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A könyvszakma kívánságai
■ Így, az új esztendô elsô napjaiban, talán még nem késtem el túlságosan azzal,
hogy minden kedves olvasónknak boldog
új évet és minden jót kívánjak.
Általában is érvényes az elôzô mondat,
de könyves újság lévén, különösképpen
kívánom, s ebben az esetben azt hiszem,
joggal használhatom a többes számot: kívánjuk, hogy a könyvszakmára nézve is
igaz legyen ama minden jókat kívánó
mondat.
A könyvszakma többszörösen, hosszú
ideje elôterjeszti minden lehetséges fórumon, hogy mi minden kívántatik meg ahhoz, hogy szereplôi elmondhassák, majd
utólag visszatekintve, hogy a most még
elôttünk álló év jó volt, kedvezô eredményekkel járt.
Rendszeres újságolvasók már akkor is sorolni tudják a kívánságokat, ha nem
könyvipari dolgozók: az elsô és – szakmai
körök állásfoglalását idézem – legfontosabb a könyvek áfájának csökkentése vagy
eltörlése (bár abban valószínûleg nem nagyon érdemes reménykedni, hogy teljesen
eltörölhetô volna).
Azután, nyilván az Olvasás Éve eszméjének továbbéléseként, kívánja a könyves
nemzet, vagyis a nemzet „könyves” része,
az olvasáskultúra hazai gyarapításának segítségéül egy alapítvány létesítését, mely
az olvasásnak – szociológiai tanulmányok szerint – hanyatló közkedveltségét
volna hivatva föllendíteni. (Merthogy
senkit ne tévesszenek meg a könyves forgalmi adatok nagyságáról és növekedésének ütemérôl szóló – mégoly igaz – hírek.
Pusztán elméletileg mondom: ha az eddigi könyvvásárlók nagyobb arányban képesek – akarnak könyvre költeni, akkor
ugye a gyarapodás nem új olvasók belépésével, hanem az eddigiek nagyobb
összegû vásárlásaival is magyarázható. Az
„adatok” továbbá végtelenül „toleránsak”: minden eladott áru, ami nyomdai
úton sokszorosított, papírlapú termék, és
meghaladja a 64 oldalt, valamint nem periodika, akkor bizony az – tartalmától
függetlenül – könyv.)
Van azután persze még jó néhány egyéb
kívánsága is a könyveseknek, azokat most
nem sorolom, (maradjon a következô
jegyzetekhez is téma), nekem már csak
egy kívánságom maradt megerôsítésképpen a végére:
Boldog új évet!
Kiss József
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Az ifjú Lin-csi
vándorévei 13.
Közreadja: Sári László
27.
Az ifjú Lin-csi egy nap hosszan bámulta
a tóparti fûzfa lombját. Korábban többször is pihent a csillogó ezüstzöld kupola alatt, akkor a fa ágai földig hajoltak, ujjaik hegyével a szélben a füveket
simogatták. Most úgy tûnt, nem a földi
táj része a lomb, sokkal inkább égô
aranysárga lampion, vagy sugárzó óriás
bolygó az Ég alján. A levelek késô ôszi
sárga virulása üdítô fénnyel vonta be a
tó partját.
– Különös átváltozás. Mintha a fûzfa
földi lénybôl égivé változna át – tûnôdött Lin-csi. A lombja világosabbá,
könnyebbé lett, az egész fa megemelkedett, elindult fölfelé. De most egy pillanatra megállt. Úgy döntött, nehéz, sötét, dermedt testét mégis itthagyja a helyén, s az Égbe már csak a levél száll –
magyarázta magának Lin-csi a fûzfák
ôszi átváltozásának folyamatát. Gyönyörûség volt néznie a sárgán izzó lombot a fû erôs zöldje fölött, s még följebb
az Ég kékjét, a napfény ragyogását. A tó
vizének fekete tükrében mozdulatlan ismétlôdött a kép.
– Szép párja a Holdnak a fûz, nappal
és éjjel egyformán. Amikor a Hold éjjel
fölé száll, mindig hosszan idôz, gyakran
elül a lombján. Ezért a jó kertész az
ágak között az égi vándornak kényelmes helyet csinál. Idelent az ember pedig mindannyiszor csak ámul a szép pár
találkozásán. A fûz valójában égi lány,
aki télre a Mennybe visszaszáll. Tavasszal, nyáron, ôsszel a Hold jár
hozzá, aztán ô libben át hirtelen az Ég
kapuján. Egyik nap még idelent forog,
csillog tízezer karcsú sárkánypikkelyes
levele, másnap már a lomb sárga gömbje készülôdik az Égbe. Ám azt a pillanatot, amikor fölszáll, senki földi lény
nem láthatja. De még odafönt a Hold
sem látja, aki pedig türelmetlenül várja
már. Ám attól fogva, hogy a fûzfalány
fölért az Égbe, földi helye fölött a Hold
többé meg se áll. Egész télen csak bolondul vágtat az égbolton erre-arra, az
ember szinte fél fölnézni rá. A fénye vakító, a száguldásuk szédítô. Minden évben, minden télen, minden nap ôrülten
végigszáguldják az éjszakát. Tavaszra
aztán elfáradnak, lecsillapodnak, s a
fûzfalány földi lakhelyére visszatér.
Karcsú ezüstzöld levelet ereszt, méhek

seregének illatos barkát. És éjjelente a
Hold ismét szelíden ül a lombján. Így
követi egyik év a másikát. Tízezerszer
milliárd világkorszak óta, és ezután is
tízezerszer milliárd világkorszakon át –
nézte Lin-csi elmerengve a fûzfát a
Pompás Tisztaság tavának partján.
„A szellem átlépi kapuját,
a test megleli gyökerét.”
– olvasta nemrég a felírást a csangani Jóságos Kegy kolostor könyvtárának falán.
„A szellem átlépi kapuját,
a test megleli gyökerét.”
– értette meg Lin-csi a felírást, bámulva a fûzfa sárga ôszi lombját a Pompás Tisztaság tavának partján.

28.
Az ifjú Lin-csi egy nap hiába hevert délután a hegyoldal pázsitján, elaludni
nem tudott. A ragyogó napsütésben
pompásan tündökölt az ôszi táj, de a
füvek hûvös hullámain már nem tudta
álomba ringatni magát. A csípôs szél lekergette a Fekete Ló hegyérôl. Köpenye
öblét szorosan összehúzva sétált egy kicsit a tó partján, aztán leült melegedni
a Bíborködvár elnevezésû vendéglô
egyik asztalánál. Kint, az ereszrôl lecsüngô vörös vászoncsík azt hirdette,
hogy itt a látogató mind a nyolc égtáj
felôl gazdag italválasztékot talál. Bent
az emberek valóban meg is találták,
csak úgy tolongtak a pultnál. Jó néhány
pohárral felhajtottak már, kezdtek is
üde tavaszi színt ölteni.
– A jó ivó épp olyan áldás az odalátogatónak, mint a jó színház. Itt is korlátlanok a képzelet lehetôségei: bárki bárminek képzelheti magát. Lehet szép,
okos, hatalmas, lehet hadvezér, tudós,
költô, császár. Ígéretes sorsok, kiváló
szerepek között válogathat, aki bátor.
Olyan ez akár a kirakodó vásár. S ki választott szerepet, épp olyan ájultan csodálhatja magát képzeletének színpadán,
mint önmaga maszkos, jelmezes mását
a színház dobogóján. Sôt, a csapszékben a hôs nemcsak nézi, de írja és
játssza is a drámát. Saját sorsának drámáját. Mi szerint holnap véghezviszi a
csodát, a múlt széthullik, mint a szélben a cseresznyevirág, ô pedig máris
nagyságához méltó magas helyen találja
magát. Attól fogva aztán haláláig hódol
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neki az egész világ. Jobb ez a színháznál! Ide nyolc égtáj irányából érkeznek
a pálinkák, hogy könnyebb legyen
hinni a csodát – határozta meg magának Lin-csi a földi világ két legjelentôsebb találmányának, a kocsmának és a
színháznak a feladatát, és rokonságuk
fokát. Aznap minden szereplô elszánt
hôs és igazi mûvész volt a Bíborködvárban, ôszintén akarták a csodát.
Lin-csi nem elôször látott már ilyen
lelkes, izzó elôadást. A fogadókban is
késô estére naponta magasra szökött a
láz. S a derék hôsök a szép szerepeket
ágyukban még álmodták tovább. Aztán
Lin-csi látta ôket reggel is, amikor ismét
megjelentek az asztaloknál. Büszkén,
délcegen jöttek, de hallgatagon, némán.
A padokon ülve, mint agyagbálványok,
merev, lélektelen tekintettel bámulták
egymást. Elleplezett szívükben fáradtság, szorongás, bizonytalanság.
– Ki látja önmagát? Ki tudja, mit tehet?
Mondd, ki álmodó köztünk? És ki bátor?
Hogy mit tettél, a holnap mondja meg,
mi jó, vagy mi rossz, eldôl magától.
Kérdezik majd és válaszolják egymásnak a szemek a Bíborködvárban is holnap reggel az asztalnál. És holnapra
azokban a szemekben sem lesz már se
álmodás, se bátorság – nézte a most
még bátor és harsogó hôsöket Lin-csi,
aztán felállt és otthagyta a kocsmát. –
Valóban mûvészet ez is – gondolta –, az
öncsalás magas mûvészete. Ám nem
kell ehhez se csapszék, se színház. A
csangani szobák ablakai mögött az eltévedt magányos keresôk, akiket nem véd
sem az Ég, sem a család, ugyanezt csinálják. Csakhogy ôk reggel is folytatják
a drámát. Minden reggel, minden este,
egész hosszú és keserves életükön át.
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csupán annyi volt, hogy néhány hasonszôrû munka elolvasása után a saját fantáziámra és elképzeléseimre hagyatkozva írtam egy újabb
történetet. Az olvasottság ellenére a nôi vonalat aztán
nem követtem tovább. Elôfordult az is, hogy egy bizonyos történetet, mit például
az Aids Kommandót elôbb
krimiként, majd cybertörténetként is megírtam.
– A Gergô és az álomfogók rövid idô alatt meglehetôs ismertséget szerzett, a Magyar Rádióban
például sorozatként felolvassák.
Miért éppen mesét írt?
– Az eddigi szépirodalomi
munkáim nagyon is a valóság
talaján játszódtak. Szerettem
volna egyszer igazi mesét írni.
Ez azonban egyáltalán nem
könnyû. A könyvnek vannak
olyan elemei, dimenziói, amelyek kifejezetten a felnôttekhez szólnak, de a gyerekeket
sem untatják. Olyan könyvet
írtam, amit együtt olvashat a
család. A történetben létezik a
valóságon túl egy másik világ,
az álomfogók világa, amely az
álmokból építkezik.
– Úgy mint a Dark Cityben?
– Az én álomfogóim jóindulatú álomfogók. Ha párhuzamot akarnék vonni, inkább a Berlin fölött az ég
címû Wim Wenders filmet
jelölném meg, ahol az angyalok szép, emberi gondolatokat gyûjtenek. Az álomfogók
a szép álmokból hozzák létre
saját világukat. Az álomfogók olyan személyek, akik elmenekültek a mi stresszes világunkból, véglegesen beleálmodták magukat egy szebb
és jobb világba.
– Az álomfogók világa ezek szerint ideális világ?
– Nem. Nincsenek ideális világok, konfliktusok mindenhol vannak. Árnyék nélkül
nincsen fény. Mindenesetre
élhetôbb világ, mint a miénk.
– Az álomfogók tulajdonképpen
sámánok, akik a révülés útján
jutnak át a másik világba. Varázstudók, akiket a való világban
alig becsülnek valamire, sôt tudásukat titkolniuk és álcázniuk kell.
A regény fôsodrában egy sámántalálkozó áll, élén Kende fôsámánnal. Nem fél, hogy a táltosok
és révülôk szereplése nem arat osztatlan sikert az olvasóknál? Vagy

Álmok, álomfogók
és álomvilág
Böszörményi Gyula új
regényének hôsei
a révülés mesterei
„Családos regény” – írja a könyv mottójában a szerzô. Azaz
együtt vagy egymás után olvashatja gyerek és felnôtt, szülô és
nagyszülô. A Gergô és az álomfogók az igényes hazai ifjúsági regények lassan gyarapodó sorába tartozik. A valós világ – annak
minden aktuális kellékével – leképezése mellett megálmodott egy
képzeletbeli világot, amelyet varázstudók, sámánok és különféle
szellemlények népesítenek be. Böszörményi Gyulának ez a kilencedik önálló könyve és a harmadik szépirodalmi munkája. A
mozgáskorlátozott ifjú szerzô intézetben nôtt fel, értelmi fogyatékosok között. Az ô sorsukat példázza Kucó címû regénysikere,
mely rádiójátékként és színdarabként is aratott. Pszichológiát tanult, de hivatásának az írást tekinti.
– Mikor kezdett el írni?
– Meglehetôsen szegény családból származom és kifejezetten bezárt életet éltem, hiszen mozgássérült vagyok. Ebbôl fakadóan gyermekkorom
legnagyobb részét a négy fal
között töltöttem. Mivel unatkoztam, tollat fogtam a kezembe és megírtam az elsô bicebóca-történeteket.
Csak
úgy, magamnak
– És mikor döntött úgy, hogy
nem csupán a saját szórakozására írogat?
– Sokáig úgy hittem, ezen a
szinten megragadok, és soha
nem fogok másoknak mesélni.
Úgy tizenhat éves koromban
jöttem rá, hogy a mesemondás szakma és hivatás is lehet,
ettôl fogva komolyan vettem
az írást. Az elsô írásom a Magyar Ifjúság hasábjain jelent
meg annak idején, témája egy
öninterjú volt.
– Összesen kilenc mûve jelent
meg eddig. Melyikkel ismerték
meg a nevét?
– A Kucó volt az elsô önállóan megjelent kötetem. Az
irodalmi életbe azonban nem
tudtam bekerülni, hiszen egy
intézetben élek, és nehezen
jutok el bárhová. Így az írásaim csak gyûltek a fiókban és
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vártak a jó szerencsére. A Kucó is csak egy véletlen olvasónak köszönhette a megjelenését. Elsôsorban szakmai körökben aratott nagy sikert az
értelmi fogyatékos gyerek
megrázó története. Néhány
évvel késôbb a Villamostangó
címû kisregényemmel együtt
újra megjelentették. Egyiknek
sem volt azonban olyan visszhangja, mint a Gergô és az
álomfogóknak.
– A könyvbemutatón elhangzott, hogy nagy kedvelôje a fantasy irodalomnak, sôt mi több, barátaival egy idôben szerepjátszottak is. A többi könyve a fantasyhoz kapcsolódik?
– Bár nagyon szeretem a
fantasyt, elsôsorban Tolkient, az én fantasyregényeim általában bérmunkába készültek. Ami azt jelentette, hogy eléggé megkötötték a kezem, nem dönthettem szabadon a történet
szerkesztésérôl. De más
munkáim is voltak. Nôi álnéven írtam például több nôi,
romantikus regényt, az elsônek óriási sikere volt, számos
levelet írtak az olvasók azzal,
„hogy csak egy nô értheti
ennyire a nôk nyelvét és lelkét.” Pedig írói módszerem
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egyszerûen csak érdekli a sámánizmus?
– A mai mesék szinte kivétel
nélkül a nyugati és északi népek hitvilágára, mitológiájára
épülnek. Úgy érzem, fontos,
hogy minden gyermek tisztában legyen saját ôsei hitvilágával, avval, hogy mitôl féltek, miben bíztak az eleik. S
azt kell látni, hogy a magyar
gyerekeknek bizony fogalmuk
sincs róla: népük regéi, mondái, mítoszai (amennyit ismerünk, sejtünk belôlük) éppoly
színesek, mint pl. a kelták varázstudománya. Azért szerepelnek a könyvemben sámánok, táltosok, mert a magyar
mitológiának ôk a hôsei. És
cseppet sem félek, hogy ez az
olvasókban ellenérzést vált ki
(ennek nincs is jele több,
mint tízezer eladott példány
után): aki haragosan tekint
egy mesére, annak elôbb a saját rejtett szorongásaival kellene szembe néznie!
– Hogyan fogadták a könyvet
az olvasók?
– Sokan elmondták, hogy a
gyereküknek megvett könyvet
maguk is örömmel forgatták.
Nemrég voltam egy iskolában, ahol 130 gyerekkel találkoztam. Egészen különleges
élmény volt. A gyerekek kitépett füzetlapokra és a pólóikra kértek autogrammot, azt
hiszem, ez az ô nyelvükön sikert jelent.
– Miben gondolkozik legközelebb?
– A Gergô és az álomfogóknak már megszületett bennem a folytatása. Lassan szeretnék nekifogni. A könyv
megjelenése óta kevés idôm
volt elmélyülni, de készülök
egy esszégyûjteményre is,
amely a magyarországi mozgássérültek ügyével ismertetné meg az olvasókat. E súlyos probléma megoldása égetôen sürgôs, egyelôre nem
mondhatok mást, mint hogy
hazánk szégyenletesen keveset, sôt szinte semmit nem törôdik a sérültjeivel. Hiszem,
hogy nem politikai szempontok alapján kellene a sérült
emberek érdekszövetségét irányítani. Az ô érdekképviseletüket legalább olyan fontosnak tartom, mint a regényírói
munkásságomat.
Szénási Zsófia

koron Vásárhelyi szövegébôl.
Úgy ítélem meg, hogy az egyik
legizgalmasabb a Pethô Sándorról szóló „új” részlet, ma
sem lehetne pontosabban elemezni azt, hogy a lapalapító
miként jutott el a magyarkodó
nacionalizmustól a harcos antifasizmus vállalásáig. Az 1938.
augusztus 25-i beköszönô szám
– akár a politikai helyzetrôl,
akár a zsidókérdésrôl van szó –
még „csak” a Teleki Pál-féle
gondolatokat visszhangozza.
Hiszen az a lap, ne feledjük,
kormánysegítséggel alapult,
csak közben a következô kormányok fokozatosan csúsztak
el jobbra.
– Elég sokat beszéltünk a Magyar
Nemzetrôl. Elképzelhetô, hogy nem
mindenki van tisztában a lap közelmúltbeli történetével, s a mi szavaink nyomán a régi Magyar
Nemzetet azonosítják a maival.
– A kötetbôl egyértelmûen kiderül, hogy valójában mit is jelent a polgári újságírás, amelynek sem szóhasználatában, sem
gondolatiságában fel sem merülhetett az uszítás. Pontosan
azt tárja fel a Vásárhelyi-tanulmány, hogy miként készítettek
újságíró elôdeink ’38 és ’44 között konzervatív értékeket felmutató, antifasiszta, németellenes magyar polgári lapot. Az olvasónak pedig igen könnyen
feltûnhet, hogy a mai Magyar
Nemzet olyan hangon szól,
amelyen annak idején éppen a
lap ellen fröcsögtek.
– Vásárhelyi Miklós neve hallatán a nagyközönségnek aligha a
sajtótörténészi múlt jut az eszébe.
– Valóban. Ô életének nyolcvannégy esztendejébôl intenzíven alig több mint egy évtizedet foglalkozott sajtótörténettel. Ötvenöt éves volt a hatalomra potenciálisan veszélyt jelentô, idônkénti állambiztonsági megfigyelés alatt tartott „ellenforradalmár”, amikor több
mellékpálya után elhelyezkedhetett az Irodalomtudományi
Intézetben. Vásárhelyi, tehetséges ember lévén, hamar beletanult ebbe a munkába. Kutatási
területül kapta például az ellenforradalmi rendszer baloldali
sajtójának feldolgozását. Ennek
ürügyén Márkus László történésszel olyan szöveggyûjteményt állított össze, amelyben
számos, korábban megemlíthetetlen szerzôt „rehabilitált”. Hi-

Mellékvágányon?
A politikus Vásárhelyi
Miklós sajtótörténete
Ahogyan többnyire nem véletlen, hogy mikor állítanak újra
színre egy-egy klasszikus drámát, ugyanúgy üzenet rejtôzhet a
széles nyilvánosság elôtt eladdig ismeretlen történeti munka kibocsátása mögött. Murányi Gábor, aki tizenhét éven át, az ottani újságírósztrájkig a Magyar Nemzet munkatársa volt, s évtizedek óta a sajtótörténet kutatásába is beleásta magát, most
Vásárhelyi Miklós 1975 és 1985 között született tudományos
munkáit adta közre az Élet és Irodalom Kiadónál.
„A halk célzásnak vagy utalásnak,
egy hasonlatnak vagy allegóriának
rettentô akusztikát ad a fojtott
csend frenezise, az emberszívek hangosabb verése, a ki nem mondható
érzések elviselhetetlen feszültsége, valahányszor a sápadtság és a rémület istenei uralkodnak egy közvélemény fölött.” Az idézet a Murányi
Gábor által írt elôszóban is olvasható, de eredetileg Pethô Sándor vetette papírra 1939 januárjában, a
nem sokkal korábban bevezetett háborús cenzúra „elviselhetetlen feszültségének” árnyékában. Ebbôl
kiindulva elôször azt kérdeztem a
közreadó-elôszóírótól, hogy ez a
könyv esetleg halk célzás is akar
lenni, vagy utalás valamire, ami
nem éppen kedvezôen befolyásolja
közérzetünket?
– Ennél prózaibb a kötet története, bár az utalás meglétét
beismerem. Vásárhelyi Miklós
sajtótörténeti kötetének sajtó
alá rendezésére felkértek, talán
azért is, mert a hat tanulmány
közül a Magyar Nemzet történetére vonatkozót korábban
már részben rekonstruáltam.
Vásárhelyivel még életében
többször beszéltünk arról, hogy
valamikor majd közzé kellene
tenni a cenzúrázatlan változatot, de a politika olyannyira elsodorta, hogy erre már nem futott energiájából.
– Hogy értsük azt, hogy a szöveget fellelni, rekonstruálni kellett, s
magával a szerzôvel tárgyalni róla?
Hol kallódott el annak idején ez a
dokumentum?
– Az Olvassa el a Magyar
Nemzet minden sorát! címû
kismonográfia eddig kétszer jelent meg, 1978-ban és tíz évvel
késôbb, de mindkét alkalommal erôsen csonkítva látott

napvilágot. A kézirat több mint
három és félezer sorából kétezer elôször a mostani kötetben olvasható. A Magyar Nemzet történetének feldolgozása
megkerülhetetlen feladatként
hárult a kutatóra, hiszen az
1938 augusztusában indult németellenes napilap az egyik, ha
nem a legmeghatározóbb orgánuma volt a szellemi ellenállásnak. A lapalapító Pethô Sándor
fiát, Pethô Tibort a pártközpont 1972-ben nevezte ki a
Magyar Nemzet fôszerkesztôjévé. Ô volt az, aki több nekifutásban is ostromolta a kb-titkár
Aczél Györgyöt azért, hogy a
lapindulás valamely évfordulójára Vásárhelyi összegzése egyáltalán megjelenhessen. A harc
több évig tartott. A végül kiharcolt „engedékenységnek” azonban ára volt. Jelzôk, mondatok,
bekezdések maradtak ki jelöletlenül, s nem egy esetben értelemzavaró módon a Fejezetek a
Magyar Nemzet múltjából
címû tizenkét részes sorozatból, amelynek elsô közleménye
1978. augusztus 25-én jelent
meg. A kényesnek ítélt részek
kimetszését nagy valószínûséggel az óvatosan bátor Pethô Tibor végezte el, minden bizonnyal bírva az akkor vele
még jó viszonyban levô Vásárhelyi Miklós jóváhagyását. A
rendszerváltást követôen Vásárhelyi is, mások is próbálkoztak
az „eredeti” kézirat felkutatásával, mert a szerzônél mindössze egy javítatlan és igen hiányos harmadpéldány maradt.
A most sikerrel pótolt részeket
más betûtípussal szedettem, s
így pontosan nyomon lehet követni, mikor mi maradt ki egy-
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szen 1975-ben másutt nemigen
merték még csak a nevét is leírni Csécsy Imrének, Kunfi
Zsigmondnak, Pethô Sándornak, Zsolt Bélának, Vámbéry
Rusztemnek vagy Szekfû Gyulának, vagy hogy az emigrációban akkor még élôket is említsem: Dessewffy Gyulának, Ignotus Pálnak, Márai Sándornak, Szabó Zoltánnak, Zilahy
Lajosnak, akiknek az volt a hivatalos epitheton ornansuk,
hogy „a szocializmus ádáz ellenfelei”. E megközelítésben
szinte mellékes, hogy a tôlük
közrebocsátott írások mennyire
voltak jellemzôek rájuk – sok
esetben nem, de az volt fontos,
hogy nevük (újra) megjelenhetett nyomtatásban. De ott találhatjuk a szöveggyûjteményben
a Nagy Imre-per nyolcadrendû
vádlottjaként öt esztendôre ítélt
Vásárhelyi sorstársainak írásait
is, Losonczy Gézáét, Kosáry
Domokosét, Haraszti Sándorét.
Egyikük neve mellett sem áll ott
hogy hôs, mártír, hogy börtönviselt, de a szellemi ellenállás
vagy a baloldaliság kalitkájába
Vásárhelyi becsempészte ôket.
De ugyanilyen forrásértékû és a
történettudomány számára ma
is megkerülhetetlen munkája
Vásárhelyinek a „Nem engedélyezem!” címû forrásközlése (s
persze ismertetô elôszava),
amely az 1939 és 1944 közötti
cenzúrabizottság iratanyagát
tette közzé, ugyancsak Márkus
Lászlóval együtt.
– Melyik Vásárhelyi Miklós igazi
pályája?
– A politika. Vérbeli politikus
volt, életében két alkalma volt
rá, hogy ezt bizonyítsa, a Nagy
Imre-kormány tájékoztatási minisztereként, illetve Donáth Ferenc halála után, amikor az ô
kezébe került az ellenzék egyesítésének feladata. Méray Tibor
a párizsi Irodalmi Újságban
egyszer azt írta róla, s én azt hiszem, tökéletesen fogta meg a
lényeget, hogy Vásárhelyi nélkül nem lett volna ’56. Amikor
Vásárhelyinek alkalma nyílott,
pontos taktikai érzékkel bizonyította, milyen jó politikus.
Így hát, bármily paradox is, a
sajtótörténet igen sokat köszönhet annak, hogy Vásárhelyinek
nem sok ideje adatott igazi hivatása gyakorlására.
Mátraházi Zsuzsa
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EMBER ÉS GONDOLAT
kellett idegeskednem, indulatoskodnom. De úgy hiszem,
egyébként is barátságra hajlik a
természetem.
– Magyarországot képviselte diplomata munkatársként Indiában,
majd fôkonzulként, késôbb nagykövetként Ausztráliában, Iránban
stb. A hazai egymást követô kurzusokban végzett munkáját mennyire
jellemezte állandóság, és milyen
mértékben kellett változnia?
– Nemrég megjelent emlékezésemben (Excellencián innen
és túl... Minerva Kiadó) is
megjegyzem: a diplomáciai
munkában csak a változás állandó. Szem- és fültanúja voltam gyors változásoknak például 1956-ban, Indiában. Követségünk vezetésének, munkatársainak színeváltozását
éppúgy érzékeltem és tudomásul kellett vennem, mint az indiai politikáét. Dzsakartában
Szukarno „indonéz típusú
szocializmusa” idején, 1961 és
1965 között szolgáltam. Ezek
itthon sem voltak könnyû
évek, ott pedig úgy alakultak a
dolgok, hogy épp hazatérésem
idejére bukott meg a Szukarno-rezsim. Ennek ingatagságát
jeleztem az itthoniaknak, el is
marasztaltak érte. Az sem számított aztán, hogy elemzéseim jó része igazolódott. No
de, az effélével a diplomatának
számolnia kell. Arra viszont jó
érzéssel emlékezhetem: részem lehetett abban, hogy például a rendszerünkkel akkoriban egyáltalán nem rokonszenvezô Ausztráliával, Fülöpszigetekkel, Thaifölddel diplomáciai kapcsolatba léptünk, és
viszonyunk az azóta eltelt
idôkben folyamatosan javult, s
ma már valóban felhôtlennek
mondható. A diplomatának
személyével kell kifejeznie,
képviselnie országának politikáját, gazdaságát, kultúráját.
Legtöbbször a kapcsolódási
pontokat keresve.
– Megismerkedhetett számos
rendkívüli személyiséggel. Menynyire maradtak e találkozások
protokollárisak, volt-e módja némelyikükkel magánbeszélgetésre,
informális csevejre?
– Megismerhettem még például Nehrut. De kiváltképp leányával, Indira Gandhival kerülhettem már-már személyes kap-

