
gyedik fejezet a leghangsúlyo-
sabb, ahol az eltávolítás mû-
velete sikeres volt. A szász fô-
város pusztulását dokumentu-
mokra rájátszva írtam meg, tu-
catnyi szereplôt mozgatok, és
az ô monológjaikból áll össze
a tragédia története.

– A valóságos Varsóhoz hason-
lóan megint egy város – ezúttal
Drezda – áll a kötet középpontjá-
ban. Úgy tûnik, bizonyos városok
rendkívüli jelentôséggel bírnak
számodra.

– Mikor beleszeretek egy
adott földrajzi helybe, az
olyan, mintha megsokszoro-
zódna az anyaföld. Varsónak
és Drezdának pusztán a törté-
nelmét ismertem a szakiroda-
lomból. Fejemben volt a tér-
kép. Mindkét esetben elemen-
táris erejû volt a valóságos
megismerkedés.  A városokat
erôsem megtépázta a II. világ-

háború. Egyik sem szép a szó
klasszikus értelmében, távolról
sem. A kommunizmus romja-
in a vadkapitalizmus virágzá-
sát látni Varsóban manapság.
Drezdában a barokk városmag
helyére NDK panel metropo-
lisz települt.  Varsóval ellentét-
ben – ahol egy elképzelt várost
építettem fel az élményekbôl –
a Drezda-kötet nagyon is a va-
lóságos városra támaszkodik.
Sokan viccelôdtek ezzel a vá-
ros-tematikával, és faggattak,
hogy mi lesz a következô do-
bás, Hirosima vagy Groznij. 

– „Nehéz szülésre” készülsz eb-
ben az évben.

– Olyan munkán dolgozom,
amely a terhességhez hasonló-
an kilenc hónapot, azaz feje-
zetet ölel fel. Olyan vagyok,
mint a kismama, magamban
hordozom a „zigótát”. Verses
regény készül, formáját tekint-
ve az Anyegin, nem csupán
Anyegin-strófa, hanem egy az
egyben az Anyegin – levél és
dalbetétekkel. Olyan hiátust
kerestem, amit az elmúlt öt-
ven évben senki sem próbált
betölteni. Ez a tipikus 19. szá-
zadi mûfaj ma olvasmányként
sem mondható népszerûnek.
Mindhárom Anyegin-fordí-
tást (Bérczy Károly, Áprily La-
jos, Galgóczy Árpád) haszná-
lom, de Áprilyéra játszom rá a
legtöbb helyen, az ragadt meg
a fülemben. Megtanultam azt
a munkafegyelmet, ami a pró-
zaírók sajátja elsôsorban.
Alapvetûen Szent Pál élettör-
ténete, damaszkuszi útja ins-
pirált. Nem mellesleg, János –
Pál napján fogant az ötlet. Két
Pál – hasonmás jelenik meg a
történetben: egyik a mai Bu-
dapest éjszakai embere. A má-
sik pedig Friedrich Paulus tá-
bornagy, akit Sztálingrádban
bekerített az orosz hadvezetés.
Ha végrehajtja a kitörést, sok
minden másképp alakul a vi-
lágháború befejezését illetôen.
Paulus (azaz Pál) nem volt ná-
ci, csak egy kemény és fegyel-
mezett katona, aki nem szegte
meg a parancsot. A szovjet
fogságban baloldali meggyô-
zôdésû ember vált belôle, és
az NDK-ban telepedett le. Ha
kitört volna a katlanból, az
sem biztos, hogy ilyen ország
egyáltalán létrejön. 

Szénási Zsófia

A magzat harmadik
hónapja
Térey János:
kilenc hónap, kilenc fejezet

Alig harminc, mégis hét kötet van a háta mögött. Líra, próza, dal-
szövegek. Egy sor ösztöndíj, melyek lehetôvé tették, teszik, hogy
úgy éljen, ahogyan a pesti kávéházak írói egykoron. Csak költô-
ként. Nem alkudva. Ráckerti törzshelyén találkoztunk vele. Nosz-
talgiával gondol a kötött versformákra, a rímekre, a megidézésre
váró klasszikusokra.

Olyan munkán dolgozom, amely
a terhességhez hasonlóan kilenc hónapot,

azaz fejezetet ölel fel. Olyan vagyok,
mint a kismama, magamban hordozom

a „zigótát”.



6

■ Nem csupán nálunk, Magyarországon,
hanem a világon mindenütt, így Német-
országban is gyakran változnak a könyvpi-
ac szereplôinek a gazdasági céljai, a tulaj-
donosi köre, az üzletpolitikai elképzelé-
sei. Ez szakmai szemmel nézve érdekes, és
a Könyvhét olvasóinak igyekszünk beszá-
molni ezekrôl a nemzetközi változások-
ról, tendenciákról, az alább következô
összefoglaló viszont nem csupán emiatt
olvasható itt, hanem azért is, mert két ma-
gyar írót is érintenek a németországi vál-
tozások.

A történet még 1999-ben kezdôdött… A
stuttgarti Georg von Holtzbrinck kiadó-
csoport közönség-kiadványai megjelente-
tésének egy részét újjá kívánja szervezni.
A nagy múltú, hagyományokban bôvelke-
dô müncheni Kindler Kiadó együttmûkö-
dik a Rowohlt Kiadókkal. A Hamburg
melletti Reinbek székhelyû és a berlini
Rowohlt a jövôben tehát magába foglalja
a Wunderlich és Kindler kiadókat, közöl-

te a stuttgarti Média- és Kiadókonszern. A
Kindler Kiadó eddig a müncheni Droe-
mer Weltbild kiadócsoporthoz tartozott.
Nikolaus Hansen, a Rowohlt vezetôje, cá-
folta, hogy elhagyná a kiadót, sôt még
megkapja hozzá a Kindler Kiadót, és ter-
mészetesen alája tartoznak a Rowohlt Ki-
adók (Rowohlt Hamburg/Reinbek, Ro-
wohlt Taschenbuch, Rowohlt Berlin) is. A
kiadócsoport vezetését Peter Wilferttel
közösen végzi majd, hiszen tapasztalataik,
képességeik ideálisan kiegészítik egymást.
Peter Wilfert azelôtt a Holtzbrinck kia-
dóknál, az Argon és a Fischer Taschen-
buchnál volt alkalmazásban. A különbö-
zô kiadói tapasztalat jó bázist jelenthet a
Rowohlt kiadócsoport sikeres továbbfej-
lôdéséhez – legalábbis így nyilatkozott
Rüdiger Salat, a Holtzbrinck ügyvivôje. Ô
kíséri majd figyelemmel az integrációs és
az átszervezési folyamatokat, mint reszort
nélküli Rowohlt-üzletvezetô, az eddigi
Holtzbrinck holdingbeli üzletvezetôi
funkciója mellett. A Rowohlt Kiadónak
180 dolgozója van, és éves forgalma kb.
115 millió márka. A hamburgi Kindler Ki-
adó bestseller szerzôivel – Salman Rush-
die és Tom Wolfe – is önálló marad. Tar-
talmi változásokat terveznek, de igazi el-
határozások még nem születtek. Elôször
talán a szerzôkkel kellene beszélni, fejte-
gette Rüdiger Salat. 

…Ennyi történt 1999 végéig. Az új év
azonban további változásokat is hozott.

A berlini Rowohlt Kiadó kezdte elveszí-
teni kelet-európai szerzôit. Elôször a lek-
torok távoztak, és mostanra már a szerzôk
is. Két magyar író – Nádas Péter és Kertész
Imre – írásban értesítette Siv Bublitzot, az
új kiadó-vezetônôt, hogy következô köny-
veiket nem a berlini Rowohltnál kívánják
megjelentetni. Bublitz asszony rendkívül
sajnálta döntésüket, melyet mégis kényte-
len volt tiszteletben tartani. Ám a két ma-
gyar sztárszerzô elvesztése csak féligazság.
A horvát Bora Cosic és a lengyel Andrzej
Stasiuk idôközben szintén hátat fordított
a kiadónak. Hozzájuk hasonlóan a bosz-
niai horvát Dzevad Karahasanról is azt re-
besgetik, hogy kiadócserén töri a fejét, de
maga a szerzô ideáig hallgatásba burkoló-
dzott. Ennek ellenére: Kelet-Európa, mint
a kiadó egyik legfontosabb profilja, ami-
vel a Rowohlt Berlin egykor megalapozta
hírnevét, gyakorlatilag már nem létezik –
még akkor sem, ha Karahasan maradna.
Emellett a Rowohlt Berlin kiadó kelet-eu-
rópai kiadási tervét évi három-négy címre
redukálva megtartaná.

Stasiuk új könyve azonban, amely ere-
detileg még az ôszi kiadási tervben szere-
pelt, a Rowohlt-csoporton belüli átszer-
vezési folyamatok áldozatául esett. Végül

is a Suhrkampnál jelenik majd meg. Bora
Cosic új regényével – amely Abschied von
Belgrad (Búcsú Belgrádtól) címmel Hor-
vátországban már néhány hónapja pia-
con van – is odament. Cosic hangsúlyoz-
ta mindenesetre, hogy a kiadóváltásban
számára nem a Rowohlt Berlin megválto-
zott profilja volt a döntô, hanem a szer-
kesztôje.

A szerkesztôt Katharina Raabénak hív-
ják, és ez idô tájt Berlinbôl dolgozik a
Suhrkampnak. Ô gondozta Kertész Imre
munkáit is, akitôl utoljára a Fiasko (A ku-
darc) címû regény jelent meg. „Nem bo-
csátkoztam vitába – mondta Kertész Im-
re –, de azok az emberek, akikkel én a
Rowohltnál együtt dolgoztam, már nin-
csenek ott.” Új regénye – Eine Geschichte
aus der Nachwendezeit mit Blick zurück
(Történet a fordulat utáni idôbôl, vissza-
tekintve) – kiadására több ajánlatot is ka-
pott. Döntésérôl nincs információnk. A
Suhrkampnál azonban sokatmondóan
hallgatnak.

Nádas Péter is megerôsítette, hogy távo-
zik, hangsúlyozta azonban, hogy a döntés
nagyon nehezére esett: „Engem nagyon
mélyen érintett a dolog, már tizenkét éve
voltam a Rowohltnál, normális körülmé-
nyek között igen hûséges vagyok.” Az
okokról nem kívánt beszélni, de számára
is döntô jelentôségû, hogy a lektorátus
hogyan gondozza munkáit.

A Berliner Morgenpost, 2000. július 22-i
cikke és az internet alapján

Pesti Zsuzsa

Mi lesz a
magyar
szerzôk
német nyelvû
kiadásával?

A Z T  Í R J A  A Z  Ú J S Á G

Kertész Imre

Nádas Péter
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■ Emlékezés, emlékezet és a törté-
nelem elbeszélése címmel jelent
meg az idei Ünnepi Könyvhé-
ten Gyáni Gábornak a mai tör-
ténetírás elméleteit, irányzatait
ismertetô és kommentáló mun-
kája. A szerzô az MTA Törté-
nelemtudományi Intézete tu-
dományos kutatója, és az EL-
TE Szociológiai Intézetében
társadalomtörténetet oktat.
Több folyóirat szerkesztôségi
tagja. Szûkebb szakterülete a
19. és 20. századi várostörténet,
társadalomtörténet, ezenkívül
elméleti és módszertani kérdé-
sekkel foglalkozik. A hetvenes
évek vége óta publikál. 

– „A történelem mindig proble-
matikus és tökéletlen rekonstrukci-
ója annak, ami már nem létezik.”
– ezt a Pierre Nora-mondatot az
Ön könyvébôl idézem, mert úgy
érzem, hogy ez az aforisztikus
megállapítás súlyos mondaniva-
lót hordoz. 

– Pierre Nora az Emlékezet he-
lyei elnevezésû nagyon neves
francia történetírói vállalko-
zásnak az elindítója és irányí-
tója volt. Megállapítása a törté-
netírás újabb keletû válságának
a kérdésébe világít be, mely-
nek lényege, hogy az eddig
szaktudománynak számító
történetírás elôször került álta-
lánosan abba a helyzetbe,
hogy már nem tudja a valóság
kutatását olyan magabiztosan
folytatni, mert elvesztette lába
alól talajt, a valóság fogalma
kezd kicsúszni a kezébôl. No-
ránál az emlékezés és az emlé-
kezet kérdése a  francia szoci-
álpszichológiai elmélet nyo-
mán úgy kerül elô, hogy az
emlékezés már tudatos tevé-
kenység és nem spontán, mint
a hagyomány. A történész
konstruálja az emlékezetet.
Ezért gondolja úgy, hogy
problematikus és tökéletlen,

mert megszûrten, eltorzítva,
átalakítva teszi hozzáférhetôvé
a múlt képét. A kérdés, Norá-
tól függetlenül is: mi a viszony
a történész által leírt történe-
lem és a múltbeli valóság kö-
zött? Két felfogás kristályoso-
dott ki a posztmodern felfogá-
sú történetíráson belül. Az

egyik szerint, amelyet fôleg
Hayden White fejtett ki, hogy
a múlt az megtörtént, de fel is
bomlott, káosz maradt utána,
ezért amikor a történész arra
vállalkozik, hogy beszámoljon
arról, ami megtörtént,  maga
alkotja meg azt, a saját világ-
szemlélete, a jelen problémái
iránti  érzékenység birtokában.

– Ez a konstruktivista elmélet?
– Igen. Ami van, ami meg-

történt, azt csak megkonstru-
álni lehet. Akkor pedig nem
egy lehetséges története van a
múltnak, hanem többféle is,
ahogy egyazon témát külön-
bözô regényírók különbözô
mûnemekben másként és
másként beszélik el. A másik
felfogás,  amelyet a filozófus
Paul Ricoeur fejt ki, annyiban
tér el ettôl, hogy azt mondja,
nem egészen igaz az, hogy ka-
otikus a múlt, amelyhez mi
mint jelentést adók viszonyu-
lunk, hiszen mindig úgy éljük
meg a jelent, mely késôbb
múlt lesz, hogy  beszélünk ró-
la, azaz narratív formájában
dolgozzuk fel. Ez az idô meg-
tapasztalásának a legtermésze-
tesebb módja. Ezért, amikor
utólag, emlékezeti formák kö-

zött megint elbeszéljük a múl-
tat, akkor erre a korábbi emlé-
kezésre építünk. Természete-
sen van különbség a folytonos
jelen idejû narrativálás és a ké-
sôbbi visszaemlékezés, mint
narráció között. Ennek lénye-
ge az, hogy nem az utólagos
konstruálás alkotja meg a tör-
ténelmet, hanem a történelem
a folyamatos elbeszélés során
formálódik újra és újra más és
más formákat öltve. Ez a kon-
tinuitáselméletnek a lényege,
amely azt mondja, hogy maga
a forrás, amit a történész fel-
használ, az is egyfajta elbeszé-
lôi mûfaj. Persze az elbeszélés-
nek többféle formája, mûne-
me lehetséges. Nyílván a for-
rásban képviselt narráció más
jellegû, mint a történészi. Az
kiérleltebb, teljesebb, befeje-
zettebb és így tovább, de lé-

nyegileg mind a kettô elbeszé-
lés. Ez azt mutatja, hogy nem
lehet teljesen elszakítani egy-
mástól a múltat és annak utó-
lagos értelmezését.

– Könyvében nagy teret szentel a
nemzeti történetírásnak, a nemze-
ti és csoportidentitásnak, illetve hi-
ányának és igényének, Mi ad ma
aktualitást ennek az egyébként
„örökzöld” témának?

– A posztmodern fellazítja
az elitkultúra és a tömegkultú-
ra közötti határokat és elbi-
zonytalanít bennünket afelôl,
hogy vannak-e kánonok, hogy
mik ezek a kánonok és hol
vannak a határaik. Arról van
szó, hogy a történetíró magá-
nak vindikálja azt a jogot,
hogy ô tudja a történelmet iga-
zán elmondani. Ez az, ami ma
bizonytalanná vált. A törté-
nész azelôtt a nemzetközösség
nevében nyilatkozott De mit
jelent ma a nemzet? Ez na-
gyon relatív dolog. Amikor na-
gyon sok nemzeten kívüli vagy
nemzet alatti csoportidentitást
tarthatok én fontosabbnak
vagy vele egyenértékûnek,
mint a nemzet közössége ne-
vében képviselt múlt, mert az
nem érdekel vagy nem lénye-

ges. Sokkal lényegesebb,
mondjuk a nemek története.
Ez ma nagyon divatos az an-
golszász országokban. Eredeti-
leg úgy indult, hogy a nôk tör-
ténete nem azonos a férfiaké-
val. Külön látószög, külön di-
menzió. És a férfiaknak is meg-
van a maguk saját történelme.
A nemek története tehát felve-
ti azt a dilemmát, hogy ha van
külön férfi, és külön nôi szem-
pontú történet, akkor nincs
egységes nemzeti történelem.
Hiszen az egységes nemzeti
történet tulajdonképpen a fér-
fiak története. Azoké, akik a
hatalmat nemzeti vagy állami
keretben vagy annak szintjén
kisajátították, s kihagyták belô-
le a nôket. Persze kihagytak
sok egyebet is. Gondolok itt a
fajok problémájára. A cigá-
nyokra és különösen azokra a
népcsoportokra, amelyek nem
rendelkeznek írott kultúrával
vagy csak csökevényesen, de
van saját múltjuk és megvan a
maguk jelen idejû identitásigé-
nye. Például az afrikai népek-
nek. Ezt az identitásigényt
csak pozitív múltfogalommal
lehet alátámasztani, máskép-
pen nem megy. Azt mondják,
a cigányok története persze ré-
sze, mondjuk a magyar vagy a
román vagy más nemzetek tör-
ténetének. Ugyanakkor mégis
van egy külön cigánytörténet.
Ez a zsidóságra is vonatkozik.
A magyarországi zsidóság
ugyan sokkal jobban integráló-
dott, asszimilálódott, mint
mondjuk a galíciai, mégis van
egy külön zsidótörténet.

Ezek a példák azt mutatják,
hogy a csoport – és az egyéni
identitás erôsen átalakulóban
van, új formákat vesz fel, új
igényeket támaszt, a történet-
írással szemben is kihívásokat
fogalmaz meg, és ezekre a tör-
ténetírás különbözô áramlatai
próbálnak is megfelelni. Vár-
hatóan lesz majd egy cigány
történetírás, amely ennek az
identitáshiányban szenvedô
népcsoportnak igyekszik majd
a külön cigánytörténelem
megalkotásával megadni ezt az
alapot. Nem lesz könnyû.

Aczél János

Gyáni Gábor: Emlékezés, emléke-
zet és a történelem elbeszélése
Napvilág Kiadó,  199 oldal,
980 Ft.

Történelem vagy
történelmek?
Beszélgetés Gyáni Gábor
történésszel a posztmodern
történetírás kérdéseirôl

Ami van, ami megtörtént, azt csak
megkonstruálni lehet.

Akkor pedig nem egy lehetséges története
van a múltnak, hanem többféle is...
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Teljes
a létszám
■ Egy hôsi film. Egyszerû, na-
ivan bájos, sôt megmosolyog-
tató. Alig hihetô, hogy ilyen
van, hogy ma még így gondol-
koznak, így élnek emberek. És
nem akárhol, hanem a világ
egyik nagyhatalmának orszá-
gában, egy olyan országban,
mely országtól – ha köhint
egyet – még az Egyesült Álla-
mok is megrezzen. Igen, ez Kí-
na, ahol a földkerekség népsû-
rûsége a legnagyobb, ahol
mérhetetlen kincsek, tudo-
mány, kultúra, fegyverarzenál
és még ki tudja miféle civilizált
„kellék” halmozódott fel. 

Valójában nem csodálko-
zunk, sokkal inkább megért-
jük, ha nem is akarjuk elfogad-
ni, hogy létezhet még ma is
ilyen kiszolgáltatottság, elma-
radottság, szegénység. És,
hogy létezik az embertelen kö-
rülmények dacára remény, ér-
zelem, tisztesség.

A történet magva megfogha-
tatlan: egy kis falu tanítója egy
hónapra elutazik, kell valaki,
aki helyettesíti. Az elöljáró sen-
ki mást nem talál, mint egy ti-
zenhárom éves kislányt, aki
csakis a pénzért vállalja el, mert
se vonzalma, se tehetsége nincs
a tanításhoz. Miért is lenne?

De van kötelességtudata,
hogy tartania kell magát ah-
hoz, hogy az iskola egyetlen
tanulóját se veszítse el. Ez va-
lamiért nagyon fontos a taní-
tónak – lehet, hogy egy bizo-
nyos létszám alatt bezárnák az
iskolát –, ezt ígérteti meg a kis-
lánnyal. 

Itt jön a konfliktus, az osz-
tály gazfickója, az örök orr
alá borsot törô az, aki elmegy
a városba, az ô nyomába ered
a kis tanító, s errôl a pöttöm
gyerekrôl kiderül, hogy vad-
sága ellenére esendô, szeretet-
re méltó.

Mint, ahogy a film is az.

Hilary
és Jackie

■ Aki szereti, ha a film végére
patakokban folyik a könnye, ki
ne hagyja ezt a filmet. Mert
nagyon szomorú a vége.

Egy rendkívüli testvérpárról
szól, akik iszonyatosan muzi-
kálisak. A zenéhez való kötô-
désükön csak egymás iránti kö-
tôdésük tesz túl, csakis egymás
karjaiban tudják megélni az
igazi örömet és az igazi fájdal-
mat. Csak ez ad nekik meg-
könnyebbülést. Ne tessék sem-
mi betegesre gondolni, még
annak ellenére sem, hogy az
egyik lányról, Jackie-rôl, a ki-
sebbikrôl és a tehetségesebb
zenészrôl kiderül, hogy halá-
los beteg. Idegsorvadás éri
utol.

Mértéktartó pátosz jellemzi
ezt a filmet, ahogy végigkíséri
a két nô életét. Hilary férjhez
megy, s annak ellenére, hogy
tehetséges fuvolás volt, felhagy
a zenével, és a családjának él.
Nem ért ugyan máshoz, de lel-
ke elraktározza a színpad örö-
mét, a megnyilvánulás és a si-
ker ízét, s boldogságot talál
ezek nélkül is. 

Jackie karrierje viszont –
ahogy mondani szokták – me-
redeken ível felfelé. Virtuóz
csellista, sikert sikerre halmoz,
de nincs megnyugvása. Talán
a lappangó betegsége az, ami
megfosztja az öröm maradék-
talan kiélésétôl. Ki tudja.
Tény, hogy már-már tragikussá
kezd válni belépése abba a fa-
lusi idillbe, amelyet nôvére te-
remt meg a családjának. 

A szép az, hogy a megértés
mindenen felül kerekedik,
hogy végig érzik, másik felük
ott áll mögöttük. 

Szentek
és álszentek
■ Még egy egzotikus film a tá-
voli, de igen központi Ausztrá-
liából. Akár tragikus is lehetne,
merthogy a szektafüggôségrôl,
az okokról és a kikecmeregés-

rôl szó. De nem tragikusan,
hanem vidáman. Perspektivi-
kusan arccal a túlélés felé.
Ezért nem roppanunk se mi,
se a szereplôk össze attól, ami-
tôl nálunk autók lobognak fák-
lyaként, amitôl megtelnek a
pszichiátria kórtermek, és még
a Parlamentben is összekoccan
a kés és a villa.

