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Popper Péter:
Út a tükrökön át
1200 Ft
Izraeli napló és
elmélkedések

Ôszinte önvallomás és
szubjektív korrajz a 20. szá-
zad második felében férfi-
vá érett értelmiség kínjai-
ról: rasszizmusról, hazafi-
ságról, zsidóságról, Izrael-
rôl. Mindezt a jól ismert
szerzô humora, mesélô
kedve teszi regényes, még-
is hiteles olvasmánnyá.

Új kiadás

Horst Fischer-Uhlig:
Kellemes, kényelmes
otthon
2400 Ft
(Építés, bôvítés, felújítás)

A könyv segít az egészséges
lakókörnyezetet veszélyez-
tetô tényezôk felismerésé-
ben, és abban, hogy megis-
merjük a környezetbarát
építkezés, korszerûsítés és
felújítás alapfeltételeit.

És várlak téged
tudhatod
1480 Ft
Francia novellák a
szerelemrôl

A vágyodó, a beteljesült
vagy éppen a reménytelen
szerelmet ismerhetjük meg
Stendhal, Merimée, Mau-
passant, Colette, Martin du
Gard és Julien Green no-
velláiból.

Új kiadás

Ursula Braun-Bern-
hart: Asztali díszek
virágokból
1380 Ft

Nincs szebb a rózsákkal dí-
szített asztalnál, az üde
zölddel dekorált tányérnál
vagy az illatos virágfüzér-
nél. A részletes leírások se-
gítségével könnyen vará-
zsolhatók eredeti virág-
kompozíciók az asztalra.

Csókolj még
1150 Ft
(Szerelmes szonettek)

A Sziget Kiadó kötete hu-
szonöt szonettet tartalmaz
a világirodalom klassziku-
saitól, többek között Dan-
te, Petrarca, Keats, Shakes-
peare, Verlaine kaptak he-
lyet a kötetben, melyet Po-
lányi Rita rajzai díszítenek.
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Január 22-e az egész magyar kultúra ün-
nepe, a Magyar Kultúra Napja. Kölcsey
1823-ban e hideg téli napon fejezte be a
Himnuszt. Bizonyára nem véletlenül je-
lölte ki ezt a napot a Magyar Irodalmi
Díj átadására a Magyarország Európá-
ban Alapítvány sem: a magyar irodalom
és magyar kultúra kapcsolatát jelképezi.
2001. január 22. más szempontból is
nevezetes dátum: már elég régóta ké-
szültünk arra, hogy ezen a napon kezde-
tét veszi az Olvasás Éve. Mint ismere-
tes, angol példa alapján a Magyar
Könyvkiadók és Könyvterjesztôk Egye-
sülése kezdeményezte, hogy országos
összefogással itthon is rendezzük meg
az Olvasás Évét.

A 2000. évi Budapesti Nemzetközi
Könyvfesztiválon, mint arról olvasóink-
nak tavalyi 10. számunkban beszámol-
tunk, nemzetközi konferenciát rendez-
tek a magyar Olvasás Éve elôkészületei-
rôl, ahol mások mellett jelen volt és fel-
szólalt Liz Attenborough, az angol ol-
vasás éve programigazgatója és dr. Baán
László, a Nemzeti Kulturális Örökség
Minisztériuma államtitkára. Minden
felszólaló egyetértett abban, hogy ilyen
rendezvényre a felnövekvô nemzedékek
olvasási szokásainak alakításához igen
nagy szükség van.

Így van-e, nincs így, nem tudjuk. E
számunkban Nagy Attilával, az olvasás-
szociológia nem nagy számú hazai mû-
velôinek egyik kiváló képviselôjével ké-
szült interjúnkban olvashatják vélemé-
nyét errôl: kicsit maga is bizonytalan. A
felnôttek rögzült szokásai talán nehe-
zebben változtathatók, de az ifjú nemze-
dékek esetében van okunk a reményre. 

Most már csak az a kérdés, olyan fon-
tos-e az olvasás, hogy országos rendez-
vénysorozatot szervezzünk a népszerû-
sítésére. Erre a kérdésre nyilván ki-ki sa-
ját attitûdjei szerint válaszol, a mi vála-
szunk nem lehet kétséges: igen. Sôt
IGEN.

E számunk január 25-én jelenik meg,
három nappal a Magyar Kultúra Napja
és a Magyar Irodalmi Díj átadása után,
e jegyzet írásakor még nem tudom,
hogy január 22-én kezdetét veszi-e az
Olvasás Éve. 

Kinek fontos az Olvasás Éve és kinek
nem?

Kiss József
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Ahol a szútra elbeszélése befe-
jezôdik, ott kezdôdik a Kat-
mandu-völgy ékességének, a
Szvajambhunáth-sztúpának a
története. 

Buddha, életének nyolcvana-
dik évében, éppen szülôföldjét,
a mai Nepál területén épült
Kapilavasztu városát készült
fölkeresni, amikor útközben
megállt egy észak-indiai kis fa-
luban. Ôt magát és szerzeteseit
a helyi aranymûves (mások sze-
rint kovácsmester) látta vendé-
gül. A derék falusi mester, aki
maga is Buddha tanításának kö-
vetôje volt, gazdag ebédet szol-
gált fel az utazóknak. A többfé-
le étel közül Buddha a vaddisz-
nóhúst (vagy vaddisznógom-
bát) választotta. Az írott forrá-
sokban itt szereplô páli szó je-
lentése bizonytalan, ezért nem
tudjuk ma sem pontosan, mi-
vel is kínálta Buddhát a falusi
mester. Miután Buddha bele-
kóstolt az ételbe, odafordult a
házigazdához és megkérte,
hogy másnak ne adjon belôle.
A gazda elvitette a tálat az asz-
talról, de addigra Buddha a ma-
ga adagját már elfogyasztotta.
Gyanította, hogy nincs minden
rendben vele, ezért óvta tôle ta-
nítványait. Önmagát pedig
azért nem kímélte, mert
Márával, a Halál Urával éppen
akkoriban egyezett meg, hogy
ideje lenne elhagynia a földi vi-
lágot. Nem akarta megszegni az
egyezséget, nem akarta elkerül-
ni a halált.

Nem sokkal az ebéd után
Buddha rosszullétet érzett, de
nem tett semmit azért, hogy
meggyógyítsák. Nem szólt
sem a vendéglátójának, sem a
tanítványoknak. Folytatta út-
ját szülôföldjére. Még elhagy-
ták az aranymûves faluját, ám
nem jutottak messzire. Egy
Kapilavasztu irányába esô kis
városka szélén, egy szálafaer-
dôben lepihentek. A Mester,
érezvén a földi vég közeledtét,
„világos tudattal elbocsátotta
magától életerôit”. Elbúcsú-
zott szerzeteseitôl. „A létezô
dolgok mulandóak, törekedje-

tek hát a szabadulásra!” –
mondta, majd a „végtelenség”
állapotába emelkedett. Ez volt
Gautama Buddha parinirváná-
ja, vagyis teljes kialvása. Mind-
ez már a mai nepáli határvidé-
ken történt. 

*

De nemcsak halála és ham-
vasztása köti Buddhát e táj-
hoz, hanem születése is.
Sziddhárta Gautama herce-
get, a Sákja nemzetség királyá-
nak fiát, itt a Himalája nepáli
lábainál, a Kapilavasztu város
melletti Lumbini ligetben
szülte meg anyja, Mahámája
királyné. Nem csoda hát,
hogy nepáli területen építet-
ték az elsô sztúpákat a Ma-
gasztos késôbbi követôi, ha
nem is mindig a Buddhává
lett Sákja herceg földi marad-
ványai fölé. Az elsô egységes
indiai birodalmat létrehozó
uralkodó, a csaknem egész In-
diát egyesítô Asóka király,
amikor a háborúk vérontásá-
tól megcsömörlötten a Krisz-
tus elôtti 3. század közepe tá-
ján Buddha hitére tért, elláto-
gatott Lumbini faluba, mely
jó 150 kilométerre esik a mos-
tani fôvárostól. Máig áll a fel-
iratos oszlop, melyet ô emel-
tetett „az Áldott, az Egyetlen
születési helyének megjelölé-
sére”. És állnak a Katmandu-
völgyben azok a sztúpák is,
amelyek szintén Asóka látoga-
tása eredményeképpen épül-
tek. Ezek egyike a Szvajam-
bhunáth-sztúpa is a völgy
északnyugati peremén, a sztú-
pa nevét viselô hegy csúcsán. 

Az Asóka korabeli emlékhal-
mot, melyet a krónikák említe-
nek, azóta tovább építették, dí-
szítették, gyarapodtak a
sztúpát környezô épületek is,
ám zarándokhelyként régebbi
és szerényebb formájában épp
ilyen nevezetes és népszerû
volt. A hívek sohasem az épít-
ményt tisztelték, hanem az
ereklyéket, ezeket megelôzôen
pedig a helyet.

*

A Szvajambhunáth-hegy – a
16–18 kilométer hosszú és
10–12 kilométer széles Kat-
mandu-völgyben – határozot-
tan elkülönülve áll a völgyet
szegélyezô hegykoszorútól.
Mindig is megkülönböztetett
helynek vélték az itt élôk. Va-
lószínûleg örökké vonzotta a
tekintetüket, ezért is kívánko-
zott annyira a csúcsára a sztú-
pa. Most már mindenki úgy ér-
zi, a pompás, aranytornyú épü-
let látványa vonzza a szemet. 

*

A legendák szerint, ott, ahol
most a sztúpa áll, egy arany-
szirmú lótusz ringatózott a
völgyet egykor teljesen elborí-
tó tavon. A keleti szent hegyek
egyikérôl aztán eljött egyszer a
túlparti bölcsesség ura, Man-
dzsusrí bódhiszattva, és kard-
jával átvágta egy helyen a tavat
övezô hegykoszorút. A kard-
csapás helyén a tó vize utat ta-
lált magának a hegyek között,
így keletkezett a völgy szent
folyója, a Bagmati. A Bagmati
partján égetik halottaikat a
hinduk ma is, ám a test marad-
ványait a folyóban már nem a
krokodilok gyomra emészti el.
A hegyek óvta mederbôl el-
folyt a víz, a folyó medrébôl
eltûntek azóta a krokodilok,
de áll a völgyben a Szvajam-
bhunáth-hegy a sztúpával, és
jelzi az egykori tavon pompá-
zó aranyszirmú lótusz helyét.

A lótusz szirmaiból valaha
csodálatos fény sugárzott. A tó
medrének sötét mélyébôl tört
a felszínre a virág gyökerén és
szárán keresztül. A mágikus
sugárzás egyaránt elbûvölte az
isteneket és az embereket, akik
a hegyekbôl csodálták a lelke-
ket betöltô „túlparti” fényt.
Összegyûltek imádására, s
imáikkal a lélek örök világossá-
gát kérték a lótusztól. A fény
még sokáig ott ragyogott a
Szvajambhunáth-hegy csúcsán
azután is, hogy Mandzsusrí
bódhiszattva kardcsapása elve-
zette onnan a tó vizét. Ám az
istenek és az emberek késôbb
már kevésbé tisztelték. Akkor a
fény egyre halványult. Egy
bölcs ember, amikor rájött,
hogy a mostani világkorszak, a
Káli-juga, a „sötét kor” betelje-
sedésének közeledtére halvá-
nyul, hirtelen elhatározással
egy nagy kôtábla alá rejtette.
Hogy a lelkeket bevilágító,
még pislákoló fényt megôriz-
ze, átmentse a következô világ-
korszak idejére. Ez alatt a kô-
tábla alatt rejtôzik most is,
hogy majd egyszer ismét a fel-
színre törjön. Amikor az iste-
nek és az emberek megint tisz-
telni tudják. 

*

Ez a kôtábla a Szvajam-
bhunáth-sztúpa alapja. Erre
épül a sztúpa teste, mely tojást
vagy magot jelképez. A jelkép
kozmikus értékû: a világ teljes-
ségét, a mindenséget fejezi ki.
A himalájai mitológiák közül
több is úgy véli, hogy az anya-
gi világ tojásból, vagy valami-
féle növényi magból keletke-
zett. Ennek a „világtojásnak”
vagy magnak a héja a sztúpa
kupolája. 

*

A kupola jelképezi a Világhe-
gyet, a Mérut is. Tövében, az
anyagi világ sûrûjében hem-
zseg a földi élet, ám fölötte, a
magasabb régiókban a Világ-
hegy istenei lakoznak. A
sztúpák kupoláinak tövében
általában körbefut egy szegély,
melynek dombormûvei az em-
beri világ nyüzsgését ábrázol-
ják. A kupola tetején pedig
gyakran kis házikó áll, itt élnek
az istenek. Hogy ne legyen a

Sári László

Nepáli kolostorok
2. rész

A szerzô: Sári László
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négyszögletes házikóban
olyan szûkös az isteni élet,
ezek a kockaházak olykor erké-
lyesek, vagy tetôteraszosak. 

A Világhegy isteneinek az
élete az emberi világ szintje
fölött zajlik, magasabb rendû
tehát. Az istenek, szentek,
buddhák, bódhiszattvák – ha
akarnak – átjárhatnak az égi
világból a földibe, „földre
szállhatnak”, testet ölthetnek
emberi alakban. De termé-
szetesen lehetséges az is,
hogy emberi lények jussanak
fel a szegélyrôl a kupola ma-
gasságába, elérjék az isteni lé-
tet vagy a nirvánát, amelyet
szintén jelképez a Világhegy
csúcsa. A Méru nemcsak a vi-
lág középpontja, de tengelye
is, mely összeköti az emberi
világot az istenivel. A tengely
tehát ily módon az átjárás le-
hetôségeinek jelképe is. 

*

Ha valamely sztúpa kupolá-
jából csak egy árbocrúdféle
tengely emelkedik ki, és azon
csak egyetlen lapos korong
helyezkedik el, akkor az egy-
magában is a „túlparti”, nem
anyagi világot jelképezi.
Amikor viszont több korong
helyezkedik el egymás fölött,
egyre szûkebb kerületûek és
mindig páratlan számúak, ak-
kor az a létsíkokat szemlélte-
ti. Ilyen a Szvajambhunáth-
sztúpa kupolájából kiemelke-
dô torony. A torony tizenhá-
rom szintje annak a buddhis-
ta elképzelésnek az ábrázolá-
sa, mely a megvilágosodás el-
érését tizenhárom fokozat-
ban tartja lehetségesnek.
Minden fokozat egy-egy
emelete a mennynek, s eme-
letrôl emeletre tûnnek el az
érzéki örömök, s adják át he-
lyüket a lelki gyönyöröknek,
vagyis az isteni boldogság-
nak, mely a megvilágosodás-
sal szerezhetô meg. A végén
azután, a legfelsô emeleten
minden feloldódik a nirváná-
ban. A lélek bolyongásának
útja tehát ezen a tizenhárom
stáción át vezet. 

*

Az utazás sikeres befejezôdé-
sét, a lélek nirvánába jutását
koronázza meg a Szvajam-

bhunáth-sztúpa csúcsán fény-
lô aranykorona. A korona Ke-
let-Ázsiában csaknem mindig
virágkehely formájú. A virág-
kehely a lélek fejlôdésének
felsô foka, a testiség fölé
emelkedett szellemiség jelké-
pe. S ha a virágkehelyforma
lótuszszirmokból áll, mint a
Szvajambhunáth-sztúpán, az
szellemi virágzást jelent, ami
megint csak a megvilágoso-
dásra, a buddhaállapotra utal.
A lótuszszirmokból álló koro-
na emlékeztet a napistenek
sugaras fejdíszére, az égi és
földi szintek közötti kapcso-
latra. Bennünket pedig a Kat-
mandu-völgyet ellepô legen-
dabeli tóra, de fôleg a tó vizén
ringó aranyszirmú lótuszra,
melynek szárán az anyag sötét
mélyébôl feljutott hozzánk a
szellem sugárzó fénye. Ezt a
sugárzást idézi most a Káli-ju-
ga korszak végén a völgyben a
Szvajambhunáth-sztúpa ku-
polájának aranyos tornya. A
torony körformái is a tökéle-
tességre, az égi jelenlétére
utalnak. Itt tehát minden a
szellem diadalának vágyáról
tanúskodik. Még akkor is, ha
ez – a fényt a kôlap alá rejtô
bölcs szerint – korunkban
eléggé naiv igyekezet.

*

A sztúpa eredetileg nem más,
mint a Belsô-Ázsiából ismert
kurgán, a sírhalom e népván-
dorlás kori formája. Gyakori a
dél-oroszországi sztyeppéken,
de Magyarország tájain, az Al-
földön és a Dunántúl keleti ré-
szén is. Magyarul kunhalom
az elnevezése, ami arra utal,
hogy a kunoktól ered, de hát a
legtöbb magyarországi kurgán
ezeknél jóval régebbi. Leghíre-
sebbek a szkíta sírhalmok. 

A buddhista Indiában ugyan-
ez az építmény már mint kul-
tikus célú emlékmû tûnik föl.
Eleinte itt is földhalom-sztú-
pák épültek, amelyeknek a fel-
színét késôbb kövekkel borí-
tották vagy téglával fedték.
Asóka korában már kidolgo-
zott, mûalkotás értékû halmo-
kat emeltek.

*

A sztúpák tájanként és ko-
ronként többfélék. A nepáliak

a kövér kupolára általában óri-
ási tornyot építenek. Kedvelik
a 13 szintes, díszes tornyokat,
s meglepô, hogy a torony
négyszögletes részének tetejé-
re, az istenek kockaházára, me-
lyet arannyal borítanak, hatal-
mas szempárt festenek. A ma-
gasból, a kockaház mind a
négy oldaláról ránk mered egy
óriás szempár, melyet oly mó-
don festenek meg – mint Szva-
jambhunáthban is – , hogy
úgy érezzük, tekintete min-
denhová követ minket. 

*

A nepáli ikonográfiában a
szempár a napkultuszra utal.
Hindu templomokban ma is
gyakoriak a ránk bámuló „nap-
arcok”. A buddhisták ezzel
szemben azt mondják, hogy a
sztúpák szemei a „mindent lá-
tó Buddha-szemek”, melyek
arra figyelmeztetik a hívôket,
hogy mai és múltbeli tetteik
következményei alól egy pilla-
natra sem vonhatják ki magu-
kat. A sztúpa a Nap, a fény
tiszteletét Buddha tanításával
párosítja. A régi kultusz szim-
bólumai jól megférnek, és jól
is mutatnak együtt a fiatalabb,
még csak kétezer éves budd-
hista jelképekkel.

*

A jelképeknek ezt a pompás
együttesét, a gyönyörû Szva-
jambhunáth-sztúpát a kat-
mandui köznyelv egyszerûen
csak „majomtemplom”-nak
nevezi. És a nepáliak nem
Hanumánra, a majomkirály-
ra, a szélisten fiára gondol-
nak ilyenkor nagy tisztelettel,
hanem egészen hétköznapian
arra a millió büdös és szem-
telen cerkófra, amelyek az is-
tenségek szentélyeit foszto-
gatják a sztúpa körül. Sze-
gény zarándokok. Alig gyô-
zik hordani az ételáldozatot
isteneiknek. Leteszik eléjük,
de még el sem mondják az ál-
dozat bemutatásához tartozó
imát, a majmok már meg is
ették a jó kis falatokat. Senki
nem próbálja elzavarni ôket.
Inkább hoznak valahonnan
még egy adag színesre festett
lepényt, gyümölcsöt, rizst
vagy gabonafélét. Hátha ab-
ból hagynak valamit az égiek-

nek. Mit tegyenek? Hová le-
hetne elzavarni egymillió
majmot?

*

A Szvajambhunáth-hegyre
365 kopott kôlépcsô vezet. A
meredek hegyoldalt ligetes er-
dô borítja. Hosszúra nôtt asó-
kafák, sûrû mangó- és fügefa-
lombok. Alattuk a templomi
homályban vörös-sárgára fes-
tett, óriás kôbuddhák ülnek.
Vállukon, fejükön, ölükben itt
is a majmok. 

Följebb, a hegy tetején, a sztú-
pa körül kolostor, templom,
könyvtár, zarándokház és né-
hány gazdasági épület. De nem-
csak ezek veszik körül a sztúpát,
hanem különféle apró szenté-
lyek is. Némelyek szorosan a
sztúpa testéhez tapadva, mások
kissé távolabb. A hinduk és a
buddhisták a Himalájában min-
denütt megbecsülik egymás iste-
neit, de a kölcsönös tiszteletnek
az a foka, mely Nepálban szinte
teljesen eggyé olvasztja a két val-
lást, másutt a világon teljesen is-
meretlen. Ezt a kettôs vallásgya-
korlatot jobb szó híján „nepáliz-
musnak” nevezi a tudomány. A
nepálizmus a Szvajambhunáth-
sztúpa körül is jelen van. A
buddhista szentély mellett hin-
du áll, amellett megint buddhis-
ta, s a nepáli zarándok mind-
egyik elôtt elmondja imáját. De
a nepáli majom sem tesz kü-
lönbséget buddhista és hindu
szentély között. A nepálizmus
szellemében egyformán foszto-
gatja mindkettôt.

Következô számunkban folytatjuk.

A Magyar Könyvklubnál
megjelent Sári László könyve,

melynek részleteit közöljük.
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Nagy Attila olvasásszocioló-
gussal arról beszélgettünk,
kell-e hinnünk és miért a szo-
ciológiai módszereknek.

– Mire alapozza a szociológus,
jelen esetben az olvasásszocioló-
gus a mérési eredményeket, hi-
szen sok esetben a tapasztalat
mást mutat, mint amit az ada-
tok jeleznek? 

– Van a szociológiának ke-
resztmetszetet adó, az egyes
társadalmi csoportok viselke-
dését, magatartását jellemzô,
leíró és a jelenségek mögé né-
zô, értelmezô tevékenysége
is. Készíthetünk a mai ma-
gyar társadalomról pillanat-
felvételeket, és megnézhet-
jük, hogy a kelet-magyaror-
szági kisközségben lakó,
nyolc általánost sem végzett
munkanélküli ember olvasási
szokásai miben különböznek
a fôváros XII. kerületében
élô, kétdiplomás, több nyel-
ven beszélô, internetezô, so-
kat utazó polgár olvasási szo-
kásaitól. Másrészt a szocioló-
gia a jelen történelmének tu-
dománya. A 2000-ben felvett
adatokat összehasonlíthatom
a korábban felvett adatokkal,
és megnézhetem, hogy a ma-
gyar társadalom olvasási kul-
túrája, idôtöltéseinek rangso-
ra, a kedvenc, illetve legutób-
bi olvasmányai hogyan vál-
toztak, hogyan módosult az
összetétel az évek, évtizedek
során.

– Nem szokták kritizálni az
adatokat? Arra hivatkozva, hogy
a gyakorlat esetleg mást mutat?

– Két vád éri általában a
szociológiai vizsgálatok ered-
ményeirôl szóló dolgozato-
kat. Az egyik valóban az,
hogy nem igazak az adatok,
mert én nem ezt tapasztalom
– mondja ezt például a peda-
gógus, aki évek óta egy kor-
osztállyal dolgozik.  A társa-
dalom egésze azonban folya-
matosan változik. Ahogy a
mai Magyarország is, a tele-
pülések nagyságrendjétôl, az
iskolai végzettségtôl függôen.

A nemi hovatartozás és ren-
geteg más differenciál, elvá-
laszt bennünket. A nôk töb-
bet és választékosabban ol-
vasnak, mint a férfiak. A lá-
nyok hamarabb tanulnak
meg beszélni. Más az agymû-
ködésünk. A bal agyfélteke
dominanciája hamarabb ala-
kul ki a lányoknál, gazdagabb

a szókincsük. Nem véletlen,
hogy egy veszekedésnél is
rendszerint a nôké az utolsó
szó. Amikor a nô még érvel,
a férfi már az asztalra csap. 

– Milyen különbséget tükröznek
még a felmérések? 

– Az iskolázottságban a két
szélsô pólus. A nyolc általá-
nost sem végzett anyák gye-
rekei közül nem olvasónak
minôsült – egy évtizedekkel
korábbi vizsgálatokban – a
megkérdezett 10–14 éves
gyerekek huszonöt százaléka.
A felsôfokú végzettségû
anyák gyerekeinek viszont
egy százaléka nem olvasott (a
megkérdezést megelôzô fél
évben.) A szülôk iskolázott-
sága nemcsak a saját, hanem
a gyerekeik olvasási szokásait
is befolyásolja.  Ugyanilyen
következményekkel jár az is,

hogy a gyerek a fôvárosban,
megyeszékhelyen, kisváros-
ban, falun, tanyán él-e.

– Azért, mert a fôvárosiak álta-
lában nagyobb iskolai végzettsé-
gûek? 

– Igen, de függ attól is, hogy
falun nincs könyvesbolt, a
könyvtár szerény, a pedagógu-
sok képzettsége is általában
alacsony. Egy sor tényezô ku-
mulálódásának következmé-
nye, hogy a községekben álta-
lában rosszabb a gyerekek ol-
vasási szokása. 