Kázmér Zsigmonddal
beszélget

Nádor Tamás
Az effajta embert karrierdiplomatának szokás nevezni, holott
így ô aligha jelölné önmagát. Azt mondja: csak külügyi, diplomáciai munkakörben dolgozott négy és fél évtizeden át; kívánalmai és követelményei szerint mûvelt egy szakmát, hivatást. S
ahogyan vallja: nem rendszereket, kurzusokat, napi szélfúvásokat szolgált, képviselt, hanem egy országot. Vagyis – megismerve
számos távoli hagyományt, gondolkodást, kultúrát, gazdaságot,
politikát, és tolmácsolva, megtestesítve a miénket – tette a dolgát. Diplomatikusan és lehetôleg hitelesen. Közelítve és közvetítve; tartással, humánusan és – gyakori pókerarca mögött megôrizve azért a saját arculatát – fanyar humorral.
– Diplomataként önnek nyilvánvalóan diplomatikusan kellett viselkednie, vagyis óhatatlanul szerepjátszó életet élt. Meg tudta-e azért
ôrizni a civil arcát, a magánéletét?
– Igen, feltétlenül. De persze
kemény emberi és szakmai iskolát kellett kijárnom ahhoz,
hogy negyvenhárom éven át
végzett külügyi, diplomáciai
munka után erre határozottan
válaszolhassak. Elemi elôfeltétel volt, hogy az ember – bárhol, bármilyen beosztásba kerüljön is – megôrizze a humánumát. Beosztottjai, fônökei és
külföldi partnerei iránt. Hogy a
külszolgálatban gyakran szükséges pókerarc mögött olyan
ember maradjon, akivel a hivatalos feladatok elvégzése után,
fehér asztal mellett elengedetten beszélgetni, sôt akár évôdni
is lehet. Mert – minden ellenkezô híreszteléssel szemben –
az okos diplomata a legkeményebb, legdogmatikusabb otthoni követelmények idején
sem képviselhette hazáját „kardot nyelt” merevséggel. Így
dolgomat sosem tekintettem
bürokratikus feladatnak, hanem mindig a kapcsolatteremtés-tartás, jó esetben a barátság
eszközének is. Ezért végeztem
munkámat mindvégig szeretettel, sôt élvezettel.
– Eszerint külföldi partnerei bizonyos mértékig magánemberként is
megismerhették; s ön is némely diplomatáknak, politikusoknak az
„álarca” mögé tekinthetett? S tudott-e mindig uralkodni esetleges érzelmein?
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– A jelentôsebb politikai személyiségek nyilvánosságra „bocsátott” arca többnyire az igazira épül, professzionista
imidzsformálók jóvoltából. (Ez
a „közkép” persze akkor a leghitelesebb és leghatékonyabb,
ha a kettô nagyrészt egybevág.)
Ami engem illet: noha tartottam magam a diplomáciai elôírásokhoz, szokásokhoz, nem
bújtam ki a bôrömbôl sohasem. Bizonyára ennek köszönhetô, hogy volt olyan magas
rangú külföldi vezetô, aki megszólított: „Vagy én tanultam
rosszul, hogy mi a kommunizmus, vagy maga rossz kommunista nagykövet, ha megengedheti magának, hogy így beszéljen, ilyen vicceket mondjon.”
Ausztráliában volt olyan miniszter, aki, mint elsô canberrai
nagykövetet, ablaknak nevezett, amelyen át betekinthetett
a távoli Magyarországra. Az újzélandi fôbiztosnak a lányaira
ügyeltünk, amikor neki és feleségének el kellett utaznia. Az ír
nagykövet pedig, hitelt adva
szavamnak – miszerint Budapest a világ muzsikaoktatásának egyik minôségi központja
– zeneakadémiánkra küldte leányát. S mindez a hidegháború
idôszakában történt. Jócskán
túlléptünk hát a szokásos diplomáciai kapcsolatokon. És
szerencsém is volt: az otthoni
háttér megerôsített szándékaimban. Sôt, családom segített a
barátkozásban, kapcsolattartásban. Munkámat ennek tudatában végezhettem, ezért sem
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csolatba, hiszen a tolmácsa voltam, amikor India miniszterelnökeként Magyarországon járt,
illetve a magyar kormányfôt kísértem, mikor odakint ôt Gandhi asszony fogadta. Visszafogottságában is szuggesztív személyisége nagy hatást gyakorolt
rám: az ô elgondolásaiban
benne foglaltatott mindaz, amit
aztán ez a hatalmas ország megvalósított. Pedig szinte álomnak
tetszett akkoriban az iparilag
fejlett, a tömegnyomort, éhinséget jelentôs mértékben csökkentô szubkontinens ideája.
Nálunk kevésbé ismert rendkívüli egyéniség volt például Sir
Robert Askin, Ausztrália ÚjDél-Wales tagállamának miniszterelnöke. Olyan konzervatív politikus, aki az angol Munkáspártéhoz hasonló nézeteket
képviselt. Például a szociális hálót, vagy a munkások tisztességes bérezését illetôen. S ebben
nemcsak az játszott közre, hogy
az édesapja mozdonyvezetô
volt, s ô nem Cambridge-ben
vagy Oxfordban, hanem hazai
állami iskolában tanult, de az is,
hogy tudta: ha a közembereknek ezt vagy azt nem intézi el,
nem fognak rá szavazni. Nos,
ôvele olyan kapcsolatba kerültem, hogy olykor errôl-arról kikérte a véleményemet. S egy különös példa: Iránban az
könnyítette a dolgomat, hogy
az egyik miniszter-helyettes tanára egykoron a magyar matematikus géniusz: Erdôs Pál volt.
– A diplomata óhatatlanul
számos titkos információ birtokába jut, s errôl megbízójának
„jelentéseket” ír. Sokan úgy vélik: ez voltaképp hírszerzô munka. Emlékezésében ön kategorikusan cáfolja e feltevést...
– A Bécsi Konvenció leszögezi: a diplomata törvényes eszközökkel igenis gyûjthet a kiküldô állam kormányának információkat a fogadó ország
helyzetérôl, politikájáról, gazdasági helyzetérôl, kultúrájáról
stb. És fordítva: a fogadó országot köteles tájékoztatni saját hazájának helyzetérôl és hasonló
adatairól. Mert a kapcsolatokat
csak így lehet fenntartani, bôvíteni, árnyalni – a kölcsönös ismertség jegyében. A diplomata
ilyen tárgyban ad tájékoztatást,
ír jelentést. Ez a dolga.

É

v vége közeledtével indokolt, hogy a morál
kérdéseirôl töprengjünk. Luca napja a fény ünnepe, a chanuka is a világosságé, karácsony a szeretet ünnepe és az újév az újrakezdésé.
Nehéz nem gondolni a lélek világosságára, a szeretet mélyen
emberi voltára, és az újrakezdéskor eddigi vétkeink elhagyására. Mi az, hogy vétek és bûn?
A rossz cselekedet. De honnan
tudunk egyáltalán arról, hogy
cselekedeteink valamiképp értékelhetôek? Honnan a jó és a
rossz fogalma? A vallások világos feleletet adnak: jó, ami Isten szándéka szerint való,
rossz, ami nem Isten szándéka
szerint való. És honnan ismeri
az ember Isten szándékait?
Egyszerû. Isten megmondta a
Prófétáinak, azok meg nekünk.
Volt egy Ôskinyilatkoztatás,
amikor az Úr közvetítôk nélkül
is szólt ôseinkhez, szemtôl
szemben. Face to face.
Aki nem hiszi, járjon utána.
Nosza, próbáljunk utána
járni.
Tény, hogy az evolúció
nem ismeri a morált, az állat
nem tud róla, hogy létezik jó
és rossz cselekedet. A farkas
nem gyilkos (magam a „ragadozó” szót is utálom), a
farkas húsevô állat és hogy
ételhez jusson, vadászik.
Semmivel sem vérengzôbb
fenevad, mint a vadászó-halászó és mészárszéket mûködtetô húsevô ember, az
egyetlen különbség, hogy
farkas a farkasnak nem gyil-

kosa, az ember azonban
nemritkán úgy elaljasul, hogy
önként, kéjjel öli meg embertársát, nem csak parancsra.
Ez azonban maga a bûn! Az
emberi lény legkisebb közösségében, legyen az punalua
nagycsalád, pápua törzs a

cióról generációra átadható
legyen, és akkumulálódhasson. Ne kelljen mindig mindent „Ádámtól Évától” kezdeni. Ez maga tudomány.
Megváltoztak az erôviszonyok, megváltozott az érték
is. Egy sánta, púpos kisgyere-

Kertész Ákos
Fény, szeretet, újrakezdés
dzsungelben vagy az emberi
jogok megsértésére oly kényes
posztmodern euro-amerikai
társadalom, a morális törvények homlokegyenest ellentétesek az evolúció biológiai
törvényeivel Az evolúció alaptörvénye: az erôsebb egyed a
túlélô. Ettôl nemesedik a faj,
ettôl lesznek sikeresek az életrevalóbb mutációk. Minden
emberi morál alaptétele: védd
meg a gyöngébbet! Az árvát,
az özvegyet, a beteget. Mi
okozhatta a homo sapiens
megjelenésekor ezt a száznyolcvan fokos fordulatot?
Az evolúció létrehozott egy
önmagánál nagyobb erôt: az
emberi agyat. A tudatot. A
gondolkodás és a kommunikáció képességét. A gondolkodás ötleteket, technológiai
találmányokat adott az ember kezébe a természettel
folytatott küzdelemben. A
kommunikáció pedig lehetôvé tette, hogy a gondolkodás összes eredménye generá-

ket meg kellett védeni, mert a
közösség számára hasznos,
nagy varázsló, gyógyító ember, jós, sámán, esetleg stratéga is lehetett még belôle, ha
a dárdát nem is bírta elhajítani. Egy tolókocsihoz szögezett asszony vagy férfi nagy
tudós, orvos, tanító, költô,
politikus is lehet. Ezt persze a
Föld sötétebbik felén idôközben elfelejtették, fájó példa rá
a magyarországi testi fogyatékosok december harmadiki
tüntetése a parlament elôtt.
De mások – talán az EU országaiban – még tudják. Reménykedjünk…
Persze így is fönnmarad a
kérdés, miképp történt, hogy
ugyanaz az erô, tehát a tudat, a gondolkodás, amely
egyrészt lehetôvé tette a morál kialakulását, másrészt
gyalázatosan ellene is dolgozott ennek a morálnak. Mert
elindította az embert egy
kulturális zsákutcába, azaz
megteremtette azokat az esz-

méket, ideákat (mindegy,
hogy vallásnak nevezzük-e
ôket vagy nemzeti büszkeségnek), melyek nevében az
emberiség bizonyos számítások szerint már négymilliárd
fajtársát gyilkolta meg háborúk és népirtások során; tehát fölrúgta éppen annak a
morálnak az alaptörvényét,
melyet a szocializáció során
maga alkotott.
És ugyanez a pozitív erô, a
technika és tudomány hatalma sodorja most az emberiséget, a mértéktartás erényétôl
megfosztva, az ökológiai katasztrófa, a teljes megsemmisülés felé.
Ötvenezer éve a homo sapienst fejlett tudata tette a
bolygó legsikeresebb fajává.
Kérdés, hogy most, létezése
huszonnegyedik órájában képes lesz-e megismételni az
egykori csodát, és kiszabadulni a természet egyensúlyát
fölborító csapdából, melyet
maga állított önmagának.

Tankönyvfesztivál 2003.

mûködô 90 tankönyves kiadó
közül várhatóan nagyrészük
megjelenik a fesztiválon, ha
önállóan nem is, de közvetve
igen: a Kódex terjesztésében.
Az idôpont kiválasztásakor figyelembe vették, hogy ez az
iskolai tankönyv-kiválasztási
idôszak különösen alkalmas
arra, hogy az új tanév könyveit bemutassák, illetve hogy
kiadóik e szakmai fórumon
információt cseréljenek, továbbá lehetôség nyílik arra is,
hogy a pedagógusok és szülôk
elmondhassák véleményüket
és kívánságaikat közvetlenül a
tankönyvek készítôinek.
A fesztivál ideje alatt naponta elôadásokat, fórumokat

tartanak az olvasásról, a tanulásról, a tankönyvírásról, minden tankönyvet legalább 10
százalékos
engedménnyel
árusítanak, a kiadók felajánlásai alapján a vásárlók különbözô további kedvezményeket kapnak.
A tartalmas és szép kivitelezésû tankönyvek elismerésére Fesztivál Díjat alapítottak, melyet a szakmai és a vásárlói szavazatok alapján
osztanak ki.
Az érdeklôdôk részletes felvilágosítást kérhetnek a rendezvényrôl Dr. Szóró Ilonától
(telefonon: 331-6350), vagy
Bariczné Rózsa Máriától (telefonon: 349-2101).

■ A Könyvtárellátó Kht. Kódex Könyváruházában hat évvel ezelôtt alakult meg Magyarország legnagyobb és legteljesebb választékot kínáló
Tankönyvcentruma, mely a
Tankönyvesek Országos Szövetségével (TANOSZ) és a
Tankönyves Vállalkozók Országos Testületével együttmûködve 2001 ôszén – az Olvasás
Éve alkalmából – megrendezte
az elsô Tankönyvfesztivált.
A hagyományteremtés szándékával január utolsó hetében
rendezik meg a következô
Tankönyvfesztivált. A rendez-

vény ünnepélyes megnyitására Magyar Bálint oktatási
minisztert kérték fel.
A fesztivál idôtartama alatt
minden tankönyveket megjelentetô jelentôs kiadó egy-egy
napon lehetôséget kap arra,
hogy kiadványait népszerûsítse a vásárlók körében, és
munkatársai konzultáljanak
az érdeklôdô pedagógusokkal,
könyvtárosokkal, szülôkkel és
tanulókkal. A könyváruház
biztosítja azt is a kiadók számára, hogy az adott napon
egy kirakati részt saját maguk
rendezhessenek be. A jelenleg
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OLVASÓSZEMÜVEG
pontozás kedvéért – ama regénybôl is kerül egy részlet a
szöveggyûjteménybe, melyben
bizony efféle (politikai túlbuzgalomból vállalt) ínyencségek
akadnak: „Itt, ezen a helyen én
elôttem Rajk embere ült, vagyis
Titó embere, sôt Trumané, ha
jobban tetszik” – mondja a Kômûvesek vége felé egy bizonyos
Tárkányi elvtárs – „Hát igen, eltartott egy ideig, amíg ôt is elkapták...” – nem éreznénk, hogy
a kép egyoldalú. Vagy a Pécs-Bányatelep címû 1949-es riportból,
ahol a párttitkár így oktatja az
odalátogató írót: „Figura kell?
Kulák kell? Van itt egy nálunk,
az Hegelt olvas és csempés kádban fürdik, de azért 4o napszámot kér az ivóvízért!” Annak,
hogy késôbb Karinthy Ferenc
felrázó, keserû, megdöbbentôen
ôszinte látleleteket írjon az ötvenes évek közepérôl, talán épp az
volt az egyik feltétele, hogy katarzison menjen át amiatt, ahogyan az ötvenes évek elejét „eladta” az olvasónak, s persze amiatt is, hogy mit mûvelt a tehetségével, melyet a Szellemidézés
után olyan mesterek tartottak
nagyra, mint Márai. S ha Márai,
akkor e mélyrepülés irodalompolitizáló oldaláról is essék szó,
amibe Cini ugyancsak vastagon
belement: ô volt az, aki az 195les Írókongresszuson nem átallott „Márai ködös, szétmállott
félhalandzsájáról” beszélni, ô
tett sanda oldalvágásokat Örkényre, amiért nem gyakorol
’igazi önkritikát’ a Lila tintáért, ô
vetette Déry szemére, hogy kihagyja mûveibôl „életünk hatalmas pátoszát”, s ugyanekkor ô
dicsérte meg Veres Pétert amiatt,
hogy „a Párt harcai, Rákosi elvtárs bírálata segítette” a Szolgaság megírásában. Ez is része a
portrénak, ez a kollektív inferno,
melyben Cini másokkal együtt
elôbb lubickolt, aztán vergôdött, csak nem mindenki tudott
belôle olyan fényesen kikerülni ,
mint ô a Gellérthegyi álmokkal,
az Epepével, a Házszentelôvel,
vagy a Harminchárom c. kötet
novelláival.
Fura módon az, ami egész életében gyötörte, hogy „csak” a
nagy Karinthy fiaként fogadjáke el, vagy egy önálló karakterû
életmû létrehozójaként is, ma
már nem kérdés. Aki 1955 óta

Cini tetszetôs félprofilja
■ Alig több, mint egy évtized
telt el Karinthy Ferenc halála
óta, de ez az idô még csak ahhoz
elég, hogy megállapítsuk, jó író
volt, mûveinek legalább a fele
kibírja a keletkezésük óta nemcsak eltelt, de sarkaiból is kifordult idôt. Hogy hány könyve s
azok közül is melyik lesz élvezhetô mondjuk száz év múlva, a
kortárs aligha képes megjósolni.
Az viszont egészen biztos, hogy
Karinthy Ferenc (vagy nevezzük
úgy, ahogy egy ország hívta
több, mint fél évszázadon át):
Cini mindenképpen olyan jelensége volt a magyar irodalomnak, aki több önmagánál, sorsa
kordokumentum, erényei és hibái, felfedezései és tévedései
nemcsak az övéi: egy nemzedékrôl tudnak, vagy mondjuk inkább így: tudnának vallani. S ezzel máris a dolgok közepébe
vágtunk: „tudnának”, írtam
kénytelen-kelletlen, mert hiába
íródott Cinirôl már életében kismonográfia, hiába jelent meg
háromkötetes Naplója, valamint
a hozzá írt olvasói levelek gyûjteménye, s bizonyos szempontból hiába nyitja remekül kitalált,
Kossuth-díjas írók címû sorozatát a pécsi Alexandra kiadó épp
ôvele, a kép még mindig egyoldalú, kevesebbet mond az elmondhatónál.
De nem szeretnék igazságtalan lenni: egyáltalán nem udvariasságból írtam az imént, hogy
„remekül kitalált” sorozatról
van szó. Szóljunk elôször arról,
ami mellékesnek tûnhet, de
nem az: jólesik kézbe venni ezt
a kis formátumú, zsebkönyvnek
is beillô, kívül-belül ízléses kötetet: ha azt olvasom a kolofonban, hogy a nyomtatás és kötés
„a debreceni nyomdászat több
mint négy évszázados hagyományait ôrzô Alföldi Nyomda
munkája”, magamban rábólintok: aki ilyen szépen dolgozik,
legyen is rá büszke, jogosan hivatkozik tradícióira. Rokonszenves a sorozatszerkesztô
(Turczi István) által meghiredetett „Egy író – egy könyv” elve
is, legfeljebb azt fûzném hozzá,
hogy például ebben a kötetben
szívesen láttam volna a Karinthy Ferenc-recepció néhány jel-
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lemzô szemelvényét – egy írói
pályához szorosan hozzátartoznak az útját (akár a dac-reakció
kiváltásával) befolyásoló kritikák is. Miként (akár kuriózumként is) érdekes lett volna (s
lenne a további kötetekben) ideiktatni a Kossuth-díj korabeli indoklását, meg azt az apróságot,
hogy pl. Karinthy Ferenc 1955ben csak a díj harmadik fokozatát kaphatta meg. Ahány író,
gondolom, annyiféle lesz a bemutatott mûvek kiválasztásának
szempontja: Cini esetében jó
megoldásnak tûnik, hogy nem
ezernyi apró részlet, hanem alig
néhány, viszont teljes (vagy
majdnem teljes) terjedelmében
közölt mû reprezentálja munkásságát. Csakhogy itt megint
belebotlok abba a problémába,
ami fentebb leíratta velem a
„tudnak” helyett a „tudnának”ot – a kötet modelljének ugyanis csak a tetszetôsebb félprofilját látjuk.
Amíg Karinthy Ferenc élt és
úgy írtak róla kismonográfiát,
hogy elbûvészkedték életmûvébôl a Szép élet, a Kômûvesek és
más „szocreál” produktumoknak még a címét is – azt mondtam magamban, ez nyilván magának az írónak volt személyes
óhaja, hiszen nemcsak, hogy túljutott e kínos mûveken, de azóta
pompás alkotások egész sorával
bizonyította, hogy vargabetût jelentettek a pályáján, minek emlékezni rájuk? Ma már azonban,
úgy gondolom, az efféle tapintat
értelmetlen, hamis és történelmietlen: Cini életmûve nem
szorul rá, hogy eltagadják, ami
belôle romlékony és ellenszenves. Fráter Zoltán persze túlságosan szûkre szabott terjedelmet
kapott tanulmányában nem térhetett ki minden árnyalatra, holott rajta nyilván nem múlt volna
egy árnyaltabb, kevésbé apologetikus portré megrajzolása. Azt
azonban még így is elnagyoltnak érzem, hogy „a sematizmssal kísérletezô évek után” kitétellel elintézettnek tekintsük azt a
pár évig is eltartó (s annak idején
teljes mellszélességgel felvállalt)
hullámvölgyet, melybôl azután
Cini magasba tudott lendülni.
Talán – ha másért nem, az ellen-
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írt munkái közül bármit olvasott, annyit feltétlenül tud,
hogy nem apja zsenialitásának
második, halványabb kiadása,
hanem merôben más, öntörvényû írói személyiség. Apjának
tragikusan torzóban maradt,
mert az ún. „Nagy Mû” megírásával mindvégig adós élemûve
leginkább talán azzal hatott rá,
hogy intô példa volt, gyorsan
realizálható, zseniális, de szétforgácsolt ötletek helyett (mellett?) a folyamatos, rendszeres
munkát kívánó nagyobb kompozíciókra is tartalékoljon idôt,
erôt. Regényei, drámái és a
visszatérô figurák révén ciklussá
összeálló novellái végül is,
együtt képesek egy kor átfogó
képét kiadni, de vajon eléggé
méltányoltuk-e azt is, hogy
nemcsak az Ezer év révén sorolható a valóságfelfedezôk közé –
legalább ennyi szemléleti és tartalmi újdonságot hozott a Régi
nyár és néhány más, az idô tájt
keletkezett novella is arról, hogyan éltük-vészeltük-hazudtuk
át mi, magyarok, a második világháborút. S ha a Budapesti tavasz ma is megkerülhetetlen tanúságtételnek tûnik, nem tagadom, ebben már, visszaható érvénnyel, az említett háborús
novellák üzenete is benne van.
De mondok mást: Cini egyfelvonásosai minden közönség
elôtt, más és más színészgenerációk kezén egyaránt hatásos
mûvek, mert (ezt nem szokás kimondani): Molnár Ferenc óta
senki sem tudta olyan rutinnal
(s mégis tartalmasan) mûködtetni a színpadi masinériát,
mint ô. Mindeme motívumoknak vitathatatlanul ott a helyük
a mérleg egyik serpenyôjében,
csak hát igazságosabb lenne azt
sem elfelejteni, ami abban a bizonyos „másikban” van..
KOSSUTH-DÍJAS ÍRÓK:
KARINTHY FERENC
(Vál. szerk. bev. és jegyz:
Fráter Zoltán)
Alexandra Kiadó, Pécs, 2002
190 oldal, 1699 Ft.

Írófaggató
Nádra Valéria megkérdezte

Sándor Ivánt
SÁNDOR IVÁN (1930) író Budapesten
született. Írásai 1953 óta jelennek meg.
1954 és 1956 között a Jövô Mérnöke címû
egyetemi lap szerkesztôje. 1957 és 1989 között a Film, Színház, Muzsika munkatársa, majd szerkesztôje, azóta szabadfoglalkozású író. Legfontosabb mûvei: Tiszaeszlár (dráma, 1967), M. L. esetei (regény,
1972), A futár (regény, 1976), Ködlovas
(regény, 1983), Századvégi történet (regény, 1987), A föld alá vitt tények üzenete
(válogatott esszék, 1990), Vég semmiség. A
százhetven éve fel nem fedezett Bánk bán
(esszé, 1993), Tengerikavics (regény,
1996), A szefforiszi ösvény (regény, 1998),
Rocinante nyomában (esszék, 1999), Menekülô évek. A rendszerváltás évtizede
(esszé, 2000), A másik arc. A regény és a
történelem (esszék, 2001), Drága Lív (regény, 2002). Munkásságát eddig József Attila-díjjal (1985), az Év Könyve-jutalommal (1986, ill. 1996), Németh László Emlékéremmel (1989), Getz életmûdíjjal
(1994), Nagy Imre emlékplakettel (1996),
Tiszatáj-díjjal (1997), Márai Sándor-díjjal (2000) ismerték el.
– Jövôre ünnepelhetné írói munkássága ötvenéves évfordulóját, ami nem elsôsorban a szép
kerek szám miatt érdemel figyelmet, hanem fôként azért, mert Ön (ellentétben sokakkal, akik
már csak korábban szerzett babérjaikon ülnek)
aktív író, évrôl-évre megajándékozza, meglepi
olvasóit egy-egy új alkotással. Sôt, ha jól számoltam össze, publikált mûveinek a felénél is
nagyobb hányada az utóbbi egy-másfél évtizedben született. Ha van, mi a titka ilyen szellemi
erônek és frissességnek, ilyen alkotói kedvnek?
– Hol ülhet az író? Nem hiszem, hogy
van más méltó helye, mint az íróasztala
elôtti szék. Nézze, próbálom nyomon követni az embert, amint ebben a folyton
változó korszakban él – hal. Ehhez dolgoznom kell. Ennyi a „titok”.
– Pályáját drámákkal kezdte, majd kialakult munkásságának két, szinte egyenrangúan
termékeny ága: az esszék illetve a regények, melyek szinte szabályszerûen váltogatják egymást. Talán másokban is felmerül a kérdés,
hogy vajon a regényekkel az értekezô prózát
„piheni ki”, és fordítva? És melyiknek az írása
okoz jobb írói közérzetet, melyik mûfajban érzi
magát otthonosabban?
– A regény világot teremt. Az esszé a
kultúra szférájában bírálja felül a bizonyosság-imitációkat, a sémákat. Vannak

irodalomtörténeti-históriai
apóriák,
amelyeket a tradíciók, a közgondolkodás
szubverzív felülbírálatával tudok megközelíteni – így születik az esszé. Számomra olyan a két mûfaj, mint a szívet
mûködtetô szisztolés-diaszisztolés nyomás együttese. Az igazi próbatétel azért
mégis a regény.
– 2002-ben jelent meg Drága Lív címû regénye, most pedig a regénnyel, mint mûfajjal foglalkozó korábbi esszéit adja közre a Litera
Nova, újabbakkal kiegészítve. Az olvasó eltöpreng, saját szépírói munkássága veti-e fel
azokat a kérdéseket, amelyekkel aztán esszéiben foglalkozik? S a gyakorló író mennyiben és
miként tudja befolyásolni az esszéista Sándor
Iván szükségképpen általános körre vonatkoztatott, teoretikus megállapításait? A Drága
Lív például adott-e adalékokat új esszéihez?
– A korábbi Rocinante nyomában és a
mostani, A regény jövôje, nem születhettek volna meg, ha nem volna fontos
a számomra, hogy a regény útján, huszadik századi sorsán, legújabb formaváltozásain töprengjek. Ez a mesterségemhez
tartozik. Szeretném ébren tartani a regény szellemét. Ezt teszik esszéikben az
olyan kitûnô írók, mint Italo Calvino,
Umberto Eco, Milan Kundera. A Drága
Lív esszé-utóélete töltötte ki a regényem
megjelenése óta eltelt fél esztendôt.
Ezek az írásaim-dialógusaim mostanában jelentek meg a Jelenkorban, az Alföldben, a Forrásban.
– Még az esszéken belül is két önálló vonulat
figyelhetô meg: történelmi-eszmetörténeti kérdésekkel foglalkoztak „évtized”-esszéi, legutóbb
2000-ben a Menekülô évek, amely a rendszerváltás fölvetette kérdések sûrûjében próbált ösvényt vágni a jövô felé – másrészt (gondolok
például Vég semmiség címû, a Bánk bánnal
foglalkozó tanulmányára) idôrôl-idôre farkasszemet néz az irodalom és irodalomtörténet,
az esztétika nehéz ügyeivel. Hogy éppen melyik
típusú esszé kerül ki írói mûhelyébôl, az min
múlik? Gondolom, nem a véletlenen.
– Azon múlik, hogy egy reggelen mire
ébredek, mirôl érzem úgy, hogy meg kell
„csinálni”. Azután jön a téma „körülolvasása”, és végül a megírás sok hónapos
munkája.
– A Drága Lív küllemére nézve is feltûnôen
szép könyv volt s aki megnézte az impresszumát, csodálkozva látta, hogy a pozsonyi Kalligram Kiadó jelentette meg. Magától értetôdônek kellene lennie, hogy egy mai magyar író
munkáját határon túli magyar könyvkiadó
gondozza, de mint tudjuk, mégsem az. Ön ho-
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gyan került kapcsolatba velük s lesz-e folytatása ennek az együttmûködésnek?
– A Kalligram Kiadó már jó ideje a legrangosabb közép-európai és magyar írók
mûveit adja ki. Néhány évvel ezelôtt ismerkedtem meg Szigeti Lászlóval, a Kiadó igazgatójával. Kitûnô szellemû, nagy
szaktudású, korrekt férfiút láttam benne.
Egy közös rendezvényen, vagy kétszáz
nézô elôtt egyszer csak odafordult hozzám, és azt mondta, nagyon szereti és becsüli a munkáimat. Amikor kétezerkettô
januárjában felhívtam telefonon, és azt
mondtam, szívesen adnám az új regényemet a Kalligramnak, csak annyit felelt:
köszönöm, küldd, a könyvhétre kihozzuk. Kérésemre biztosította az ország
egyik legjobb könyvmûvészét, Pintér Józsefet. Bizonyára lesz folytatása is az
együttmûködésünknek.
– Mivel most éppen a regénnyel foglalkozó
esszéje jelenik meg, indokolt a kérdés: készül-e
új Sándor Iván-regény, amit (különösen a
Drága Lív olvasói) izgatottan várnak?
– Elég régen foglalkoztat, hogy a Drága
Lív után merre menjek tovább, ha ismét a
mának szóló regénytérben akarok beszélni
az ezredvég emberének csonkolódott érzelmi állapotáról. Az antik elôtti, mitikus
barbarizmusban találtam rá egy lehetôségre. Ez három-négy éves regényutazást jelent, amibôl azonban most egy idôre kibillentett az, hogy megjelent egy svájci történész könyve Carl Lutzról, a „svájci Wallenbergrôl”. 1944-ben tízezrek életét mentette meg Budapesten a védlevelekkel. Az
enyémet is. Szembenézhetek tehát végre
egy hiteles tekintettel. Egy ember sorsávaltetteivel, aki ugyanott volt, ugyanazt élte
át, mint én, de persze teljesen más módon.
Ez a – mondhatni – tekintetváltás feltépte
bennem az ötvennyolc éve tartó némaságomat. Úgy döntöttem, hogy meg kell írnom 1944 novemberének-decemberének
rettegésbe-barbarizmusba süllyedt Budapestjét. Most tehát ez van soron.
Nádra Valéria

w w w. k o n y v 7 . h u

SZEMMAGASSÁGBAN

Versújév
félcédulái
■ Fiatal költôk köteteivel lépünk
be az új esztendôbe (hátha ez jó
ómen) –, illetve elôször egy alkalmi, de kortalan antológia fiataljainak verseivel. Mai magyar
költôk karácsonyi ajándékaként
adta közre a BEZA Bt. a Verskarácsony 2002 címû gyûjteményt
(lelke, szerkesztôje – Czigány
György és Turczi István segédletével – Bella István), s hol van az
megírva, hogy egy ily címû könyvet mondjuk Vízkereszt után
félre kellene tenni legalább háromszáz napra?! Egyébként a
cím árnyalatnyit félrevezetô,
mert korántsem mindegyik költemény karácsonyi vagy istenes:
a születési évszámok szerint sorjázó – azaz egyre fiatalodó – poéták más tárgyú strófái is jól megtalálják a helyüket téma, szerkezet és hangulat áramában.
A 2001-es év nagy búcsúzója, a
két versével az élen szereplô Orbán Ottó sem karácsonyol, ám a
ködszitálásként érkezô „kegyelni
pillanat” a legeslegelsô sorban leüti az alaphangot. A második
mû befejezetlen (betegség és öregedés-fájdalmában felbukkan az
a rímpár, amelyet a közelgô halálát tudó Petri György is elejtett
egy remekében: „Versrôl és világról egyre többet sejtek./ De a
pünkösdi professzornak fügét
mutat a másnap,/ s bombát robbantanak testünkben a terrorista
sejtek”). Orbánt többen is elsiratják vagy épp versben elevenítik. Így a huszonévesek közül Jónás Tamás, generációjának egyik
legtehetségesebbje (márciusban
lesz harminc).
Ha úgy nagyjából Fekete Vincétôl, Prágai Tamástól kezdem számítani a fiatalokat, e kettô mellett most Schein Gáboré, Térey Jánosé, Szálinger Balázsé a legszebb teljesítmény „az ifjú huszonnégyek” mezônyében; és
Lackfi Jánosé. Bármily alkalmi,
sôt szinte véletlenszerû a jelenlét, a Kosztolányira rájátszó Lavina-dal igazán emlékezetes groteszk villamás: „Van kicsi kincsem, négy szöszi fej. /Négy puli-haj, négy száj lefetyel, / Van
mohos, alvó pincefalam, / Magam-faragású fakanalam, / Nagy
lufivá fújt bôrfocim is, / Bor, s
ha akarnám, volna Guinness…”
Az igényes kötetet (a morogtató
sajtóhibáit is…) Borsos Miklós
borítórajzai fedik.

