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■ Ejtsünk ismét néhány szót a bôség zava-
ráról, mellyel küzdünk. Mi, mint könyves
újság, és az olvasók, mint könyvolvasók. 

Azt persze csak én gondolom, hogy az ol-
vasókat zavarba ejti a könyvek bôséges kí-
nálata (elképzelem, amint az ismeretlen ol-
vasóra rátör az olvasás kínzó vágya, a kielé-
gíthetetlen és csillapíthatatlan betûszomj,
tétován megáll egy több száz négyzetméte-
res könyvcsarnok közepén, és hirtelen rátör
a szorongás, amint váratlanul szembesül a
könyvek beláthatatlan tömegével, melyek
mintha valóságos élôlények volnának, har-
sányan kiáltoznak neki: „engem válassz!”,
kiváltva ezzel az önvédelmi reflex diktálta
reagálást: a szembeszegülést, a küzdelmet, a
küzdelmet a bôség zavarával.)

Szóval, az olvasó az én zavaros képzelgé-
seimrôl mit sem sejtve, valószínûleg nem
küzd semmivel, vagy vásárol könyvet vagy
nem. Ahogy neki tetszik. Aki küzd, az én
vagyok, meg a könyvszakma, különbözô
okok miatt ugyan, de egyképpen.

A könyvszakmai küzdelmek közismer-
tek, az olvasókéról megállapítottuk, hogy
valószínûleg nincsenek. Mi marad? Ma-
radnak a puszta tények.

Néhány ezek közül: az MKKE könyvfor-
galmi statisztikája szerint 2002-ben fo-
gyasztói áron számolva 53 milliárd Ft ér-
tékben vásároltak könyvet Magyarorszá-
gon. Ez megközelítôleg 17 százalékkal ma-
gasabb érték, mint a 2001. évi forgalom.

Az e számunk lapzártáját megelôzô két
hétben csaknem négyszáz könyv jelent
meg (az utánnyomásokat is beleszámítva).

A mintegy másfél hónap múlva kezdô-
dô Ünnepi Könyvhét hivatalos listájára
felkerülô újdonságok száma is feltehetô-
leg közelíti majd a négyszázat. 

Hétrôl hétre százával jelennek meg a
könyvek (egy újabb adat közbevetôleg:
1970-ben 4793 könyv jelent meg 46980600
példányban), az utóbbi években évente
8–12 ezer új könyv látott napvilágot.

Erre mondom én, hogy a bôség zavara.
Ez jó: a kínálatban mindenki megtalálhat-
ja az ôt érdeklô könyvet. Kis jegyzetem
célja nem is volt az, hogy végsô slusszpo-
énként mégis valami nagy bajra hívjam fel
a figyelmet ezzel kapcsolatban, inkább
csak magamnak szedegettem össze a „váz-
latpontokat” az engem foglalkoztató kér-
dés megválaszolásához. 

Vajon miért panaszkodik a könyvszakmá-
ból szinte mindenki, akivel beszélek?

Kiss József

A kérdés
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44.
Az ifjú Lin-csi egy nap a Fehér Igaz-
gyöngy kolostorának kertjében kószált. 

– Egyetlen szót, ha felfogsz, tisztán látsz
itt mindent már – hallatszott váratlanul e
rejtélyes mondat a ciprusfák közül. Lin-
csi nem lepôdött meg, megállt. Amikor
észrevette, melyik ciprus elôtt áll, már
várta, hogy elôlépjen a zöld lomb mögül
az apát. Ennél a fánál szokott idôzni ker-
ti sétáinál. 

– Ami nem érhetô el könnyen, nem ér-
hetô el nehezen sem – szólalt meg Lin-
csi hasonlóan talányosan, amikor meg-
pillantotta kolostoruk fekete köpenyes
elöljáróját. Soha nem értette, hogyan tû-
nik elô lassú bolyongásaiból mindig
ilyen hirtelen. Mintha a hangja varázsol-
ná oda alakját. 

– Hol van, amit kertedben örökké kere-
sel, apát? – szegezett neki mindjárt egy
kérdést is Lin-csi. Értette már a szóvívás
fortélyait: kolostori beszélgetéseikben
gyorsan, változatosan és meghökkentôen
kellett a kérdéseknek és állításoknak kö-
vetniük egymást. Nem félt kiállni az apát-
tal, bár a közös gyakorlatokon szótlan
volt, félrehúzódó. Lehet, hogy épp ezért
szerette ôt kettesben megdolgoztatni a
mester. És alighanem élvezte is a játékot
Lin-csivel, ismerték egymás észjárását, stí-
lusát.

– Hol van? Hol van?! – sürgette a vá-
laszt Lin-csi. – Hol van, amit örökké ke-
resel, apát? 

– Hol lenne? Mindenütt! Hát nem lá-
tod, tanítvány? – Mondd meg pontosab-
ban! – Sehol! Hát nem látod, tanítvány?
– szúrt vissza gyorsan az apát, látszott raj-
ta, hogy most különösen élvezi a szóví-
vást. Ilyenkor sebesen rázta köpenyének
bô ujját, olyan volt, mint egy felszállni
készülô madár.  

– Vagyis legyek könnyû léptû, hogy én
is ráleljek? Legyek erôs járású, hogy el ne
tévedjek? Legyek halk, hogy értsem sza-
vát? Legyek hangos, hogy messzire ûz-
zem a viszályt? De hisz ilyen vagyok,
apát! Gyengéd és erôs, halk és hangos,
óvatos és merész, tûnôdô és serény, de-
rûs és komor, könnyed és gyötrôdô, jó-
zan és álmodó. És még sok minden más,
mi égi és földi egyaránt – felelt Lin-csi, s
látta felcsillanni a mester szemét, hall-
ván tanítványa válaszát. – Egyszerre van
minden és nincs semmi! Van is meg
nincs is az egész világ. Csakis rajtad mú-

lik, mit látsz! – szólt erre az apát, s várat-
lanul otthagyta tanítványát. Lin-csi, bár
tudta, hogy megállta helyét, nem kell
szégyellnie magát, mégis egy kissé bi-
zonytalanul álldogált. Csak nézte
hosszan az apát kedvenc ciprusfáját. 

– Épp olyan, mint a többi. Hajszálra
olyan. – Nem talált rajta semmit, ami
megmagyarázta volna az apát választását.
– Miért mindig ezt bámulja? Mit lát rajta,
amit a többin nem talál? – Kis idôre
csöndben eltöprengett. – Minden alak
ugyanaz, s egymással mégsem egyenlô.
Azonos is meg nem is. A létezô nem a
formák világában létezik. Nem ott kelet-
kezik és nem is ott ér véget. A forma elôtt
már létezik minden, és formáját elhagy-
ván, létezik tovább. – Egyetlen szót, ha
felfogsz, tisztán látsz itt mindent már –
idézte akkor emlékezetébe Lin-csi az apát
elsô mondatát. – Ha felismerem a mozga-
tót, tisztán látom minden megmutatko-
zását. A tízezerszer milliárd alakot, for-
mát. A külsô örök változását. – És nézte
tovább Lin-csi az apát fáját, majd a cipru-
sok hosszú sorát. Szívét melegség töltötte
el, arra gondolván, milyen finom tapin-
tattal vizsgáztatta ôt az apát. Milyen fino-
man firtatta, ismeri-e az  idô fogalmát.
Lin-csi ismerte, tudta ô is nagyon jól:
„Egyetlen szót, ha felfogsz, tisztán látsz
itt mindent már.”

45.
Az ifjú Lin-csinek egy nap a Fehér Igaz-
gyöngy kolostor könyvtárszobájában
eszébe ötlött az apát egyik keserû megál-
lapítása. „Kint és bent az egész emberi vi-
lág elhibázott, helytelen.” Jelentette ki
nem is olyan rég, amikor Lin-csi a szemé-
re vetette a könyvtár haszontalanságát, a
könyvek hitványságát, hiú okoskodását.
„A megnevezés sohasem tökéletes, a szó
mindig kevés, hibás.” Döbbent rá egyszer
Lin-csi a könyvek szellemi fogyatékossá-
gának legfôbb okára, s olvasmányai azóta
sem cáfolták állítását. Sôt, egyre inkább
meggyôzték helyességérôl. Komoran, oly-
kor fájdalommal igyekezett beletörôdni a
felismerésbe – ez a valóság. 

– De hová vezet a világ helytelen meg-
ragadása, a hamis ábrázolás? Hová téved
a szavak sötét ösvényein az ember? – tû-
nôdött most Lin-csi a könyvtárban, s egy-
re bizonytalanabbá vált. – Szemünkben a

dolgok már nem önmagukkal, hanem öl-
tözetükkel, a szóval, a megnevezéssel let-
tek azonossá. Hogy mik is saját valójuk-
ban, nem tudjuk már, nem látunk mást,
csak a rájuk húzott ruhát. S ruhája szerint
ítéljük meg az alatta rejlô láthatatlant, a
dolgot magát. A szóval, a rákényszerített
tökéletlen külsôvel alakítja ki aztán az
ember minden létezôvel a viszonyát.
Nem tudja, milyen mögötte a valóság. Az
érzés, a gondolat, a fogható tárgyi világ. S
míg a színes, cifra öltözetek közt elége-
detten sétál, nem is sejti, hogy jelmezbál-
ban jár. Semmi sem az, aminek mutatja
magát – így töprengett Lin-csi a kibontott
könyvlapok gondosan rajzolt jelei fölé
hajolva, ki tudja, hányadszor immár.
Nem hagyta nyugodni az érzés, elveszejti
magát az ember, ha valóságnak véli kép-
zelete leleményeit, az elme kínos erôfeszí-
tésének eredményét: a szavak ruhatárát.

– És hogy sûrûn és sokfelé parádézhas-
son cifra ruháiban az elme, feltalálta a
könyvnyomtatást, a sokszorosítást. Hogy
mindenütt mutogathassa magát, fadúcba
kezdte vésni minden szavát, s a festékbe
mártott fát annyiszor nyomta  papírra,
míg meg nem töltötte könyvlapokkal az
Ég alatti világ minden kolostorát és palo-
táját. Nem voltak restek az írástudók, így
aztán a könyvek nyomán villámgyorsan
terjedt mindenfelé a sok hamis okosság.
És vitte, csak vitte egyre mélyebbre, a sza-
vak sûrû erdejébe, a szavak büszke alkotó-
ját, az emberi elmét. Ma már gyakran azt
sem tudjuk, ki szól, s mirôl beszél. A
könyvlapok legtöbbjén, kolostorok csar-
nokaiban, paloták termeiben értelmetlen
táncot jár a szó, csupán egy a tét: ki tán-
coltatja tovább. Akinek leghosszabb a
mutatványa, az lesz az okos, az lesz a pél-
dakép. Rájuk tekintve, ôket követve aztán
majd szép lassan elbutul az egész emberi-
ség – vélte látni a hiszékeny társak tragi-
kus sorsát Lin-csi, s lassú, nyugodt moz-
dulattal messzire tolta magától asztalán
aznapi olvasmányát. 