– Akadnak kivételek?
– Ez az átlag. Vannak kitûnô

iskolák, jól szervezett önkor-
mányzatok, értelmes polgár-

mesterek, akik törekszenek ar-
ra, hogy jó legyen a községi
vagy az iskolai könyvtár, hogy
a tanulás, mint elemi, eszköz-
jellegû képesség jól begyako-
rolt legyen 8–10 éves korban,
és a faluból a gyerekek sikere-
sen menjenek középiskolába.
A szociológiai megállapítások
rendszerint átlagoló értelem-
ben igazak. De az átlag mindig
szórást takar, mindig nagy kü-
lönbségeket mos össze. 

– A nem olvasó gyereknek, fel-
nôttnek jó kezdeményezésnek tû-
nik az Olvasás Éve. De rá lehet-e
venni vajon az embereket, hogy
egy központilag meghirdetett prog-
ramra fellelkesülve olvassanak?

– Egyetértek a szkeptikus kér-
désfeltevéssel. A Nemzeti Kul-
turális Alapprogram 2000 ele-
jén meghirdette a programot,
amely az aktivitásra, a tevé-

kenységre koncentrál. A mi ja-
vaslatunk, hogy a közjogi mél-
tóságok vállaljanak felelôsséget
ebben az ügyben, akár mond-
ják el a képernyôn, a nyomta-
tott sajtóban, a rádióban saját
élményeiket. Ezekre hivatkoz-
va mondják el, miért tartják
fontosnak, hogy gyerekeink is
olvassanak.

– Ennyire fontos a miniszteri szó?
– A társadalom egésze ne-

vel. A médiával jó irányban
lehet befolyásolni a közhan-
gulatot, a szülôi felelôsség tu-
datosítását. 

– Mi ebben a szülô feladata?
– Ne csak az iskolát szidjuk,

kedves szülôk, nagyszülôk! Ti
mikor vettétek utoljára ölbe a
gyerekeket, hogy olvassatok
nekik? Nem elég a pedagógus-
ra mutogatni. Téged mikor lá-
tott könyvvel a kezedben gyer-
meked?

– A jó példa ereje?
– Igen, egy ilyen akciónak

akkor van értelme, ha moz-
gósító erejével közvéleményt
formál. Visszatérek a médiá-
hoz: gyerekeink ma átlagosan
3 órát ülnek a tévé elôtt. De
nem lehet a számítógépet, a
mozgóképet kizavarni a vi-
lágból, hanem tanítsuk meg
használni. Válogatni a lehe-
tôségek között. Az összes
vizsgálati adat arról szól,
hogy a másfél–két órát tévé-
zô gyerekek olvasnak a leg-
jobban. Technikailag és az
olvasmány választékosságát
tekintve is ôk a legfelkészül-
tebbek. A négy–öt órát tévé-
zôk nagyon rosszul, míg az
egyáltalán nem tévézôk is na-
gyon rosszul olvasnak. Persze
más-más az ok. Ahol sze-
génység van, ott a kulturális
ingerek hiánya van amögött,
hogy nem olvasnak. De ilyen
helyen nem is beszélgetnek.
Tévébôl is rengeteg jó impul-
zust kapni gondolkodásra,
beszélgetésre, olvasásra: ke-
lendôek a szappanoperák
könyvváltozatai. Ha a
klasszikus vagy kortárs, de
kvalitásos szerzôk mûveit
filmre vinnék, megnône az
érdeklôdés az eredeti mû
iránt is. Így lehetne a médiát
szövetségessé tenni, ez lenne
az egyik feladata az olvasás
évének. 

Szabó M. Kinga

Hitel és remény
Beszélgetés Nagy Attila
olvasásszociológussal 

„Ha a klasszikus vagy
kortárs, de kvalitásos
szerzôk mûveit filmre
vinnék, megnône az

érdeklôdés az eredeti mû
iránt is. Így lehetne a

médiát szövetségessé tenni,
ez lenne az egyik feladata

az olvasás évének.”
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A XVII. századi Dániában va-
gyunk, amely a korabeli való-
sággal ellentétben Európához
illeszkedni vágyó, bizonyta-
lan helyzetû kis ország, ahol
Hamlet halála után Fortinbras
került trónra. A könyv – ki-
rálytükör. E sajátos mûfajú
munkák azért születtek négy-
száz–ötszáz évvel ezelôtt,
hogy fejedelmeket vezessenek
be az uralkodás mûvészetébe.
Írójuk ismerteti nézetét a kor-
szak és nemzete politikai álla-
potáról. Beszélgetôtársam,
Benedek Elek dédunokája,
vagyis Lengyel László sem
szépirodalmi alkotásnak, ha-
nem politikai elemzésnek
tartja mûvét. Szereplôinek va-
lóságos kiléte a királytól kezd-
ve Sovány úron és Bohóckirá-
lyon át Dagadt lovagig nem
marad rejtve a tömegkommu-
nikációban, a hírmûsorokban
jártas olvasók elôtt. 

– Tetten érhetô az a pillanat,
amelyben rájött, hogy meg kell ír-
nia ezt a könyvet?

– Az eset maga a könyv ré-
sze is, ezzel kezdôdik az elsô
fejezet. Kijött Orbán Viktor a
Fidesz frakcióülésérôl, s a ka-
merák elôtt drámaian közöl-
te, hogy bizalmát megrop-
pantotta, ami most derült ki
számára: a bécsi bank ször-
nyû adósságot halmozott föl,
és ebben a jelenlegi jegybank-
elnök felelôsségét meg kell
vizsgálni. Nagyon méltóság-
teljes volt az a kivonulása,
ahogy megjelent a sleppje kí-
séretében. Egy-két nappal ké-
sôbb láttam Surányit, ugyan-
csak a televízióban nyilatkoz-
ni, egészen más stílusban, na-
gyon visszafogottan, arany-
keretes szemüvegben. Mind a

két embert régóta közelrôl is-
merem és ez a konfliktus drá-
maian sokkoló volt. A fortin-
brasi megfogalmazás magától
adódott. Úgy éreztem, hogy
ezt az összeütközést nem le-
het a hagyományos politoló-
giai nyelvezettel leírni. Itt
mélyebb értelmet kell keres-
ni. Egy király számon kéri a
szuverenitását, azt, hogy ô-e
a legnagyobb hatalom az or-
szágban vagy sem. A másik
oldalon ott a bankár, a globá-
lis világ egyfajta jelképe. Ô
meg azt kérdezi, hogy nem
kellene-e a királytól független
pénzvilág, gazdaság. Ezt,
vagyis az elsô fejezetet megír-
tam a 168 órának. Akkor még
nem tudtam, hogy könyv
lesz belôle.

– De nem hagyta nyugodni a
dolog...

– A visszajelzésekbôl kiderült
számomra, hogy ennek a képes
beszédnek van közönsége. El-
mentem egy vállalatvezetô-
klubba és olyan emberek, akik-
tôl egyáltalán nem vártam,
hogy drámát olvasnak, akikrôl
nem gondoltam, hogy egy mé-
lyebb, belsô világra is rátekinte-
nek, úgy idéztek Shakespeare-
tôl, mintha a mérlegkönyvüket
mondták volna föl. Kiderült,
hogy a bankárok egyszerre csak
fölfogták az üzenetet, utánaol-
vastak. Vállalkozók, mindenna-
pi emberek állítottak meg az ut-
cán. Egy olyan lapban megje-
lent írásra, amely kétszázezer
példányban került a standokra,
kétszázezren figyeltek oda. Ez
megerôsítette bennem, hogy
kicsit távolabb kell kerülni a na-
pi összeütközésektôl, távlatot
kell adni a történteknek. Nem
biztos, hogy a mai uralmi rend-

szer szerkezetét kell nézni. A
hatalom alapkérdései Machia-
velli óta ismétlôdnek. A legjob-
ban az szórakoztatott írás köz-
ben, hogy a választott forma le-
hetôséget kínált a kívülhelyez-
kedésre. Semmi sem kényszerí-
tett arra, hogy igazság és hamis-
ság dolgában állást foglaljak.
Maga a Krónikás sem tudja a
könyvben eldönteni, hogy ô
most szereti vagy gyûlöli a ki-
rályt. Ugyanakkor Fortinbras
országát meg tudtam „nézetni”
egy bankárral, egy idegennel,
katolikusokkal, protestánsok-
kal, a néppel és nagyon lénye-
ges, hogy megmutathattam,
milyen szemmel látja a királyt
és társait, tanácsadóit, híveit és
ellenfeleit egy angol, egy hol-
landus, egy zsidó. 

– Hol van Ön a könyvben?
– Nagyon sok szereplômben.

Nem én vagyok egy az egyben
a krónikás, aki belehal ebbe a
históriába. Legalább annyira
ott vagyok a protestáns kato-
nában, aki lázadóan felordít, a
kedves katolikus nyelven be-
szélgetô apát úrban, valame-
lyest az öreg lordban és persze
egy kicsit a királyban is. Én be-
lülrôl átéreztem ezt az erôsza-
kot, a szenvedélyességet. Én is
voltam ’68-as fiatal, én is azt
gondoltam, hogy velem kez-
dôdik az élet. „Új világot kell
csinálnom? Gyerünk, csak ne-
künk van igazunk, és akik
negyvenévesek, azok, látjátok,
mind halottak!” Ugyanígy
gondolkodtam én is 1975-
ben. Most már tudom, hogy
ez változni fog. Az igazi szem-
rehányás a mi Fortinbrasunkat
nem az erôszakosság miatt éri,
azt sajnos, még el is fogadná
ez a világ, hanem azért, mert
nem mennek elôbbre az
ügyek, nem épülnek az utak, a
hidak... 

– Tapasztalta a 168 órában
megjelent rész kedvezô fogadtatá-
sát, mégis bizonytalankodott a
könyvvel kapcsolatban: félt, nem
túl magas példányszámban ad-
ják-e ki. Miért volt hitetlen?

– A pesszimista szerzôk kö-
zé tartozom, akik azt mond-
ják, hogy jobb óvatosnak len-
ni, az olvasót meg kell várni.
Ez nehéz könyv, nem köny-
nyed olvasmány. Meglepett,
hogy hihetetlenül szépen el-
fogyott az elsô kiadás és vi-
szik a másodikat is. S nem-

csak megvásárolták, hanem el
is olvasták, szinte fölmond-
ják nekem.

– Mit szólt a király? 
– Egy kukkot sem szólt.

Egyetlen reakciójáról tudok,
amely még a cikkre vonatko-
zott. Azt sérelmezte, hogy
Fortinbras mellékszereplô. A
többiek dühösködtek, ugyanis
olyasmirôl adok hírt, amit a
legjobban igyekeznek titkolni,
s ez az udvaron belüli egymás
közti viszony. 

– Nem fél?
– Demokratának lenni annyi,

mint nem félni, mondta Bibó.
A félelem ellen írunk. Én így
voltam a Kádár-rendszerben
is, Antall Józseffel és Horn
Gyulával is. Hol vannak már?
A hatalmasságok üzennek, or-
dítoznak, fenyegetôznek, csak
az élet, úgy tûnik, szerencsére,
egyelôre ôket buktatta el.

– Folytatja a királytükröt?
– Szeretném, de nem lehet.

Minden könyv után nagyon
nehéz. A nôk átélik, hogy
szülés után jön a rémisztô le-
hangoltság, nos, egy-egy
könyvem megjelenése engem
is depresszióssá tesz. Rette-
gek, hogy nem tudok többé
írni, ilyet meg biztos nem,
másrészt meg folytatni akar-
nám, javítanám, de nem le-
het, mert már itt van kinyom-
tatva elôttem. Automatiku-
san jegyzetelek beleillô része-
ket, nem tudom leszoktatni
magam arról, hogy olyan
könyveket olvassak, amelyek
kapcsolódnak hozzá. De biz-
tosan nem fogom folytatni,
legalábbis a közeljövôben
nem. Van elég feladatom.
Hankiss Elemérnek életmûso-
rozata indul, az elsô darabja
egy beszélgetôkönyv, amely-
re, örömömre, engem kért
meg. Nagy valószínûséggel
lesz egy Kis Magyar Bestiári-
um kötetem, amely a király-
tükörben található arcképek
változata lesz. Jövôre kell
megírnom a Pártházból palo-
tába folytatását, vagyis a Fi-
desz-kormány négy évét, ami
lényegében a Fortinbras ki-
rályságának politológiai vál-
tozata. Még az is megeshet,
hogy a király ide köti ki a lo-
vát és elbeszélgetünk: miként
láttuk az elôzô négy évet... 

Mátraházi Zsuzsa

A képesbeszéd
közönsége 
Shakespeare-t olvasnak
a bankárok
A politikusokról rajzolt „aesopusi” portrék, az Asztrik apáttal
készített beszélgetôkönyv szerzôjének, Lengyel Lászlónak pár
hónapja megjelent új könyvébôl, a Fortinbras királysága címû-
bôl már a második kiadást árulják. 
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A nyáron elhunyt kiváló költô-
re, Petri Györgyre, a lap szer-
kesztôbizottságának egykori tag-
jára emlékezik a Holmi decem-
beri száma. A hagyatékból kö-
zölt, eddig nem publikált mû-
vek nyitják a lapot. Az utolsó
napok versei csak azok számára
lehetnek megdöbbentôek, akik
nem ismerik a Petri-életmû kö-
vetkezetességét, azt a kegyetlen
ôszinteséget, amellyel önmagát
vizsgálta, és ahogy ennek ered-
ményét olvasói elé tárta. A köze-
li halál tudata sem tudta eltéríte-
ni errôl az útról, a végsô pillana-
tig analitikus pontossággal tudó-
sított a pusztító betegségrôl és
arról, miképpen lehet szembe-
nézni a gondolattal: vége. Talán
Szabó Lôrinc Vers és valóság cí-
mû kétkötetes gyûjteménye ösz-
tönözhette Petrit arra, hogy
1992-ben élettársa, Pap Mária
számára lediktálja, amit versei-
rôl fontosnak tartott elmonda-
ni. A Magyarázatok P. M. szá-
mára a költô életmûvét elem-
zôknek kincsesbánya, még ha –
tudjuk meg Dániel Ferenc emlé-
kezésébôl – ô „(...) jövôellenes
volt, befolyása nem lévén, tojt
az utókorra. Még annyit sem
üzent az utódoknak, mint Weö-
res Sándor (»lépjenek át a beara-
nyozott hullán«), csak reményét
fejezte ki, hogy az irodalomtu-
dósok békén hagyják.” Ez a kí-
vánsága vélhetôleg nem fog tel-
jesülni, mivel a 20. századi ma-
gyar költészet óriása volt. Kán-
tor Péter, Tandori Dezsô, Fodor
Ákos, Sajó László verseikkel idé-
zik meg a Holmi e számában
Petrit. Barátai – Endreffy Zol-
tán, Várady Szabolcs, Vallai Pé-
ter és mások – kapcsolatuk kiala-
kulásának egy-egy meghatározó
pillanatát villantják fel. A költô-

höz személyesen kevésbé kötô-
dô, ám annak munkáit nagyra
tartó Spiró György és Nádas Pé-
ter is megosztja a lap olvasóival
találkozásaik történetét, kifejtik
véleményüket Petri mûvészeté-
rôl. Nádas így ír: „Titokzato-
sabb, hogy miként oldja, mivel
ártalmatlanítja a tekintete elé tá-
ruló látvány brutalitását, miként
adagolja a gúnyt, az öngúnyt a
saját brutalitása ellenében, hogy
másokat megóvjon, miközben
mindenféle kegyetlenkedéstôl
mentesen elvonja a mindennapi
betevô hazugságukat. S még rej-
télyesebb a gyöngédsége, amely-
bôl az óvás nemes gesztusa táp-
lálkozik, amelybôl azonban elô-
zôleg már minden érzelgôsséget
és önsajnálatot sikeresen eltávo-
lított. Ami lefordítva azt jelente-
né, hogy a tárgyilagos látás nem
akadálya, hanem feltétele az em-
berszeretetnek, a jóság pedig,
bárhonnan nézzük is, nem a
brutalitás hiánya.” A Figyelô ro-
vatban Esterházy Péter új köny-
vérôl, a Harmonia caelestisrôl
Domokos Mátyás, Szilágyi Júlia
és Balassa Péter írt bírálatot.

A debreceni Alföld decembe-
ri számát a ’90-es évek fiatal
magyar irodalmának szentelte.
A lap két szerkesztôje, Keresz-
tury Tibor és Szirák Péter je-
gyezte Elôhangban olvasható:
„Egy irodalmi folyóirat, mely
az ez ellen szóló számtalan kö-
rülmény dacára változatlanul
igyekszik komolyan venni ön-
magát, céljai közt aligha érez-
het fontosabbat, nemesebbet,
mint hogy a mindenkori fiata-
lok fóruma, otthona, a kortárs
irodalomban kibontakozó új
törekvések felkarolója és támo-
gatója legyen. (...) Magyarul,
hogy mekkora nyitottsággal,

érzékenységgel, s szellemi vér-
tezettel járul ahhoz hozzá,
hogy a formálódó utak, az ér-
lelôdô törekvések, a megjósol-
hatatlan kimenetelû egyéni
ambíciók, nemzedéki készülô-
dések a mai magyar irodalmi
hagyományba érdemi és alakí-
tó módon beépülve majdan
kanonikusak legyenek.” Az 51.
évfolyamában járó irodalmi,
mûvészeti és kritikai folyóirat
az elmúlt években látványosan
elöljár ebben a munkában, a fi-
atal írónemzedék térnyerése
szembeötlô. Ezért nem lehet
meglepetés a mostani temati-
kus szám sem, hiszen az össze-
állításban helyt kapó írók
rendszeresen publikálnak a
lapban. Így, együtt, egy szám-
ban mégsem mindennapi a
megjelenésük: Cserna-Szabó
András, Peer Krisztián, Térey
János, Halász Margit, Varró
Dániel, Orbán János Dénes,
Hazai Attila, Kiss Ottó, Karafi-
áth Orsolya – és a lista még ko-
rántsem teljes. Annak érdeké-
ben, hogy a lehetô legteljesebb
legyen a kép a ’90-es évek fiatal
magyar íróiról, az évtized iro-
dalmi tendenciáinak mûfajon-
kénti elemzését is olvashatjuk:
Menyhért Anna a költészet,
Bengi László a próza, Bedna-
nics Gábor az értekezô próza,
Jákfalvy Magdolna és Kékesi
Kun Árpád pedig a dráma és
színház változásairól ír. A Ros-
kó Gábor illusztrálta lap kriti-
kai rovatában Nagy Gabriella,
Felkai Piroska, Bényei Tamás,
Csengei Ildikó, Benedek An-
na, Korcsog Balázs, Asztalos
Éva és Harcos Bálint mûelem-
zései olvashatók. 

A Café Bábel legutóbb megje-
lent száma (2000. ôsz) a játék
témáját járja körül és bevezetés
gyanánt Tandori Dezsô írását
közli, jó választás, ismerve a
szerzônek a játékhoz, a játszás-
hoz, a lóversenyhez – vagy ló-
fogadáshoz? – fûzôdô kapcso-
latát. Számos esszé foglalkozik
a folyóiratban a játék különbö-
zô formáival, megnyilvánulása-
ival és kísérôjelenségeivel. Mi-
chel Leiris a bikaviadalról, Sán-
dor Bea a nemek játékáról, míg
Christian Bromberger a stadio-
nok közönségérôl ír. Hadas
Miklós részletet ad közre

Sport, modernitás és maszkuli-
nitás munkacímmel készülô
könyvébôl. A párbaj és a vívás
címû fejezet adalékot kíván
nyújtani a modern férfiasság
genezisének vizsgálatához. A
pénz is lehet játékeszköz, két
írás is ezt bizonyítja. Karsai Ju-
dit a Játék határok nélkül cím-
mel a kockázati tôkéseket mu-
tatja be. Kik ôk? Hogyan játsza-
nak? „A fôszereplôk maguk a
kockázati tôkések, ôk gyakorla-
tilag egy-egy speciális befekte-
tési alap kezelôi. A kockázati
tôkések hivatásszerûen foglal-
koznak a kisebb-nagyobb cé-
gek részvényeinek megvásárlá-
sával és értékesebbé tételével.
Ennek módja a résztulajdonuk-
ba került vállalat „felnevelése
vagy feljavítása” – termék-,
technológia-, szervezet- és pia-
ci struktúrájának ki- vagy átala-
kítása, a cégben megfogalma-
zódott technológiai vagy piaci
ötlet megvalósulásának elôsegí-
tése. A kockázati tôkések azon-
ban nem tartós tulajdonlásra
törekszenek, céljuk az, hogy
amikor a vállalat részvényeinek
ára kellôképpen emelkedett,
azt eladják, s a befektetett
pénzt újra befektessék.” A játék
kockázati elemeirôl és magyar-
országi megjelenésérôl is részle-
tesen beszámol Karsai. A meg-
jelenés elôtt álló Egy befektetô
feljegyzései címû könyvbôl is
közöl részleteket a Café Bábel.
Az Edwin Lefevre által írt
könyv Jesse Livermore-nak, a
múlt század végétôl 1929-ig az
egyik legügyesebb tôzsdespe-
kulánsnak életútját dolgozza
fel. Az álnéven – Larry Living-
stone – szerepeltetett bróker a
lapban közölt fejezetben arról
mesél, hogy egy nagy bukása
után miképpen állt talpra, a pi-
ac legapróbb rezdüléseinek
megfigyelésével hogyan sok-
szorozta meg 500 dolláros in-
dulótôkéjét. A pszichológiai
megfigyelések tárgyszerûsége,
az embereknek a pénzhez, a
tôzsdéhez való viszonyát meg-
jelenítô pontos leírások miatt a
könyv széles körben sikert arat-
hat. A lapban olvasható Várko-
nyi Benedek Fischer Ádámmal
készült interjúja is.

H.B.

Petri, fiatal magyar
irodalom, játék
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.

F O L Y Ó I R A T S Z E M L E



9

– A Jászkunság címû folyóira-
tot szerkesztettem 1989-tôl
1995 végéig. Itt lehetôségem
volt könyveket is megjelentet-
ni. Azonban új fôszerkesztôt
nevezett ki a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Önkormány-
zat, a folyóiratból „eltûnt” az
irodalom. Azért, hogy ne le-
gyen számûzve a könyvkiadás
a megyébôl, más lehetôség
után kellett nézni. Ekkor alapí-
tottuk – irodalompártoló bará-
taimmal – a Barbaricum
Könyvmûhelyt. Egyesületként
mûködünk, jelenleg 131 tag-
gal. Az alapítás, azaz 1996 óta
28 könyvet adtunk ki.

– Honnan a név?
– A Dunától keletre esô vidé-

ket a rómaiak barbár népek te-
rületének, azaz Barbaricum-
nak mondták. Mi – akik létre-
hoztuk ezt a kiadót – itt élünk
e keleti tájon, a Nagykunság-
ban, ahol nagyon sok kultúr-
kincs található. Azzal a daccal
és hittel állítjuk, hogy nem va-
gyunk alábbvalók másoknál,
ahogyan azt Janus Pannonius
is állította, amikor egyszer Itá-
liában barbárnak nevezték ôt.
A kiadó logójának pedig egy
barbár tárgy rajzolatát válasz-
tottuk. A nagyszentmiklósi
aranykincs egyik szép darabjá-
nak, egy ivócsanaknak stilizált
képe az emblémánk.

– A nonprofit szervezetként léte-
zô könyvmûhely honnan teremti
elô a pénzt a könyvek kiadására?

– Elsôsorban pályázatok ré-
vén. A Nemzeti Kulturális
Alapprogramtól és a Magyar
Könyv Alapítványtól nyertünk
már többször is. Sajnos ezek
olyan kis összegek, hogy nem-
egyszer a nyomdaköltségre
sem futja. Önkormányzatok-
tól is kaptunk már egy-egy kö-

tethez támogatást, s olykor
szponzorok is akadnak. Volt rá
példa, hogy a nyomda segített,
azaz olcsóbban készítette el a
könyvet. Sajnos hazánkban
még nem alakult ki a mecéná-
si szellem, magatartás, mely ál-
dozna az irodalomra. A
könyvmûhely legnagyobb
gondja az anyagiak elôterem-
tése. Sokszor úgy érzem, abba
kellene hagyni, mert az örökös
pályázatírás olykor kilátásta-
lannak, felesleges idôpocséko-
lásnak tûnik.

– E nehézségek ellenére a kiadott
28 kötet azért jelentôs tett. A
Nagykunság, illetve a Tiszántúl
írói számon tartják a kiadót, szí-
vesen hozzák ide munkáikat. Me-
lyek a kiadás elvei?

– Kezdetektôl az a célunk,
hogy értékeket adjunk ki, segít-
sük azok megjelentetését. Csak
néhány nevet említek: Utassy
József Ötvenöt ördög címû
gyermekversei, a román egyfel-
vonásosokat tartalmazó köny-
vünk, vagy Bényi Árpád festô-
mûvész Ecset és stafeláj címû
könyve is ilyen érték. Vagy
Miks Mária vak költô versei,
melyet 1999-ben jelentettünk
meg. Azt gondolom, Sarusi
Mihály kötetei szintén gazda-
gítják a magyar irodalmat, de
Rott József szociográfiája is fi-
gyelemre méltó. Vannak elsô-
kötetes fiatalok, akik számára a
mi kiadónk ad esélyt az indu-
láshoz.