w w w. k o n y v 7 . h u

Tavaly Váradi Péter kapta a Gérecz Attila-díjat (a Kárpáti Kamil
és a Stádium Alapítvány erôfeszítésébôl létrejött díj ettôl az évtôl
már minisztériumi, biztosabb
hátterû elismerés lesz). A liliom
paradigma címû kötete (József Attila Kör – Kijárat Kiadó) a JAK
Füzetek 120. darabja. A paradigma – mint szó, közelítés és
alakítás – vissza-visszatérô, a
matériára kívülrôl rávitt, mégis
mûködô képzet (magyar–filozófia–esztétika szakos bölcsész a
szerzô). A szövegen végigsejlô
paradigma valójában az így nem
jelölt (anti-) Hamlet-paradigma;
a tragédiára, Arany Jánosra akad
is utalás. Ihletô költônek érzôdik García Lorca és József Attila.
A hûvösen [A] és [B] egységre
osztott kötet ciklusai dialogizáló
viszonyban állnak egymással,
leginkább az „elôtörténet” – lehetséges „fôtörténet” az epikumtól sem mentes tartalmait feleltetve meg (az intellektuális és
formai párbeszédesség a ciklusokon belül is mûködik). A könyv
finom és biztos textuskezelését,
érettségét, tudatállapotát egy
centrális mû, az Apámmal egy
fényképen záró szakasza a kissé
balladás építés végén ekként jeleníti meg: „Van egy fotóm, még
kinn a kertben készült. / Mivel
nem láttam akkor, kiegészült. /
Könnyû, tudom, mi volt az ott a
kertben, / csak ne kelljen a
kertbe visszamennem. / Mintha
a szem egy villán fennakadna, /
Van egy fotóm, és senki nincsen
rajta.” A „vissza ne!” a Ne menj
Wittenbergába! és más költemények kicsengése is.
A legtalányosabb kompozíció a
Chorust is bekapcsoló Híd-avatás, de a bölcselet és a grammatika zéró-morfémái az igencsak
beszédesnek látszó (az ö hangzó
ironizáló voltával élô) Pétör, az
emberen túli felezô tizenketteseiben is munkálnak, megtetézve a
mesésen felnövesztett én névjátékával. Tehetséges, sokhúrú költô
jelentkezett. Rászolgált a díjra.
Az élet egy nagy… Hát igen;
még újévkor is. A hiányos állítás Képes Gábor kötetcímében
így folytatódik: Az élet egy nagy
öröklakás.
A huszonkét éves költônek ez
már a második könyve (ezúttal a
Fiatal Írók Szövetsége szavazott
bizalmat: FISZ Könyvek 10.).

„Bíztatásáért és tanácsaiért köszönettel tartozom Szepes Erikának” – bocsátja elôre K. G.
Nos, a verstan minôségérzékérôl
és szigoráról ismert tudósát nem
árt még párszor felkeresnie Képesnek – vagy magát elszánnia,
hogy a „tûzbe felét!” régi jó tanácsát érvényesítse. Nem annyira anyagának felét, mint inkább
egyes verseinek felét, részleteit
kellene számûznie. Sokszor próza-közeli versbeszédet dünnyög,
a tengelyesen (középre) zárt sorok néha a szövegképpel, néha a
nagy semmivel indokolt keretében (egyszer-egyszer pedig teljesen esetlegesen rángatva lapszéltôl lapszélig a sorokat). Ötleteinek többsége erôltetett, színtelen, mestereivel ritkán kerül egy
hullámhosszra (kérdés az is, jól
választotta-e ôket), a Réka-érzületet mint tárgyat futni hagyja,
politizálgatása – akár a Gerô
Ernô- és egyéb szerepjátékokkal,
akár az Ada-(!) szelettel – sekélyes, a kisformákkal sincs sok
szerencséje.
Bizakodásra egyfelôl az ad
okot, ahogy Képes Gábor idônként egy-egy picinyke origóból
makacsul kigyötri a verset: „Lassan ôrölnek / a malmok. / Ideglisztbôl elmekenyér készül, / elmekenyérbôl versmorzsa, / versmorzsából kötetmoslék…” (Zárógondolat). Másfelôl a Zárlat
vagy a Nem felejtünk költô tollából való, nem enged a talmiságnak, erôteljes és ôszinte lendületbôl, szellemesen írja végig magát.
De ezzel a gyûjteménnyel jobb
lett volna várni, amíg ülepednek
a szavak, rostálódnak a sorok, s a
(Bengi László szerkesztô által is
említett) „látszólagos különnemûség” zsákjába csak az kerül,
ami különnemû ugyan, s ugyanakkor összeillô is.
Az évkezdethez talán több lelkesültség kellene, azonban a
Kortárs Kiadó Új Látószög sorozatának 13. és 14. kötete sem
villanyozott fel. Zalán Tibor sorozatszerkesztô – a prózai folyam gazdája Domokos Mátyás –
olyan költôket léptet fel Hajnal
V. Csaba elegáns-egyszerû küllemû és tipográfiájú könyvtervétôl megtámogatva, akikrôl
legfôbb érdemként elmondható: szûkszavúak, a leginkább
megérzékített bölcseleti tartalmakat, kisebb-nagyobb létsummázásokat akarnak az érdesen
megmunkált versre bízni. Az
1962-ben született szolnoki tanár és újságíró, Jenei Gyula már
nem is olyan fiatal, érthetô tehát, hogy a Grafitnap egyik ver-
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sének (hinta) ez a felütése: „üres,
kiszámítható, akár / a férfikor”.
Az 1976-os születésû Mohl Hajnal eléggé rokon sejtelmeket fogalmaz meg Az árvaság létrái
lapjain, formavilága is – nyilván
véletlenszerûen – rokonuló, bár
ô mindenestül idegenkedik a
rímtôl. A legígéretesebbet a Huszonhárom címû ciklus szavakkal
számozott, pilinszkys-szálkás
fragmentumaiban nyújtja, haikut, enigmát, medáliát, modern
epigrammát sorakoztatva, eredetiséget a személytelenséggel
teremtve: „És szállnak már a barackfehér kelyhek. / Nem kell
felnéznie ahhoz, hogy tudja, / a
negyven gyümölcsfa lassan odavész” (Tíz).
Hirtelen hívószó lesz a barack.
Jeneinél ez áll: „katlanba szorult
hôség: / szappan fô, / lekvár. /
baracklekvár sok cukorral. / és
pálinka is. / a rézüstöt este / az
égbe dobod. / Jó lesz teliholdnak” (így múlik el). Materiális emlékek ködszitálása, profán Isten,
magány és féljövô („már megszoktam magam e tajgai tájban”):
kulcsszó talán a verscímmé is tett
lebegni lehetne.
Épp e szemle íródásakor jut kezembe a Makkai Ádám szerkesztette reprezentatív antológia, A
csodaszarvas nyomában (Tinta
Könyvkiadó), mely nem kevesebbet ígér, mint hogy „A legszebb
ezer vers költészetünk nyolc évszázadából”. A nagy vállalkozásról nyilván esik még szó e lapban, fiatal költôt azonban keresve se találhatunk benne. Valahol nyilván meg kellett húzni a
határt, de aki úgy 1950 után született, nem írt e nagy körbe beleérthetô szép (legszebb) verset…? (s
akkor a nagyobb de: megállhat
egy ilyen gyûjtemény Orbán
Ottó, Tandori Dezsô, Petri
György nélkül…?!)
Barack… Az elsô kötetére Gérecz Attila-díjat elnyerô Szentmártoni János 2001-es kötetét
(Itt, a papíron – Széphalom Könyvmûhely) emelem le a polcról. Jó
lélegzetû, arányosan épített,
sokszínû gyûjtemény. A Barackfa egy részlete legyen amolyan
újévi „záró mottó”: „Cseresznyefa állt itt régen, / kilátóm
volt, erôs váram / – fûrész karjaiba hullott, alig bírta el a vállam.
// Hatvan éve jöttem ide, /
nagyszülôké volt még testem, /
idôk dôltek, évre évek, / házat
húztam, fát ültettem, // népesültem, szétszóródtam, / belaktam így házam szépen, / öregedtem, megszülettem, / e kis helyen sokan éltem.”
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Móra Könyvkiadó
Rowling, J.K.: Harry Potter és a bölcsek köve
Animus Kiadó

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

PARNASSZUS ANTIKVÁRIUM

Hol vagy mûvelt nagyközönség?
Jelentkezésed a

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

www.typotex.hu/h_typoklub.html
URL címen várjuk.

„Mindenfélét, de nem mindent”
Elôzetes telefonos egyeztetés alapján
díjtalan kiszállás, szállítás.

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!

1024 Budapest, Retek u. 33-35.
Tel./fax: 316-3759, www.typotex.hu

A Cseh Írószövetség Morvaországi és Sziléziai Tagozata Európai Tárca
– Visegrádi Tárca 2002 címmel pályázatot hirdetett a visegrádi országok (Magyarország, Lengyelország, Szlovákia, Csehország) írói számára. A zsûri 2002. november 18-án Brünnben tartotta ülését, melyen hazánkat Tóth Éva és Turczi István képviselte. A mintegy 30 pályamû közül a zsûri a nagydíjat egyhangúlag munkatársunknak, Borbély Lászlónak ítélte Az antikvárius címû írásáért. A díj ünnepélyes átadására
Brünnben került sor 2002. december 14-én.
A nagydíjas és a további négy pályamûvet egy ötnyelvû kiadványban
jelenteti meg a pályázatot gondozó írószövetség.
Szívbôl örülünk munkatársunk sikerének, gratulálunk.
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BESTSELLER

Vujity Tvrtko
pokoli történetei
– Na, mi rosszat hallott még rólam –, vág közbe Vujity Tvrtko.
Mert mondanak róla ezt-azt, de ôt nem érdekli. Teszi a dolgát,
sokan szeretik, biztos van, aki nem, az utóbbi a kevesebb. A pokoli történetek írója magabiztos, lényegre törô interjúalany,
mondhatni, tudja a dolgát.
– Azt írja a könyve végén, hogy
a kisfia születésekor egy Benjamin fikuszt ültetett a kertbe…
– Nagy butaságot követtem
el, ugyanis nem tudtam,
hogy ez szobanövény, és nagyon kényes. De most egy
hatalmas cserépbe ültettük,
és beköltöztettük a lakásba.
Pillanatnyilag nagyobb, mint
a négy hónapos kisfiam.
– Rendhagyó elôszavában azt
írja, hogy elkobozták a mobilját, a fényképezôgépét és a számítógépét is. Hogy történt?
Mert a könyvben erre nem tér
vissza.
– Sok mindent errôl most
sem mondanék. Ezeknek „köszönhetô”, hogy negyedik
hónapja Oroszlányban, a legiparibb városban lakom egy
panel negyedik emeletén..
– Bujkál?
– Titkolom, hol lakom. Elôször Etiópiában elkobozták a
telefonomat, majd legutoljára
Észak-Koreában fosztottak
meg a dolgaimtól. A Baptista
Szeretetszolgálat kamerája
ôrizte meg az egy hét „emlékét”, a többi meg a fejemben
volt. Mivel mindig naplót
írok, viszonylag könnyen rekonstruáltam a látottakat.
Nagyon erôs hatással voltak
rám az ott tapasztaltak, nem
lehetett elfelejteni.
– Miért gondolta, hogy fontos
a képi riport mellett könyvben is
kiadni pokoli történeteit?
– A film sokat megmutat,
de a hátteret inkább írva
mondom el, tudatom azzal,

aki kíváncsi rá. De értem a
kételyt, amikor ezt kitaláltam, három könyvkiadó utasított vissza, hogy ez senkit
nem fog érdekelni. Elsônek
magánkiadásban jelentettem
meg, majd a pécsi Alexandránál. Ma már túl vagyok a
250 ezredik példányon.
– Jó kis kudarctörténet!
– A három közül az egyik
bocsánatot kért.
– És veri a fejét a falba…
Van, amit se a filmen, se a
könyvben nem mondhatott el?
– Azt most sem fogom. Legyen annyi elég, hogy amikor
Észak-Koreából hazajöttem,
hónapokon keresztül kerestek, üldöztek a dél-koreaiak,
hogy adjam nekik a filmet. A
szeretetszolgálat vezetôjének
lakásánál – akivel kint voltam – a gyülekezet tagjai éjszakai ôrséget álltak.
– Nem tartott attól, hogy
bajba keveri azokat, akik nyilatkoznak? Névvel, arccal szerepel egy orvos az Ukrajnában készített anyagában. Azt olvasva,
nem sok jövôje lehet neki ott.
– Már el is jött. Balogh
doktornak kifejezetten ez
volt a kérése, hogy mutassunk csak mindent be. Soha
senkinek nem kockáztatnám
a
biztonságát
a
filmem/könyvem kedvéért. Az
emberélet sokkal többet ér
nekem, mint az általuk szerzett dicsôség.
– Írja is, hogy fontos a bizonyításvágy riporteri munkásságában.

– Óhatatlanul az én szememmel lesznek láthatók a
történetek, azonban soha
nem kommentálom a látottakat, nem mondok véleményt,
az nem az én dolgom. Az
más kérdés, hogy a „színfalak
mögött” mennyire hatnak
meg, mennyire ráznak meg a
látottak, az átélt dolgok. Hôseim hétköznapi hôsök, nem
olyanok, akik show-mûsorról
show-mûsorra járva szerzik a
népszerûséget.
– Nem mond ennek ellent, hogy
némelyiküket mégis csak ilyen
sztármûsorban látjuk viszont?
– Azt is mondhatnám, örülök ennek, nem bánom.
Büszke vagyok rájuk, végül is
az én „felfedezetteim”.
– Sokan kétségbe vonják, hogy
mindenütt ott volt, ahonnan riportot küldött.
– Konkrétan mire gondol,
Csernobilra?
– Akkor ön is hallotta…
– Ott vannak a filmek, azok
bizonyítanak mindent. De
tanúi és részesei a munkámnak az állandó operatôreim
is – Talán Csaba és Nógrádi
Gergely. Nélkülük nem lennének pokoli történetek.
– Nem zavarja az intrika, az
irigy megjegyzések sora?
– Nincs mit kezdeni vele,
mondják, én meg megyek tovább. Aki elém áll, azzal
szemben bátran megvédem
magam, de nem tudok mit
kezdeni a névtelen, mondjuk
az internetrôl támadókkal.
És eddig senki nem állt elém.
– És a tanítás?
– Az Amerikai Egyesült Államokba meghívtak elôadónak, a nem megszokott helyszíneken készített riportok
témakörében.
– És miért van a címben az
utolsó jelzô, miért Utolsó pokoli
történetek?
– Mert nem lesz több.
– Igen, ez nagyon frappáns,
már hallottam, de miért nem
lesz több?

Kukkantson könyveinkbe!
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– Egyelôre titok, hogy mi
lesz. Annyi biztos, hogy
most mennyei történetekrôl
forgatok. Különben gyesen
vagyok, élvezem, hogy egész
nap csörgôzök a fiammal.
Tervezzük, hogy lesz testvére is.
– Egy félreértést szeretném, ha
tisztáznánk,
Pulitzer-díjas,
vagy Pulitzer Emlékdíjas.
Ugyanis a könyv borítóján ez
van, belül meg más.
– A magyarországi legrangosabb díjat kaptam meg, a
Pulitzer Emlékdíjat. Biztos
azért, mert azt hitték, hogy
bátor vagyok…
– Annak kellett lennie, hiszen
tizenkilenc évesen a háborúból
tudósított.
– Ott rekedtem. Higgye el,
nagyon féltem, tele lett a nadrágom. Nem vagyok bátor,
miattam már állítottak le hullámvasutat. A háborúból is
ezerrel menekültem volna, de
körbezártak. S a tudósításaim
is szörnyûek voltak. Tárgyi
tudásom híján az orvlövész
helyett azt mondtam, hogy
távcsöves puskákkal leselkedô
emberek, diszkrét bája volt a
megjelenésemnek akkor, de
nem voltam hôs. Hôs az a
kisfiú, aki elsô kedvezményezettje a könyveim honoráriumából létrehozott alapítványnak, amelyet a feleségemmel együtt alapítottunk.
Aranyosi Gergô alig lát, ennek ellenére tizenegy éves korára – túl három mûtéten és
egy elôtt – megtanult három
nyelvet. Nagy szó, egy könyv
kiolvasása nyolchavi munkájába került. Orvosi tiltás ellenére megtanult kerékpározni.
Ô az igazi hôs. És még anynyit, mindenki, aki megveszi
a könyvemet, megosztja velem ezt a tiszteletet, mert
hozzájárul, hogy Aranyosi
Gergônek, és a késôbbiekben
a hozzá hasonlóknak könnyebb legyen az életük.

Bagota Edit

A legnagyobb választék
A LÍRA ÉS LANT RT. BOLTJAIBAN

Elektronikus Információs Szolgáltatás
■ Ünnepélyes külsôségek között látta el kézjegyével Bucsi
Szabó Zsolt, az Akadémiai Kiadó igazgatója, Kroó Norbert,
az MTA fôtitkára és Majsai
Sándor Gábor, az OM informatikai miniszteri biztosa a
szerzôdést, amellyel az Akadémiai Kiadó is csatlakozott az
OM által üzemeltetett Elektronikus Információs Szolgáltatáshoz. Az EISZ célja, hogy a
felsôoktatás és a tudományos
kutatás számára nélkülözhetetlen elektronikus információforrásokat központilag vásárolja meg és tegye hozzáférhetôvé a rendszerhez csatlakozó
intézmények (egyetemek, fôiskolák, kutatóintézetek és azok
könyvtárai) számára.
Az Akadémiai Kiadó az EISZ
program sikerességéhez az
alábbi on-line hozzáférésekkel
járul hozzá:
– Az Akadémiai Kiadónál
megjelenô, magyar kiadású
tudományos folyóiratok.
– Az Akadémiai Kiadó szótárai.

– Tesztre készen (angol és német verzió).
– Környezet- és természetvédelmi lexikon.
– Új magyar irodalmi lexikon.

Internet: www.lira.hu, E-mail: lira@lira.hu
FÓKUSZ KÖNYVÁRUHÁZAK
1072 Budapest, Rákóczi út 14.
Telefon: 268-1103, fax: 267-9789
4026 Debrecen, Hunyadi u. 8-10.
Telefon: 52/ 322-237, fax: 52/416-091
3530 Miskolc, Széchenyi u. 7.
Telefon/fax: 46/348-496
7621 Pécs, Jókai u. 25.
Telefon: 72/312-835, fax: 72/314-988
6720 Szeged, Tisza L. krt. 34.
Telefon/fax: 62/420-624

Az Elektronikus Információs Szolgáltatás a hazai és
külföldi tudományos adatbázisokhoz és információforrásokhoz nyújt egységes, központi hozzáférést a felhasználóknak, úgy hogy a használat díját az Oktatási Minisztérium központilag fedezi.
Emiatt a használat csak a jogosultak számára lehetséges,
azonban ez sem csekély mértékû: az OM szerzôdései háromszázezer lehetséges felhasználóval számolnak, noha
jelenleg ennél nagyságrendekkel kisebb a rendszert
igénybe vevôk száma. A jövô
tudományos információközvetítése egyre inkább az online rendszereken keresztül
zajlik, így hát elmondhatjuk,
az EISZ megelôlegezi a tudomány jövôjét.

SZAKKÖNYVÁRUHÁZAK
Infotéka Könyvesbolt
1088 Budapest, Rákóczi út 27/b
Telefon: 338-2739, fax: 484-0842
Iskolacentrum
1051 Budapest, Október 6. u. 9.
Telefon: 332-5595, fax: 311-1876
Mediprint Orvosi Könyvesbolt
1053 Budapest, Múzeum krt. 17.
Telefon: 317-4948, fax: 484-0023
Mûszaki Könyváruház
1061 Budapest, Liszt Ferenc tér 9.
Telefon: 342-0353, fax: 342-1317
Technika Könyvesbolt
1114 Budapest, Bartók Béla út 15.
Telefon/fax: 466-7008
KÖNYVESBOLTOK
Apáczai Könyvesbolt
1085 Budapest, József krt. 63.
Telefon: 328-0754, fax: 328-0755
Korona Könyvesbolt
1111 Budapest, Bartók B. út 50.
Telefon/fax: 466-5169, 386-0201
Univerzál Áruház
Kódex Könyvesbolt
5600 Békéscsaba, Andrássy u. 3-5.
Telefon/fax: 66-450-550/221 mellék
Littera Könyvesbolt
5600 Békéscsaba, Andrássy u. 6.
Telefon/fax: 66-445-433
Corvina Könyvesbolt
4026 Debrecen, Kálvin tér 2/c
Telefon/fax: 52-419-428
3300 Eger, Bajcsy-Zs. u. 2.
Telefon: 36-517-758, fax: 36-517-757
Fodor András Könyvesbolt
8640 Fonyód, Béke u. 3.
Telefon: 85-560-320, fax: 85-560-321
9021 Gyôr, Arany János u. 3.
Telefon/fax: 96-319-760
Múzsák Könyvesbolt
6800 Hódmezôvásárhely, Szegfû u. 8.

Kiskapu Kiadó

1081 Budapest, Népszínház u. 29.
Telefon: 477-0443, Fax:303-1619, www.kiskapu.hu
Linux felhasználói ismeretek II.
Pere László
A Linux felhasználói ismeretek
második kötete
az adatkezelésrôl, a bc használatáról, az awkról, a PostgreSQL-rôl és a
MySQL-rôl
szól. Természetesen minden számítógéppel végzett munka adatkezelés, de
az itt bemutatott programok kimondottan a nagy tömegû adatok kezelését
támogatják. Olvashatunk a könyvben
egy tetszôleges pontosságú számológéprôl (bc), amely saját programozási
nyelvének segítségével összetett feladatok elvégzésére, szám jellegû adatok kezelésére alkalmas. A szintén tárgyalt
awk programmal – mely igen praktikus, könnyen használható eszköz –
szöveges és szám jellegû adatok, illetve
állományok kezelhetôk. A könyv harmadik részében egy ingyenes adatbáziskezelô rendszert mutatunk be, a
PostgreSQL-t. Ez a programrendszer
igen nagy mennyiségû adat tárolását,
rendszerezését teszi lehetôvé, így alkalmas lehet kis- és középvállalati információs rendszer kialakítására.
2660 Ft, 256 oldal,
felhasználói szint: kezdô

QuarkXPress 5
I. és II. kötet
David Blatner
Hosszú ideje
nem
jelent
meg errôl a kiadványszerkesztô programról átfogó
és jól használható magyar
nyelvû könyv. A program új, 5-ös
változata rengeteg újítást is tartalmaz, ezért a napi munkához is mindenképpen szükséges egy új, bôvített és logikusan felépített kézikönyv. David Blatner korábbi könyvét a nemzetközi szakma nemes egyszerûséggel „A Quark könyv”-ként
emlegette, használhatóságának elismeréseként. Az új könyv mintegy
ezer oldalba sûrítve egyszerre tankönyv, ötletgyûjtemény és referencia. Az alapok bemutatása után külön foglalkozik a bonyolultabb eszközökkel, kitér a program webes és a
PDF formátummal kapcsolatos felhasználási lehetôségeire, a Bèzierrajzeszközökre, valamint külön részben foglalkozik az új táblázatkezelô
eszközökkel.
14 000 Ft, 2 kötet, 1050 oldal
témakör: kiadványszerkesztés
felhasználói szint: kezdô–profi

Telefon: 62-239-336
Arany Bábel Könyvesbolt
6000 Kecskemét, Arany J. u. 10.
Telefon/fax: 76-417-517, 76-505-233
Kódex Könyvesbolt
7300 Komló, Városház tér 7.
Telefon/fax: 72-482-859
KO Könyvesbolt
9730 Kôszeg, Városház u. 1.
Telefon/fax: 94-364-047
Szinvapark Bevásárlóközpont
3530 Miskolc, Bajcsy-Zs. u. 2–4.
Telefon/fax: 46-509-513, 46-509-514
Tanáruda Könyvcentrum
4400 Nyíregyháza, Bercsényi u. 1.
Telefon: 42-506-253, fax: 42-506-254
5900 Orosháza, Gyôry Vilmos tér 1.
Telefon: 68-473-315, fax: 68-418-112
2300 Ráckeve, Kossuth L. u. 12.
Telefon/fax: 24-424-855
5540 Szarvas, Kossuth u. 21/2.
Telefon: 66-214-937
Garay Könyvesbolt
7100 Szekszárd, Garay tér 14.
Telefon/fax: 74-413-469
2000 Szentendre, Fô tér 5.
Telefon/fax: 26-311-245
Babilon Könyvesház
6600 Szentes, Kossuth u. 11.
Telefon/fax: 63-318-673
2310 Szigetszentmiklós,
Kossuth L. u. 10.
Telefon: 24-517-670, fax: 24-517-671
KO Könyvesbolt
9700 Szombathely, Foghíj 3.
Telefon: 94-505-855, fax: 94-505-854
Corvina Könyvház
2800 Tatabánya, Kodály tér 9.
Telefon/fax: 34-321-688
Deák Könyvesbolt
2600 Vác, Széchenyi u. 31.
Telefon/fax: 27-306-543
KO Könyvesbolt
9800 Vasvár, Március 15. tér 3.
Telefon/fax: 94-370-178
RÓZSAVÖLGYI ÉS TÁRSA
Kodály Zoltán Zenemûbolt,
Antikvárium és Hangszerbolt
1053 Budapest, Múzeum krt. 21.
Telefon: 317-3347, fax: 317-4932
Rózsavölgyi és Társa Zenemûbolt
1052 Budapest, Szervita tér 5.
Telefon: 318-3312, fax: 318-3500

FokuszOnline könyváruház

– WWW.FO.HU

Megvásárolható
a Libri Kft. és
a Líra és Lant Rt.
könyvesboltjaiban.