A baj az, hogy mi rosszul ál-
lunk a kérdéshez, ezért forgat-
nánk drámát a kérdésbôl. A
feladat nem a szekták eltörlése,
lehetetlenné tevése, Apeh álta-
li üldöztetése, hanem a hívôk
kiráncigálása. Erre már meg is
alakultak a megfelelô bt.-k.
Amerikában. Ott szakosodtak
erre, van hivatásos ördögûzô,
azaz szektátalanító. Valójában
röhejes az egész, de ez a pojá-
ca kidolgozott egy háromna-
pos és -lépcsôs terápiát, amivel
meg lehet szabadítani hívôt hi-
tétôl, a hozzátartozókat pedig
egy csomó pénztôl. A történet
akkor válik izgalmassá, amikor
kiderül, a lány mit is keres a
szektában, a férfi milyen prob-
léma megoldása helyett lett
problémamegoldó szakember. 

A tanulságok mellett a film
él azzal a megalapozott pszi-
chológiai tanáccsal, misze-
rint, ha valakitôl – elônyét
szolgálandó – elveszünk vala-
mit – szekta, szerelem – ad-
nunk kell valami mást – sze-
relmet, hitet, szektát – hiszen,
és ez a film csavarja, annyifé-
le szekta van, amennyit mi
magunk építünk magunknak.
Bármi viselheti ezt a címkét,
ha kellôen függünk tôle, ha
kellôen befolyásolja az éle-
tünket, ha megköti a szabad

akaratunkat. És hát ilyen a
vallás is, meg a szerelem is. 

Éjszaka
a Földön
■ Az amerikai filmgyártás idô-
rôl idôre él a filmetûdökkel,
azzal, hogy a teljes filmidôt
negyedeli, s különféle – bár
azonos láncra felfûzhetô – tör-
ténettel tölti ki. Ezek többnyi-
re jól sikerülnek, hiszen itt fel-
tétel, hogy a történet tömör le-
gyen, s legyen történet. Ha le-
het, legyen csattanó, még ak-
kor is, ha ez elharapott, elsôre
nem is csattanónak tûnô meg-
oldás. Az is fontos, hogy a sze-
replôk karakteresek legyenek,
kijátsszák az idô teljes terjedel-
mét. Pörögjön-forogjon a mû.

A vezérlánc itt a taxi. Az el-
sôben remek páros talál egy-
másra, Jill Clayburgh és Wino-
na Ryder. Az elôbbi elegáns
színészválogató, a taxislány
pedig potenciális sztár. Hogy
mi lesz ebbôl a kalandból…

A következô epizód sem nél-
külözi a humort, itt egy endé-
kás bohócból lesz taxisofôr.
Meglehetôsen béna. De kap
egy életre szóló leckét elsô uta-
sától, aki ôt Bronxba szállítja.

A harmadikban Az élet szép
felejthetetlen szívembere küz-
di át magát az éjszakai Rómán,
az utastérben egy halott püs-
pökkel. Ez is jó.

És a negyedik történet a fa-
gyos Helsinkiben zajlik. Az
utasok bánatosak, depresszió-
sak és részegek. Okuk van rá.

Bagota /ity Edit

M O Z I  –  V I D E O

Könyvek filmen
és videón

A KISS JÓZSEF KÖNYVKIADÓ AJÁNLATA

Kôszeghy Elemér

Magyarországi ötvösjegyek a középkortól 1867-ig

Reprint kiadás

Ára 5800 Ft, 5 példánytól 4930 Ft/példány

Megrendelhetô, megvásárolható:
Kiss József Könyvkiadó

1114 Budapest, Kanizsai utca 41.
Telefon/fax: 466-0703

A megrendeléseket postán, utánvéttel teljesítjük,
a postaköltséget felszámítjuk.
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– Folytatódik-e a fellendülés? – ér-
deklôdtem mostani beszélgetésünk
elején.

– Elmondhatom, hogy az
idei év is nyereségesnek ígérke-
zik, bár ennek mértéke sze-
rény, a forgalom két-három
százalékát teszi ki, messze el-
marad tehát attól, amit egy
pénzügyi befektetô nyeresé-
gesnek tart. De számunkra ez
biztosítja a továbbfejlôdést, hi-
szen eddigi eredményeinket is
szolgáltatásaink révén tudtuk
elérni.

– Mely szolgáltatásokat emel-
né ki?

– A törzsvásárlói rendsze-
rünkkel kezdeném, azzal,
hogy megbecsüljük, ha valaki
visszatérô vevônk. Mûködte-
tünk egy könyvkeresô zöld-
számot. Nem fontos, hogy az
érdeklôdô nálunk vásárolja
meg a kötetet. Mi informáci-
ót adunk. Hosszú távon meg-
térül, hogy tudják: hozzánk

nyugodtan fordulhatnak. Eh-
hez nem kell mindig az olva-
sók zsebébe nyúlni. Nem
hoz pénzt a Képes Extra mu-
tációjaként megjelenô újsá-
gunk sem. Négy oldalán a Li-
brirôl szóló információk sze-
repelnek, a belsejében pedig
könyvekkel kapcsolatos írá-
sok vagy hirdetések található-
ak. A Könyvpalotában Buda-
pest egyik legolcsóbb inter-
netes kávézóját ugyancsak mi
mûködtetjük, ami megint
veszteséget termel, de oda-
vonzza az embereket. Ugyan-
így az évi ötszáz, könyvesbol-
tokban megtartott rendezvé-
nyünk, a dedikálásoktól a ki-
állításokig és hangversenye-
kig, mind-mind arra irányít-
ják rá az emberek figyelmét,
hogy adott esetben ne egy
használhatatlan tárgyat, ha-
nem egy hasznos könyvet
ajándékozzanak. 

– Hogyan lépnek tovább? 
– Szerzôdést még nem kötöt-

tünk, de tárgyalásokat folyta-
tunk, úgyhogy jövôre biztosan
néhány jelentôs üzlettel gyara-
podunk. Továbbra is meggyô-
zôdésünk, hogy a könyvszak-
ma fejlôdés elôtt áll. Ha nô a
GDP, akkor a reáljövedelem is
emelkedik, vagyis biztosan
számíthatunk arra, hogy több
könyvet fognak vásárolni.

– Mibôl gondolja, hogy könyvre
is jut, hogy az esetleges többletbôl
nem a meglévô megélhetési gondo-
kat enyhítik?

– Nagyon sokat javult az el-
múlt években a kínálat, sok
jó kiadvánnyal rukkolnak elô
a kiadók. A magyar szerzôk
és a magyar alkotások rend-
szeresen szerepelnek a siker-
könyvlistákon.

– Egy-egy bolt megnyitása mek-
kora lendületet ad a vállalatnak?

– Attól függ, hogy mekkora
az új bolt, de mondjuk a
Könyvpalota lényeges válto-
zást hozott a budapesti
könyvkereskedelembe. Egy-
részt az ország legnagyobb
könyvesboltja nyílt meg, más-
részt  vonzó berendezésével, a
mozgólépcsô és a légkondici-
onálás nyújtotta kényelem-
mel fölveheti a versenyt bár-
mely más kereskedelmi egy-
séggel. És akkor még nem be-
széltem a könyvek óriási vá-
lasztékáról, ami biztosíték ar-
ra, hogy aki betalál oda, vásá-
rolni is fog. 

– Teljességgel jelen van a Könyv-
palotában a hazai kínálat? 

– A teljességet lehetetlen elér-
ni és fölösleges is. Attól, hogy
kiadnak egy könyvet, nem biz-
tos, hogy a kötet eladható.
Nem kevesen magánkiadásban
megjelentetik azt, amit életük
fô mûvének gondolnak. Én
nem akarom kritizálni az effé-
le kezdeményezéseket, mert a
könyvet az olvasók minôsítik.
Akkor sem szólok, ha öt vevô
jelentkezik. Sokszor azonban
egy darabot sem lehet eladni
valamely kiadványból.

– Legutóbb azt mondta, a jövô
dönti el, meg tud-e élni egymás
mellett két olyan nagy áruház,
mint a Fókusz és a Könyvpalota.
Mi lett az eredmény?

– Nem tisztem, hogy a Fó-
kuszról nyilatkozzam, de úgy
érzem, hogy továbbra is meg
tudnak élni, a forgalmuk nem
csökkent. S hogy mellettük
mûködik egy félmilliárdos be-
vételt hozó másik nagy bolt,
azzal nyert a könyvszakma,
nyert a vásárló. 

– Az ÁKV utódaként nem töre-
kednek nagykereskedelmi babé-
rokra?

– A saját bolthálózatunknak
vagyunk a nagykereskedôje,
természetesen nem küldünk el
senkit, aki nálunk akar vásárol-
ni, de ez elenyészô része a for-

galmunknak. A mi raktárunk
kapacitása a saját boltjaink el-
látására és a tervezett fejleszté-
sekre méretezett.

– Törik-e a fejüket azon, hogy vi-
déken is terjeszkednek? 

– Sok mindenen gondolko-
zunk, de ez mind az üzleti
terv része, nehéz róla nyilat-
kozni. Mivel hiszünk a
könyvszakma jövôjében, nem
feledkezünk el arról, hogy Bu-
dapesten és vonzáskörzetében
kevesebb mint egyharmada él
a lakosságnak. Természetesen
meg kell próbálni a kétharma-
dot is kiszolgálni. Az elsô lé-
pést megtettük  az internetes
könyvesbolt mûködtetésével.
A hálón nemcsak szinvonala-
san széles választékot nyúj-
tunk, hanem plusz informáci-
ót is szolgáltatunk. Kulturális
eseményekrôl szóló tájékozta-
táshoz kapcsoljuk a megfelelô
könyvet, híres emberek
mondják el, hogy nekik me-
lyek a kedvenc olvasmányaik.
Bele lehet olvasni egy-egy
könyvbe, tíz-tizenöt oldal
alapján bárki eldöntheti, hogy
érdekli-e a kötet. Különféle
ajánlatokat adunk, íróportré-
kat teszünk közzé. Ezzel per-
sze nem érjük el a teljes vidé-
ket. Egyik konkurensünk
mondta, hogy az internetes
bolt forgalma sokára fogja el-
érni a hálózata legkisebb
könyvüzletéét. Ez igaz. He-
tente pár százezer forintot
költenek el az emberek a web-
boltunkban, de ahogy a kará-
csony közeledik,  gondolom,
itt is nô majd a bevétel. Ám
ez nem fogja megrengetni a
magyar könyvkereskedelmet.
Ne feledjük, Amerikában is
csak a teljes bevétel öt száza-
lékára tehetô a netes árusítás.
Tavaly 33 milliárdos volt az
éves magyar  könyvforgalom.
Azt hiszem, ennek l,6 milli-
árdra tehetô öt százalékával
mi is megelégednénk az új ke-
reskedelmi ágban. Visszatérve
az alapkérdésre: nyitottak va-
gyunk a vidék felé, de mindig
átgondolt koncepcióval dol-
gozunk. Kicsi annak az esélye,
hogy egy-egy bolttal jelent-
kezzünk az ország bizonyos
térségeiben.

Mátraházi Zsuzsa

K Ö N Y V A J Á N L Ó

Legutóbbi találkozásunkkor örömmel újságolta Dietrich Tamás,

a Libri igazgatója, hogy hosszú, legfeljebb nullszaldót felmutató

évek után 1999-ben végre nyereséges esztendôt zárhat a vállalat,

hogy a fejlesztések, köztük az akkoriban megnyitott Könyvpalo-

tával az élen, meghozták az eredményüket.

Nem kell mindig
az olvasók zsebébe
nyúlni!
A Libri igazgatójának kereskedôi
ars poeticája
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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)

Magyar Könyvkiadók
és Könyvterjesztôk Egyesülése

Alapítva: 1795-ben

1073 Budapest, Kertész u. 41. I/4.
Telefon: 343-2540, Fax: 343-2541
Levélcím: 1367 Budapest, Pf.: 130

E-mail: mkke@mail.datanet.hu

Kedves Kollégák!

Az ORFK Bûnügyi Fôigazgatóság Szervezett Bûnözés
Elleni Igazgatósága Vizsgálati Fôosztálya 2000. augusz-
tus 29-én kelt levelében hivatalosan arra kért, tájékoz-
tassam a könyvkereskedelemmel is foglalkozó cégeket,
hogy Adolf Hitler: Harcom (Mein Kampf) címû mû-
vének magyar nyelvû kiadása törvénytelen. A Fôvárosi
Bíróság, valamint a Magyar Köztársaság Legfelsôbb Bí-
rósága, mint másodfokú bíróság a kiadvány nyilvános
közlését megtiltotta.
Az ORFK illetékese, dr. Tamics Gábor rendôr alezre-

des úr levelében jelezte, hogy a Mónus Áron által az In-
terseas Editions Kiadó gondozásában korábban kiadott
könyv most újra megjelent a könyvpiacon.
Nyomatékosan szeretném tehát felhívni szíves figyel-
müket, hogy a fenti kiadvány terjesztése törvénybe
ütközik.

Budapest, 2000. szeptember 6.

Ôszinte tisztelettel:

Zentai Péter László
igazgató

Sokéves kiadói,

szervezôi,

szerkesztôi

gyakorlattal

munkát vállalok.

(Számlával is.)

06/30/9/614-378

MMuunnkkáátt
kkeerreess
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– Amióta világ a világ, de ki-
vált a huszadik században fôként
azok tudtak messzire látni, akik
térségek, kultúrák mezsgyéjén él-
tek, ha úgy tetszik: határhelyzet-
ben. Milyen a nézôpontja, milyen
magaslesrôl, miféle periszkópon át
figyeli a dolgokat?

– Magyarországra költözése-
mig a romániai magyarsággyû-
lölet fûtött fel bizonyossággal
és félelemmel. Furcsa identi-
tástudat... Ez hozott cselekvô
egyensúlyba. Lelkesen, egyér-
telmûen magyar lehettem,
mert azzal a gyûlölettel szem-
ben nem volt épp karrier ma-
gyarnak lenni. Vér szerint
egyébként keverék vagyok,
amivel nem hivalkodom, de
amit nem is tagadok. S eszem-
be se jutna emlegetni, ha min-
denki fütyülne a származá-
somra. Ám határhelyzetem
nem senki földje volt, hanem
háború. Lövészárok, orgona-
szó. Abban a tudatban élek,
írok, hogy halottaim helyett is
figyelem azt a keskeny sávnyi
történelmet, amennyit látnom
adatik. Kamaszkorom elsô
erôs gyásza piarista osztálytár-
sam, Gáspár Oszkár halála
volt. Amikor Románia fordu-
lata után félô volt, hogy váro-
sunkat, Temesvárt a németek
megostromolják, ô kiment a
virtuális frontra, zsebében
pisztollyal: harcolni a hitleri
sereg ellen. A város garnizonja
beásta magát védelemre, el-
kapta a veresszôke, románul
rosszul beszélô, fegyveres
Oszit (magas, erôs kamasz

volt), kémnek nyilvánította, le-
tartóztatta azzal, hogy amint a
szovjet csapatok megérkeznek,
átadják nekik. Az iskolánkban
mûködô illegális sejt „titkára”
a ma világhírû zeneszerzô,
Kurtág György volt. Saroknyi-
ra lakott tôlem, ennyi esélyem
van a halhatatlanságra. Amint
az oroszok bejöttek, Gyuri el-
jutott a szovjet katonai pa-
rancsnokhoz, az motorkerék-
páros járôrt menesztett a vá-
rosvédôkhöz. Elkésett: Oszit
már fôbe lôtték. Néha töpren-
gek: Kurtág megannyi in me-
moriam mûve közül melyik-
ben emlékezik egy futam, egy
sejtelem Gáspár Oszkárra... Pe-
riszkóp? Az enyém olykor sí-
rokból fúrja föl magát, körülte-
kinteni. Deák Tamás is iskola-
társam volt, barátom. E remek,
szigorú író Budapesten halt
meg. Annak idején nekrológ-
ban búcsúztattam. A napok-
ban kézbe vettem Tamás ked-
ves Máraijának utolsó napló-
ját. Egy 1984-es bejegyzésben
olvasom: „Kitûnô bemutató
egy Borges-kötetben, melyet
magyar nyelven adtak közzé
mostanában Bukarestben. Író-
ja, Deák (nem ismerem) meg-
állapítja, hogy Borges nem iga-
zi misztikus, csak misztifikál.
Ez igaz. Máskülönben is ma-
gas szintû ez a tanulmány, egy
fiatal nemzedék biztató jeladá-
sa”. Deák Tamás még élt, ami-
kor Márai fölfigyelt rá. Márai
túlélte Tamást (és Borgest): ôk
1986-ban haltak meg, Márai
1989-ben lett öngyilkos. Aki-

nek a halál nem mond sem-
mit, annak az élet is semmit-
mondó... Talán a félelem és a
mindenáron valahová, vala-
kikhez tartozás szenvedélyes,
vacogó vágya tett gyógyítha-
tatlanul baloldalivá. Együttér-
zésem azokkal, akik kilátásta-
lannak tetszô szegénységben,
fájdalomban, megalázottság-
ban és méltóságban élnek, na-
iv rajongóvá tett. Ma már tud-
ni vélem, az emberiség halálos
betegségei – kegyetlenség, éh-
ség, fegyver, zsarnokság stb. –
gyógyíthatatlanok. A jó csak
az, hogy ebbe sosem nyug-
szunk bele. Mindig ahhoz áll-
tam közelebb, akit az erôseb-
bek szidtak. Tehát sosem tar-
toztam a többséghez. Törésvo-
nalon álltam...

– Úgy alakult, vagy talán ak-
ként intézte, hogy a legperiferiáli-
sabb idôkben is a történések met-
széspontján tartózkodjék. Ilyen iz-
gága ember, netán a kívülállást
ennyire nem bírta erkölcsi érzék-
kel, vagy – gyomorral?

– Valójában túlbuzgó, stré-
ber, hiú fráter vagyok, szaka-
datlanul gyötört a cselekvési
kényszer. Kirívó jel: mindig
azt hittem, tudom, mit, ho-
gyan kell tenni. Most immár a
harmadik kormányt bírálom.
Mindenkor azt, amelyik éppen
kormányoz. Persze, a jobbol-
dali kormányok nem vették
észre, amikor a baloldali kor-
mányt bíráltam. Élesebben,
mint a mait, mert jobban szur-
koltam neki.

– Rendjén valónak tartja-e, hogy
kitûnô stilisztaként szépírói tehet-
ségét néhány alapmûbe sûrítette?
Nem volt-e tékozlás tengernyi
publicisztikát írnia?

– 1985 és 1990 között közölt
Diurnus-jegyzeteimet rostál-
gatom. Egy tisztes válogatás
három kötetnyi lenne. Egyelô-
re egyet készítek el. A kérdés
lényegét megkerülöm: már
nemigen érdemes szembenéz-
nem azzal, ami elmúlt. Van,
aki szerint ez a készülô kötet a
fômûvem. A kérdése mögött
bujkáló állításban mégis igaza
van. A legutóbbi sûrû évtized-
ben vagy ötezer írást adtam
közre. Fôként publicisztikát.
Szépprózát szinte semmit. Il-
lés Endre ösztökélésére fejez-

tem be, raktam össze Hogyan
kell kastélyt építeni címû kötete-
met. Három kisregényt. Pró-
zát többé nem írtam. Verset
(egy kivételével) 1983 óta nem
adtam ki a kezembôl. De úgy
hiszem, senki sem veszített
semmit. Mindabból, amit ír-
tam, talán csak a Svájci villa és
az Apám könyve ért valamit. A
Svájci villát kiadta az Argu-
mentum a tavalyi frankfurti
könyvvásárra, majd a berlini
Oberbaum is. Ezek visszhang-
járól a magyar sajtó egy szót
sem írt. Ám talán kárpótol
esszészerû, (majdnem) újság-
írás-tankönyvem, A kíváncsi-
ság mestersége szakmai sikere.
Meg az Apám könyve három
kiadása. Eredetileg festônek
készültem. Ma már tudom,
jobb író vagyok, mint amilyen
festô lennék. De ezzel nem
mondtam semmit. Hiszen fes-
tônek nagyon rossz lettem
volna...

– Keserû alaphangon szól leg-
több újabb írása is, bár a régiek
szigora sem nélkülözte a sötét hát-
teret. Úgy érzi, végképp elszalasz-
tottuk a magyar história egyik
nagy esélyét, vagy csupán mi nem
látunk túl a homályló horizonton?

– Barátaim és ellenségeim
szerint mindig fantaszta vol-
tam. De ahhoz nem eléggé –
mondom én –, hogy optimista
legyek. Diurnus-rovatom a de-
mokratikus, gazdaságilag is re-
alistább, értékelvû, a nemzet
lelki, érzelmi kincseit is ápoló
világért küzdött. Most figye-
lem a könyörtelen politikai és
gazdasági harácsot – ez jéghi-
deg, idegen világ. Ebben a
nemzeti érzés csak egy rideg,
nyomuló gép fûtôanyaga, ben-
zinje. A magyarság egészségi
állapota, önbizalma, életfor-
mája, szórakozásának színké-
pe, a kultúra, amelyet tömeg-
méretekben fogyaszt, indula-
tai, fájdalmai, hiányai mind-
mind azt mondják: belátható
történelmi idôn belül a szélsô-
jobboldali populizmusnak van
nagy esélye. Jómagam öreg, fá-
radt és szomorú vagyok:
passzív alanya a történelem-
nek. Korábban sem voltam
több vagy más, csak becsap-
tam magam. Most már meg
sem próbálom.

E M B E R  É S  G O N D O L A T

Bodor Pállal
beszélget
Nádor Tamás
Legtehetetlenebb, de legtevékenyebb, legizgágább napjaiban is fû-
tôanyaga volt a kétségbeeséssel elegyített remény, és ki nem me-
rülô energiaforrása, örökös mozgatórugója ma is a keserves rezig-
náció. A sötétség elôrejelzése, a világosságôrzés nem eltökéltsége
tehát, hanem veleszületett hajlam, amely egy életen át képes so-
dorni az igazságkeresés mániákusát. Hitek és hisztériák közegé-
ben, ha gyakran vesztét érezve is, az ilyen ember voltaképp gyer-
meki lélekkel jár-kel. Tûzálló mimóza – mondhatnánk róla iro-
nikus szeretettel.
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ehát: mi is vár ránk?
Soroljuk mindazt, ami jó! 
A nemzeti különállások

elsorvadása. A faji, etnikai
gyûlölködések ellehetetlenülé-
se, határok átjárhatósága. 

Multikulturalizmus. 
Valamiféle globális nyelv ki-

alakulása. 
A telekommunikációs forra-

dalom hatására a mûködô tô-
ke elképesztôen gyors helyvál-
toztatása. 

Konvergencia. Azt jelenti,
hogy a világ népeinek életmi-
nôségében bizonyos konver-
gencia mutatkozik majd, ha-
sonló módon fölemelkednek
egymáshoz. És még sok más
csoda és tréfa-móka-kacagás.
Boldog ifjú generációk, akik
naphosszat interneten kom-
munikálnak egymással, és a
hálón (a virtuális tôke mellett)
email-en fantasztikus sebes-
séggel terjed a szeretet, a szoli-
daritás és a megértés… 

Ezzel szemben Viviane For-
rester szerint az a realitás, hogy
a tôke kimondottan taszítja az
emberi munkát. Tôke és em-
ber romló viszonya már a jólé-
ti társadalom megbuktatásakor
elkezdôdött. A jóléti társada-
lomban magasak voltak az
adók (aki sokat keresett, sok
adót fizetett), és magasak vol-
tak a szociális juttatások. Mi-
nél szegényebb volt valaki, an-
nál többet segített rajta a társa-
dalom. Mára az adók alacso-
nyak lettek, minél többet keres
valaki, annál kevesebbet fizet,
a juttatások is alacsonyak: mi-

nél szegényebb valaki, annál
kevesebb segítséget kap. 