– Hol juthat hozzá az olvasó
ezekhez a könyvekhez?

– Az egyesület tagjai vala-
mennyit megkapják tagdíjuk
fejében. Az árusítás azonban
nagyon nehézkes. A legbizto-
sabb, ha a kiadótól megrende-
lik, mert azoknak megküldjük.
A hazai könyvértékesítés buk-

tatóiról is regényt lehetne írni.
Mi közhasznú, nem profitér-
dekelt szervezet vagyunk, így a
lehetôségeink korlátozottak.
Az Írók Boltjában, könyvtá-
rakban azonban hozzáférhe-
tôk, s több nagykereskedô cég-
gel – Tóthágas Kft., Pult Kft.,
Sunbooks Kft. – is kapcsolat-
ban állunk.

– A Barbaricum Könyvmûhely
nevét nemcsak itthon ismerik. A
könyvpiac legnagyobb nemzetközi
rendezvényére, a Frankfurti
Könyvvásárra rendszeresen kijut.
Ez hogyan lehetséges?

– Valóban már háromszor je-
lentünk meg Frankfurtban.
Egy német–magyar baráti tár-
saság révén kaptunk meghí-
vást, s mi ingyen vehettünk
részt a könyvvásárokon. Ez a
társaság azt tûzte ki célul, hogy
a határokon túli magyar iro-
dalmat szeretné bemutatni,
számukra lehetôséget biztosí-
tani. Emellett úgy gondolták,
néhány magyarországi kis
könyvkiadót is meghívnak,
ahol az értékek fontos szerepet
kapnak. Így esett ránk a válasz-
tás még 1998-ban. Az idei
könyvvásár alkalmával stan-
dunkat Rockenbauer Zoltán
miniszter is felkereste.

– A kiadó ügyei intézése mellett
jut-e ideje írásra?

– A nap 10–12 órájába azért
belefér, hogy íróként is létez-
zek. A kenyérkereset – azaz az
újságírás – mellett több köny-
vön is dolgozom. Most a leg-
kedvesebb munkám, a nagy-
kunsági mondák irodalommá
„gyúrása”, ráadásul nagyon jól
halad. Sokáig gyûjtöttem e tá-
jon a mondákat, legendákat.
Nemrég aztán rátaláltam az
ehhez legjobban illô nyelvi
köntösre is, ami meggyorsítot-
ta a munkát. Idôs emberektôl
magam is gyûjtöttem történe-
teket, de könyvtárakban, levél-
tárban is kutattam. A tatár- és
törökvilágbeli történetek is
megmaradtak az emlékezet-
ben. Ezeket formálom iroda-
lommá. Sokat törtem a fejem
például azon, a tatárok, a törö-
kök hogyan kommunikáltak
az itt élôkkel? Hogyan tudták
megértetni magukat, elérni
azt, amit akartak? Nem köny-
nyû ilyen történeteket feldol-
gozni, s úgy közreadni, hogy
azt a ma olvasója is megértse,
élvezze. Ezt a könyvet 2001-

ben Karcag önkormányzata
adja ki. Sôt, hogy a munkát
nyugodtan végezhessem, egy-
éves ösztöndíjat is kaptam a
várostól, ami óriási segítséget
jelent számomra. E könyvem
mellett szeretném 2001 kará-
csonyára kiadni Az együttleges
szellem címû esszékötetet, me-
lyet évek óta készítek, s csak
abbahagyni tudom, nem befe-
jezni, mert olyan gazdag iroda-
lomtörténeti anyag gyûlt
össze, amit egyetlen kötetben
nem is lehet kiadni. Természe-
tesen ebben is a Nagykunság
„felfedezése” a legfôbb motí-
vum. Motoszkál bennem még
egy könyv, ami rákbetegsé-
gemmel, felgyógyulásommal
kapcsolatos, de errôl most
nem szeretnék többet elárulni.

– A jókedvvel végzett munka ré-
sze a berekfürdôi írótábor szerve-
zése is?

– Már kétszer volt írótábor
Berekfürdôn, s nagyon jól si-
került. ez a kis település 1992-
ben lett önálló, akkor vált el
Karcagtól. Saját arculatukat
formálják azzal is, hogy ta-
vasszal képzômûvészeknek
rendeznek alkotótábort, szep-
temberben pedig írótábort. Itt
olyan alkotások keletkeznek,
melyek Berekfürdôhöz kötôd-
nek, a település hírét, fürdôjé-
nek nagyszerûségét örökítik
meg. Ezekre a táborokra is
nagy szükség van, hiszen itt az
írók építhetik kapcsolataikat,
barátságok alakulhatnak ki,
ami szintén fontos a mai világ-
ban. A feltöltôdés inspirálhat-
ja az alkotások megszületését.

Kiss Erika

A Barbaricum
öt éve
Az irodalmi értékek
felkutatása, kiadása
Karcagon mûködik a Barbaricum Könyvmûhely, immár öt eszten-
deje. Létrejöttérôl, munkájukról Körmendi Lajos József Attila-díjas
íróval beszélgettem, mert a könyvmûhely születése és létezése is az ô
munkásságához kötôdik.
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A könyvek megrendelhetôk a Helikon Kiadónál: 1053 Budapest, Papnövelde utca 8. Telefonon Borbíró Zsókánál
és/vagy Varga Istvánnál a 317-4987-es számon, vagy a 317-4967-es faxon, valamint megvásárolhatók

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

A Helikon Kiadó ajánlata

Márai Sándor
Füveskönyv

980 Ft

Márai Sándor 
Négy évszak

1280 Ft

Márai Sándor 
A gyertyák csonkig égnek

1180 Ft

A MEGUNHATATLAN MÁRAI SÁNDOR LEGSIKERESEBB MÛVEI
A HELIKON KIADÓNÁL FOLYAMATOSAN MEGJELENNEK.

Márai Sándor mûvei megunhatatlanok, a nagy magyar író könyvei hazánkban és külföldön
– Németországban, Olaszországban – egyaránt nagy sikert aratnak.

(Németországi sikereirôl legutóbb a Könyvhét tavalyi 24. számában lehetett olvasni.)

Gyurkovics Tibor: Cantata aquilarum
Sasok éneke
Fr/5, 192 p., kötve, enveloppal, 1380 Ft
Gyurkovics Tiborról már mindent tud az olvasó. Költô, író, drá-
maíró, pszichológus, öttusázó, ahogyan barátja, Hernádi Gyula
mondja róla. Most mégis egészen új oldaláról ismeri meg az
olvasó... most igric, a zene és a vers együttes ritmusát pengeti
ebben a könyvében.

Gyurkovics Tibor: Levelek Mandzsúriába
Fr/5, 320 p., kötve, 1480 Ft
Az olvasó ebben a kötetében a szerzônek – hálaisten elmúlt –
négy év irodalmi látleletét veheti kézbe.
A KÖTET MEGJELENÉSÉT A MATÁV TÁMOGATTA

Gyurkovics Tibor: Isten homlokán
Istenes versek
Fr/5, 184 p., velúr díszkötés, 1380 Ft, Gyulai Líviusz linómetszeteivel
A szerzô életét végigkíséri az Istennel való viaskodás. Ennek a
küzdelemnek a versei kaptak helyet a kötetben.

Gyurkovics Tibor: „Visszanéztem félutambul, szemembôl a
könny kicsordult”
F: 140x228, 208 oldal, keménytábla, ára: 1480 Ft.
Összegzés és új versek a kötet tartalma, mert:
„nagy ára van a szeretetnek,
nemcsak könny, nemcsak szenvedés.”

Gyurkovics Tibor: Ballada a rendszerváltásról
72 oldal, 980 Ft
Gyurkovics Tibor elsônek kísérelte megragadni a lehetetlent,
felidézni azt az elmúlt ötven, sôt nyolcvan évet, amit
Magyarországon „a rendszer”-nek neveztek.

KAIROSZ
KIADÓ

1134
Budapest
Apály utca

2/b.
Telefon/fax:
359-9825

A KAIROSZ KIADÓ GONDOZÁSÁBAN GYURKOVICS TIBOR MÛVEI
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– Akik csak tévébôl vagy más
pódiumokról ismerik Gyurkovics
Tibort, szívesen szemlélik fellépése-
it, mit sem tudva ezek hátterérôl, s
keveset költészetérôl. Valójában
milyen szerepet játszik ön mind-
annyiunk életszínházában?

– Furcsa persze, hogy egy ta-
lán tûrhetô minôségû-mélysé-
gû költô, regény- és drámaíró,
novellista stb. így tündököl;
hogy bár valójában egyebet
készít, végül is egy mellék-
üzemágban produkálja magát.
Hogy ekképpen vált ismertté,
népszerûvé, s nem, mondjuk,
versei révén. Akaratlanul ala-
kult ez így. S a legkülönösebb:
sírkertekben lettem kezdô szí-
nész. Ugyanis, amikor elôde-
ink hullani kezdtek, egyszer
csak észrevettem: hol innen
„lônek” rám, hol onnan, foly-
ton fotóznak a temetéseken.
Valamit láthattak az arcomon,
a viselkedésemben, amit aztán
nemcsak a búcsúzásban, ha-
nem a találkozásokban is ked-
veltek az emberek. Talán az ál-
cázott részvétet, a rejtett szere-
tetet. Mert, bár az emberiség
egészérôl megvan a vélemé-
nyem, az egyes embert: az
esendô kis öregeket, a még
ámulni képes gyermekeket, az
erôs kézfogású férfiakat, tiszta
tekintetû gyönyörû lányokat,
asszonyokat szeretem. Noha
ôk talán csak a pofázmányom-
ban-pofázásomban találnak
valami érdekeset, magyarán:
csupán a bohócra figyelnek.
De miközben azt szeretném,
hogy látva ne lássanak, azért

reménykedem: akadnak, akik
nemcsak bûvészkedésemre fi-
gyelnek, hanem olvasnak is.
Például ilyen soraimat: „Egy
zúgó aranyat találtam,/ az
érmosásban láttam fényleni,/
tömören világít az éjszaká-
ban,/ és nem tudok vele mit
kezdeni.” Mindamellett, ha
mint legutóbb, az Írottkô
alatt, ahol Szentvid gyönyörû,
búcsújáró temploma áll, akár
egy égô gyertya, egyszer csak
vadidegenek, mûvész urazva
utánam kiáltanak, persze bol-
dog vagyok. Apámra gondo-
lok ilyenkor, kivételes intelli-
genciájára, arra a különleges
emanációra, amely ôt körül-
vette; ebbôl valami talán én-
rám is átsugárzott.

– Mintha kettôsség jellemezné
írásait is: a próza, kivált annak
publicisztikus válfaja az ön szigo-
rának megnyilvánulása, nemrit-
kán akár a káromlásé is, míg a lí-
ra, s nemcsak az istenes versekben,
szelídségének kifejezése, a fohász
lehetôsége...

– Valóban, mivel afféle gyön-
géd oroszlán volnék. S oly
mértékben vágyom a szeretet-
re, hogy amint azt már fiata-
lon megírtam, még akár más
karmaival is melegíttetném
bordáimat. Mert mindig is a
nôember, a társ volt számom-
ra legfontosabb, mindenek-
fölött való. Nem kis túlzással
élve: ez a vonzódás és vonzás
olyan elméleti és hál'istennek
gyakorlati kutatási területem
volt és maradt, mint Newton-
nak a gravitáció. És persze

mindig fontos volt számomra
a másik. Már gyermekkorom-
ban jobban érdekelt barátom,
egy ács fiának kis egyénisége,
lelke, mint az egész akkori há-
borús, borzalmas történelem.
Az már csak „kórelôzmény”,
hogy pályakezdésemkor klini-
kai pszichológus voltam tizen-
öt évig.

– Érdekes, hogy épp egy ács fia
volt... A puha diktatúra korában
itt sokan egybekapaszkodtak, de
talán csak úgy, ahogyan juhok az
akolban összeszorulnak. Ma vi-
szont már, amint az köztudomá-
sú: tegnapi barátok, sôt, testvérek
néznek egymással tüzelôállásban
farkasszemet. Lát-e esélyt, ha nem
is a szövetségre, legalább az értel-
mes, közhasznú disputára?

– E tekintetben borúlátó va-
gyok. Noha mindig expresszív,
erôteljes megfogalmazásra tö-
rekedtem, hiányzik belôlem az
agresszió hajlama.

Akármilyen is a Wahrheit,
esetleges dühömet levezetem a
Dichtungban. A valóságban
mindig a letett lándzsák, az át-
ölelt pajzsok igénye vezérelt,
sosem a kiontott véré. A Ká-
dár-rendszerben származá-
som, egyéniségem, piarista
végzettségem, mi több: pszi-
chológiai tanulmányaim miatt
kívülállóvá degradáltak. Hol-
ott csak a szó eredeti értelmé-
ben lehetett volna polgárnak
minôsíteni. Illetve még annak
sem, legföljebb abból elfajzott
anarchistának. Talán, mert az
igazság hiánya annyira fájt,
mintha belém vágtak volna.
Valójában mindig egyezségre
törekedtem. Arra, hogy vala-
miként leljünk egymásra. Ne-
veltetésembôl következôen, és
szellemi eszmélésem óta a
Nyugat korszakának vonzásá-
ban, sôt bûvöletében kíván-
tam volna ezt. Mert igaz
ugyan, hogy akkor is voltak
összecsapások, akár barátok
közt is. Ám még Ady, a császár
is „megbocsátotta” Babitsnak
babitsságát, Füst Milán is meg-
hajtotta valami módon
kônyakát Kosztolányi elôtt, és
Karinthy nagyszerûen össze-
fért Tersánszky Józsi Jenôvel.
Mert képesek voltak tisztesség-
gel elismerni a másik teljesít-
ményét.. Tudták azt, amit az a

kis „ócskás” dal, amelyet Garas
Dezsô és Kern András egy
nadrágba bújva kántál, hogy
„Egyedül nem megy...” Ezt hi-
ányolom én nemcsak közéle-
tünkbôl, de szellemi életünk-
bôl is: a testmeleget. Ellentéte-
ken túl is az összetartozást.

– Mielôtt belefogtunk ebbe a be-
szélgetésbe, említette, hogy mosta-
nában egyedüli morfiuma: a vers.
Valóban ma már csak önkábítás-
ra, legföljebb kevesek vigaszára
szolgálhat a költészet? Hiszen
már annyiszor mondták, hogy a
vers halott...

– Azt is mondták, hogy vége
a történelemnek. Bár tudjuk,
hogy aki mondta, „másképpen
értette”, mint ahogyan a sok
értelmezô véli. És Nietzsche is
hirdette, hogy Isten halott. De
persze, aztán ôt is félremagya-
rázták még a követôi is. Mert
Nietzsche attól az óriási ár-
nyéktól búcsúzott, akit az égre
növesztettek. Ô úgy tartotta:
Isten az emberben vagyon.
Ám ennek az emberben lako-
zó Istennek is roppant nehéz
„elkapni a lábát”. Nehéz meg-
fogni nemcsak a közgondolko-
dásban, hanem a mûvészetben
is. Nincs tehát más lehetôség,
mint a filozófiát úgy föloldani
és sûríteni, hogy az akármily
tömény, mindnyájunk számá-
ra iható legyen. És épp ez a va-
rázsital: a vers. Nem élhetünk
nélküle.

E M B E R  É S  G O N D O L A T

Gyurkovics Tiborral
beszélget
Nádor Tamás
Önmutogató színjátékosnak vélheti, aki nem lát át ezen a szitán,
aki nem néz a függöny mögé, aki nem otthonos az efféle pszicho-
lógiai játszmákban. Holott valójában egyszerû a kód, a képlet:
van itt egy ember, aki érzékenységét, fájdalmát s legfôképp szere-
tetéhségét rejti groteszk mutatványokba s furcsa szakállába. Dör-
mög, átkozódik, hogy rajta ne fogják, hogy a paraván mögül ki
ne látsszék a lírai lényeg.
Amint ô mondja: játszik, bûvészkedik, hogy látva ne lássák.
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annak könyvek, melye-
ket nem mindenki bír
egy szuszra végigolvas-

ni. Andreï Makine Amour-
parti szerelmesek címû regé-
nyével úgy voltam, hogy néha
megbénított a rettenet közel-
sége, máskor prófétai harag fo-
gott el. (Kórházban olvastam,
mûtét után, betegen, valószí-
nûleg azért gyöngültem el né-
ha.) Több mint negyven évig
éltem szovjet-orosz megszál-
lás alatt. Túl sokat tudok róla.
Túl közel volt a Birodalom, és
túl közel Szibéria. Ha nem is
jártam meg Szibériát, szelle-
me, mint a téli fagy, beleette
magát a csontjaimba, zsigere-
imbe, idegeimbe. 

Nagy író nagy könyvérôl be-
szélek. Fogalmam sincs, hogy
ismerik-e, népszerû-e. Nem
posztmodern, az biztos. Rek-
lámjába még nem botlottam
bele, méltatást sem olvastam
róla. Röviden: három szibéri-
ai srácról szól, valamikor a
hetvenes években. Miképpen
érnek férfivá. Szemérmes líra,
elegáns irónia, finom humor,
és ordító iszonyat. 

Nincs földnek elátkozottabb
pontja a végtelen tajga jeges,
fehér poklánál. Nincs orda-
sabb eszméktôl vezérelt
szörnyállam a Birodalomnál.
A nagy orosz, szovjet, cári,

bolsevista (tökmindegy), totá-
lis, bizánci, cezaropapista dik-
tatúránál. Nincs a Földnek
pontja, amely távolabb volna
mindentôl, ami emberi, ami
élhetô, ami elviselhetô az
Amur és Alej jégpáncéljánál, a
zajló jégtábláinál. Az élet fa-

döntésbôl áll, szögesdrótgyár-
ból, vodkából és eszméletlen
lerészegedésbôl, a szerelem is-
meretlen, a nôket ledöntik és
annyi… És szél és hó és sötét
és ötvenfokos hideg…

A GULAG táboraiban politi-
kaiak is vannak, de leginkább
„»rendes pasasok«, akik éppen
csak loptak vagy beverték valaki-
nek a pofáját… és azok a rendes
emberek kiválasztják az áldoza-
tukat, egy olyan gyereket, aki ve-
szített a kártyán… és szájba meg
seggbe basszák, az egész barakk
zsinórba’… amíg van szája, mert
aztán csak pempô, és a lábaköze
meg véres mócsing… és ez a sze-
rencsétlen érinthetetlen lesz, a küb-
li mellett alszik… míg nekiszalad

a szögesdrótnak. Akkor a katona
a fejébe ereszt egy sorozatot.” Tíz
év után a „rendes pasasok” ki-
szabadulnak, és beilleszked-
nek a többi rendes ember tár-
sadalmába. Itt élnek velünk… 

És akkor a Nagy Pangás ide-
jén Szvetlajában a kisváros

egyetlen bolhamozijában be-
mutatják Belmondót. (Rossz
húzás volt az apparatcsikok ré-
szérôl). És a srácok minden-
nap megnézik, és Belmondo-
ôrület tör ki, és nyugatôrület,
de más nyugati filmtôl,
Belmondo nélkül nem terült
volna szét a tajgán a Nyugat
iránti elfojthatatlan vágyako-
zás. Ahhoz Belmondo kellett,
Belmondo mosolya, Belmon-
do izmai, Belmondo könnyed-
sége, lendülete, Belmondo ele-
gáns vakmerôsége, Belmondo
link és értelmetlen kalandorsá-
ga, Belmondo örök gyôzelme
minden fölött, ami Belmondo
útjába mer állni. Belmondo
száguld, Belmondo röpül, Bel-

mondo úszik, Belmondo lô,
Belmondo üt, Belmondo meg-
lovagolja a tigrist, kimenti az
ôrjítôen szép mellû és legfor-
másabb combú lányt az em-
berevô cápa szájából. Belmon-
do az igazságosztó, Belmondo
maga a gyôzedelmes Nyugat. 

Belmondo azzal bolondítot-
ta meg az egész tajgát, a Sátán
Birodalmának legmélyebb po-
kolbugyrát, hogy a hôsiessége,
ereje, ügyessége teljesen öncé-
lú. Igen, nincs benne semmi
messianisztikus. Sem a világ
proletárjait nem akarja fölsza-
badítani, sem Oroszország
anyácskát nem akarja az ellen-
ségtôl megvédeni, sem a rom-
lott nyugatot nem akarja a
pravoszláv kereszténység rom-
latlanságával megváltani; Bel-
mondo maga a szabad indivi-
duum, aki a maga gyönyörû-
ségére akrobata, hôs, erôs, ka-
landor, a legszebb férfi, a nôk
bálványa és legyôzhetetlen. 

És mosolya beragyogja a taj-
ga jégcsillámos pusztaságát.

*
Talán még annyit, hogy a

könyvet Szoboszlai Margit
fordította nemcsak bravúro-
san, de belülrôl is, mert ô orosz
és francia mûfordító, így isme-
ri a szibériai eredetû francia
író mind a két világát.

K e r t é s z  Á k o s
Belmondo

Szibériában

V

Pénz és presztízs
■ Kertész Imrétôl Móra Teré-
zián keresztül egészen Konrád
Györgyig seregnyi magyar al-
kotó részesült már nyugat-eu-
rópai, rangos irodalmi díjban.
Nem könnyû eligazodni a
nemzetközi elismerések „ten-
gerében”, de azért tehetünk rá
kísérletet!

Napjainkban már a kitünteté-
sekkel együtt kapott pénz
nagyságáról sem tabu beszélni:
ki ne tudná, hogy az irodalmi
Nobel-díjjal 1,8 millió márkás
jutalom jár. Nagyságrendekkel
szerényebb a legnevesebb né-
met elismerés, a Georg Büchner-
Preis, melynek tavalyi „gyôzte-
se”, Volker Braun 60 ezer már-
kát (egy erôs németországi
éves átlagfizetésnek megfelelô
összeget) vághatott zsebre.

Harmad ennyi anyagi támoga-
tást jelent a lírai kategóriában
kiosztott Peter-Huchel-Preis: en-
nek díjazottja 2000-ben Adolf
Endler volt. Szintén 20 ezer
márkával jár az „európai köl-
csönös megértésért” adomá-
nyozott Lipcsei Könyvdíj (Leip-
ziger Buchpreis) – ezt a múlt
esztendôben Hanna Krall len-
gyel írónô vehette át. Az elsô
kötetes szerzôknek adható As-
pekte Literaturpreis (15 ezer
márka) és a legjelentôsebb kor-
társ svájci alkotóknak évrôl-év-
re megszavazott Gottfried Kel-
ler-Preis (25 ezer frank) leg-
alább akkora presztízsû kitün-
tetés, mint a 25 ezer márkával
dotált Német Könyvkereskedôk
Békedíja (Friedenspreis des
Deutschen Buchhandels). A
német nyelvterületen említést
érdemel még az Ingeborg Bach-

man-Wettbewerb. Ezen negyed-
millió schillinges osztrák „iro-
dalmi verseny” bajnoka 2000-
ben Georg Klein volt.

A legtekintélyesebb francia
írói díj az 1903 óta kiosztott Prix
Goncourt mellé csupán jelképe-
sen 50 frankos summát adnak.
A brit nemzetközösség legmaga-
sabb elismerése a Booker-Preis:
a 16 ezer dolláros kitüntetést ta-
valy John M. Coetzee vehette
át, míg az USA-ban legrango-
sabb Pulitzer Díjban és az azzal
járó 5 dollárban a 21. század kü-
szöbén Jhumpa Lahiri részesült. 

Konrád
kitüntetése
■ Májusban magas német elis-
merést vehet át Konrád
György. „A látogató”, „A vá-
rosalapító”, „A cinkos” és még
sok más kiváló könyv szerzôje
Aachen városának 2001-es
Nemzetközi Karl (Károly) Díját

írói, kultúrpolitikusi munkás-
ságáért kapja. Az „Internationa-
ler Karlspreis zu Aachen” kitün-
tetésben tavaly elôtt Tony
Blair brit kormányfô, múlt év-
ben pedig Bill Clinton ameri-
kai elnök részesült.

A tavasszal 68. születésnap-
ját ünneplô Konrád György
íróként és szociológusként
egyaránt népszerû Németor-
szágban. A Berlin-Branden-
burg-i Mûvészeti Akadémia
(elsô külföldi!) elnökeként
Konrád fô feladatának tekinti
a kelet–nyugati intellektuális
bizalmatlanság lebontását, az
egységes Európa eszméjének
erôsítését.

A magyar alkotó 2001. május
24-én az aacheni városháza ko-
ronázási termében veheti át
(az 5 ezer márkás pénzjuta-
lommal járó) Nagy Károlyról
elnevezett emlékérmet.