Ára: 5900 Ft
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Bányászoktól a bûnözôkig
– az elesettek szociográfusa
Beszélgetés Rott Józseffel
■ – Legutóbb megjelent mûve, a
Szikár ember lelke hátoldalán
Tüskés Tibor így jellemzi: ,,Rott
József egyéni látásmódú, szociografikus érdeklôdésû, saját útját
járó író. A világirodalomban talán a nagy amerikai elbeszélôkkel,
Hemingway-vel, Faulknerrel rokonítható.” Egyetért ezzel a megállapítással? Kik azok a mûvészek, akik a felsoroltakon kívül
meghatározó élményt jelentettek
az íróvá érés során?
– Érdekes, Hemingway-tôl
viszonylag keveset olvastam.
Néhány novellája, valamint a
Fiesta és Az öreg halász... jut
hirtelen eszembe. Faulknerrel
jóval bensôségesebb a viszonyom. Elemi erôvel hatott
rám. Azt hiszem, Faulkner
szemlélete, habitusa áll legközelebb hozzám a világirodalomban. Az olvasás, befogadás terén, meglehet, maradi
vagyok. Gogol, Dosztojevszkij, szóval a XIX. századi oroszok, valamint a XX. századi
amerikai írók gyakoroltak rám
elsôsorban hatást. Az elôbbiek a nonkomformizmusukkal, míg az utóbbiak a szabad
létérzést árasztó mûveikkel.
Mind-mind gyógyírt jelentett
a szellemet sorvasztó hetvenes-nyolcvanas esztendôkben... A nagy zsidó írók, Joseph Heller és Philip Roth az
önvizsgálat elkerülhetetlenségére tanítottak meg, s arra, hogyan éljük túl tulajdon kétségeinket, gyarlóságunkat. Minden életkorban más és más
írók hatnak ránk, más és más
módon. A legjobbak persze
végigkísérik az életünket.
– Hány évesen kezdett írni?
Családja mit szólt ahhoz, hogy
író kíván lenni?
– Huszonévesen. Gyermekkorom meghatározó nyersanyagot jelentett. Ha jól mû-

ködnek érzékszerveink és tiszta a tudatunk, milliárd és milliárd ingert, információt vételezhetünk a felcseperedésünk
során, ám a rendezô értelem
csak megkésve, utóbb, fokozatosan zárkózik fel mellé, és az
erkölcsiségünk tesz majd mindent a helyére. A család, természetesen, bolondnak tartott
amiatt, hogy író akartam lenni. Mindennek dacára, mihelyst viszonylag nyugodtan
íróasztalhoz ülhettem, pár hónap alatt eljutottam a bemutatkozó publikációig. Azokat
a novellákat a Hitel folyóirat
közölte 1989-ben. Bûnözôkrôl, elesettekrôl és más városlakókról szóltam bennük: férfiakról és nôkrôl, gyerekekrôl
és aggokról.
– Mióta próbál az írásból
megélni?
– Az írásból megélni?... Megfordítom a kérdést. Az irodalom, a magyar szellem él meg
belôlem, sokunkból, jó ideje.
– Bányászok között dolgozott,
szocializálódott. Milyen emberi
és írói tapasztalatokkal zárta azt
a korszakot?
– Szerencsére, közel sem
ilyen egyszerû az élet! Míg
Komlóm éltem, folyton máshová vágytam. Szenvedtem a
város vérverítékes, hazug, mesterségesen teremtett ,,szocialista” kultúrájától. Egy-egy falusi nyaralás emlékébôl hónapokig megéltem. Az ott ellesettekbôl táplálkozott a lelkem. Már gyerekfejjel elhatároztam, hogy falun, kisközösségben fogom leélni az életem.
Ám elôbb szükségszerûen fel
kellett nôni. Deviáns lettem,
keveset törôdtem a társadalmi
szabályokkal. Itt nem részletezem, bôvebben írok róla a Hitelben megjelent Bányászgyász címû szociográfiában.

Komló azután lett érdekes
számomra, hogy huszonegynéhány évesen, végleg becsaptam magam után az ajtót. Akkor is csak azért, mert ráébredtem: bármennyire akarja is az
ember, képtelen a múltja nélkül élni. Át kellett gondolnom
azokat az idôket, értelmezni a
múltat, mintegy megteremteni a vállalható identitásomat. Mindez egy hozzávetôleg nyolcszáz oldalas, száz
esztendôt felölelô ciklus megírásával (A pokol orma) sikerült. Eddig két kötet látott
napvilágot belôle, A kánya-haraszt balladája (1999), valamint a Szikár ember lelke
(2001). Sikerült, mondtam az
idén, de máris jelentkezik a
kontroll-érzés. Közel sem biztos, mert lemaradt a katarzis.
– Egy korábbi interjúban úgy
nyilatkozott, hogy jobban érdekli
az emberi bukás pszichológiája,
mint a fölemelkedésé. Miért alakult így a szemléletmódja?
– Olyan világot élünk, melyben egyedül a sikeresség a
külsô mérce: szinte mindegy,
milyen módon és áron éri el
az egyén. Megértem ezt a
mentalitást és viselkedésmódot, ismerem a kialakulás
okát, de nem rokonszenvezem vele, mert ha bevallatlanul is, ám mások rovására érvényesül. A kifinomultabb érzések, a tartósabb értékek és
erkölcsök szerint élôk hátrányára. Ilyen felállás mellett,
számomra még a bukás is fontosabb, mint az elvtelenség,
érzéketlenség, a mindenáron
való érvényesülés.
– A közelmúltban Vésztôre költözött, hogy külön szociográfiát
készítsen a tájról. Mi keltette fel
érdeklôdését azon a vidéken?
– A családomat az úgynevezett szocializmus apai és anyai
ágon is megfosztotta a szokásrendjétôl, munkájától, de még
a lakhelyétôl is. Tradíciók híján nevelkedtem, ahogy már
említettem. Ezt a hiányt igyekeztem mesterségesen, bár tudatosan pótolni: feleségem

Kukkantson könyveinkbe!
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A K.u.K. Kiadó honlapja
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családja évszázadok óta honos
a Sárréten. A szerzett tapasztalatokról részletesen beszámoltam a Sárréti sorsban, nem
szeretnék ismétlésbe bocsátkozni. Az ottaniak mostani lélekállapotát szintén fölvázoltam. Egyszerûen kötelességemnek éreztem, hogy beszámoljak azokról az áldatlan állapotokról.
Máskülönben
nem hagyott volna nyugton a
lelkiismeretem.
A szociográfia és a valóságirodalom alig-alig elismert
mûfaj. Az író, ha darázsfészekbe nyúl, maga bánja.
Nem védi pénz, nem védi
szervezet, mint a megélhetési
írót vagy mondjuk, a vidékre
(haza!) látogató politikust. Elsôsorban azon kellene gondolkodnunk, mennyivel tágabb és részletesebb önismerettel bírnánk, ha megváltozna a mûfaj megítélése, és
mind többen vállalnák a megszólalás tiszta, önzetlen formáját is.
Egyébként szinte mindenki
értékeset, maradandót alkotott
ezen a területen. Ezért is bûn,
hogy alig hagyunk életképeket
magunkról, az utódaink számára. Nemtörôdömségbôl?
Szégyenérzetbôl? Ki tudja?
– Tud egyszerre többfélén dolgozni?
– Rendszeresen így teszek.
Bár azt is mondhatnám, hogy
képes vagyok egyszerre több
munkával egy helyben topogni, ha nincs benne elég szellemi-érzelmi indulati töltés.
– Min dolgozik jelenleg?
– Egy regényen, mely Pengeélen és pellengéren címmel
készül két esztendeje. Néhány
kisregényen, a Bányászgyász
címû szociográfia regénnyé
bôvítésén, de két novellaciklus lezárásához is egyre közelebb járok.
– Mit tart íróként legfontosabb
hivatásának?
– Az önbecsapás, önámítás
elkerülését.
Borbély László

Tarkovszkij
és Wajda
■ Andrej Tarkovszkij, a zseniális orosz filmrendezô
1970 és 1985 között vezetett
naplójából azt a szinte emberfeletti küzdelmet követhetjük nyomon, amelyet
filmjei elkészítése, s bemutatása érdekében a szakma komisszárjaival, s pártkorifeusokkal folytatott. Nemzetközi elismertségével szinte
egyenes arányban nôttek otthoni kellemetlenségei, napi
csatározásokra kényszerült,
egzisztenciális gondokkal
küzdött, 18 év alatt összesen
csak öt filmet rendezhetett.
A megaláztatások, támadások
nem törték meg. Sôt, legtöbb
mûvészkollégájától eltérôen
minden lehetséges eszközzel
– akár a legfôbb párt-, és állami vezetôk segítségét kérve
– harcolt mûvészi és emberi
jogaiért. Mikor hosszabb
ideig külföldön dolgozott,
azt követelte, feleségén kívül
a fiát is engedjék ki. Igazi
skandalum kerekedett, ilyen
merészségre addig egyetlen
orosz mûvész sem vetemedett, hiszen a hozzátartozókat a rendszer túszként tartotta fogva. A végsô lépés, a
politikai menedékjog kérése,
az emigrálás törvényszerûen
következett az alkotó habitusából, a szovjet hatóságok
vele való bánásmódjából. A
sors kegyetlen fintora, hogy
éppen azokban a napokban
készült el olaszországi lakása,
amikor megtudta, gyógyíthatatlan beteg. Ekkor végre –
hat év után elôször – kiengedték hozzá szeretteit. A
Napló legmegrendítôbb része utolsó egy évének, állapota romlásának tárgyilagos
krónikája.
Naplójában azonban nemcsak élete különbözô történéseit rögzíti, nemcsak
azokra reflektál, de sokat
idéz – elsôsorban az élet
végsô kérdéseivel, a mûvész
feladatával, küldetésével foglalkozó – olvasmányélményeibôl, s mûvészeti, filozófiai, morális problémákról is

papírra veti gondolatait.
(Nézeteit átfogóbban a Naplóval egy idôben, 16 éven át
írt könyvében, A megörökített idôben fejti ki.) Van a
Naplónak egy olyan rétege,
elsôsorban a bizalmas feljegyzésekre, értékítéletekre
gondolok, amelyek zavarba
ejtenek minket, mert úgy
érezzük, kilessük titkait.
Megjegyzéseibôl kiderül, hihetetlenül szigorú volt másokhoz – igaz, magához is.

árul a rendszer antihumanizmusáról, abszurditásáról,
kafkai légkörérôl, s abból,
valójában mit ért a mûvész a
Szovjetunióban.
Könyve nagyobb részében
Andrzej Wajda is hasonló
kérdésre keresi a választ:
arra, mit ért, mit tehetett
filmrendezôként, stúdióvezetôként a szocialista Lengyelországban. Bár nem ír és
nem szerkeszt igazán jól, helyenként csapong és bôbeszédû, máskor meg túlságosan is szûkmarkúan bánik
fontos részletekkel, s filmmel kapcsolatos gondolatai,
okfejtései gyakran evidenciák, közhelyek –, az ô mûve
is fontos kor-, és filmtörté-

„A Naplót, bár szerzôje magánhasználatra szánta, mégis helyes
volt kiadni, mert Tarkovszkij
mártíriuma sokat elárul a rendszer
antihumanizmusáról, abszurditásáról, kafkai légkörérôl, s abból,
valójában mit ért a mûvész a
Szovjetunióban.”
Ki is jelenti, elfogultan és türelmetlenül viszonyul az emberekhez. Jevtusenko szerinte például döbbenetesen
tehetségtelen,
Szmoktunovszkij ostoba, mint a sötét
éjszaka. Csuhraj buta, öntelt,
tehetségtelen.
Kozincev
Hamletje jelentéktelen rendezés, Buñuel Tristanája nagyon rossz film, Jancsó Magyar rapszódiája és Allegró
barbarója borzalmas, ízléstelen, mesterkélt, fontoskodó,
Ozu Ôsze nagyon unalmas.
Sajnálja Fellinit és Antonionit is, Kurt Vonnegut trehányan ír, Moravia nem érdemli meg az írói dicsôséget.
Antoine Vitez szimpatikus,
„de mégis csak francia.” A
svédek szépek és buták.
A Naplót, bár szerzôje magánhasználatra szánta, mégis
helyes volt kiadni, mert Tarkovszkij mártíriuma sokat el-

neti dokumentum, forrásmû
munkássága tanulmányozásához. A film és más hívságok se nem memoár, se nem
esszé-füzér, inkább a kettô és
még más mûfajok – publicisztika, filmtörténet – keveréke. Szabálytalan lábjegyzetek, reflexiók saját életérôl,
néhány filmje (fôleg a Hamu
és gyémánt, a Menyegzô, Az
ígéret földje, a Márványember, a Vasember és A wilkói
kisasszonyok) születésének
körülményeirôl, a filmmûvészet különbözô kérdéseirôl.
Az életút, a pálya egészét
nem tudjuk áttekinteni, helyette epizódokat, történettöredékeket kapunk. (Munkásságáról bôvebben az
1990-ben magyarul is megjelent Visszaforgatás címû memoárjában ír.)
Az emlékezésekbôl mindamellett sok mindent meg-
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tudhatunk személyiségérôl,
mûvésszé formálódásáról.
Különösen gyerek- és ifjúkoráról, a képzômûvészeti, majd
filmes tanulmányairól számol
be részletesen, érdekesen. A
nagybetûs történelemmel nagyon fiatalon kapcsolatba került: 13 évesen, a háború kitörésekor egy csapásra felnôtté
kellett válnia. Földalatti gimnáziumba járt, s közben raktáros, hordár, lakatos, mûszaki
rajzoló volt, s tagja lett a
Honi Hadseregnek, amiért
1946-ban az államvédelmi hatóság letartóztatta. Katonatiszt édesapját pedig Katyinban meggyilkolták.
Sokat foglalkozik a lengyel
filmiskola születésével, mesterei és néhány különösen
szeretett színésze (Zbigniew
Cybulski, Tadeusz Lomnicki) pályájával, s beszél színházi rendezéseirôl is. Írásai
közül azok a legérdekesebbek, amelyekben – a politikai, történelmi hátteret is felrajzolva – felidézi a filmjei
elkészítéséért vívott küzdelmet, a pártállam eróziójának
folyamatát. Minderrôl többet és mélyebben is szívesebben olvastunk volna.
Bár saját bevallása szerint
világéletében óvatos ember
volt, kerülte a politikusokat,
s 1980-ig nem írt alá semmilyen értelmiségi petíciót, 45
éves pályafutása alatt több
tucat terve közül – nagyobb
részben politikai okok miatt
– csak nagyon keveset tudott
megvalósítani, s a hatalommal is többször adódtak
konfliktusai. (A Márványember megvalósítására például
14 évet kellett várnia, s aztán
a filmet a miniszterelnök be
akarta tiltatni.)
„Velem nem történt egész életemben semmi érdekes” –
jegyzi meg valahol a könyvében
– s aztán végül éppen ennek az
ellenkezôjét bizonyítja be.
A film és más hívságok
Fordította: Éles Márta
Osiris Kiadó, Budapest, 2002,
337 oldal, 2180 Ft
Andrej Tarkovszkij: Napló
Fordította: Vári Erzsébet
Osiris Kiadó, Budapest, 2002,
611 oldal, 2980 Ft
Gervai András
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KÖNYVKILÁTÓ
Új Babalexikon
A magyar kiadás lektora:
Dr. Veres Gábor
Corvina Kiadó, 2002,
kötve 4200 forint
■ Ismerek német fiatalt, akinek önmagukban nem eléggé
bízó szülei percenként kapták
elô A csecsemôgondozás és a
kisgyermeknevelés ábécéje alcímû munkát, hogy bébibôl
fiúcskává növekvô sarjukat tökéletesen ellássák. Bár az eredmény aligha csak ezen múlott, a könyv bevált, Wolfgang amolyan „jó tanuló – jó
sportoló” lett. Egyébként
gondozásának kulcsa még
nem egészen ez a most magyarul – némiképp adaptálva
– is kiadott lexikon volt, hanem a vállalkozás számos edíciót megért (a hajdan például
még az AIDS s egyéb címszavakat nem tartalmazó…)
elôdje. A jelen mû 2001-ben
jelent meg a német könyvpiacon, három tudós férfiú érde-
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mébôl (magyar nyelvre négy
hölgy fordította).
A mintegy 650 címszó igen jól
eligazít a tennivalók garmadájában. Sokszor kissé katonás a fogalmazásmód, de ez inkább a
középút keresése, a „sese” alapállás eredménye (se túl meleg,
se túl hideg, hanem a csecsemônek éppen jó stb. Az „éppen jó”
mozzanatánál kell belépnie
„társszerzôként” a szöveget értelmezô szülônek. Mind a népi
alapú, illetve a megfigyelések tapasztalatait felhalmozó nevelés
és gyógyítás, mind a tudományos gondozás és orvoslás világos, okos szóval jelen van e lapokon. (A szerzôk német, kínai,
francia, Fülöp-szigeteki közmondásokat iktatnak a szövegbe, bölcs, ám kissé mosolyogtató jeleként annak, hogy a
foganás, szülés, születés, cseperedés: globális és örök jelenség.)
Az ábrák olyan derûs, parányit
egyszerûsített vonalas rajzok,
amelyek alapján még a kétbalkezes édesanya is rájön, mi a különbség a cumisüveg és a pe-

lenka között (a modern mama
viszont, ismerve cumiellenesebb szakkönyveket, esetleg vitába száll a cumi címszócsaláddal, és pelenka-ügyekben is
hozzászólhat a többször használatos kontra eldobható kérdéshez, különös tekintettel a
környezetszennyezésre).
A kötet szakmai dilemmáinak
egyike, hogy tárgya nem igazán
kívánkozik lexikális elrendezésbe, vagy nem egyértelmûen
ragadható meg pusztán ábécérendbe állított címszavakban.
Hiába húzódik a szócikkek hátterében nagy és korszerû tudás,
bôséges empátia és a stílusban is
érzôdô szeretet, ha folytonosan
kényszerû utaló- (valójában körülíró) szavak szakítják meg az
olvasást, késztetik lapozgatásra
a netán sietôsen választ keresô
tájékozódót. Kérdéses, hogy hiányozhat-e a sírás (!) címszó
(csak éjszakai sírás van, abba viszont, „lexikonellenesen”, beépítették részben a nappalit), s
hogy miként hidalhatók át az
olyan rejtett ellentmondások,

17

mint amilyen mondjuk a cukor
címszó és az ételreceptek sora
között fennáll. Tipográfiailag
zavaró, hogy a rengeteg Gyakorlati tanácsra ugyanaz a betûtípus utal, mint magukra a címszavakra, tehát, mondhatni, a
Gy betû zavaróan eluralja az oldalakat (az Így csináljuk dôlt betûje vagy más megoldás lett
volna kívánatos).
Persze valószínû, hogy az Új
Babalexikon olvasója, forgatója nem utalószavakat és betûtípusokat mérlegel a szép kivitelû, hasznos mûben, hanem
a táblázatokból okul, az útbaigazításokért mond röpke köszönetet. A példányok várhatóan „utazni” fognak, mindig
ahhoz a családhoz, ahol a legnagyobb szükség van rájuk,
tíz-húsz esztendô múlva pedig
– amikorra úgyis egy ismét
megújított kiadás válik szükségessé – amolyan emléktárggyá
válnak: látod, lányom, fiam:
ebbôl (is) neveltelek.
(-más)

GYEREKKÖNYV-KILÁTÓ

Grönlandtól Genoviáig

■ „...arra gondoltam: bárcsak
felnônék – tán egyik napról a
másikra – ... és elmehetnék én
is vadászni a férfiakkal. Vadászni, mint az igazi eszkimó
vadászok. Esténként pedig
járhatnék az Éneklô Házba!
Bolondul vágytam oda, ahol
a férfiak összegyûlnek vadászat után, fegyvereiket tisztogatják, énekelnek és táncolnak a dob szavára, s amikor a
varázsló kioltja a lámpást, rég
elejtett fókák szelleme ugat a
ház körül.” A Zsiráf könyvek
sorozatban látott napvilágot
Bakai Piroska rajzaival a Kicsi
Elik vadász lesz c. kötet,
amelyben az inuitok, azaz
eszkimók világáról kapunk
képet. A címszereplô, egy tizenkét esztendôs fiú meséli el
a történetét, amelynek lényegét tartalmazza Lengyel Balázs
„igaz meséjének” címe.
Ugyancsak a kezdô olvasóknak ajánlható a Rosszcsont Peti
kalandjait taglaló sorozat. A
„beszédes” címbôl sejthetô:
itt bizony egy komisz kölyökrôl, más szóval anyaszomorítóról, gézengúzról, nem ép-

pen mintagyerekrôl van szó.
Kötetenként
három-négy
csínytevésérôl számol be a
szerzô, Francesca Simon. De
mért van az, hogy ez a rosszcsont mindenki kedvence?
Aki elolvassa a Tony Ross illusztrációival megjelent epizódokat, könnyen ad választ
erre a kérdésre. És persze jól
szórakozik a roppant eleven,
találékony és szókimondó
srác tanulságos esetein. (A
magyar szöveg Tóth Tamás
Boldizsár munkája.)
A vihogik – ha valaki még
nem tudná – baba méretûek
és szôrösek, a bundájuk változtatja a színét, ahogy mozognak, emiatt aztán észre
sem vesszük ôket. Pedig mindenütt ott vannak – vigyáznak
a gyerekekre. És megbüntetik
azokat a felnôtteket, akik oktalanul bántanak gyerekeket.
Hogy mibôl áll az ún. vihogi-

kezelés? A tettes, vagyis az a
felnôtt, aki csúnyán viselkedett a gyerekével (tanítványával stb.), kutyakakiba lép. Ez
vár Mack úrra is, jóllehet igazából nem szolgált rá a büntetésre. Valahogy meg kell akadályozni, hogy belelépjen!
Fontos feladat vár tehát Csibészre, aki okos és gyors lábú
(csak kissé anyagias) kutya. R.
Doyle ötletes, jópofa meséjéhez Brian Aldar készített humoros rajzokat. (A fordító: M.
Nagy Miklós.)
Jude rögtön elfogadja anyjuk új barátját, ám Kitty
szinte nyíltan ellenséges Gerald Faulknerrel, ahogy ô nevezi: Gülüszemûvel. Amikor
fogalmazást kell írnia Mi az,

amit gyûlölök? címmel, Gülüszemûrôl ír, és úgy intézi,
hogy füzete a férfi kezébe kerüljön. Persze, Kitty talán
meg sem tudná mondani, miért nem szimpatikus neki ez
az ember. Az elutasításhoz
elég annyi, hogy (a kislány
szerint legalábbis) öreg, és
egyáltalán: idegen, aki a mostohaapai szerepre pályázik.
Anne Fine kamaszoknak szóló
regénye jól ismert élethelyzetben mutatja hôseit, érzékenyen ábrázolja érzelmeiket,
viselkedésüket. Az olvasó feszült figyelemmel követi az
eseményeket, és drukkol a ...
miért is ne lehetne ilyen? kettôs gyôzelemért. Nota bene:
Kitty meséli el a történteket,
méghozzá egyik osztálytársának. Helly egy nap rosszkedvûen, kisírt szemmel jelenik
meg az iskolában: Kitty, úgy
is mint a Világ Legnagyobb
Szakértôje, kapcsol és – nem
kevés humorral – elôadja a
maga tanulságos történetét...
(A mû Gács Anna fordításában jelent meg.)
2002-ben egyik legkellemesebb olvasmányom A neveletlen hercegnô naplója volt. Pontosabban Meg Cabot „tök jó
könyvének” elsô része, amit a
karácsonyi kínálatban követett
a Reflektorfényben. Azt hiszem,
ennek ajánlásával elkéstem
egy kicsit, habár az sem baj, ha
egynéhány olvasó most kapcsoldódik be a Mia Thermopolis-sztori nyomon követésébe. („Jobb késôn, mint soha.”)
Most, amikor folytatódik a
nyakigláb kamaszlány felkészülése az uralkodásra, lévén
egyetlen örököse Genovia hercegének, most, amikor kiderül, hogy hamarosan testvére
lesz (aki Mia anyjának és matektanárának a gyermeke), és
amikor Mia levelet kap titkos
imádójától. Miközben folynak az esküvôi elôkészületek,
a jövendô uralkodó tévéinterjút ad az egyik legnépszerûbb
riporternek, ami súlyos következményekkel jár... (A többszörösen díjazott mûvet Merényi Ágnes fordítja magyarra.)
Hogy idôben szóljak: a harmadik rész, A szerelmes hercegnô címmel, tavasszal fog
megjelenni.
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Amikor azt olvasom Lengyel
Balázs könyvében, hogy „nálunk a fa a legnagyobb kincs” –
ezt Elik mondja Grönlandról
–,szerencsére éppen a kezem
ügyében van a Fák c. kötet a Mi
micsoda sorozatból, így gyorsan utána tudok nézni, milyen
térkép ábrázolja a Föld erdôzónáit. A pompás, színes rajzok
mellett gyönyörû fotók és rövid szöveges magyarázatok segítik megismerni a fák életét, az
erdôk változatos, gazdag vilá-

gát. A sorozat, amelynek ez a
70. kötete, elsôsorban a gyerekek ismereteit gyarapítja, de a
felnôttek is okulhatnak belôle.
A természet kedvelôi azt is
megtudhatják a könyvbôl, mit
tehetnek a fák megóvásáért, az
erdôk megmentéséért.
Hannelore Gilsenbach: Fák. Tesloff és Babilon K., 48 old., Lengyel
Balázs: Kicsi Elik vadász lesz.
Móra K., 54 old., Roddy Doyle:
A vihogik. Európa K., 107 old.,
Francesca Simon: Rosszcsont Peti
gazdag lesz. Animus K., 91 old.;
Anne Fine: Mi a gubanc, Gülüszemû? Ciceró K., 191 old.; Meg Cabot: A neveletlen hercegnô naplója
2. Ciceró K., 223 old.
(Cs. A.)
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Geréb Ágnes – Feldmár András –
Karátson Gábor:
Beszélgetések
Feldmár Andrással
A tudatállapotok szivárványa
szerzôjével
Bevezetés
Pontosan ma tíz éve kezdtem azt az
elôadássorozatot a debreceni Kossuth
Lajos Tudományegyetemen, amibôl
„A tudatállapotok szivárványa” címû
könyv fakadt 1997, illetve 1998-ban.
Én megöregedtem, de szerintem a
könyv mondanivalója nem. Most is
érvényes minden, amit akkor mondtam, sôt az elmúlt tíz év tapasztalatai
egyértelmûen meggyôztek arról, hogy
álláspontom ma is figyelemre méltó.
Az egyetemi oktatás a pszichológia
és pszichiátria tanszékein, világszerte, ma is, hasznavehetetlen, hamis és unalmas. Egy imperialista
dogmatizmus vakítja és bénítja a lélektannal foglalkozók gondolkodását és ebbôl eredôen, sajnos, praxisát. Sehol sem tanítják, hogy bármilyen zsarnokság vagy elnyomás traumát, lelki sérülést okoz. Eretnekség azt állítani, hogy a depresszió
nem agybaj, amit orvossággal kell
kezelni, hanem egy politikai és etikai probléma. Hát hogyne lennék
deprimált, lehangolt, ha rosszul
bánnak velem, tehetetlennek, erôtlennek érzem magam, olyannyira,
hogy minderrôl még szólni sem merek. Angolul ezt nagyon egyszerûen, így mondanám: „Oppression
and lack of expression leads to depression”. Nem orvosság kell a reménytelenség, a kétségbeesés megszüntetésére, hanem pénz, hatalom, baráti segítség, a körülmények
radikális megváltoztatása, egy kis
bátorítás, egy kis szeretet, egy kis
gondoskodás.
Ha a rét füvében egy halra találok,
aki nagyon rosszul érzi magát, nem
adnék neki orvosságot, nem ajánlanám, hogy pszichoanalízisbe járjon,
nem keresnék diagnózist, prognózist,
kezelési tervet, hanem azonnal rohannék vele a legközelebbi folyóhoz vagy
tóhoz, és gyorsan a vízbe dobnám.
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Most már több mint 33 éve hallgatom, figyelem a pácienseimet. Mindegyikük egy különleges, egyedülálló
organizmus, aki éppen egy bizonyos
miliôben próbál élni. Én teljesen
egyetértek a buddhistákkal, akik azt
tanácsolják, hogy fogadjuk el sok szeretettel önmagunkat, úgy ahogyan
vagyunk. Ismerjük meg magunkat,
ébredjünk fel a valóságra, és aztán
minden erônkkel azon munkálkodjunk, hogy teremtsünk magunknak
egy olyan környezetet, ami kompenzálja a mivoltunkat, amiben jól fogjuk
magunkat érezni.
Tíz évvel ezelôtt is, ma is, rengeteg
félreértés, tudatlanság veszi körül
azokat a drogokat, amiket Psychedelic-nek hívnak. Ezek között az LSD-25
már több mint 50 éve ismert. Óvatosan és tisztelettel kísérleteztek evvel a
különlegesen hatékony orvossággal
már évtizedek óta, mégis Magyarországon ma is „kábítószer”-nek képzelik, mintha olyan lenne, mint a heroin.
Az LSD-re nem lehet rászokni, nincs
olyan nagy adag, ami halálos lenne,
nem kerül sokba, nincsenek káros
mellékhatásai. Nagyon kell vigyázni
arra, hogy kivel vagyok együtt, hogy
hol vagyok és, hogy mit hallottam, mit
tudok az LSD-rôl, és persze arra is,
hogy éppen milyen lelkiállapotban vagyok, de különben nem egy veszélyes
gyógyszer. Aldous Huxley nem azért
vett be LSD-t, mert beteg volt, hanem
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azért, mert ki akarta nyitni a tudatállapotok kapuit, mert érdekelte ôt az
esetleges istennel való találkozás, és a
halál és élet titkai.
Én nem ajánlom az LSD használatát.
Az LSD-25 van. Létezik. Nem fog eltûnni. Mindent, amit az LSD megmutat, megismerhet az ember a hipnózis
segítségével is, vagy a rendszeres meditáció gyakorlása közben is. De miért nem szabad az igazat elmesélni,
miért kell egymást megijeszteni az
LSD-vel kapcsolatosan?
A debreceni hallgatóktól nem kértem, hogy vizsgázzanak, nem kértem,
hogy dolgozatokat írjanak. Minden
elôadás után arra kértem ôket, hogy
egy darab papírra írjanak három kérdést, ami felmerült bennük az elmondottakkal kapcsolatban. Arra voltam
kíváncsi, amit nem értettek, amit nem
tudtak, amivel nem értettek egyet. A
dogma ellen a legjobb orvosság a kételkedés, a szkepticizmus.
Remélem e könyv olvasóiban is sok
kérdés fog felmerülni. Akkor lesz ez a
könyv igazán sikeres, ha sok vitára,
beszélgetésre, gondolkodásra, kétkedésre ad alkalmat. Én csak arról szóltam, amit én tapasztaltam, amire én
rájöttem, amit én hiszek.
Legfôképpen arra szeretném biztatni, bátorítani az olvasót, hogy mint
én, fogalmazza meg, mit hisz, mit
gondol, miben kételkedik, hogyan érti
a saját életét és milyen a világ, amiben
így együtt találjuk magunkat egy rövidke kis életre.
Hornby Island, Kanada
2002. szeptember 17-én
Feldmár András
236 oldal, 3880 Ft
Könyvfakasztó Kiadó
1592 Budapest, Pf. 584.
telefon 06/20 315 9440, fax: 273 1060
e-mail: konyvfakaszto@axelero.hu
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Cornelia Funke:
Sárkánylovasok
Fordította: Nemes László
Illusztrálta a szerzô
(Részlet a Ciceró Könyvstúdió
karácsonyi könyvújdonságából)
Lung, a szelíd sárkány hû barátjával, Hajnalpír Bundácskával, a koboldlánykával és a késôbb hozzájuk
csatlakozó árva kisfiúval új hazát keresve viszontagságos, hosszú útra indul. Eközben meg kell küzdeniük
Csaláncsíppel, a gonosz aranysárkánnyal, Murvaszakállal, a számító törpével és a titokzatos fekete hollókkal. A változatos kalandok során jelentôs szerepet
játszanak baziliszkuszok, dzsinnek, és kiemelkedô
alakja a regénynek Légylába Lajos a gyáva, de hôssé
váló homunkulusz.
– Hidd el nekem – mondta a Patkány –, tinektek még valami
segítségre van szükségetek. Van nekem a kikötônél egy fivérem, aki térképeket rajzol. Talán ô tudja, hogy hol van az Ég
Pereme. Menjetek el hozzá.
A part mentén egy keskeny utca húzódott a híd mögött,
ahol elhaladtak: az ezüstsárkány, a kis koboldlány és Ben, az
árva kisfiú. Amíg a járdán végigloholtak, Hajnalpír Bundácska
újra meg újra nyugtalanul nézett körül. Nagyon megkönnyebbült, amikor Ben behúzta egy keskeny folyosóba, mely a két
utolsó raktárépület között vezetett. Lungot hátrahagyva besurrantak egy ajtón és kivilágítatlan lépcsôházba jutottak. Ben
elôvette kiskabátjából a zseblámpáját. Magas boltozatos
pince tárult a szemük elé – és újra csak iszonyúan sok ajtó. Végigjáratta az ajtókon a zseblámpa fénysugarát.
– Tulajdonképpen mit is keresünk? Egy egérlyukat?
– Hülyeség! – Hajnalpír Bundácska a fülét hegyezte, és szaglászni kezdett. Így ment elôre lassan, ajtóról ajtóra. – Itt van.
– Megállt egy csak betámasztott, barna ajtó elôtt. Mindössze
annyira lökte meg, hogy át tudjon csúszni a nyíláson. Ben
utána ment.
Egy kis dolgozószobát pillantottak meg egy szék alatt. Az
íróasztal egy könyv volt, mely két szardíniásdobozon állt. Az
íróasztalszék egy lefelé fordított feketekávés csésze volt. A körös-körül mindenütt ott álló, apró cédulákkal teletömött kartotéktartók üres gyufaskatulyák voltak. És mindezt egy egészen normális íróasztallámpa világította meg, amely mint valami fényszóró állt ott, a szék mellett. Csak az nem volt sehol
sem látható, aki mindezt használja is.
– Te maradj csak itt – súgta Ben fülébe Hajnalpír Bundácska.
– Aligha hinném, hogy Patkány unokafivére el lesz ragadtatva,
ha egy embert pillant meg itt.
– Ugyan! – Ben átmászott a lyukon, és felállt. – Ha a te látványodtól nem kap frászt, akkor az enyémtôl sem fog megijedni. Azonkívül, ez a patkány mégiscsak egy emberházban
lakik. Aligha lennék én az elsô ember, aki a szeme elé kerül.
Kutakodva nézett körül. A szék alatti kis munkahelyen kívül
még egy emberi íróasztal is volt a helyiségben, meg egy óriási
fiókokkal teli szekrény és egy hatalmas régi földgömb.
– Halló! – kiáltotta Hajnalpír Bundácska. – Van itt valaki? A
csudába, hogy is hívják a pasast? Giselbert... nem, Gamsbart...