Na már most: a tôkének az
az érdeke, hogy karcsúsítson,
racionalizáljon, minél olcsób-
ban termeljen, minél több
munkahelyet megszüntessen.
Vagy, miután a világ globális;
elvigye a munkahelyeket Nyu-
gat-Európából, ahol magasak
a bérek, Kambodzsába, a Fü-

löp-szigetekre, Kelet-Timorba,
ahol garantáltan alacsonyak a
bérek. Így aztán a fejlett világ-
ban kialakulnak a városok pe-
remén azok a gettók, ahol a
munkától örökre megfosztott
emberek élnek, szaporodnak,
narkóznak, isznak, gyilkolják
egymást, ahol a nyomor és a
munkanélküliség, annak hatá-
sára a deviáns magatartás, új-
ratermelôdik, mert senkinek
sem érdeke, hogy a nyomor-
negyedek gyerekei esélyegyen-
lôséggel pályázzanak arra a na-
gyon kevés munkahelyre, ami-
re a globális tôkének még
szüksége van: arra ott vannak
az elit gyermekei.

Viviane Forrester szörnyû
haraggal, publicista indulattal
írta a könyvét, és haragja fô-
képp annak a hazugságnak
szól, hogy a világ eszményké-

pe a dolgozó ember. A gyerek
azzal a tudattal szocializáló-
dik, hogy tanul, szakmát,
majd munkahelyet szerez,
pénzt keres, lakást, kocsit
vesz, családot alapít, gyerme-
keit neveli. Ehhez képest arra
van kárhoztatva, hogy sohase
legyen munkahelye, egy éle-
ten át csak keressen munkahe-
lyet. Mert senki sem mer elé-

állni, és azt mondani neki, ne
keress munkahelyet, mert
nincs. Valami más megoldá-
son gondolkozz! 

Forrester szerint a kiberneti-
ka a bûnös, és mi, akik fél szá-
zada nem figyeltünk föl a ve-
szélyre. Valóban: én a hatva-
nas évek elején kezdtem kiber-
netikával, vagyis visszacsatolás
által önvezérelt rendszerekkel:
AUTOMATIKÁVAL foglal-
kozni; a szakirodalom java ré-
sze a negyvenes évek végérôl
származott. Kibernetika és a
komputer házasságából pedig
ijesztôen fejlett automatika
született, melynek hatására a
termelésben ma már alig kell
munkaerô. És a spekulatív tô-
ke durván munkaellenes (em-
berellenes); ha híre megy,
hogy munkahelyeket teremtet-
tek, a tôzsdeindex zuhanásba

fog, elbocsátások hírére azon-
nal emelkedni kezd. A tévhit
alapja, hogy az infláció megfé-
kezésének ára a munkanélküli-
ség, és munkaalkalmak terem-
tése azonnal inflációt gerjeszt.

Csakhogy ez nem igaz, és az
sem, hogy a tévhitek ellen
nincs orvosság. Viviane For-
rester könyve bestseller, Euró-
pa-szerte több százezer ember
olvasta. Így van rendjén. Tes-
sék sikoltozni! És polgárjogi
meneteléseket szervezni a
munka elpusztításának terve
ellen. Ha kicsit elemezzük a
kérdést, kiderül, hogy munka-
hely és faji diszkrimináció
összefügg. Nem kell a marxi
terminológiához ragaszkodni:
a megnyomorítottak harca
emberi méltóságukért és em-
berhez méltó életükért nem
csak „osztályharc” lehet. 

Az EU-ban a munkanélküli-
ség harminc év alatt hét száza-
lékról huszonötre emelkedett,
és ez a szám csak nôni fog. Vi-
lágszerte. Míg egyszer az ab-
szolút liberális globális tôke és
piac rá nem jön, hogy racioná-
lisan, pragmatikusan ezek az
emberek fölöslegesek. A töb-
bit tessék végiggondolni. 

P.S. Meg vagyok gyôzôdve,
hogy a globalizáció ma az
egyetlen lehetséges út. De arról
is, hogy a tôke és a piac szabad
mozgását vaskézzel korlátozni
kell. Vagy a Globális Világ Szo-
ciáldemokrata Pártjának, vagy
Jézus Krisztusnak a tanításai
alapján, ezt nem tudom, de azt
tudom, hogy NEKÜNK!

K e r t é s z  Á k o s
Gazdasági horror

2. rész

T

Erich Kästner:
Fabian
Egy moralista regénye

Az általában gyerekíróként szá-
mon tartott, aranyos humorú
Erich Kästner elôbb természe-
tesen felnôtteknek szóló pró-
zát (és verseket) írt. Olyan pá-
lyatársakkal együtt képviselte
az „új tárgyilagosság” irányza-
tát, mint a történelmi mûveirôl
nevezetes Feuchtwanger, a
Monarchia romlásának króni-
kása, Joseph Roth, vagy (a kö-
zülük legnagyobb sikerû) Erich
Maria Remarque, a Nyugaton
a helyzet változatlan szerzôje.

A baloldali felfogású Kästner-
tôl most az a – harmincas évek

elején írt – regény jelent meg
magyarul ismét, amelyet annak
idején Szerb Antal újfrivolnak
tituált. Egyszersmind azt je-
gyezte meg róla, hogy „hôse, a
kedvesen körvonal nélküli Fa-
bian az élet értelmét keresi.
Minthogy csodálatos módon...
nem nagyon étvágygerjesztô
éjszakai szerelmek hangjai mel-
lett keresi, nem egészen megle-
pô, hogy nem találja”.

A gunyoros oldalvágás mai
szemmel nézve inkább az ak-
kori berlini életérzést tükrözô,
erkölcsileg és formailag is laza
mû egyik részére vonatkozik.
Vannak azonban bensôséges,
majdnem szentimentális epi-
zódjai is. Bennük a szeretetvá-
gyó, meghatóan gyöngéd alko-

tó humanizmusa gyôz a zûrza-
varos viszonyok hullámverésé-
ben evickélô reklámújságíró lé-
hább nézetei, könnyelmû rög-
tönzései fölött. Éjszakai figurái
sem papiros-ízûek. Mind a va-
lóban szabados félvilági nôk,
mind a társaságukban forgoló-
dó entellektüelek jópofáskodá-
sa, önriszálása, szövegelése hi-
teles: csak úgy árasztja a feszült-
ségekkel terhes korszak nyo-
masztó légkörét – és ez nem kis
teljesítménynek látszik, vissza-
tekintve háromnegyed évszá-
zad távlatából...

Politikára is kitér a gyorsan
pergô cselekményben az író,
miközben persze mindenek-
elôtt a társadalmi erkölcsökrôl
váltanak szereplôi magvas filo-

zófiai eszmecseréket. Emléke-
zetes az az utcai jelenet, mely-
ben egy kommunista és egy ná-
ci lövöldöz egymásra, egyként
kiváltva az ôket késôbb kezelés-
ben részesítô orvos mélységes
lenézését. Se szeri, se száma a
regényben a kiélezett helyze-
teknek, szellemes aforizmák-
nak, helyretételeknek. A gro-
teszkül hôsiesnek mondható
végkimenetel sem nélkülözi a
csattanót. Azt példázza, hogy a
humánus segítôkészség csak ak-
kor ér valamit, ha nem önve-
szélyes módon próbáljuk a
mindenkori rászorulók ügyeit
magunkévá tenni.

(iszlai)
Európa Könyvkiadó, 261 old.,
1200 Ft
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■ Kígyót, békát kiáltottak rá,
hogy elriasszanak tôle, s az el-
lenkezôjét érték el: minél in-
kább a tiltott gyümölcs hírébe
keverték a nyugati magyar iro-
dalmi emigráció folyóiratát, a
Látóhatárt (Horváth Béla és
Vámos Imre hazatérése után
Új Látóhatárként mûködött to-
vább), annál kíváncsibbak let-
tünk rá idehaza, s annál inkább
vágytunk arra, hogy megkós-
tolhassuk. Jómagam, akit a fe-
ne majd megevett, hogy tud-
jam, írtak-e benne a könyveim-
rôl bármikor bármit, akár jót,
akár rosszat, errôl sose gyôzôd-
hettem meg, hiszen a folyóira-
tot sokáig messzirôl se láthat-
tam, de szó szerint: könyvtárak
tárlójában nem volt kitéve, lé-
vén „zárolt anyag”, megrendel-
ni, megvenni nem lehetett, sôt,
azt se vették jó néven, ha az
ember egyáltalán kérdezôskö-
dött felôle.  Pedig lett volna
mit kérdezni: például azt, ha
ez az orgánum tényleg mindig,
mindenrôl hazudik, s ha min-
denki, aki ebben publikál,
tényleg aljas hazaáruló, s a te-
hetségét (már ha egyáltalán
volt neki) odakint elvesztette, s
pusztán azért jelenhet meg,
mert „az imperialisták zsoldo-
sa”: akkor miért kell annyira
félni attól, hogy elolvassuk?
Úgy se tudna hatni ránk ilyen
silányság. De persze se alka-
lom, se bátorság nem volt hoz-
zá, hogy efféléket bármikor
megkérdezzünk. Éppígy nem
lehetett szó arról, hogy a Látó-
határt illetôen (legalábbis a
nyolcvanas évekig) bármilyen
differenciálás érzôdjék az ítéle-
tekben, hogy Jászi Oszkár vagy
Szabó Zoltán, vagy Cs. Szabó
László publikációinak, ha má-
sért nem, a múltjuk kedvéért
némi megbecsülés adassék.
Hogyisne, hiszen a múltjuk is
átok alatt állt, sem a polgári ra-
dikalizmusnak, sem a plebejus-
demokrata népiségnek, sem az
antifasizmusnak nem volt iga-
zán becsülete. Akadtak persze
a pártállami idôben is kivéte-

lek, akiknek mégis szabad volt
megismerkedni a folyóirat tar-
talmával. Ha kultúrpolitikusok
beszédeihez kellett „anyagot”,
szidalomhoz való citátumot
keresni a lapban, még a kisebb
kulik is hozzájuthattak egy-egy
számhoz. Ennek köszönhet-
tem, hogy egyszer már majd-
nem-majdnem szerezni tud-
tam egy darab Látóhatárt. Volt
egy (akkor még) barátomnak
számító, civilben ifjú költô, aki
fôállásban a minisztériumban
dolgozott. Mint pályakezdô
poéták, össze-összejártunk, s
egy ízben, mikor beállítottam
hozzá, parányi szobájának
padlója telis-teli volt spárgával
összekötött folyóirat-csoma-
gokkal. Azt hittem, költözni
készül, de csak selejtezett, hogy
szabad helyet nyerjen a köny-
vespolcán. Tessék, bökött az
egyik halomra,  ami kell, vihe-
ted. Vastag és poros helytörté-
neti közlönyöket dobáltam fél-
re unottan, mígnem egyszer-
csak – a szememnek se akartam
hinni! – elôbukkant közülük a
Látóhatár egyik száma. Mohón
olvasni kezdtem, túlságosan
csendben voltam, s ez gyanús
lett. Mit találtál, lépett mögém
a házigazda, aztán kirántotta a
kezembôl a folyóiratot. Na ne,
ezt nem, ez tévedésbôl volt itt,
kiabálta. Bambán néztem rá, a
szemetesnek bezzeg odaadta
volna, én pedig mégsem vihe-
tem el? Némán a borítón lát-
ható, kézzel írt megjegyzésre
bökött: „M. et.-nak küldi Kiss-
né”. Hogy az „M et.” nem más,
mint ô, kitaláltam, de hogy
„Kissné” kicsoda, nem sejthet-
tem: egy biztos, félt tôle. Még
jó, hogy megtaláltad, mondta
házigazdám némileg lehiggad-
va, ezt vissza kell küldenem, ha
nem tudok elszámolni vele, vé-
gem van...

Ez a história arról ötlött
eszembe, hogy elolvastam Bor-
bándi Gyula Nem éltünk hiába
címû krónikáját a Látóhatár
történetérôl, melynek elsô
perctôl a legutolsóig valami-

lyen minôségben mindig mun-
katársa, de leginkább folyama-
tos spiritusz rektora volt. „Éle-
tem – folyóiratban elbeszélve”
– méltán lehetne ilyen alcíme
is a könyvnek, amely a memo-
árirodalomnak egy egészen sa-
játos változatát képviseli. A Lá-
tóhatár ugyanis Borbándinak
és barátainak, munkatársainak
az egész emigrációs életét meg-
szervezte, meghatározta a dol-
gok fontossági sorrendjét, be-
osztotta napjaikat, magának
követelte energiájukat. Borbán-
dit joggal feszíthetné a büszke-
ség, de ez az ember ôszintén,
meggyôzôdéssel szerény, s
amit ír, egyebek közt ettôl hal-
latlanul rokonszenves. Más
kérdés, hogy választott elbeszé-
lési módja meglehetôsen mo-
noton: számra-számra ismerte-
ti a létrehozás anyagi, szellemi
gondjait, s aztán a publikációk
egymondatos jellemzése követ-
kezik. Így az olvasó, mármint,
aki a határon innen élte át, tila-
lom alatt, a négy évtizedet, leg-
feljebb becsületszóra hiszi el a
szerzônek, hogy a folyóirat
fantasztikus kincsestára volt a
szellemi és irodalmi értékek-
nek, de meg nem gyôzôdhet
róla. A nevek hallatán szívesen
hiszünk, de mégis, az évtize-
dek alatt fölgyûlt kíváncsiság
kielégítéséhez több és más kel-
lene. Minél beljebb hatoltam
Borbándi Gyula könyvébe, an-
nál erôsebben sajnáltam, hogy
nincs egy második, kiegészítô
kötete is, egy antológia a lap
termésébôl, amelybôl bepótol-
hatnánk a veszteségünket,
ahonnét végre megtudnánk,
milyen volt Kovács Imrének a
Rajk-perrôl szóló regénye, mit
írt a zenérôl Veress Sándor,
mit rejtenek Kerényi Károly
naplójegyzetei, mit írt Hatvany
Bertalan Ázsiáról, olvashat-
nánk Szabó Zoltán esszésoro-
zatát Orwellrôl, Madariagáról,
Bertrand Russellrôl, Jászi Osz-
kár egyenesen ide szánt tanul-
mányait, Major Róbert, Polá-
nyi Mihály, Arthur Koestler
írásait, és a verseket, novellá-
kat, emlékezéseket, melyekrôl
– ma már – deklaráljuk, hogy
az egységes magyar irodalom
részei, csak éppen nem ismer-
jük ôket. Az is roppant fájdal-

mas, hogy bár a nagy munka el
van végezve, Czigány Lóránt
és maga a szerzô Münchenben
már megjelentették a folyóirat
repertóriumát, itt, ahol nagyon
is helye volna, hiányzik. Bor-
bándi könyvébôl az is kiderül,
hogy az Új Látóhatár belsô ará-
nyai az évtizedek során erôsen
megváltoztak, zömmel politi-
kai jellege háttérbe szorult és
erôteljesebb lett a szépirodalmi
anyag. Ez az áttételes tükrözé-
se az emigráció életének, élmé-
nyeinek már csak szociológiai
szempontból is fontos lehetne
számunkra, nem is beszélve az
élményrôl, amit a mûvek ad-
hattak volna. S ha már – felté-
telezem, anyagi okokból –
nem születhetett meg egy ilyen
kiegészítô antológia, legalább a
szöveg apróbb pontatlanságait
kellett volna még gondosab-
ban kigyomlálni. Intô jele az
emigráció ügyeiben való tájé-
kozatlanságnak, amit az 1994-
es Irodalmi Lexikon mûvelt,
ahol Borsos Sándor nevét le-
zserül Istvánná torzították. De
épp ezért bosszantó, ha Bor-
bándinál meg „Huszthy” Ta-
másként szerepel Huszty Ta-
más, vagy ha a szerzô azt állít-
ja, hogy csakis az 1933 és 1944
közt létezett Láthatár létezett
ezen a néven, holott Rubin
László 1927-es Láthatár címû
folyóirata, rövid élete ellenére
is a legkíválóbb progresszív or-
gánumok egyike volt, messze
különb a hat évvel késôbbi
„névrokonnál”. Mindezt nem
volna érdemes felróni, ha Bor-
bándi Gyula munkája, a nyu-
gati emigráció életének egy
fontos fejezeteként, nem volna
megkerülhetetlen alapmû. Leg-
feljebb azt sajnálhatjuk, hogy
még mindig nem igazán látha-
tó az oly sokáig láthatatlan Új
Látóhatár.

Borbándi Gyula:
Nem éltünk hiába
Európa, Bp., 2000,
601 old., 2700 Ft

Látható-e már
a Látóhatár?
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– Ön elôbb volt egyetemi adjunktus, (mint a Lu-
kács-iskola neveltje) és ezt követôen kellett az ötve-
nes évek vége felé középiskolában tanítania. Tulaj-
donképp miért büntették?

– Mert Lukács-tanítvány voltam, mesterem
pedig miniszter a forradalomban. És persze
„véletlenül” egy pisztolyt is találtak egyetemi
szobámban: egy kívülrôl szépen rongyokba
csomagolt, olajozott, megpucolt 7.62-es TT
pisztolyt. A nyomozó ôrnagy azt mondta, ezen
látszik, hogy nemrég használták. Amikor meg-
néztem a csövét, az belülrôl „vak” volt a fekete
rozsdától. Akkor már tudtam, hogy ôk tették
oda és örülhettem, hogy elkerültem a sittet.

– Elsô könyve, az 1962-es A modern dráma út-
ján, hírnévalapozó tudományos bestseller lett – a
folytatásra, a következô könyvre mégis hosszú éve-
ket kellett várni. Ez még mindig egyfajta „politikai
mosolyszünet” volt?

– Ha volt, nem volt hosszú: 1966-ban, 1967-
ben – egy-egy nagyobb tanulmánykötetem jött
ki, aztán 1969-ben a drámakönyv egésze. Mert
az úgy volt, hogy az elsô könyvet a kiadó csak
töredékben vállalta: az utolsó három fejezetet.
A teljes szöveg aztán az „olvadás” idjén jelent
meg. Igazán fontosnak az 1971-es A látszat va-
lósága címû könyvemet tartom, ez annak a je-
lenségnek filozófiai leírása volt, amit ma virtu-
ális világnak nevezünk, hogy látszólagos dol-
gok nem képzelmények, hanem jobban kormá-
nyozzák a világot, mint a kézzelfogható „valós”
tárgyak-dolgok-törvények. Ez aztán több nyel-
ven is megjelent, voltaképp újra kellett volna ír-
nom, hogy beletaláljak a mai olvasó lelkébe:
igazi madárnyelvû dolgozat volt. Azóta megta-
nultam emberi nyelven írni. Gondolati tartal-
mát azonban sajnálom: eltûnt a placcról..

– Késôbb, már a hetvenes években generációk sora
járt az egyetemen az Ön titkos szemináriumaira, s
ettôl többé-kevésbé ellenzéki hírében állt – ugyanak-
kor (lásd meglepetések) publikációi és közszereplései
a rendszer megbecsült (két József Attila-díjjal elis-
mert) értelmiségijének mutatták. Hogyan vált a bo-
rotvaélen táncolás mesterévé?

– Tetszett az a „kint is vagyok, bent is vagyok”
állapot, amiért azért nap mint nap meg kellett
harcolni. A „bent” azt jelentette, hogy tudtam
segíteni néhány szakmatársamon, a „kint” azt,
hogy „tilosban” is tudtam vadászni gondolato-
kat, tanítványokat, trendeket. Valaki azt mondta
egyszer, hogy abban a rendszerben mindenki-
nek volt egy bizonyos felsô limitje, ameddig el-
mehetett szellemi (politikai) bátorságban. Én ezt

nyomkodtam egy kicsit feljebb, kijebb vagy mit
tudom én, merre. Amerika-könyvem – (Rezgés-
számok, 1974-bôl) egy generáció számára nyitott
ablakot az akkor még rejtett világra, máig talál-
kozom olvasóimmal, akik persze már jóval töb-
bet tudnak Amerikáról, mint akkor én, s boldo-
gan emlékeznek: onnan lettek kíváncsiak arra,
ami ott történik. A könyvben egy csomó eretnek
dolog szerepelt, – ezért aztán két évig feküdt a
kiadónál, ám végül is megjelent. Szóval ilyen csi-
ki-csuki játék volt ez. De bevallom: nem voltam
ellenzéki. 

– Felsorolni is nehéz volna, hány bizottságnak,
szervezetnek, testületnek a tagja, sôt – ez sem gyako-
ri – máig sem érzi „dehonesztálónak”, hogy rövid
színikritikát írjon egy éppen most futó elôadásról.
Mindenképpen a véleményformáló, befolyásos értel-
miség tagja. De mint ilyennek,, van-e bármilyen le-
hetôsége, hogy „felesleges tudományokkal” (filozó-
fia, esztétika stb.) foglalkozók jövôjét (vagy jelenét)
befolyásolja? Nem tanácsolja-e tanítványainak,
hogy keressenek másik hivatást?

– A tanítás a nagy szenvedély, mit szenvedély,
szerelem. Azt szeretem a legjobban, mikor figye-
lô tekintetek vesznek körül, én meg kicsiholom
a fejekbôl azokat a gondolatokat, melyek ott
szunnyadnak, de valahogy én is kellek hozzá,
hogy megfogalmazódjanak. Szóval: az maga az
élô színház (elôadómûvészet), kockázat (ha nem
sikerül egy óra, kikészülök egy hétre), még ma is
izgulok minden szeminárium elôtt – nem soro-
lom, versenyláz. (Valamikor válogatott úszó vol-
tam, imádtam a versenyzést, bár majd beledög-
löttem az izgulásba – hát ez így maradt, más-
ban...) Ha a figyelô szemekben kezd kihunyni a
tûz, rádobok még egy lapáttal, ha nem elég, ket-
tôvel, amíg újra fel nem parázslik az óra: hát ez
az a láz, amiért érdemes élni. Bizottságokban
ugyan szerepeltem – szerepelek --, de csak oda
megyek, ahol történik valami. Ma már megen-
gedhetem, annak idején meglógtam sokat, fon-
tosabb volt az írás. Egyébként jókat tudok alud-
ni, ha mégis ott kell ülni, aztán meg bosszant az
elmaradt melólehetôség.

A gyerekek. Minden kurzusomat azzal kez-
dem, hogy miért nem mennek innen máshová,
valami jó kereseti lehetôséggel, alkupozícióval
rendelkezô tisztes pályára? Maradnak. Sôt,
olyanok is vannak – filozófiai esztétikán --, akik
közgázról, jogról hallgatnak át. Ez a siker, ne-
kem is, meg a remény, hogy a humaniórák nem
vesznek azért ki. Igaz, második énemmel, a
makrogazdasági kutatásaimmal nekik is tudok
mondani valamit. És tudja, miért szeretem ezt?
Mert rengeteget tanulok tôlük. Hál’istennek, ôk
nem is sejtik. De például van a Népszabiban egy
ilyen-olyan idôközönként folytatódó soroza-
tom, a „globális generáció” –, amit ott bütykö-
lök, azt nagy hányadában tôlük lesem el, tôlük
hallom, a velük töltött idô forgácsaiból rakom
össze. Nagyon rossz lenne, ha nem így lenne.

– Életünk a rendszerváltás óta fôképp a pénzrôl
szól, akörül forog. De a legtöbb alkotó értelmiségi te-
hetetlenül, kívülállóként áll ebben a forgatagban.
Ön honnan ért a trendekhez, a tôzsdéhez és hogy-
hogy nem unt rá erre a merôben más világra?