Az i f jú  L in -cs i
vándoréve i  21.
Köz read ja :  Sár i  Lász ló



w w w. k o n y v 7 . h u 5

– Önéletrajzi mûvei után és terve-
zett monografikus mukája elôtt az
1989 óta eltelt éveket tekinti át A
rendszerváltás (k)ára  címû köteté-
ben. A könyvfesztivál programjá-
ban a mostanság a társadalmi
életben tapasztalható visszásságo-
kat elôidézô okokat, mulasztáso-
kat, hibákat felsorakoztató elem-
zésrôl szóló beszélgetés is szerepel.
Magam elôször azt kérdeztem
Pozsgay Imrétôl, hogy – noha az
aktív kormányzati szereplésbôl a
felsôoktatásba és a társadalmi
megbízatásokba visszavonult –
politikus miként fog bele egy könyv
megírásába. Felkérik vagy ötleté-
vel önként ajánlkozik?

–  Sokfelôl kaptam biztatást,
hogy önéletrajzi köteteim
után a rendszerváltás óta be-
következett változásokról is
mondjam el a véleményemet,
ha lehet, nagy nyilvánosság
elôtt. Ahhoz, hogy nekifeküd-
jem egy könyv megírásának,
sem idôm, sem energiám nem
volt, a tanítás és az egyéb köz-
életi elfoglaltságok kötik le az
erômet.  Viszont baráti érdek-
lôdésre és noszogatásra végül
is rászántam magam, hogy, ha
alkalmas partnerre találok, ak-
kor párbeszédes formában el-
mondom a véleményemet az
elmúlt, majd’ másfél évtizede
felgyülemlett tapasztalatom
alapján. Hittem benne és biz-
tos vagyok abban, hogy ezek a
tapasztalatok nagyon sokaké-
val egybeesnek. Természete-
sen a vállalásban rejlô kocká-
zatokkal is számoltam, azzal,
hogy az ilyen-olyan megítélés
terhét is viselnem kell, ám a
jövendônek ez a része se zavar
különösebben. Fontosabbnak
tartottam, hogy arra a jelen-
ségre keressem meg a választ:
mi lehet az oka, hogy a társa-
dalom ilyen nagy passzivitást

mutat közéleti ügyekben, po-
litizálásban, politikai vállalás-
ban, az önszervezôdés elô-
mozdításában. Sokakat meg-
téveszt, fôleg a politikai párto-
kat, az az aktivitás, amelyet a
választási kampányok felkor-
bácsolt légkörében meg a sza-
vazáson való részvételben ta-
pasztalnak. Ez a négyévenkén-
ti fellobbanás és annak túlbe-
csülése arra utal, hogy a politi-
kának más alkalommal nincs
is nagyon szüksége a népre.
Zavaró körülménynek tartja, s
ennek érzete miatt olyan lany-
ha a civil társadalmi szervezô-
dés. A politikusok közötti
szembenállások és áldatlan
megosztó viták, amelyekben
acsarkodás is akad bôven, ki-
ábrándító hatással vannak a
társadalom nagy részére.
Olyan politikai stílus honoso-
dott meg, amely riasztja az
embereket. Vallom, hogy vita
nélkül  nincs politika, nincs
demokrácia, de azt, ami most
folyik a politikai életben, nem
vitának, hanem ellenségeske-
désnek fogja föl a nép. Ez visz-
szavezethetô arra, hogy a nép
kimaradt az eseményekbôl,
adományként élte meg a rend-
szerváltást, reményekkel, illú-
ziókkal, csodavárásokkal tele. 

– Tehát a nép is okolható némi-
képp a kialakult helyzetért?

– Véletlenül sem a népet hi-
báztatnám ezért. A politikai
kultúra állapotáról beszélek.
Ami az észrevételeimet illeti,
azokban a leglényegesebb, vé-
leményem szerint, hogy azt a
történelmi elônyt, amelyet
Magyarország szerzett 1989-
90-ben, hiszen a legelsô volt a
rendszerváltó országok kö-
zött, és világtörténelmi jelen-
tôségú kezdeményezései szü-
lettek, nos, ezt nem tudta a

maga hasznára fordítani. Nem
élt az ebbôl fakadó lehetôség-
gel, sem az adósságkezelésnél,
sem a privatizációnál, sem az
álamháztartási reform elôké-
születeinél. Az volt az a törté-
nelmi pillanat, amikor még
nagy társadalmi együttérzésre
és támogatásra számított min-
den józan kezdeményezés. Az
volt az a pillanat, amikor a vi-
lág is elfogadta volna radikális
megoldásainkat, hiszen ki
vonhatta volna kétségbe Ma-
gyarország jogát arra, hogy a
maga sorsa felôl úgy döntsön:
elutasítja annak a csôdnek a
következményeit, amelyet a
Kádár-rendszer hagyott rá. Vé-
letlenül sem vonom kétségbe,
még a kételkedést ébresztô
címadással sem a rendszervál-
tás tényét, jelentôségét.  Vélet-
lenül se gondolok arra, hogy
ez elkerülhetô lett volna, sôt,
a kádárizmus iránti politikai
nosztalgiát olyan balhitnek
gondolom, amelynek vesze-
delmei vannak, amelyben ép-
pen ez az ôszintétlenség ját-
szik szerepet, amelyet a politi-
ka részérôl a társadalom ta-
pasztalt. Mindent egybevetve
és mindent végiggondolva ar-
ról szól a könyv: hogy a rend-
szerváltást lehetett volna job-
ban  csinálni...

– Mit kellett volna másként
tenni?

– A legnagyobb tévedések
között említem az alkotmá-
nyozó nemzetgyûlés elhagyá-
sát, véleményem szerint ez sú-
lyos mulasztás volt. Ezt állí-
tom annak ellenére, hogy az-
óta hiteltelen politikai szemé-
lyiségek is felkapták ezt a gon-
dolatot. Az 1989-es helyzet-
ben sürgették a parlamentáris
intézményrendszer megalaku-
lását, annak elôkészítésérôl
folyt a nagy vita, de a népi
részvételt diszkreditáló kezde-
ményezések az 1989-es nép-
szavazás hamis voltát eredmé-
nyezték. Ez kiábrándítóan ha-
tott a tömegekre.

– Politikai ellenfelei azt hihetik,
az akkori sérelem beszél Önbôl
ma is.

– Azt tudom válaszolni ne-
kik az idei április 12-ei adatok-
ra is nyomatékkal hivatkozva,
hogy lám, 1989 óta egyetlen
népszavazás sem volt, ame-
lyen a részvétel elérte volna az
ötven százalékot... 

– Lehet a közélettôl, a vélemény-
nyilvánítástól való távolmaradás
oka az is, hogy sokan érzik magu-
kat a rendszerváltás veszteseinek.

– Csakhogy ez is korabeli mu-
lasztásokkal magyarázható. Té-
vedés volt, hogy a privatizációs
nyereségbôl az államkassza hiá-
nyait pótolták, ahelyett, hogy a
bevételt visszaforgatták volna a
termelésbe. Mintha elfeledkez-
tek volna arról a körülményrôl,
hogy az állami vagyonhoz
több millió munkavállaló sze-
mélye kapcsolódott. Az állam-
háztartási reform elmaradása
oda vezetett, hogy a régrôl itt
maradt költségvetési rendszer
megkövesedett, a hatalom to-
vábbra is a társadalmi jövede-
lem nagy részével rendelkez-
het. Mindennek következmé-
nyeként mindmáig nagy a tár-
sadalomban azoknak a száma,
akik a rendszerváltás vesztesei-
nek érzik magukat. S ez az ér-
zés nem kötôdik társadalmi
csoporthoz, mert az egész or-
szág vesztes, ha magas azoknak
a száma, akik úgy érzik: a társa-
dalomban nincs szükség rájuk,
a bennük rejlô képességekre,
adottságokra, az általuk szerzett
tapasztalatokra. Az egész társa-
dalmat deprimálja, hogy sokak-
nak kell félni a holnaptól. A lel-
ki odaadás él a kádárizmusban
és elôtte szánt szándékkal ato-
mizált társadalomban, megmu-
tatkozik ez katasztrófák, árvi-
zek, tûzvészek alkalmával.
Csak a munkahelyi szolidaritás
hatásfoka alacsony, a rendszer-
váltás elôtt megtanult módsze-
rekhez folyamodnak sokan,
amikor is azt tapasztalták, hogy
magánstratégiákkal sikerült ki-
törniük.

– Kiknek szól ez a könyv?
– Mindazoknak, akik hajla-

mosak az önvizsgálatra s
ugyanezeket a fordulóponto-
kat a maguk módján végiggon-
dolják. Külön jólesik, ha egyet-
értésre találok, hiszen nem ki-
hívásnak szántam, nem a bot-
rányt kerestem ezzel a könyv-
vel. A következô, tervezett mo-
nografikus kötetemmel meg
még inkább arra törekszem
majd, hogy mindazt, amit a
XX. században tapasztaltam,
az emlékezés csapdáit elkerül-
ve, pontról pntra dokumentál-
tan tárjam a közönség elé.

Mátraházi Zsuzsa

Vesztes: az egész ország
Pozsgay Imre
a rendszerváltás (k)áráról
A neve miként vonul be a jövendô történelemkönyvekbe, azt még
nem tudhatjuk. De Pozsgay Imrérôl sokunknak mindenkelôtt az
jut az eszébe, hogy valójában – nyilván más szándékokkal együtt
– ô indította el a rendszerváltást. Tette ezt azzal, hogy hivatal-
ban levô politikusként a nagy nyilvánosság elôtt elôször nevezte
forradalomnak – az akkori hatalom ellentétes szóhasználatával
szembeszállva – az 1956 ôszén történteket. 



■ – 11 évvel ezelôtt a keresz-
tény könyvkiadók meglehetô-
sen háttérbe szorultak a nagy
könyvpiacon. Nem annyira
szándékosan, mint inkább a
megjelenô könyvek kis száma
miatt. Késôbb azonban évrôl
évre gyarapodott a keresztény
könyvkiadók száma és a köz-
readott mûvek minôsége.
1993-ban úgy láttuk, ideje,
hogy a nagyközönség jobban
megismerje a keresztény
könyvkiadókat, ezért létrehoz-
tunk egy keresztény könyvhe-
tet. A helyszín adott volt, mi-
vel a Ferenciek terén és kör-
nyékén több jelentôs kiadó és
lapszerkesztôség is található.
Az elsô évben még csupán öt
sátrat állítottunk fel, majd év-
rôl évre többet. Induláskor a
nagy történelmi keresztény
egyházakat és kiadókat hívtuk
meg a rendezvényre. Több-
ször gondolkodtunk a bôvíté-
sen, azonban a kínálat homo-
genitásának védelmében a bô-
vítést mindig elvetettük. Már-
csak azért is, mert a helyszín
nem teszi lehetôvé a terjeszke-
dést, viszont a gyarapodó ke-
resztény könyvkiadók kínála-
tának helyet kellett biztosíta-
nunk.

– Mely kiadók voltak az alap-
pillérei a Szent István Könyv-
hétnek?