nem, dehogyis... Szürkefarok Gilbert, vagy valami ilyesmi?
Valami megzördült az íróasztal fölött. Ben és Hajnalpír Bundácska felnézett, és egy kövér, fehér patkányt pillantott meg.
A patkány egy poros lámpaernyôrôl nézett le rájuk.
– Mit akartok? – kérdezte metszô hangon.
– Engem az unokahúgod küldött ide, Gilbert – mondta Hajnalpír Bundácska.
– Melyik? – kérdezte bizalmatlanul a fehér patkány. – Énnekem sok száz unokahúgom van.
Hajnalpír Bundácska a fejét vakarta. – Persze, Róza a neve.
Szürkefarok Gilbert egy apró kötélhágcsót eresztett le a
lámpáról, s azon mászott le sietve. Nagy puffanással landolt a
nagy íróasztalon. – Az persze egészen más. – Megsimogatta
a bajszát, mely hófehér volt, akárcsak a bundája. – Mit tehetek az érdeketekben?
– Egy helyet keresek – felelte Hajnalpír Bundácska. – Azaz
tulajdonképpen egy hegységet.
– Aha! – bólintott elégedetten a fehér patkány. – Akkor hát
éppen jó helyen jársz nálam. Én az összes hegységet ismerem
ezen a bolygón, nagyokat, kicsiket, közepeseket. Mindent tudok róluk. Az én informátoraim az egész világról jönnek ide.
Hajópatkányok, sirályok, azonkívül messzire elágazó rokonságom van.
Szürkefarok az íróasztalon álló nagy, fekete dobozhoz futott, feltámasztotta a fedelét, és megnyomott egy gombot az
oldalán.
– Ez egy igazi számítógép! – mondta elképedve Ben.
– Természetesen. – Szürkefarok leütött néhány billentyût, és
homlokát ráncolva figyelte a képernyôt. – Hordozható, minden megvan benne. Én szereztem be, hogy rendbe rakhassam
a dokumentumaimat. – De… – sóhajtott, és újra pötyögtetni
kezdte a billentyûket –, ez a szerkentyû folyton bosszúságot
okoz nekem. Nos, melyik hegységrôl van szó?
Hajnalpír Bundácska a hasát vakargatta. Szörnyen viszketett a bundája az emberholmik alatt.
– Állítólag az a világ legmagasabb hegysége. Van valahol annak
a mélyén állítólag egy völgy, az Ég Pereme. Hallottál már róla?
– Az Ég Pereme tehát. – Szürkefarok kíváncsian nézett a koboldleánykára. – A völgy a felhôkön túl, vagyis a sárkányok
hazája. Nem egyszerû dolog. – Megfordult, és serényen kopácsolni kezdett a billentyûzeten. – Nos, ez a hely tulajdonképpen nem is létezik – jelentette ki. – De azért egyet s mást lehet róla hallani. Miért érdekel ez benneteket? Egy koboldleánykát és egy embergyereket! Azt mondják, réges-régen elfelejtették már maguk a sárkányok is.
– Én egy sárkánnyal keltem útra, hogy megtaláljuk az Ég Peremét.
– Egy sárkánnyal? – Szürkefarok elképedve nézett Hajnalpír
Bundácskára. – És ôt hová rejtetted el?
– Egy régi gyárba – felelte Ben, még mielôtt Hajnalpír Bundácska kinyitotta volna a száját.
Gilbert elgondolkozva ingatta fehér fejét.
– Akkor hát mi a helyzet? – kérdezte türelmetlenül Hajnalpír
Bundácska. – Tudod, hogy hol van az az Ég Pereme? Meg tudod mondani nekünk, hogy többé-kevésbé biztonságosan hogyan juthatunk el oda?
– Nyugi, nyugi – felelte a patkány, és a bajszát pödörgette.
– Azt, hogy az Ég Pereme hol van, senki se tudja. Errôl csak
néhány bizonytalan mendemonda járja. De a világ legmagasabb hegysége kétségtelenül a Himalája. Persze… oda egy
sárkány számára biztonságos útirány megállapítása igazán nehéz feladat. Barátaim, hosszú út áll elôttetek. – Szürkefarok
Gilbert az egész helyiségen keresztül kifeszített madzagon
függeszkedve csusszant át az íróasztaltól a nagy földgömbhöz. A tömör faállvány tetejére guggolt, s a hátsó lábaival
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meglökte a földgömböt. Az csikorogva pörgött egy ideig, míg Gilbert
az egyik lábával meg nem állította.
– Nos – dünnyögte. – Hol is van tehát?
Ben és Hajnalpír Bundácska kíváncsian nézett rá.
– Látjátok itt azt a fehér zászlócskát?
– kérdezte a fehér patkány. – Körülbelül ott vagyunk mi most, de a Himalája… – Gilbert átfüggeszkedett az állványon, és megérintette a földgömb
másik oldalát – …a Himalája itt van. Az
Ég Pereme, legalábbis így állítják ezt a
régi történetek, valahol a Himalája nyugati oldalán kell hogy legyen.
– Átkozottul messze van – dünnyögte Ben.
Szürkefarok elôrehajolt, és egy
láthatatlan vonalat rajzolt a földgömbre.
– Úgy vélem, valahogy erre kell hogy vezessen az utatok: elôször egy jó darabig délre, aztán kelet felé. – Gilbert meglökte
még egy kicsit a földgömböt. – Hol is tartottam? Ja, itt. Eddig
a pontig – és lábával a térképre ütött – elsô osztályú információkkal szolgálhatok. És itt minden bizonnyal magatok mögött
hagytátok már az út legnagyobb részét. De az a vidék, amely
ez után… – Gilbert nagyot sóhajtott és a fejét csóválta – Adásszünet, semmi hír, semmi, de semmi. Üres lap, tabula rasa,
kérdôjelek. Nem tudott errôl a helyrôl nekem semmi hasznos
értesülést adni még az a buddhista templomi egerekbôl álló
turistacsoport sem, amellyel a múlt évben találkoztam.
– Milyen vigasztaló – morogta Hajnalpír Bundácska, és komor képpel nézegette a földgömböt. – Olybá tûnik, egy egész
világutazás elôtt állunk.
Szürkefarok visszafutott a számítógéphez, és újra ütögetni
kezdte a billentyûket. – Tehát úti cél: Himalája, utasok: 1 sárkány, 1 kobold, 1 fiúgyerek. Válasz kéretik: legbiztonságosabb útirány, veszélyes pontok, feltétlenül elkerülendô vidékek, az utazásra legalkalmasabb idôszak. Enter!
Elégedett képpel lépett hátra a patkány. Mint egy bezárt
dongó, úgy zümmögött a számítógép, a képernyô villogott –
és elfeketedett.
– Jaj, ne! – Szürkefarok Gilbert a billentyûzetre ugrott, és
vadul kopogtatott rajta ide-oda, de a képernyôn semmi
sem történt.
Ben és Hajnalpír Bundácska gondterhelt pillantásokat váltott. Gilbert káromkodva ugrott az íróasztalra, és a billentyûzetre csapta a fedelet.
– Hát nem ezt mondtam? – szitkozódott. – Csupa bosszúság! Csak mert egy kevéske sós víz ment ebbe a vacakba.
– Tehát nem tudsz segíteni nekünk? – kérdezte Hajnalpír
Bundácska.
– Dehogynem, dehogynem. – Szürkefarok körömnyi cédulákat halászott ki a dobozokból, és az íróasztalra hajította ôket.
– Ha az az átkozott szerkentyû nem hajlandó rá, akkor kénytelen vagyok a hagyományos módszerhez folyamodni. Ti, óriások, közületek valamelyik ki tudná húzni a szekrény harmadik fiókját?
Ben bólintott.
Amikor kinyitotta a fiókot, papirosok ömlöttek ki belôle,
térképek, kicsik és nagyok, régiek és újak. Némi idôre volt
szüksége Szürkefarok Gilbertnek, amíg kihalászta közülük a
megfelelôt. Egészen különlegesnek tûnt fel, egészen másnak,
mint azok a térképek, amelyeket Ben addig látott, inkább valamiféle, számtalanszor összehajtogatott kis könyvnek lát-
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szott, keskeny fehér szalagokkal, melyek kilógtak a
szélein.
– Térkép? – kérdezte csalódottan Hajnalpír Bundácska, amikor Gilbert büszkén kiterítette elôttük
ezt a különös holmit. – Csak egy térképed van számunkra?
– Persze. Hát mire gondoltál? – Sértôdötten vágta
csípôre két elsô lábát a patkány.
Hajnalpír Bundácska erre mit sem tudott válaszolni. Ajkát összeszorította, úgy pillantott le a
térképre.
– Ezt nézzétek meg! – Gilbert tengereket és hegységeket simogatott végig gyengéden a lábával. –
Rajta van a föld fele. És csak egész kevés fehér folt,
ahonnan semmiféle tapasztalatra nem tudtam szert
tenni. Amint már mondtam, ezek többnyire éppen
a ti úticélotok vidékére vonatkoznak. Látjátok ezeket a pántlikákat? – Kettejükre hunyorított, és megrántotta az egyik szalagot. Azon nyomban széjjelnyílt a térkép egy bizonyos helyen, és egy másik térképlap került a szemük elé.
– Tök jó! – kiáltott fel Ben.
De Hajnalpír Bundácska csak az orrát fintorgatta. – Ez meg
mire való?
– Ez – pödörgette Gilbert büszkén a bajszát –, ez az én legsajátabb találmányom. Ezzel újra megnézhetitek a térképnek
minden egyes részletét, méghozzá felnagyítva. Ugye, milyen
ügyes? – Elégedett képpel csukta össze megint a térképet, és
meghuzigálta a saját fülét. – Mit is akartam még? Ja, igen. Egy
pillanat. Most pedig a fizetésre kerül sor.
– Fizetés? – kérdezte elképedve Hajnalpír Bundácska.
Gilbert egyik lábát a térképre tette. – Róza nem szólt róla?
Jellemzô. Nálam pedig fizetni kell. Hogy hogyan, azt a vevôimre bízom.
– De én, én... nekem semmim sincs – dadogta Hajnalpír Bundácska. – Csak néhány gombám és gyökerem.
– Azt megtarthatod magadnak – jelentette ki hetykén Gilbert. – Ha ez minden, akkor a mi üzletünkbôl semmi se lesz!
– Egy pillanat – szólt közbe Ben. Félrehúzta Hajnalpír Bundácskát, és lekuporodott a patkány elé. – Természetesen fizetünk neked – mondta. – Biztosan iszonyú sok munka volt a
térkép elkészítése.
– Meghiszem azt! – felelte orrhangon, sértôdötten Gilbert. Remegett az orra, és az izgalomtól szinte összecsomósodott a farka.
Ben a nadrágzsebébe nyúlt, két rágógumit, egy golyóstollat, két gumiszalagot és egy ötmárkás pénzérmét vett elô, és
mindet letette a padlóra, a patkány elé. – Melyiket akarod
ezek közül? – kérdezte.
Szürkefarok Gilbert az ajkát nyalogatta. – Nem olyan egyszerû – jelentette ki, és roppant behatóan vizsgálgatta mindet.
Végül a rágógumikra mutatott.
Ben odalökte neki. – Jól van. Ide a térképet!
Gilbert levette lábát a térképrôl, Ben pedig Hajnalpír Bundácska hátizsákjába tette, aki elgondolkodva fordult sarkon és
elindult.
– Minden jót, Gilbert – köszönt el Ben, és a koboldleányka
után futott.
408 oldal, kötve, védôborítóval 2490 Ft
Ciceró Könyvstúdió, 1133 Budapest, Pozsonyi út 61.
Telefon/fax: 239-0180; e-mail: cicero@axelero.hu
Monopolterjesztô: Talentum Kft. 1133 Budapest, Gogol u. 17.
Telefon/fax: 239-9141
Kapható minden könyvesboltban.
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KÖNYVSZEMELVÉNY

MAGYAR REMEKÍRÓK – ÚJ FOLYAM

MIKSZÁTH KÁLMÁN:
NOVELLÁK, KARCOLATOK
A klasszikus magyar irodalmat
szeretô olvasók, a tanárok és egykori diákok, a könyvgyûjtôk közül
ki ne ismerné vagy ôrizné könyvtárában a Magyar Remekírók köteteit? A Kortárs Kiadó arra vállalkozott, hogy megjelenteti a még
hiányzó köteteket, s az olvasói
igények szerint újra közreadja a
korábban már megjelenteket is –
a sorozat hagyományainak megfelelôen gazdag jegyzetanyaggal,
életrajzzal és utószóval, századonként változó színû vászonkötésben. A sorozat új folyama a
Magyar költôk – 19. század címû
kétkötetes antológiával indult.
2003 januárjában jelenik meg:
Mikszáth Kálmán:
Novellák, karcolatok
1268 oldal, egészvászon,
aranyozott, 4500 Ft

Mikszáthnak több mint harminc éve
nem jelent meg olyan gyûjteményes kötete, mely ilyen bôséggel tartalmazná
kisprózai életmûvét, mint ez a válogatás: elbeszéléseit, karcolatait és publicisztikájának gyöngyszemeit veheti
kézbe egy kötetben az olvasó. A válogatás, a szöveggondozás, a jegyzetek és
az utószó Fábri Anna és Hajdu Péter
munkája.

A KÉPVISELÔI MESTERSÉG
(Részlet)
A pálya tagadhatatlanul hanyatlott,
nemcsak az országházi kapus szempontjából, hogy sáros idôben hajdan
még azt kiáltotta a szolgaszemélyzetnek a képviselô, mikor a foyer-be ért:
„Ide a fogatomat”, most meg már csak
annyit mond: „Ide a kalucsnimat” –
hanem lekopott lassan-lassan a nimbusz egészen.
Senki sem tartja már nagy embernek
Tischler Vincét vagy Lipthay Pált azért,
mert képviselôk. A naiv idôk letûntek
örökre, a tekintélyek lehanyatlottak a régi
tekintetes urakkal. Az átkozott újságírók
lejáratták a nagyságokat, mert közel hoz-

ták ôket a közönséghez. Minden bibircs,
májfolt látható lett.
Azokban a hazafiakban már senki sem
hisz, akik álmatlanul
töltötték éjeiket, és
sírtak a haza sorsa fölött. Az aranyozott
köd szétfoszlott. A
frázisok elvesztették
erejöket. A képviselôség apródonkint
puszta mesterséggé vált.
Magok a képviselôk egy része is gyári
módon állíttatik elô. Részben kreatúrák,
részben ambulánsok.
Hajdan a közbizalom keresett fel némely férfiakat, ma bizonyos férfiak indulnak el magoknak közbizalmat keresni. (Ez pedig nagy különbség.)
Hajdan (még csak tíz év elôtt is) bent a
parlamentben keresni kellett az embert
az odiózus dolgokra, ma az odiózus dolgokat maguk az emberek keresik.
Ezért hanyatlott, s ezért vált mesterséggé a képviselôség, de még mindig a
legkellemesebb mesterségek egyike,
sok elônnyel, de némi hátránnyal is.
Egyik elônye a szórakoztató társasélet,
nem a veszedelmes „pertu”-ságot értem, mely sok embert csábít el, kivált a
tehetségteleneknek merôben áldatlan
pályára; a „pertu”-ság mindössze egy
üres forma, melyet a gyakorlat ad absurdum redukál – hanem értem a klubot, a
képviselôi élet költséges, de ingerlô tarkaságait, a szereplés édességét, a csillogó lidércfényt, mely nem egy derék
embert vitt már a mocsárba.
Ahol ilyen az elôny, hogy hátránynak is
bevehetô, ott a hátrány viszont megjárja
elônynek.
Az a hátrány, hogy a képviselôknek
nem kell dolgozni. Aki egyszer mandátumhoz jutott, az végképp elszokik a
munkától, úgyhogy abból nem lehet
többé semmi, csak képviselô.
A parlament csak kevés embert enged
cselekedni. A nagyobb rész hajlong,
meggörbült hátgerinccel, lôdörög
összetett kézzel s anekdotizál.
Hogy azonban ne kelljen magát szégyellnie a dologtalansága miatt, erre is ki
van gondolva valami: az osztályülések.
Aki egy mukkot sem szól, egy szalmaszálat sem tesz keresztbe soha, annak is
legyen egy mentsvára: az osztályülés. A
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közönség oda be nem lát – hát természetesen ott dolgozik. (Pedig dehogy
dolgozik.)
De bizonyos feladatai mégis vannak –
ha mesterségét jól érti.
Ha mameluk, meg kell tartania a kerületet és a generális kegyeit, s ügyesen kell
tudnia haza beszélni innen, s ide beszélni
otthonról.
Örökké azon jajgat a Házban, a
folyosón, a miniszterek, az államtitkárok és
mindennemû primipilusok elôtt,
hogy az ô kerületéért semmit sem
tesznek,
hogy
ennyi meg ennyi esztendô óta egy körömfeketényi jó se történt ez irányban,
hogy a választók zúgnak és morognak.
Csak az egyik részök énekel: az, amelyik
már koldus lett, s tarisznyával jár küszöbrôl küszöbre.
Ha itt festi a vidéket, rettentôen néz
ki a választóföld. Komor felhôk húzódnak a határok fölött, a házak recsegnek és düledeznek, a nép éhesen lézeng az utcákon, a hidak karfái össze
vannak töredezve, a vármegyeház fedelén becsurog az esô. A lovak kidôlnek a sáros utakon, s fájdalmasan nyerítenek. A fináncok bömbölve járnak a
falvakban, s szaggatják le a szegény
nép ruháját.
… Hanem mihelyt a kerületbe ér le a
képviselô, egyszerre megváltozik minden. Derült napfény pajkosan futkos a
mezôk kövér füvein.
Nincs már semmi baj. Vígan lengnek a
zászlók a házak ereszein. Ha van még
valami kívánni való, hát az is meglesz.
Hogyne lenne meg. Nem kell búsulni.
Ami kevés jó történt, az egyszerre
nagy dologgá lesz. A képviselô ráfúj, és
nôni kezd, mint a hólyag.
A képviselô szavaiban kitárul a titokzatos, fényes panoráma, a jövô.
Be enged pillantani a nagy mûhelybe,
ahol a szerencsét kalapálják. A hallgató
tömegek látják a miniszterelnököt,
amint gondterhelten hajtja le fejét az
asztalra és felsóhajt: „Most már tennünk
kell valamit ezért a szegény vidékért.”
Mikszáth Kálmán: Novellák, karcolatok
(Magyar Remekírók – Új folyam)
1268 oldal, egészvászon, aranyozott,
4500 Ft
Kortárs Kiadó
1062 Budapest, Bajza u. 18.
Tel./fax: 343 60 82
Email: korkiado@axelero.hu
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Meg jelent könyvek
2003. november 29. – decmber 12.
ISBN: 963-9421-56-1 kötött: 2500 Ft

A
A 120 legszebb magyar festmény. Maecenas:
Láng.
ISBN: 963-203-070-2 kötött: 14900 Ft

A becsületes tolvaj Marci. Népmese. Totem Plusz.
ISBN: 963-590-196-8 kötött: 1598 Ft

A bor. Idézetek könyv. Jószöveg Mûhely.
ISBN: 963-9134-78-3 kötött: 2990 Ft

A csónakázó kisegér. Északon élô uráli népek meséi. Pallas-Akadémia. (Nagyapó mesefája 9.)
ISBN: 973-9287-808 fûzött: 667 Ft

Adams, Douglas: A kétség lazaca. Egy utolsó stoppolás a Galaxisban. Gabo.
ISBN: 963-9421-61-8 kötött: 1990 Ft

Adámy István: Kyokushin karate. 2. A belsô és külsô
erô mûvészete. (Mesterek és harci mûvészetek
18.)
ISBN: 963-9219-09-6 fûzött: 1612 Ft

Adriányi Gábor: Prohászka, és római index. Szent
István Társulat.
ISBN: 963-361-390-6 fûzött: 1600 Ft

Ady Endre: Betlehem néma. Ady Endre minden karácsonyi írása. Noran. (Írók korácsonya)
ISBN: 963-9356-71-9 kötött: 1600 Ft

Ady Endre – Bisztriczky Józsefné: Ady szerelme:
Ada. Ady-Életmû Alapítvány: Argumentum: PIM.
ISBN: 963-446-220-0 fûzött: 2500 Ft

Ailsby, Christopher: A Harmadik Birodalom napról
napra. Hajja. (20. századi hadtörténet)
ISBN: 963-9329-59-2 kötött: 3500 Ft

A Jézust keresô kisfiú. Magyar írók Jézus történetei. Noran. (Novella)
ISBN: 963-9356-22-0 kötött: 1390 Ft

A kékfestô inas; A papucsszaggató királykisasszonyok; A szegény ember hegedûje. Kecskemétfilm: Szaktudás K.: MTV. (Magyar népmesék 1.)
ISBN: 963-9422-66-5 kötött: 2480 Ft

A latin nyelv szótára. A kútfôkbôl a legjobb és legújabb szótárirodalomra támaszkodva. repr. kiad.
Akad. K.
ISBN: 963-05-7937-5 kötött: 6900 Ft

Albánia; Bosznia-Hercegovina; Horvátország; Jugoszlávia; Macedónia; Szlovénia [Kart. dok.].
Autóstérkép: Autokarta; road map. (1:850000)
Nyír-Karta. (Balkán országai 1.)
ISBN: 963-9381-53-5 CM 1400 Ft

Alderton, David: Házi kedvencek kézikönyve. A kutyán és a macskán túl. M. Kvklub.
ISBN: 963-547-744-9 kötött: 3590 ft

Álmodónk, Vörösmarty. Tanulmányok: az 1999. december 10–11-i kolozsvári konferencia anyaga.
EME. (Erdélyi tudományos füzetek 238.)
ISBN: 973-8231-17-5 fûzött: 1120 Ft

A macskacicó. Magyar tündérmesék. Új Palatinus.
ISBN: 963-9380-86-5 kötött: 2450 Ft

A macska ezer arca. Cicaantológia. Sensus.
ISBN: 963-9375-33-0 kötött: 1690 Ft

ISBN: 963-389-238-4 kötött: 3500 Ft

Amerika! Amerika! Magyar írók novellái Amerikáról, az amerikai emberrôl, és az amerikai magyarokról. Noran. (Novella)

Az ismeretlen Lenin. A titkos archívumból. XX. Század Int.
ISBN: 963-9406-77-5 kötött: 2900 Ft

ISBN: 963-9356-67-0 kötött: 2500 Ft

B

A mûvészet világa. Vizuális mûvészetek. M. Kvklub.
ISBN: 963-547-740-6 kötött: 7200 Ft

Anderle Ádám: Spanyol királyi dámák. Gabo. (Királyi házak)
ISBN: 963-9421-57-X (hibás ISBN 963-9421-58-8) kötött: 1990
Ft

Bács-Kiskun megye és környéke. Térkép: map:
plan: karta. 1:150 000 Nyír-Karta. (Megyetérkép
sorozat 9.)
650 Ft

Andrews, Virginia: Apa és lánya. 2. kiad. I.P.C. Kv.
(I.P.C. könyvek)

Balázs Viktor: A legszebb amerikai autók. OldtimerPress.
ISBN: 963-204-549-1 kötött: 2800 Ft

ISBN: 963-635-242-9 fûzött: 1200 Ft

Antrim, Donald: Pszichoparti a palacsintázóban. Ulpius-ház. (Ulpius modern könyvtár)
ISBN: 963-9348-34-1 fûzött: 1980 Ft

A Polgári Törvénykönyv. KJK-Kerszöv.

Bánffy Miklós estéje. Polis.
ISBN: 973-8341-16-7 fûzött: 2500 Ft

Bangert, William V.: A jezsuiták története. Osiris:
JTMR.
ISBN: 963-389-042-X kötött: 4500 Ft

ISBN: 963-224-673-X fûzött: 997 Ft

APÜSZ könyv 3. Sáfrány Stúdió.
ISBN: 963-204-516-5 fûzött: 2000 Ft

Aranykönyv: Mindennapi bölcsességünk. Bölcsességek lexikona A-tól Z-ig. Kassák.

Banks, Mary – McFadden, Christine – Atkinson,
Catherine: Nagy kávé enciklopédia. Jószöveg
Mûhely.
ISBN: 963-9134-65-1 kötött: 5990 Ft

Baranya megye és környéke. Térkép: map: plan:
Karta. 1:150 000 Nyír-Karta. (Megyetérkép sorozat 13.)

ISBN: 963-9100-79-x kötött: 1390 Ft

Aranyos pillangó. 2. kiad. Kriterion.
ISBN: 973-26-0700-9 fûzött: 2500 Ft

Ardamica Ferenc: Hedvig sír. Drámai mûvek. Plectrum.
ISBN: 80-968-806-0-8 fûzött: 1900 Ft

650 Ft

Baranyi Ferenc: Dante a Lónyay utcában. Életrajzi
jegyzetek, elbeszélések. Szerzô. (Z-füzetek 91.)

Ash, Russel: A világ nagy csodái. M. Kvklub.

ISBN: 963-440-707-2 kötött: 90 Ft

ISBN: 963-547-722-8 kötött: 2190 Ft

A Sorsunk. Antológia. [Repr. kiad.] Pro Pannonia.
(Pannónia könyvek)
ISBN: 963-9079-94-4 kötött: 2890 Ft

A szív szavai. 365 gondolat a szeretetrôl. Új Város.
ISBN: 963-86311-5-5 fûzött: 1200 Ft

A társadalomtudományok jövôjéért: nyitás és újjászervezés. A Gulbenkian Bizottság jelentése.
Napvilág.
ISBN: 963-9053-12-5 (Hibás ISBN 963-9350-12-5) fûzött: 1100
Ft

Augustinus Aurelius: A Teremtés könyvérôl a manicheusok ellen. Paulus Hungarus: Kairosz. (Catena.: a Pécsi Tudományegyetem Patrisztika Központja, a Paulus Hungarus és a Kairosz Kiadó közös sorozata Fordítások 3.)