– Ez a dolog is Amerikában kezdôdött, a má-
sodik hosszabb távollét alatt. Rájöttem, hogy

életünk alakulása a pénzpiacokon, a világ hir-
telen megváltozott gazdasági reflexein, az új-
kapitalizmus szerkezetváltásán múlik. És hogy
ezt a váltást valahogy meg kell érteni, ha a je-
lent-jövôt meg akarjuk érteni. És arra is rájöt-
tem, hogy nem elég nekem megértenem, de
valahogy ki kell törni abból a homályból, amit
a közgazdasági, szociológiai szaknyelv, fogal-
mi apparátus, vagy lemaradt elemzôkészség je-
lentett, és az emberek számára is ehetô formá-
ban kell tudni közreadni, mi is történik, hol is
élünk, mit várhatnak. Hát ebbôl a felismerés-
bôl születtek a közgazdasági könyveim. Ma
már jó néhány fogalom – például „repülô
pénzpiac” – bekerült a köznapi nyelvhaszná-
latba, a globalizációról szóló könyvem (Üveg-
golyók, 1998) idehaza elsôként írta le azt a je-
lenséget, ami körül ma már – talán túlságosan
is elkoptatva a fogalmat – táncol a világ. 

Meguntam-e? Olyasmire tapintott, amit ma-
gam sem merek magamnak bevallani. Egy Ca-
ravaggio-kép elemzése, vagy mondjuk olyan
probléma, mint érték és tény viselkedése a mû-
vészetekben, ma is nagyobb izgalmat kelt ben-
nem, mint egy-egy árfolyammozgás. Mert ott
a szellem elevenségével van dolgom, a felfede-
zés izgalmával. Igen. Még egy ideig tart ez a ki-
rándulás a trendek világába, izgat néhány kér-
dés, amirôl úgy gondolom, nyitott és tán meg-
találom a megoldást. Kívülálló vagyok ebben a
„második” szakmámban, jóval könnyebben tu-
dok mozogni, mint aki benne áll a „main-
stream”-ben, hátha sikerül valamit kikapnom.
De már érzem a színház-szagot, a csábítás ere-
jét – vissza a mûvészet/társadalom meleg/lágy
világába. Azért az igazi szerelem volt. Úgy ér-
tem, ma is az, csak elnyomta valami szél.

– Ahogy 180 fokos fordulat volt az esztétikától a
pénzvilág felé történt tájékozódásában, számíthatunk-
e arra, hogy ismét új területek meghódítására készül?

– Az elôbbiekben már volt erre a kérdésére
némi utalás. De babonás vagyok: arról, amire
kínnal-keservvel készülök – nem szeretek be-
szélni, hátha kidumálom magamból a „spiri-
tuszt”, aztán nézhetem. Ha tükörbe nézek,
azt mondom magamnak: várok tôled még va-
lamit, különben megöregszel. Ha nem dolgo-
zom, hisztis vagyok, s ha nem találok ki vala-
mi újat, deprós leszek, ha meg valami zaftos
problémán dolgozom, minden szép és jó.
Kábszer-függôséghez hasonlít ez a pszichózis,
bár ezerszer izgalmasabb lázas állapot. Egye-
lôre bírom. Csak legyen hozzá elég spiritusz...
Sándor Pál barátom mondta, hogy a tehetség
fogyócikk – hát azért imádkozom, hogy csak
azt ne. 

Írófaggató
Nádra Valér ia megkérdezte

A lmás i  Mik lós t
Almási Miklós egyetemi tanár, akadémiai
rendes tag, filozófus, tizenöt könyv szerzôje,
melyekben túlnyomórészt esztétikával, drá-
mûelmélettel és múvészetfilozófiával foglal-
kozik, pár éve havi rendszerességgel csakis
pénzügyekrôl ír a Kritika címû folyóiratban,
ahol Trendek, tények tôzsdék címmel önálló
rovata van. Mindebbôl egyenesen követke-
zik, hogy Almási Miklós a meglepetések, a
meglepô ellentétek embere. Ha pályafutásá-
nak egészét tekintjük, a kép akkor se más.
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■ Németh Gábor, mûsorvezetô:
– 100 éve született Julien Green,
aki a Leviathan címû világsikert
aratott regénye mellett elsôsorban
gigantikus naplójával írta be magát
az irodalomtörténetbe. Amerikai
szülôk gyermekeként született, igazi
franciának, Párizsban 1900. szep-
tember 6-án. Az egzisztenciális szo-
rongás írójának nevezett Green
André Gide barátja volt, esztétiká-
juk közös alapértéke az ôszinteség. 

Kovács Ilona, mûfordító: –
Francia környezetben nôtt föl, a
szülei viszont egymás között an-
golul beszéltek, anyanyelve az an-
gol volt. De maga meséli el, hogy
mindig angolul beszélt otthon az
édesanyjával, aki kétségbe volt es-
ve, hogy milyen csúnyán beszél a
kisfia angolul, mert francia akcen-
tussal beszélte az angol nyelvet,
nem ejtette ki a h-t, ahogy a fran-
ciák, és nagyon izgult, hogy vajon
meg fog-e tanulni valaha is jól,
szépen angolul. Ô maga is a fran-
ciát érezte alapvetô nyelvének, és
eleinte csak barbár szavak zuhata-
gának fogta fel az angolt. Egészen
addig, amíg az édesanyja, aki he-

tenként többször felolvasott neki
a Bibliából, a King James-válto-
zatban, egyszer csak olyan rész-
hez ért, amit felfogott. Életében
elôször megértett egy angol mon-
datot, és akkor rájött, hogy az an-
gol is egy nyelv, nem csak a fran-
cia, és attól kezdve birkózott ez-
zel a problémával. Van-e tökéle-
tes kétnyelvûség? Azt mondja,
hogy nincs, mert másképp érez,
másképp gondolkodik és más-
képp ír, amikor az egyik nyelvrôl
átvált a másikra, és errôl neki ren-
geteg érdekes emléke meg tapasz-
talata is volt. Szerintem az az egé-
szen különleges ôbenne, hogy
nincs benne konfliktus. Bizonyos
derûvel vált át egyik nyelvbôl a
másikba, teljesen önkéntesen, és
valahogy mind a kettôt úgy éli
meg, mint aki tudatában van an-
nak, hogy egy képtelen helyzetet
él át. De ezt megfigyeli, és errôl
nagyon érdekes esszéket és esz-
mefuttatásokat ír. 

Kövesdy Zsuzsanna: – Rendkí-
vül tiszta, klasszikus stílusú író, akire
a franciák azt mondják, hogy a leggi-
de-ibb író a francia irodalomban.

K. I.: – Így van, nagy barátja is
volt André Gide-nek, és sok min-
denben közös ideáljaik voltak.
De inkább Mauriac-kal szokták
egy „családba” sorolni, mint ka-
tolikus szellemiségû írót. Végül is
nem egy tételes valláshoz ragasz-
kodott ô, hanem a Biblia volt az
alapélménye, és regényeiben
rengeteg a bibliai hasonlat, az
olyan kifejezés, amelyet a Bibliá-
ból merített. Például a leghíre-
sebb regénye, a Leviathan, eleve
egy ótestamentumi szörnyfigurát
hoz be a modern regénybe, és
nyilvánvalóan egész jelképrend-
szere a Biblián alapul. Green az
egzisztenciális szorongás írója,
sôt a klausztrofóbiának; van egy
csomó regénye, amely a bezárt-
ság élményérôl szól. Ilyen az Ad-
rienne Mesurat, melynek hôsnô-
je állandóan a bezártságtól szen-
ved, és abból nem tud kitörni. A
Leviathannak a hôsei is mind
életcsapdáknak a foglyai, ame-
lyekben szenvednek, de semmi-
képpen nem tudnak kikeveredni
ezekbôl. Maga a kétnyelvûség,
hogy valaki nincs otthon igazán
egyik helyen, egyik országban
sem, rendkívül nehezen megélhe-
tô alapélmény, és rajta kívül tu-

lajdonképpen nem tudnék még
olyan írót mondani, akinél ez
nem tükrözôdik a stílusban. Akár
azt vesszük, hogy Elias Canetti,
aki bulgáriai szefarád zsidó csa-
ládból származott, és angolul
éppolyan jól tudott, mint néme-
tül, és aztán németül lett az oszt-
rák irodalom Nobel-díjas klasszi-
kusa, és aki megírja ennek a bor-
zasztó történetét, ezt a kálváriát
A megôrzött nyelv-ben. Az édes-
anyjától tanulta a németet, hogy
aztán úgy megszeresse, hogy ab-
ból klasszikus teljesítményt hoz-
zon ki. Vagy Kafka, aki prágai
cseh, de németül író zsidó, vagy
Nabokov vagy Joseph Conrad,
rengeteg olyan író van, aki egyút-
tal új életet is kellett hogy kezd-
jen, mikor egy új nyelvet megta-
nult. Mert vagy számûzetés vagy
hontalanság vagy családtalanság,
valami nagyon nagy alapvetô
konfliktus volt a két- esetleg há-
romnyelvûsége mögött. Julien
Green képes volt olyan klasszikus
tisztaságú francia nyelvet létre-
hozni, amelyik a témáit és a saját
kétnyelvûségét nem tükrözi a
nyelv szintjén.
(Elhangzott az Irodalmi Újság 2000.
szeptember 9-i számában.)

■ Balázs Attila, mûsorvezetô: –
Nagy utazók, nagy utazás. Például
vitorlás hajóval a Kongón, vagy a
fejvadászok földjén. Magyar világ-
járók kalandjai. A kötet 37 híres
magyar világjáró módfelett kalan-
dos utazását mutatja be. Ázsia, Af-
rika és Amerika titokzatos tájait is-
merhetjük meg. Az utazás forgata-
ga mellett a földrajzi környezetet is,
a lakosság néprajzát, és ízelítôt ka-
punk az eredeti útleírásokból. Ma-
gyar világjárók kalandjai. Felejthe-
tetlen perceket kínál, egyben az ok-
tatásban is kitûnôen alkalmazható.
Sok minden látható benne a sziú
harcostól a kongói szépségen át a pe-
kingi csillagvizsgálóig. Szerzôi Ho-
rányi Gábor és Pivárcsi István. 

Marton Éva: – A 18–19. század-
ban Európa-szerte, így Magyarorszá-
gon is megsûrûsödik az utazási vágy,
részben az ôshazakutatás miatt, rész-
ben nyelvészeti szempontból. Mennyi-
re függ össze azzal, hogy a 18. század-
ban olyan gondolatok jelennek meg,
amelyek más nemzetek megismerésére
vonatkoznak? A felvilágosodás gon-
dolata ott lehet e mögött a nagy vágy
mögött? Aztán a romantika picit be-
folyásolja?

Horányi Gábor: – A 19. század
elején divattá válik az utazás. Ta-
lán Kôrösi Csoma Sándor a meg-
határozó példa. Nagyon sokan

úgy indulnak útra, hogy ôt köve-
tik. A reformkori tudományos he-
vületben méltó követôi akarnak
lenni. Ez az emberiségnek egy na-
gyon nyitott és kíváncsi korszaka
volt, amikor egy olyan ember,
mint Kôrösi Csoma Sándor, befo-
gadó módon közeledett egy egé-
szen más kultúrához.

M. É.: –  Azok tehetik meg ezeket
az utazásokat, akiknek az anyagi
helyzete megengedi. Mennyire találko-
zik a két dolog, a tudományos igény és
ez a „megtehetôség”?

H. G.: – Kôrösi Csoma Sándor
például hihetetlenül szegény volt.
De az ilyen üres zsebbel történô
utazásnak is mindig megvolt a ha-
gyománya és a divatja.

M. É.: – Volt rá mecenatúra?
H. G.: – Nem feltétlenül. Kôrö-

si Csoma kötött egyébként megál-
lapodásokat, támogatták ôt az an-
golok, de nem ez volt a meghatá-
rozó. A másik kategória: a vagyo-
nosabbak, nagyon sokan vadászni
indultak el. Széchényit és Almásit
is említhetném. Ugyanakkor ben-
ne volt a közgondolkodásban,
hogy tenni kell valamit a nemze-
tért. Olyan alkalmat teremtett az
utazás, amikor egyszerre lehetett
az úri passziót gyakorolni és a
nemzet ügyét szolgálni azzal,
hogy a vadászkompánia mellé tu-

dományos kutatókat szerveztek,
tehát lehetôvé tették az expedíció-
hoz való csatlakozásukat. Utána
az expedíció eredményeit megje-
lentették. Hihetetlenül értékes,
minden részletre kiterjedô, sok
kötetes könyvekrôl van szó, ame-
lyek az antikváriumok ritkaságai.
Az a mindenre kiterjedô figyelem,
az az aprólékosság, amely egy-egy
ilyen expedíció útjára jellemzô
volt, az csodálatra méltó. Gyûjte-
ményeket hoztak haza , a gyûjtés
hozzátartozott a munkához,
amelynek van olyan oldala, amit
ma már másképp látunk. Stein
Aurél példáját, a tunhuangi temp-
lombarlangokat veszem, s az on-
nan elszállított felbecsülhetetlen
értékû papírtekercseket. Amikor a
kínai udvar elkezdte a leletmen-
tést és a Peking felé vezetô úton a
tekercsek egy része kézen-közön
eltûnt, akkor egyszerûen kettétép-
ték a tekercseket, hogy a darab-
szám meglegyen. Akkor ez az
„összegyûjtjük, elvisszük, elraktá-
rozzuk, földolgozzuk”-szemlélet
volt érvényes és a magyar utazók
is kivették ebbôl a részüket. A ter-
mészeti kincsekkel hasonló a hely-
zet. A Tudományos Gyûjtemény
1825-ös egyik számában olvasha-
tunk arról, hogy az utazók milyen
vidáman tördelték le a cseppkövet
a Baradla-barlangban és hozták ki,
és mindenféle megütközés nélkül
írják ezt le. Másféle világ volt,

másféle szemlélet, most ezt már
másképp dokumentálnák. 

M. É.: – Ma már annyira termé-
szetes eljutni a világ legtávolabbi
pontjaira. Akkor egyáltalán hogy
nézett ki egy utazásnak a megszer-
vezése és a kivitelezése?

H. G.: – Egy igazi nagy expedí-
ció hihetetlenül nagy mennyiségû
anyagot mozgatott meg, elképesz-
tô elôkészületeket igényelt és na-
gyon precízen meghatározták,
hogy mit fognak megfigyelni. 

M. É.: – Utat szerveztek csak ar-
ra, hogy egy bizonyos csillag moz-
gását megfigyeljék, és hónapokat
töltöttek kint.

H. G.: – Nagyon izgalmas dolog
volt, és tulajdonképpen jellemzô.
Itt a Hell–Sajnovits-féle útról van
szó. Több hónapos utat tettek meg
azért, hogy Vardöbôl megfigyelhes-
sék a Vénusz Nap elôtti átvonulá-
sát, hogy aztán ebbôl következtet-
hessenek a Nap–Föld távolságra.
Könnyen elôfordulhatott volna,
hogy borult idô van és akkor hiába-
való volt az út. De talán mégsem
hiábavaló, hiszen tudjuk, hogy
közben nyelvészeti tanulmányokat
folytattak: a finnugor nyelvrokon-
ság kérdését tulajdonképpen ôk tá-
masztották alá. Polihisztorok vol-
tak ezek az emberek. Azt hiszem,
hogy ennek a nagyon szép korszak-
nak ez volt az egyik kiváltsága.
(Elhangzott az Irodalmi Újság 2000.
szeptember 2-i adásában.)

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

Van-e tökéletes kétnyelvûség?

Világjáró magyarok
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Minden könyv egy helyen!
TANKÖNYVCENTRUM
a Kódex Könyváruházban

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

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

Minden könyvet egy helyrôl!

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

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

„Mindenfélét, de nem mindent”

Elôzetes telefonos egyeztetés alapján 
díjtalan kiszállás, szállítás.

Libri sikerlista
2000. augusztus 25 – szeptember 7.

A Libri üzlethálózatban regisztrált vásárlások 
számítógépes összesítése alapján

4. Pályaválasztás,
továbbtanulás 2001

Okker Kiadó

5. Rowling, J. K.:
Harry Potter

és a bölcsek köve
Animus Kiadó

6. Rowling, J. K.:
Harry Potter

és a titkok kamrája
Animus Kiadó

7. Iles, Greg:
Csöndes játszma

Generálpress Kiadó

8. Molnár Ferenc: 
A Pál utcai fiúk

Móra Ferenc Könyvkiadó

9. Mérei Ferenc –
V. Binét Ágnes:
Ablak–Zsiráf

Móra Ferenc Könyvkiadó

10. Závada Pál:
Jadviga párnája

Magvetô Könyvkiadó

11. Esterházy Péter:
Harmonia  caelestis
Magvetô Könyvkiadó

12. A kommunizmus
fekete könyve

Nagyvilág Könyvkiadó

13. Golden, Arthur:
Egy gésa emlékiratai

Trivium Kiadó

14. Hornby, Nick:
Pop, csajok, satöbbi
Európa Könyvkiadó

15. Shakespeare, William:
Öt dráma

Európa Könyvkiadó

16. Fekete István:
Vuk

Móra Ferenc Könyvkiadó

17. Horváth Ilona:
Szakácskönyv
Vince Kiadó

18. Rees-Jones, Trevor–
Johnson, Moira:
A testôr sztorija
Tálentum Kiadó

19. Pease, Allan –
Pease, Barbara:

Miért nem képesek
többfelé figyelni a férfiak,
és miért nem tudnak eliga-
zodni a térképen a nôk?

Fiesta Kiadó

20. Fitzgerald, Scott F.:
Az éj szelíd trónján
Európa Könyvkiadó

Bartus László:
Varga Zoli disszidál
Magánkiadás

Rowling, J. K.:
Harry Potter és az azkabani fogoly
Animus Kiadó

Iskolaválasztás elôtt... 2001
Panem

1.
2.
3.

KARÁCSONYI
KÖNYVVÁSÁR

Nagy példányszámú, színes könyvaján-
ló prospektust jelentet meg az idén is a

Magyar Könyvkiadók
és Könyvterjesztôk Egyesülése.

A nagy könyvterjesztô cégekkel
együttmûködésben országos terítésre

kerülô kiadványba

2000. szeptember 25-ig

várja a könyvajánlásokat, hirdetéseket
az MKKE, ahol bôvebb információ is

kapható (telefon: 343-25-38).
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■ Esszék, cikkek, útirajzok, ripor-
tok – ezzel a mûfaji jelzéssel lá-
tott napvilágot a Tamási Áron
1923 és 1935 közötti publicisz-
tikai munkásságát felölelô gyûj-
temény. A Gondolat és árvaság
sorozatkezdô kötet. A Palatinus
Kiadó tervbe vette, hogy a köz-
író Tamási termését a jelenleg
elérhetô teljességben, az idôren-
det követve, alaposan és ponto-
san jegyzetelve, névmutatóval
(tehát egy majdani kritikai edíci-
ót megelôlegezô igényességgel)
teszi közzé. Volt már hasonló
vállalkozás – 1982-ben a Jégtörô
gondolatok a Szépirodalmi
Könyvkiadónál –, ám ahhoz ké-
pest bôven akad pótolnivaló, s
ahhoz a két kötethez ma már
igencsak nehéz hozzáférni. A
szerkesztés, a szakmai gondozás
az erdélyi filológus, Nagy Pál ér-
deme. Kós Károly szignettként
fölhasznált rajza jó hangulati in-
dítás a mélyzöld borítón.

Az ilyesfajta gyûjtemény nem
csupán régi cikkek muzeális tár-
háza. A szövegegyüttes, fölsza-
badítva és kiterjesztve magát az
idôben, új, organikus életre kel,
friss értelmezések eddig kevéssé
sejtett összefüggéseit inspirálja.
Mivel sok esetben szövegválto-
zatokkal kellett számolni, a vá-
lasztás, a textus rekonstrukciója,
az adatolás is beszédes (találunk
például olyan írást, amely függe-
lékként, viszonyítási pontként a
József Attila Összes Mûvei
1958-as, tudományos apparátu-
sú III. kötetébôl sem maradha-
tott ki). Ha „véletlenül” Tamási
maga állított össze publicisztikai
csokrot (életében egyetlen ilyen
munkája volt, 1943-ban a Vir-
rasztás), ô sem volt rest módosí-
tani, csiszolni, kötetté egybesi-
mítani az újságban, folyóiratban
közölteket. Egy – már 1959-ben
keltezett – bevezetôje szerint tö-
kéletesen tisztában volt a föléb-
resztett régi szó szituációjával,
hangzás- és jelentésbeli módo-
sulásaival.

A Gondolat és árvaság jegyzetei
szerint az 1928. június 30-án ki-
nyomtatott Ajánlom magam: Ta-
mási Áron vagyok... címû írás a
szerzô „születési okmánya” az
újságmûfajok terén. Vagyis nem

az elsô, hanem az elsô igazi. Ko-
rábban a Székely legény levelei
Ámérikából ciklus darabjai még
valóban kezdetlegesebbek, vi-
szont a Lengyelországon keresztül
címû tudósításban már ott áll az
Újvilágra utaló felhôkarcolat kife-
jezés, melyet tán nem haszonta-
lan mûfajjelzô terminusként ál-
talánosan is használnunk. Ta-
mási publicisztikája: felhôkarco-
latok egymásutánja, sokszor a
szó idealisztikus értelmében, de
szinte mindig – még a tévedések
útvesztôjében is – pragmatikus
vitézkedéssel.

Feltûnô, hogy az 500 oldalnyi
szöveg tekintélyes része vitairat.
A Karinthy Frigyessel és Koszto-
lányi Dezsôvel (illetve sajtóbeli
és személyes megnyilatkozásaik-
kal) folytatott civakodás mai
szemmel nézve a bolhából csi-
nál elefántot, bár nem szabad
feledni, hogy a magyar iroda-
lom egészérôl a trianoni döntés-
sel kényszerûen leszakadt – ön-
magában is teljes életre és egyen-
rangúságra hivatott, az anyaor-
szágival szoros kapcsolatban lé-
legzô – erdélyi literatúra foko-
zott érzékenységgel védte pozí-
cióit. Benedek Elek egyik tisztsé-
gének megöröklése, Méliusz Jó-
zsef egy „víziója”, reflektálás
Illyés Gyula észak-baranyai úti-
naplójára, „A magyar ôstehetség
problémái”: megannyi alkalom,
hogy a fiatalból középkorúvá,
nagy ígéretbôl beérkezett íróvá
magasodó Tamási hallassa erô-
teljes, határozott, szépen szóló
szavát. Néha elmarasztalható a
heveskedés vétkében és a képza-
var stiláris melléfogásaiban (aki
nagyjából ismeri a viták kontex-
tusát, tudja: az ellenfelek sem
rágták meg kétszer a mondan-
dójukat, s bár az indulati próza
sosem pótolhatja a gondolati, az
értekezô prózát, olykor a ki-
mondás elsô nekifutásának is le-
het haszna).