– Az Ecclesia Szövetkezet,
amelynél azóta gyengült a
könyvkiadás, az Agapé Kiadó,
a katolikus lapkiadók (Új Em-
ber, Vigilia), a reformátusok-
tól a Kálvin János Kiadó, va-
lamint a házigazda Szent Ist-
ván Társulat. Késôbb a hatá-
ron túli kiadók közül is meg-
jelent néhány, de közülük
szinte az összes elsorvadt. Az
idei könyvhéten összesen 23
kiadó jelentkezett a 18 sátor-
helyre, azaz ez lesz az eddigi
legnépesebb keresztény köny-
ves ünnep. 

– Milyen kiadók pályáztak a
részvételre?

– Igyekszünk minden hazai
nívós egyházi kiadónak helyet
biztosítani az egyhetes ren-
dezvényen. Ha a tematikát te-
kintem,  jelen lesznek a ma-
gyarországi legrangosabb szer-
zetesi kiadók, a ferencesek
(Agapé, amely szegedi és újvi-
déki érdekeltségû), a bencések
(Bencés Kiadó), a szaléziak
(Don Bosco) és a Jézus Szíve
Népleányai nôi szerzetesrend
(Korda). A keresztény lapok és
folyóiratok közül az Új Em-
ber, a Vigilia és a Keresztény
Élet képviselteti magát. A test-
véregyházak közül a Kálvin Já-
nos Kiadó, mint a hazai refor-
mátusok legrégibb, egyben
legfontosabb kiadója, a Parak-

létosz Alapítvány, mint az
Egyesült Protestáns Egyház ki-
adója, valamint most elsô íz-
ben a Luther Kiadó, mint a
hazai evangélikusok legismer-
tebb könyvkiadója vesznek
részt a rendezvényen. A kato-
likus kiadóktól a Nyolc Bol-
dogság Katolikus Közösség, az
Ecclesia, a Szent Gellért, a
Márton Áron, a Jel, a Szt. Ma-
ximilan Kolbe (magyar és er-
délyi érdekeltségû), a Marana
Tha Alapítvány, ami a kariz-
matikusok kiadója, illetve a
Szent István Társulat mutatja
be könyvválasztékát. Az öku-
menikus kiadók közül az elsô-
sorban hanganyagot megje-
lentetô Taize Alapítvány, a
naptárakkal, képekkel is fog-
lalkozó Harmat Kiadó mutat-
kozik be. Néhány világi kiadó
is pályázott, de ezek száma na-
gyon korlátozott. A Kairosz, a
Tinta és a Mikes Kiadót szok-
tuk meghívni. Szívesen repre-
zentálnánk több világi kiadót,
de avval tényleg beláthatatlan
lenne a meghívásra kerülô ki-
adók száma. Mi pedig nem ar-
ra törekszünk, hogy egy végte-
lenített tematikájú könyvhe-
tet szervezzünk a nagy Ünne-
pi Könyvhét ellenében vagy
mellett.

– A Szent István Társulat mi-
lyen könyvújdonságokkal készül
a májusi könyvhétre?

– Általánosságban azt mond-
hatjuk, hogy mindenkiadó 2-3
új könyvvel jelentkezik erre az
alkalomra. 23 kiadó esetében
ez 60–70 új mûvet, vagy új ki-
adást jelent. Ezek körülbelül
fele könyvheti újdonság, a má-
sik fele a legnépszerûbb mûvek
utánnyomása. A Szent István
Társulat újranyomja például
Nikosz Kazantzakisz: Isten
szegénykéje címû külföldön
nagyon ismert és népszerû
munkáját. A mostani a könyv
harmadik kiadása ugyan, de
mivel korábban nem voltunk
benne a világi könyvterjesztés-
ben, az olvasók nagy része
mint újdonságot veheti a kezé-

be. Várhatóan a könyvhét
egyik slágere lesz  a regény. Új
kiadásnak tekintjük a Kodolá-
nyi-életmûsorozat újraindítá-
sát. Nem elôször kerül az olva-
sók kezébe ez az életmûsoro-
zat, de ilyen szöveggondozás-
ban még nem láttak napvilá-
got. Kifejezetten a könyvhétre
idôzítettük Az égô csipkebo-
kor címû monumentális Mó-
zes-regényének kiadását. Tom-
ka Ferenc : Istenkeresés a ma-
gyar irodalomban címû köny-
ve precízen, ugyanakkor köz-
érthetôen  összefoglalja az is-
tenkép megjelenését a magyar
versekben és prózában. Az
örökösökkel szerzôdést kötöt-
tünk, hogy elkezdjük a Rónay
György-életmûsorozat kiadá-
sát, amely szövegkritikailag új-
donságnak számít. A párduc és
a gödölye címû csodálatos re-
gényével indítunk. Mezei Ba-
lázs filozófus szerkeszti nálunk
a fides et ratio – a vallásbölcse-
let kiskönyvtára – címmel futó
sorozatot, amelynek harmadik
darabja, Marsilio Ficino Plato-
nikus írásai  most kerülnek elô-
ször az olvasók kezébe. Új ki-
adványunk a Kindelmann
Gyôzô válogatásában megjele-
nô A világ legszebb imái, ami
több mint hitbuzgalmi össze-
állítás. A Szent István Köny-
vek sorozatban – amely a II. vi-
lágháború elôtt a maga száz
kötetével a kiadó talán legnép-
szerûbb sorozata volt (benne
irodalommal, természettudo-
mánnyal, közgazdaságtannal)
– most Anonymus gesztáját
adjuk közre. A Katolikus Lexi-
kon VIII. kötetét szintén a
Szent István Könyvhétre idô-
zítettük.

A Szent István Könyvklub
katalógusa a könyvhét elôtti
héten már ott lesz a boltokban
– még Erdélyben is – és segít
az érdeklôdôknek a tájékozó-
dásban.

Néhány további kiadót
is megkérdeztünk Szent István
könyvheti újdonságaikról:
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A keresztény szellemiség mûhelyeiben
Szent István Könyvhét a Ferenciek terén
Az idén 155 éves Szent István Társulat – Magyarország leg-
hosszabb ideje mûködô könyvkiadója – május 12–17. között im-
már 11. alkalommal rendezi meg a színvonalas tudományos és
irodalmi mûveket közreadó keresztény könyvkiadók seregszemlé-
jét. A Szent István Könyvhét fô helyszíne, mint minden évben,
a Ferenciek tere, ahol összesen 23 magyar kiadó képviselteti ma-
gát. A Makovecz Imre tervezte 18 sátorban lesz könyvárusítás,
könyvbemutatók és dedikálások, az olvasók találkozhatnak töb-
bek között Czakó Gáborral, Nemeskürty Istvánnal, Czigány
Györggyel és Dávid Katalinnal. A könyvhét ünnepélyes megnyi-
tóján, melyre a Szentkirályi utcai Pázmány Péter Katolikus
Egyetem jogi karán kerül sor, a keresztény szellemiségben kima-
gasló teljesítményt nyújtó szépirodalmi és teológiai tudományok
képviselôinek átadják a Stephanus-díjakat. A Szent István
Könyvhét eseményeirôl Farkas Olivért, a Szent István Társulat
igazgatóját kérdeztem.

E G Y H Á Z I  K Ö N Y V K I A D Á S
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A Kálvin János Kiadó Dizseri
Eszter: Fülep Lajos élete címû
életrajzi monográfia mellett a
közelmúltban adta ki Jörg
Zink esszékötetét Egyetemes
egyház, de mikor? címmel, és
Rudolf Smend Keresztyén
prédikációit az Ószövetségrôl,
mely a szerzônek az elmúlt
10–20 év németországi egye-
temi elôadásait/prédikációit
tartalmazza. A  római katoli-
kus kiadók közül a Szent Gel-
lért Mindszenty-életképekkel,
a Világosság olvasója címû a
II. Pál pápa által bevezetett öt
új titkot értelmezô könyvvel,
Páter Szabó Ferenc jezsuita
szerzetes új verseskötetével,
Emberek a kereszt körül cím-
mel nagyböjti elmélkedések-
kel, végül Gyökössy Endre
Nagy kérdések, ôszinte vála-
szok címû munkájával debü-
tál. A bencések Anselm Grün:
Éld a húsvét örömét, illetve
Képek Jézusról címû könyveit
teszik közzé. Az Új Ember
majd kéttucatnyi könyvet idô-
zített a könyvhétre, köztük
Moha bácsi meséinek harma-
dik részével, egy Garagnon
nevezetû hétéves kisfiú Kicsi
kincsem címû történetével,
vagy egy új Schmidt Egon-
könyvvel. Härig: Láttam
könnyedet címû könyve gya-
korlati vigasztalást és útmuta-
tást tartalmaz  betegek és hoz-
zátartozók számára. Romano
Quardini a keresztény hitet a
XX. század szemszögébôl
elemzi és napvilágot lát Simo-
ne Weil: A jegyzetfüzet címû,
XX. századi filozófiai írásokat
egybefogó mûve. Megjelenik
egy könyv a Szociális Testvé-
rek Társaságának történetérôl,
csakúgy mint H. Boulard A
nôk szenvedése és küldetése
címû munkája, mindkét
könyv a nôk egyházbeli szere-
pével foglalkozik. A Benkô–
Szentmártoni jezsuita pszi-
chológus szerzôpárnak két
könyvét is kiadják. Aktuális
olvasmányok Somfai Béla:
Szexuális-etikai jegyzetei, va-
lamint Ki volt Kaszap István?
címmel a hazai cserkészmoz-
galom  egyik példaképének
életrajza – akinek boldoggá
avatásáért folyamodott az
egyház. A Vigilia John Powell
pszichológiai sorozatán kívül

Avery Dulles teológiai mun-
káját, az életvezetéssel kapcso-
latosan Upter: A magabiztos
gyermek címû pszichológiai
könyvét, a halállal kapcsolato-
san Kübler-Ross–Köstler:
Életleckék címû munkáját ad-
ta ki. A Jel Kiadó Jáki Szanisz-
ló egyháztörténeti (Newman
kihívása), Kecskés Pál filozófi-
ai (Az erkölcsi élet alapjai), va-
lamint Nagy Mihály Géza
mûvészettörténeti munkáját
(Krisztus-ikonok szóban és
képben) kínálja újdonságként.

Szénási Zsófia  

Kálvin Kiadó
Tarr Kálmán
református lelkész,
igazgató, a Magyar
Bibliatársulat
fôtitkára

■ – Idén tizenegyedik alkalom-
mal rendezik meg a keresztyén ki-
adók napját. A több mint tíz év-
re visszatekintve, miként válto-
zott az egyházi könyvek kiadása?

– Nagy örömünkre szolgált,
hogy a Szent István Társulat-
tól annak idején már a máso-
dik alkalommal meghívót
kaptunk  erre a rendezvényre.
Minden alkalom fontos, ahol
megmutathatjuk magunkat.
Részt veszünk a világi könyv-
rendezvényeken is, de ott csu-
pán egy kiadó vagyunk a sok
másik között, és együtt van-
nak  az egyházi hátterû ki-
adók, ha nem szétszórtan ka-
punk helyet.  Itt a Belváros kö-
zepén, a Ferenciek terén azon-
ban kellôen a középpontba
kerülnek könyveink és kiadvá-
nyaink. Nagyon jók a tapasz-
talataim, több százan keresik
fel a standunkat.