Bárányi Ferenc: Égbenyúló kockakövek. 2. kiad. Kriterion.
ISBN: 973-26-0707-6 kötött: 2240 Ft

Barcsay Ábrahám: Mennyei barátom! Barcsay Ábrahám levelei Orczy Lôrinchez, 1771–1789. Erdélyi Múzeum-Egyes. (Erdélyi tudományos füzetek
236.)
ISBN: 973-8231-15-9 fûzött: 1120 Ft

Bardon, Franz: Az igazi kabbala kulcsa. A kabbalista, mint a mikro- és makrokozmosz ura. Tabula
S.
ISBN: 963-204-558-0 kötött: 2300 Ft

Bayer Zsolt: Régi magyar kalendárium. Kairosz.
ISBN: 963-9484-07-5 kötött: 3800 Ft

Begg, Deike – Begg, Ean: A Szent Grál és a szent
vér nyomában. Rendhagyó útikönyv. Gold Book.

ISBN: 963-9406-92-9 fûzött: 2200 Ft

ISBN: 963-9437-40-9 kötött: 1980 Ft

A vadon képekben. Geographia K.
ISBN: 963-862-428-0 kötött: 9500 Ft

A világ 100 leghíresebb régészeti felfedezése. Alexandra.
ISBN: 963-368-334-3 kötött: 1899 Ft

A Volga felett. Válogatás a XIX.–XX. századi orosz
költészetbôl: [oktatási segédanyag]. Eötvös J.
Kvk. (Eötvös klasszikusok 53.)

Békefi Mária: Szivárványhíd. [A színek világa].
TOOL.OS.
ISBN: 963-204-781-8 kötött: 2980 Ft

Beke György: Csángó történet. Babits. (Korjellemzô
magyar próza: 1945–1990)
ISBN: 963-9272-81-7 kötött: 2100 Ft

Benedek Elek: Az égig érô fa. Benedek Elek válogatott meséi. Puedlo.

ISBN: 963-9316-48-2 fûzött: 1867 Ft

ISBN: 963-9477-11-7 kötött: 1167 Ft

Az álomlátó fiú. Furfangos magyar népmesék. Új
Palatinus.

Benedek Elek: Szélike királykisasszony. Benedek
Elek válogatott meséi. ([1. köt.])

ISBN: 963-9380-87-3 kötött: 1999 Ft

Amacziné Bíró Zsuzsa: Miért? Novellák. Kortárs.
ISBN: 963-9297-62-3 kötött: 2000 Ft

ISBN: 963-9477-10-9 kötött: 1167 Ft

Az emberi jogok és az európai tradíció. Osiris.

Benedek Szabolcs: Így élt John Lennon. Dekameron.

ISBN: 963-389-301-1 fûzött: 2280 Ft

A magyarok elôdeirôl és a honfoglalásról. Kortársak és krónikások híradásai. Osiris. (Millenniumi
magyar történelem. Források)
ISBN: 963-389-272-4 kötött: 3200 Ft

Ambrose, Stephen E.: Vad égbolt. A B-24-es bombázók fiatal hôsei. Gabo.

Az értelmezés szükségessége. Tanulmányok Kertész Imrérôl. L' Harmattan. (Dayka könyvek 1.)

ISBN: 963-9331-95-5 fûzött: 1550 Ft

Betegségekrôl képekben. Dictum K.

ISBN: 963-9457-31-0 fûzött: 2250 Ft

Az idô története. Perfekt.

ISBN: 963-86268-4-4 fûzött: 4400 Ft

Bevezetés az olvasás „mesterségébe". Polis.

ISBN: 963-394-483-X kötött: 6990 Ft

Az iskolai mûveltség. Osiris. (Osiris tankönyvek)

ISBN: 973-8341-19-1 fûzött: 2333 Ft

Birkner, Friede: Fortuna szeszélyei. EX-BB K. (Hed-

wig Courths-Mahler lányának regényei)
ISBN: 963-9480-16-9 fûzött: 749 Ft

Bíró Péter: Hazafelé. Magvetô.
ISBN: 963-14-2300-X kötött: 1890 Ft

Blaga, Lucian: De profundis. Versek. Kétnyelvû kiad. Polis.
ISBN: 973-8341-10-8 fûzött: 2083 Ft

Bocsák Miklós – Imre Mátyás: A futballvilág sztárjai. Magánkiad.
ISBN: 963-204-246-8 kötött: 4280 Ft

Bodó Béla: Brumi Mackóvárosban. Holnap.
ISBN: 963-346-436-6 kötött: 1500 Ft

Bogosian, Eric: Plaza. Ulpius-ház. (Ulpius modern
könyvtár)
ISBN: 963-9348-47-3 fûzött: 1980 Ft

Bolyai. Polis.
ISBN: 973-8341-17-5 fûzött: 3667 Ft

Bolz, Elke: Egyéni frizura. Hajvágás, fixálás, hajápolás, színek. 2. váltl. kiad. Hajja. (Freundin)
ISBN: 963-9329-60-6 kötött: 3800 Ft

Bombardier, Denise: Huhh? Tiara.
ISBN: 963-86256-3-5 fûzött: 1400 Ft

Bóna Gézáné Maksay Mária: Kézikönyv (a kerettanterv alapján) az általános iskolák 7. osztálya
számára készült Ember- és társadalomismeret,
etika tankönyvköz. Okker.
ISBN: 963-9228-58-3 fûzött: 1200 Ft

Bonini, Emmanuel: Az igazi Romy Schneider. Jószöveg Mûhely.
ISBN: 963-9134-73-2 fûzött: 1990 Ft

Börcsök Mária: Mire gondolsz, Éva? CET Belvárosi
Kvk. (CET-gondolat könyvek)
ISBN: 963-9114-650 fûzött: 990 Ft

Bordásné Nyiregyházki Mária: Munkafüzet a táblázatkezeléshez. MS Excel. APC-Stúdió.
ISBN: 963-9135-61-5 fûzött: 630 Ft

Borszéki Ferenc: Ralimánia. Alexandra.
ISBN: 963-368-333-5 fûzött: 1499 Ft

Bourdial, Isabelle: A világûr és a világegyetem. M.
Kvklub.
ISBN: 963-547-767-8 kötött: 3250 Ft

Boyer, Paul – Nissenbaum, Stephen: Boszorkányok
Salemben. A boszorkányság társadalmi gyökerei.
Osiris. (Osiris könyvtár Mikrotörténelem)
ISBN: 963-389-266-X fûzött: 2480 Ft

Brandenstein Béla: Nietzsche. Repr. kiad. Szent István Társulat.
ISBN: 963-361-406-6 kötött: 3400 Ft

Brandon, John Gordon: Kokaincsempészek. Sensus. (Klasszikus kalandok)
ISBN: 963-9375-21-7 kötött: 1200 Ft

Brashares, Ann: Négyen egy gatyában. Geopen.
ISBN: 963-9093-68-8 fûzött: 1990 Ft

Breinholst, Willy: Apák kézikönyve. Tercium.
ISBN: 963-8453-61-3 kötött: 1570 Ft

Brezina, Thomas: Hogyan változtassuk békává a tesónkat? Egmont-Hungary. (Fiúk kizárva!)
ISBN: 963-627-767-2 kötött: 1299 Ft

Bryson, Bill: Jegyzetek egy kis szigetrôl. Európa.
ISBN: 963-07-7258-2 kötött: 1900 Ft

Bryson, Bill: Jegyzetek egy nagy országról. Európa.
ISBN: 963-07-7257-4 kötött: 1900 Ft

Budapest [Kart. dok.]. Várostérkép: Stadtplan: city
map: irányítószámos névmutató, tömegközlekedés, kerületszínezés. (1:30000) Térképcenter Kft.
ISBN: 963-610-106 CM 400 Ft

Budapest – Közép-Dunavidék Régió gasztronó-

ELÔFIZETÉSI FELHÍVÁS

Magyar Könyvgyûjtô

Kedves Olvasónk!

A régi könyvek és az antikvitások kedvelôinek.

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

Kizárólag elôfizetôknek!
Elôfizetési díj 2003. évre (10 szám) 4400 Ft.

A Könyvhetet megrendelheti
a szerkesztôség címén:
1114 Budapest, Hamzsabégi út 31. levélben vagy az itt
található kitöltött, kivágott megrendelôszelvényen,
vagy faxon a 466-0703 telefonszámon.

Megrendelhetô a szerkesztôségben:
1114 Budapest, Hamzsabégi út 31.
Telefon/fax: 466-0703
MEGRENDELÉS

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

Igen, szeretnék tájékozott lenni a régiségek világában, emiatt megrendelem
a Magyar Könyvgyûjtô c. újságot a 2003. évre (10 lapszám)
4400 Ft elôfizetési díjért.
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miai hagyományai. Német, szerb és zsidó ételek
receptjei: turisztikai látnivalók. Paginarum.
ISBN: 963-9392-13-8 kötött: 2900 Ft

Bunks, Carey: Egy korty GIMP. A digitális képszerkesztés hatékony módszerei. Typotex.
ISBN: 963-9326-59-3 fûzött: 6200 Ft

Burián László – Csicsay Alajos: Hiszek a szeretet
végsô gyôzelmében. Lilium Aurum.
ISBN: 80-8062-132-2 kötött: 1200 Ft

3.)

ISBN: 963-539-392-X kötött: 2490 Ft

Mûanyag tokban: 1990 Ft

Diószegi Anna: Életem története. Emlékek a kolozsvári Hóstátról. Kriterion.
ISBN: 973-26-0706-8 fûzött: 1600 Ft

Disney, Walt: A kincses bolygó. Egmont-Hungary.
(Klasszikus Walt Disney mesék 37.)
ISBN: 963-627-761-3 kötött: 2355 Ft

Dobyns, Stephen: Három lány síremléke. Etoile K.
ISBN: 963-7710-23-X fûzött: 1850 Ft

C
Cabot, Meg: A neveletlen hercegnô naplója. 2. Reflektorfényben. Ciceró. (Tök jó könyvek)
ISBN: 963-539-387-3 fûzött: 1590 Ft

Cameron, Rondo: A világgazdaság rövid története a
kôkorszaktól napjainkig. 2. kiad. Maecenas Kv.:
Talentum.
ISBN: 963-8396-98-9 963-9025-75-5 kötött: 3990 Ft

Capretti, Elena – Luchinat, Christina Acidini: Az itáliai mûvészet nagy mesterei. Corvina.
ISBN: 963-13-5206-4 fûzött: 12000 Ft

CD-írás [elektronikus dok.]. Egyszerûen, érthetôen.
Szöveg és képek. Computer Panoráma. (Computer Panoráma enciklopédia 2.)
Mûanyag tokban: 1990 Ft

Chalupecky, Jindrich: A mûvész sorsa. Duchampmeditációk. Balassi.
ISBN: 963-506-493-4 fûzött: 2500 Ft

Chinmoy, Sri: The wings of joy. Útkeresés a belsô
boldogsághoz, 1997: ösztönzô meditációk, anekdoták és tanítások lelkünk táplálásására. Bioenergetic.
ISBN: 963-9343-75-7 fûzött: 1400 Ft

Chopra, Deepak: A fény urai. Alexandra.
ISBN: 963-368-341-6 fûzött: 1699 Ft

Cicciolina – Scherer Zsuzsa: Cicciolina. Tabuk nélkül. HungaLibri: Budapest-Print.
ISBN: 963-695-108-X kötött: 2998 Ft

Colgan, Jenny: Amanda esküvôje. [szex, pasik,
cselszövés...]. Ulpius-ház.
ISBN: 963-9475-08-4 fûzött: 1980 Ft

Connolly, John: Gyilkos fajzat. Alexandra.
ISBN: 963-368-238-X fûzött: 1499 Ft

Cook, James: Utazások a világ körül. Elsô utazás.
Osiris.
ISBN: 963-389-323-2 kötött: 2980 Ft

Cornwell, Bernard: Az ördöglovas. Alexandra.
ISBN: 963-368-335-1 kötött: 1999 Ft

Courths-Mahler, Hedwig: Ártatlanul vezekelve. EXBB K. 2002. (Hedwig Courths-Mahler felejthetetlen szerelmes regényei)
ISBN: 963-9480-17-7 fûzött: 878 Ft

Cox, Reg – Morris, Neil: A világ 7 csodája. M.
Kvklub.
ISBN: 963-547-097-5 kötött: 1880 Ft

Curwood, James Oliver: Fürge Villám. Sensus.
(Klasszikus kalandok)
ISBN: 963-9375-25-X kötött: 1300 Ft

Cusick, Richie Tankersley: Buffy a vámpírok réme:
a vámpírlakoma. Egmont-Hungary.
ISBN: 963-627-780-X fûzött: 999 Ft

Czeizel Endre: Tudósok – gének – dilemmák. A magyar származású Nobel-díjasok családfaelemzése. Galenus.
ISBN: 963-86138-9-0 kötött: 4032 Ft

Cs
Családi ház. 3. Kószó József: Az épület kívülrôl és
belülrôl. 2. átd. kiad.
ISBN: 963-9441-40-6 kötött: 4500 Ft

Császár Elôd: Két élet. Bookmaker.
ISBN: 963-204-785-0 fûzött: 2480 Ft

Csath Magdolna: Lenni vagy nem lenni. A nemzetépítô stratégia lehetôségei. Kairosz.
ISBN: 963-9484-06-7 fûzött: 3500 Ft

Csepreghy András – Csepreghy Henrik: Üdvözlet
Marosvásárhelyrôl. A hajdani Marosvásárhely régi
képes levelezôlapokon. Mentor.
ISBN: 973-599-046-6 kötött: 3920 Ft

Csillag Jánosné – Kelecsényi Lászlóné: Deutsch im
Aussenhandel. 4. jav. kiad. Pro Lingua.
ISBN: 963-85781-3-0 fûzött: 1456 Ft

D
David-Neel, Alexandra: Szerelmi mágia, fekete mágia – avagy az ismeretlen Tibet. Könyvfakasztó K.
(Orient Express sorozat [2.])
ISBN: 963-204-436-3 fûzött: 2580 Ft

Davies Paul: Hogyan építsünk idôgépet? Vince.
ISBN: 963-9323-72-1 kötött: 1695 Ft

Dawson, Raymond: A kínai civilizáció világa. Osiris.
ISBN: 963-389-322-4 kötött: 3980 Ft

Deáki bötürôl magyar nyelvre. Magyar Biblia-fordítások Hunyadi János korától Pázmány Péter századáig. Szt. István Társ. (Szent István könyvek
[9.])
ISBN: 963-361-392-2 kötött: 2200 Ft

Demény István Pál: Hôsi epika. EFI. (Örökség)
ISBN: 963-9450-02-2 fûzött: 2290 Ft

Dénes István: Székelyföldi barlangvilág. T3 K.
ISBN: 973-8103-29-0 fûzött: 2500 Ft

Dénes Tamás – Mácsik Viktor: Az igazi Ronaldo.
Viktória Kvk.
ISBN: 963-204-888-1 fûzött: 1990 Ft

Descartes, René: A módszerrôl. 2. kiad. Kriterion:
Ama(r)-gi. (Téka)
ISBN: 973-26-0708-4 kötött: 1700 Ft

Devecsery László: Ünnepelô. Szokások, hagyományok: versek, mesék, dalok. váltl. utánny. Ciceró.
ISBN: 963-539-304-0 fûzött: 1500 Ft

Devereux, Godfrey: A jóga alapjai. Bioenergetic.
ISBN: 963-9343-70-6 fûzött: 1700 Ft

Dickens, Charles: Karácsonyi ének; Harangszó.
Sensus. (A világirodalom mesterei)
ISBN: 963-9375-26-8 kötött: 2200 Ft

Digit fotó [elektronikus dok.]. Digitális fényképezôgépek, képfeldolgozás. Szöveg és képek. Computer Panoráma. (Computer Panoráma enciklopédia

Dokumentumok a hortobágyi zárt munkatáborokból, 1950–1960. Alterra. (Kitaszítottak 2. köt.)
ISBN: 963-9324-13-2 fûzött: 1200 Ft

G
Gábor Mózes, P.: Háromhegyi történet. Kairosz.
ISBN: 963-9484-10-5 fûzött: 2200 Ft

Gadányi Jenô: Egy fiók tartalma. Gadányi Jenô mûvészeti írásai, kritikák, újságcikkek mûvészeti eseményekrôl 1920-tól. Mûvészetek Háza. (Arthouse
könyvek 1.)
ISBN: 963-9105-36-8 fûzött: 750 Ft

Gahrton, Mans: Éva & Ádám: suli, haverok, szerelem. QLT Mûfordító BT. (Polar könyvek)
ISBN: 963-204-273-5 kötött: 1500 Ft

Döme László: Személyiségzavarok. 2. kiad. Filum.
ISBN: 963-9351-02-4 kötött: 3500 Ft

Domokos Géza: Éveim, útjaim, arcaim. Pallas-Akadémia.
ISBN: 973-8079-76-4 kötött: 2167 Ft

Dostoevskij, Fedor Mihajlovic: A játékos. Dekameron.

Gajárszky Magdolna: Nem vagy magad. Válogatott
versek. Uránusz.
ISBN: 963-9304-70-0 fûzött: 1083 Ft

Garaczi László: Nevetnek az angyalok. 47 bagatell.
Jelenkor.
ISBN: 963-676-312-7 kötött: 1200 Ft

Garden, Sarah: A játék neve. Alexandra.

ISBN: 963-9331-23-6 fûzött: 1850 Ft

ISBN: 963-368-067-0 kötött: 999 Ft

Durrell, Gerald: Léghajóval a világ körül. Európa.

Gates, Bill – Hemingway, Collins: Üzlet @ gondolat
sebességével. Mûködik a digitális idegrendszer. 2.
kiad. Alexandra.

ISBN: 963-07-7266-3 kötött: 2500 Ft

E
Egy magyar Párizsban. Illyés Gyula-antológia. Kossuth Egy. K.
ISBN: 963-472-674-7 kötött: 2500 Ft

Élôk gyönyöre a szerelem. A sokszínû szerelem és
erotika a szépirodalomban. Arkadas. (Szeretet,
szerelem, szexualitás)
ISBN: 963-202-963-1 kötött: 1980 Ft

Elter Károly: 100 jó kérdés...az utazásról. Sensus.

ISBN: 963-368-398-X kötött: 3499 Ft

Gera Judit: Kép és tükörkép. A flamand szimbolista
festészet és irodalom kapcsolata. Fekete Sas Kiadó.
ISBN: 963-9352-40-3 fûzött: 2600 Ft

Geréb Ágnes – Feldmár András – Karátson Gábor:
Beszélgetések Feldmár Andrással. A tudatállapotok szivárványa szerzôjével. Könyvfakasztó K.
ISBN: 963-204-437-1 kötött: 3880 Ft

ISBN: 963-9375-15-2 kötött: 2390 Ft

Emlékképek a régi Magyarországról. 2. átd. kiad.
Szukits.
ISBN: 963-94-4129-5 kötött: 6300 Ft

Ende, Michael: Varázslóiskola Vágyországban. Európa.
ISBN: 963-07-7252-3 kötött: 1500 Ft

Én vagyok megvigasztalótok. Bizonyságtételek.
KEPE.
ISBN: 963-204-206-9 fûzött: 980 Ft

Erdély etnikai és felekezeti statisztikája. 5. Varga E.
Árpád: Brassó, Hunyad és Szeben megye. A Kárpátokon túli megyékhez került települések: népszámlálási adatok 1850–1992 között. (Múltunk
könyvek)
ISBN: 963-86291-1-8 973-9311-98-9 fûzött: 7667 Ft

Erdélyi Lili Ada: Alkonykék sms-ek. Egy (nem)találkozás történetének üzenetei. Hibernia Nova.

Gerle János – Lugosi Lugó László: A szecesszió
Budapesten. M. Kvklub.
ISBN: 963-548-960-9 kötött: 3990 Ft

Gidel, Henry: Coco Chanel. Európa.
ISBN: 963-0772-61-2 kötött: 1900 Ft

Görföl Tibor – Kránitz Mihály: Teológusok lexikona.
Osiris. (Osiris kézikönyvek)
ISBN: 963-389-083-7 kötött: 4500 Ft

Graves, Robert: Görög mítoszok. (2. köt.)
ISBN: 963-9393-82-7 kötött: 2990 Ft

Greer, Germaine: A kasztrált nô. Corvina.
ISBN: 963-13-5213-7 fûzött: 3000 Ft

Grellneth Károly: Csallóközi vadászösvényeken.
AB-Art.
ISBN: 80-89006-46-9 fûzött: 1100 Ft

Gribbin, John – Gribbin, Mary: A természettudományokról mindenkinek. Akkord. (Talentum tudományos könyvtár)

ISBN: 963-204-507-6 kötött: 1480 Ft

ISBN: 963-9429-15-5 kötött: 1990 Ft

Erdôdy Gábor – Hermann Róbert: Batthyány. Szemere. Pannonica. (Fekete-fehér)

Grimm, Jakob – Grimm, Wilhelm: Holle anyó. Lucullus 2000.

ISBN: 963-9252-55-7 kötött: 2490 Ft

ISBN: 963-8379-19-7 kötött: 1190 Ft

Erikson, Erik H.: Gyermekkor és társadalom. Osiris.
(Osiris könyvtár. Pszichológia)
ISBN: 963-389-308-9 fûzött: 2480 Ft

Európa [Kart. dok.]. Autóstérkép. (1:3750000) Szarvas A. Térképészeti Ügynökség: Nyír-Karta.
ISBN: 963-9251-14-3 CM 963-9381-42-X CM 1100 Ft

Grove, Andrew S.: Átúsztam. A mikroprocesszor alkotójának önéletrajza magyarországi éveirôl.
ELFT.
ISBN: 963-8051-92-2 fûzött: 1950 Ft

Guénon, René: Megjegyzések a beavatásról. Kvintesszencia.
ISBN: 963-86027-1-6 fûzött: 1750 Ft

F

Gulyás István: A megteremtett világ. Szerzô.

Fábián László: A gond embere. Létváz. Mûvészetek
Háza. (Vár ucca mûhely könyvek 1.)

ISBN: 963-430-116-9 fûzött: 798 Ft

Gulyás István: Isten az emberrel beszél. Szerzô.
ISBN: 963-430-115-0 fûzött: 798 Ft

ISBN: 963-9105-39-2 fûzött: 1000 Ft

Faragó László: Dongó, Berva, Panni. OldtimerPress.
ISBN: 963-202-171-1 kötött: 1950 Ft

Faulkner, William: A hang és a téboly. M. Kvklub.
ISBN: 963-547-481-4 kötött: 1990 Ft

Fazekas György – Szerényi Gábor: Biológia. 1. köt.
Molekulák, élôlények, életmûködések. Scolar.
ISBN: 963-9193-75-5 kötött: 13500 Ft

Fazekas György – Szerényi Gábor: Biológia 2. köt.
Ember, bioszféra, evolúció. Scolar.
ISBN: 963-9193-76-3 kötött:

Fedezd fel a környezetünk titkait! [elektronikus
dok.]. Interaktív multimédia. Kerekvilág Stúdió.
Mûanyag tokban: 4990 Ft

Gy
Gyémánt válogatás [elektronikus dok.]. A legjobb
44 teljes verzió. Szöveg és képek. Computer Panoráma. (Computer Panoráma enciklopédia 4.)
Mûanyag tokban: 1990 Ft

Gyócsi László: Végig az úton. Írói emlékképek.
Szerzô.
ISBN: 963-430-084-7 fûzött: 1000 Ft

Gyöngyösy Istvánné: Angol nyelv a vendéglátásban, az idegenforgalomban, a kereskedelemben.
6. kiad. Black & White K.

ISBN: 963-539-404-7 kötött: 1990 Ft

ISBN: 963-9212-72-5 kötött: 890 Ft

Fehér Klára: Nem vagyunk angyalok. [Keserédes
történetek]. Háttér.

H

ISBN: 963-9365-09-2 (hibás ISBN 963-9365-9) fûzött: 1800 Ft

Fehérvári Gyôzô: Dalnak új utat mutattam. A Kalevala és a Kalevipoeg összehasonlító elemzése,
magyarországi fogadtatása és hatása. Lucidus.
(Kisebbségkutatás könyvek)
ISBN: 963-9465-06-2 fûzött: 2800 Ft

Fekete István – Nagy Domokos Imre: Magasles. 2.
kiad. Új Ember.
ISBN: 963-7688-80-3 kötött: 1800 Ft

Fekete János – Benda László: Fekete bárány. Fekete János vall életérôl, világnézetérôl, világlátásáról Benda Lászlónak. Print City.
ISBN: 963-85983-0-1 kötött: 2990 Ft

Fekete Mária – Grád András: Pszichológia és pszichopatológia jogászoknak. HVG-ORAC.
ISBN: 963-9404-46-2 fûzött: 5600 Ft

Ferencz László: A belgyógyászati diagnosztika kézikönyve. 1. köt.
ISBN: 973-8231-08-6 kötött: 6860 Ft

Fine, Anne: Mi a gubanc, Gülüszemû? Ciceró Kvk.
(Tök jó könyvek)

Habsburg, Otto von: Sziléziai Szent Hedvig és korunk. Barnaföldi G. Archívum.
ISBN: 963-8618-29-9 fûzött: 690 Ft

Hagee, John: Az Ördög-sziget. Amana 7. (Apokalipszis naplók 1. kv.)
ISBN: 963-86174-7-0 fûzött: 1450 Ft

Hahner Péter: Franciaország története. Mûszaki
Kvk.
ISBN: 963-16-2763-2 fûzött: 2540 Ft

Haig, Brian: Titkos megtorlás. Etoile K.
ISBN: 963-7710-26-4 fûzött: 1950 Ft

Hajnóczy Rózsa, G. – Germanus Gyula: Bengáli
tûz. Új Palatinus.
ISBN: 963-9380-84-9 kötött: 2970 Ft

Halász Péter: Kérdések és válaszok az epilepsziáról. Epilepsziával élôknek és hozzátartozóiknak: a
betegek kérdései alapján. B+V Lap- és Kvk. (Képzett beteg könyvek)
ISBN: 963-7746-87-0 fûzött: 1290 Ft

Halmos Mónika: 550 remek recept. Food Time.
ISBN: 963-8624-74-4 kötött: 7999 Ft

ISBN: 963-539-389-X fûzött: 1590 Ft

Fonyódi Tibor: A háború mûvészete. 1. kiad. Kalandor Kvk.
ISBN: 963-8627-12-3 kötött: 2180 Ft

Hambloch, Dieter – Wessels, Dieter – Futász Dezsô: Angol – magyar üzleti nagyszótár. 5. bôv. és
átd. kiad. Tudex.

Forgó László: A Majsai Óperencián túl. Mesék. Forgó. (Majsai mesék 1.)
ISBN: 963-86295-1-7 fûzött: 1166 Ft

Frankl, Viktor E.: A tudattalan Isten. Pszichoterápia
és vallás. EuroAdvice Bt.

ISBN: 963-8002-27-1 (hibás ISBN 963-8002-29-9) kötött: 10990
Ft

Hambloch, Dieter – Wessels, Dieter – Futász Dezsô: Magyar – angol üzleti nagyszótár. 5. bôv. és
átd. kiad. Tudex.
ISBN: 963-8002-24-7 kötött: 10990 Ft

ISBN: 963-204-213-1 fûzött: 1870 Ft

Fried István: A közép-európai szöveguniverzum. Lucidus. (Kisebbségkutatás könyvek)

Hámori Tibor: Riporterláz. Sztárok árnyékában. HDr. H.
ISBN: 963-430-134-7 fûzött: 1300 Ft

ISBN: 963-9465-05-4 fûzött: 2200 Ft

Funke, Cornelia: Sárkánylovasok. Ciceró.