A szépírói életmûnek is fon-
tos, bebarangolandó „hátorszá-
ga” a közírói ténykedés. A ve-
hemens disputa átválthat for-
rásértékû információkba. Ilyan
az Ábel húsvéti üzenete 1933 áp-
rilisában. (Már a címbôl is nyil-
vánvaló, hogy író és hôse: Ta-

mási Áron és a trilógiaszereplô
Ábel azonosítása mind az írói,
mind az olvasói tudatban vég-
bemegy. Hasonló jelenség ez
például a Tersánszky Józsi Je-
nô–Kakuk Marci rokonításhoz,
bár persze az alkotó mégiscsak
nagyon jól tudja, hogy minde-
nestül külön életet él figurájá-
tól, s a közvetlen megfeleltetés
elônytelen számára is, hôse szá-
mára is.) Máskor rejtettebb az
összefüggés. A székely „Kék ma-
darászokról” cím mögött a Mae-
terlinck-dráma nyomán kibon-
takozott, folklorisztikus színpa-
di mozgalommal foglalkozó
okfejtés húzódik, benne Tamá-
si Görgeteg címû egyfelvonáso-
sával. A „kékmadár-drámák”
azonban az Énekes madár miti-
kus világa felôl válnak különö-
sen érdekessé.

Rálapozhatunk a könyvben
Tamási gyermekkori baleseté-
nek másutt és másképp is meg-
írt históriájára (megcsonkult a
bal keze). Portretizáló írások val-
lanak rokon- és ellenszenveirôl
(roppant becsesek a Kodály Zol-
tánhoz kötôdô sorok). Töpreng-
hetünk, hogy ajánl olvasóinak
„bolyongó, kis tudományú em-
bercsemetét”, csak mert „hu-
morban és könnyben” székely-
nek született: és nekiszegül nagy
egyéniségnek, ha annak görbe
nézését véli felfedezni. De szól-
hatna-e másként az, aki egy regi-
ment cikkét Tiszta beszéd felcím-
mel nyújtotta át? A Gondolat és
árvaság félezer oldala is ez: tisz-
ta beszéd.

–más
Tamási Áron:
Gondolat és árvaság
Palatinus, 540 oldal, 2400 Ft

Spiró György:
Álmodtam neked
Scolar Kiadó
246 o. 1176 Ft

Huszonöt évesen – elsô novel-
lájának megjelenése után – el-
határozta: nem ír több novellát.
Úgy találta, az irodalom üzem,
„amelyben igazi emberi tudás
nélkül is meg lehet élni”. Aztán
mégis számos novellát „gyár-

tott”, legutóbb bevallottan ön-
életrajzi ihletésûeket. Így ír:
„Rá kellett jönnie, hogy immár
mások helyett él. Megsejtette
ezt már az elsô halál után. Az
apja halt meg akkor, akit min-
denkinél jobban szeretett.... De
már akkor az történt, hogy sok
mindent átvett apja gondolko-
dásmódjából, ami csak az apjáé
volt, nem az övé. ... Amelyik
napon végre valóban rájött,
hogy ô már mások fülével hall
és mások szemével lát, azon a
bizonyos napon temették a fe-
leségét.” Szomorkás visszaemlé-
kezés, tragédiák sorozata, ború-
látás és néha irónia jellemzi ezt
a novellákból összeálló regé-
nyes életrajzot. A novellák egy-
egy fontos eseményt, hangula-
tot ragadnak meg, idôben és tér-
ben ugrálnak, belôlük kikereke-
dik  egy szaggatott, sok titkot
rejtegetô fiktív vagy kevésbé fik-
tív (ezt csak maga a szerzô tud-
ja) életrajz. (A fülszöveg szerint
a szépítés nélküli valóság.) Sze-
letek a gyermekkorból, tudósí-
tás az elsô szerelemrôl, a felnôt-
té válásról, a házasságról, vá-
lasztott szakmáról, egyszóval
mindarról, ami egy ember és
egy család életében meghatáro-
zó. Egy másik világ dokumen-
tumai: háborús idôszak, az öt-
venes évek gyermekszemmel,
egyetemista évek – amikor el-
lenállásként szakállt növeszt –
saját nemzedékének korrajza.
Idôben közeledve a gyermek- és
ifjúkor megjelenítésénél hasz-
nált személyes hangvételt fel-
váltja egy objektív, távolságtartó
hang, végül már nem magáról,
hanem valakirôl, egy szerzôrôl
szólnak a történetek. E történe-
tek egy része már 1987-ben azo-
nos címen megjelent, e kötetet
most újabb élettörténeti novel-
lákkal kiegészítve veheti kezébe
az olvasó. 

(szénási)

Háy János:
Közötte apának és
anyának,  fölötte
a nagy mindenségnek
Palatinus Noran 2000,
129 oldal, 996 Ft

„Hol volt, hol nem volt, volt
egyszer kilenc történet. En-
nek a kilenc történetnek volt

K Ö N Y V A J Á N L Ó

Magyar irodalom

Fe l hôka r co l a t ok
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SZEPTEMBERI ÚJDONSÁGOK AZ
EURÓPA KÖNYVKIADÓTÓL

ÚJDONSÁGOK

Lovas István
JOBBCSAPOTT

380 oldal, 1890 Ft
Elôször jelennek meg egybegyûjtve a
szerzô régebbi, álnéven közzétett írásai,
amelyek a friss cikkekkel együtt tíz év
krónikáját ismertetik.

Aniszi Kálmán
MAGYAR SORSKÉRDÉSEK ERDÉLYBEN

160 oldal, 1480 Ft
A szerzô az erdélyi magyar értelmiség szá-
mos neves képviselôjét faggatja, illetve
azokat a magyarországi értelmiségieket,
akik vállalják, hogy szót emeljenek az
erdélyi magyarságért.
Néhány név a kötetbôl: Bajor Andor,
Beke György, Czine Mihály, László
Gyula, Sinkovits Imre és Tempfli József

I. H. Vojnich
BERMUDA HÁROMSZEG

268 oldal, 1500 Ft
Rejtô írt ilyen önfeledten nevettetô légiós
regényeket, mint amilyen ez a három
világhatalom kémszervezetérôl szóló írás.
Anglia, Oroszország és az USA
egyezséget köt, így már semmi akadálya,
hogy kijátsszák egymást.

Vojnich Iván
ZUHATAG

248 oldal, 1500 Ft
Az író Fekete István szívével és szemével
láttatja a természetet és az állatvilágot. A
regény Zuhatag, a félig farkas, félig kutya

szívhez szóló története, amelyben elôbb
árván, kitaszítva él, majd otthont és
szeretetet talál.

Nádudvari Anna
MAGYAROK ISTENE

320 oldal, 1580 Ft
A szerzô tizenegyedik regénye a millen-
nium tiszteletére jelenik meg. Fôhôse
Aba-nembéli Viske, akinek életét követ-
hetjük nyomon. Feltûnik a regényben
Szent István király, Imre herceg, Aba
Sámuel, Orseolo Péter, Vazul és fiai.
Létrejön egy állam, egy különös,
elpusztíthatatlan nép. Ennek a népnek
mindig van utánpótlása. Miért? A ma-
gyarok Istene a tudója...

Szent Ágoston
A KERESZTÉNY TANÍTÁSRÓL

290 oldal, 1500 Ft
A nagy egyházatya fontos teológia-filozó-
fiai mûve új fordításban olvasható.

Marton Endre 
TILTOTT ÉGBOLT

1850 Ft

Az évtizedekig Amerikában élô szerzô,
Marton Endre az 1956-os forradalomról
szóló történelmi visszaemlékezéseit egy
amerikai kiadó felkérésére írta, angol
nyelven jelent meg, most Kádár András
fordításában elôször jelenik meg magyar
nyelven.

UTÁNNYOMÁSOK

Forgács József 
A TÁRSAS ÉRINTEKZÉS

PSZICHOLÓGIÁJA

8. kiadás, 1880 Ft

Umberto Eco
HOGYAN ÍRJUNK

SZAKDOLGOZATOT?
1180 Ft

Rudas János
DELFI ÖRÖKÖSEI

1980 Ft

Gordon Allport
A SZEMÉLYISÉG ALAKULÁSA

2600 Ft

Lovas István
Jobbegyenes
8. kiadás, 1780 Ft

Lovas István
MÁSODIK JOBBEGYENES

4. kiadás, 1500 Ft

Bayer Zsolt
FALIG ÉRÔ LIBERALIZMUS

3. kiadás, 1600 Ft

1134 Budapest, Apály u. 2/B
Tel./fax: 359-9825

Neal Ascherson:
A Fekete-tenger
A brit újságíró és Kelet-Eu-
rópa-szakértô könyve érde-
kesen és eredeti módon
mutatja be a Fekete-tengert
és szerepét Európa és Ázsia
történetében.
Ára: 1800 Ft

Todd G. Buchholz:
A gazdaságon
innen és túl
(Közgazdasági gyorstalpaló)
Ára: 1800 Ft

Hugo Claus:
Mendemondák
A belgiumi flamand iroda-
lom legjelentôsebb alakjá-
nak regénye a mai Belgium
társadalmáról rajzol szatiri-
kus képet.
Ára: 1400 Ft

Helen Fielding:
Bridget Jones naplója
Ára: 1300 Ft

William Gaddis:
Favázas gótika
A nemrég elhunyt New-

York-i író harmadik regé-
nye napjaink Amerikájá-
nak tragikomédiája.
Ára: 850 Ft

Günter Grass:
Az én évszázadom
(Memoria Mundi sorozat) 
Ára: 1800 Ft

Bohumil Hrabal:
Tükrök árulása
Ára: 1800 Ft

Werner Lansburgh:
Drága New-See!
Ára: 1600 Ft

Werner Lansburgh:
Viszontlátás New-See-val
A nagy sikerre való tekin-
tettel a Drága New-See! ta-
nár ura folytatja levelezô
kurzusát, nemcsak az an-
gol szókincs, hanem a né-
met lélek tájain is kalauzol-
va hölgyolvasóit.
Ára: 1600 Ft

Amin Maalouf:
Szamarkand
A francia író regénye egy

olyan világ sokszínû tabló-
ját festi az olvasó elé, amely
számos, még mindig aktuá-
lis történelmi-politikai-ide-
ológiai kérdésre ad választ.
Ára: 1800 Ft

Javier Marías:
Holnap a csatában
gondolj rám
A mai spanyol irodalom
neves képviselôje egy fur-
csa haláleset történetét és
következményeit meséli el
ebben a regényben.
Ára: 1800 Ft

Helen Fielding:
Mindjárt megôrülök
Ára: 1500 Ft

Szabó Magda:
Ókút
Ára: 1300 Ft

Harold Pinter:
Drámák
Ára: 2500 Ft

Edward W. Said:
Orientalizmus
Ára: 2800 Ft

Újdonságaink megtalálhatók az Európa könyvesboltban
(1081 Budapest, József krt. 18. Telefon: 334–21–12), a terjesztôket,
viszonteladókat az Európa raktárház (1134 Budapest, Váci út 19.

Telefon/fax: 320–94–55) szolgálja ki.

A Kairosz Kiadó ôszi  kínálata

Ôszentsége a Dalai Láma:
Ôsi bölcsesség, modern világ
(Erkölcsi gondolatok az új évezredre)

Ára: 1700

Magyarországi látogatására jelenik meg a

Nobel-díjas Dalai Láma kötete, amelyben

Ôszentsége az új évezred emberiségéhez

címezve összegzi erkölcsi gondolatait.
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legalább kilenc fôhôse. ...
Hát ez a legalább kilenc fô-
hôs elindult szerencsét pró-
bálni, hogy megtudja, kicso-
da ô, meg hogy mivégre van
ezen a világon” – írja a szer-
zô saját festményeivel borí-
tott új könyve bevezetôjé-
ben. A Dzsigerdilen (1996)
meg a Xanadu (1999) írója
ezúttal kisebb történeteit
gyûjtötte egy csokorba. Ezek-
nek valóban alig van közös
pontjuk, különbözô idôkben
és terekben játszódnak. Per-
sze mindnek van „legalább
egy fôhôse”, mely fôhôs va-
lóban elindul szerencsét pró-
bálni az életben, de legtöbb-
nek szerencsétlen a sorsa, s
legtöbb idô elôtt hal meg.
Ebben az egyben hasonlíta-
nak egymásra. Némelyikük
öngyilkos lesz, mint a leg-
hosszabb történet, a kisre-
gény Péter nevezetû hôse és
barátnôje – amely történet a
néhány évvel ezelôtt a
veszprémi viaduktról leugró
diákoknak állít emléket –,
vagy a szerelmében csalódott
Bikás Lajos.  Másokat megöl-
nek, mint a háborúból haza-
térô (halottnak hitt és elte-
metett) katonát, akit saját fe-
lesége gyilkol meg, vagy a hí-
res népzenész és hangszerké-
szítô, akit a felesége porral
etet. Megannyi sokszor hal-
lott eset, amely mindenkor és
mindenhol elôfordul, legyen
az ötven évvel ezelôtt vagy a
jelenben, legyen bár falun
vagy városon. Örök emberi
helyzetek balladai tömörségû
elôadásban. 

Sz.Zs.

Thomas Mann:
Egy apolitikus ember
elmélkedései
Helikon
526 old., 2800 Ft

Thomas Mannból mindig is
jól vizsgázott a magyar
könyvkiadás, még a sanyarú
ötvenes években is: alig ma-
radt mûve kiadatlanul. Né-
mely tévhitekkel ellentétben
még Nagy Frigyesrôl szóló ta-

nulmánya is megjelent 1925-
ben, Lányi Viktor fordításá-
ban, igazán meglepetést tehát
csakis ez a könyve okozha-
tott, amit most Gyôrffy Mik-
lós értelmezô-átvilágító, reve-
latív fordításában olvasha-
tunk. Sajátos sorsú munka ez:
rengeteget hallottunk róla, s
mindig valahogy úgy emleget-
ték, mint a haladó író egyet-
len bûnét. Valljuk meg, nem
is egészen alaptalanul. A ha-
zai szélsôjobboldal sietôsen
üdvözölte, mint „elragadó
apológiáját a békés militaris-
tának”, egyben „lesújtó kriti-
káját a forradalmi gondolko-
dásnak” (Lendvai-Lehner Ist-
ván, Új Magyar Szemle, 1920.
augusztus). Tegyük hozzá,
hogy ez a jobboldal elôzôleg,
mint a dekadencia megtestesí-
tôjét lekezelte, késôbb pedig,
amikor emigrált a hitleri Né-
metországból, gyûlölködve
gyalázta Thomas Mannt. Ma-
ga az író már 1918 novembe-
rében – részben – revideálta
itt kifejtett álláspontját: nap-
lójába is feljegyezte, hogy
„ami a háború viselését illeti,
ma már szégyenkezve vagyok
kénytelen belátni, hogy azt
Németország komolytalanul
és erkölcstelenül viselte”. Még
késôbb, a Varázshegy elôsza-
vában „fegyveres szellemi
szolgálatnak” nevezte, amit
ebben a monumentálisra duz-
zadt esszé-sorozatban mûvelt.
És mégis... Thomas Mann
számára elkerülhetetlen stáció
volt ez a könyv, például ah-
hoz, hogy Naphta érzelem- és
gondolatvilágát olyan tökéle-
tes, a részletek által hitelesí-
tett empátiával tudja megraj-
zolni, ahogyan a Varázshegy-
ben tette. Infernót járt az író a
vívódásnak, a kétkedésnek, az
öngyötrés paroxizmusának
ezzel a (sok-sok iróniával, sôt
gyilkos gúnnyal is átszínezett)
emlékmûvével, melynek polé-
miái mögül egy fájdalmas em-
beri dráma is kirajzolódik, hi-
szen az az írástudó, akit né-
ven ugyan sehol sem nevez,
de akitôl legfájóbb sebeit kap-
ta, s akit ô is igyekszik hason-
lókkal ellátni, nem más, mint
egy másik nagy író, mellesleg
a bátyja, Heinrich Mann.

Ny.A.

Nemzetiségi magyar
irodalmak az ezredvégen
560 oldal, 750 Ft

A Debreceni Egyetem Magyar
és Összehasonlító Irodalomtu-
dományi Intézete és a Kossuth
Egyetemi Kiadó közös soroza-
tának, a Csokonai Universitas
Könyvtárnak célja az, hogy az
egyetemen folyó mûhelymun-
kákat bemutassa, és teret adjon
más mûhelyek eredményeinek
is. Jelen kötetükben – Göröm-
bei András szerkesztésével –
olyan irodalomtudományi
munkákat fogtak össze, me-
lyek az erdélyi, vajdasági, felvi-
déki és kárpátaljai magyar iro-
dalmat elemzik, tekintik át.

„Nyelvébôl kiesve: létének
céljából is kiesik az ember” –
fogalmazta meg Sütô András
egykoron. Ugyanezt Faludy
György így jellemzi ironiku-
san: „Jöhetsz reám méreggel,
tôrrel, ékkel/ de én itt állok
az ikes igékkel.” Mint Gö-
römbei András bevezetô ta-
nulmányában írja, irodalmat,
nyelvi mûalkotást – kevés ki-
vételtôl  eltekintve – csak
anyanyelvén képes létrehoz-
ni az ember. Általános ten-
dencia  a régióban, hogy a
globalizáció ellentéteként vi-
rágzik az etnikai reneszánsz,
mert a rendszerváltás után is-
mét foglalkozni lehetett a
nemzeti önazonosság kérdé-
sével. Az irodalomtörténé-
szek közül számosan azt vall-
ják, hogy nem szabad külön
erdélyi, vajdasági, felvidéki
irodalomról és irodalomtör-
ténetrôl beszélni, nincs értel-
me önálló irodalomtörténe-
tek megírásának. Mások kü-
lön entitásnak tekintik a ki-
sebbségi irodalmakat. Gö-
römbei a nyelvi egységben kí-
vánja feloldani a vitát, de
hangsúlyozza, hogy a kisebb-
ségi írók sajátos élethelyzete
mindenképpen meghatároz-
za irodalmi munkásságukat.
Akaratlanul is vannak olyan
jellegzetességek, melyek elvá-
lasztják ôket a magyarországi
kánontól. Foglalkozik azzal a
kérdéssel is: meddig számít
valaki kisebbségi írónak, hi-

szen sokan közülük átköltöz-
tek és integrálódtak a ma-
gyarországi magyar iroda-
lomba. Egyfajta fejlôdési vo-
nalat rajzol meg: míg  koráb-
ban az írók közösségmegtar-
tó, erkölcsi, humanista prog-
ramot fogalmaztak meg, tilta-
koztak a nemzeti elidegenítés
ellen, szemükben sajátossá-
guk képviselte a legfôbb érté-
ket, addig az új nemzedék bi-
zonyos kritikával és iróniával
közelít a régi ideológiák felé.
A multikulturalizmust, a sok-
féleséget tartják értéknek,
a legifjabbak pedig reményte-
lennek és elhibázottnak vélik
a társadalmi küldetésvál-
lalást, és programszerûen
posztmodern kísérletezgetés-
be fogtak. Kétségtelen, hogy
az irodalom fontossága az
utóbbi esztendôkben leérté-
kelôdött. A korábbi állami
cenzúra helyére a gazdasági
kiszolgáltatottság lépett. Két-
féle szemléleti irány érvénye-
sül: az egyik illúziótlan látle-
let, a méltóság nélküli ember
tragikomédiájának bemutatá-
sa, a másik a szövegirodalom-
ra koncentrál, a nyelv auto-
nomitását, a jelentés bizony-
talanságát hirdeti. Más irány-
ból vizsgálja a kisebbségi iro-
dalmat Szirák Péter, aki regi-
onális kánonokat keres. Tisz-
tázza a transzszilvanizmus, a
népi diskurzus, vagy a felvi-
déki vox humana-program
összetevôit, elemzi a kilenc-
venes évek új költészeti dis-
kurzusát, melynek egyik vál-
tozatát az erdélyi Sántha At-
tila és Orbán János Dénes
harsány, meghökkentôen
nyers, drasztikus, dezilluziós
hangja képviseli. Az erdélyi-
ek közül többek között Sütô
Andrással, Kányádi Sándor-
ral, Székely Jánossal, Király
Lászlóval, Kovács András Fe-
renccel, a vajdaságiak közül
Gion Nándorral, Koncz Ist-
vánnal, Juhász Erzsébettel, és
Domonkos Istvánnal, a szlo-
vákiaiakból Tôzsér Árpáddal,
Gál Sándorral, Grendel La-
jossal, a kárpátaljaiak közül
Vári Fábián Lászlóval, Balla
D. Károllyal, Nagy Zoltán
Mihállyal foglalkozik önálló
tanulmány.

Sz.Zs.

Külföldi irodalom

Irodalomtörténet
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A. J. P. Taylor:
Harc a hatalomért
Európa 1848–1918
Scolar Kiadó, 727 old., 3584 Ft

Népszerû tévésorozatok napja-
inkban gyakran úgy foglalkoz-
nak Európánk (és Anglia)
1848-tól az elsô világháborúig
terjedô történetével, hogy szí-
nesen bemutatják azoknak a –
rokonságban álló – uralkodó
dinasztiáknak a sorsát – néme-
lyiküknek végzetét --, amelyek
eltûntek a süllyesztôben: kivé-
ve a reprezentatív szerepét má-
ig ôrzô szigetországi királyo-
kat. Más földolgozások úgy te-
kintik át a szóban forgó kort,
hogy fôként a feljövô, illetve
hanyatló országok háborúinak
eseményeit taglalják. Jó eset-
ben elfogulatlanságra töreked-
ve követik nyomon a hatalmi
érdekszövetségek alakulását és
összefüggéseit.

Az érdeklôdôk a különbözô
irányzatoknak hódoló szakí-
rók segítségével így araszol-
hatnak végig az 1850-es évek
orosz vereséggel végzôdô krí-
mi háborújától kezdve az
1859-es olasz–osztrák harco-
kon, majd a francia–osztrák
összetûzésen át a Monarchiát
és Franciaországot egyaránt
sújtó porosz–német gyôzel-
mekig, végül (nagy ugrásokkal
haladva) a mélyében már an-
gol–német konfrontációt tük-
rözô japán–orosz küzdelme-
kig, s végül a Törökország-el-
lenes balkáni szövetkezésekig,
amelyek az elsô világégést ve-
títették elôre...

A. J. P. Taylor angol történész
eredetileg 1954-ben kiadott
munkájában viszont minde-
nekelôtt a politikai elképzelé-
sek és megvalósulásuk (vagy
kudarcuk) beható oknyomozá-
sára vállalkozott. Téved azon-
ban az, aki felületesen úgy vé-
li, hogy kiváló történészünk
valamiféle ideológiai szem-
pont (mondjuk virágba boruló
nacionalizmus) tendenciáinak
hangsúlyozására törekszik.
Már csak óriási anyagismerete
sem engedné, hogy bárkinek a
pártjára álljon, amikor rend-

szeresen mérlegre teszi a törté-
néseket.

Könyvén végigvonul az a –
kimondatlan – felfogása,
hogy a meglévô vagy újon-
nan alakuló államok (nemze-
tek) politikájának korabeli
helyességét politikusaik hely-
zetmegítélésének idôszerûsé-
ge, vagy épp elkésettsége ha-
tározza meg. Eszerint tehát
az irányítja közülük megfele-
lôen (pragmatikusan) a törté-
nelem menetét, aki minél
gyakrabban és ügyesebben ki-
használja a maga erejét, ész-
revéve ellensége, még inkább
korábbi szövetségese gyenge-
ségeit. Ezért nem tévedés azt
mondani a taylori módszer-
rôl, hogy a mindenkori poli-
tikai egyensúly regisztrálását
tartja egyik fô feladatának,
rendkívüli következetesség-
gel. A német egységet megte-
remtô porosz miniszterel-
nök, Bismarck személye is
azért foglalkoztatja módfelett
(két korszakot is jellemez ve-
le), mert a Vaskancellár in-
tézkedései hozták magukkal
a legjelentôsebb fejleménye-
ket az európai erôviszonyok
átrendezésével.