1978 óta vagyok vezetôje a
kiadónak. A nyolcvanas évek
második felében már érzé-
kelhetô volt a közhangulat
lazulása, egyre nôtt az érdek-
lôdés könyveink iránt. A
rendszerváltást követôen
még öt évig felfutás volt ta-
pasztalható, azóta az érdek-
lôdés csökken.

– Mivel magyarázható a
visszaesés?

– Ennek millió oka van. A
könyvek, az olvasás iránt ál-
talában csökkent az érdeklô-
dés, egy másik speciális ok,
hogy ma már nem tiltott
gyümölcs a vallással foglal-
kozó irodalom, ezért vesztett
vonzerejébôl. 

– Megcsappant az igény a lelki
dolgok iránt?

– Nem, ezt nem gondolnám,
hiszen a spirituális könyvek,
érzések iránt óriási az érdeklô-
dés, hatalmas kínálat van az
üzletekben. A gond az, hogy
az emberek a kérdéseikre nem
az autentikus helyrôl várják és
kapják a választ.

– Mi ennek az oka?
– A Biblián alapuló keresz-

tyén hit segítségére van a hívô
embereknek, sokan azonban a
látványosabb, könnyebben
emészthetô, ám nem keresz-
tyén magyarázatokat fogadják
el. Bibliakiadóként az a felada-
tunk, hogy elérhetôvé tegyük
a Biblia teljes szövegét, és
könyveinkkel elôsegítsük a
megértését, értelmezését.
Olyan könyvet nem adunk ki,
amely nem ezt az elvet szol-
gálja.

– Nemcsak a könyvek terén ta-
pasztalható a hitélet iránti érdek-
lôdés átalakulása.

– Ezt magunk is tapasztal-
juk, a keresztyén egyházak
vesztettek vonzerejükbôl.
Túl nagyok és régiek, a kiala-
kult intézményrendszer ne-
hezen tud változtatni a litur-
gián, a hivôk megszólításán.
A közösségi alkalmak nem
adnak igazi lehetôséget az
emberek részvételére, a
templom múzeummá, szín-
házzá kezd válni. A közössé-
gi érzést nehéz ilyen körül-
mények közt megteremteni. 

– Segíthetnek a könyvek is a
távolság leküzdésében? Nemré-
giben kiadtak egy süteményes-
könyvet is.

– Egy ökumenikus sütemé-
nyeskönyvet, amelyet a Bihar
megyei ökumenikus imahét
kapcsán jelentettünk meg. Ez
az az idôszak, amikor a kato-
likus és a protestáns gyüleke-
zet tagjai együtt imádkoznak
a templomban. Az ott fel-
szolgált süteményeknek a re-
ceptjeit gyûjtöttük össze, és
helybéli katolikus és reformá-

tus lelkész elôszavával jelen-
tettük meg. Minden kiadvá-
nyunknak van valami kötô-
dése a hithez, a valláshoz, az
egyházhoz.  Direkt vagy köz-
vetett úton. 

– Úgy tudom, az idén könyvde-
dikálás is lesz.

– Igen, Dizseri Eszter köny-
vét mutatjuk be Fülep Lajos-
ról, és ezt fogja az írónô dedi-
kálni az olvasóinak. Fülep La-
josról kevesen tudják, hogy
nemcsak zseniális mûvészet-
történész volt, hanem refor-
mátus lelkész is, a Baranya
megyei Zengôvárkonyban élt
és dolgozott több évtizeden
keresztül. Az ô életét mutatja
be ez a dokumentumkötet.

– Milyen más könyvvel készül-
nek a Szent István Könyvhétre?

– Szeretnék megemlíteni
egy másik nagyszerû könyvet,
Christoph Klein mûvét, a
Bosszú helyett megbocsátást,
amelynek alcíme A megbéké-
lés kultúrájának teológiai
alapvetése. Kevés aktuálisabb
kérdés merül fel országunk-
ban, egyházainkban. Az író
az erdélyi szász evangélikus
egyház püspöke, a megbéké-
lésrôl, a megbocsátásról nem-
csak teológiai értelemben ér-
tekezik, hanem kulturális,
közéleti szempontból is.
Nem kell indokolnom, hogy
mennyire fontosak a könyv
gondolatai, azok a gondola-
tok, amelyek a keresztyén
egyház alapelveire épülnek,
és amelyeknek ma egyre keve-
sebb az elfogadottsága.

– Napjainkban visszás helyzet-
be került az egyház. A megbékélés-
re igencsak szükség lenne.

– A megbékélésnek mint
bibliai, teológiai fogalomnak
óriási irodalma van, érdekes,
hogy nálunk kevéssé ismert té-
ma ez. Christoph Klein püs-
pök Romániában élô német
származású teológus, nem író-
asztal mellett tapasztalta meg,
hogy szükség van egyre többet
értekezni errôl a témáról.

Bár nem a Szent István
Könyvhétre jelentetjük meg,
hanem júniusban Colin
Chapman könyvét, amelynek
címe: Kié az ígéret földje? Az
angol író a palesztin–izraeli el-
húzódó válságról gyûjtött
össze dokumentumokat, idé-
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zeteket könyvéhez. Nagy érté-
ke ennek a könyvnek, hogy
egyaránt szól a hívô emberek-
hez és a nem hívôkhöz is,
mindkét tábornak új megvilá-
gításban beszél errôl a nagyon
érzékeny, aktuális problémá-
ról. Reméljük, ez is a megbé-
kélést szolgálja.

Bagota Edit

Harmat Kiadó
– bemutatás

■ Azt a Harmat Kiadót mu-
tatjuk itt be, amelyik intéz-
ményesen nem tartozik egyik
egyházhoz sem, független ke-
resztény könyvkiadóként ha-
tározhatjuk meg leginkább. A
Harmat kiadói alapítványt a
rendszerváltás környékén
hozta létre néhány lelkes ke-
resztény fiatal, akik úgy érez-
ték, hogy a hitéletük mélyeb-
bé tételét és az élet nagy kér-
déseit (például a hit és a tudo-
mány viszonyát) tárgyaló
könyvek magyar nyelven alig
hozzáférhetôek. Fontos volt
számukra már a kezdetekkor,
hogy megmutassák azt az ér-
tékrendet, amit képviselnek,
lelki frissítôt nyújtsanak az
olvasók számára, innen a ki-
adó elnevezése: Harmat. Kül-

földi segítséggel láttak mun-
kához, az elsô könyvek
nyomdaköltségét egy tehetôs
mecénás vállalta magára, aki
miután látta, hogy a fiatalok
megállnak a maguk lábán is,
szárnyra bocsátotta ôket. A
kiadó elsô igazi sikerét Dr.
Ross Campbell Életre szóló
ajándék címû könyvével érte
el, amely elsô kiadásakor,
1991-ben 10 ezer példányban
fogyott el. A méltán népszerû
könyv azóta már a tizedik ki-
adásánál tart, és a szerzô
könyvei (Nehéz évek, Szülôi
hivatás, Dühöngô ifjak) közel
150 ezer példányban keltek el
ez idáig Magyarországon. Az
indulás évében csupán két
kötetet tudtak megjelentetni,
2002-ben azonban már a 19
új könyv mellett, 20 régebbi
kiadvány kiadására is sor ke-
rülhetett. A könyvek nagy ré-
sze fordítás, de az utóbbi idô-
ben egyre több magyar szerzô
írását jelentetik meg. 

A Harmat könyvei közül az
elsô nagyobb csoportot a há-
zasság, család, gyermekneve-
lés és barátság témakörébe
tartozó kiadványok képvise-
lik, melyek nemcsak a hívô
családok számára nyújtanak
segítséget az életben való el-
igazodáshoz, hanem azok
számára is, akik Isten igéjét
nem tekintik életük közép-

pontjának. A kiadó munka-
társai olyan értékrendet akar-
nak ezekkel a könyvekkel
közvetíteni, amely számukra
nagyon fontos és úgy érzik,
hogy a társadalomnak is nagy
szüksége van rá. A már emlí-
tett Campbell mellett egy
másik neves amerikai pszi-
chológus, Gary Chapman a
boldog családi életrôl min-
denki számára közérthetô
nyelven írott könyvei tartoz-
nak még ide. Chapman Egy-
másra hangolva címû köny-
vének elsô kiadása három hó-
nap alatt fogyott el. Az eladá-
si példányszámok is mutat-
ják, hogy erre a szeretetköz-
pontú gondolkodásra a nem
hívô embernek is lelki szüksé-
ge van, hiszen a könyvek ne-
gyede világi csatornákon ke-
resztül fogy el. A kiadó másik
profilja a teológiai kiadvá-
nyok megjelentetése, ezek
szûkebb, fôleg keresztyén kö-
rökben népszerûek (A Biblia
ma sorozat). Mindkét kategó-
riában fontosnak tartják,
hogy igényes megjelenésû,
tudományos igényû, de azért
közérthetô könyveket adja-
nak az olvasóik kezébe. Az
Ünnepi Könyvhétre a Har-
mat Kiadó új, Életutak soro-
zatának három darabja jele-
nik meg. Ezek közül a máso-
dik világháborúban árvaházá-

ban zsidókat bujtató Sztehló
Gábor evangélikus lelkész
élettörténete ígérkezik a legiz-
galmasabbnak, Hogy véget
érjen a sötétség… címmel. 

A Harmat Kiadó minden le-
hetôséget megragad arra,
hogy könyveit minél széle-
sebb olvasóréteghez eljuttas-
sa. A hagyományos – nagyke-
reskedôi, könyvesbolti – for-
ma mellett a gyülekezeti
könyvterjesztôkkel alakítottak
ki szorosabb kapcsolatot,
melynek további elmélyítését
hivatott biztosítani a tavalyi
évben elsô alkalommal megje-
lent, színes, négyoldalas
könyvajánló prospektusuk.
Az alapítvány missziói alapjá-
val a határon túli magyar ol-
vasókat is igyekszik segíteni,
számukra 50–70%-os kedvez-
ménnyel kínálják könyveiket.
Kárpátalján 23 olyan, a Har-
mat kiadványaiból összeállí-
tott gyülekezeti könyvtár ta-
lálható, ahonnan bárki köl-
csönözhet. Akinek lehetôsége
van, látogasson el a kiadó igé-
nyesen kialakított honlapjára
(www.harmat.hu), ahol a Har-
mat kiadványairól bôvebb is-
mertetést olvashat, könyveket
vásárolhat és a kiadó hírleve-
lébôl értesülhet a legújabb
megjelenésekrôl.

Pompor Zoltán

Agapé Kiadó

Bencés Kiadó

Don Bosco Kiadó

Ecclesia Szövetkezet

Harmat kiadó

Jel Kiadó

Kairosz Kiadó

Kálvin Kiadó

Keresztény Élet hetilap

Korda Kiadó

Luther Kiadó

Marana Tha Alapítvány

Márton Áron Kiadó

Mikes Kiadó

Nyolc Boldogság Kiadó

Paraklétos Alapítvány

Szent Gellért Kiadó

Szent István Társulat

Tinta Könyvkiadó

Új Ember Hetilap

Vigilia Kiadó
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A SZENT ISTVÁN KÖNYVHÉTEN
AZ ALÁBBI KIADÓK VÁRJÁK AZ ÉRDEKLÔDÔKET
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– Elég hamar megnôsültem, és
a feleségemtôl minden támoga-
tást megkaptam. Egy ember kell
csak, aki vállal bennünket élet-
re-halálra, akkor mennek a dol-
gok. Berendeztünk egy kis szo-
bát hokedlival és sámlival, kez-
detben ott írogattam. A szom-
bat és a vasárnap teljesen az
enyém volt. Aztán jöttek a gye-
rekek. A család hatalmas él-
mény. Három gyerekünk lett,
és most már hét unokánk van.