Harman, Douglas – Bagyinszki Zoltán: Texas. A
modern vadnyugat: the modern wild west. EuroKonzorcium.
ISBN: 963-204-009-0 kötött: 4800 Ft

Hart, Michael H.: 100 híres ember. A kezdetektôl
napjainkig. M. Kvklub.
ISBN: 963-547-820-8 kötött: 2200 Ft

Hasek, Jaroslav: Svejk. 1. köt. A hátországban. Ciceró.
ISBN: 963-539-399-7 kötött: 3500 Ft

Hasek, Jaroslav: Svejk. 2. köt. A dicsôséges csihipuhi. Ciceró.
ISBN: 963-539-400-4 kötött:

Hatalom és társadalmi változás. A posztszocializmus vége: szociológiai tanulmányok. 1. kiad. Napvilág.
ISBN: 963-9350-09-5 fûzött: 2950 Ft

Hawking, Stephen W.: A világegyetem dióhéjban.
[Az idô rövid történetének folytatása]. Akkord.
ISBN: 963-9429-02-3 kötött: 4990 Ft

Heltai Jenô: Jaguár. Sensus. (Klasszikus kalandok)
ISBN: 963-9375-20-9 kötött: 1200 Ft

Helykeresôk? Roma lakosság Székelyföldön. ProPrint: KAM – Regionális és Antropológiai Kutatások Központja. (Helyzet könyvek)
ISBN: 973-8568-00-0 fûzött: 1830 Ft

Hermann Gusztáv – Hermann Gusztáv Mihály:
Székelyudvarhely. Kis kalauz idegeneknek és
helybenlakóknak. Pro-Print.
ISBN: 973-9311-95-4 fûzött: 956 Ft

Hesse, Hermann: Kerék alatt. Cartaphilus.
ISBN: 963-9303-64-X kötött: 2400 Ft

Hírünk a világban. 1976–1980. évi kötet. (A Jugoszláviai Magyar Mûvelôdési Társaság kiskönyvtára Jugoszláviai magyar exteriorika 5.)
ISBN: 86-82043-70-X fûzött: 950 Ft

Hogue, John: Az utolsó pápa. A Római Egyház tündöklése és bukása: Szent Malakiás jóslatai az új
évezredre. Alexandra.
ISBN: 963-368-125-1 kötött: 2499 Ft

Holczer József: Levelezés és csoportmunka Outlookkal. elektronikus levelezés: Outlook Web Acces: névjegyalbum: nyilvános mappák: naptár: feladatok: feljegyzések: naplózás: azonnali üzenetküldés: digitális aláírás, titkosított levelezés. JOS.
ISBN: 963-20-4374-X fûzött: 1960 Ft

Hooper, Anne: Káma Szútra. Klasszikus szerelmi
technikák mai szeretôknek. 2. kiad. M. Kvklub.
ISBN: 963-547-353-2 kötött: 3200 Ft

Horgas Béla: Széltoló. Liget. (Liget könyvek)
ISBN: 963-9363-19-7 fûzött: 2200 Ft

Horváth Csaba: Bombázások és rombolások a második világháborúban. Puedlo.
ISBN: 963-9477-06-0 kötött: 2450 Ft

Horváth Mária: Feng shui enciklopédia [elektronikus
dok.]. A természet és az ember összhangja. Interaktív multimédia Budapest, Unit Kft.
Mûanyag tokban: 3990 Ft

Hubert, Wolfgang: Az egyház korszakváltás idején.
Társadalmi átalakulás és az egyház megújulása.
Kálvin.
ISBN: 963-300-927-8 fûzött: 1800 Ft

Hunnivári Zoltán: Hungár naptár [H.C.]. Jézus Krisztus kr. u. 194-ben született. Szerzô.
ISBN: 963-202-102-9 fûzött: 600 Ft

Hutter, Klaus: Tarot. Az arkánumok titka. Hermit.
ISBN: 963-9231-36-3 fûzött: 1300 Ft

I
India misztikája. Az egység tanítói: antológia. Filosz.
(Arunachala könyvek)
ISBN: 963-204-335-9 fûzött: 2100 Ft

Internet [elektronikus dok.]. Szöveg és képek.
Computer Panoráma. (Computer Panoráma enciklopédia 5.)
Mûanyag tokban: 1990 Ft

ISBN: 963-9125-56-3 fûzött: 749 Ft

Gyôrffy László: Újabb kalandok az incifinci erdôben.
Meseregény. Littera Nova. (Sophie könyvek)

Fedina Lídia: Vili, a veréb. Ciceró Kvk.

ban? Helikon.
ISBN: 963-208-766-6 fûzött: 2500 Ft A távol közelében c. kötettel
együtt

Hankiss Elemér – Lengyel László: Idegen a világ-
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Jákó Péter: Digitális hangtechnika. 2. jav. kiad. Kossuth.
ISBN: 963-09-4400-6 fûzött: 3490 Ft

Jákó Péter: Gyógyító testedzés. [tanácsok testedzésre, sportolásra belgyógyászati betegségekben]: [testedzés, megelôzés, tanácsadás, betegségek, mozgásprogram, gyakorlatok]. M. Kvklub.
(Betegoktató könyvek)
ISBN: 963-547-808-9 fûzött: 980 Ft

Janczarski, Czeslaw: Fülesmackó kalandjai. Tericum.
ISBN: 963-8453-64-8 kötött: 1730 Ft

Jankovics Marcell: Az Alpesek. Reprint kiad. Fekete
Sas Kiadó.
ISBN: 963-9352-44-6 kötött: 5600 Ft

Jánosházy György: Marx József. Mentor. (Mentor
mûvészeti monográfiák)
ISBN: 973-599-043-1 kötött: 2520 Ft

Janus Pannonius – Mayer Gyula: Iani Pannonii
Opusculorum. Pars altera. [Hasonmás kiad.] Balassi.
ISBN: 963-506-484-5 (fakszimile) 963-506-485-3 (tanulmány)
kötött: 4500 Ft a Iani, Pannonii Poemata c. kötettel

együtt.
Janus Pannonius – Mayer Gyula: Iani Pannonii Poemata. Pars prima. [Hasonmás kiad.] Balassi.
ISBN: 963-506-484-5 (fakszimile) 963-506-485-3 (tanulmány)
kötött: 4500 Ft a Iani Pannonii Opusculorum c. kötettel együtt

Járdán Csaba – Tasnádi Ákos: Enoszuke. Szürkecsuklyás Testvériség: Fekete Torony Kvk. (Geofrámia kivonatok)
ISBN: 963-204-465-7 kötött: 3499 Ft

Jenei Gyula: Grafitnap. Kortárs. (ÚjLátószög-könyvek 13.)
ISBN: 963-9297-64-X fûzött: 650 Ft

Jerome, Jerome Klapka: Egy naplopó tûnôdései.
DOLMEN. (Klasszikus angol humor)
ISBN: 963-86220-2-4 fûzött: 1498 Ft
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Jókai Mór: A kétszarvú ember; Az utolsó budai basa. Korona. (Történelem, irodalom, ifjúság)
ISBN: 963-9376-59-0 kötött: 1450 Ft

Jósvainé Dankó Katalin – Tamás Edit: „Csillag gyulladt Zemplén felett". Kossuth szülôföldje, Zemplén. Rákóczi Múz.
ISBN: 963-9046-74-4 fûzött: 1333 Ft

József Attila: By the Danube. Selected poems of Attila József. Bilingual ed. Corvina.
ISBN: 963-13-4019-8 fûzött: 2500 Ft

Juhász Gyula: válogatott írások. Argumentum.
ISBN: 963-446-226-X fûzött: 2500 Ft

Junge, Gertraud – Müller, Melissa: Az utolsó óráig.
Hitler titkárnôjének visszaemlékezései. Képzômûvészeti Kiadó.
ISBN: 963-336-907-x kötött: 2400 Ft

K
Kalmár György: Szöveg és vágy. Pszichoanalízis –
irodalom – dekonstrukció. Anonymus. (Belépô)
ISBN: 963-7966-84-5 fûzött: 1680 Ft

Kalo Jenô: A gyógyulás szelencéje. Az orvosi asztrológia kézikönyve. 1. köt. Édesvíz.
ISBN: 963-528-616-3 kötött: 2190 Ft

Kálvin János: Az Úrtól jön a szabadulás. Kálvin János magyarázata Abdiás és Jónás próféta könyvéhez. Kálvin.
ISBN: 963-300-925-1 fûzött: 900 Ft

Kányádi Sándor: Virágon vett vitéz. Holnap.
ISBN: 963-346-399-8 kötött: 1500 Ft

Karácsonyi énekek. Dalok és versek a Karácsonyról. Lektûr K.
ISBN: 963-9451-08-8 kötött: 1399 Ft

Karácsonyi énekek. JLX K.
ISBN: 963-305-107-X kötött: 2190 Ft

Karácsonyi ének. Magyar írók versei és novellái.
Palatinus.
ISBN: 963-9380-96-2 kötött: 2500 Ft

Karlócai Mariann: Komámasszony, hol az olló?
Gyermekjátékok óvodásoknak, iskolásoknak. 4.
kiad. M. Kvklub.
ISBN: 963-547-784-8 kötött: 2290 Ft

Kássa László: A mágikus tarot. Hermit.
ISBN: 963-9231-34-7 fûzött: 1500 Ft

Kast, Verena: Férfi és nô a mesében. Lélektani értelmezések. EuroAdvice Bt.
ISBN: 963-204-214-x fûzött: 1780 Ft

Katona Zsuzsa: Költôi portrék. 20 mai magyar költô:
interjúk és versek. Telekép.
ISBN: 963-204-614-5 fûzött: 1850 Ft

Kerber, Georg – Stirl, Andreas: Jelzôk és felsôvezetékek a modellvasúton. Cser K.
ISBN: 963-9445-44-4 kötött: 2998 Ft

Kertész Imre – Esterházy Péter: Egy történet. 2. kiad. Magvetô.
ISBN: 963-14-2316-6 kötött: 1490 Ft

Kikli Tivadar: Határkövek. Irodalmi tanulmányok.
Bába.

csonyi történetek, versek, dallamok. 2. bôv. kiad.
Korda.
Krotos László: Intelligens megoldások. A döntéstámogató rendszerek világa. KÓD Gazdaság- és
Médiakut. Int.
ISBN: 963-0094-20-7 fûzött: 1800 Ft

"Külön világban és külön idôben". 20. századi magyar képzômûvészet Magyarország határain kívül
1918-tól napjainkig. M. Képzômûvészek és Iparmûvészek Társ.
ISBN: 963-00-8866-5 kötött: 8000 Ft

Kun János – Kun Jánosné: Szeretetfürdôben. Érzelemközpontú szexualitás és harmonikus párkapcsolat. 2. bôv kiad. Arkadas. (Szeretet, szerelem,
szexualitás)
ISBN: 963-202-964-X kötött: 1980 Ft

ISBN: 963-368-343-2 kötött: 1999 Ft

King, David: Retusált történelem. A fotográfia és a
mûvészet meghamisítása Sztálin birodalmában.
2. váltl. kiad. PolgART: Athenaeum 2000.
ISBN: 963-9306-21-5 kötött: 7990 Ft

Kinsella, Sophie: Egy boltkóros naplója. Ulpius-ház.
(Nôk lapja regények)
ISBN: 963-9475-00-9 fûzött: 1980 Ft

Kis József: Vámbéry nyomában. Egy filmrendezô
naplójából. Lilium Aurum. (Vámbéry könyvek)
ISBN: 80-8062-120-9 kötött: 2300 Ft

Kis könyv karácsonyra. 400 ötlet és baráti jó tanács
receptekkel tarkítva. Tercium.
ISBN: 963-8453-621 kötött: 1270 Ft

Kisszótár: magyar–lengyel, lengyel–magyar. Kossuth.
ISBN: 963-09-4388-3 kötött: 1980 Ft

Klein Sándor: Gyerekközpontú iskola. Edge 2000
Kft. (SHL könyvek)
ISBN: 963-204-383-9 fûzött: 1980 Ft

Kocsis Tamás: Gyökereink. Örömrôl és gazdagságról egy világméretû fogyasztói társadalomban. Kairosz.
ISBN: 963-9406-89-9 fûzött: 2600 Ft

Kóka Rozália: Hadikfalvi betlehemes. Fekete Sas
Kiadó.
ISBN: 963-9352-42-X kötött: 2500 Ft

Köpeczi Béla: Erdélyi történetek. Lucidus. (Kisebbségkutatás könyvek)
ISBN: 963-9465-07-0 fûzött: 2400 Ft

Korpádi Péter: Szentesi szárnyaskönyv. Nordeco.
ISBN: 963-8315-03-2 kötött: 1399 Ft

Kosáry Domokos: Kossuth Lajos a reformkorban. 2.
bôv. kiad. Osiris. (Milleniumi magyar történelem
Életrajzok)
ISBN: 963-389-237-6 kötött: 3800 Ft

Kóser szex. 2. Miért nem tudok szerelmes lenni?
ISBN: 963-8624-95-7 kötött: 2499 Ft

Kossuth Lajos azt üzente... Kossuth Lajos és az
1848/49-es szabadságharc emléke a szlovákiai
magyar szájhagyományban. 1. kiad. Lilium Aurum.
ISBN: 80-8062-135-7 kötött: 790 Ft

Kossuth Lajos: „Nemzeti újjászületés". Válogatás
Kossuth Lajos írásaiból és beszédeibôl. Új Mandátum.
ISBN: 963-9336-88-2 kötött: 3000 Ft

Kosztolányi Dezsô: Bölcsôtôl a koporsóig. Noran.
ISBN: 963-9356-76-X kötött: 3000 Ft

Kovács András, K.: Évszakok szekerén. Gyermekversek. Pallas-Akadémia.
ISBN: 973-8079-83-7 fûzött: 1083 Ft

Kôvári Zsolt: Excel XP a gyakorlatban. Információtechnológia. Szókratész.
ISBN: 963-7163-63-8 fûzött: 3200 Ft

Kozma László: Karácsony üzenete [hangdok.] Karácsonyi történetek, versek, dallamok. 2. bôv. kiad.
Korda.
KordaCD 001: 1500 Ft

Kozma László: Karácsony üzenete [hangdok.] Kará-
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ISBN: 963-9391-40-9 fûzött: 840 Ft

Niekisch, Manfred: Hüllôk és kétéltûek. Tessloff és
Babilon. (Mi micsoda 61.)

ISBN: 963-368-308-4 kötött: 4999 Ft

Mészáros Zoltán: Úton a csók felé. Esszék. Forum.
ISBN: 86-323-0565-4 fûzött: 1120 Ft

Mezey László: A Himalája csúcsáig. Gulliver.
ISBN: 963-9232-29-7 kötött: 3990 Ft

Middelhaufe, Sabine: A kölyökkutya. Elektra. (Állat,
kert)
ISBN: 963-9205-74-5 fûzött: 850 Ft

Mikrohullámú ételek. Black & White K.
ISBN: 963-9330-34-5 fûzött: 500 Ft

Miler, Zdenek – Doskocilová, Hana: A vakond és a
sas. Móra/ Albatros.

ISBN: 963-9182-35-4 kötött: 1860 Ft

Nouwen, Henri Josef Machiel: A szeretet belsô
hangja. Út a gyötrelmen át a szabadulásig. Ursus
Libris.
ISBN: 963-204-361-8 fûzött: 1450 Ft

Nuland, Sherwin B.: Hogyan halunk meg? [Gondolatok az élet utolsó fejezetérôl]. Akkord. (Talentum
tudományos könyvtár)
ISBN: 963-9429-14-7 kötött: 2490 Ft

Ny

ISBN: 963-11-7739-4 kötött: 1980 Ft

Miler, Zdenek – Novotnî, J. A.: Vakond a városban.
Móra/ Albatros.
ISBN: 963-11-7738-6 kötött: 1980 Ft

L

Nyiri Sándor: A rendôrségi jog alapjai. BM Duna Palota és K.
ISBN: 963-8036-72-9 fûzött: 800 Ft

Miles, Rosalind: A Szent Grál gyermeke.

O

ISBN: 963-9437-30-1 kötött: 1980 Ft

Láda Bálintné: Ékem-békem. Lícium-art.
ISBN: 963-8030-29-1 kötött: 900 Ft

Lash, Jennifer: Zarándokúton. A keresés idôszaka.
Szabad Föld Lap- és Kvk.
ISBN: 963-8473-29-0 fûzött: 2290 Ft

Lehane, Dennis: A Mystic River rejtélye. Etoile K.

Millman, Dan: A békés harcos útja. Az önismeret és
a megvilágosodás felé. Édesvíz.
ISBN: 963-528-639-2 fûzött: 1790 Ft

Minôségirányítás az élelmiszergazdaságban. [A
termôföldtôl a fogyasztói asztalig]. Primom.
ISBN: 963-202-724-8 fûzött: 1500 Ft

ISBN: 963-7710-25-6 fûzött: 1990 Ft

Lengyel László – Hankiss Elemér: A távol közelében. Helikon.
ISBN: 963-208-766-6 fûzött: 2500 Ft az Idegen a világban? c.
kötettel együtt

Mireisz László: A Változások könyve örök igazságai.
[a születési hexagramm kiszámítása és a 64 jel kifejtése]. Vizsom Kft.
ISBN: 963-204-771-0 kötött: 2490 Ft

Leszkai András: Valami mindig szép! Új Ember.
(Moha bácsi meséi 1.)

ISBN: 963-05-7978-2 fûzött: 4500 Ft

ISBN: 963-9275-11-5 fûzött: 1960 Ft

Lôkös István: Nemzettudat, nyelv és irodalom. Horvát-szlovén-magyar irodalom és mûvelôdéstörténeti interferenciák. Lucidus. (Kisebbségkutatás
könyvek)
ISBN: 963-9465-04-6 fûzött: 2600 Ft

Lôrincz Zoltán: A Biblia a magyar festészetben. Kálvin.
ISBN: 963-300-905-7 kötött: 3900 Ft

Lubich, Chiara: Újra itt a karácsony! Új Város.

Ochsenbein, Urs: A rottweiler. Minden tudnivaló a
rottweiler származásáról, vásárlásáról, tenyésztésérôl, táplálásáról, tartásáról, ápolásáról kiképzésérôl, kiállításáról és nevelésérôl. Elektra. (Kutyakönyvtár)
ISBN: 963-7314-79-2 fûzött: 850 Ft

Olasz fôzôiskola. Kezdôknek és haladóknak. M.
Kvklub.
ISBN: 963-547-734-1 kötött: 2490 Ft

Mir – susne – hum. Tanulmánykötet Hoppál Mihály
tiszteletére. 1. köt. Akad. K.

ISBN: 963-7688-79-X fûzött: 1450 Ft

Liszkay Gabriella – Lindwurm Katalin: A bôrbetegségek és az étrend. Kiváltó okok, tünetek, étrendi
tanácsok: receptek, gyakorlati tanácsok: diétás
szakácskönyvek. Golden Book. (Diétás sz kácskönyvek)

Mir – susne – hum. Tanulmánykötet Hoppál Mihály
tiszteletére. 2. köt. Akad. K.
ISBN: 963-05-7979-0 fûzött:

Mobilközösség – mobilmegismerés. Tanulmányok.
MTA Filozófiai Kutatóint. (A 21. század kommunikációja)
ISBN: 963-7065-369 fûzött: 2480 Ft

Olvasókönyv a szociológia történetéhez. 1. Szociológiai irányzatok a XX. század elejéig. 2. kiad. Új
Mandátum. (Nagyítás: szociológiai könyvek 29.)
ISBN: 963-9336-96-3 fûzött: 3290 Ft

Orcsik Roland: Rozsdamaró. Versmanipulációk.
Mûvészetek Háza. (Vár ucca mûhely könyvek 3.)
ISBN: 963-9105-42-2 fûzött: 1000 Ft

Oriskó Ferenc – Pár Gyula: Arany halak szakácskönyve. Food Time. (Hazai ízek konyhája)
kötött: 7999 Ft

Mohl Hajnal: Az árvaság létrái. Kortárs. (ÚjLátószögkönyvek 14.)
ISBN: 963-9297-63-1 fûzött: 650 Ft

Molnár Tamás: Teisták és ateisták. A hitetlenség tipológiája. Európa.
ISBN: 963-0772-65-5 kötött: 2000 Ft

Orwell, George: Háborús napló. Cartaphilus.
ISBN: 963-9303-65-8 kötött: 2400 Ft

Óvodások, iskolások verseskönyve. Elektra.
ISBN: 963-9391-49-2 kötött: 2490 Ft

Óvodavezetôk kézikönyve. 10. köt.
ISBN: 963-9228-65-6 fûzött: 1700 Ft

Montessori, Maria: A gyermek felfedezése. Cartaphilus.

Ozogány Ernô: Magyar atomocska. Méry Ratio.
ISBN: 80-88837-40-5 kötött: 1450 Ft

ISBN: 963-9303-43-7 kötött: 2700 Ft

ISBN: 963-86311-4-7 fûzött: 1200 Ft

Monty Python repülô cirkusza. csak a szöveg. 1.
köt. Cartaphilus.

Lugosi Viktória: Hümmögô. Noran.
ISBN: 963-9356-70-0 kötött: 3000 Ft

Lunczer Anikó: „Ez a cinke oly picinke". Mondókák.
Papp-Ker.
ISBN: 963-94-18-51-X kötött: 1180 Ft

Lusztig Tamás – Csigó László: Szláv konyha. Anno.
ISBN: 963-375-079-2 kötött: 1267 Ft

ISBN: 963-9303-66-6 kötött: 2800 Ft

Moore, Jane: Elôjáték négy férfira. Geopen.
ISBN: 963-9093-50-5 fûzött: 1990 Ft

ISBN: 963-9345-60-1 kötött: 2680 Ft

Magay Tamás – Kiss László: Angol–magyar diákszótár. 2. kiad. Akad. K.
ISBN: 963-05-7969-3 fûzött: 3500 Ft

Móricz Zsigmond: Barbárok. Kriterion.
kincses könyvtár)

(Kriterion

ISBN: 973-26-0697-5 kötött: 1850 Ft

Móricz Zsigmond: Novellák. 1. 1900–1914. Osiris.
(Osiris klasszikusok)
ISBN: 963-389-288-0 kötött:

ISBN: 963-09-4389-1 fûzött: 1980 Ft

Magyar Elek: Az ínyesmester szakácskönyve. Akkord.
ISBN: 963-7803-70-X kötött: 2490 Ft

ISBN: 963-204-513-0 fûzött: 1680 Ft

Morse, Jenifer Corr: Világrekordok 2003. Alexandra.
Mosonyi Aliz: Boltosmesék. 2. kiad. Magvetô.

ISBN: 963-09-4374-3 kötött: 5800 Ft

ISBN: 963-14-2315-8 kötött: 1490 Ft

Magyar költôk antológiája. Tevan.

Mózes VI–VII. könyve. Hermit.

ISBN: 963-7278-75-3 kötött: 3000 Ft

ISBN: 963-9231-32-0 fûzött: 2400 Ft

Magyar miniszterelnökök. 1848–2002. Kossuth.
ISBN: 963-09-4366-2 kötött: 6900 Ft

Magyar párbaj. A párbaj története: magyar párbajok:
párbajkódex. Osiris.

MP3 [elektronikus dok.]. Szöveg és képek Computer Panoráma. (Computer Panoráma enciklopédia
8.)
Mûanyag tokban: 1990 Ft

ISBN: 963-389-265-1 kötött: 4980 Ft

Magyar–szlovák, szlovák–magyar kisszótár. Kossuth.
ISBN: 963-09-4390-5 fûzött: 1980 Ft

Makszin Imre: A testnevelés elmélete és módszertana. Dialóg Campus. (Testnevelés és sport)
ISBN: 963-9310-76-X fûzött: 2980 Ft

Malota László: A gyalázatosak szentélye. Konkrét
kvk.
ISBN: 963-8613-47-5 fûzött: 1980 Ft

Márai Sándor: Történelmi regények. 1. köt. Helikon.
ISBN: 963-208-790-9 kötött:

Márai Sándor: Történelmi regények. 1. köt. Helikon.
ISBN: 963-208-791-7 vászon: 3300 Ft

Márai Sándor: Történelmi regények. 2. köt. Helikon.
ISBN: 963-208-792-5 kötött: 2900 Ft

Márai Sándor: Történelmi regények. 2. köt. Helikon.

N
Nabokov, Vladimir: Sebastian Knight valódi élete.
Európa.
ISBN: 963-07-7274-4 kötött: 1500 Ft

Nádor Tamás: Virradatra megjô a kegyelem. Összegyûjtött versek. Littera Nova.
ISBN: 963-9212-70-9 kötött: 2500 Ft

Nagy Attila: A tübingeni asztalos. Mentor.
ISBN: 973-599-047-4 fûzött: 896 Ft

Nagy Imre: Viharos emberöltô. Nagy Imre Alapítvány.
ISBN: 963-2021-67-3 kötött: 3700 Ft

Nagy Lajos: Authoring, barbering & other occupations. Selected short stories. Corvina.
ISBN: 963-13-5132-7 fûzött: 2800 Ft

ISBN: 963-208-793-3 vászon:

Marék Veronika: Kippkopp és Tipptopp. 2. kiad. Ceruza.

Nagy László, G.: Öltözékek és hajviseletek az ókortól napjainkig. Lilium Aurum.
ISBN: 80-8062-133-0 kötött: 2200 Ft

ISBN: 963-204-668-4 kötött: 1450 Ft

Markó Béla: Szerelmes szonettkoszorú. Pallas-Akadémia.
ISBN: 973-8079-85-3 kötött: 1667 Ft

Matlins, Antoinette L. – Bonanno, A. C.: Ékszerek
és drágakövek. Kézikönyv vásárlóknak. Gabo.
ISBN: 963-9421-60-X fûzött: 3500 Ft

Maugham, William Somerset: Életem. Holnap.

Nagy utónévkönyv. Pannon-Literatúra.
ISBN: 963-9450-43-X kötött: 1450 Ft

Nem élhetek birodalom nélkül. Helikon: Korridor.
(Korridor kötetek)
ISBN: 963-208-799-2 fûzött: 1980 Ft

Neményiné Gyimesi Ilona: Hogyan kommunikáljunk
tárgyalás közben? KJK-Kerszöv.
ISBN: 963-222-977-0 fûzött: 1792 Ft

ISBN: 963-346-540-0 fûzött: 1700 Ft

Mazzoleni, Gianpietro: Politikai kommunikáció. Osiris. (Osiris tankönyvek)
ISBN: 963-389-227-9 kötött: 2780 Ft

McLaren, Angus: Szexualitás a 20. században. Osiris. (Osiris könyvtár. Történelem)

Nemes István: 2099: menekülés Nyú Drcenbôl.
Science fiction regény. Cherubion. (Cherubion
science fiction 26.)
ISBN: 963-9346-77-2 kötött: 1498 Ft

Német elöljárószók. Nyelvtani összefoglaló. INFOA.
ISBN: 80-7240-256-x fûzött: 650 Ft

ISBN: 963-389-268-6 fûzött: 2480 Ft

McNab, Chris: Az AK-47-es. Hajja. (20. századi hadtörténet)

Nemzetközi jogi olvasókönyv. Dokumentumok és
szemelvények. Osiris. (Osiris tankönyvek)
ISBN: 963-389-103-5 kötött: 4980 Ft

ISBN: 963-9329-58-4 kötött: 2996 Ft

Megôrzött ízek. 2. Gabonakonyha.
ISBN: 963-204-340-5 kötött: 3267 Ft

Méhes György: Szép szerelmek krónikája. Erdélyi

Nerpel Andrea: A csivava. Minden tudnivaló a csivava származásáról, vásárlásáról, tenyésztésérôl,
táplálásáról, tartásáról, ápolásáról, kiállításáról és
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kötött: 3333 Ft

Pappné Gazdag Zsuzsanna: A karika. Tartásjavító,
izomerôsítô és nyújtó, valamint mozgásügyességet fejlesztô gyakorlatok óvodások és általános iskolások számára. Flaccus: Szerzô.
Parsons, Rob: A hatvanperces apa. Egy óra, amely
megváltoztathatja gyermekünk életét. Harmat.
ISBN: 963-9148-74-1 fûzött: 880 Ft

Morris, Jill Carlotta: Álomfejtés. Fedezd fel az álmaidban rejlô tudást és hatalmat. Forever K.
ISBN: 963-368-374-2 kötött: 3999 Ft

Magyar építészet. 4. Barokk, rokokó és copf.

Pápai Gábor: Gyökerek és lombok. Erdészportrék.
2. köt.

ISBN: 963-9412-12-0 fûzött: 550 Ft

Móricz Zsigmond: Novellák. 2. 1915–1925. Osiris.
(Osiris klasszikusok)
ISBN: 963-389-289-9 kötött:

Magyar–cseh, cseh–magyar kisszótár. Kossuth.

ISBN: 963-9348-95-3 fûzött: 1980 Ft
ISBN: 963-506-503-5 kötött: 2400 Ft

ISBN: 963-9391-48-4 kötött: 2200 Ft
ISBN: 963-9166-38-3 kötött: 998 Ft

Magas István: Kapitalizmus felülnézetbôl. A piacok
és a természet logikája: világgazdasági tanulmányok. Aula.

P
Page, Martin: Elhülyülésem története. Ulpius-ház.
(Ulpius modern könyvtár)
Paksa Katalin: Magyar népzenetörténet. Balassi.

Moore, Viviane: Kék vér. Elektra.
Mora, Emma: Karácsonyi kívánság. Lilliput.

M

ISBN: 963-9347-92-2 fûzött: 970 Ft

Kincset érô meseládikó. Alexandra.

nevelésérôl. Elektra. (Kutyakönyvtár)

Híradó.
ISBN: 937-8045-32-0 kötött: 1490 Ft

Méhes Károly: Forma-1 totál. Alexandra.