Tanulságlevonó, ám elôíté-
letmentes történészként viszi
véghez azt a bravúrt, amitôl a
mai olvasónak az a benyomá-
sa támad, hogy egy abban a
korszakban mindvégig kül-
politikai kommentátorként
tevékenykedô, széles látókö-
rû újságíró fejtegetéseit élvez-
heti végig: háttérben a politi-
kusok lázas alkudozásaival és
(egymás meggyôzésére vagy
kijátszására alapozó) tárgya-
lásaival. 

Leszûkítetten akár irányadó
diplomáciatörténeti összefog-
lalásnak is lehetne tekinteni
ezt az élénkségét pillanatokra
sem elveszítô mûvet, kivált, ha
– egyáltalán nem önkényesen
– kiragadjuk belôle az 1887-
ben lezáruló bulgáriai válság,
de még inkább a világháború
alatt is szorgosan mûködô dip-
lomáciai manipulációk világos
megelevenítését. 

Aki ennyire pártatlan, mert
sokoldalú (majd' azt írtam:
dialektikus) azt néha megvá-
dolják a véleménynélküliség-

gel, vagy a fensôbbséges
(ugyebár angolosan splendid)
közömbösséggel. Ez az érté-
kelés igazságtalan lenne Tay-
lorral szemben. Ítélkezés-
mentes, de szilárd véleménye
ugyanis számtalan apró meg-
jegyzésében, oldalvágásában
minden tolakvás nélkül meg-
fogalmazódik. Visszatérô for-
dulata, hogy kik, mikor és
mennyire vontak le téves kö-
vetkeztetéseket, elkapatva si-
kereiktôl, vagy megcsalatva
reményeiktôl. Az öncsalás ré-
vén bekövetkezô értelmetlen
károkkal és veszteségekkel ô
sem tud megbékélni. Akit
ilyesmin rajtakap, azt mini-
mum a történelmi felesleges-
ség kategóriájába sorolja –
engesztelhetetlenül és vissza-
vonhatatlanul.

(iszlai)

Magyar történeti
szöveggyûjtemény
(1914–1999) I–II.
Szerkesztette:
Romsics Ignác
Osiris tankönyvek
Osiris Kiadó
I–II. kötet ára: 5200 forint

Ferenc Ferdinánd és felesége
meggyilkolásáról szóló újság-
hírrel kezdôdik és az Észak-
atlanti Szerzôdéshez való
csatlakozásról szóló 1999. évi
I. törvény szövegével végzô-
dik ez a nagy gonddal szer-
kesztett XX. századi magyar
történeti szöveggyûjtemény.
A tavalyi év sikerkönyve volt
Romsics Ignác munkája szá-
zadunk magyar történelmé-
rôl. Az ezt kiegészítô, most
megjelent összeállítás azért
fontos, mert a téma iránt ér-
deklôdôk a dokumentumok
tanulmányozásával lehetôsé-
get kaptak arra, hogy ne csak
a különbözô szemléletû tör-
ténészek munkáin keresztül
ismerjék meg Magyarország
legutóbbi évszázadának tör-
ténetét. A közzétett doku-
mentumok esélyt adnak arra,
hogy az olvasó felfedezze ezt
az eseménydús és – sajnos –
nemzeti tragédiákban bôvel-
kedô idôszakot. A két kötet
fejezetei egy-egy korszak leg-
fontosabb politikatörténeti

forrásanyaga mellett kultúr-
és mûvélôdéstörténeti forrá-
sokból is szemezgetnek, ez-
zel biztosítva az események
ideológiai hátterének jobb
megismerését. Romsics biz-
tos kézzel nyúlt a – törté-
nészként – legnehezebb té-
mához, a rendszerváltozás el-
sô évtizedének bemutatásá-
hoz. A pártok programjai
mellett a fejezetben helyet
kapott például a Bôs–nagy-
marosi vízlépcsôrendszer fel-
építésével kapcsolatos szer-
zôdések hatályon kívül he-
lyezésérôl rendelkezô tör-
vény és a mai napig eltérôen
megítélt Bokros-csomag szö-
vege is. A kézikönyv elsôsor-
ban a történészi pályára ké-
szülô egyetemistáknak jelent
segítséget, de azok számára is
ajánlható, akik szeretnék mi-
nél jobban megérteni Ma-
gyarország közelmúltját. 

H. B.

Andor László–Galló Béla–-
Hegyi Gyula:
Tíz év után...
Három írás a rendszerváltásról, s
annak szükséges korrekciójáról
Napvilág Kiadó, 192 oldal,
790 Ft

Ha egyértelmûen meghatá-
rozható lenne e figyelemre
méltó kis könyvecske borító-
jának színe (kék, fekete, fehér
stb.), az utókor így emleget-
hetné, színérôl elnevezve,
mint az idôk során híressé
vált politikai programokat.
Azt mondhatnánk: pártprog-
ramot tartunk a kezünkben –
ha a kötetkében olvasható
dolgozatokat valamelyik párt
vezetô testületei vagy leg-
alábbis elsô vonalbeli képvi-
selôi jegyeznék. Minthogy
azonban a szerzôk – noha
egyértelmû pártkötôdésû –
lényegében mégiscsak inkább
szakértôi szinten mûködô
személyiségek (és többször is
tapasztaltuk már, hogy mi-
ként a kormányprogramok
sem szükségképpen azonosak

Politológia

Történelem
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a választási programokkal, az
elvi szintû pártprogramok
sem feltétlenül egyeznek meg
a szakértôi háttéranyagok-
kal), mindezen szempontok
figyelembe vételével – noha
itt-ott elôfordulnak direk-
tebb politikai imperatívu-
szok a szövegekben – megkí-
sérelhetjük (ha nem is elfogu-
latlan, de mindenképpen
szakszerû) politológiai tanul-
mánynak tekinteni a három
eszmefuttatást.

Galló Béla Európa kísértete
címmel Magyarország külpoli-
tikájának alakulását elemzi
1990-tôl napjainkig – noha ter-
mészetszerûleg nem egészen
azonos hangsúllyal, de kritiku-
san értékelvén a rendszerváltó
korszak eddigi három (és fél)
kormányának törekvéseit és
eredményeit.

Andor László Gazdaságpoliti-
kai kéziratok címû tanulmányá-
ban – már csak a szerzô szak-
mai diszciplínájából eredôen
is – a legtöbb a tudományos
tárgyszerûség. (Vajha minden-
kori – az egykori és az esetleges
késôbbi – szocialista kormány-
zatok e szemlélettel és prog-
rammal tudnának ôszintén
azonosulni...)

A harmadik írásban (Hegyi
Gyula: Elsodort társadalom) –
nyilvánvalóan nem függetle-
nül a szerzô szakmájától és
közvetlen politikai szerepvál-
lalásától – a legtöbb a tetten
érhetô direkt politizálás. A
publicista és parlamenti poli-
tikus szociális elkötelezettsé-
gû társadalompolitikai néze-
teit ismerhetjük – elsôsorban
publicisztikai – megnyilatko-
zásaiból, s azt is tudjuk, hogy
a nemrégiben hatalmon lévô
pártja nem sokat merített be-
lôlük a gyakorlatban (sôt még
elméletét is meglehetôsen a
gyakorlatához igazította).
Noha e mostani dolgozatban
a stratégiaiakon kívül eléggé
sok a taktikai elem, a jelszó-
szerûség, de legalább egyér-
telmû szembenézést tükröz a
szocialista párt szereplehetô-
ségeivel, eddigi teljesítmé-
nyével és nem utolsó sorban
elkövetett politikai hibáival.
Tekintve, hogy a könyvecske
– kimondva, kimondatlanul

– mégiscsak pártprogram, mi-
közben e helyen nyugodt lel-
kiismerettel ajánljuk tanul-
mánykötetként, kötelessé-
günk e tényre elôre figyel-
meztetni az olvasót. Így (is)
tessék olvasni!

trencsényi

Upor László:
Világszínház az egész
Palatinus, 192 oldal, 1400 Ft

Tíz év színházi írásaiból áll a
kötet: az 1989-es Avignoni
Fesztivál eseményeirôl tudó-
sít az elsô, és a New York-i
1998-as állapotokról az utol-
sók. Upor László (1957) mû-
fordító, dramaturg, a veszpré-
mi egyetem színházi szakának
tanára, akinek sikerült három
ízben huzamosabb ideig ta-
nulmányozni – ösztöndíj ré-
vén – a londoni, párizsi és
USA-beli színházi életet. Ta-
pasztalatairól fôleg a Színház
címû folyóiratban számolt be,
s ezeket a cseppet átigazított
írásait találjuk jelen köteté-
ben, illetve kiegészítésül né-
hány, a Nagyvilágban közre-
adott tanulmányt.

Elsô pillantásra reményte-
lennek látszó vállalkozás her-
vadékony színházkritikák
közreadása, kivált olyan elô-
adásokról, amelyeket a hazai
publikum nem láthatott, rá-
adásul a színháztörténeti kö-
zel-, vagy félmúlt idejébôl,
amikor még nem érzôdik a
törekvések hatása, és még tá-
volról sem látszik színháztör-
ténetnek az, aminek a szerzô
tanúja volt. Szerencsére
azonban Upor László nem
impresszionista kritikákat írt
és nem színházelméleti fejte-
getéseket. Kitûnô idegenve-
zetô módjára adatokat közöl
– társulatok, színházi szak-
emberek mûvészi ténykedé-
sérôl –, illetve tömör egysze-
rûséggel rögzíti a színjáték
folyamán látottakat. Az olva-
só becses – kézikönyvekbôl
csak nehezen összeszedhetô
– ismereteknek jut birtokába,
s megmarad a szabadsága,

hogy maga döntsön: vonzza-
e (pontosabban szólva: vonz-
hatná-e) az, amit a Royal
Court vagy a Manhattan
Theatre Club színpadán
színjátékká avattak. 

A szerzô két tulajdonsággal
hódítja meg olvasóját: isme-
reteinek pontos bôségével és
szerény modorával. Nemcsak
mûsorfüzeteket kellett átbön-
gésznie, de széles körben
„nyomoznia” is, hogy vilá-
gossá váljék például: milyen
pénzügyi feltételek között
mûködnek a színházak, a tár-
sulatvezetésnek hányféle fo-
gást kell begyakorolnia ah-
hoz, hogy kigazdálkodják a
próbaköltségeket. Jóllehet
egész próbafolyamatokat volt
alkalma végigülni, mégsem az
intimitásokat szellôzteti – ki-
vel került kartávolságra, mint
izzadt a Nagy Ember, amíg
kidolgozta a figurát –, hanem
arra figyel, milyen mûhely-
munka folyik ott, ahol világ-
raszóló elôadások születnek.
Upor fontoskodás és benn-
fentesség nélkül vezet ben-
nünket, hogy elfogadható ké-
pünk legyen a világszínház
fontosabb mûhelyében folyó
munkáról. Örvendve tapasz-
talható, hogy az önmegtar-
toztató ítéletmondással szakít
fokonként: finoman értésre
adja, ha valami visszatetszést
szült benne: a mûfordítás
gondjairól szólva pedig azt is
megengedi, hogy saját mû-
helygondjaiba bepillanthas-
sunk. Modora – és nyilván íz-
lése – mindig megóvja attól,
hogy erôszakos vagy önmuto-
gató legyen. Valóban csak ör-
vendhetünk, hogy egy szak-
májához értô, szerény modo-
rú írástudót könyvhöz segél-
tek könyvkiadásunk nemzeti
alapítványai.

–kes

Takács Péter:
Nehéz jogi esetek
Napvilág Kiadó

Egy-egy bonyolultabb jogvita
sokszor megosztja a szakembe-

reket, logikusnak tûnô érvek
szólhatnak az egyik, és a telje-
sen ellentétes véleményt valló
másik oldal mellett. Takács Pé-
ter ezekbôl a nehéz jogi esetek-
bôl válogatott, hogy bemutas-
son néhány elméleti problé-
mát és az ezek magyarázatakor
alkalmazott jogászi érvelési
technikát. A szerzô dicséretére
legyen mondva, sikerült érde-
kes, izgalmas és nem csak szak-
mabelieknek szóló könyvet ír-
nia, amelyben arra igyekszik
rávenni olvasóit, hogy a logika
szabályait alkalmazva gondol-
ják végig az ismertetett bonyo-
lult eseteket és igyekezzenek
állást foglalni a pro és kontra
érvek mellett. Nehezen meg-
oldható jogi problémák azóta
merülnek fel, amióta az ember
íratlan, majd írásba foglalt tör-
vények segítségével szabályoz-
za a társadalom életét. Ezt iga-
zolja a kötet indítása is, amely
híres történelmi pereket idéz
fel Szókratész elítélésétôl a
nürnbergi perig. A szerzô a kö-
vetkezô összeállításban olyan
megtörtént eseteket mutat be,
amelyek tárgyalásakor külön-
bözô elméleti problémák ve-
tôdtek fel. A könyv harmadik
fejezete az Alkotmánybíróság,
a Legfelsôbb Bíróság döntései
és az állampolgári jogok or-
szággyûlési biztosainak ajánlá-
sai közül mutat be néhányat
azzal a céllal, hogy rávilágítson
a magyar jogalkalmazás nehéz-
ségeire. Fikciók címmel adja
közre Takács Péter a kötet leg-
érdekesebb fejezetét, amely-
ben olyan különleges jogi
helyzetek kerülnek terítékre,
amelyek ugyan a valóságban
nem történtek meg, de akár
meg is történhettek volna. Itt
szerepel Rudolf Jhering ma-
gánjogi eseteinek gyöngysze-
me, a Kabátkérdés (Szilveszte-
ri actio), amely amellett, hogy
mulatságos, mindenki számára
egyértelmûvé teszi, hogy kü-
lönbözô jogászi érvelésekkel
miképpen lehet ellentétes
megoldásra jutni. A külföldi
példák bemutatásával záródó
könyvnek számos erénye van,
külön kiemelhetô azonban a
szerzô tárgyismerete és elegáns
humora. 

H. B.

Jog

Színház
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Könyvekrôl, szellemesen, röviden!
– 1. díj: 50 000, II. díj: 30 000, III. díj: 20 000 Ft –

Könyvtermésünk örvendetesen növekedett, a napi sajtóban azonban csökkent az irodalomnak, ezen
belül az új mûvek ismertetésének, bírálatának szentelt tér. Szeretnénk kedvet csinálni a tehetséges fi-
ataloknak a szellemes, tömör, érdekes könyvismertetéshez, a nagy hagyományra visszatekintô, kritikai
észrevételeket is megfogalmazó kisesszéhez, amelyet ma is mûvelnek legjobb szerzôink. Ezért a
KÖNYVHÉT szerkesztôsége és az ARGUMENTUM Kiadó, jól tudván, hogy röviden írni figyelem-
re méltót a legnehezebb – pályázatot hirdet fiataloknak, fôként egyetemi hallgatóknak, de alsó korha-
tár nélkül, a két gépelt oldalnyi terjedelmet lehetôleg meg nem haladó, azaz mintegy 3000 karakter-
nyi kritikai írásokra. Mondjuk így: kritikai recenziókra.
A tömörség, tudjuk, nem terjedelem kérdése: húsz soros írás is lehet terjengôs. Ezért megjegyezzük: nem
az írás kurtaságát, hanem a szellemiségét, eredetiségét, gondolatébresztô készségét, jó esztétikai értékítéletét, érvelését jutalmaz-
zuk. A 3000 karakter: ajánlott, tanácsolt terjedelem – túllépése (ha az írás remek!) nem kizáró ok. Ám nyerhet 30 soros kézirat is.

Olyan mûvet választottunk e pályázat tárgyául, amelyben a szépírói igények és eszközök erkölcsfilozófiai mondandó szolgá-
latában állnak: az Argumentum idei új kötetérôl, Bitó László Izsák tanítása címû mûvérôl várjuk az írásokat.

A határidô 2000. december 15. A kéziratok korábban is beküldhetôk. Az írásokat „Pályázat” felirattal a következô címre kérjük:
Argumentum Kiadó, Mária u. 46., Budapest 1085. Kérjük a pályázót, közölje címét és életrajzi adatait.
Az elsô díj 50 000, a második 30 000, a harmadik 20 000 forint.

Eredményt a Könyvhét karácsony utáni 2. számában hirdetünk. A díjazott írásokat elsôsorban a Könyvhét kívánja megjelen-
tetni, adott esetben azonban más lapoknak, valamint az elektronikus médiumoknak is felajánljuk közlésre.
A beküldött írásokat az Argumentum Kiadó és a Könyvhét közös zsûrije bírálja el.

AAzz  AArrgguummeennttuumm  KKiiaaddóó  ééss  aa  KKöönnyyvvhhéétt  kköözzööss  kkiisseesssszzéé--ppáállyyáázzaattaa  ffiiaattaallookknnaakk
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AA
AA  BBüükkkk--ffeennnnssííkk  ttuurriissttaattéérrkkééppee::

Wanderkarte: tourist map: carte
touristique. M. 1:40 000. 
ISBN: 963-352-133-5 CM 550 Ft 

AAddaamm,,  MMiicchhaaeell:: Nyakkendôk. A
nyakkendôkötés titkai. 4. kiad.
K.u.K. K.,
ISBN: 963-9173-57-6kötött: 980 Ft 

AAjjkkaayy  EEsszztteerr:: Gyakorlati német
nyelvtan. 5. kiad. Akkord – Pa-
nem.
ISBN: 963-545-259-4 fûzött: 1190 Ft 

ÁÁllllaatt  aabbcc:: gyakorló füzet. Graph Art. 
fûzött: 180 Ft 

ÁÁllllaatt  aabbcc.. [Játékos ismerkedés a
betûkkel]. Graph Art. 
ISBN: 963-9325-06-6 kötött: 1290 Ft 

AA  MMaaggyyaarr  KKöözzttáárrssaassáágg  bbíírróóssáággaaii  ééss
bbíírrááii.. [Milleniumi kiad.] HVG-O-
RAC 
ISBN: 963-9203-62-9 kötött: 5040 Ft 

AA  mmaaggyyaarrookk  kkrróónniikkáájjaa.. 3. jav., bôv.
kiad. Officina Nova – M. Kvklub.
ISBN: 963-547-189-0 bôr: 12 500 Ft 

AA  mmaaggyyaarrookk  kkrróónniikkáájjaa..  3. jav., bôv.
kiad. Officina Nova – M. Kvklub.
ISBN: 963-547-189-0 kötött: 7900 Ft 

AA  mmûûvvéésszzeett  ttöörrttéénneettee  ((77)).. Az érett
reneszánsz. Itália, Spanyolor-
szág. M. Kvklub.
ISBN: 963-547-126-2 kötött: 3590 Ft 

AA  mmûûvvéésszzeett  ttöörrttéénneettee  ((88))..  A rene-
szánsz elterjedése Európában.
M. Kvklub.
ISBN: 963-547-080-0 kötött: 3590 Ft 

AAnnggeelluusszz  RRóóbbeerrtt  ––  TTaarrddooss
RRóóbbeerrtt:: Pártok között szabadon.
Választók és társadalmi környe-
zet a 90-es évek Magyarorszá-
gán. Osiris  (Osiris tankönyvek) 
ISBN: 963-379-828-0 kötött: 1880 Ft 

AA  rrééggii  úújj  rreettoorriikkaa.. „A retorika a tár-
sadalomban – a társadalom a re-
torikában” konferencia elôadásai,

az Elsô Országos Kossuth-szó-
nokverseny beszédei, retorikai
gyakorlatok. Trezor
ISBN: 963-9088-41-2 fûzött: 1120 Ft 

AAssqquuiitthh,,  RRooss:: Aggódó tinik kézi-
könyve a sikerhez. Légy lehen-
gerlô. Alexandra.
ISBN: 963-367-765-3 fûzött: 599 Ft 

AAssqquuiitthh,,  RRooss::  Tök ciki a famíliám.
Túlélési útmutató a családhoz.
Alexandra.
ISBN: 963-367-766-1 fûzött: 599 Ft 

AAuusstteerr,,  PPaauull:: Leviatán. Európa.
ISBN: 963-07-6797-1 kötött: 1800 Ft 

AAzz  ÁÁrrppáádd--hháázzii  sszzeenntteekk.. Antológia.
Cserháti Mûvész Kör. 
ISBN: 963-00-4170-7 fûzött: 560 Ft 

BB
BBaajjzzáátthh  KKaattaalliinn:: Gyerekruhák

szabása és varrása [szabásmin-
tákkal]. Cser K. (Kézimunka) 
ISBN: 963-9003-97-2 fûzött: 1998 Ft 

BBaakkttaayy  EErrvviinn::  Indiai regék és mon-
dák. 6. kiad. Móra.
ISBN: 963-11-7560-X kötött: 1180 Ft 

BBaalláázzss  IIssttvváánn:: Középiskolai zenei
lexikon. Corvina.
ISBN: 963-13-4736-2 fûzött: 2200 Ft 

BBaalláázzss  LLóórráánnttnnéé  ––  BBaalláázzss  KKaattaalliinn,,
JJ..:: Kémia: ennyit kell(ene) tudnod.
3. jav. kiad. Akkord – Panem. 
ISBN: 963-545-256-X fûzött: 990 Ft 

BBaallllaaii  LLáásszzllóó::  A mezítelen marke-
ting. Európa. 
ISBN: 963-07-6801-1 fûzött: 1800 Ft 

BBáárrttffaaii  BBaarrnnaabbááss::  Windows [kérdé-
sek, válaszok, gyakorlatok, fel-
adatok]. BBS-E BT. (Mit? Ho-
gyan? Miért?) 
ISBN: 963-00-4047-6 fûzött: 1430 Ft 

BBaarrttuuss  LLáásszzllóó:: Varga Zoli disszidál.
Volt egyszer egy Ferencváros.
Magánkiad.
ISBN: 963-640-776-2 fûzött: 1498 Ft 

BBeennkkôô  PPéétteerr:: A Független Kisgaz-

dapárt, 1988–2000. Villányi úti
Konferenciaközp. és Szabadegy.
Alapítvány. (Villányi úti könyvek
19.) 
ISBN: 963-7580-25-5 fûzött: 1400 Ft 

BBeerrggeerr  JJóózzsseeffnnéé:: Az élô természet.
Biológia és környezetvédelem kö-
zépiskolásoknak. Nemz. Tankvk. 
ISBN: 963-19-0815-1 fûzött: 972 Ft 

BBeerrnnsstteeiinn,,  KKeenn:: Ausztrália. Welco-
me. (Berlitz útikönyvek) 
ISBN: 963-7585-48-6 fûzött: 1950 Ft 

BBiibblliiaattéékkaa:: a bibliatudomány elekt-
ronikus könyvtára [CD-ROM]. Ar-
canum.
ISBN: 963-85923-7-0 8960 Ft 

BBiihhaarrii  PPéétteerr:: A 19. század története
fiataloknak, 1775–1918. Tan-
könyv, 7. osztály. Holnap. 
ISBN: 963-346-382-3 kötött: 1200 Ft 

BBooddnnáárr  LLáásszzllóó:: Az egyarcú Tibet.
Bodnár Geográfus BT . 
ISBN: 963-00-3791-2 fûzött: 3136 Ft 

BBrraauunn--BBeerrnnhhaarrtt,,  UUrrssuullaa::  Virágdí-
szek. Színes, illatos, sajátkezûleg
elkészíthetô. Sziget. 
ISBN: 963-8138-45-9 kötött: 1380 Ft 

BBuuddaappeesstt:: Zsebatlasz.
M. 1:25 000. Cartographia.
ISBN: 963-352-523-3 CM fûzött:
700 Ft 

BBüünntteettôôeelljjáárráássjjoogg.. Kommentár a
gyakorlat számára. (1–2) HVG-O-
RAC 
fûzött: (1–2) 10304 Ft

CC
CCaarrrr--GGoommmm,,  PPhhiilliipp:: Druida hagyo-

mányok. Édesvíz (Régi korok
üzenete) 
ISBN: 963-528-446-2 fûzött: 1290 Ft 

CCaarrtteerr,,  MMiillddrreedd  ––  WWeebbeerr,,  TTaammmmyy::
Öngyógyítás talpmasszázzsal.
Természetes gyógymód számos
betegségre. Átdolgozva és kibô-
vítve Alexandra, 

ISBN: 963-367-457-3 fûzött: 1690 Ft 
CCiimméélliiaa.. Az Országos Széchényi

Könyvtár kincsei. OSZK – Osiris.
(Libri de libris / az Országos Szé-
chényi Könyvtár és az Osiris Ki-
adó sorozata) 
ISBN: 963-200-420-5 963-379-897-3
kötött: 4800 Ft 

DD
DDaannttee  AAlliigghhiieerrii:: Isteni színjáték. Ak-

kord. (Talentum diákkönyvtár) 
ISBN: 963-645-013-7 fûzött: 698 Ft 

DDaavviidd,,  LLaawwrreennccee:: Csibe futam. Vin-
ce. Bratislava, Slovart Print. 
ISBN: 963-9192-91-X kötött: 1495 Ft 

DDee  MMaann,,  PPaauull:: Esztétikai ideológia.
Osiris. (Orbis universitatis / Ja-
nus/Osiris. Irodalomtudomány 1.) 
ISBN: 963-379-523-0 fûzött: 1480 Ft 

DDéérryy  AAttttiillaa  ––  MMeerréénnyyii  FFeerreenncc::  Ma-
gyar építészet, 1867–1945. Urbi-
no.
ISBN: 963-00-3490-5 kötött: 3990 Ft 

DDéévvéénnyy  ÁÁggnneess::  Angolul az irodá-
ban. Kézikönyv kezdô külkereske-
delmi levelezôk számára. 3. kiad.
Pro Lingua. 
ISBN: 963-85781-2-2 fûzött: 1590 Ft 

DDuummmmeetttt,,  MMiicchhaaeell:: A metafizika lo-
gikai alapjai. Osiris.
ISBN: 963-379-815-9 fûzött: 1680 Ft 

DDuurraayy  MMiikkllóóss:: Változások küszö-
bén. Osiris. (Pro minoritate köny-
vek) 
ISBN: 963-379-857-4 fûzött: 1180 Ft 

EE
EEiisseennrreeiicchh,,  WWiillhheellmm  ––  HHaannddeell,,  AAllff--

rreedd  ––  ZZiimmmmeerr,,  UUttee  EE..:: Állat- és nö-
vényhatározó. Természetjárók-
nak. M. Kvklub. 
ISBN: 963-547-156-4 kötött: 4900 Ft 

FF
FFeerreenncczzii  AAttttiillaa:: Az Ajax játékrend-

Meg jelent könyvek
2000. augusztus 25 – szeptember 7.