– 1926-ban született, még húsz-
éves sem volt, amikor belesodró-
dott a háború poklába. Egyik szép
esszéjében megörökített egy döbbe-
netes epizódot...

– Kisgyerekkorom óta élvez-
tem a gondolkodás gyönyörû-
ségét. A sorsom azonban elég
hamar kizökkentett ebbôl a
gyönyörûségbôl. Egy katonais-
kola kötelékében a menekülés
belesodort a háború kellôs kö-
zepébe. Fegyveres ôrséget kel-
lett adnom egy barátommal
együtt, s miután egész nap zö-
työgtem egy faládán ülve, ész-
revettem, hogy a ládában nem
katonai papírok vannak, ha-
nem egy vezérkari tisztnek a
könyvei. Köztük a Nagyon fáj
címû kötet, fedéllap nélkül.
Hihetetlen, de így volt: én, a ti-
zenhét éves kamasz, a kocsi éj-
szakai ôre, a volán mellett Jó-
zsef Attila Eszméletét olvasom
egy alpesi tájon, és fölöttem Li-
berátorok dörögnek el. Mentek
bombázni. Szinte lógott a ha-
suk a bomba-tehertôl. A hang
eltompult, tízperces szünet, az-
tán másfajta földrengés. Akkor
tûnt el egy város valahol.

– Ez a biztos, nyugodt családi
háttér, azt hiszem, igencsak kellett

az ötvenes évek nagyon kemény
idôszakában. Hogyan alakult az
élete, amíg eljutott mûveinek a
megjelenéséig?

– Dolgoztam, többfajta fog-
lalkozást ûztem: voltam segéd-
munkás, mûszaki rajzoló, ke-
reskedôtanonc, aztán segéd, s
közben leérettségiztem a dol-
gozók gimnáziumában. Két
évet elvégeztem az egyetemen,
aztán eltávolítottak. Fölvettek
a Színmûvészeti Fôiskola film-
rendezôi szakára, de öt hónap
múlva onnan is mennem kel-
lett. Akkor egy húsipari válla-
lathoz kerültem, ahol elég so-
káig maradtam is. Munkások,
sofôrök, szakácsok voltak a ba-
rátaim, akik testôrséget adtak
nekem, amikor kellett. Mert
ilyen is volt. ’56 után különbö-
zô helyeken megforgattak,
mert megválasztottak a mun-
kástanács titkárának. A baráta-
im kiálltak mellettem. Többek
között egy kiváló párttitkár,
aki folyton heccelôdött velem,
a legnehezebb idôkben aztán
kiderült, hogy milyen kiváló
ember. Hadd adjam meg a ne-
vét: Repics Gézának hívták. A
megmaradás egyik lényegi föl-
tétele, hogy az ember ne akar-
jon mindenáron megmaradni,
csak úgy, ahogyan a körülmé-
nyek akarják. Én ezt úgy hí-
vom már jó régen, hogy
Gondviselés. Harmincöt éves
lehettem, amikor a verseim
kezdtek megjelenni, addig so-
rozatos visszautasítást kaptam
mindenhonnan.

– Egy olyan mûvészi, alkotói,
gondolkodói közegbe került, amely
ideológiai, politikai szempontból
a megtûrt kategóriába tartozott.

Mindamellett a legkiválóbb szelle-
mi környezetet jelentette.

– Kezdtem a szerkesztôsége-
ket járni: elôször Sík Sándorhoz
a Vigiliába, mert kezdettôl fog-
va szakrális volt az érdeklôdé-
sem. Merem állítani, hogy min-
den igazi értelmi érdeklôdés
szakrális. Sík Sándor bácsival
összebarátkoztam, hamar meg-
hívtak a Vigilia-asztalhoz, ahol
megismerkedtem Pilinszky Já-
nossal. Ugyancsak jó viszonyba
kerültem Rónay Györggyel, aki
eljuttatta elsô kötetem kéziratát
Illés Endréhez. Így könyveim
nagyrészt a Szépirodalmi Kia-
dónál láttak napvilágot. Késôbb
összehozott a sorsom Pályi
Andrással, a kitûnô prózaíróval,
ô tagja volt az Új Ember szer-
kesztôségének, ahová éppen
egy olyan ember kellett, mint
én, akinek voltak közgazdasági
ismeretei, meg írt is. Így kerül-
tem a laphoz, és mindmáig dol-
gozom oda. Közben szaporítot-
tam a bölcsészeti ismereteimet,
a világirodalom éppolyan szen-
vedélyesen érdekelt, mint a
nagyteológia. Az irodalomban
is tájékozódtam, ami nem azt
jelenti szükségképpen, hogy az
irodalmi életben élek. Hanem
azt, hogy a legkülönbözôbb
dolgokat olvasom, és elsajátí-
tom belôle, ami kell nekem.
Azt hiszem, valami univerzális
dolog az, ami engem megragad,
én nem ismerek külön világi és
szakrális irodalmat. Az iroda-
lom az egy. Valószínûleg még
csak a kezdetén vagyunk annak,
hogy az irodalomban ilyen
megkülönböztetés ne legyen. 

– Könyveinek immár nagyobbik
része a rendszerváltozás után je-
lent meg, különbözô kiadóknál: a
Kortárs Kiadónál, a Széphalom-
nál, a Kairosznál, a Nemzeti
Tankönyvkiadónál, az Életünk-
nél, az Új Mandátumnál a Hato-
dik Síp Alapítvánnyal közösen.

Az ember nem tudja, hogy a vá-
lasztás kényszere vagy szabadsága
dominál igazából. Tény viszont,
hogy az ún. világnézeti akadályok
eltûntek. 

– Beköszöntött a szabadság,
de a lelkekben, a fejekben, a
szívekben nincs még szabad-
ság. Én nem vagyok pronon-
szírozottan katolikus költô, aki
belepillant a köteteimbe, rög-
tön észreveszi, hogy másról
van szó. Ma már tudom, hogy
a mûvészet nem  a tudásból
származik, hanem egy sokkal
mélyebb, szinte ellenôrizhe-
tetlen mélységbôl tör föl alko-
tói módon. Bizonyos miszti-
kusan megérinthetô mélysé-
gekbôl jönnek a gondolatok,
amelyek ugyanakkor rendkívül
erôs, pontos, szinte kikalapált
stílussal jelennek meg. Nem
arról van szó, vannak-e istenes
versei egy költônek, vagy nin-
csenek, hanem hogy az egész
költészetében van-e szakrális
vonzódás, ami számtalan stí-
lusban, mindenkinek a saját
stílusában jelenik meg.

– Min dolgozik mostanában,
illetve milyen mûvei várnak ki-
adásra?

– Egy harminc évvel ezelôtt
elkezdett prózai munkám vár
kiadásra a Széphalom Könyv-
mûhely gondozásában. Arról
van benne szó, mi lenne a vi-
lággal, ha az ártatlanul kivég-
zett áldozatok föltámadnának.
Van benne irónia, de szerintem
a végkifejlet monumentális.
Nagyjából készen vagyok egy
új verseskötettel. Harmadik-
ként pedig Jegyzetlapok cím-
mel összeállítok egy esszéköte-
tet, amely reflexiókat tartalmaz
az emberrôl, a hitrôl, a világról.
Nagyon gondosan csinálom,
mert ezek az írások picik
ugyan, de nagyon tisztáknak
kell lenniük.

Csokonai  Attila
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Az élet mindig egyet
jelent az igazsággal
Beszélgetés Vasadi Péterrel
Egy viszonylag csöndes utcában Ópalotán, szép kertes házban la-
kik a költô Vasadi Péter. Dolgozószobája világos, barátságos,
praktikusan berendezett. Kedves könyvei, lemezei és mûtárgyak
jelenléte adja meg a helyiség hangulatát. Vasadi Péter, aki tavaly
ünnepelte 75. születésnapját, 1971-ben A magunk kenyerén c.
antológiában tûnt fel. Huszonöt önálló kötetet publikált azóta.
Abszolút költô, par excellence költô, aki prózát, esszéket, elmél-
kedéseket is ír, de ezek is költôi szövegek. Ötven éve él és alkot
itt; derûsen idézi fel a kezdeteket. 
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■ Ha interjúalany lennék, s meg-
kérdeznék, mivégre jártam napo-
kon át a müncheni Marienplatz
forgalmas üzletsorán is feltûnô
könyváruház emeleteit, azt vála-
szolnám: csak, mert kis híján har-
minc esztendôn át éltem, dolgoz-
tam könyvek között, s nyugdíjas-
ként sem tudok közömbösen el-
menni egyetlen könyvesbolt elôtt
sem. Éppenséggel azt is elmond-
hatnám, hogy itt élô fiam a város
egyik kórházának állandó éjsza-
kai beosztásban lévô dolgozója, s
hogy ô nappal alhasson, magára
hagyjuk egyszobás otthonában.

München legnagyobb köny-
vesháza a Hugendubel áruház-
lánc egységeként a neogótikus
városházával szemben mûködik,
de Berlinben és az ország tizen-
négy másik városában is ôk a leg-
bôségesebb választékot kínáló
könyvterjesztôk.

Az elsô napon – február köze-
pén volt, mínusz 10–15 fok az ut-
cákon –, kötetlenül kóboroltam a
hatemeletes épületben, anélkül,
hogy azt kerestem volna, mit aka-
rok látni vagy láttatni. A kiadvá-
nyokat tematikailag csoportosító
részlegeket egy nap alatt bejárni is
alig lehetett, hisz például a mûvé-
szettörténet, a földrajz, a történe-
lem, az életmóddal foglalkozó is-
meretterjesztés külön-külön is ak-
kora teret kapott itt, amelyen
mindenestôl elférne egy közepes
nagyságú magyar könyvesbolt.
Külön osztálya van az idegen
nyelvû – francia, spanyol, olasz,
angol nyelvû – könyveknek, gyûj-
teményük közvetlenül az adott
ország kiadóitól frissen átvett kö-
tetekbôl áll. Volt köztük három
magyarul már megjelent londoni
kiadású regény is: Isabel Allende:
Portrait in Sepia, illetve Nick
Hornby: About a Boy és How to
be good (Elmosódó önarckép, il-
letve Egy fiúról és Hogyan le-
gyünk jók, az Európa Könyvki-
adó 2002. évi könyvei).

A számszerû arányokat jellem-
zô adat: a 2002. év második felé-
ben árusításukban lévô zseb-
könyvek ajánló jegyzéke huszon-
hét kiadó terméseként 2100 cí-
met tartalmaz, igen változatos
mûfaji megoszlásban. 