KordaMC 001: 1100 Ft

Pascal, Blaise: Vidéki levelek. Palatinus. (Folyamkönyvek)
ISBN: 963-9380-06-7 fûzött: 1990 Ft

Paterniti, Michael: Mr. Einstein sofôrje. Ulpius-ház.
(Ulpius modern könyvtár)
ISBN: 963-9475-02-5 fûzött: 1980 Ft

PC-építés [elektronikus dok.]. Szöveg és képek.
Computer Panoráma. (Computer Panoráma enciklopédia 9.)
Mûanyag tokban: 1990 Ft

Pennac, Daniel: Zabo királynô baklövése. Ciceró.
ISBN: 963-539-384-9 fûzött: 1900 Ft

Perjés Géza: Zrínyi Miklós és kora. 2. bôv. kiad. Osiris. (Osiris monográfiák)
ISBN: 963-389-256-2 kötött: 3500 Ft

Péter H. Mária: Az erdélyi gyógyszerészet magyar
vonatkozásai. EME.
ISBN: 973-8231-18-3 fûzött: 3920 Ft

Péter Jánosné: Móvári szakácskönyv. Papp-Ker.
ISBN: 963-9418-46-3 fûzött: 650 Ft

Péter Jánosné – Szladek Andrea: Egymillió magyaros menü. Papp-Ker.
ISBN: 963-9418-47-1 kötött: 3980 Ft

Petrovai R. Sándor: Nyitrai kerület: Szlovákia. 1. köt.
ISBN: 80-8056-323-3 kötött: 2688 Ft

Pielmeier, Heidemarie – Schirner, Markus: A tarot
világa. 78 új kirakási mód kezdôknek és haladóknak. Bioenergetic.
ISBN: 963-9343-60-9 kötött: 1600 Ft

Plass, Adrian: Növekedésem kínjai. Harmat.
ISBN: 963-9148-75-X fûzött: 1200 Ft

Polcz Alaine: Karácsonyi utazás. Halál és cserepek.
Jelenkor.
ISBN: 963-676-313-5 fûzött: 1200 Ft

Pósa Lajos: Tülökvár. Lilium Aurum.
ISBN: 80-8062-116-0 fûzött: 790 Ft

Pósfai György: Vadakrul. Kortárs.
ISBN: 963-9297-65-8 fûzött: 1960 Ft

Preston, Brian: Fûbolygó. Kalandozások a világ marihuánakultúrájában. Cartaphilus.
ISBN: 963-9303-62-3 kötött: 2400 Ft

Pullman, Philip: Tigris a kútban. Geopen.
ISBN: 963-9093-42-4 kötött: 2490 Ft

Püthagorasz Aranyversei. A püthagoreusok. Hermit.
ISBN: 963-9231-35-5 fûzött: 1300 Ft

Q
Qra'us, Naftali: Jób szenvedései. Miért szenved az
igaz ember?: [Szent iratok (E.M.T. könyvek)]. PolgART. (Ãsi forrás 11.)
ISBN: 963-9306-48-7 fûzött: 2800 Ft

R
Rácz Zoltánné: Különleges dísznövények otthonunkban. [kézikönyv]. Növényvarázs BT. ("Otthonunkban a természet" sorozat)
ISBN: 963-7988-98-X fûzött: 2800 Ft

Ranschburg Jenô: A világ megismerése óvodáskorban. Okker.
ISBN: 963-9228-68-0 fûzött: 1400 Ft

Rásztóczky László: Kórkép. Egy 80 éves magyar
mérnök emlékei az 1930–2000 közötti idôszakról.
Uránusz.
ISBN: 963-9304-69-7 fûzött: 917 Ft

Ratkó József: Drámák. Kairosz.
ISBN: 963-9484-03-2 kötött: 2500 Ft

Rawicz, Slavomir: A hosszú menet. Út a szabadságba. Park. (Veszélyes övezet)
kötött: 2500 Ft

Receptklub receptgyûjtemény. 3. Az év 100 legjobb
receptje.
kötött: 2600 Ft

Rechnitzer János: (Mû)gyûjteni, de hogyan? Egy
csodálatos szenvedély anatómiája és technológiája. Régió Art. (Régió Art könyvek)
ISBN: 963-204-686-2 kötött: 1980 Ft

Redfield, James: A mennyei prófécia. M. Kvklub.
ISBN: 963-547-375-3 kötött: 1650 Ft

Reményik Sándor: Hátrahagyott versek. Polis.
ISBN: 973-8341-15-9 kötött: 3167 Ft

Révai új lexikona. 10. köt. Hom – Kac.
ISBN: 963-9272-80-9 kötött: 4960 Ft

Riley, Judith Merkle: Minden Vágyak Mestere. Alexandra.
ISBN: 963-368-085-9 kötött: 1999 Ft

Roberts, Nora: Bûbájosok. Harlequin. (A New York
Times sikerszerzôje)
ISBN: 963-536-931-X fûzött: 995 Ft

Robertson, Claire: Egy fülig szerelmes tinilány levelei. Ciceró Kvk. (Tök jó könyvek)
ISBN: 963-539-401-2 fûzött: 1590 Ft

Robinson, Barbara: A legeslegszebb betlehemes.
Harmat.
ISBN: 963-9148-72-5 fûzött: 880 Ft

Romániai magyar évkönyv. Szórvány AlapítványPolis.
ISBN: 973-8341-12-4 fûzött: 3360 Ft

Rufin, Jean-Christophe: Iszfahán megmentése. Európa.
ISBN: 963-07-7267-1 kötött: 2400 Ft

Runciman, Steven: A keresztes hadjáratok története. Osiris.
ISBN: 963-389-347-X kötött: 5980 Ft

Rutherfurd, Edward: London kétezer évének története. Aquila.
ISBN: 963-679-121-X kötött: 3980 Ft

S
Sabján Tibor: A takaréktûzhely. Terc. (Népi kultúra)
ISBN: 963-86263-7-2 fûzött: 2800 Ft

Salacz Gábor: A fôkegyúri jog és a püspökök kinevezése a két világháború között Magyarországon.
Argumentum. (Dissertationes Hungaricae ex historia Ecclesiae 16.)
ISBN: 963-446-157-3 vászon: 2700 Ft

Sándor György: Miért lettem Kádár híve. CET Belvárosi Kvk.
ISBN: 963-9114-66-9 fûzött: 1490 Ft

Sánta Ferenc mûvei. 1. Az ötödik pecsét; Húsz óra;
Az áruló; Éjszaka. Masszi K.
ISBN: 963-9454-18-4 kötött:

Sánta Ferenc mûvei. 2. Isten a szekéren; A szabadság küszöbén. Masszi K.
ISBN: 963-9454-19-2 kötött:

Schiller, Friedrich összes drámái. 1. köt. Osiris.
(Osiris klasszikusok)
ISBN: 963-389-284-8 kötött: 6800 Ft

Schiller, Friedrich összes drámái. 2. köt. Osiris.
(Osiris klasszikusok)
ISBN: 963-389-344-5 kötött:

Schindler, Emilie: Én, Emilie Schindler. Egy hajlíthatatlan lélek visszaemlékezései. Canissa.
ISBN: 963-9379-18-2 kötött: 1980 Ft

Seamon, Larry: Az élet és a halál bölcsôje.
ISBN: 963-430-135-5 fûzött: 1720 Ft

See, Carolyn: A mindenes. JLX K.
ISBN: 963-305-176-2 kötött: 1950 Ft

Sellei György – Gáspár András: Haegemonia: Kirajzás. Digital.
ISBN: 963-2047-69-9 fûzött: 1290 Ft

Seneca, Lucius Annaeus prózai mûvei. 1. köt.
Szenzár. (S.P.Q.R.)
ISBN: 963-86151-9-2 kötött: 4178 Ft

Shachtman, Tom: Az abszolút zérus és a hideg
meghódítása. M. Kvklub.
ISBN: 963-547-763-5 kötött: 2290 Ft

Sheldon, Peter: A rendszerváltás feketekönyve. Intermix Intern. Holding.
ISBN: 963-204-875-X kötött: 2000 Ft

Sikos T. Tamás – Tiner Tibor: Fejlôdési térfolyamatok Komárom-Esztergom megyében. Geomarket.
ISBN: 963-204-362-6 fûzött: 2500 Ft

Simó István: Visszasütô napsugár. Hargita Kiadóhivatal.
ISBN: 973-85672-2-X fûzött: 2296 Ft

Simor András: Ez vagyok én. Versek. Szerzô. (Z-füzetek 93.)
ISBN: 963-430-122-3 fûzött: 250 Ft

Somlyó Zoltán: Összegyûjtött versek. Új Palatinus.

ISBN: 963-9380-76-8 kötött: 2870 Ft

Sopron vármegye közgyûlési jegyzôkönyveinek
regesztái. 2. 1595–1608.
ISBN: 963-8327-20-0 fûzött: 2167 Ft

Staar Gyula: Matematikusok és teremtett világuk.
Beszélgetések. Vince.
ISBN: 963-9323-65-9 kötött: 2995 Ft

Stead, Christopher: Filozófia a keresztény ókorban.
Osiris. (Historia philosophiae)

Takács Gyula: Római levél. Egzegézis: jegyzet.
Paulus Hungarus: Kairosz.
ISBN: 963-9406-58-9 fûzött: 2800 Ft

Tárgyszójegyzék az iskolai könyvtárak részére. 2.
jav., bôv. kiad. Flaccus.
ISBN: 963-9412-11-2 fûzött: 1490 Ft

Tarján Tamás: Tényszóró. Rejtvényes íráshistória:
írás-, olvasás- és kultúratörténeti mozaik. Pont.
ISBN: 963-9312-60-6 fûzött: 1490 Ft

Taylor, Terry Lynn – Crain, Mary Beth: Mennybôl az
angyal vezesse léptedet. JLX.

ISBN: 963-389-300-3 kötött: 2800 Ft

Stiegnitz, Peter: Mindenki hazudik. OK K. (Esszé)
ISBN: 963-204-533-5 kötött: 2200 Ft

ISBN: 963-305-012-X fûzött: 1680 Ft

Swift, Jonathan: Gulliver utazásai. Elektra.

Teller Ede: Huszadik századi utazás. Tudományban
és politikában. XX. Század Int.: Kairosz.

ISBN: 963-9391-53-0 kötött: 2790 Ft

Sykes, Bryan: Éva hét leánya. Európa.

ISBN: 963-9406-55-4 kötött: 4980 Ft

ISBN: 963-07-7268-X kötött: 1980 Ft

Tengeri állatok képeskönyve. Puedlo.
ISBN: 963-9477-08-7 kötött: 933 Ft

Sz
Szabó Endre: Hogyan lehet több pénzünk? avagy
Az értékesítés ABC-je. Euroqualitas Kvk.
ISBN: 963-202-700-0 fûzött: 1790 Ft

Szabó József János: Az Árpád-vonal. A Magyar Királyi Honvédség védelmi rendszere a Keleti-Kárpátokban, 1940-1944. Timp. (Timp – Militaria 1.)
ISBN: 963-204-140-2 kötött: 2300 Ft

Szabó Katalin – Kocsis Éva: Digitális paradicsom
vagy falanszter? A személyes tömegtermelés. Aula.
ISBN: 963-9345-88-1 kötött: 2600 Ft

Szabó Lôrinc: Örök barátaink. 1. A költô kisebb lírai
versfordításai. Osiris. (Osiris klasszikusok)
ISBN: 963-389-295-3 kötött:

Szabó Lôrinc: Örök barátaink. 2. A költô kisebb lírai
versfordításai. Osiris. (Osiris klasszikusok)
ISBN: 963-389-342-9 kötött:

Szabó Péter – Számvéber Norbert: A keleti hadszíntér és Magyarország, 1941–1943. Puedlo.
ISBN: 963-9477-07-9 kötött: 2450 Ft

Szabó T. Attila: Erdélyi magyar szótörténeti ár. 11.
köt. R – Száj.
ISBN: 963-05-7853-0 973-8231-13-2 kötött: 4200 Ft

Szakok a felsôoktatásban. A magyar felsôoktatás
alapképzési szakjai, a hitéleti képzés kivételével.
Dokusoft.
ISBN: 963-00-8554-2 fûzött: 980 Ft

Tepperwein, Kurt: A hipnózis magasiskolája. Hipnózis és önhipnózis: hogyan oldhatjuk meg könnyedén problémáinkat?. 2. kiad. M. Kvklub.
ISBN: 963-547-726-0 kötött: 1590 Ft

Tepperwein, Kurt: A szellemi törvények. Felismerni,
megérteni, alkalmazni tudni. M. Kvklub.
ISBN: 963-547-287-0 kötött: 1350 Ft

Tôkéczki László: Történelmi arcképek. Politikus
portrék a dualizmus korából. XX. Század Int.: Kairosz.
ISBN: 963-9484-09-1 kötött: 9980 Ft

Too, Lillian: Feng shui-praktikák. 168 egyszerû,
eredményes módszer. M. Kvklub.
ISBN: 963-547-498-9 kötött: 2400 Ft

Topol, Filip: Ékszerész Károly útja Korzikára. Korma
Kvk. (Bohemia kiskönyvtár)
ISBN: 963-202-713-2 fûzött: 670 Ft

Tornai József: Az emberiség görbe fája. [esszékötet]. CET Belvárosi Kvk.
ISBN: 963-9114-58-8 fûzött: 1490 Ft

Törô István: Orpheusz szíve. Versek. Bíró.
ISBN: 963-9289-52-3 fûzött: 933 Ft

Turner, James: Az angyalok háborúja. Az idôjárôr.
Casablanca K.
ISBN: 963-863-020-5 kötött: 2950 Ft

Tusnády László: Kortársunk, Kossuth Lajos. Hungarovox.
ISBN: 963-9292-52-4 fûzött: 1200 Ft
ISBN: 963-09-4383-2 kötött: 2490 Ft

ISBN: 963-20-4402-9 fûzött: 100 Ft

Szállítmányozás. Esettanulmányok: a nemzetközi
fuvarozás, szállítmányozás és szállítmányozás-logisztika témakörébôl. Szókratész.
ISBN: 963-7163-60-3 fûzött: 2200 Ft

Széchenyi Zsigmond: Afrikai tábortüzek. Vadásznapló-kivonatok, 1932–1934. M. Kvklub.
ISBN: 963-547-771-6 kötött: 1590 Ft

Széchey Rita: Két pézsé meg egy almacsutka. KEPE. (Mobil füzetek)
ISBN: 963-204-793-1 fûzött: 160 Ft

Széki Patka László: Amorgosz II-III. Mûvészetek
Háza. (Vár ucca mûhely könyvek 2.)
ISBN: 963-9105-41-4 fûzött: 1000 Ft

Szellemi kincsestár. Aforizmák minden alkalomra.
Sensus.
ISBN: 963-9375-27-6 kötött: 1690 Ft

Szentek legendái. Hasonmás kiad. M. Kvklub.
ISBN: 963-547-040-1 kötött: 3900 Ft

Szent István és az államalapítás. Osiris. (Nemzet
és emlékezet [1.])
ISBN: 963-389-315-1 kötött: 7980 Ft

U
Ugray Tamás: Kosokra vadászva a selyemút mentén. Nimród Alapítvány: Nimród Vadászújság: Dénes Natur Mûhely Kiadó.

ISBN: 963-14-2296-8 kötött: 2990 Ft

Szerb Antal: Összegyûjtött esszék, tanulmányok,
kritikák. 3. köt. A kétarcú hallgatás: vegyes tárgyú
írások. Magvetô.
ISBN: 963-14-2306-9 kötött: 1990 Ft

Szereppróba. Elitek, szerepek, peremlét. Szórvány
Alapítvány. (Diaszpóra könyvek 1.)
ISBN: 973-0-02-620-3 fûzött: 1120 Ft

Szigethy Gábor – Szendrô József: A kövér Szendrô. Nyitott Könyv. (A mi huszadik századunk Színház)
ISBN: 963-204-895-4 kötött: 2500 Ft

Szikora Katalin: Mi illik ajándékozáskor? M. Kvklub.
ISBN: 963-547-824-0 fûzött: 320 Ft

Szikora Katalin: Mi illik az információs sztrádán? M.
Kvklub.
ISBN: 963-547-825-9 fûzött: 320 Ft

Szikora Katalin: Mi illik vendégfogadáskor? M.
Kvklub.
ISBN: 963-547-826-7 fûzött: 320 Ft

Szociálpszichológia történelemtanároknak. [tanulmánygyûjtemény]. Önkonet. (Mestersége tanár:
Soros oktatási könyvek)
ISBN: 963-202-803-1 fûzött: 3500 Ft

Szó, eszme, látvány, 1920–2000. Erdélyi magyar
mûvészek írásaiból. Mentor.
ISBN: 973-599-050-4 fûzött: 1820 Ft

Szûcs Jenô: Az utolsó Árpádok. Osiris. (Millenniumi
magyar történelem. Historikusok)
ISBN: 963-389-271-6 kötött: 3500 Ft

ISBN: 963-202-424-9 fûzött: 400 Ft

Vezényi Pál: Lány hárfával. Novellák. [Magánkiad.].
ISBN: 963-430-083-9 fûzött: 1600 Ft

Vidám kalendárium, 2003. AB-Art.
ISBN: 80-89006-43-4 fûzött: 790 Ft

Vig György – Halász Gábor – Konta Barbara: Ellenségek közt. M. Kvklub.
ISBN: 963-547-844-5 fûzött: 1490 Ft

Világatlasz [Kart. dok.]. országlexikonnal: [részletes
térképek, országlexikon fényképekkel]. ([Különbözô méretarányok]) 1. kiad. Nyír-Karta- Szarvas
A. Térképészeti Ügynökség.
ISBN: 963-9381-41-X CM kötött: 3990 Ft

Világok és ellenvilágok az orosz irodalomban. Kossuth Egy. K. (Az orosz posztmodern 2.)
ISBN: 963-472-667-4 fûzött: 650 Ft

Világszép kertek. M. Kvklub.
ISBN: 963-547-774-0 kötött: 4990 Ft

Világtérkép [Kart. dok.]. Politika: a Föld országai
zászlókkal, statisztikai adatokkal. (1:35 000 000)
Nyír-Karta- Topográf.
ISBN: 963-9381-43-8 CM 1200 Ft

Vilcsek Béla: A megtalált csönd. Ezredfordulós értelmezések, 1998-2001. CET Belvárosi Kvk.
ISBN: 963-9114-50-2 fûzött: 990 Ft

Vincze Mária: Vidéki helyzetelemzés. Kászoni esettanulmány. Hargita Kiadóhivatal.
ISBN: 973-99440-9-4 fûzött: 1680 Ft

Viorst, Judith: Szükséges veszteségeink. Háttér.
(Lélek kontroll)
ISBN: 963-9365-11-4 fûzött: 1998 Ft

Virág Gábor: Kishegyes. Helytörténeti tanulmányok
és dokumentumok. Jugoszláviai Magyar Mûvelôdési Társaság. (Mûvelôdés- és helytörténet 10.)
ISBN: 86-82043-76-6 fûzött: 2650 Ft

Virgin képes rock enciklopédia. Glória.
ISBN: 963-9283-07-X kötött: 8980 Ft

Az én cseresznyéskertem. Etoile K.
ISBN: 963-7710-24-8 fûzött: 1750 Ft

Völgyiné Szûcs Emôke: Word XP a gyakorlatban.
Információtechnológia. Szókratész.
Volt egy pajta. Versrôl, mesérôl: pedagógiai segédkönyv. Forum.
ISBN: 86-323-0564-6 fûzött: 1120 Ft

Vonattal Magyarországon. 2. átd. kiad. Well-PRess.
(Vendégváró)
ISBN: 963-94900-1-6 fûzött: 3200 Ft

W

ISBN: 963-9369-24-1 kötött: 2500 Ft

Újhelyy Attila – Harangi Gergely: Az igazi David Bowie. Új Palatinus.
ISBN: 963-9380-66-0 fûzött: 1690 Ft

Új világpolitikai trendek. 1. köt. MTA Politikai Tud.
Int. Euro-atlanti Integrációs Kutatóközp.
ISBN: 963-9218-77-4 kötött: 850 Ft

Ukrajna [Kart. dok.]. autóstérkép. (1:1 100 000)
Nyír-Karta.
ISBN: 963-9381-52-7 CM 1400 Ft

Urbán Róbert – Dúll Andrea: Magántanár pszichológiából. Felvételihez és vizsgákhoz. 2. kiad. Dokusoft.
ISBN: 963-04-7706-8 fûzött: 1232 Ft

Üzleti rendezvényszervezés. Titkok és trükkök.
ISBN: 963-7746-96-X fûzött: 3490 Ft

Szerb Antal: Összegyûjtött esszék, tanulmányok,
kritikák. 2. köt. Mindig lesznek sárkányok.: magyar
irodalom. Magvetô.

ISBN: 963-204-826-1 kötött: 1690 Ft

Vezényi Pál: A jegesmedvebôr. Tied Ny.

ISBN: 963-7163-61-1 fûzött: 2500 Ft

Tvsztárpaletta. Kossuth.

Szakok a felsôoktatásban: kiegészítés. Dokusoft.

Versek ünnepekre. A költészet remekei jeles napokra. CAHS.

Wallace, Patricia M.: Az internet pszichológiája. Osiris. (Osiris könyvtár. Pszichológia)
ISBN: 963-389-233-3 fûzött: 2380 Ft

Welch, R. W.: Nostradamus üstököse. Alexandra.
ISBN: 963-368-250-9 kötött: 1699 Ft

Weöres Sándor: A teljesség felé. Tericum.
ISBN: 963-8453-09-5 kötött: 1370 Ft

Whitehead, Sarah – Cuddy, Beverly: Kutyák. Tartás
és gondozás, nevelés és viselkedés, fajták. Gabo.
ISBN: 963-9421-48-0 kötött: 6990 Ft

Whiting, John Roger Scott: Leonardo, a reneszánsz ember. Képzômûv. K.: Budakönyvek.
ISBN: 963-336-908-8 kötött: 5800 Ft

Wilde Oscar összes mûvei. 3. köt.
ISBN: 963-9441-42-2 kötött: 3100 Ft

V

Wilson, Ian: A Biblia: történelem. Gold Book.

Valley, Leslie: A maffia fogságában. Krimi. Átdolg. kiad. Pallas Antikvárium.

Wilson, Ian: A múlt híres halottai. Gold Book.

ISBN: 963-9117-97-8 fûzött: 980 Ft

Varázslatos állatmesék. Alexandra.
ISBN: 963-368-344-0 kötött: 1999 Ft

Varga Attila: Nulla pax sine iustitia. Írások, elemzések, töprengések a kisebbségvédelmi jogról és
politikáról: [kisebbségjogi írások]. Kalota Kvk.
ISBN: 973-8544-24-6 kötött: 2500 Ft

Varga Csaba: A kodifikáció mint társadalmi-történelmi jelenség. 2. utószóval bôv., jav. kiad. Akad.
K.
ISBN: 963-05-7886-7 kötött: 2750 Ft

Varga Csaba: Az ôsi írás könyve. Frig Kvk.
ISBN: 963-204-681-1 kötött: 1850 Ft

Varga E. Árpád: Helységnévtár. Összesített mutató
az I–V. kötetekhez. Teleki L. Alapítvány: Pro-Print.
(Múltunk könyvek)
ISBN: 963-86291-0-X 973-9311-99-7 fûzött: 7667 Ft

Varga István: A hét holló. Népmese. Totem Plusz.
ISBN: 963-590-197-6 kötött: 1598 Ft

Varga Rudolf: Okulásul, Frédinek. Szépírás K.
ISBN: 963-8633-04-2 kötött: 1400 Ft

Varga Sarolta: Mesesziget. Mesék és történetek kisebbeknek, nagyobbaknak. Uránusz.
ISBN: 963-9304-68-9 fûzött: 1083 Ft

Vásárhelyi Miklós: A bilincsbe vert beszéd. Vásárhelyi Miklós sajtótörténeti tanulmányai. Irodalom Kft.
ISBN: 963-204-723-0 kötött: 2500 Ft

ISBN: 963-9437-35-2 kötött: 4980 Ft
ISBN: 963-9437-33-6 kötött: 4980 Ft

Windows tuning [elektronikus dok.]. Szöveg és képek. Computer Panoráma. (Computer Panoráma
enciklopédia 10.)
Mûanyag tokban: 1990 Ft

Winkler Róbert: Nagyvárosi természetbúvár. Tercium.
ISBN: 963-8453-60-5 kötött: 3170 Ft

Y
Yamashita, Michael S.: Marco Polo. Geographia K.
ISBN: 963-862-427-2 kötött: 7950 Ft

Yudelove, Eric Steven: 100 nap a jobb egészségért,
a jó szexért és a hosszú életért. A taoista jóga útmutatója és a chi kung. Bioenergetic.
ISBN: 963-9343-69-2 fûzött: 2300 Ft

Z
Zink, Jörg: Istennel élni. Mindig a keresztyénség
kezdetén vagyunk, nem a végén. Kálvin.
ISBN: 963-300-923-5 fûzött: 2300 Ft

Zs
Zsidó Ferenc: Szalmatánc. Regény. Mentor.
ISBN: 973-599-049-0 fûzött: 1344 Ft

Vasy Géza: Illyés Gyula. Elektra. (Élet-kép sorozat)
ISBN: 963-9391-50-6 kötött: 1480 Ft

T

Veevers-Carter, Ming: Szárazvirág-kötészet. JLX K.

Takács Erika: A világ 102 csodája. Könyvmíves Kvk.

Veresegyházi Béla: Történelmi adattár érettségizôknek – felvételizôknek. Saxum.

ISBN: 963-305-177-0 kötött: 2950 Ft

ISBN: 963-9497-05-3 kötött: 5500 Ft

Takács Erika: A világ legszebb nemzeti parkjai.
Könyvmíves Kvk.

ISBN: 963-9308-57-9 kötött: 1950 Ft

Verne, Jules: A rejtelmes sziget. Holnap.

ISBN: 963-9497-06-1 kötött: 5500 Ft
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ISBN: 963-346-544-3 kötött: 1700 Ft

Az összeállítás a Könyvtárellátó Közhasznú Társaság információs rendszere alapján készült. A felsorolt könyveket a Könyvtárellátó már felajánlotta
megvásárlásra a könyvtáraknak, ill. megrendelhetôk a társaság home lapján (www.kello.hu).
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A NAPVILÁG KIADÓ AJÁNImmanuel Wallerstein et al.
A társadalomtudományok jövôjéért: nyitás és
újjászervezés, A Gulbenkian bizottság jelentése
Critica
110 oldal, kartonált, 1100 Ft
A kötet a társadalomtudományoknak
korunk új követelményeinek megfelelô
megújítása lehetôségeinek vizsgálatára és
javaslatok kidolgozására, világhírû társadalomtudósokból álló bizottság jelentését tartalmazza. A szöveg a világ már
szinte minden nyelvén megjelent, mintegy közös kiindulópontul szolgálva a tudományos élet megújítását szorgalmazó
nemzeti törekvéseknek.

Kovách Imre (szerk)
Hatalom és társadalmi változás. A
posztszocializmus után. Szociológiai
tanulmányok
384 oldal, kartonált, 2900 Ft
A kötet a rendszerváltás utáni, a
gazdaság és politika árnyékában
lezajlott társadalmi változásokat
vizsgálja a privatizáció, a társadalmi következmények és a magyar vidék szemszögébôl, konkrét empirikus vizsgálatok alapján, és keresi választ egy „magyar modell” kialakíthatóságának esélyeirôl.

ISMÉT KAPHATÓ
Bayer József: A politikatudomány alapjai
432 oldal, 2100 Ft

Takács Péter: Nehéz jogi esetek. Jogelmélet és jogászi érvelés
400 oldal, 2500 Ft

Csáki György: A nemzetközi gazdaságtan alapjai
450 oldal, 3100 Ft

Ságvári Ágnes: Tanulmányok a magyarországi holokauszt történetébôl
132 oldal, 1100 Ft

Szigeti Péter–Takács Péter: A jogállamiság jogelmélete
296 oldal, 1500 Ft

Napvilág Kiadó
1054 Budapest, Alkotmány u. 2. Telefon: 311-4866 Fax: 353-2019
E-mail: napvilagkiado@axelero.hu

2003-BAN IS: PANNÓNIA KÖNYVEK,
KÖNYVEK PANNÓNIÁBÓL!
TRÓCSÁNYI ANDRÁS – TÓTH JÓZSEF:
A MAGYARSÁG KULTURÁLIS FÖLDRAJZA II.
A kulturális adottságok és jellegzetességek Magyarországon,
a Kárpát-medencében és a világ magyarsága körében.
A téma egyetlen hazai átfogó feldolgozása! B/5, 362 o., 2790 Ft
ZENTAI TÜNDE:
AZ ÁGY ÉS AZ ALVÁS TÖRTÉNETE
Az ágybútor és a bölcsô, alvásmódok, az ágynemû,
hiedelmek és szokások az Árpád-kortól
a 19. századig. Száz fotóval, a téma
elsômagyarországi szintézise! B/5, 360 o., 3990 Ft

ÚJDONSÁGOK AZ

OKKER KIADÓ KÍNÁLATÁ-

Dr. Ranschburg Jenô
A VILÁG MEGISMERÉSE
ÓVODÁSKORBAN
A szerzô december elején mutatta be legújabb kötetét, mely a 3–7 éves gyermekek érzelmi jellemzôinek megismeréséhez nyújt segítséget, bôvíti
és elmélyíti az óvodáskorú gyerekek nevelésében
felhasználható ismereteket. Véleményével gazdagítja a különbözô témák hagyományos felfogását,
és ezzel nemcsak tájékozottságunkat, fejlôdéslélektani ismereteinket szélesíti, hanem gyermekszemléletünket is alakítja. Ára: 1400 Ft

PRO PANNONIA KIADÓ
7601 Pécs, Pf.: 270. Tel./Fax: (72)213-379
E-mail: pro.pannonia@mail.datanet.hu

A DÉNES NATUR MÛHELY KIADÓ AJÁNLPaul Oliver: A blues története
A ma már klasszikus mû, az afroamerikai zene kialakulását követi nyomon a kezdetektôl a hatvanas évek közepéig. Számtalan dokumentumértékû fotót, dalszöveget és térképet tartalmazó könyv nemcsak a rajongóknak, hanem a zenetudomány szakértôinek is alapmû lehet.
212 oldal, 4199 Ft
Ugray Tamás: Kosokra vadászva a selyemút mentén
A vadászat megszállottjainak van egy szûk és elit társasága, az úgynevezett kecske- és birkavadászoké. Ennek a speciális vadászatnak elkötelezett híve a Kanadában élô Ugray Tamás. Könyvében Ázsia sziklavadonjait járja végig Marco Polo nyomán. A csodálatos tájak, az izgalmas
történetek és az író könnyed stílusa teszik a könyvet maradandó élménnyé. 166 oldal színes fotókkal, 2500 Ft

Megvásárolhatók:
Kittenberger Könyvesbolt, Budapest, I. Mária tér 3. T: 201-3720

KÖZÉPISKOLA UTÁN… 2003
Tanácsok, javaslatok továbbtanuláshoz és munkába álláshoz
A könyv tanácsot ad az eredményes álláskereséshez, bemutatja a továbbtanulás különbözô formáit és szintjeit; információt nyújt a munkaügyi központok szolgáltatásairól. Ára: 1300 Ft

PÁLYAVÁLASZTÁS, TOVÁBBTANULÁS 2003
A továbbtanulás, iskolaválasztás tudnivalói. Középiskolák, szakképzô iskolák Budapesten és Pest megyében. Ára: 1000Ft
Pedagógiai, pszichológiai könyvekkel, a közoktatáshoz nélkülözhetetlen szakkönyvekkel, továbbtanulást, pályaválasztást segítô kiadványokkal, várunk minden kedves
érdeklôdôt, egyetemi, fôiskolai jegyzetboltokat egyéni és közületi vásárlókat!

Az OKKER Kiadó Pedagógus Könyvesbolt
1067 Budapest Podmaniczky u. 37. ( bejárat a Csengery utca felöl)
Tel./fax: 302-7370, 312-2851 e-mail: bookker@axelero.hu
Rendelési cím: 1390 Budapest, Pf.:167

A Helikon ajánlja jó könyveit
Kinn hideg van.
Jó ilyenkor ülni egy jó meleg szobában, egy jó könyvvel…
mert olvasni csak jót érdemes…

A könyvek megrendelhetôk a Helikon Kiadónál (1053 Budapest, Papnövelde utca 8.), telefonon Varga Istvánnál a 317-4987-es számon,
vagy a 317-4967-es faxon, valamint megvásárolhatók a Helikon Könyvesházban: Budapest, VI., Bajcsy-Zsilinszky út 37.