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

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



24

A kiadványok megrendelhetôk vagy megvásárolhatók az Osiris Könyvesházban (1053 Bp., Veres Pálné u. 4–6.,
tel./fax: 318-2516, 266-4999). A viszonteladókat az Osiris Kiadó Kereskedelmi Osztálya várja

e-mail: osiris4@mail.datanet.hu vagy balasi@mail.datanet.hu. Tel.: 265-6560/108, fax: 267-0935

Az Osiris Kiadó szeptemberi újdonságai
● Tankönyvek:
● Kovács Sándor Iván: Szöveggyûjtemény a régi magyar

irodalomból 2. kötet, 3500 Ft
● Kulcsár Szabó Ernô: Az irodalmi szöveg antropológiai horizontjai 2840 Ft
● Kengyel Miklós: Magyar polgári eljárásjog (átdolg. kiad.) 2880 Ft
● Király Tibor: Magyar büntetôeljárási jog 2880 Ft
● Szilágyi Péter: Jogi alaptan 2980 Ft
● Nagy József: XXI. század és nevelés 2200 Ft
● Alföldy Géza: Római társadalomtörténet 2480 Ft
● Farkas György: Kamarák és vállalati érdekképviseletek

az integrációs felkészülésben 1680 Ft
● Ibanez: A közösségi jog ellenôrzése és végrehajtása 2980 Ft
● Ruzsa Imre: Bevezetés a modern logikába 2480 Ft
● Kontler László: Konzervativizmus 3200 Ft
● Tillich: Rendszeres teológia 2680 Ft

Egyéb kiadványok:

Deleuze: Spinoza és a kifejezés problémái 1480 Ft
Vörösmarty Mihály összes költeményei 2500 Ft
József Attila összes versei 2500 Ft
Kovács Péter: A schengeni kérdés 1280 Ft
Dummett: A metafizika logikai alapjai 1680 Ft
Schleiermacher: A vallásról 1480 Ft
Paul de Man: Esztétikai ideológia 1480 Ft
Kótyuk Erzsébet: A népi gyógyítás hagyományai 1500 Ft
Magyar Zoltán: Rákóczi a néphagyományban 1580 Ft
Lanstyák István: A magyar nyelv Szlovákiában 920 Ft
Altermatt: A szarajevói jelzôtûz 1400 Ft
Juhász–Magyar–Tálas–Valki: Koszovó 1800 Ft
Festinger: A kognitív disszonancia elmélete 1480 Ft

Ferrero, Guglielmo: Kaland – Bonaparte Itáliában 1580 Ft
Cimélia. Az Országos Széchényi Könyvtár középkori kincsei 4800 Ft
Három kódex. Kiállítási katalógus 3500 Ft
Csillag András: Joseph Pulitzer 1480 Ft
Da Silva: Emlékek, képek, gondolatok 1500 Ft
Komoróczy Géza: Holocaust 1500 Ft
Schwendtner Tibor: Heidegger tudományfelfogása 1080 Ft
Ankerl Géza: Nyugat van, Kelet nincs 1480 Ft
Angelusz–Tardos: Pártok között szabadon 1880 Ft
Fraser: A cigányok 1480 Ft
Államéletrajzok 980 Ft
Tersánszky J. J.: A margarétás dal (Mill. Kvt.) 590 Ft
Mándy Iván: Fabulya feleségei (Mill. Kvt.) 590 Ft
Hajnóczy Péter: A halál kilovagolt Perzsiából (Mill. Kvt.) 590 Ft
Babits Mihály: Gólyakalifa (Mill. Kvt.) 590 Ft
Krúdy Gyula: Az ecetfák pirulása (Mill. Kvt.) 590 Ft
Hunyadi Sándor: Selyem és bársony (Mill. Kvt.) 590 Ft

AA  kköönnyyvveekk  mmeeggrreennddeellhheettôôkk  aa  HHeelliikkoonn  KKiiaaddóónnááll  ((11005533  BBuuddaappeesstt,,  PPaappnnöövveellddee  uuttccaa  88..)),,
tteelleeffoonnoonn  BBoorrbbíírróó  ZZssóókkáánnááll  ééss//vvaaggyy  VVaarrggaa  IIssttvváánnnnááll  aa  331177--44998877--eess  sszzáámmoonn,,  vvaaggyy  aa  331177--44996677--eess  ffaaxxoonn,,

vvaallaammiinntt  mmeeggvváássáárroollhhaattóókk  aa  HHeelliikkoonn  KKöönnyyvveesshháázzbbaann::  BBuuddaappeesstt  VVII..,,  BBaajjccssyy--ZZssiilliinnsszzkkyy  úútt  3377..

TTaannuulljjoonn  aannggoolluull  aa  HHeelliikkoonn  NNyyeellvviisskkoollaa  ssoorroozzaatt  kköötteetteeiibbôôll

Kovács János – Siptár Péter:
Újra angolra hangolva
Az angol kiejtés könyve
3 hangkazettával 3850 Ft

A kötetbe és a hozzá tartozó 3
kazettára a legkülönfélébb szín-
tû nyelvtanulók igényeit kielé-
gítô feladatokat és hanganyago-
kat válogatták össze a szerzôk.

Lázár A. Péter:
Új angol nyelvtan
1200 Ft

A kötet segítségével elsajátítha-
tók az angol nyelv rendszeré-
nek szabályszerûségei, a kivéte-
lek, és a magyar nyelvtôl eltérô
fordulatok. 

Pintér Zoltán: Words in Use 
Szókincsbôvítô feladatok
közép- és felsôfokon
1200 Ft
A könyv 25 eredeti brit, illetve
amerikai újságcikket tartalmaz
az élet legkülönbözôbb terüle-
teirôl, a cikkeket követô sokrétû
feladatsorok a cikkekben megje-
lenô szavakra koncentrálnak.

Fényes Csaba – Vizi Katalin:
High Time – B: Felkészítô
a felsôfokú angol nyelvvizsga
írásbeli feladataira
1480 Ft
A kötetet nemcsak a vizsgára
készülôk, hanem mindazok ha-
szonnal forgathatják, akik
nyelvtani ismereteiket és szó-
kincsüket szeretnék csiszolni.
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szer elemzése, avagy A rombusz.
[Edzésmódszertani kézikönyv,
100 pozíciós játékkal]. „Holland
Komplex Labdarúgó Isk.” Alapít-
vány, (Rendszerjáték sorozat) 
ISBN: 963-00-3341-0 fûzött: 7400 Ft 

FFeerrrriiss,,  SStteewwaarrtt:: Hogyan csípjünk fel
csajokat. Gulliver.
ISBN: 963-8466-46-4 fûzött: 548 Ft 

FFiilloozzóóffiiaa  aazz  eezzrreeddffoorrdduullóónn.. Áron. 
ISBN: 963-9210-08-0 fûzött: 2240 Ft 

FFiisscchheerr,,  HHoorrsstt  ––  JJeennii,,  UUhhlliigg  ––  JJeennii,,
KKuurrtt:: Belsôépítészet. Otthonos
belsô terek: ötletek, részletek, pél-
dák. M. Kvklub – Sziget. 
ISBN: 963-8138-26-2 kötött: 1998 Ft 

FFiittzzggeerraalldd,,  FFrraanncciiss  SSccootttt:: Az éj sze-
líd trónján. Európa.
ISBN: 963-07-6805-4 kötött: 1980 Ft 

FFööllddii  AAnnddrrááss  ––  HHaammzzaa  GGáábboorr::  A ró-
mai jog története és institúciói. 5.
átd. és bôv. kiad. Nemz. Tankvk. 
ISBN: 963-19-1220-5 kötött: 4032 Ft 

FFrraanncciiaa  kkoonnyyhhaa.. Alexandra. (Egy-
szerûen jó) 
ISBN: 963-367-598-7 fûzött: 499 Ft 

FFrraasseerr,,  AAnngguuss::  A cigányok. Osiris.
(Osiris könyvtár) 
ISBN: 963-379-157-X fûzött: 1480 Ft 

FFrriieedd  EErrvviinn::  Algebra 1. Elemi és li-
neáris algebra. Nemz. Tankvk.
ISBN: 963-19-1176-4 fûzött: 3071 Ft 

GG
GGáábboorr  KKáállmmáánn::  A középosztály szi-

gete. Belvedere Meridionale. (Ifjú-
sági korszakváltás) 
ISBN: 963-00-3899-4 fûzött: 1400 Ft 

GGaazzddaassáággii  sszzeekkttoorrookk  ééss  jjoogghhaarrmmoo--
nniizzáácciióó.. Osiris. (Magyarország az
Európai Unióban / zsebkönyvek) 
ISBN: 963-379-955-4 kötött: 2980 Ft 

GGeelllléérrii  AAnnddoorr  EEnnddrree::    Egy önérzet
története. (1–2.) Osiris. (Millenniu-
mi könyvtár 87.) 
ISBN: 963-379-936-8 kötött: (1-2.)
1180 Ft

GGoolloonn,,  AAnnnnee  ––  GGoolloonn,,  SSeerrggee:: Angé-
lique gyôzelme. M. Kvklub. 
ISBN: 963-547-234-X kötött: 1530 Ft 

GGooooll,,  VVaann::  Bambi. Holló. (Világszép
mesék) 
ISBN: 963-9305-18-9 kötött: 1390 Ft 

GGooooll,,  VVaann::  Hófehérke és a hét tör-
pe. Holló. (Világszép mesék) 
ISBN: 963-9305-21-9 kötött: 1390 Ft 

GGooooll,,  VVaann:: Pinokkió. Holló. (Világ-
szép mesék) 
ISBN: 963-9305-19-7 kötött: 1390 Ft 

GGooooll,,  VVaann::  Piroska és a farkas. Hol-
ló. (Világszép mesék) 
ISBN: 963-9305-20-0 kötött: 1390 Ft 

GGrraahhaamm,,  HHeeaatthheerr:: A boszorkány.
Hajja.
ISBN: 963-9329-01-0 fûzött: 999 Ft 

GGyy
GGyyeenneess  IIssttvváánn:: Rónákon át. Bába.

(Tisza hangja 82.) 
ISBN: 963-9144-88-6 fûzött: 1450 Ft 

GGyyôôrr:: térkép = Stadtplan = map. M.
1:20 000. Cartographia.
ISBN: 963-352-367-2 CM 330 Ft 

GGyyüürree  LLaajjooss:: Majális. Felsômagyar-
ország.
ISBN: 963-9109-82-7 kötött: 500 Ft 

HH
HHeebbbb,,  DDoonnaalldd  OO..:: A pszichológia

alapkérdései. 7. kiad. Trivium, 
ISBN: 963-7570-47-0 kötött: 2490 Ft 

HHéébbeerr  mmííttoosszzookk  ééss  mmoonnddáákk  aa  BBiibbllii--
áábbóóll.. Jav., átd. kiad. Móra. 
ISBN: 963-11-7538-3 kötött: 1498 Ft 

HHeerreerr,,  JJaacckk:: A császár meztelen. [A
kender hiteles története és a mari-
huána betiltása, avagy hogyan
mentheti meg a kender a világot!].
Cactusfilm.
ISBN: 963-00-3951-6 fûzött: 4667 Ft 

HHeessssee,,  HHeerrmmaannnn:: A pusztai farkas.
Cartafilus.
ISBN: 963-9303-07-0 kötött: 1900 Ft 

HHiirrsscchhmmaann,,  AAllbbeerrtt  OO..:: Versengô né-
zetek a piaci társadalomról. és
egyéb újkeletû írások. Jószöveg
Mûhely. (Jószöveg tankönyvek) 
ISBN: 963-9134-21-X fûzött: 1198 Ft 

„„HHoonnnnaann  jjöövvüünnkk??  MMiikk  vvaaggyyuunnkk??  HHoo--
vváá  mmeeggyyüünnkk??””.. Ezredvégi kérdé-
sek a Tiszatájban. Szeged, Tisza-
táj Alapítvány, 2000. (Tiszatáj
könyvek) 
ISBN: 963-8496-0-9 kötött: 1900 Ft 

HHoorroosszzkkóóppkköönnyyvv::  Bak. Alexandra.
ISBN: 963-367-758-0 fûzött: 149 Ft 

HHoorroosszzkkóóppkköönnyyvv:: Halak. Alexandra. 
ISBN: 963-367-757-2 fûzött: 149 Ft 

HHoorroosszzkkóóppkköönnyyvv::  Kos. Alexandra. 
ISBN: 963-367-754-8 fûzött: 149 Ft 

HHoorroosszzkkóóppkköönnyyvv:: Oroszlán. Ale-
xandra.
ISBN: 963-367-822-6 fûzött: 149 Ft 

HHoorroosszzkkóóppkköönnyyvv:: Rák. Alexandra.
ISBN: 963-367-755-6 fûzött: 149 Ft 

HHoorroosszzkkóóppkköönnyyvv:: Vízöntô. Alexand-
ra.
ISBN: 963-367-756-4 fûzött: 149 Ft 

II
IIlleess,,  GGrreegg:: Csöndes játszma. Gene-

ral Press. (Világsikerek) 
ISBN: 963-9076-76-7 kötött: 999 Ft 

IIrráánnyy  aa  kköözzééppiisskkoollaa:: magyar nyelv
és irodalom 2000. 2000. évi kö-
zépiskolai magyar nyelv és iroda-
lom felvételi feladatok gyûjtemé-
nye és megoldásaik. K.u.K. K.
ISBN: 963-9173-60-6 fûzött: 598 Ft 

IIrráánnyy  aa  kköözzééppiisskkoollaa:: matematika
2000. középiskolai matematikai
felvételi feladatok és megoldások
gyûjteménye. K.u.K. K. 
ISBN: 963-9173-62-2 fûzött: 598 Ft 

IIrrooddaallmmii  nneemmzzeett??.. Hagyományok,
kérdések, távlatok az ezredfordu-
lón.[A Tokaji Írótábor 1999. évi ta-
nácskozása]. Tokaji Írótábor
Egyes. – Bíbor K. (A Tokaji Írótá-
bor évkönyve 9.) 
fûzött: 900 Ft 

JJ
JJaakkaabb  ZZssoolltt:: Árnyéksárkány. Fan-

tasztikus játékkönyv. Cherubion.
(Harcos képzelet 37.) 
ISBN: 963-9110-91-4 fûzött: 698 Ft 

JJáávvoorr  OOttttóó:: Imádság karácsonykor.
Árgus – Vörösmarty Társ.
ISBN: 963-9102-24-5 fûzött: 700 Ft 

JJeellkkééppttáárr.. 6. kiad. Helikon. (Helikon
Universitas) 
ISBN: 963-208-658-9 kötött: 1880 Ft 

JJuunnggeerr,,  SSeebbaassttiiaann:: Viharzóna. Halá-
szok a tenger ellen: igaz történet.
Park. (Veszélyes övezet) 
ISBN: 963-530-585-0 kötött: 1750 Ft 

KK
KKaannáárrii--sszziiggeetteekk,,  AAzzoorrii--sszziiggeetteekk,,  MMaa--

ddeeiirraa--sszziiggeetteekk = Canary Islands,
Azores, Madeira Islands = Kana-
rische Inseln, Azoren, Madeira In-
seln – Iles Canaries, Azores, Iles
Madére. M.1:400 000,
1:150 000. Cartographia. 
ISBN: 963-352-980-8 CM 950 Ft 

KKáárrmmáánn  JJóózzsseeff:: Fanni hagyomá-

nyai. Akkord. (Talentum diák-
könyvtár) 
ISBN: 963-645-007-2 fûzött: 348 Ft 

KKaarrssaayy  OOrrssoollyyaa  ––  WWeehhllii  TTüünnddee  ––  MMii--
kkóó  ÁÁrrppáádd:: Három kódex. Az Orszá-
gos Széchényi Könyvtár millenniu-
mi kiállítása, 2000. augusztus 17 –
november 17.. OSZK – Osiris. (Li-
bri de libris / az Országos Széché-
nyi Könyvtár és az Osiris Kiadó so-
rozata) 
ISBN: 963-200-419-1 963-379-965-1
kötött: 3500 Ft 

KKeeccsskkeetteennyyéésszzttééss..  Átd., bôv. 2. ki-
ad. GAIA Alapítvány .
ISBN: 963-00-3229-5 fûzött: 4167 Ft 

KKééppeess  ggyyeerrmmeekksszzóóttáárr..  Angol, né-
met, magyar. Graph Art.
ISBN: 963-9325-07-4 kötött: 1290 Ft 

KKééppeess  ggyyeerrmmeekksszzóóttáárr:: gyakorló fü-
zet. Angol, német, magyar. Graph
Art.
fûzött: 180 Ft 

KKeerrttéésszz  GGyyuullaa:: Magyar helységnév-
tárak, helynévlexikonok és szótá-
rak. történeti tipológiai áttekintés.
KSH Kvt. és Dok. Szolg. (Történe-
ti statisztikai füzetek 12.) 
ISBN: 963-215-332-4 fûzött: 2000 Ft 

KKeeyyeess,,  DDaanniieell::  Virágot Algernonnak.
Alexandra. 
ISBN: 963-367-323-2 kötött: 1490 Ft 

KKiirrnn,,  WWaalltteerr:: Ujjszopó. Athenaeum
2000.
ISBN: 963-9261-37-8 kötött: 1990 Ft 

KKllaauuddyy  KKiinnggaa  ––  SSiimmiiggnnéé  FFeennyyôô  SSaa--
rroollttaa:: Angol – magyar fordítástech-
nika. [Egyetemi jegyzet]. 2. jav. ki-
ad. Nemz. Tankvk. (A fordítás lexi-
kája és grammatikája 2.) 
ISBN: 963-19-0864-X fûzött: 1857 Ft 

KKoosszzttoolláánnyyii  DDeezzssôô:: Esti Kornél ka-
landjai. Osiris. (Millenniumi könyv-
tár 82.) 
ISBN: 963-379-864-7 kötött: 590 Ft 

KKoovvááccss  PPéétteerr::  A schengeni kérdés.
Osiris. (Magyarország az Európai
Unióban / zsebkönyvek) 
ISBN: 963-379-930-9 fûzött: 1280 Ft 

KKuuhhnneerrtt,,  WWiillhheellmm:: Modelljeim föld-
jén. DNM K.(Világhírû vadászuta-
zók 1.) 
ISBN: 963-85843-9-4 kötött: 3500 Ft 

LL
LLaakkaattooss  KKáárroollyy:: Természeti és va-

dászképek. DNM K. (Magyar va-
dászírók klasszikusai 1.) 
ISBN: 963-85843-8-6 kötött: 2100 Ft 

LLaannggeelllloo,,  KKiipp::  Az Alzheimer-kúra.
[Ellenszer vagy csodaszer]. K.u.K.
K (Új orvosregények) 
ISBN: 963-9173-61-4 kötött: 1400 Ft 

LLáásszzllóó  JJóózzsseeff:: Mindenkinek az In-
ternet-rôl. ComputerBooks. 
ISBN: 963-618-239-6 fûzött: 1999 Ft 

LLeehhoocczzkkyy  AAllffrréédd:: Hétszáz év a Bükk
és a Tisza táján. A honfoglalástól
(895) a mezôkeresztesi csatáig
(1596). Felsômagyarország.
ISBN: 963-9280-12-7 kötött: 3500 Ft 

LLeennggyyeell  PPéétteerr:: Cseréptörés. Babits.
(Korjellemzô magyar próza /
1945–1990) 
ISBN: 963-9272-18-3 kötött: 2100 Ft 

LLiiffttoonn,,  RRoobbeerrtt  JJaayy:: Náci orvosok.
Alexandra 
ISBN: 963-367-335-6 kötött: 1980 Ft 

LLoossoonnccii  MMiikkllóóss:: Sebzett madár. Nyi-
tott Kapu Alapítvány. 
ISBN: 963-00-3705-X fûzött: 1960 Ft 

MM
MMaaddddooxx,,  JJoohhnn::  Ami a tudományban

még felfedezésre vár. Feltérké-
pezzük a világegyetem titkait, az
élet eredetét és az emberi faj jövô-
jét. Vince. 
ISBN: 963-9192-86-4 kötött: 2495 Ft 

MMaaggyyaarroorrsszzáágg  kkiissrrééggiióóii  1144//77.. So-
mogy megye. Nagyatád és a Ri-
nya mente. Nagyatád Hill-top: Hü-
gelland von Nagyatád. CEBA-
Hungary. 
ISBN: 963-9089-72-9 kötött: 2000 Ft 