A polcokról – az utóbbi há-
rom-négy év termésébôl – kézbe
lehet venni a könyveket, s ké-
nyelmes fotelokban ülve akár itt
helyben végig lehet olvasni
mindegyiket. Szuperáruházukat
ezzel tették barátságosan ottho-
nossá. (Egyetlen „leláncolt”
könyvet láttam csupán, Luther
Márton 1534. évi Újszövetség-
fordításának fakszimiléjét, a bôr-
kötésére ragasztott cédula szerint
„Ansichts Exemplar”, mutatvány
példány. A könyv eredetijét, gon-
dolom, a mi bibliafordítónk, Ká-
rolyi Gáspár is forgathatta, aki
1556-tól Luther wittenbergi egye-
temének a diákja volt.)

Aztán némi módszerességgel
próbáltam áttekinteni a jelenlegi
német mûfordítás-irodalom szak-
szerû osztályozással sorba rakott,
hagyományos formátumú köte-
teit s a zsebkönyvek sokaságát;
láttam az egyszeri használatra
szánt amerikai krimik tömegét,
meg a hathatós médiatámogatás-
sal tömeges olvasmánnyá lett,
nagy szakmai hozzáértéssel meg-
írt „bestsellereket”, köztük termé-
szetesen a Harry Potter regény-
ciklust, Stephen King, Ken Fol-
lett, Danielle Steel, Tolkien mun-
káit – valamennyi olvasható ma-
gyarul is, éppúgy mint a német
Michael Ende csodálatos mesere-
génye, A végtelen történet. 

A kortárs világirodalom (felte-
hetôen) maradandó értékû alko-
tásai általában az eredeti publiká-
lásuk utáni második – negyedik
esztendôben jelennek meg német
fordításban. A választék sokféle-
sége jól szemlélteti a felfedezések-
re vállalkozó kiadói szakma befo-
gadó nyitottságát s természetesen
az olvasókét is. Bátran állítható
ugyanez – az adottságok vizsgála-
tát itt mellôzzük – a magyarorszá-
gi könyvkiadásról is. A nemzet-
közileg számontartott szerzôk
munkáit – legyen szó az amerikai
John Updike-ról, az olasz Um-
berto Ecoról, a portugál José Sa-
ramagoról, az Indiából származó
Salman Rushdie-ról – megkeres-
tem a Hugendubel polcain: ma-
gyarul is megjelent valamennyi,
némelyik elôbb, mint németül,
és hasonlóan jó kivitelben. 

Említhetem például Susan
Sontag Amerikában címû regé-
nyét: 2000-ben publikálták Lon-
donban, két évre rá németül s
egyidejûleg magyarul is napvilá-
got látott. Garcia Márquez leg-
újabb mûvének kiadásában vi-
szont megelôztek bennünket. A
Nobel-díjas író önéletrajzi regé-
nyét most adták ki Németország-
ban s nyomban az élre került a
Spiegel bestseller listáján. (A mû
címe: Leben, um davon zu er-
zählen, nyersfordításban: Élni és
arról mesélni.)

Az utóbbi egy-másfél évtized-
ben indult s egy csapásra ismertté
lett, fiataloknak számító írókat il-
letôen is hosszasan sorolhatnánk
a párhuzamokat; megemlítem az
angol Helen Fielding Bridget Jo-
nes naplóját, az ír Roddy Doyle
Barrytown-trilógiáját, az orosz
Viktor Pelevin írásait, az amerikai
Paul Auster regényeit, köztük a
németül tavaly kiadott, intellek-
tuális töltésû Illúziók könyvét,
amelyet az idén tesz közzé az Eu-
rópa Könyvkiadó.

A Hugendubel könyvespolcai a
két ország jelenlegi kiadói gyakor-
lata közötti eltérésekre is felhív-
hatják a figyelmet. A tizenkilen-
cedik és a korábbi századok szin-
te valamennyi „örök” klasszikusa
fellelhetô ebben az áruházban, az
angolok, a franciák, (éppen Zola
Germináljának új fordítását reklá-
mozzák) az oroszok, Puskintól
Csehovig, aztán a huszadik szá-
zad irányzatainak fôbb képvise-
lôi, André Gide éppúgy,  mint
Iszaak Babel.

A náluk állandóan kapható
klasszikus mûvek nagy része ma-
napság hiányzik a magyar köny-
vesbolti forgalomból. (A hasznos
diákkönyvtár sorozatok csupán
az iskolai kötelezô és ajánlott ol-
vasmányokat tartják egyelôre éb-
ren.) A rendszerváltozás elôtt,
igaz, túladagoltuk a klasszikuso-
kat (errôl és mostanáig ható kö-
vetkezményeirôl Bart István Vi-
lágirodalom és könyvkiadás a Ká-
dár-korszakban címû forrásértékû
tanulmányában olvashatunk
elemzést), de hamarosan már fel-
nôtt olvasóvá válik az 1990 táján
született nemzedék, s talán szá-
mukra érdemes lesz feléleszteni a
múlt irodalmi hagyatékából a leg-
fontosabb darabokat.

Viszont a volt szovjet blokkból
szabadult országok régebbi és
mai irodalmának kiadásában le-
köröztük a németeket. Nálunk

már az összefoglalás igényével ál-
lították össze a sikeres Hrabal,
Kundera, Mroz·ek szerzôi soroza-
tokat, Münchenben nincs Hra-
bal- és Mroz·ek-könyv, nevüket
az ajánló jegyzékekben sem talál-
tam. A 2003-as Hugendubel-ma-
gazinban olvasom, hogy a Né-
met Kiadói Egyesülés (DVA)
Cseh könyvtár címmel Kundera
ajánlásával új sorozatot indít, 33
kötetét 2008-ig jelentetik meg. A
szépirodalmon kívül (Hašektól
Kunderáig) társadalom-sport- és
mûvelôdéstörténet is szerepel
majd benne.

Mi, magyarok, úgy tetszik, jobb
helyezést értünk el mint kelet-kö-
zép-európai sorstársaink, irodal-
munk több alkotójára valóban
felfigyelt a Nyugat; Németország,
mint ismeretes, már a nyolcva-
nas-kilencvenes évtizedekben,
amikor a magyar könyvek – Ná-
das Péter, Konrád György, Dar-
vasi László, Dalos György, Földé-
nyi F. László, Eörsi István (a fel-
sorolás még folytatható lenne)
munkáinak – fordításával és ki-
adásával a megújuló magyar iro-
dalom és kultúra európai befoga-
dását is reprezentálták.

Kertész Imre fényképét és né-
metül olvasható mûveit külön
polcon állították ki, az áruház
munkatársa a Sorstalanság és a
Kaddis a meg nem született gyer-
mekért címû mûveinek bolti for-
galmát mondotta kiemelkedôen
jónak (nem ünneprontó illetlen-
ség, ha egy könyvesboltban a
nagy kitüntetés járulékaként ezt is
számon tartják). 

Esterházy Pétertôl a Harmonia
caelestist és a Fancsikó és Pintát
láttam a  bestsellerek között;
Márai Sándornak négy kötete
volt itt (a Piper Kiadó zseb-
könyvként kilenc mûvét adta ki)
köztük a Gyertyák csonkig ég-
nek, a nem éppen találó Die
Glut (szótári jelentése: parázs,
tûz, hôség) címmel.

Alkalmasint megnéztem a né-
met szerzôktôl származó újdon-
ságokat is, s azt hittem, megle-
pem az itthoniakat a hírrel: lát-
tam a Nobel-díjas Günter Grass
néhány hónappal ezelôtt megje-
lent új könyvét; az életmû koráb-
bi darabjaival azonos értékû re-
gény – tudtam meg itthon –, na-
pokon belül megjelenik az Euró-
pa Könyvkiadónál, Ráklépésben
lesz a címe.

Gerencsér Zsigmond

Münchenben,
könyvek világában
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– Színmûvész számára – aki
Schillertôl Millerig, Csehovtól
Dürrenmattig, Shakespeare-tôl
Molnár Ferencig – drámai és
költôi alkotások sokaságának
alakjait jelenítette meg, mennyire
„szerepszerû” az ilyen szöveg, és
mennyire képes még bármit olva-
sóként olvasni?

– Színész, ha klasszikust ele-
venít meg – lett légyen az
mondjuk Shakespeare Ham-
letje, vagy akár Racine Phaed-
rájának nagymonológja, úgy
kell mondania, mintha a leg-
veretesebb mondatok is ép-
pen akkor, „itt és most” jutná-
nak eszébe. A lehetô legtermé-
szetesebb élôbeszéddel, hogy
a közönség ne érezze magát a
távoli-közelebbi múlt valami-
féle szellemi panteonjában,
hanem a legmaibb jelenben, a
látottak-hallottak intenzív be-
fogadására készen. Olvasni,
színházi elôadást átélni egyéb-
ként mindmáig szinte gyerme-
kien tudok, magamról megfe-
ledkezve. S ha igazi irodalom-
mal találkozom, az érték iránt
elfogulatlanul. Ugyanakkor
persze a színész eleve min-
dent úgy olvas el, hogy szitu-
ációt, környezetet („díszle-
tet”), figurát automatikusan
elképzel magában. S a puszta
élvezet s a megjelenítés párhu-
zamosan fut az ember agyá-
ban, szívében. A kettô nem
mond ellent egymásnak. Ha
úgy vesszük: ez kellemes-iz-
galmas szakmai ártalom... ám
sajnos az is megesik, hogy
amit némelyek irodalomnak

neveznek, én nem tudom an-
nak tekinteni. Talán régimódi
vagyok, de az is lehet, hogy az
ilyen „szövegekért” lelkesedôk
csupán sznobok. Vitatkozhat-
nánk persze ezen, de mit te-
gyek, ilyen az ízlésem. És per-
sze: „De gustibus non est dis-
putandum”. Számomra az
igazi írás szép, okos, stílusa
megragadó. Nem eredetieske-
dô, hanem eredeti. És semmi-
képp sem szöveghabarék.

– Ismeretes: önnek több verses-
kötete is megjelent, tehát nem
csupán íráskedvelô, hanem írás-
tudó is. E kettôs minôségében
mit olvas, mit olvas újra, és
megesik-e, hogy valamit nem
vesz ismét elô, mert meg akarja
ôrizni legelsô élményét?

– Az utóbbi elôvigyázatosság
fôként gyermekkori olvasmá-
nyaimra vonatkozik. Szellemi
szüzességében még oly ösztö-
nösen olvas az ember, hogy
azt kár utólag mondjuk az ér-
telem kontrollja alá venni.
Egyébként visszatérô olvasó
vagyok. Thomas Mann Tonio
Krögere például mindig va-
rázslatosan hat rám, és persze
új meg új szellemi, sôt szinte
érzéki örömet szerez. S két
egészen más, honi körbôl való
példa: gimnazista korom óta
Mikszáth és Móricz. Az elôb-
bi finom humora és eleganci-
ája (például egyik kedvencem-
ben, a Sipsiricában), s az utób-
bi nyelvi, stiláris és tartalmi
ereje, igazságának sodrása. Ál-
landó társaim persze a versek,
gourmet-ként ízlelem ôket.