Mogyorósi G. (Berlin)

Rangos irodalmi díjak
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O L V A S Ó S Z E M Ü V E G

Százötven évnél is régebbi ese-
ményekrôl és emberekrôl van
szó a könyvben, amit olvasok,
vagyis csupa olyasmirôl, ami
már mindenképpen történelem.
Ehhez képest folyton azon ka-
pom magam, hogy bizonyos
mondatok szabályszerûen fel-
húznak, indulatossá tesznek,
egyszóval haragszom, más mon-
datokra meg bólogatni kezdek,
olyasmiket rikkantok, hogy „na-
ná!” és „csakis!”, ami így összes-
ségében csak egyet jelenthet:
megbolondultam. Abnormális
dolog veszekedni emberekkel,
akik a tizenkilencedik század-
ban éltek és az is gyermeteg vi-
selkedés, ha elkezdek az igazu-
kért „drukkolni”. Márpedig a
Szószék és csatatér címû kötet, az
1848–1849 eseményeirôl szóló
naplók és memoárok gyûjtemé-
nye pontosan ilyesmit váltott ki
belôlem. Mentségemül szóljon,
hogy aligha állok ezzel egyedül.
Nálunk immár az is évszázados
tradíció, hogy negyvennyolcat
nem tudjuk csak történelem-
ként felfogni. Nemzedékek sora
látja bele a maga személyes
ügyét, résztvevôivel kapcsolat-
ban aszerint foglalunk állást,
ahogyan jelenünk pártjai, esz-
méi, tendenciái iránt érzünk.
Lezáratlan akták tömegébôl áll
mindannyiunk negyvennyolca,
s ebben az is ludas, hogy min-
den egyes rezsim úgy kezelte a
forradalmat és szabadságharcot,
hogy a saját elôképét, hivatkozá-
si alapját kereste benne. Szoktat-
va vagyunk ahhoz, hogy nincs
teljes és egységes negyvennyolc,
valaki mindig ki van hagyva, ki
van átkozva belôle. A források
feltárása is ehhez igazodott: az
egyik kornak ez nem kellett, a
másiknak az, legfeljebb a politi-
kai elôjelek változtak. Volt idô,
amikor Petôfirôl nem lehetett
másképp beszélni, csak aszerint,
hogy politikai felfogása elítélen-
dô, de szerelmes versei kedvéért
„megbocsátható”. Volt idô,
amikor Kemény Zsigmondról
kellett azt hinni, hogy Bécs talp-
nyalója, alantas érdekbôl a re-
bellió ellenzôje, tehát áruló volt,

akinek legfeljebb (és már ez is
fejlôdés volt) regényei kedvéért
lehet „elnézni” politikai gondol-
kodását. Említhettem volna
Kossuth vagy Görgei, Madarász
vagy Szemere, Jókai vagy
Csernátony nevét is – ama kor
„közszereplôi” közt senki sem
akad, akit (1920-ban, vagy 1941-
ben, vagy 1948-ban, vagy 1962-
ben) égbe ne emeltek vagy sárba
ne tapostak volna. Már nagy-
apáink is készek voltak (jelképe-
sen) ölre menni annak eldönté-
séért, hogy 1949 tavaszán
Görgeinek a Duna jobb vagy
bal partján volt-e bölcsebb fel-
vonulnia? De persze nem akar-
nék viccelôdni, még önmagun-
kon sem – az igazi kérdés, ami e
kötet szövegei mögül is folyton
elôragyog, nem ment ki a divat-
ból, és ma sem érvénytelen,
mert arról szól, jogos-e egyálta-
lán, hogy egy társadalom forra-
dalom útján változtasson a sor-
sán, vagy sem? Felelôtlenség-e,
merô vérontás-e minden rebel-
lió, vagy igenis adódhat olyan
helyzet, amikor nincs más meg-
oldás? Idegen-e a magyar „nép-
lélektôl”, hogy siettesse a válto-
zást, vagy éppen az felel meg ne-
ki, ha a lassú, folyamatos, töré-
sektôl, áldozatoktól mentes ha-
ladásban bízik? Valóban önzô,
karrierista, hatalomvágyó kalan-
dor, vagy hagymázos képzelgé-
sektôl fûtött szédelgô-e minden-
ki, aki forradalmat gerjeszt vagy
visz végig? És fordítva: igaz-e,
hogy önzô, karrierista, megalku-
vó, korlátolt és gyáva mindenki,
aki a másik megoldásra szavaz?
Rossz példa is, jó példa is akad
mindkettôre. S fôképp 1848–
1849-ben akad. Hogy mindezt
nem én olvasom bele a kötet
szövegeibe, hanem a naplószerû
feljegyzésekbôl, mentegetôdzé-
sekbôl, vallomásokból, vésztör-
vényszék részére készített ma-
gyarázkodásokból árad fergete-
ges erôvel, bárki ellenôrizheti,
ha fellapozza a Hermann Ró-
bert hadtörténész által minta-
szerû filológiai buzgalommal
sajtó alá rendezett kiadványt. A
gyûjtemény már a legújabb tör-

ténészgeneráció felfogásáról ta-
núskodik: bízzuk a szövegekre,
hogy ellenpontozzák, kiegészít-
sék egymást, álljanak helyt ön-
magukért. Az az igazi reveláció
ebben a kötetben, hogy minden
akkori és mai álláspont repre-
zentálhatja benne önmagát. És
mert kivétel nélkül mindegyik
indulatos, egyoldalú és elfogult:
az összkép meglehetôsen objek-
tív, a végére érve nincs okunk
azt mondani, hogy bezzeg, aki-
ket eddig is szerettünk, itt is ma-
kulátlanoknak mutatkoztak, s
akiket utáltunk, újra bizonyítot-
ták, hogy joggal tápláltunk irán-
tuk elôítéleteket. Kiderül példá-
ul, hogy Madarász Lászlót gyé-
mántlopási ügybe keverni – ez
valóban politikai manipuláció
volt: a Békepárt oszlopos tagja,
Kazinczy Gábor maga veti pa-
pírra, hogy ô „a Madarász-klikk
megsemmisítését BÁRMI
ÁRON merényleni ügyek-
vendik”. De mielôtt elkezde-
nénk túlságosan is „részre hajla-
ni”, kijózanít bennünket maga
Madarász, aki élete végéig kép-
telen belátni, hogy Jókai író,
mégpedig igen nagy, az ô szá-
mára sosem több, mint „eszeve-
szett monarchikus bohóc”.
Nem mintha sok múlna azon,
hogy Jókait minek tartja, de a
habitusára – visszamenôleg is –
épp az ilyen apróságok vetnek
fényt. S mennyire jellegzetes a
szóhasználat, amikor Kossuth
évtizedek távolából is azzal inté-
zi el a Békepártot, hogy a Béke-
párt szemében meg Madarászra
vet rossz(!) fényt, hogy „lap-
pangva turkáló VAKANDOK
banda”. Igaz viszont, hogy „a
nép érdekeinek ZAJOS APOS-
TOLA”. Kazinczy Gábor a for-
radalom hétköznapjait így látja:
„a Kossuth zsoldjában álló s
cimborái által vezénylett vidéki
gyülevész nép és a fôvárosi for-
radalmi elem féktelenül BI-
TANGOLÁNAK”. Önigazolá-
sul hozza fel, hogy „lakása min-
den Kossuth-ellenes érzelmû,
üldözött vagy pártolást keresô-
nek nyitva állt”. A pénzügyér
Duschek Ferenc 1850-ben azzal
kérkedik, hogy „elsô személy
voltam Budán, aki macskazenét
kapott, ablakaimat betörték s a
legocsmányabb szidalmakkal il-
lettek...” Ízlés dolga, hogy ki mi-

re büszke, de az már súlyosabb
ügy, ha azzal dicsekszik, hogy az
ô érdemébôl „bekövetkezô
pénzhiány gyengítette a kor-
mány hitelét”. Sôt, „több mint
négy hónapig sikerült ígéretek-
kel és megtévesztésekkel ellen-
állnom”, mármint a sürgetés-
nek, hogy teremtse elô a fegy-
vervásárláshoz szükséges anya-
giakat, noha lett volna rá mód...
Az ember elképed, hogy men-
nyi ádáz vita zajlott Görgei vélt
árulásáról s közben az ilyen
Duschek-féle dicsekvések röhe-
jessé teszik egész problémázga-
tásunkat. Arra is föl-fölkapjuk a
fejünket, ha valaki úgy véli: Tán-
csics Mihály „a közjónak min-
den hátránya nélkül maradha-
tott volna bebörtönözve...” Va-
jon lehetséges-e egyáltalán a for-
radalom szót használni olyan
szituációra, amelynek még elsô,
jelképes történéseit is ilyen meg-
jegyzések ásnák alá? Lehetséges-
e forradalom forradalmárok nél-
kül? Vagy csupán arról volna
szó, amit Rózsafy Mátyás jegyez
meg 1887-ben, hogy „a polgári
hatalom fensôbbségének esz-
méje még nem virradt volt fel”?
Vajon van-e, aki számára éppen
a Kazinczy Gábor által megfo-
galmazott magatartás az esz-
mény, melynek hôsies pátosza
ebbôl áll: „Önszemélyünk koc-
káztatásával hatni a forradalom
ellen”? Hiába rúg 52 ívnyire a
kötet terjedelme, az utolsó oldal
után is Vasvári zsenialitását di-
csérjük, aki már az események-
kel egyidejûleg felszólította kor-
társait: „Írjunk memoárokat!”
És bármennyi zúdult is ránk fel-
kavaróan, fölös empátiát ger-
jesztve, az emlékezésekbôl,
azért mégis Kazinczy Gáborral
értünk egyet, aki szerint
„Fölötte sajnálatos a történelem-
re nézve, hogy e napok esemé-
nyeirôl oly keveset tartott fönn
számunkra a krónika...”

Szószék és csatatér – Politikusi
naplók és visszaemlékezések
Balassi Kiadó, Bp. 2000,
571 oldal, 3200 Ft

Vakandokok békéje,
apostolok rebelliója
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– Pár éve, Öntôl hallottam ezt a kesernyés öniróni-
ával elmesélt történetet: egy szülôi értekezleten fiá-
nak osztályfônöke „Vörösmarty apuká”-nak szólí-
totta, nyilván költô az költô alapon. De túl a tré-
fán: könnyû vagy nehéz ma Magyarországon ezzel
a névvel élni? 

– Régebben mintha könnyebb kérdést kaptak
volna elsôre a faggatottak...De ezt csak laza fel-
vezetô poénnak szántam. Nem a néven múlik
(most elpirultam, látta?, merthogy azt írtam
egyszer: „Numen adest, a név szerep...”), úgy
tûnik, én Nagy, Kiss vagy Kovács Jánosként is...
Hogy Vörösmarty apukának szólított – a peda-
gógusok védelmében hadd legyek filológiailag
pontos: nem az osztályfônök, hanem a szülôi
munkaközösség tagja – cseppet sem zavart. Az
osztálypénz beszedése végül is fontosabb, mint
hogy az apukát hogy hívják, elôbb-utóbb úgyis
kiderült, azt meg honnan tudhatta volna, hogy
én költô vagyok. Pardon, hogy verseket írok.
Különben is – most hadd jöjjön egy kedves,
korántsem öcsödi hangulatú anekdota – gye-
rekkoromban hozzászoktam, hogy a szülôfa-
lumban senki sem tudja a keresztnevemet, azt
hitte mindenki, hogy én is János vagyok, mint
az apám meg a nagyapám. Hallgattam a szóra,
amikor elhangozott a „Janikám!” megszólítás.
Mesterem, az áldott emlékû Kormos István, an-
no óvatosan megkérdezte ugyan tôlem, nem
akarok-e nevet változtatni. Amint látszik, nem
akartam: a magyar irodalomban kisebbik Cso-
konainak lenni sem feltétlenül az utolsó hely.
És ha egyszer ezt a nevet hozták össze a nagy-
szüleim?! A családi nevemet ugye a nagyapám-
tól, a keresztnevemet meg éppenséggel a nagy-
anyámtól kaptam. Eredetileg tehát ôk találták
ki a nevemet, de kitalálta az általam igen szere-
tett Csorba Gyôzô is, aki összekavarta nagy lí-
rikusaink vezeték- és keresztnevét (lásd Össze-
gyûjtött versek, 578. oldal), és így kezdi az egyik
versét: „Csokonai – Attila, József – Endre...” az-
tán pedig Vörösmarty jön mint Sándor. Akkor
egy kicsit megborzongtam, elbizonytalanod-
tam – nekem ez egyébként is könnyen megy –
de már (már!?) túl voltam az elsô publikációi-
mon a saját nevemen.

– Csokonai Vitéz Mihályra, sok egyéb mellett, az
életöröm a jellemzô. Akivel viszont a keresztneve
azonos: József Attila – ebben az egy dologban – ép-
pen Csokonai ellentéte volt, Önhöz kettôjük öröksé-
ge, vérmérséklete közül kié áll közelebb?

– Mellesleg: nagyon szeretek élni. (Csak az a
kérdés, hogyan kellene.). Hogy ôk, ez a két köl-
tô zseni hogy volt ezzel, azt ugyebár méltózta-
tunk tudni! Tényleg átkozottul (ezt Cs. A.

mondja) szép (ez idézet), túlontúl (ezt megint
én) irodalmi nevem van. Ilyen névvel kazánko-
vácsnak jobb lenni, esetleg zöldségesnek. Csak
azért nem mondtam a szobafestôt vagy a mozi-
gépészt, mert az ön-idézet lenne. A versírás – és
itt most tényleg abbahagyom a poénkodást –
nem szakma szerintem, legfeljebb fóbia vagy „a
lélek balga fényûzése”. Ezért ragaszkodtam
hosszasan ahhoz, hogy legyen „rendes” polgári
foglalkozásom. Ebbôl már csak az ötvenéves
polgár maradt. Kényszervállalkozónak lenni
tudniillik nem foglalkozás. Na, már megint a
neveknél, elnevezéseknél tartunk! (És a – ne is
mondja – poénkodásnál!). A nevek még egy
ilyen kis országban is ismétlôdnek. Találkoztam
én Arany Jánossal és Tompa Miskával is. Egyi-
kük teherautó-sofôr volt, és még az autóstoppos
idôkben elvitt Szegedtôl Pécsig, másikuk vas-
utas volt és a barátom. Huszon-valahány évesen
az ütközôk között lelte halálát. (Tudok én szo-
morú poént is mondani.) És, hogy a kérdésére
is válaszoljak, van nekem egy gombfoci-csapa-
tom, a magyar költôk válogatottja, Cs.V. M. és
J.A. is állandó csapattag, briliáns a technikájuk,
és persze belátják az „egész pályát.”

– Éppen húsz éve megjelent verseskönyve, ha ma
újraolvassuk, azzal lep meg, hogy a benne foglalt
versek akár az elmúlt pár évben is születhettek vol-
na. A ma ötvenévesek nemzedékére, úgy érzem,
most is azok a szorongások, nosztalgiák, kiábrán-
dulások a jellemzôk, amelyeket Ön már két évtized-
del ezelôtt megfogalmazott. Politikai-történelmi
tisztánlátásának köszönhetô ez, vagy költôi próféci-
ái „jöttek be”?

– Hááát... bizony magam is meglepôdtem
már azon, hogy bizonyos dolgokat alanyi köl-
tô létemre sikerült, nem „megjósolnom”, ha-
nem elkapnom. Történész akartam lenni –
hál’ istennek nem lettem, politikus vagy poli-
tikai verset nem akarok írni – bár nem föltét-
lenül tudom elkerülni –, a tisztánlátásra, a hét-
köznapi és az esztétikai tisztánlátásra egyre in-
kább szükségem, igényem van. Most hogy
mondja, én is úgy gondolom, bejött néhány
meg- illetve ráérzésem, van történelmi ese-
mény, aminek örülnünk kell, van ellenben
olyan tendencia, amitôl még egy kicsit frász-
ban leszünk. . 

– Kötetének címe: Rastignac a Szabadság-hegyen,
ma többszörösen is megkérdôjelezhetô. Nem is csak
azért, mert (szinte jelképesen) újra Svábhegy lett a
Szabadság-hegybôl, de fôleg azért, mert Ön mint a
kötet lírai fôhôse, valóban Rastignac lett volna. Je-
lenleg minimum egy sajtó- és médiabirodalomnak
lenne a gazdája – ezzel szemben inkább úgy él, mint
Petôfi Az apostol-ának Szilveszter nevû hôse. Az is
lehet persze, hogy én értelmezem félre Rastignac
alakját, illetve azt, amit a nevével ki akart fejezni.
Errôl van szó?

– Az az átkozott irónia hozta ki belôlem,
hogy egyik barátom javaslatára ezt a verscímet
emeltem kötetcímmé. A kérdésébôl érzem,
pontosan tudja, én bizony anti-Rastignac vol-
tam és vagyok, megnyugtatom: maradok. Mert,
ha jól körülnézünk, most és mindörökké
Rastignacok ülnek a hivatalokban. „Elindul a
Kapostól, s lesz belôle apostol.” – írtam, még a
’70-es évek elején. Persze nem magamról! Nem
vágytam soha még ilyen karrierre sem. Magya-
rán: az 1979-es helyzet – se Rastignac-szerep, se

szabadság-körülmény. Hegy az volt valóban.
Viszont kedvenc támadó középpályásom, Petô-
fi Sándor egyik legfontosabb mûvét lassan kez-
dem érteni és elfogadni. Sokáig idegenkedtem
tôle. Úgy élni, mint ahogy Szilveszter él(t), nem
akarok. Viszont tudom: úgyabbul is lehet.

– Munkáinak felsorolásából az derül ki, hogy
prózaírással (mármint szépprózával) eddig nem
próbálkozott. Pedig azt mondják, az igazi prózaíró
úgy ötven körül kezdôdik. Tervei közt sem szerepel
regény vagy novella?

– Nekem szinte csak terveim vannak, életmû-
vem (még) nincs. Életem második fél évszáza-
dában persze szívesen „megvalósítanám”,
hogy aztán a következô húsz évben „kicsit rá-
pihenjek”. Lehet, hogy most kezdôdök? Elvi-
selhetetlen súllyal nehezedik rám, hogy meg
nem írt mûveim – kisregények, drámák, novel-
lák, esszék – milyen vaskos köteteket töltenek
meg. Epikai anyag – végül is ötven év nem kis
idô! – van, bevallom, jó érzés volna végre kéz-
be venni az elsô, megjelent kisregényemet. 

– Húsz év után, ha jól tudom, a Fekete Sas
Könyvkiadó idén tavasszal készül megjelentetni vá-
logatott verseinek kötetét. Ekkora intervallum után
egy új könyv, az összes közbeesô évek termésébôl vá-
logatott. Ön nem akart elôbb kötetet csinálni, vagy
a kiadókkal nem volt korábban szerencséje?

– Ha nem említettem volna, szeretem meg-
nehezíteni a saját sorsomat, igaz, azzal a hát-
só szándékkal, hátha vers lesz belôle. Én szen-
vedélyes szerencsejátékos vagyok, de nem a ki-
adóknál tettem meg a tétjeimet. Bizony-bi-
zony magam vagyok a fô oka annak, hogy
nem jelent meg kötetem korábban! A Fekete
Sas is egy évet várt – türelmesen!!! – a kézira-
tomra, modernek vagyunk: a lemezemre. 

– Arra kérem, mutassa be készülô könyvét,
amelynek – feltételezem – ismét jelképes erejû, több-
féle értelmezést lehetôvé tevô címe lesz.

– Hajjaj, de mennyire! Csak legyen, aki értel-
mezi! Mindenesetre a mottóimmal legalább
annyit igyekszem segíteni, mint egy televíziós
kvíz mûsorvezetôje. Tehát: tulajdonképpen
nem válogatott lesz, nem is válogatott meg
újak, nem is tisztán második, hanem más-
feledik kötetem lesz, azaz „megújított régiek
és régies újak”.Lehetett volna a címe: Goriot
apó az éjjeli menedékhelyen, Polónius poé-
mái, A Pál utcai apukák. De nem az lesz, ha-
nem inedith, amit úgy is írhatunk, hogy
INEDITH, esetleg InEdith. Apropos, mondja,
kedves Vali, hogy emlékszik, Goriot apó beké-
redzkedik valamikor a miniszterré kinevezett
Rastignachoz?!

Írófaggató
Nádra Valér ia megkérdezte

Csokonai Attilát
Csokonai Attila költô, fordító 2001. januárjá-
ban töltötte be ötvenedik évét. Volt tanár és
könyvtáros, egyebek között a Piros Pont és Az
Én Ujságom címû gyereklapok szerkesztôje.
(Mint olvasóink tudják, megindulása óta he-
lyettes fôszerkesztôje a Könyvhétnek.) Válogat-
ta és utószóval látta el Heine verseinek legutób-
bi, 1997-es kötetét, fordít német és holland, fel-
nôtteknek és gyerekeknek szóló mûveket. Önál-
ló verseskötete, a Rastignac a Szabadság-hegyen
címmel 1981-ben vívta ki az irodalmi közvéle-
mény figyelmét és elismerését.
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Liptay Katalin, mûsorvezetô: –
A Magvetô Kiadó jelentette meg
Csáth Géza zenei tárgyú írásait,
Szajbély Mihály gondozásában. A
vaskos kötettôl nem kell megijedni,
apránként is lehet ízlelgetni. A
morfinistává lett, tragikus körül-
mények között fiatalon meghalt,
kitûnô író bensôséges kapcsolatban
élt a hangzások világával. Hege-
dûn játszott, zenét szerzett és ren-
geteget írt a muzsikáról. Több ne-
ves lap megbecsült zenekritikusa
volt. Éjszakai esztétizálásainak
célja  nem annyira ismeret-, mint
inkább élvezet-terjesztés. Ehhez na-
gyon értett. Ehhez is. 

Zsidai Péter: – Csáth Géza publi-
kációit olvasva úgy tûnt nekem, olyan
zenekritikus volt,  aki irodalmat írt a
zenekritikáiban, másrészt pedig min-
den részletében élte a zenét, és tudott fi-
gyelni az érzelmi és a szakmai szem-
pontokra is. 

Mácsai János, zenetörténész:
– Igen. Jó esetben mindenki iro-
dalmat ír a zenekritikáiban: leg-
alábbis én azt gondolom, hogy
ez lenne a cél. Önállóan is mû-
ködô mûfaj is kellene, hogy le-
gyen a kritika. Legalábbis vissza
kellene, hogy adja a hangver-
senynek, az elôadónak a teljesít-

ményét. A kritikusban kialakult
képet. Azért fogalmazok ilyen
bonyolultan, mert Csáth Gézá-
nál is érezni azt, hogy küzd azzal
a problémával, van-e valami álta-
lános mérce a kritikában, illetve
a mûvészeti teljesítmény megíté-
lésében. Vagy pedig vállalnia kell
a saját, szubjektív véleményét.
Az tetszik igazán az ô zenei írá-
saiban, hogy a végletekig vállalja
a szubjektivitást. Megpróbál
ugyan szakmai kritériumokhoz
ragaszkodni, ô egy kitûnôen kép-
zett muzsikus, minden szakmai
felvértezettsége mellett végig ró-
la szólnak ezek a kritikák,  úgy,
hogy közben pontos képet ka-
punk arról, mi történt azon az
adott hangversenyen. 

Zs. P.: – Úgy gondolja, hogy az
írásait színesítette az az alkotási
mód, hogy sok esetben lírai párhuza-
mokat keres, illetve a lírával rokonít-
ja, irodalmi párhuzamokat von? 

M. J.: – Nagyon pontosak
Csáth hasonlatai. Metszôen pon-
tosak. Sosem azért ír hasonlatot,
hogy beburkoljon valamit, amit
nem pontosan tud, hanem azért
ír hasonlatot, hogy megvilágítson
valamit, ami számára abszolút vi-
lágos. Száz év távlatából nyilván

vitatkozni lehet egy-egy iroda-
lom- vagy zenetörténeti megálla-
pításával, mégis a java része an-
nak, amit állít, nagyon pontos és
érzékeny, nemcsak zenei, hanem
irodalmi megfigyelés. Nagyon ér-
dekes, mennyire össze tudja kap-
csolni a két területet, hiszen
mind a kettôben mélyen otthon
van, nemcsak szakmai szinten,
nemcsak a tárgyismeret szintjén,
hanem érzelmileg. És ez nagyon
fontos. Érzelmileg közelít Ibsen-
hez is, Grieghez is. Puccinihoz is,
Tolsztojhoz is. Nemrégiben meg-
jelent  egy kis reprint kötet,
Csáth zeneszerzô-portréinak
gyûjteménye. Néhány fontos ze-
neszerzôrôl ír, például Bachról,
Haydnrôl, Beethovenrôl, Schu-
mannról, Pucciniról és másokról
is. Azt hiszem, hogy mai szem-
mel nézve ez már sokkal inkább
irodalom, mint zenetörténet.
Maguk az írások  rendkívül élve-
zetesek, például leírja Haydn éle-
tét az Esterházy-udvarban. Lehet,
hogy ez a fantázia szüleménye,
nagyjából azt is mondhatjuk,
hogy az, de olyan hangulatos és
olyan atmoszférát teremtô, hogy
sokkal többet ér egy nem zenetu-
dós olvasónak, mint hogyha egy
lexikoncikkben elolvassa, valójá-
ban hánykor kelt Haydn. Az em-
ber rögtön odaképzeli magát a

kastélykertbe, amint  hajnalban
sétálgat a frissen bodort parókájá-
ban, mielôtt megkapja a herceg-
tôl az aznapi zenei parancsot.
Aztán vannak olyan fejezetek,
például Jegyzetek a zenemûvé-
szet fejlôdéstanához. Túlzás len-
ne azt állítani, hogy szaktudomá-
nyos szempontból ezek megmo-
solyogtató írások, mindenesetre
messzemenôen nem így gondol-
kozik vagy fogalmaz egy mai ze-
netörténész.  De ezek a munkák,
a zenéhez, egyáltalán a mûvészet-
hez való közelítés szempontjából
hallatlanul érdekesek. Érzékileg
közelít a zenéhez is, mint oly sok
mindenhez: fiziológiailag, érzeti-
leg közelít a zenéhez, és mint va-
lami ízben vagy testi dologban
mártózik meg. És ennyiben he-
lyezi a többi mûvészet fölé. Ami
a legfontosabb, száz év távlatából
közvetíti azt, mi történhetett ak-
kor, ott a koncertteremben. Le-
het, hogy ez a kritika legfonto-
sabb feladata. Még nem nagyon
létezett hangfelvétel az ô korá-
ban, mégis elég pontos képet ka-
punk arról, milyen lehetett a ma-
gyarországi vagy a budapesti ze-
nei élet. Nem vagyok benne biz-
tos, hogy a mai kritikákból, a mai
kritikaírásból, hangfelvétel ide
vagy oda, ilyen pontos képet tud-
nunk kapni egy korszakról. 