MMaaggyyaarroorrsszzáágg  kkiissrrééggiióóii  33//44..  Békés
megye. Békés-Bihar: Sarkad és
térsége. Békés-Bihar small region:
Békés-Bihar kleinregion. CEBA-
Hungary.
ISBN: 963-9089-76-1 kötött: 2000 Ft 

MMaaggyyaarr  sszzáázzaaddookk  ((77)).. Ágoston Gá-
bor – Oborni Teréz: A tizenhetedik
század története. Pannonica.
ISBN: 963-9252-10-7 kötött: 1990 Ft 

MMaaggyyaarr  ZZoollttáánn::  A liliomos herceg.
Szent Imre a magyar kultúrtörté-
netben. Európa,
ISBN: 963-07-6803-8 kötött: 1800 Ft 

MMaajjoorrooss  JJóózzsseeff:: Római élet. Mûve-
lôdéstörténeti segédkönyv a latin
nyelv tanulásához. Athenaeum
2000. (Lyceum könyvek) 
ISBN: 963-85962-7-9 fûzött: 1180 Ft 

MMaallaaddee,,  TThheeoo::  Semmelweis, az
anyák megmentôje. A legnagyobb
magyar orvos életregénye. Tinta
Kvk., (Nagy emberek regényes
élete 1.) 
ISBN: 963-8690-0-1 fûzött: 840 Ft 

MMaannddeevviillllee,,  AAmmyy:: Hogyan szedjünk
fel pasikat. Gulliver.
ISBN: 963-8466-44-8 fûzött: 548 Ft 

MMaarrkk,,  JJaann:: Csigaúton. Móra. (Zsiráf
könyvek) 
ISBN: 963-11-7555-3 kötött: 648 Ft 

MMaarrkkóó  PPááll:: Halk harangütés. Bába.
(Tisza hangja 55.) 
ISBN: 963-9144-67-3 fûzött: 807 Ft 

MMaarroossáánn  GGyyöörrggyy:: Ezredvégi tûnô-
dések. Az új évezred új szabályai
és új szereplôi. Villányi úti Konfe-
renciaközp. és Szabadegy. Alapít-
vány. (Villányi úti könyvek 20.) 
ISBN: 963-7580-26-3 fûzött: 1200 Ft 

MMaatteemmaattiikkaa  aa  mmûûsszzaakkii  ffôôiisskkoolláákk
sszzáámmáárraa.. (4). Matematikai felada-
tok. [fôiskolai segédkönyv]. 8. ki-
ad. Nemz. Tankvk. 
ISBN: 963-19-1161-6 fûzött: 1744 Ft 

MMaattooss  LLaajjooss  ––  LLeennggyyeell  MMaarrggiitt::  „Szí-
ves” szakácskönyv. „Szíves” fi-
gyelmükbe, francia paradoxon,
mediterrán étrend, részletes étel-
receptek, „morzsák”. B+V Lap- és
Kvk. (Képzett beteg könyvek) 
ISBN: 963-7746-43-9 fûzött: 980 Ft 

MMccCCuulllloouugghh,,  CCoolllleeeenn:: Trója éneke.
Európa.
ISBN: 963-07-6804-6 kötött: 2500 Ft 

MMeexxiikkóóii  éétteelleekk.. Alexandra. (Egysze-
rûen jó) 
ISBN: 963-367-801-3 fûzött: 499 Ft 

MMiittttoonn,,  JJaaccqquueelliinnee  ––  MMiittttoonn,,  SSiimmoonn::
Csillagászat gyerekeknek. Scolar
kalauz. Scolar. 
ISBN: 963-9193-36-4 kötött: 2950 Ft 

MMoollnnáárr  HHaajjnnaallkkaa  ––  HHeenncczzii  BBééllaa::  Ta-
nuljunk Linuxot!. Szerzô. 
ISBN: 963-640-565-4 fûzött: 960 Ft 

MMóórriicczz  ZZssiiggmmoonndd::  Égi madár. Válo-
gatott elbeszélések, 1915–1916.
Osiris, (Millenniumi könyvtár 86.) 
ISBN: 963-379-934-1 kötött: 590 Ft 

MMóórriicczz  ZZssiiggmmoonndd:: Légy jó mindhalá-
lig. Akkord. (Talentum diákkönyv-
tár) 
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ISBN: 963-645-073-0 fûzött: 498 Ft 
MMóórriicczz  ZZssiiggmmoonndd::  Úri muri. Akkord.

(Talentum diákkönyvtár) 
ISBN: 963-645-074-9 fûzött: 598 Ft 

MMuuhhrr,,  UUrrssuullaa  ––  MMaannttoovvaannii,,  MMaarriiaa::
Hová bújt a kisegér?. Egmont
Hungary . 
ISBN: 963-627-478-9 kötött: 499 Ft 

MMuuhhrr,,  UUrrssuullaa  ––  MMaannttoovvaannii,,  MMaarriiaa::
Hová bújt a kiskacsa?. Egmont
Hungary .
ISBN: 963-627-479-7 kötött: 499 Ft 

MMuuhhrr,,  UUrrssuullaa  ––  MMaannttoovvaannii,,  MMaarriiaa::
Hová bújt a kiskutya?. Egmont
Hungary 
ISBN: 963-627-481-9 kötött: 499 Ft 

MMuuhhrr,,  UUrrssuullaa  ––  MMaannttoovvaannii,,  MMaarriiaa::
Hová bújt a kismalac?. Egmont
Hungary .
ISBN: 963-627-482-7 kötött: 499 Ft 

MMuuhhrr,,  UUrrssuullaa  ––  MMaannttoovvaannii,,  MMaarriiaa::
Hová bújt a kisnyuszi?. Egmont
Hungary .
ISBN: 963-627-480-0 kötött: 499 Ft 

MMuuhhrr,,  UUrrssuullaa  ––  MMaannttoovvaannii,,  MMaarriiaa::
Hová bújt a mackó?. Egmont Hun-
gary . 
ISBN: 963-627-483-5 kötött: 499 Ft 

NN
NNaaggyy  LLaajjooss,,  CCss..:: Nyelvtani elemzési

gyakorlókönyv: 3–4. osztály. 9. ki-
ad. Trezor. 
ISBN: 963-9088-46-3 fûzött: 440 Ft 

NNaaggyy  LLaajjooss,,  CCss..:: Nyelvtani elemzési
munkafüzet: 5–6. osztály. 7. kiad.
Trezor. 
ISBN: 963-9088-45-5 fûzött: 440 Ft 

NNaaggyy  rreejjttvvéénnyykköönnyyvv  44.. Alexandra.
ISBN: 963-367-710-6 fûzött: 999 Ft 

NNaappiieerr,,  AAuugguussttuuss  YY..:: A törékeny
kapcsolat. Az egyenrangú, bensô-
séges és kitartó házasság nyomá-
ban. Animula.
ISBN: 963-408-179-7 fûzött: 2500 Ft 

NNgguuyyeenn  QQuuôôcc  DDiinnhh  ––  DDaaiilllliieerr,,  PPaatt--
rriicckk  ––  PPeelllleett,,  AAllaaiinn:: Nemzetközi
közjog. Osiris, (Osiris tankönyvek) 
ISBN: 963-379-459-5 fûzött: 2500 Ft 

OO
OOlliimmppiiaaii  aallmmaannaacchh.. Sydney 2000.

Tarsoly K. 
ISBN: 963-00-4133-2 fûzött: 2000 Ft 

OOrrwweellll,,  GGeeoorrggee:: Az oroszlán és az
egyszarvú. (1–2.) Esszék, tanul-
mányok, publicisztikák. Cartafilus.
kötött: (1–2.) 3900 Ft

OOssmmaann,,  AAhhmmeedd:: A Messiás háza.
Meglepô nézetek a történelmi Jé-
zussal kapcsolatban. Gold Book. 
ISBN: 963-9248-42-8 kötött: 1980 Ft 

OOxxllaaddee,,  CChhrriiss  ––  BBaallllhheeiimmeerr,,  DDaavviidd::
Olimpiák. [Nagyszerû sportese-
mények, melyek a béke szellemé-
ben hívják versenyre a világ él-
sportolóit]. Park. (Szemtanú 43.) 
ISBN: 963-530-475-7 kötött: 2200 Ft 

PP
PPaannnnoonn  eenncciikkllooppééddiiaa  ((33..)) Magyaror-

szág állatvilága [CD-ROM] (Arca-
num digitéka) Arcanum.
ISBN: 963-86029-6-1 5600 Ft 

PPaannnnoonn  eenncciikkllooppééddiiaa  ((44..)) Magyar
nyelv és irodalom. [CD-ROM] (Ar-
canum digitéka) Arcanum 
ISBN: 963-86029-5-3 5600 Ft 

PPaannttóónnéé  NNaasszzáállyyii  NNóórraa:: SZÓjáték-
TÁR. Gyakorlatok és ötletek a si-
keres szótárhasználat elsajátítá-
sához. Nemz. Tankvk. 
ISBN: 963-19-1153-5 fûzött: 428 Ft 

PPeeeerr--kkóóddeexx..  A nyelvemlék hason-

mása és betûhû átirata bevezetés-
sel és jegyzetekkel. Argumentum
– M. Nyelvtud. Társ. (Régi magyar
kódexek 25. sz.) 
ISBN: 963-446-147-6 kötött: 2900 Ft 

PPéénntteekk  KKáállmmáánn:: A lineáris algebra
alapjai. (1.) 2. átd. és bôv. kiad
(Változó valóság) 
ISBN: 963-8122-39-0 fûzött: 1600 Ft 

PPeerreennddyy  MMáárriiaa:: Biológiai témavázla-
tok. Irány az egyetem!. Nemz.
Tankvk. 
ISBN: 963-19-1019-9 kötött: 1400 Ft 

PPeettee  LLáásszzllóónnéé  ––  MMaarreekk  KKaattaalliinn,,  GG..::
Készítsünk növényekbôl dísze-
ket!. Nemz. Tankvk.
ISBN: 963-19-0837-2 fûzött: 380 Ft 

PPeettnneehháázzyy  IIssttvváánn:: Magyarország
1000 éves ereklyéi. Városkapu
Könyvesbolt .
ISBN: 963-00-3653-3 kötött: 2750 Ft 

PPeettrráákk  KKaattaalliinn:: Magyarok a Szovjet-
unióban, 1922–1945. Napvilág.
(Politikatörténeti füzetek 16.) 
ISBN: 963-9082-68-6 fûzött: 1700 Ft 

PPookkooll  BBééllaa:: Jogelmélet és joggya-
korlat. Rejtjel.
fûzött: 1990 Ft 

PPóóssaa  FFeerreenncc  ––  LLóózzssaa  AAllbbeerrtt:: A be-
tegség mint pótcselekvés. Bába.
ISBN: 963-9144-87-8 fûzött: 1500 Ft 

PPóóttllaappookk  aa  HHaattáállyyooss  jjooggsszzaabbáállyyookk
ggyyûûjjtteemméénnyyee  ccíímmûû  kkiiaaddvváánnyyhhoozz,,
111122.. 2000. június 30-i állapot:
8–20. kötetekhez. KJK-Kerszöv. 
fûzetlen: 23405 Ft 

RR
RRaajjnneeeesshh,,  BBhhaaggwwaann:: A legnagyobb

kihívás: Az arany jövô. LEELA Ala-
pítvány. 
ISBN: 963-03-8636-4 fûzött: 1080 Ft 

RRiinntteelleenn,,  JJuuttttaa:: Porcelánfestés.
[elôrajzolt mintákkal]. Cser K. (Ké-
zimunka) 
ISBN: 963-9327-00-X fûzött: 1998 Ft 

RRiipplleeyy,,  AAlleexxaannddrraa:: Mary öröksége.
M. Kvklub. 
ISBN: 963-547-100-9 kötött: 1750 Ft 

RRóólluunnkk  sszzóóll  [[HHaannggkkaazzeettttaa]]..
Nemetz.
950 Ft 

RRoowwlliinngg,,  JJ..  KK..:: Harry Potter és az
azkabani fogoly. Animus.
ISBN: 963-8386-99-1 kötött: 1590 Ft 

SS
SSaannddffoorrdd,,  JJoohhnn:: Soha ne ölj....

JLX K.
ISBN: 963-02-8846-X fûzött: 1190 Ft 

SSáárryy  LLáásszzllóó:: Kreatív zenei gyakorla-
tok. 2. jav. kiad. Jelenkor. (Ars lon-
ga sorozat) 
ISBN: 963-676-159-0 fûzött: 1500 Ft 

SSccaarrrryy,,  RRiicchhaarrdd:: Tesz-vesz Város.
Lilliput – Gulliver.
ISBN: 963-7839-91-7 kötött: 1290 Ft 

SSiieellmmaannnn,,  HHeeiinnzz:: Hobbiállatok.
Tessloff és Babilon.
(Mi micsoda 19.) 
ISBN: 963-9182-49-4 kötött: 1650 Ft 

SStteeeell,,  DDaanniieellllee:: Derült égbôl. 2. ki-
ad. Maecenas Kv.
ISBN: 963-9025-70-4 fûzött: 625 Ft 

SSzz
SSzzaabbóó  DDeezzssôô:: Az elfelejtett arc. El-

beszélések. Osiris. (Millenniumi
könyvtár 77.) 
ISBN: 963-379-861-2 kötött: 590 Ft 

SSzzaabbóó  KKáárroollyy:: A történelem szavak-
ba merevült múlt. Nyelvápoló dol-
gozatok. Madách Vár. Kvt.
ISBN: 963-03-7546-X kötött: 1300 Ft 

SSzzéékkeellyy  GGyyöörrggyy:: Fizika példatár.
ennyit kell(ene) tudnod. (2.) Ak-
kord – Panem.
ISBN: 963-545-239-X fûzött: 1590 Ft 

SSzziilláággyyii  IIssttvváánn:: Európaiság és mo-
dernitás. Fejezetek az Ibériai-fél-
sziget közösségi integrációjának
szellemi-politikai történetébôl.
Veszprémi Humán Tudományo-
kért Alapítvány. (Carmen saecula-
re 9.) 
ISBN: 963-00-3593-6 fûzött: 1200 Ft 

SSzziillaassii  LLáásszzllóó:: A selyemgubó és a
„bonczoló kés”. Osiris – Pompeji
Alapítvány. (deKon-KÖNYVek /
irodalomelméleti és interpretációs
sorozat 18.) 
ISBN: 963-379-816-7 fûzött: 1280 Ft 

SSzziillvváássyy  JJuuddiitt:: Feng shui [videofilm].
Lakásunk életünk tükre. Szilvásy
J.
2500 Ft 

SSzziillvváássyy  JJuuddiitt:: Váltsuk valóra álma-
inkat Feng Shuival!. Személyiség-
központú ötlettár a harmonikus
környezet kialakítására. Szilvásy
J.
ISBN: 963-640-729-0 kötött: 1990 Ft 

SSzziinnyyeeii  MMeerrssee  PPááll::  Szinyei. Átd. ki-
ad. Corvina.
ISBN: 963-13-4812-1 kötött: 5400 Ft 

SSzzlloovváákkiiaa.. – Slowakei. – Slovaquie.
M. 1:500 000. Cartographia.
ISBN: 963-352-429-6 CM 850 Ft 

TT
TTookkaajj  aa  vviilláággiirrooddaalloommbbaann.. Tanulmá-

nyok & mûvek. Felsômagyaror-
szág.
ISBN: 963-9280-11-9 kötött: 3000 Ft 

TTúúllééllééss.. [Módszerek a világ elit
fegyveres alakulatainak hivatalos
kiképzési kézikönyvébôl]. Hajja, 
ISBN: 963-9037-99-0 kötött: 4592 Ft 

VV
VVaaddáállllaattookk.. [Érdekességek a vadál-

latok életébôl]. Graph Art. (Tudor-
ka könyvek) 
ISBN: 963-9325-00-7 kötött: 1290 Ft 

VVáállllaallaattiirráánnyyííttáássii  iinnffoorrmmáácciióóss  rreenndd--
sszzeerreekk  MMaaggyyaarroorrsszzáággoonn.. (2.)
ComputerBooks 
ISBN: 963-618-237-X kötött: 3490 Ft 

VVaassyy  GGéézzaa:: Az 1945 utáni magyar
irodalom alkotói. (2. r.) Korona No-
va. 
ISBN: 963-9128-49-X fûzött: 860 Ft 

VVéégghh  EEnnddrree::  Tubák, bátyó és a töb-
biek. DNM K. – Nimród Alapítvány
– Nimród Vadászújság Szerk 
ISBN: 963-9027-35-9 kötött: 1900 Ft 

VVeennyyeerrccssáánn  LLáásszzllóó:: Ige és szó. Új
versek és aforizmák. Vörösmarty
Társ.,
ISBN: 963-00-3292-9 fûzött: 600 Ft 

VVeerrmmeess  LLáásszzllóó:: Sólymok szárnyán.
A közelfelderítô pilóták nyomán.
[Magánkiad.], 
ISBN: 963-640-778-9 fûzött: 980 Ft 

VVeerrnnee,,  JJuulleess:: Fekete Indiák. Unikor-
nis  (Jules Verne összes mûvei
38.) 
ISBN: 963-427-377-7 kötött: 2900 Ft 

VViittaasszzeekk  ZZoollttáánn::  Nyelvi hibák a kró-
nikában. Több mint hárommillióan
hallgatjuk naponta. Békéscsabai
Autó-Expanzió Kft. 
ISBN: 963-00-3788-2 fûzött: 1680 Ft 

WW
WWaallllaaccee,,  EEddggaarr:: A smaragd nyak-

lánc. HungaLibri. (Hunga-köny-
vek) 
ISBN: 963-9021-93-8 fûzött: 998 Ft 

WWaarrvvaassoovvsszzkkyy  EEmmiill:: Székesfehér-
vár és környékének madárvilága.
Árgus.
ISBN: 963-9102-26-1 fûzött: 800 Ft 

WWeebbeerr--LLoorrkkoowwsskkii,,  EEddeellttrraauudd::  Ken-
dôk és sálak csavarva, csomóz-
va.... 3. kiad.  K.u.K. K., 
ISBN: 963-9173-56-8 kötött: 980 Ft 

WWeellddeenn,,  OOssccaarr:: Csaták könyve. Ale-
xandra.
ISBN: 963-367-833-1 fûzött: 798 Ft 

WWooddeehhoouussee,,  PPeellhhaamm  GGrreennvviillllee::
Nyári zivatar. Európa. (Vidám
könyvek) 
ISBN: 963-07-6799-6 fûzött: 980 Ft 

ZZ  
ZZaarraannsskkaa,,  JJooaannnnaa:: Time for a rhy-

me. Játékok, fejtörôk, keresztrejt-
vények, kirakók. M. Kvklub. 
ISBN: 963-547-178-5 fûzött: 1490 Ft 

Az összeállítás a Könyvtárellátó
Közhasznú Társaság információs
rendszere alapján készült. A fel-
sorolt könyveket a Könyvtárellátó
már felajánlotta megvásárlásra a
könyvtáraknak, ill. megrendelhe-
tôk a társaság home lapján
(www.kello.hu).

Hoppál Mihály – Jankovics
Marcell –  Nagy András –
Szemadám György:

Jelképtár
1880 Ft

● Újra kapható a fôiskolá-
sok, egyetemisták, középisko-
lások alapvetô kézikönyve!

● Félezer címszó dolgozza
fel a mitológia, a néprajz, a

vallástörténet és a szimbó-
lumkutatás legfrissebb ered-
ményeire támaszkodva a pri-
mitív kultúrák, a népmûvé-
szet, a nagy civilizációk mû-
vészeti, vallásos és tudomá-
nyos jelkészleteirôl fellelhetô
ismereteket.

● Csaknem ezer kísérô ábra.

● Világos utalásrendszer és
gazdag irodalomjegyzék.

AA  kköönnyyvv  mmeeggrreennddeellhheettôô  aa  HHeelliikkoonn  KKiiaaddóónnááll  ((11005533  BBuuddaappeesstt,,  PPaappnnöövveellddee  uuttccaa  88..)),,
tteelleeffoonnoonn  BBoorrbbíírróó  ZZssóókkáánnááll  ééss//vvaaggyy  VVaarrggaa  IIssttvváánnnnááll  aa  331177--44998877--eess  sszzáámmoonn,,

vvaaggyy  aa  331177--44996677--eess  ffaaxxoonn,,  vvaallaammiinntt  mmeeggvváássáárroollhhaattóó  aa  HHeelliikkoonn  KKöönnyyvveesshháázzbbaann::  BBuuddaa--
ppeesstt  VVII..,,  BBaajjccssyy--ZZssiilliinnsszzkkyy  úútt  3377..

AA  HHeelliikkoonn  KKiiaaddóó  aajjáánnllaattaa



A Babits Kiadó ajánlata

Kiadványaink az alábbi címen rendelhetûk meg:
Babits Kiadó 7100 Szekszárd, Bezerédj u.18. Pf.:355.

T: 06 /74/ 529-389  F:06-/74/ 529-383
E-mail: info@babitskiado.hu, www.babitskiado.hu

AA  CCOOMMPPUUTTEERRBBOOOOKKSS  lleeggúújjaabbbb  kkiiaaddvváánnyyaaii

AA  kköönnyyvveekk  mmeeggrreennddeellhheettôôkk::
lleevvééllbbeenn::  11225533  BBuuddaappeesstt,,  PPff..  7711..

ffaaxxoonn::  337755--33559911,,  tteelleeffoonnoonn::  337755--11556644
ee--mmaaiilleenn::  iinnffoo@@ccoommppuutteerrbbooookkss..hhuu

KKéérrééssrree  iinnggyyeenneess  kkaattaallóógguussuunnkkaatt  eellkküüllddjjüükk..

KKiiss--  ééss  nnaaggyykkeerreesskkeeddeellmmii  bboollttuunnkk::
11112266  BBpp..,,  TTaarrttssaayy  VViillmmooss  uu..1122..

LLeeggffrriisssseebbbb  kköönnyyvvlliissttáánnkk  aa  ffaaxxbbaannkkbbóóll
223333--33666666//11445566##  bbáárrmmiikkoorr  lleekkéérrhheettôô..
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A millennium évében a Bu-
kovinai Székely Millenniu-
mi Világtalálkozó idejére –
augusztus 17-én – jelentette
meg kiadónk a
Források a bukovinai
székelyekrôl
címû tanulmánykötetet. Ki-
adványunk a szövegközlé-
sen túl kultúrhistóriai ada-
lékkal, valamint olyan fotó-
anyaggal egészült ki, mely a
19. század második felétôl a
20. század elejéig fellelhetô
képekbôl válogat, teljesebbé
és élvezetes olvasmánnyá té-
ve a mûvet, melyet jó szív-
vel ajánlanak a szerzôk és a
kiadó minden olvasónak.
306 oldal, kötött + 50 oldal
képmelléklet. Ára: 1800 Ft.

Korjellemzô Magyar Próza
1945–1990 címû sorozatunk
8. köteteként jelent meg
Lengyel Péter két regénye a
Cseréptörés és a
Mellékszereplôk.
A Cseréptörés fôszereplôje
elkezdi visszakeresni az éle-
tét és ebbe a „játék”-ba be-
vonja a vele kapcsolatba ke-
rülô személyeket. A Mellék-
szereplôk az élôk és a „ha-
lottak”, az identitás felé ha-
ladás, sorsalakítás, sodródás
regénye.
A két mû egy kötetben jelent meg
445 oldal terjedelemben,
kötött kivitelben. Ára: 2100 Ft.