Ugyanakkor sokadszorra is
szívdobogtatóak, elakad tôlük
a lélegzetem. Hol Berzsenyi
naptól csorgó, habzó sorait él-
vezem, hol Vörösmarty víze-
sésritmusait; hol Ady a bibli-
ám, vele „istenkedem és átko-
zódom” olykor hetekig; hol
Füst Milán, Pilinszky, vagy ép-
pen Nemes Nagy Ágnes, La-
tor László, netán Kálnoky
László köteteit veszem le a
polcról. Az utóbbiakban szá-
momra éppen a szikár szépség
megragadó.

– Az ember úgy véli: a színmû-
vész nem fér a bôrébe, ezért bújik a
másokéba, és – talán ezért ír verset
– alkalmasint visszaszuszakolja
magát a sajátjába, hogy azért ön-
maga is lehessen. Így van-e?

– Igen, bár ha valakinek ma-
gára kell szuszakolnia önma-
gát, az aligha vezet jóra. De
félretéve az iróniát: a színész
ki van szolgáltatva a rendezô-
nek, partnereinek, az írónak
stb., aki viszont írásra adja a
fejét, az abban talán független.
Ha nem is a körülményektôl,
de olyan értelemben, hogy
rendezôje, partnere, díszletter-
vezôje, képzeletmestere lehet
önmagának. Habár az igazi
színész a szerepét is „magáévá
teszi”, önmagához hasonítja.
Az írás azért nyilvánvalóan
másféle szabadságot ad. Hi-
szen mindannyiunkban ten-
gernyi tulajdonság, ösztön,
frusztráció, elfojtás rejlik és fe-
szül, amely felszabadulásra,
kiélésre vár. S az írásban nin-
csenek a színészetéhez hason-
ló korlátok: a versben például
lehetek fû, fa, virág, egy kô,
egy csillag. Elképesztô kalan-
dokba, mélységekbe, magassá-
gokba hívhatom az olvasót.
Elmondhatom mindazt, amit
egyébként talán szégyellnék
kimondani, vagy a színjátszás
eszköztárával képtelen volnék
rá. A versben mindig a legsze-
mélyesebben lehetek jelen.
Bár igaz: a színpadon sem tar-
tozom a korlátlan metamorfó-
zisokra képes mûvészek közé,
végül ott is mindenben Lu-
kács Sándor vagyok. A más
bôrében is személyesen. Sok
ember elôtt, mintha csak ma-
gamban volnék. Bár a legsza-
badabban is a dráma, a szín-
házi elôadás keretében.

– Hadd kérdezzem végül ver-
sesköteteinek címébôl (Szökés;
Elrejtett hangszerek; A mulasz-
tás ideje; Valaki szólított) kiin-
dulva. Tehát: honnan szökött;
milyen rejtett hangszereken ját-
szott; mit mulasztott el; ki szó-
lította?

– Számomra ezek életem
alapdilemmái. A menekülést,
illetve a szökést mindig meg-
különböztettem. Úgy véltem:
a menekülô valakitôl-valami-
tôl akar mindenképp eltávo-
lodni, a menekülésnek tehát
nincs iránya. A szökés más:
aki elszökik, az valahonnan,
valakitôl tart valahová, valaki-
hez. Valamilyen, számára tart-
hatatlan helyzetbôl, létformá-
ból, kapcsolatból egy más kö-
zegbe, talán egy új életbe... El-
rejtett hangszerekrôl szólván a
költészet lehetôségeit keres-
tem. Azt a sokféle, nemegy-
szer önmagam elôtt is rejtôzô
sokféleséget, amely mind-
annyiunkban megvan, csak
éppen bujkál, kifejezésre,
megfelelô hangszerre vár.
Amit akkor errôl sejtettem,
tudtam, próbáltam kiírni ma-
gamból... Ami a mulasztáso-
kat illeti: hát bizony, az éle-
tünk tele van elszalasztott, el-
halasztott, be nem teljesített
dolgokkal. S amint az idô mú-
lik, ezt egyre szorongatóbban
érzem. Rövidülnek a napok,
hónapok, évek, és folytonos
szellemi, erkölcsi, mûvészeti
stb. adósságaim csak gyûlnek-
gyûlnek. Ha az a sok elvégzet-
len szándék egybeállna, talán
kétannyit élhetnék még, mint
amennyit igazán megéltem...
Valaki szólított címû kötetem
pedig az én nagy viaskodá-
som. Apám mélyen hívô em-
ber volt, anyám mindig két
lábbal állt a földön. Bennem –
olykori kétkedéseim ellenére –
mindketten jelen vannak.
Ugyanazt keresem, amit már
annyi fényes elme: földi lé-
tünk megszûnése után mi lesz
velünk. Szólít-e bennünket
valaki, szól-e majd hozzánk a
bennünket megölelô, fölkaro-
ló Isten. Valahogy úgy, mint
evilági kivételes pillanataink-
ban, amikor – ahogyan mi,
színházi emberek ezt olyany-
nyira kívánjuk – fejünk fölött
elszáll az angyal.

Lukács Sándorral
beszélget
Nádor Tamás
Nem az átváltozómûvészek fajtájából való: önmagát adja akkor
is, ha a mások arcát, alakját, személyiségét ölti magára. Noha
ezt bizonyára azért is teszi, mert nem fér a bôrébe. Mégsem
mondhat, játszhat el, élhet meg mindent, sôt talán a legfonto-
sabbról kényszerül, netán akar is hallgatni így: legbensô lényegé-
rôl. Leveszi azért olykor a sok külsô gesztust, göncöt, mimikát,
mimézist, és visszabújik igazi önmagába. S akkor már más dol-
ga nincs: megírja szökéseit és mulasztásait eladdig rejtett hang-
szerekkel-hangszerelésben. Tollal, vagy talán tasztatúrával, lé-
legzetének, szívdobogásának ritmusával, biztos betûkkel. S mint
akit valaki szólít, felelni versben próbál.

E M B E R  É S  G O N D O L A T



ultuszminiszterünk,
Görgey Gábor jelentet-
te ki a minap fölvilla-

nyozva, gyôztesen, hogy a mi
területünkön (kultúra) nem kö-
telezô euro-konformnak lenni,
hanem pont ellenkezôleg. Tô-
lünk azt várják, hogy ne ad-
junk mást, csak mi lényegünk. 

Íróként azonban valószínû-
leg ô is tudja, amit mindannyi-
an, hogy a kultúra a piacgazda-
ságban (sajnos) áru. Az árut
pedig a fogyasztó fogyasztja.
És az eladásához fizetôképes
kereslet szükségeltetik, más
szóval piac. A magyar kultúrá-
nak pedig nem biztos, hogy
akkor van piaca, ha speciálisan
magyar, vagyis hogy mi akkor
termelünk Európa számára fo-
gyasztható kultúrkincseket, ha
következetesen önmagunk
maradunk. Most nem értékrôl
beszélek, hanem a fogyasztó
igényérôl. (Aztán meg: mi is
az, hogy érték? Jobb, ha ebbe
nem megyünk bele…) 

A távol-keleti konyha iránt
pont azért van kereslet, mert
távol-keleti. De vannak hatá-
rok. Mindent nem fogyaszt
Európa csak azért, mert távol-
keleti. Se rovarokat, sem élô-
majom agyvelôt, se patkány-
pecsenyét, sem agyonvert ku-
tya-pörköltöt, à la Szöul. 

József Attila talán a husza-
dik század legnagyobb költô-

je, de vért izzadhatunk, amíg
eladjuk ôt Európának, ha si-
kerül valaha is. Ha akad olyan
kongeniális elme, aki képes
lesz egyszer nyugati nyelvre
fordítani azt, hogy „Eltöm a
föld és elmorzsol a tenger”.

Ha eddig nem jöttek rá, mek-
kora festô Csontváry, miért
éppen most jönnének rá? Sok
magyar írónak alapvetô élmé-
nye és ezért legôszintébb
mondanivalója, hogy bármit
hazudtak össze nekünk a ve-
zetôink rólunk, mi ugyan-
olyanok vagyunk. A magyar
ember, szellem, társadalom
ugyanolyan, mint az európai.
Mi ezt hirdettük itthon harso-
naszóval: nem vagyunk má-
sok! A kultúránk, a vonása-
ink, a hitünk és a szokásaink
alapvetôen európaiak, ne-
künk is egy orrunk van, mint
nektek, és a két fülünk közé
nôtt a fejünk: ne nézzetek
csodabogárnak! 

Igen, kérdi erre a nyugati fo-
gyasztó, akkor mi bennetek az

érdekes? „Ugyanolyan” itt is
van, és az legalább hazai ter-
mék, könnyebben emészthetô. 

Ugyanakkor már Sartre is sej-
tette, hogy „amott” (Párizsból
nézve), Közép-Kelet-Európá-
ban valamit tudnak a népek,

amit a dekadens és elkényel-
mesedett, küzdeni fáradt Nyu-
gat nem tud. Európának eb-
ben a huzatos térségében, a
Duna völgyében és a Kárpát-
medencében, a nagy lengyel
síkságon mindig-mindig „két
pogány közt egy hazáért”
küzdve, lavírozva, egyensú-
lyozva, kompországként vala-
mi olyasmit tanultunk meg,
amit a nyugat már nem tud. 

Hogy itt, a nyomorküszö-
bön élve, itt, ahol a bolsevista
diktatúra úgy fojtotta belénk a
szocializmust, hogy még min-
dig több számunkra pusztán
jóléti államnál, hogy még
mindig van morális töltése an-
nak, hogy ha szereted feleba-
rátodat, mint önmagadat, ak-
kor nem csak a rablás, gyilkos-

ság, hazudozás bûn, de a ki-
zsákmányolás is, hogy ezt a
tudást mi nyomorúságunk és
szenvedéseink árán át tudjuk
adni, mint a mi kincsünket, a
mi ajándékunkat a nyugatnak,
a mi hozzájárulásunkat az
összeurópai kultúrához... 

Igen, ezt sejtette meg Sartre
és éppen ötvenhat után ötven-
hat tanulságaképpen, és ebben
reménykedtem én is, de ma
már nem vagyok biztos ben-
ne, hogy Európa nagy bolha-
piacán a sok kultúrkacat kö-
zött bárki is fölfedezné Kelet-
Európa ôsi titkát, ha van még
titkunk egyáltalán.

Mit adunk nekik a magyar
forradalmak, negyvennyolc és
ötvenhat misztériumából,
mély progresszivitásából, hu-
manizmusából, heroizmusá-
ból, ha magunk sem tudjuk
már régen, mi volt negyven-
nyolc és ötvenhat, ha már rég
nem tudunk mit kezdeni vele,
mert Magyarországon nincs két
ember, aki ugyanazt gondolná
a magyar forradalmakról? 