Balázs Attila, mûsorvezetô: –
Árnyék a napsütésben címmel je-
lent meg könyv formájában
Hunyady Sándor hét elbeszélése,
egy kisregénye  és sok cikke. Meg-
tudjuk majd rögvest, hogy Bródy
Sándor fia nagyon éles szemû ember
volt, aki naponta nyolc órát írt, eh-
hez is négy órát készült. Kártyázá-
sát az alvás idejébôl rabolta el, és
így tovább... Hunyady Sándor
egyébként a Kártyabotrány asszo-
nyok között  c. híres regénye mellett
írt sok más regényt, önéletrajzit is,
illetve nem egy sikeres  színdarabot.

Orbán László: –  Ha jól emlék-
szem, 1992-ben vagy 93-ban je-
lentettek meg egy Hunyady Sán-
dor-regényt, ami a Színházi Élet-
ben lappangott, Szûrve habbal a
címe. Az a különlegessége ennek
a regénynek, hogy Hunyady Sán-
dor, aki tudvalevôleg soha nem
volt házasember,  és soha nem élt
tartós kapcsolatban egy nôvel,
olyan csodálatosan írja le egy há-
zasság történetét, hogy az ember
meglepôdve olvassa, és konstatál-
ja, hogy minden sora igaz. Az-
után az élet úgy hozta, hogy talál-
koztam Bródy Sándor unokájá-
val, Alexander Brodyval, és egy
olyan csodálatos egyéniséget is-
mertem meg, hogyha eddig nem

szerettem volna Bródy és
Hunyady írásait, akkor ezáltal is
megszerettem volna. Ô biztatott,
hogy kutassak, keressek. Valóban
szép anyag jött össze. Különleges
és meglepô képekkel: édesanyja,
Hunyady Margit ölében az ötéves
Hunyady Sándorka, 13 évesen jó
barátjával, Molnár Ferenccel a
Margitszigeten... 

Kövesdi Zsuzsanna: – Orbán
László immár a negyedik Hunyady-
kötet szerkesztôje. Most az  Árnyék a
napsütésben címû kötete jelent meg,
ami azt hiszem, talán a legátfogóbb
válogatás.

O. L.: – Hunyady Sándor korá-
nak egyik legjobb újságírója volt.
Olyan szinten mûvelte az újság-
írást, amit a mai napig is kevesen
tudnak a magyar publicisztiká-
ban. Nagyon éles szemû ember
volt, meg tudta látni a hétközna-
pok kis történéseiben azokat a
hajszálrepedéseket, amelyek meg-
mutatják a lényeget. Szolidáris
volt a szenvedôkkel, a nyomor-
gókkal és ezt valahogy olyan ter-
mészetes közvetlenséggel tudta
átvinni az írásaiba,  hogy soha
nem érzôdik szentimentálisnak,
nem érezzük szépelgônek,  szen-
velgônek. Olyan természetesen
tudott jó lenni.

K. Zs.: – Jules Renard azt írja a
naplójában, hogy a valóság mindig
kiábrándító. És a mûvészet dolga pe-
dig az, hogy ezt meghamisítsa. 

O. L.: – Rengeteg önirónia volt
az írásaiban és a személyiségében
is. Irtózott a közszerepléstôl, iga-
zából nem élvezte azt, hogy egy
jól sikerült színdarabja után a ref-
lektorok fénye ráirányul. Minden
látszat ellenére befelé forduló em-
ber volt, és ami igazán érdekes,
nem bízott önmagában. Ez a fan-
tasztikus sikersorozatot produká-
ló színpadi szerzô, akinek tíz da-
rabját fordították le idegen nyelv-
re, volt olyan idôszak, hogy 7 da-
rabját játszották egyszerre Európa
színházai, azt írja az egyik levelé-
ben, hogy én édesapám árnyéka
vagyok, igazából nem tudom,
hogy van-e bennem olyan tehet-
ség, hogy megszólalhatok. Ilyen
keményen ír önmagáról és min-
dig küszködött azzal a gondolat-
tal, hogy az ô édesapja, akit imá-
dott, korának egyik legnépsze-
rûbb, legismertebb írója. Minden
egyes írásában, minden egyes re-
gényében, megnyilatkozásában
az édesapja irodalmi szintjére
akart emelkedni. A kapcsolatukat
azonban beárnyékolta valami ál-
talam sem teljesen értett feszült-
ség, olyan összeveszés, aminek
nem találtam meg az irodalom-
történeti dokumentumait. 

K. Zs.: – Azt írja a kötet végén,
mindig visszavágyom abba az idôbe,

amikor nemcsak a fia voltam, hanem
inasa, tanítványa és kuktája. Hogy
örültem a sikereinek?! A szép nôknek,
akik hozzá jártak, neki magának,
amikor megjött, éjjel mindig vidáman
és az ágy szélén ülve diskuráltunk. Én
erre a korra visszaemlékezve mertem
lump lenni, és kártyás.

O. L.:– Krúdy Gyula röppen-
tette fel a legendát, hogy jött egy
jópofa újságíró fiúcska, aki hol
kártyázott, hol udvarolt, hol
pezsgôzött, s egyszer csak leült a
íróasztal mellé és írt egy csodála-
tos, világsikerû színdarabot, a Jú-
liusi éjszakákat, utána a Fekete
szárú cseresznyét. És szinte a
semmibôl lépett elô. Valójában
nem így van. Mert valóban volt
egy bohém korszaka Hunyady-
nak, de ômagától tudjuk, hogy
az utolsó 12 évében naponta
nyolc órát írt, 4 órát készült fel
az írásra, és amikor elment kár-
tyázni, kicsit mulatni, azt az al-
vásidejébôl vette el. Fantasztiku-
san nagy munkabírása volt. Ren-
geteget írt, több mint 25 lapban,
folyóiratban találtam meg az írá-
sait. Biztos vagyok benne, hogy
még lappanganak egyéb újságok-
ban is. Nyolc regénye jelent meg,
több mint tíz színdarab, elbeszé-
léseinek száma megközelíti a szá-
zat. Szinte nem tudok egy erdé-
lyi lapot kinyitni, hogy Hunyady
Sándor ne szerepelne benne.
(Elhangzott az Irodalmi Újság 2001.
január 13-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

Csáth a zenérôl

Az újra felfedezett
Hunyady Sándor
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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
E-mail: iskolacentrum@lira.hu
Mediprint Orvosi 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

KÖNYVESBOLTOK
3300 Eger
Bajcsy-Zs. u. 2.
Telefon/fax: 36/312-039
9021 Gyôr
Arany János u. 3.
Telefon/fax: 96/319-760
3530 Miskolc
Bajcsy-Zs. u. 2–4.
Szinvapark Bevásárlóközpont
Telefon/fax: 46/509-513

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)

Angela Holy
Érzéki ecset
Asi Doniro szenvedélyes élete 1580 Ft

Angela Holy Magyarországon elôször olvasható regénye iga-
zi jó olvasmány, mûvészregény. Fôhôse Asi Doniro, vakon
született, ám kialakult benne egyfajta belsô látás képessége,
így mestere segítségével világhírû festô lesz. A regény a fôhôs
szerelmi viszonyait, festészetének kialakulását, a galériatulaj-
donosok intrikáit ábrázolja érzékletesen, a mûfaj követelmé-
nyeihez illô stílusban, eljutva a „kötelezô happy end-ig”. 

A mese rövid összefoglalásából is kitûnik, hogy fordula-
tos, érdekes, kellemes olvasmányra számíthat az olvasó:
New Yorkban, a Modern Mûvészetek Múzeumában ki-
emelkedô jelentôségû eseménynek ígérkezik Asi Doniro
festômûvész elsô kiállítása, mert a nagyközönség ekkor is-
merheti meg személyesen a mûvészt. A New York Times
számára adott exkluzív interjújából – amit a lap sztárripor-
tere, Julie Lavigen készít – ország-világ elôtt leleplezôdik a
nagy titok: a festômûvész vak.

Népszerûsége azóta is üstökösként szárnyal, egy új irány-
zat, a lélekfestészet megteremtése fûzôdik nevéhez. Közben
egzotikus helyszíneken zajlik viharos magánélete. Szemé-
lyes sikerekre törekvô élettársa, Carole becsapja, Julie-val
kölcsönösen vonzódnak egymáshoz, találkozásaik mégis
mindig veszekedésbe torkollnak. Többszöri próbálkozás el-
lenére sem lesz látó ember a szó hétköznapi értelmében, de
végül szerencsésen révbe ér az egykor riporterként ôt fagga-
tó Julie Lavigen oldalán.

Állást ajánl

Állást ajánl
Banknegyedben nyíló, patinás jellegû

könyvesboltba nagy gyakorlattal rendelkezô,
dinamikus, kreatív üzletvezetô helyettest keres kft.

Telefon:
311-38-55, 8.30–16.30,

06-30-274-77-64
06-30-941-22-33

Kiadó munkatársat keres
Keresünk adminisztratív számviteli munkakörre számítógépes
gyakorlattal is rendelkezô munkatársat, hatórás (10–16 óra kö-
zötti) elfoglaltságra, II. kerületi munkahelyre. Könyvkereske-
delmi tapasztalat elônyt jelent. A kézzel írott önéletrajzot a
1301 Budapest Pf.: 33 címre várjuk. A borítékra kérjük ráírni:
KÖNYVKIADÓ-PÁLYÁZAT. 

Megvásárolható a Bibliofil, Libri, Líra és Lant
könyvesboltjaiban, viszonteladóknak terjeszti a Saxum,
Pécsi Direkt, Lap-ics, Tóthágas, Móró, Fix+3, Talentum,

Pult, Sunbooks könyvnagykereskedés.
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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. december 15. – 2001. január 11.

A Libri üzlethálózatban regisztrált vásárlások 
számítógépes összesítése alapján

4. Felsôoktatási
felvételi feladatok

és vizsga-
követelmények

Országos
Felsôoktatási

Felvételi Iroda

5. Rowling, J. K.:
Harry Potter és a

Tûz Serlege
Animus Kiadó

6. Bodonyi László:
Zámbó Jimmy –
Nem csak dalban

mondja el
EPS Trade Kft.

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

8. Mit kínál a
magyar

felsôoktatás?
Országos

Felsôoktatási
Felvételi Iroda

9. Lengyel László: 
Fortinbras
királysága

Helikon Kiadó

10. Kiszely Gábor: 
ÁVH

Korona Kiadó

11. Továbbtanulás
évkönyv 2001
Továbbtanulás

Kiadó

12. Mones, Nicole: 
A tolmácsnô

Tiara

13. Benzoni,
Juliette:

Államtitok II.
Európa

Könyvkiadó

14. Kaszás György
– Elek Lívia:

Amit a kutyákról
feltétlenül tudni

kell
Animus Kiadó

15. Esterházy Péter:
Harmonia
caelestis
Magvetô

Könyvkiadó

16. Sachar, Louis:
Stanley,

a szerencse fia
Animus Kiadó

17. A magyar
helyesírás
szabályai

Akadémia Kiadó

18. Horváth Ilona:
Szakácskönyv
Vince Kiadó

19. Némethné
Hock Ildikó: 

1000 questions
1000 answer

Lexika
Tankönyvkiadó

20. Iskolaválasztás
elôtt... 2001

Fôvárosi Ifjúsági és
Pályaválasztási

Tanácsadó

Felsôoktatási felvételi tájékoztató 2001
Országos Felsôoktatási Felvételi Iroda

Rowling, J. K.:
Harry Potter és a Titkok Kamrája
Animus Kiadó

Iskolarendszeren kívüli felsôoktatás
és érettségi
Dokusoft Informatikai Gmk.

1.
2.
3.

Magyar szerzôktôl:

1. Moldova György: Európa hátsó udvara Urbis Kiadó

2. Bodonyi László: Zámbó Jimmy –

Nem csak dalban mondja el EPS Trade Kft.

3. Görög Ibolya: Mindennapi maceráink Athenaeum Kiadó

4. Bolgár György: Beszéljük meg! Magvetô Kiadó

5. Kolosi Tamás: A terhes babapiskóta Osiris Kiadó

6. Csáth Géza: A muzsika mesekertje Magvetô Kiadó

7. Kéri László: Hatalmi kísérletek Helikon Kiadó

8. Lengyel László: Fortinbras királysága Helikon Kiadó

9. Galántai József: Az I. világháború Korona Kiadó

10. Janikovszky Éva: Mosolyogni tessék Móra Kiadó

Külföldi szerzôktôl:

1. Kim, Elizabeth: Tízezer könnycsepp Trivium Kiadó

2. Rufin, Jean-Chritophe: Az abesszin Európa Kiadó

3. McCoullogh, Colleen: Róma elsô embere Európa Kiadó

4. Rowling, J.K.:

Harry Potter és a Tûz Serlege Animus Kiadó

5. Golden, Arthur: Egy gésa emlékiratai Trivium Kiadó

6. Krakauer, Jon: Ég és jég Park Kiadó

7. Andrew-Mitrohin: A Mitrohin-archívum Talentum Kiadó

8. Vonnegut, Kurt:

Áldja meg az Isten, Mr. Rosewater Maecenas Kiadó

9. Johnson, Paul: A modern kor XX. Századi Intézet

10. Hrabal, Bohumil: Tükrök árulása Európa Kiadó

A Fókusz Könyváruház

sikerlistája

2001. január 10.

„– Kell-e a tudománnyal foglalkozni? – kérdeztem tôle.
– Nézd, aki csinálja, az hülye, aki nem, az az is marad."

Érdi Péter: Teremtett valóság
Válogatott írások

1750 Ft

Tisztelt Elôfizetôink figyelmébe!

A Könyvhét és a Magyar Könyvgyûjtô elôfizetôi közül
néhányan a postautalványon a feladó neve és címe

helyére a feladott összeget írták ki betûvel, emiatt az ô
elôfizetésüket nem tudjuk beazonosítani. Kérjük ezeket
az elôfizetôinket, szerkesztôségünkben jelentkezzenek

telefonon, vagy levélben.
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A Librotrade Kft ajánlja:
Bumbák Marianna Angol tematikus tesztek

nyelvvizsgára (új kiadás) 2350 Ft
Botlik Dénesné Angol nyelvû szöveggyûjtemény

beszédfejlesztô gyakorlatokkal
közép- és felsôfok 1700 Ft

Sue Townsend Adrian Mole
the Cappuccino Years 1899 Ft

Frank McCourt ’Tis 2605 Ft
Kazuo Ishiguro When We Were Orphans 2605 Ft
John Grisham The Brethren 2388 Ft
Nicholas Evans The Horse Whisperer 2728 Ft
Hermann Hesse Glass Bead Game 2930 Ft
Brett Easton Ellis Glamorama 1819 Ft
Erich Kästner Das doppelte Lottchen 3778 Ft

Háttér Kiadó

1134 Budapest,
Váci út 19. 11–12. ép.,

1525. Bp. Pf. 97
T/F: 320-82-30, 329-72-93
Üzenetrögzítô: 221-62-39

E-mail:
hatterkiado@matavnet.hu

Eric Berne:
Emberi játszmák

798 Ft

Eric Berne:
Sorskönyv

1400 Ft

Kaesz Gyula:
Ismerjük meg a bútorstílusokat
1500 Ft

Vallejo-Nágera:
Szemtôl szemben

a depresszióval
798 Ft

A HÁTTÉR Kiadó ajánlata

FALUKÖNYV-CICERÓ
1133 Bp., Pozsonyi út 61. T/F: 239-0180

E-mail: cicero@mail.matav.hu

A CICERÓ Kiadó ajánlja
A FALU-KERTÉSZ sorozat megrendelhetô és megvásárolha-
tó kötetei 1190 Ft-os egységáron kaphatók a TALENTUM
Könyváruházában (XIII. Gogol u. 17., T/F: 349-8346), a

CICERÓ Kiadónál (06-30-501-699) és a könyvesboltokban:

BIOKERTÉSZET A FULDAI APÁTSÁGBAN (Régi, bevált, jórészt
elfeledett zöldség- és gyümölcstermesztési módszerek
felelevenítése)
GYÜMÖLCSFÁK METSZÉSE (Egyszerû, érthetô metszési
fogások bemutatása)
KIS KERTI PATIKA (Házilagos gyógynövény, -tea, -olaj
termesztése és elôállítása)
NÖVÉNYEKKEL AZ EGÉSZSÉGES SZOBALEVEGÔÉRT (A zárt
helyiségek méregtelenítése a szobanövények segítségével)
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Czóbel Minka: Pókhálók
Jelenkor Kiadó, Pécs, 2000, 142
oldal, 590 Ft

Íme, egy 1906-ban megjelent
elbeszéléskötet, ha nem is rep-
rint, de szövegében azonos ki-
adásban. És ez a kilencven-
négy év még nem is jelzi iga-
zán, mekkorát hátrálunk az
irodalomtörténetben, amíg
Czóbel Minka novelláit olvas-
suk, hiszen szemlélete, stílusa,
figurái, témái mindenestôl a
tizenkilencedik századhoz kö-
tik, le se lehetne tagadni, hogy
onnét valók. Hol másutt ol-
vashatnánk ilyen mondatot:
„– Kész az ebéd – jelenté Péter
a fûben heverô vadászoknak”.
Vagy ki más láthatta ilyennek
a vasutat, ha nem a múlt szá-
zad embere: „Öntudatlanul,
megrendítô közömbösséggel
rohan a nagy vasszörnyeteg,
mintha prédája után szágulda-
na ez a kegyetlen, ragadozó ál-
lat...” S még ez se minden,
mert ha az életrajzára is ve-
tünk egy pillantást, azt látjuk,
hogy Orczy Lôrinc dédunoká-
ja volt, Kazinczy rokona...
Szédítô mélységei a múltnak –
másfelôl pedig 1947-ig élt az
írónô, úgyhogy e sorok írója
(ha hétévesen is) akár még is-
merhette volna. Czóbel Min-
ka verseiért Weöres Sándor
emelt a teljes feledéstôl elpere-
lô szavakat s okkal, mert képe-
iben saját fantáziájának elôké-
pét vélte fölfedezni. Czóbel
Minka prózája azonban, e kö-
tet alapján úgy tûnik, méltán
hullott ki az irodalmi emléke-
zetbôl, kár vele kapcsolatban
(rangot adóan) Krúdyt emle-
getni, pontosabb volna he-
lyette Czóbel Minka utolsó
íróbarátjának, Pekár Gyulának
a neve. De az sem állja meg a
helyét, amit (a Millenniumi
Könyvtár köteteként) megje-
lent válogatás utószavának
szerzôje állít, miszerint az író-
nô „az elsô világháború után
már nem publikált”. Dehogy-
nem: méghozzá Bajza utca 21.
címmel érdekes, kordokumen-
tum értékû emlékezéseket, a
Petôfi Társaság Koszorú címû
folyóiratának 1939-es évfolya-

mában. Ha már a kiadó úgy
döntött (és jól tette), hogy
Czóbel Minkát nem engedi át
a teljes elfeledettségnek (és
nem a verseibôl válogatott),
akár ezeket az ismeretlen em-
lékezéseket is fölfedezhette
volna...

Nyerges András

Kôrösi Zoltán: Orrocskák 
Mesék a városról
(nagy-budapesti-szerelmes-regény)
(Palatinus Kiadó) 

A szerzô fantáziája szabadon
szárnyal. A testes, vaskos re-
gény telis-tele van megejtô,
iróniával átitatott vagy naiv
bájjal átszôtt kerekded történe-
tekkel, amelyek lazán indáz-
nak egymásba, az idôsíkok sû-
rûn változnak közben, új és új
szereplôk bukkannak fel a mû
lapjain, s a történelmi vagy ál-
történelmi figuráktól a mai hô-
sökig kivételesen érdekes pa-
noptikumot vonultat föl köny-
vében Kôrösi Zoltán. Példának
okáért kétszer is találkozunk e
„szerelmes regényben” a néhai
pártfôtitkárral, elôször 1956.
november 7-én hajnalban épp
Budapest fele zötykölôdik
Szolnok felôl egy szovjet tank-
konvojon, amikor is egyszer
csak megállnak, a történelmi
figura pisilni megy az árok-
partra, és mit tesz Isten, jókora
farkas támad rá. Másodszor
1989. április 12-én, a budapes-
ti Fehér Házban látjuk az elag-
gott pártvezért, ahol nevezetes
utolsó beszédét mondja, dé-
monaival viaskodva,  felszóla-
lása alatt szétrobban egy vizes-
pohár a pulpituson, majd vala-
milyen szörny támad a KB-ü-
lés résztvevôire, miközben hô-
sünk nyomtalanul eltûnik a
zûrzavarban. Idôben még ko-
rábban, történetesen 1948-
ban, a regénybeli Appel
György (ki az, ki e név viselô-
jét ismeri a mai húszas-har-
mincas generációból?) egy lan-
gyos, tavaszi éjszakán arra lesz
figyelmes, hogy nyüszítô vad-
állat riogatja a városlakókat a
Nyugati pályaudvar mögött.
Megint másutt, még mindig az
utolsó koalíciós békeévben,
május elsején Csermanek Jenô
kimegy egy fôvárosi erkélyre,
hogy kitûzze a vörös zászlót,

ám hatalmas robajjal leszakad
alatta az erkély, s a mozgalmi
férfiú ott leli halálát a romok
között. 

De ne tévesszük meg az olva-
sót: a regényben mellékszál a
történelmi (áltörténelmi) vo-
nulat, a mû epikai gerincét
kortársi epizódok alkotják, el-
sôsorban szerelmi történetek,
amelyek hol egy fiatalember
vonzalmairól, hol a város, Bu-
dapest iránti olthatatlan szere-
lemrôl szólnak. Alighanem
Kôrösi a kevesek egyike az ez-
redforduló írói közül, aki ben-
sôséges rajongással, gyengéd
érzelmekkel ír errôl a szen-
nyes, bûzös, elvadult, színes és
barbár városról: „Budapest a
boldog álmok városa, mert Bu-
dapesten nyitott szemmel ál-
modnak az emberek,  csillagok
és színes képek  lebegnek a sze-
mük elôtt, az elhúzatlan füg-
gönyökbôl fehér lepkék száll-
nak szerteszét, és a kattogó
órák ritmusához tollak suho-
gása játszik dallamot”. 

Látszólag párhuzamosan fut-
nak a regény epizódjai, mintha
nem is lenne közük egymás-
hoz, ám az ismétlôdések-is-
métlések finom és rafinált iró-
niája, az egymásra kopírozott
képek és történetek víziója
egyértelmûvé teszi, hogy a mai
regényhôs, Bárány Ádám cse-
lekedeteit, szenvedélyeit, aka-
ratát mélyen meghatározza a
kelet-európai történelem, azon
belül is a nagyváros pulzáló
élete, külsô és belsô történései.
(A fiú történetesen „bûzmérô-
nek” jelentkezik a Környezet-
gazdálkodási Intézetbe, „sza-
golgató, szimatolgató, kémle-
lôdô, kukkolgató, fürkészgetô,
szöszögô, pöszögô, szörcsögô,
orrszívó, harákoló, turházó,
szipákoló” állásba.) A felszí-
nen lázas és mozgalmas cselek-
vések zajlanak, ám a regényhô-
sök bensô  világa lassan moz-
dul el, a történetek kacskarin-
gósan tekergôznek vagy ismét-
lôdnek a sûrûn változó narra-
tív nézôpontok szerint. A szer-
zô e könyvében is bátran él va-
lóság és fikció finom egymás-
ba úsztatásával, az írói narrá-
ció gyakran mondatszerkezete-
ken belül, alig észrevehetôen
tûnik át a szereplôk dialógusa-
iba (hommàge à Tar Sándor),

különleges epikai viszonyt te-
remtve az idôhöz és a történet-
mondás módozataihoz: „Hi-
szen nem lehet abba belegon-
dolni,  miképpen rakódik egy-
másra a sok-sok idô, vagy ha
másképpen nézzük, hát nem
lehet azt megérteni, hogy csak
egy idô van, s az a megszokás-
ból is barátságot csinál.” 

Kôrösi Zoltán egy város mito-
lógiáját írja rendületlenül, mi-
ként tette azt korábbi könyvei-
ben; érzékletes és nagyerejû
történelmi víziót formál a met-
ropoliszról, amelyre bizonyos
idôpillanatokban sûrû, átlátha-
tatlan köd ereszkedik; szétter-
jed, befed mindent, s a csípôs
és hideg derengés magába nye-
li az utcákat, a nyirkos kapual-
jakat, a didergô városlakókat. A
látomás hangulatokat, életérzé-
seket elevenít meg a letûnt idô-
bôl, s a történetfüzért, a mese-
szövés ornamentikáját mind-
végig átlengi a múltba süllyedt
szocializmus édességének eny-
he és lágy iróniája. A regény
egyik jellegzetes epizódjában
két egykori munkás, mai mun-
kanélküli seftel: lerobbant
gyártelepen precízen dobozolt
Lenin-szobrokat adagolnak za-
katoló ôrlôgépbe, a masina be-
nyeli a mûanyag Lenint, s ki-
dobja a fröccsöntött Árpád fe-
jedelmet; késôbb veszélyes
hulladékot fuvaroznak a váro-
son át, ócska teherautójuk szá-
guldozás közben megcsúszik a
Hôsök  terén és csörömpölve
landol a honfoglaló vezér
bronzszobra tövében. Valami-
vel késôbb már sáros pocsolyá-
ban állnak, ássák el éppen a
mérget rejtô gyanús hordókat
valahol Mogyoród határában,
majd egyikük az otthonát vizi-
onálja, ahol minden vízben áll,
s ahonnét hamarosan el kell tá-
vozniuk. A történetek körvo-
nalai megint csak elmosódnak,
az elbeszélések kontúrjai egy-
másba úsznak, sosem tudjuk,
meddig terjed a valóság, s hol
kezdôdnek a képzelet játékai.
A szerzô ironikus létszemléle-
te, egyszerre komor és játékos
történetfilozófiája sokszoros
áttételeken át, villódzó tükör-
rendszerben mutatkozik meg
az olvasó elôtt; történetei önál-
ló életre kelnek, önállósulva el-
szabadulnak az epikai formá-

Magyar irodalom
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lásmód szigorú béklyói alól.
„Mert minden történet annyi-
féle alakban él tovább, ahá-
nyan elmesélik, s amiképpen  a
gyûlölködésben, a szerelem he-
vületében, éppen úgy a törté-
netek továbbadásában is meg-
mutatkozik az emberek termé-
szete, példának okáért elindul
a maga útján a történet, de már
egészen más érkezik meg he-
lyette...” 

A könyv kitüntetett helyén
halott férfi ül a városligeti pa-
don, nyitott szemmel mered a
városra. Nagyítóval vizsgált
megdermedt pupilláján a
rendôrnyomozó tükrözôdni
véli a bokrok közt garázdálko-
dó szörny sziluettjét, amely
megannyi bonyodalom forrása
a regényben. Utánam, olvasó
– mondhatná a szerzô Mihail
Bulgakovval. Ki másra, a kötet
befogadójára marad a feladat
eldönteni, ki mit lát itt és mi-
ért, ha lát valamit egyáltalán. 

Kovács Dezsô

Farkasházy Tivadar:
Hetedik
Budapest, 2000, Glória Kiadó,
238 oldal

Farkasházy Tivadar felült a
magas lóra. A címlapfotó ked-
véért a legendás Imperiál négy
méter magas szobrán lovagol.

A könyv megjelenése kap-
csán a matematikai érzékérôl
híres szerzô a számmisztikával
operál. 2000-ben lett volna a
herendi porcelángyárat alapí-
tó ükapja 200 éves, apja kere-
ken száz. Továbbá: ez a hete-
dik könyve, iskoláit hét külön-
bözô tanintézetben végezte,
az a bizonyos Suzuki a hete-
dik autója volt, nem beszélve
a Heti Hetesrôl, ahol épp a he-
tedik helyet foglalja el. Maga a
mû 90 nap alatt készült, szem-
ben Esterházy Péter családre-
gényével, amelyen kilenc évet
dolgozott.

Mûfaját a szerzô könyv
alakú újságként jelöli meg, az-

az regényes családfa-kutatás-
nak. A szülôk, egyéb roko-
nok, barátok, ismerôsök meg-
jelenítésén túl bô teret kapnak
a focival, lóversennyel és a ze-
nével kapcsolatos szenvedé-
lyek, különös tekintettel Wag-
nerre. A szerteágazó családfán
bôven akadnak hírességek,
gyáralapítók, különcök, író-
emberek, zenekritikus, bohé-
mek, futball- és lóverseny-
megszállottak. A szereplôk ré-
vén a szerzô felidézi a múltat,
azt a kort, amely keretet adott
életüknek.

Ebbôl a kötetbôl hangsú-
lyozottan kimaradt a napi
politika, de az aktuális utalá-
sok visszavezetik az olvasót a
jelenbe. A familiáris gyöke-
rek keresése ugyanis egy, ma
annyira frekventált kérdésre
irányítja a figyelmet: „Ki a
magyar?”

Farkasházy az olvasó fantázi-
ájára bízza ezek után annak el-
döntését, hogy keresztény, zsi-
dó, ateista, konzervatív, liberá-
lis vagy szocialista, sziléziai, li-
pótvárosi, erdélyi, monarchis-
ta, republikánus, amerikai,
spanyol vagy magyar családból
származik.

Farkasházy kutakodásait ko-
rabeli dokumentumok és fény-
képfelvételek hitelesítik.

Tausz A.

Michael Cunningham:
Otthon a világ végén
Ulpius-ház, 380 oldal, 1680 Ft

Az amerikai (USA) szerzô elô-
ször jelenik meg magyarul,
holott már tíz évvel ezelôtt
nagy sikert aratott Otthon a vi-
lág végén címû regényével. Di-
csérje a kiadó Ulpius-ház éber-
ségét, hogy fölvállalta a közre-
adást. Cunningham-et az a
nyilvánvaló szándék vezette,
hogy Kerouac Úton-jának a
párdarabját írja meg, mintegy

a beat-nemzedék életérzésével
feleselve. A hatvanas évek
nagy nemzedéke úgy lázadt a
társadalmi konvenciókkal
szemben, hogy állandó élet-
formának tekintette az ideigle-
nességet: nagyvárosi nomádok
módjára élt, stabil családi, köz-
igazgatási egységek helyett al-
kalmi, szakadatlanul átalakuló
közösségekben, a megélhetés
és bûnözés közötti mesgyén.

Harminc évvel késôbb Cun-
ningham látja, hogy az öreg
bitnikek szánalmas alakokká
ráncosodtak, egy részük koldu-
ló csöves, mások kempingvá-
rosok lébecoló polgárai. Láza-
dásuk zsákutcába vezetett, de
hozott pozitívumokat is, mert
újraértékelte az emberi kapcso-
latokat. E regény megkísérli,
hogy bemutasson egy beat-
nemzedék utáni családi cso-
portosulást, ám mégis úgy,
hogy az állandó otthon létjo-
gosultságát igazolja. A szándék
szép, az író ügyes, az utópiát
látványosan képes beleoperál-
ni a valóságba. Kreál tehát egy
családot, amit egy homoszexu-
ális férfi, egy biszexuális nô és
egy szexuálisan közömbös fér-
fi alkot. Együttlétük alapja,
hogy nem kell alakoskodniuk
egymás elôtt. Ôszinteségük,
gyöngédségük oly erôs, hogy
egészen kivételes áldozatokat
is meghoznak egymásért: Bob-
by teherbe ejti a gyermekre só-
várgó Clairt, Clair ápolja Jona-
than AIDS-es barátját, a Clair
örökségébôl, Bobby munkájá-
val kialakított világvégi ház-
ban Jonathan végre felnôtté
válik és szétszórja apja hamva-
it. Hármójuk otthonteremtô
szeretete olyan erôs, hogy még
azt is megengedi, hogy kilépje-
nek a nagyvilágba. Bobby ôrzi
a házat, hogy legyen hova a
többieknek visszatérni. Cun-
ningham ügyesen szövi egybe
mindazt, amit az Egyesült Ál-
lamok magát felvilágosultnak
tartó polgára értéknek vall: a
gyenge drogok mértéktartó fo-

gyasztásától a család szentsé-
gén át a szexuális felvilágosult-
ságig és AIDS-esek iránti irgal-
masságig minden terítékre ke-
rül, de hôseink véletlenül sem
lesznek narkománok, önzô
szeretôk, apagyilkosságról fan-
táziáló kamaszok, vagy akár
csak betegápolás közben ök-
lendezôk. Ôk rendületlenül
nyíltak, ôszinték, egymás sajá-
tosságait tolerálók. A bizonyí-
tandó tézis fennköltsége
annyira fontos a szerzônek,
hogy lemond íróként a legiz-
galmasabb kapcsolatok, folya-
matok ábrázolásáról: a már ki-
lencévesen narkózó Bobby
honnan szerzi a pénzt szenve-
délye kielégítésére? És honnan
az akaraterôt, hogy nem lesz
állandó drogélvezô? Hogyan
válik az ábrándos-önzô vidéki
fiúcska, Jonathan sikeres New-
York-i újságíróvá? Clair és Jo-
nathan között miként alakult
ki a tabukat nem ismerô barát-
ság? Miként lehetséges, hogy a
külvilággal soha komolyan
nem ütközô figurák nem me-
rengenek el azon, hogy sza-
badságuk alapja egy olyan va-
gyoni biztonság, amiért az ég-
világon semmi erôfeszítést
nem kellett tenniük?

Cunningham divatosan iz-
galmas kérdéseket vet fel és
lektürszintû válaszokat ad szó-
rakozást keresô, felületes olva-
sóknak. Nyilván ez a jó út a
kasszasiker felé, de Kerouac et-
tôl nincs megcáfolva. A fordí-
tás Totisz András munkája: ál-
talában jó érzékkel adja vissza
a szerzô hangnemét. Kár, hogy
az utolsó harmadra elfárad, és
szövegében megszaporodnak
a magyarul értelmezhetetlen
mondatok. (Például: „Tehenek
teszik a maguk dolgát, kitartó-
an, mint maga a történelem”).
A jó érzékkel válogató kiadó
saját munkáját tisztelné meg,
ha kontrollszerkesztôket is al-
kalmazna, és a fordító nevét
nem rejtené a kolofonba.

–kes

Külföldi irodalom
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Seamus Deane:
Nyughatatlan ír lelkek
Helikon Kiadó, 250 oldal,
1480 Ft

A borítón árnyékos, két oldalt
falakkal határolt lépcsô látha-
tó, mely minden bizonnyal ve-
zet valahova, de nem tudjuk,
hova. A könyvben egy kisfiú
érik felnôtté, s akárha ezen a
lépcsôn, lépésrôl lépésre ara-
szol. Nem látja az út végét,
minduntalan falakba ütközik.
Saját életére próbál magyará-
zatot találni, ehhez azonban
családjának féltve ôrzött titkát
kell megfejtenie. Kérdez, és
nem kap feleletet. Tudakol, és
pofon csattan. Elejtett meg-
jegyzésekbôl, a nagyapa halá-
los ágyán elmondott delíriu-
mos félszavakból, végsô elke-
seredésben tett elszólásokból
igyekszik összerakni egy darab-
jaira tört képet. 

Mindez konfliktusokkal teli
helyen és idôben történik, Íror-
szágban, az 1940-es, ’50-es évek-
ben. De nem elvont társadalmi-
politikai feszültségekrôl ad szá-
mot a regény, hanem egy olyan
világról, amelyben a múltból
eredô indulatok, a személyes
bosszú, a nemzedékeken át
öröklôdô elátkozottság irányít
életeket. Ahol összefonódik
árulás és szerelem. A könyv
szerkezetileg is a fiú tapogatózá-
sát, az erôszakosan megszakí-
tott és minduntalan újra nekiló-
duló folyamatokat követi: rö-
vid, 3–4 oldalas fejezetekbôl,
tulajdonképpen dramatikus je-
lenetekbôl építkezik. Egy léleg-
zetre elmondott történetek sor-
jáznak, s olykor elvágódik a me-
se vagy kifullad a mesélô.

Szomorú ez a könyv, és szép.
Szerepel benne egy anya, akit
felemészt a hallgatás. Egy apa,
aki a végsôkig becsületes, s azt
hiszi, mindent tud. Egy fészek-
alja gyerek, akik semmit sem
tudnak, és köztük egy, aki
mindent tudni akar. Mind-
egyikük azt hiszi, ô viszi a vál-

lán a család terhét, mindegyi-
ket a jó szándék vezérli, ami-
kor beszél vagy hallgat, s épp
ezért olyan elviselhetetlen az
elnyúló szenvedés. Nyughatat-
lan lelkek, akik szeretnek és
gyûlölnek. Élnek.

oil

Köblös–Süttô–Szende:
Magyar békeszerzôdések
1000–1526
Jókai Mór Városi Könyvtár
kiadása, 287 oldal, 2000 Ft

Eddig jóformán fel sem tûnt
nekünk, hogy a történelembôl
leginkább a háborúk történetét
ismerjük. Holott a leghosszabb
háborúskodás is idôvel valami-
féle békekötésbe torkollik. A
békeszerzôdések szövege azon-
ban, különösen pedig a közép-
kort illetôen, vagy teljességgel
kiadatlan, vagy szinte hozzá-
férhetetlen, mert pár száz esz-
tendôs forráskiadásokban la-
pul. Köblös Józsefnek, Süttô
Szilárdnak és Szende Katalin-
nak már az elgondolása is reve-
láció: úgy döntöttek, hogy
összegyûjtik, lefordítják, ma-
gyarázatokkal látják el és elôz-
ményekkel, háttérrel, minden
egyéb tudnivalóval együtt
megjelentetik a honfoglalástól
Mohácsig terjedô történelmi
kor békeszerzôdéseit. Persze,
még ennyi lelkesedéssel, hoz-
záértéssel és szakmai ügybuz-
galommal is olykor áthághatat-
lan akadályokba ütköznek.
Számos perdöntô dokumen-
tum elveszett ugyanis. Vagy:
nincs meg maga a szerzôdés,
legfeljebb a korabeli krónikák
egyetlen mondatnyi utalása lel-
hetô fel, mint például a 927.
évi békét illetôen, ahol a szer-
zôk teljes oldalnyi háttérma-
gyarázatát a Regensburgi Év-
könyv szûkszavú bejegyzése
követi: „Arnulf békét köt a ma-
gyarokkal”. Ennyi. Késôbb per-

sze, mint minden, ez is meg-
változik. 1479-ben például Má-
tyás és Ulászló Olmützben
már olyan, minden részletre ki-
terjedô békeszerzôdést kötött,
hogy még azt is kölcsönösen
belefoglalták: a pénzösszegek
kifizetése a Skalitz és Strassnitz
közötti „nyílt mezôn legyen”,
és a kijelölt fôpapok, bárók
„egymásnak kölcsönösen és
becsületesen ígérjék meg, hogy
ezen ügyletet csalárdság és ha-
misság nélkül fogják lebonyolí-
tani...” Képzeljük el, milyenek
lehettek a tizenötödik század
végi közállapotok, ha ezt kü-
lön passzusban kellett kikötni!

Milyenek? Éppen mint a
maiak.

Nyerges András

Magyarország az elsô
világháborúban
Lexikon A–Zs
Fôszerkesztô: Szíjj Jolán
Petit Real Könyvkiadó
848 oldal, 4500 Ft

Az 1945 késô tavaszán véget
ért II. világháború még so-
kunknak személyes élménye
volt. Ugyanez nem mondható
el az immár 82 éve befejezô-
dött 1914–18-as I. világhábo-
rúról, melynek krónikáját ma
már csak publikált visszaemlé-
kezésekbôl, történelmi forrá-
sokon alapuló szakmunkákból
és tankönyvekbôl ismerhetjük
meg. E kiadványok sorában
joggal pályázhat kiemelt hely-
re a Petit Real Könyvkiadó
újonnan megjelent szaklexiko-
na, amely nívós kutatóhelyek
és neves szakemberek kollektív
munkájának gyümölcse. Az ál-
taluk elvégzett munka nagysá-
gát jól érzékeltetik a lexikon
tartalmi és terjedelmi jellem-
zôi: a 848 nyomott oldalt tar-
talmazó kézikönyv háromne-
gyedét 1664 ábécérendbe so-
rolt szócikk tölti ki, ezek képe-
zik a kiadvány törzsanyagát,
amelyet bôséges ajánló bibli-
ográfia, részletes kronológia és

csaknem félszáz táblázat kö-
vet, míg az egyes szócikkeket
37 térkép és vázlat, 33 rajz, va-
lamint 312, a Hadtörténeti
Múzeum fotóarchívumából
válogatott fénykép illusztrálja.

A tudományos igénnyel ké-
szült munka felöleli az I. világ-
háborúval kapcsolatos politikai
és hadtörténeti események tel-
jes körét, számbaveszi a kor-
szak politikai intézményeit,
pártjait és fegyveres erôit, tág
teret szentel a világháború me-
netében jelentôs szerepet betöl-
tô személyeknek (uralkodók,
politikusok, hadvezérek, diplo-
maták, fegyver-konstruktôrök
stb.), részletesen ismerteti az al-
kalmazott haditechnikát és szá-
mos más olyan adatot és törté-
nést, nemzetközi kitekintésben
is, amelynek ismerete nélkülöz-
hetetlen az Osztrák–Magyar
Monarchián belüli Magyaror-
szág helyzetének és szerepének
megítéléséhez az I. világhábo-
rúban. A lexikon kitekintést
nyújt a világháborút megelôzô
és közvetlenül követô esemé-
nyekre is, így feldolgozza a tör-
ténelmi Magyarország össze-
omlását, az 1918–19-es forra-
dalmakat és a Horthy kor-
mányzó nevével fémjelzett kor-
szak bevezetô két esztendejét.
A lexikon 30–35 százalékban
új, Magyarországon még nem
publikált adatokat és esemé-
nyeket tartalmaz, illetôleg hely-
reigazít korábban tévesen is-
mert tényeket, fennmaradó há-
nyadában pedig az eddig is tu-
dott ismeretanyagot rendszere-
zi. Érdekesnek tûnik a „világhá-
ború” szócikkben felvetett és
bizonyítani igyekezett elmélet,
mely szerint a 20. században
tulajdonképpen csak egy világ-
háború volt, s ez három sza-
kaszban zajlott: kitört 1914-
ben, követte 1918–19-tôl egy
hosszabb fegyverszünet, majd
az újjáéledô ellentétek 1939–45
között ismét fegyveres konflik-
tusba torkollottak.

Tasnádi András

K Ö N Y V A J Á N L Ó

Történelem
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Megrendelés

Igen, szeretnék tájékozott lenni a régiségek világában, emiatt megrendelem a Magyar Könyvgyûjtô c. újságot a 2001. évre
(10 lapszám) 4400 Ft elôfizetési díjért.
Igen, vállalom, hogy megrendelésem alapján az elsô számot és a számlát utánvéttel kapom meg, az elôfizetési díjat és
a postaköltséget a kézbesítônek kifizetem.
Kérem, küldjék el a Magyar Könyvgyûjtô elsô számát postán, utánvétellel.

NÉV……………………………………………………………………………………………..

CÍM……………………………………………………………………………………………..

INDUL A MAGYAR KÖNYVGYÛJTÔ
Kizárólag elôfizetôknek

JANUÁR 30-ÁN megjelenik a
Magyar Könyvgyûjtô elsô évfolya-
mának elsô száma, és ezzel megva-
lósul a Könyvhét szerkesztôségé-
nek és kiadójának régi terve. 
Lapunk a könyvgyûjtôknek kíván
igényes, színvonalas újságcikkek-
ben, interjúkban beszámolni a ré-
gi könyvek keresletérôl-kínálatá-
ról, hagyományos és új gyûjtôi te-
matikákról, könyvritkaságokról,
közismert és neves gyûjtôkrôl és
gyûjteményekrôl, antikvár aukci-
ókról, egyedi, számozott, bibliofil
kiadványokról, mûvészi kivitelû
újdonságokról, a régi könyvek ke-
zelésének, tárolásának, restaurálá-
sának kérdéseirôl, jogi és gazdasá-
gi hátterérôl, egyes könyvek és
könyvkiadók történetérôl, az an-
tikvárius szakma híreirôl, és nem
utolsósorban a régi és kevésbé régi
könyvek árának alakulásáról, vala-
mint az azt alakító tényezôkrôl.

ÍZELÍTÔ AZ ELSÔ, JANUÁR 30-AI SZÁMUNK TARTALMÁBÓL:

– Del Medico Imre beszél magáról és kedves könyveirôl
– A Thúróczy Krónika könyvtörténete
– Az antikváriusok doyenje: Fehér Alajos portréja
– Hogyan alakultak az árak a decemberi könyvaukciókon?
– A régi könyvek külföldre vitelének jogszabályairól
– A könyvrestaurálásról: a gyakorló restaurátor 
– A bagoly, mint az antikváriumok totemállata
– Az ex libris története
– Habent sua fata libelli. Nyerges András írása
– Könyvmûvészet, tipográfia: Szántó Tibor könyvérôl
– A régiségpiac változásai – interjú Ifj. Újváry Gáborral
– Elsô számunktól kezdve folytatásokban közöljük az

antikvár könyvek irányárjegyzékét ábécé sorrendben
a „Z–Zs” betûig, azt követôen pedig a kiegészítéseket és
az árkorrekciókat tesszük közzé folyamatosan.

A Magyar Könyvgyûjtôt kizárólag elôfizetés útján terjesztjük, nem lehet majd
újságos pavilonban, könyvesboltban, antikváriumban vagy bárhol máshol
megvásárolni, csak elôfizetôink exkluzív köre számára lesz hozzáférhetô. 

A LAP MÁSODIK SZÁMA FEBRUÁR VÉGÉN JELENIK MEG.

Magyar Könyvgyûjtô 
Formátum: A/4
Terjedelem: 28 oldal
Borító: színes fóliázott
Belsô oldalak: egy szín 

A Magyar Könyvgyûjtô 2001. januárjától jelenik meg, évente 10 alkalommal,
a 10 szám elôfizetési díja 4400 Ft.

Megrendelhetô a kiadó címén az alábbi megrendelôszelvény visszaküldésével
(levélben vagy faxon):
Kiss József Könyvkiadó 1114 Budapest, Kanizsai utca 41. Telefon/fax: 466-0703
A megrendeléseket postán, utánvéttel teljesítjük, az utánvét összege az elôfizeté-
si díj + postaköltség, a teljes összegrôl számlánkat a küldeményhez mellékeljük. 

Címlapterv
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A

"A bajnok ébred" – hôsköltemények.
Válogatás. Unikornis.(A magyar köl-
tészet kincsestára 92.) 
ISBN: 963-427-413-7 kötött: 2900 Ft 

Abu-Sharif, Bassam – Mahnaimi,
Uzi: Barátom az ellenségem. Tiara 
ISBN: 963-00-5219-9 kötött: 1596 Ft 

Ágh István: Ahogy a vers mibennünk.
Széphalom Kvmûhely. 
ISBN: 963-9028-89-4 fûzött: 1600 Ft 

A Kárpát-medence néprajzi kincsei.
Nemz. Tankvk. 
ISBN: 963-19-1138-1 kötött: 8500 Ft 

Állatkerti kalandok. Egmont Hungary. 
ISBN: 963-627-523-8 fûzött: 248 Ft 

Almond, David: Szárnyak titka. Eg-
mont Hungary. 
ISBN: 963-627-499-1 kötött: 999 Ft 

A madárember. Mai portugál elbeszé-
lôk. Íbisz.(Portugál mûhely 15.) 
ISBN: 963-9294-04-7 fûzött: 1100 Ft 

Angelusz Róbert: A láthatóság görbe
tükrei. Társadalomoptikai tanulmá-
nyok. Új Mandátum.(Nagyítás / szo-
ciológiai könyvek 34.) 
ISBN: 963-9336-08-4 fûzött: 1900 Ft 

Anglia futballtörténete, 1888–1999.
Stadion.(Stadion Hungary Issue 1.) 
ISBN: 963-00-3401-8 kötött: 2000 Ft 

A performance-mûvészet. Artpool –
Balassi – Tartóshullám Kv. (Források
a XX. század mûvészetéhez) 
ISBN: 963-506-373-3 fûzött: 1800 Ft 

Arany János: Arany János balladái Zi-
chy Mihály illusztrációival. Multimé-
dia CD-ROM. CD Dealer Multimédia
K. 
5900 Ft 

Arendt, Hannah: Eichmann Jeruzsá-
lemben. Tudósítás a gonosz banali-
tásáról. Osiris.(Osiris könyvtár.) 
ISBN: 963-379-906-6 fûzött: 1580 Ft 

Arnold, Nick: Bogaras rovarok és
egyéb rondaságok. Egmont Hunga-
ry. (Rettentô tudomány) 
ISBN: 963-627-527-0 fûzött: 698 Ft 

Arnold, Nick: Gyilkos gyomok. Eg-

mont Hungary.(Rettentô tudomány) 
ISBN: 963-627-526-2 fûzött: 698 Ft 

Árnyék a napsütésben. Hunyady
Sándor, 1890–1942: elbeszélései,
tárcái, karcolatai, valamint doku-
mentumok, visszaemlékezések. Jö-
vendô K. (Múlt a jövendôben) 
ISBN: 963-8582-97-9 kötött: 2950 Ft 

Árva László – Varga László: Rákóczi-
szabadságharc. Multimédiás tan-
eszköz [CD-ROM]. Hódtói Ált. Isk.
és Gimn. Regionális Multimédia
Közp. 
5600 Ft 

Autó a fa tetején. Egmont Hungary. 
ISBN: 963-627-522-X fûzött: 248 Ft 

Az állatvilág kalendáriuma. Reader's
Digest K. 
ISBN: 963-8475-47-1 kötött: 7990 Ft 

Az Alpok legjobb síterepei. [Francia-
ország, Ausztria, Olaszország,
Svájc, Szlovénia]. Rainbow-Slide K. 
ISBN: 963-00-4962-7 fûzött: 1690 Ft 

Az Európai Unió évkönyve.
(1999/2000) DHV Magyarország –
Osiris. (Magyarország az Európai
Unióban / zsebkönyvek) 
ISBN: 963-379-954-6 fûzött: 2800 Ft 

Az Univerzum története [CD-ROM].
Typotex – CD Dealer Multimédia K. 
ISBN: 963-9132-69-1 8400 Ft 

B

Badzsan, Mah-gar: Szomjazó lótusz
[CD-ROM]. Lelki dallamok az örök-
kévaló dícsérete: ó-ind dalok
szanszkrit, bengáli és magyar nyel-
ven. Mandala Véda. 
2679 Ft 

Bagóné Obrusánszki Monika: Herbál-
asztrológia. Kávé K. 
ISBN: 963-9169-29-3 fûzött: 1690 Ft 

Bajczi Tünde – Kerekes Zsolt: Angol
nyelv kezdôtôl az alapfokú nyelv-
vizsgáig 1–2. [hangkazetta]. Pagina-
rum – Librotrade.(Paginarum nyelv-
könyvek – vizsgázóknak sorozat) 
2777 Ft 

Bánlaki Viktor: Vörös galamb. Anno. 

ISBN: 963-375-147-0 fûzött: 675 Ft 
Barátságos Windows. Háttérképek,

ikonok, képernyôkímélôk, animált
gifek: oktató, ismeretterjesztô CD-
ROM. Market Imvest.(Software mû-
hely 1.) 
2900 Ft 

Bartók Béla: A Kékszakállú herceg
vára. Kétnyelvû operaszövegkönyv.
Eötvös J. Kvk.(Kétnyelvû operaszö-
vegkönyvek 2.) 
ISBN: 963-9316-04-0 fûzött: 467 Ft 

Bausch. OSZMI. 
ISBN: 963-9000-13-2 fûzött: 850 Ft 

Beethoven, Ludwig van: Fidelio. Két-
nyelvû operaszövegkönyv. Eötvös J.
Kvk. (Kétnyelvû operaszövegköny-
vek 1.) 
ISBN: 963-9316-03-2 fûzött: 523 Ft 

Békés megye. Közép-Békés. Közép-
Békés small region: Közép-Békés
Kleinregion. 3/1. 
ISBN: 963-9089-79-6 kötött: 2300 Ft 

Bendász István: Öt év a szögesdrót
mögött. Egy kárpátaljai pap a Gulag
munkatáboraiban. 2. bôv. kiad.,
Lámpás. 
ISBN: 967-7593-47-0 fûzött: 1344 Ft 

Benzoni, Juliette: Államtitok. 2. A vá-
sárcsarnokok királya. Geopen.. 
ISBN: 963-9093-26-2 fûzött: 1190 Ft 

Bereti Gábor: Egy szerep elôélete.
Felsômagyarország K. 
ISBN: 963-9280-31-3 fûzött: 750 Ft 

Besnyi Erika – Huszár Márta: Enter-
teen. 3. Student's book. Nemz. Tan-
könyvk. 
ISBN: 963-19-1117-9 fûzött: 1260 Ft 

Besnyi Erika – Huszár Márta: Enter-
teen. 3. Workbook. Nemz. Tan-
könyvk.
ISBN: 963-19-1185-3 fûzött: 590 Ft 

Bettelheim, Bruno: Az elég jó szülô.
Könyv a gyermeknevelésrôl. Cartafi-
lus. 
ISBN: 963-9303-14-3 kötött: 2600 Ft 

Bíró Mária, T.: Pannonia csontmûvé-
szete. Enciklopédia.(Moyseion 3.) 
ISBN: 963-8477-50-4 fûzött: 1200 Ft 

Blasz Ede: A zsidó házasélet törvé-
nyei. Makkabi. 
ISBN: 963-7475-56-7 fûzött: 715 Ft 

Bocsor István. OPKM.(Tudós tanárok
– tanár tudósok) 
ISBN: 963-7644-97-0 fûzött: 500 Ft 

Bokkon István: AutoCAD programo-
zás. AutoLISP, VisualLISP. CADvi-
lág. 
ISBN: 963-8605-3-2 fûzött: 8000 Ft 

Böô István: Önök kérdezték... szar-
vasmarha. Mezôgazd. Szaktudás K. 
ISBN: 963-356-312-7 fûzött: 1680 Ft 

Bornemissza Zsigmond: Microsoft
PowerPoint 97. Oktatási segéd-
anyag. [Szalay Kvk.]. 
ISBN: 963-237-081-3 fûzött: 750 Ft 

Bornemissza Zsigmond: Microsoft
Windows 95-98. oktatási segéd-
anyag. [Szalay Kvk.] 
ISBN: 963-237-080-5 fûzött: 750 Ft 

Borsányi András: A három pillér. Kö-
zép-Kelet-Európa átalakulása és a
magyar külpolitika változása. Bona-
L. 
ISBN: 963-00-5213-X fûzött: 1890 Ft 

Borsos Balázs: Vadészakról vadnyu-
gatra. Osiris. 
ISBN: 963-389-011-X fûzött: 1600 Ft 

Brickner Balázs: Reneszánsz. Kisre-
gények. Kráter Mûhely Egyes. (Fe-
kete-piros füzetek) 
ISBN: 963-7583-78-5 fûzött: 800 Ft 

Budapest városrészei. 20. Nagy Or-
bán: Pesterzsébet XX. kerület. CE-
BA- Hungary.
ISBN: 963-9089-70-2 kötött: 2000 Ft 

Buksi. Alexandra. 
ISBN: 963-367-760-2 kötött: 999 Ft 

buSzabó Dezsô: Már csak a szelek
énekelnek. Versek. Kráter Mûhely
Egyes.
ISBN: 963-9195-35-9 fûzött: 720 Ft 

Buvári Márta: Józan polgári ésszel.
Erasmus 2000 BT. 
ISBN: 963-03-9406-5 fûzött: 467 Ft 

C

Chaitow, Leon: Holisztikus fájdalom-

Meg jelent könyvek
2000. december 15. – 2001. január 11.

ELÔFIZETÉSI FELHÍVÁS

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

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

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

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

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

A Könyvhetet megrendelheti
a szerkesztôség címén:

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

vagy faxon a 466-0703 telefonszámon.

A MINI-ESSZÉ PÁLYÁZATRÓL

Az Argumentum Könyvkiadó és a Könyvhét szerkesztôsége
mini-esszé pályázatának díjait a Fészek klubban (1073 Buda-
pest, Kertész u. 36., Kertész utca-Dob utca sarka) február 2-
án, pénteken este a 19 órakor kezdôdô „Apák és fiúk” címû
irodalmi esten adja át a zsûri: Hegedôs Mária szerkesztô, Láng
József, az Argumentum igazgatója, Kiss József, a Könyvhét fô-
szerkesztôje. A díjazottak levélben kapják meg az értesítést és
a tiszteletjegyet az estre, amelyen a vitaindító elôadást
Vekerdy Tamás pszichológus, író tartja, megszólal
Janikovszky Éva író, Szigethy András író, publicista, valamint
Bitó László, az Izsák trilógia eddig megjelent két mûvének
szerzôje. Koltai János és Vicián Ottó részletet mutat be az
„Ábrahám és Izsák” Madách Stúdióban játszott színpadi vál-
tozatából. Az est házigazdája Havas Judit.
A pályázat eredményét a Könyvhét következô száma közli. 



24

csillapítás. Izületi, izom- és egyéb
fájdalmak enyhítése mellékhatások
nélkül: [az antibiotikummentes fájda-
lomcsillapítás természetes, önállóan
is alkalmazható módszerei]. Bioe-
nergetic. 
ISBN: 963-9343-09-9 fûzött: 1400 Ft 

Cirmi. Alexandra. 
ISBN: 963-367-759-9 kötött: 999 Ft 

Clement, Brian R. – DiGeronimo,
Theresa Foy: Élô ételek az egészsé-
gért. A nyers növényi konyha titkai a
fiatalság megôrzéséhez, és az
egészség helyreállításához. Manda-
la Véda. 
ISBN: 963-86122-0-7 fûzött: 1490 Ft 

Coleman, Michael: Kiszámíthatatlan
számítógépek. Egmont Hungary.
(Tudástár) 
ISBN: 963-627-468-1 fûzött: 698 Ft 

Ctvrtek, Václav: Pajzán mesék. Kor-
ma Könyvek.(Bohemia kiskönyvtár) 
ISBN: 963-00-2950-2 fûzött: 1500 Ft 

Cs

Cseke Péter: Láthatatlan emlékmû-
vek. Erdélyi variációk nyelv és lélek
szövetségre, 1970–2000. Felsôma-
gyarország K. 
ISBN: 963-9280-17-8 fûzött: 1100 Ft 

Csibike. Alexandra. 
ISBN: 963-367-762-9 kötött: 999 Ft 

Csíki székely krónika. M. Ház.(Ma-
gyar Ház könyvek) 
ISBN: 963-86089-2-7 fûzött: 1480 Ft 

Csikós Attila: Szemenszedett Hazug-
ság. Tizenegy történet Párizsban, az
ôszrôl, szerelemrôl és egyéb lehetô-
ségekrôl.... Signus. 
ISBN: 963-85379-5-7 fûzött: 900 Ft 

D

Dávid Katalin Zsuzsanna – Curley,
David P.: 1000 angol tesztkérdés.
Maxim K. 
ISBN: 963-86130-1-7 fûzött: 1650 Ft 

Dawidowicz, Lucy S.: Háború a zsi-
dók ellen, 1933-1945. Múlt és Jövô
K. 
ISBN: 963-9171-55-7 fûzött: 2980 Ft 

Deary, Terry: Ádáz Aztékok. Egmont
Hungary.(Rrrettentô töri) 
ISBN: 963-627-347-2 fûzött: 618 Ft 

Deary, Terry: Nyavalyás középkor. Eg-
mont Hungary.(Rettentô töri) 
ISBN: 963-627-348-0 fûzött: 618 Ft 

Dénes Tamás: Real Madrid. Aréna
2000.(Stadion könyvtár 7.) 
ISBN: 963-85967-9-1 fûzött: 1990 Ft 

Dénes Tamás: Rivaldo és az aranylab-
da csillagai. Aréna 2000. (Stadion
könyvtár 6.) 
ISBN: 963-85967-4-0 fûzött: 1490 Ft 

Dienes Eszter: Holdvirágzás. Felsô-
magyarország K. 
ISBN: 963-9280-19-4 fûzött: 550 Ft 

Disney, Walt: Aladár és a lemurok. Eg-
mont Hungary.(Mini sorozat 8.) 
ISBN: 963-627-529-7 fûzött: 248 Ft 

Disney, Walt: Dínó. Egmont Hungary.
(Klasszikus Walt Disney mesék 30.) 
ISBN: 963-627-528-9 kötött: 1945 Ft 

Disney, Walt: Legelsô meséim Mici-
mackóról. Mesék cseperedô gyere-
keknek. Egmont Hungary. 
ISBN: 963-627-532-7 kötött: 3399 Ft 

Domonkos László: A Kárpátok meny-
asszonya. Közdok. 
ISBN: 963-552-347-5 fûzött: 784 Ft 

Dunbar, Nicholas: A talált pénz. Egy
pénztár tündöklése és bukása: a
pénzpiacok természetrajza. Panem.
New York [etc.], Wiley & Sons.(Pa-
nem modern gazdasági ismeretek) 
ISBN: 963-545-284-5 kötött: 4900 Ft 

E

Életmódunkkal a környezetünkért. A
hulladékkezelés története. FPI. (Te-
lepülési környezetvédelem) 
ISBN: 963-501-180-6 fûzött: 750 Ft 

Eleven örökség. Régi magyar háziál-
latok. Agroinform K. és Ny. 
ISBN: 963-502-720-6 kötött: 5600 Ft 

Entre esthétisme et avant-gardes.
Universitas. 
ISBN: 963-9104-46-9 fûzött: 1950 Ft 

Érdi Péter: Teremtett valóság. Váloga-
tott írások. Typotex. 
ISBN: 963-9132-82-9 fûzött: 1750 Ft 

Érettségi tételek történelembôl,
1851–1949. OPKM. 
ISBN: 963-7644-94-6 fûzött: 500 Ft 

Erkel Ferenc: Bánk bán. Kétnyelvû
operaszövegkönyv. Eötvös J. Kvk.
(Kétnyelvû operaszövegkönyvek 3.) 
ISBN: 963-9316-05-9 fûzött: 691 Ft 

EURO 2000. [A 11. labdarúgó Európa-
bajnokság könyve]. Aréna 2000. 
ISBN: 963-85967-5-9 kötött: 3490 Ft 

Európa és Magyarország Szent Ist-
ván korában. Önkormányzat. (Dél-
alföldi évszázadok) 
ISBN: 963-7193-29-4 kötött: 3200 Ft 

Európa szótár = Europe dictionary.
Hungarian – English = angol – ma-
gyar: CD-ROM. Kossuth – Nyelvex
Kft. 
ISBN: 963-09-4211-9 3990 Ft 

F

Fear not the bird...!. Whether yellow
or black: tananyag angol szóbeli
nyelvvizsgákhoz: 2. jav. kiad. Pano-
ráma Nyelvstúdió. (Nyelvkönyvek
sorozat) 
ISBN: 963-7748-17-2 fûzött: 2996 Ft kazet-
tával 

Fecske Csaba: Halpénzen vett világ.
Felsômagyarország K. 
ISBN: 963-9280-18-6 kötött: 500 Ft 

Fináczy Ernô: Fináczy Ernô.
OPKM.(Tudós tanárok – tanár tudó-
sok) 
ISBN: 963-7644-98-9 fûzött: 500 Ft 

Földi Pál: A történelem nagy csatái:
Napoleon Moszkva alatt. Anno. 
ISBN: 963-375-144-6 fûzött: 450 Ft 

Földvári György: Siófok – Tihany –
Balatonfüred. 1. mese. 
ISBN: 963-00-3949-4 kötött: 1390 Ft 

Fôzy István: Nopcsa báró és a Kárpát-
medence dinoszauruszai. A Magya-
rosaurus dacus és a többiek. Alfadat-
press. 
ISBN: 963-81032-4-8 kötött: 2900 Ft 

Freud, Sigmund – Ferenczi Sándor:
1908–1911. (I/1. köt.) ,
ISBN: 963-85809-7-6 kötött: 4200 Ft 

Friedman Dénes: A zsidó történelem
és irodalom kis tükre. Makkabi. 
ISBN: 963-7475-55-9 fûzött: 2143 Ft 

Frigyes, János, B.: A képzelet energi-
ája.
ISBN: 963-85781-8-1 fûzött: 896 Ft 

G

Gáli József: A hét bölcsô fája. Váloga-

tott mesék. Egyházfórum. (Egyház-
fórum gyermekkönyvei) 
ISBN: 963-815-622-8 kötött: 1600 Ft 

Gallmann, Kuki: Álom Afrikáról. Ulpi-
us-ház.(Fekete tulipán könyvek) 
ISBN: 963-9348-11-2 fûzött: 1980 Ft 

Garai István: A jó pásztor nyugovóra
tér. Szerzô. 
ISBN: 963-640-873-4 fûzött: 2500 Ft 

Garami László: Legféltettebb termé-
szeti értékeink. Magyarország
összes nemzeti parkja, természetvé-
delmi és védelemre elôkészített terü-
letei: multimédia CD-ROM., Market
Imvest. 
5900 Ft 

Gárdonyi Géza: Eclipse of the Cres-
cent Moon. 5. ed. Corvina. 
ISBN: 963-13-4656-X kötött: 2200 Ft 

Goldstein Imre: Novemberi tavasz.
Múlt és Jövô K. 
ISBN: 963-9171-54-9 fûzött: 1650 Ft 

Gryphius, Andreas: A porszem és a
Minden. Andreas Gryphius 141 iste-
nes szonettje. Kálvin. 
ISBN: 963-300-855-7 fûzött: 350 Ft 

Gy

Gyerekjátékok. Logikai és ügyességi
játékok gyûjteménye: shareware,
freeware [CD-ROM]. Market Im-
vest.(Software mûhely 2.) 
2900 Ft 

Gyermekfoglalkozások. Megyei és
Városi Könyvtár (Kaposvár). (Somo-
gyi gyermekkönyvtárosok útmutató-
ja) 
ISBN: 963-7273-41-7 fûzött: 1100 Ft 

H

Haas György: Diktatúrák árnyékában.
Tildy Zoltán élete. Magyar Napló K. 
ISBN: 963-00-4245-2 kötött: 2800 Ft 

Hankovszky Béla – Kerny Terézia –
Móser Zoltán: Ave Rex Ladislau.
Kairosz. 
ISBN: 963-9302-46-5 kötött: 3600 Ft 

Hann Ferenc: Jószay Zsolt. B-Huma-
nits. (Kortárs magyar képzômûvé-
szet) 
ISBN: 963-00-2759-3 fûzött: 1500 Ft 

Hápika. Alexandra. 
ISBN: 963-367-761-0 kötött: 999 Ft 

Haralyi László: Angol – magyar , ma-
gyar – angol katonai mûszaki szótár.
HM Logisztikai Ig. 
ISBN: 963-00-3195-7 fûzött: 3333 Ft 

Hargitai György: Sütemények, torták,
édességek 2. Könyvkuckó.(Príma
szakács sorozat) 
ISBN: 963-9265-21-1 fûzött: 475 Ft 

Harkály Emil Elemér: Glóriás angyal-
kák. Felsômagyarország K. 
ISBN: 963-9280-23-2 fûzött: 900 Ft 

Harnack, Adolf von: A kereszténység
lényege. Osiris.(Osiris tankönyvek) 
ISBN: 963-379-883-3 kötött: 2480 Ft 

Hász-Fehér Katalin: Elkülönülô és kö-
zösségi irodalmi programok a 19.
század elsô felében. Fáy András iro-
dalomtörténeti helye. Kossuth Egy.
K.(Csokonai könyvtár 21.) 
ISBN: 963-472-465-5 fûzött: 750 Ft 

Havasi Rita: 20 + 1. Hari és Tsa. 
ISBN: 963-005451-5 fûzött: 1198 Ft 

Haypál Tibor: Vajúdások és vetélések.
Novellák. Szerzô
ISBN: 963-640-827-0 fûzött: 300 Ft 

Háziné Varga Mária – Paróczai Péter-

né – Gergelyné Pápista Anna:
Számviteli törvény kommentárokkal,
számítási levezetésekkel. Unió. 
ISBN: 963-388-305-9 fûzött: 6272 Ft 

Hegyi Borbála: Az építészet remekei.
Fantastico. 
ISBN: 963-00-5446-9 kötött: 3200 Ft 

Helgert Imre: A Budapesti Honvéd-
helyôrség Parancsnoksága, 1849–
1999. Zrínyi. 
ISBN: 963-7037-36-5 fûzött: 1340 Ft 

Heltai Gáspár: Háló. Balassi. (Millen-
niumi könyvtár 116.) 
ISBN: 963-506-358-X kötött: 590 Ft 

Hermann Róbert: Csudáknak éve.
Forradalom és szabadságharc,
1948/49 [CD-ROM]. Média '21 Kft. –
Market Imvest. 
5600 Ft 

Heussi, Karl: Az egyháztörténet kézi-
könyve. Osiris – TIE.(Osiris kézi-
könyvek) 
ISBN: 963-379-686-5 kötött: 3500 Ft 

Horváth József – Molnár László:
Kunc Adolf. OPKM.(Tudós tanárok –
tanár tudósok) 
ISBN: 963-9315-00-1 fûzött: 500 Ft 

Hoványi János: Rigó és Mandala.
Borda Antikvárium. 
ISBN: 963-8006-31-5 fûzött: 2000 Ft 

Hubbard, L. Ron: A munka problémái.
[Útmutató a munkahelyi sikerhez].
New Era. 
ISBN: 87-7816-782-5 fûzött: 1490 Ft 

Hummel Rozália: Világszép Tündér
Ilona. Ôsmagyar legenda: Hummel
Rozália meseképsorozata képma-
gyarázó gondolatokkal. Tabula S. 
ISBN: 963-00-5275-X fûzött: 2400 Ft 

Hungarian theatre at the Millennium.
Orsz. Színháztört. Múz. és Int. 
ISBN: 963.-9000-15-9 fûzött: 950 Ft 

J

Jakab Zsolt: Adobe InDesign. Macin-
tosh/Windows: [Adobe InDesign 1.0
és 1.5]. ComputerBooks. 
ISBN: 963-618-240-X fûzött: 2688 Ft 

"Javítva változtatni". Deák Ferenc és
Zala megye 1832. évi reformjavasla-
tai. Zala M. Lvt.(Zalai gyûjtemény
49.) 
ISBN: 963-7226-37-0 fûzött: 1500 Ft 

Jedlik Ányos. OPKM.(Tudós tanárok –
tanár tudósok) 
ISBN: 963-7644-99-7 fûzött: 500 Ft 

Jehuda, Kol: Héber A. B. C. és olvasó-
könyv. Makkabi. 
ISBN: 963-7475-57-5 fûzött: 875 Ft 

Jelenits István: Küldetésben. Új Em-
ber.(Jelenits István összegyûjtött írá-
sai 3.) 
ISBN: 963-7688-50-1 kötött: 1400 Ft 

Jobst Ágnes: Gyógyító csillagok. Ba-
lassi.(Arbor könyvek) 
ISBN: 963-509-356-3 fûzött: 1500 Ft 

Jogszolgáltatás Zala megyében a
polgári korban, 1872–1945. Hivatal-
történet és levéltárismertetô. Zala M.
Lvt. 
ISBN: 963-7226-34-6 fûzött: 500 Ft 

Jókai Mór: Regényes rajzok a Felföld-
rôl. Felsômagyarország K. (Felföldi
kincsestár 5.) 
ISBN: 963-9280-16-X fûzött: 1100 Ft 

Jósika Miklós: Brüsszeli tárcalevelek
és más írások. Széphalom Kvmû-
hely. 
ISBN: 963-9028-85-1 fûzött: 1300 Ft 
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József Attila: József Attila összes köl-
teményei. Multimédia CD-ROM.
Market Imvest. 
ISBN: 963-03-9156-2 5900 Ft 

K

Kadaré, Ismail: Kettétört április. Ulpi-
us-ház. 
ISBN: 963-9348-02-3 fûzött: 1680 Ft 

Kalmár Lajos Gábor: Gondolatok a
belsô pokolból. Accordia. 
ISBN: 963-9242-33-0 fûzött: 890 Ft 

Kaposvári Bertalan: A szél háza. Köz-
dok. 
ISBN: 963-552-354-8 fûzött: 1132 Ft 

Karsai Gizella: Pikipóka és Csikmakk.
Flaccus. 
ISBN: 963-86035-3-4 kötött: 1250 Ft 

Kátai Ferenc – Kövecses-Varga Etel-
ka – Lukács László: Tát története a
kezdetektôl 2000-ig. Monográfia: Ká-
tai Ferenc, és tanulmányok. Tát, Ön-
kormányzat. 
ISBN: 963-00-4914-7 fûzött: 2467 Ft 

Kende B. Hanna: Gyermekpszicho-
dráma. Osiris.(Osiris tankönyvek) 
ISBN: 963-379-903-1 kötött: 2680 Ft 

Kertész Ákos: Zé. [Novellák]. Neopro-
lógus. 
ISBN: 963-7932-39-9 fûzött: 1160 Ft 

Keszthelyi Tiborné: Játékos környe-
zetismeret. Nemz. Tankvk. (Iskola-e-
lôkészítô füzetek 5.) 
ISBN: 963-19-1157-8 fûzött: 300 Ft 

Ki kicsoda a világirodalomban?. Tá-
rogató. 
ISBN: 963-8607-11-4 fûzött: 975 Ft 

Kovács Mihály: Negyvenezer magyar
levente kálváriája a második világhá-
ború végén. Napló 1945. február 16-
tól 1946. május 14-ig. OPKM. 
ISBN: 963-7644-18-0 fûzött: 500 Ft 

Kováts László – Szekerke Tamás –
Széli Boldizsár: A számítógépes
grafika kisszótára. Virgil. 
ISBN: 963-00-5041-2 fûzött: 1200 Ft 

Krantz, Grover S.: Az európai nyelvek
földrajzi kialakulása. Magánkiad. 
ISBN: 963-440-022-1 fûzött: 1900 Ft 

Kunkovács László: Ôsépítmények. Né-
pi építészetünk archaikus rétege. Kós
K. Alapítvány. Örökség Kvmûhely. 
ISBN: 963-00-4765-9 fûzött: 3667 Ft 

L

Lajos János: Létezés. Accordia. 
ISBN: 963-9242-36-5 fûzött: 495 Ft 

Laknerné Kurucz Zsuzsanna: Képben
vagyunk. Bildeschreibungen auf
Deutsch: képelemzés és szókincs-
bôvítés közép- és felsôfokú nyelv-
vizsgához. Oxford Hungária – Di-
nasztia. (Oxford Hungária nyelv-
könyvek) 
fûzött: 1690 Ft 

Lányi Gusztáv: Magyarság, protestan-
tizmus, társaslélektan. Hagyomány
és megújulás konfliktusa Karácsony
Sándor életmûvében. Osiris. 
ISBN: 963-379-908-2 fûzött: 1580 Ft 

Lefèvre, Edwin: Egy spekuláns fel-
jegyzései. Hét Matador.(A spekulá-
ció mesterei) 
ISBN: 963-00-4978-3 kötött: 4800 Ft 

Le Goff, Jacques: Az értelmiség a kö-
zépkorban. 2. átd. kiad. , Osiris.(Osi-
ris zsebkönyvtár) 
ISBN: 963-379-736-5 kötött: 1500 Ft 

Lénárt Sándor József: "Ôszi ködben

múló remények". [S.l.], Szerzô. 
ISBN: 963-640-831-9 fûzött: 2500 Ft 

Lengyák István: Ollóvágta. Czupi, M.
Környezeti Nev. Egyes..
ISBN: 963-85484-7-9 fûzött: 1120 Ft 

Lengyel Balázs: Ezüstgaras. Regény
a török idôkbôl. 3. kiad. Széphalom
Kvmûhely. 
ISBN: 963-9028-86-X fûzött: 1390 Ft 

Lenkovics Barnabás – Székely Lász-
ló: A személyi jog vázlata. Eötvös J.
Kvk. 
ISBN: 963-9316-08-3 fûzött: 1400 Ft 

Lôkös László: A világ mezôgazdasá-
ga. Mezôgazd. Szaktudás K. 
ISBN: 963-356-311-9 kötött: 2950 Ft 

Lóránd János: Az amerikai nagybácsi.
Logus. 
ISBN: 963-00-4694-6 fûzött: 1200 Ft 

Lovik Károly: A lovassport története.
Noran. (Századok legendái) 
ISBN: 963-9048-79-8 kötött: 1200 Ft 

M

Madách Imre – Jókai Mór: Madách
Imre és Jókai Mór válogatott versei.
Unikornis.(A magyar költészet kin-
csestára 93. köt.) 
ISBN: 963-427-412-9 kötött: 3000 Ft 

Magyar értelmezô kéziszótár: CD-
ROM. CD Dealer Multimédia K. 
ISBN: 963-03-9191-0 4900 Ft 

Mai portugál költôk. Íbisz.(Portugál
mûhely 13.) 
ISBN: 963-9294-02-0 fûzött: 1100 Ft 

March, James G.: Bevezetés a dön-
téshozatalba. Hogyan születnek a
döntések? Panem.(Panem modern
gazdasági ismeretek) 
ISBN: 963-545-252-7 kötött: 3900 Ft 

Martin József: Március idusától az
aradi Golgotáig. Lapozgató az
1848–49-es forradalom és szabad-
ságharc sajtójából. Hungarovox. 
ISBN: 963-9292-15-X fûzött: 990 Ft 

Marton Veronika: A Káldai teremtés-
mítosz. Magánkiad. 
ISBN: 963-640-497-6 fûzött: 1833 Ft 

Marton Veronika: A sumir kultúra tör-
ténete. 2. jav. kiad. Magánkiad. 
ISBN: 963-640-852-1 fûzött: 1833 Ft 

McCarthy, Cormac: Vad lovak. Határ-
trilógia. 1. r., Ulpius.ház. 
ISBN: 963-9348-05-8 fûzött: 1980 Ft 

Mélységek fölött. Magyar írók novellái
a vakságról, látókról és nem látókról.
Noran.(Novella) 
ISBN: 963-9048-96-8 kötött: 3000 Ft 3 db
hangkauettával 

Mérnöki faszerkezetek. 1., Mezô-
gazd. Szaktudás K. 
ISBN: 963-356-314-3 kötött: 4500 Ft 

Mesék Erdélybôl. Papp-Ker Kft.(A vi-
lág meséi) 
ISBN: 963-00-3689-9 kötött: 950 Ft 

Mesterházi Miklós: A Teletranszpor-
terrôl, a Kékszakállú herceg váráról,
valamint arról, milyen érzés lehet
emlékmásnak lenni. Kávé K.(Kávé-
ház) 
ISBN: 963-9169-22-6 fûzött: 1110 Ft 

Mészáros Tibor: A számûzött bíboros
szolgálatában. Mindszenty József tit-
kárának napi jegyzetei, 1972–1975.
Lámpás. 
ISBN: 963-7593-60-8 kötött: 1680 Ft 

Michaels, Anne: Rejtôzködô töredé-
kek. Ulpius-ház. 
ISBN: 963-9348-03-1 fûzött: 1680 Ft 

Middelhaufe, Sabine: A kölyökkutya.
Elektra.(Állat, kert) 
ISBN: 963-9205-74-5 fûzött: 840 Ft 

Mihályfy Sándor: Akkora velôscsont,
mint a Szent Gellért-hegy. Indul a
bakterház '98. Fehér Gy. 
ISBN: 963-640-885-8 fûzött: 1400 Ft 

Mikszáth Kálmán: Magyarország lo-
vagvárai regékben. Unikornis. (A
magyar próza klasszikusai 82. köt.) 
ISBN: 963-427-411-0 kötött: 3000 Ft 

Mikulás, karácsony, húsvét. Régmúlt
idôk versei, mondókái, elbeszélései
az Országos Pedagógiai Könyvtár
és Múzeum anyagából. OPKM. 
ISBN: 963-9315-10-9 fûzött: 500 Ft 

Mohai V. Lajos: Édes csábítások. Iro-
dalmi esszék. Felsômagyarország K. 
ISBN: 963-9280-22-4 fûzött: 900 Ft 

Moldanova, Tatjana: A malangi Anna
Középsô Világ-beli élete. Balu-Typo
Med. BT
ISBN: 963-00-3517-0 fûzött: 667 Ft 

Monostori Imre: Mesterek, kortársak.
Tanulmányok, kritikák, emlékezések.
Felsômagyarország K. 
ISBN: 963-9280-20-8 fûzött: 1100 Ft 

Móricz Zsigmond: Barbárok. Elbeszé-
lések. Repr. kiad. Barnaföldi G. Arc-
hívum. 
ISBN: 963-85990-6-5 fûzött: 700 Ft 

Munkahelyek építészete. B+V Lap-
és Kvk. 
ISBN: 963-7746-52-8 kötött: 4990 Ft 

N

Nagy Bandó András: Úton-útfélen.
Alexandra. 
ISBN: 963-367-890-0 kötött: 1980 Ft 

Nagy Erzsébet: Égi fények útjait kö-
vetve. A csillagfejtés története dió-
héjban. Szerzôi kiad.
ISBN: 963-640-991-9 fûzött: 2580 Ft 

Nagy József: A dinnye és termeszté-
se. Mezôgazd. Szaktudás K. 
ISBN: 963-356-313-5 kötött: 1950 Ft 

Nagy Zoltán: Magyarország futballtör-
ténete. 1. 1900–1950. Stadion. (Sta-
dion Hungary Issue 2.) 
ISBN: 963-00-3575-8 fûzött: 2000 Ft 

Nélkülözhetetlen tésztakönyv. Vince. 
ISBN: 963-9192-82-1 kötött: 4995 Ft 

Nem kell ôket szidni. Sydney 2000.
Piroska Press. 
ISBN: 963-00-5326-8 fûzött: 980 Ft 

Nincs királyi út. A matematika kultúr-
története: interaktív taneszköz [CD-
ROM]. Typotex.
ISBN: 963-9132-71-3 6500 Ft 

Norton, Peter – Mueller, John –
Mansfield, Richard: Microsoft Win-
dows 2000 Professional. 1. köt. 
ISBN: 963-9301-34-5 fûzött: 2996 Ft 

O

Oláh Miklós: Fejezetek a szegedi vár-
börtön történetébôl, 1784–1832. Bá-
ba. (Tisza hangja 85.) 
ISBN: 963-9144-97-5 fûzött: 807 Ft 

Oliver, Martin: Dögös dinók. Egmont
Hungary.(Tudástár) 
ISBN: 963-627-524-6 fûzött: 698 Ft 

Orbis Pictus. A szemléltetés évszáza-
dai. OPKM. 
ISBN: 963-9315-11-7 fûzött: 800 Ft 

P

Párbeszélgetés. Írók, költôk a Károlyi-
palotában. PIM KIK – Dinasztia. 

ISBN: 963-657-327-1 kötött: 2490 Ft 
Pass Ferenc: Honvágy. Novellák. Krá-

ter Mûhely Egyes. 
ISBN: 963-9195-33-2 fûzött: 880 Ft 

Pásztor Attila: Törlesztés. Felsôma-
gyarország K. 
ISBN: 963-9280-28-3 fûzött: 550 Ft 

Pázmány Péter: Felelet Magyari Ist-
ván sárvári prédikátornak az ország
romlására okairul írt könyvére, 1603.
Universitas.(Pázmány Péter mûvei /
kritikai kiadás 1.) 
ISBN: 963-9104-45-0 kötött: 1200 Ft 

Penavin Olga: Szlavóniai (kórógyi)
szótár. 2. kiad. Nap 
ISBN: 963-8116-75-7 kötött: 6000 Ft 

Petôfi a szomszéd és rokon népek
nyelvén. Lucidus.(Kisebbségkutatás
könyvek) 
ISBN: 963-85954-8-3 fûzött: 2550 Ft 

Petôfi Sándor: Petôfi Sándor összes
költeménye. Multimédia CD-ROM.
Market Imvest. 
ISBN: 963-03-8820-0 5900 Ft 

Pintér Zsuzsa: English – Hungarian
picture dictionary. Esély Mozaik.
(World of words) 
ISBN: 963-9153-37-0 fûzött: 1499 Ft 

Polgári eljárásjog: kommentár a gya-
korlat számára: [10. pótlapcsomag].
HVG-ORAC. 
ISBN: 963-8213-08-6 fûzetlen: 8422 Ft 

Poskitt, Kjartan: Agyatlan algebra.
Egmont Hungary.(Tudástár) 
ISBN: 963-627-525-4 fûzött: 698 Ft 

Poskitt, Kjartan: Irány az ûr!, Egmont
Hungary.(Tudástár) 
ISBN: 963-627-469-X fûzött: 698 Ft 

Pótlapok a Hatályos jogszabályok
gyûjteménye címû kiadványhoz,
116. 2000. szeptember 30-i állapot.
KJK-Kerszöv. 
ISBN: 963-222-322-5 fûzetlen: 24614 Ft 

Pótlapok a Hatályos jogszabályok
gyûjteménye címû kiadványhoz,
117. 2000. október 31-i állapot. KJK-
Kerszöv. 
ISBN: 963-222-322-5 fûzetlen: 17660 Ft
CD-vel 

Puccini, Giacomo: Tosca. Kétnyelvû
operaszövegkönyv. Eötvös J. Kvk.
(Kétnyelvû operaszövegkönyvek 4.) 
ISBN: 963-9316-06-7 fûzött: 635 Ft 

Q

Queirós, Eça de: A város és a hegyvi-
dék. Íbisz.(Portugál mûhely 14.) 
ISBN: 963-9294-03-9 fûzött: 1100 Ft 

R

Ráczi Gyôzô: Tompa virágai. Putnok,
Gömöri Múzeum és Baráti Köre.(Mú-
zeumi könyvtár 6.) 
fûzött: 467 Ft 

Rallye mesterek, 2000. A Magyar
Nemzeti Autósport Szövetség által
kiírt MOL I. Osztályú Rallye Bajnok-
ság évkönyve. Totem. 
ISBN: 963-590-141-0 kötött: 3980 Ft 

Receptgyûjtemény a húsnélküli táp-
lálkozáshoz. 294 ételrecept. 7. kiad.
Advent. 
ISBN: 963-9122-54-8 fûzött: 698 Ft 

Redecker, Gisbert: Szex két fül között.
Az agy mint erogén zóna. Bioener-
getic. 
ISBN: 963-9343-05-6 fûzött: 900 Ft 

Regényi Barbara – Regényi Krisztián
– Regényi Attila: Grafikai mestermû-
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vek magángyûjteményekben. [s.n.] 
fûzött: 2613 Ft 

Régi szép templomok. Anno. 
ISBN: 963-375-135-7 kötött: 1100 Ft 

Rendezte: Harag György. OSZMI. 
ISBN: 963-9000-14-0 fûzött: 1750 Ft 

Richter Ágnes: Vendéglátó technikus.
Német: szakmai idegen nyelv. 1. köt. 
ISBN: 963-657-310-7 fûzött: 

Richter Ágnes: Vendéglátó technikus.
Német: szakmai idegen nyelv. 2. köt. 
ISBN: 963-657-310-7 fûzött: 

Romane save [hangkazetta]. Digital
Art Stúdió. 
833 Ft 

S

Sajgó Szabolcs: Még csak péntek es-
te. Korda. 
ISBN: 963-9332-17-8 fûzött: 790 Ft 

Salve! 2/A. Bernátné Vámosi Judit:
Olasz nyelv alapfokon: munkafüzet.
Eötvös J. Kvk. 
ISBN: 963-9316-02-4 fûzött: 971 Ft 

Sándor Endre: "Imádkozzatok és buz-
gón kérjetek!". Bibliai tanítások az
imádság erejérôl. Kálvin. 
ISBN: 963-300-835-2 fûzött: 290 Ft 

Sárika nagy utazása. Egmont Hunga-
ry. 
ISBN: 963-627-494-0 fûzött: 248 Ft 

Schengen. A magyar–magyar kapcso-
latok az uniós vízumrendszer árnyé-
kában. Lucidus.(Kisebbségkutatás
könyvek) 
ISBN: 963-85954-9-3 fûzött: 1950 Ft 

Shahar, Shulamith: Gyermekek a kö-
zépkorban. Osiris. 
ISBN: 963-379-902-3 fûzött: 1480 Ft 

Shakabpa, Tsepon W. D.: Tibet törté-
nete. Osiris – Bodhiszattva K. 
ISBN: 963-379-963-5 kötött: 2400 Ft 

Sipos Mariann: A Visual C++ és az
MFC. Sipos J. 
ISBN: 963-640-979-X fûzött: 2980 Ft 

Sislay József: Sislay József amerikai
magyar költô költeményei. 7. köt.
Mûfordítások. 
ISBN: 963-8128 fûzött: 500 Ft 

Soós Edit: Integráció és regionaliz-
mus. Bába. 
ISBN: 963-9144-47-9 fûzött: 1260 Ft 

Sorrentino, Fernando – Borges, Jor-
ge Luis: Hét beszélgetés Jorge Luis
Borgesszel. Európa. 
ISBN: 963-07-6846-1 kötött: 1500 Ft 

Spanyol: haladó [CD-ROM]. Premie-
re. (Tell me more) 
10000 Ft 

Spanyol: kezdô [CD-ROM]. Premiere.
(Tell me more) 
10000 Ft 

Spanyol: középhaladó [CD-ROM].
Premiere. (Tell me more) 
10000 Ft 

Stancsics Erzsébet – Szántai Sán-
dor: Létünk: itt élünk. Krúdy Irod.
Kör. 
ISBN: 963-8082-26-7 fûzött: 840 Ft 

Strunz, Ulrich: Örökké fiatalon. A si-
kerprogram: [hogyan tudjuk vissza-
forgatni biológiai óránkat?. Holló. 
ISBN: 963-9305-24-3 fûzött: 2890 Ft 

Sz

Szabó D. Zoltán: Napnyugat felé. Ifjú-
sági regény a honfoglalás korából.
M. Ôstört. Kut. és K. 
ISBN: 963-86084-3-9 fûzött: 980 Ft 

Szabó Gábor: Hiány és jelenlét. Bor-

ges-értelmezések. Messzelátó K.
(Suprasegmentum) 
ISBN: 963-00-3190-6 fûzött: 1120 Ft 

Szabó Gyula: Mit mondanak a haran-
gok?. Borda Antikvárium. 
2300 Ft 

Szathmári István: Kurdok a városban.
Novellák. Széphalom Kvmûhely. 
ISBN: 963-9028-91-6 fûzött: 980 Ft 

Szegedi László: Magyar szobrászok
adattára. A szobrok aukciós és mû-
kereskedelmi áraival. Aliena K. 
ISBN: 963-00-4964-3 kötött: 4368 Ft 

Szilágyi N. Sándor: Világunk, a nyelv.
Osiris.(Osiris könyvtár) 
ISBN: 963-379-901-5 fûzött: 1480 Ft 

Szokol Tibor: A levegô királya. A Jum-
bo legendája. Üdítô K. 
ISBN: 963-03-6788-2 kötött: 1900 Ft 

T

Taagepera, Rein: A finnugor népek az
orosz államban. Osiris.(Europica va-
rietas) 
ISBN: 963-379-789-6 kötött: 2680 Ft 

Takács Erika: Angol – magyar kézi-
szótár. Regiszteres kiad. Könyvmí-
ves Kvk. 
ISBN: 963-9262-33-1 kötött: 2500 Ft 

Takács Erika: Magyar – angol kéziszó-
tár. Regiszteres kiad. Könyvmíves
Kvk. 
ISBN: 963-9262-34-X kötött: 2500 Ft 

Talpai-Kremser Anna – Sövényházi
Edit: 1000 német tesztkérdés. Ma-
xim K.
ISBN: 963-86130-0-9 fûzött: 1650 Ft 

Tanszermúzeum [CD-ROM]. ELTE
TTK Hallgatói Alapítvány – OPKM. 
2500 Ft 

Tarbay Ede: Gyermeklegendárium.
Egyházfórum.(Egyházfórum gyer-
mekkönyvei) 
ISBN: 963-8156-20-1 kötött: 1600 Ft 

Távol Betlehem. A Kálnoky László
Egyesület ezredvégi antológiája:
versek, versfordítások, elbeszélé-
sek, riport, publicisztika, színház, ze-
ne, filozófia, tanulmányok. Felsôma-
gyarország K. 
ISBN: 963-9280-24-0 fûzött: 1500 Ft 

Thuróczy Katalin: Csütörtökünnep.
Neoprológus. 
ISBN: 963-7932-38-0 fûzött: 1380 Ft 

Tibori Tímea – Kiss Tamás, T.: Közös-
ségi formációk. szöveg- és szemel-
vénygyûjtemény a közösségelmélet
szakirodalmáról. 2. átd. kiad. , Új
Mandátum – SZIE JFK. Társ.elm.,
Közmûv. és Felnôttokt. Int. 
ISBN: 963-9336-10-6 fûzött: 2250 Ft 

Török Tamás – Debránik Gézáné: Ta-
nítói kézikönyv: matematika: általá-
nos iskola 1–2. osztály. Nemz.
Tankvk. 
ISBN: 963-19-1222-1 fûzött: 1070 Ft 

Történetek a Bibliából. Minden fele-
kezet gyermekeinek. 1. 
1025 Ft 

Tóth Tamás: Szövegszerkesztési fel-
adatgyûjtemény. BBS-E BT. 
ISBN: 963-00-5330-6 fûzött: 1650 Ft 

Tunström, Göran: Holdláng. Szépha-
lom Kvmûhely. 
ISBN: 963-9028-85-1 fûzött: 1390 Ft 

U

Ujkéry Csaba: Hétország fejedelmei.
Halász.(Seneca könyvek) 
ISBN: 963-8599-89-8 kötött: 1690 Ft 

Új teológus Szent Simeon. Huszonöt
fejezet az istenismeretrôl és a teoló-
giáról. Paulus Hungarus – Kairosz. 
ISBN: 963-9302-49-X kötött: 1980 Ft 

Ukrán–magyar szótári adatbázis. 4.
P. Nyíregyházi Fôisk. (Glossarium
Ukrainicum 5.) 
ISBN: 963-9130-58-3 fûzött: 1667 Ft 

Ü

Üzenet a frontról. A Monarchia nagy
háborúja a levelezôlapok tükrében,
1914–1918 [CD-ROM]. Média '21 Kft. 
4900 Ft 

V

Vajda, Georges: Kutatások a filozófiá-
ról és a kabbaláról a középkori zsidó
gondolkodásban. Logos.(Historia di-
aspora 4.) 
ISBN: 963-8159-14-6 fûzött: 2500 Ft 

Váncza József: Váncza sütemé-
nyeskönyv. Kipróbált, eredeti süte-
ményreceptek: [gyakorlati útmuta-
tások mindenféle sütemények he-
lyes elkészítésére és díszítésére].
Esély Mozaik.(Ínyenc családi sza-
kácskönyvek) 
ISBN: 963-9153-39-7 fûzött: 999 Ft 

Várhelyi Judit – Novák Mónika:
Grammarize it! Angol nyelvtani gya-
korlókönyv 6–10. osztályosok szá-
mára: felkészülés a középiskolára.
Oxford Hungária – Dinasztia(Oxford
Hungária nyelvkönyvek) 
fûzött: 1590 Ft 

Veres András: Lukács György iroda-
lomszociológiája. Balassi. (Opus /
irodalomelméleti tanulmányok: új so-
rozat 2.) 
ISBN: 963-506-362-8 fûzött: 1200 Ft 

Verne, Jules: Thompson és Társa.
Unikornis.(Jules Verne összes mûvei
43. köt.) 
ISBN: 963-427-394-7 kötött: 3000 Ft 

Virág Zoltán: A termékenység szöveg-
tengere. A regényíró Brasnyó István.
Forum – Messzelátó K..(Supraseg-
mentum) 
ISBN: 86-323-0511-5 963-00-3191-4 fû-

zött: 1120 Ft 
Vörösmarty Mihály: Vörsmarty Mihály

válogatott versei. Holnap. 
ISBN: 963-346-403-X kötött: 990 Ft 

W

Wallmann, Johannes: A pietizmus.
Kálvin. 
ISBN: 963-300-820-4 fûzött: 890 Ft 

Wass Albert: Csaba. Regény. Kráter
Mûhely Egyes. 
ISBN: 963-9195-32-4 fûzött: 1380 Ft 

Weaver, Robert F. – Hedrick, Philip
W.: Genetika. Panem. 
ISBN: 963-545-225-1 kötött: 19000 Ft 

Z

Zalai millennium. Szemelvények Zala
megye múltjából. Zala M. Lvt. 
ISBN: 963-7226-38-9 fûzött: 500 Ft 

Zala megye archontológiája,
1138–2000. Zala M. Lvt.(Zalai gyûj-
temény 50.) 
ISBN: 963-7226-39-7 fûzött: 1800 Ft 

Zalán Vince: Gaál István krónikája.
Osiris.(Osiris könyvtár) 
ISBN: 963-379-628-8 fûzött: 1480 Ft 

Zhuang-zi: A Virágzó Délvidék igaz
könyve. 17-33. kv. Palatinus.(A Tá-
volkelet gondolatkincse sorozat) 
ISBN: 963-9259-55-1 kötött: 2200 Ft 

Ziegner, Alfred: És hirtelen minden
egészen más. Találkozás az elmú-
lással, a halállal és a gyásszal. Kál-
vin. 
ISBN: 963-300-831-X fûzött: 550 Ft 

Zórád Ernô: Pest-Budai mozaik két
háború között. Korképregény. Da-
bas-Jegyzet Kft. 
ISBN: 963-86142-0-X kötött: 6900 Ft 

Az összeállítás a Könyvtárellátó Köz-
hasznú Társaság információs rend-
szere alapján készült. A felsorolt
könyveket a Könyvtárellátó már fel-
ajánlotta megvásárlásra a könyvtá-
raknak, ill. megrendelhetôk a társa-
ság home lapján (www.kello.hu).

A Szép Magyar Könyv 2000 Verseny

nevezési határideje: 2001. február 2.

A kiadók – a versenyszabályzat értelmében –
a magyarországi nyomdákban elôállított,

2000-ben forgalomba hozott kiadványaikkal
pályázhatnak.

Bôvebb információval áll az érdeklôdôk
rendelkezésére a Magyar Könyvkiadók

és Könyvterjesztôk Egyesülése

1073 Budapest, Kertész u. 41. I. 4.
Telefon: 343-2538, fax: 343-2541