Lehet, hogy már késô? Túl
sokáig vártunk, már elveszítet-
tük a kincseinket, már régen
nincsenek gyémántok a zse-
bünkben, csak kavicsok? Ha
van kihívás számunkra, hát ez
az. Bebizonyítani, hogy még-
sem késô, még idôben nyílt
meg a Kapu.
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■ Weöres Sándor-idézetek
még nem fordultak elô köz-
gazdasági könyv szerves alko-
tórészeként. Marosán György
példamutatóan átgondolt, tar-
talmasan tömör mûve azon-
ban nemcsak ezért rendhagyó.
Azért is különleges, mert nem
ragad le a huszadik század ti-
zennégy legsikeresebb vállala-
tának korrekt bemutatásánál.
A kezdeteiktôl napjainkig tar-
tó vállalattörténeteket arra
használja, hogy illusztrálja:
melyiket milyen típusú me-
nedzsment vitte diadalra a vál-
tozó értékesítési követelmé-
nyekkel járó idôszakokban.

Az elméletileg is összefüggé-
seket teremtô, világos szakmai
okfejtést gyakorló szerzô
többször hangsúlyozza: egy új
termékként jelentkezô talál-

mány létrehozója nem csak
valamely zseniális alkotó, fel-
fedezô. Ahhoz, hogy korát
megelôzô felismerése elterjed-
jen, szükség van a termék,
vagy a sosemvolt szolgáltatás
megfelelô bevezetésére, köz-
hasznának beláttatására,
mindaddig, amíg tömegszük-
ségletté nem válik. A túlfo-
gyasztásról, vagy az átmeneti
divatokról kevés szó esik; av-
val magyarázható, hogy a tár-
gyalt találmányok kilenc tize-
de sokáig valódi igényeket elé-
gített ki, s csak néha csapott át
a saját elônyeit esetleg meg-
kérdôjelezô irracionalitásba.

A korszakban uralkodó me-
nedzsment-változatok szerint
négy nagy fejezetre bontott át-
tekintés elsô három szereplôje
a Ford, a General Motors és a

Toyota cégek alakítója, azaz
Henry Ford, Alfred Sloan és
Toyota Sakichi – aki egyéb-
ként Ono Taichii nélkül nem
tudta volna kialakítani máig
csodált munkaszervezetét.

A marketing csúcsteljesítmé-
nyeivel foglalkozó fejezet pél-
datárát képezi a Levi’s, az
IKEA, a Sony és a Walt Dis-
ney cég. A jövô tudatos for-
málásának szándékából kelet-
kezô stratégiai menedzsment
mûködését az Intel, az Apple,
a General Electric, s az IBM
történeteibôl ismerhetjük fel
és kísérhetjük nyomon. Lesz,
aki némiképp külsôleges beso-
rolásúnak fogja találni a
McDonald’s, az áruházláncos
WAL-MART és a Microsoft
összehozását a Nagyság-me-
nedzsment címû záró rész-
ben. S valóban, a sikerkróni-
kák után következô összefog-
lalás nem mindenik elemét le-

het a fantasztikus vállalatszto-
rik mindenik elemére vonat-
koztatni.

Az a megállapítás viszont
példa nélkül is igaznak tûnik,
hogy „a világ fejlettebb része
az elôállításban, a munkavég-
zésben vagy az értékesítésben
szervezetileg eljutott a fegyel-
mezô jellegû hierarchiától az
egyediséget és egyéniséget el-
fogadó üzemi légkörig, sôt, az
önellenôrzô csoportokra épü-
lô jövôkép- és küldetésvezérelt
vállalatokig.” Az ilyen fejlett-
ségi fokot még el nem ért régi-
ók kilátásai ebbe a – bizonyí-
tékok tömegével dokumentált
– képletbe persze még nem
férnek bele…

Iszlai Zoltán

Marosán György:
A siker receptje
Kossuth Kiadó
199 oldal, 3400 Ft

K

K e r t é s z  Á k o s
Gyémánttal érkezünk

vagy kaviccsal?

Menedzsment-változatok
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■ A Sztálinról elnevezett kor-
szaknak Magyarországon már
1945 elôtt is jelentékeny irodal-
ma volt s ez nemcsak a cikkek,
könyvek, tanulmányok bôségé-
re értendô, hanem az esetek
nagy részében a minôségre is.
A polgári radikalizmus meg a
hazai szociáldemokrácia elmé-
leti folyóiratai szabadon, kitar-
tó figyelemmel követték nyo-
mon mindazt, ami a Szovjet-
unióban történt, mert úgy fog-
ták fel, mint az emberiség egyik
legfontosabb kísérletét, amely-
tôl ugyan sokat lehet remélni,
de éppúgy benne rejlik a siker
és a kudarc lehetôsége is. Ez az
elfogulatlan, de nem eleve el-
lenséges alapállás persze csak a
tágasan  értelmezett baloldalon
belül volt így, de máig tanulsá-
gos, ahogy lehetôvé tette, hogy
összevessük a kiátkozott „troc-
kistáknak” a sztálinista gyakor-
latot illetô kritikáját, mondjuk
a Szovjetunióban járt fabiánu-
sokéval, s mindezt azzal a kép-
pel, amit a szovjet szeretett vol-
na elfogadtatni önmagáról.

1945 után aztán ilyesmi töb-
bé nem fordulhatott elô. A kö-
telezô istenítés éveit a felemás
desztalinizáció évei követték:
rosszat mondani már igen, de
tényeket nyilvánosságra hozni
még nem lehetett.Történetírás
helyett a rendszerváltás óta is
csak politikai indulatok kiélése
zajlik: ki prekoncepciózusan
„leleplez”, ki meg csak azért is
apológiát gyárt. Krausz Tamás
viszont – örömömre – azt köz-
li A sztálinizmus hétköznapjai
címû kötet elôszavában, hogy
a magyarországi russzisztika ál-
tala vezetett mûhelye (= e kö-
tet létrehozója), mindkét vég-
lettel szakítani kívánt, inkább a
dokumentumokra volt kíván-
csi. Tehette, mert 1989/91 tá-
ján kutathatóvá vált a szovjet
levéltárak anyaga – de tette is.
Mint e könyv olvasójának,
hosszú idô óta elôször van
olyan érzésem, hogy a két há-
ború közti feldolgozások elfo-
gulatlanságával és a tények tisz-
teletével találkozom.

Amikor ez a szellemi mûhely
publikálni kezdte kutatásait,
hamar fölharsant a vád, hogy

itt valójában titkos sztálinisták
próbálják „felmenteni”, „ki-
mosdatni” a sztálinizmus bû-
neit. Csupán mert az történt,
hogy a tények mást sugalltak,
mint amit a gyûlöletbôl szüle-
tett koncepció hívei hallani
szerettek volna. Ha Roberta T.
Manning tanulmányából kide-
rül, hogy a húszas években
Sztálin (Lenin végrendeletére
hivatkozva) háromszor is le-
mondott a fôtitkári posztról s
épp azok marasztalták minden-
áron, akiket késôbb sorra likvi-
dáltatott, aligha érzünk „kimos-
datást”, inkább csak azt, hogy a
felelôsség kérdése bonyolul-
tabb volt, mint sablonjaink
alapján képzeltük. Azt sem tud-
tuk, hogy Sztálin eleinte ragasz-
kodni akart „még a kulákkal
szemben is” a törvényességhez
– merôben gyakorlatias meg-
gondolásból, t. i. hatásosabb-
nak hitte. Késôbb „felfedezte”,
hogy a törvényesség nem feltét-
lenül gátja az erôszaknak: a tör-
vényeket is lehet olyanná alakí-
tani, hogy a nevükben történ-
hessen meg ugyanaz, ez azon-
ban egy hosszú folyamat ered-
ménye. Sheila Fitzpatrick arra
bukkant, hogy Gorkij, tehát
egy elit értelmiségi volt az, aki
ellenezte, hogy az embereket
„kritikára buzdítsák”, mond-
ván: „ez a külföld elôtt lejáratja
az országot”, és Sztálin nevezte
„a hozzá nem értés lényegi
kontrolljának” a bírálatot. Más
kérdés, hogy bírálat címén vé-
gül is mi hangozhatott el – de
a húszas években még nem volt
eldöntött dolog, hogy a „csak
hódolat illet meg” gyakorlata
váljék egyeduralkodóvá. A
kincstári antisztálinizmus és
ennek a kötetnek a szemlélete
közti  különbséget leginkább
azon a tanulmányon lehet
szemléltetni, melyben  a sztáli-
ni „tömeghadmûveletek” me-
chanizmusát elemzi J. Arch
Getty. „A bolsevikok paranoiá-
ja odáig fokozódott, hogy tö-
megterrort indítottak, nehogy
kicsússzon a kezükbôl a vidék”
– hangzik az egyik tétele. Más-
részt néhány tömegterror rész-
leteinek elemzése arra a megál-
lapításra készteti, miszerint „a

kampányokat szabadjára en-
gedték, de nem tartották kéz-
ben, és léven súlyos és direkt
eszközök, legalább annyi kárt
okoztak a racionális politikai
döntések tervezésének és Sztá-
lin hatalmának, mint amennyi
hasznot végrehajtásuk eredmé-
nyezett”. Amit Getty állít, még
szörnyûbb, mint amit eddig
gondoltunk: az eleve rosszat
akaró, de tervszerû zsarnokság-
nál sokkal kártékonyabb a poli-
tikai elôrelátás nélküli, ad hoc
diktatúra.  Ilyen felvezetés után
mondja ki, hogy „a szovjet ál-
lam modernizációja”, ami – ne
feledjük! – ezeknek az éveknek
a legnagyobb tétje volt, nem
történt meg, és többek közt az
ilyen helyzetek miatt nem tör-
tént meg. E szemléletmód tár-
gyilagosságát abban látom,
hogy  számára minden mással
szemben prioritása van annak a
ténynek, miszerint Oroszor-
szág modernizációjáért zajlott
le minden, ami lezajlott, ez a
cél pedig elég monumentális
volt ahhoz, hogy sok mindent
– de nem mindent! – megma-
gyarázhatóvá és tudomásul ve-
hetôvé tegyen. A sztálinizmus
legnagyobb bûne épp ezért
nem más, mint az, hogy elsza-
lasztotta ezt az esélyt és magát
a célt is kompromittálta.  

Szerencsére nemcsak a teore-
tikus írásokból, de a dokumen-
tumokból is ez derül ki, még-
hozzá  revelációszerûen. A Pa-
rasztújság szerkesztôségébe ér-
kezett levelek némelyike egy
olyan közhangulatról árulko-
dik, melynek nyomását szokás
kihagyni a számításból: az
egyik például kikéri magának,
hogy az ország a Szovjet Szoci-
alista Köztársaságok Szövetsé-
ge nevet viselje, holott igazából
a Szovjet Kapitalista Köztársa-
ságok Szövetségének kéne hív-
ni. Egy Bondarenkó nevû falu-
si tudósító azt látja 1928-ban,
hogy: „Van itt minden, kivéve
a szocializmust, amelyrôl ná-
lunk csak tirádákat zengenek,
de a gyakorlatban egyáltalán
nem érvényesül”. Nem mint
extremitásokat idéztem épp
ezeket a véleményeket: érzéke-
nyen jelzik, hogy a sztálinista
gyakorlat „balról” is fôképp elé-
gedetlenséget váltott ki. A Sztá-
lin–Solohov levelezés tanúsága

nem kevésbé rendhagyó: kide-
rül például, hogy az író ellen a
Csendes Don „ellopásának”
vádját már az ellene indított
hajtóvadászat idején, a harmin-
cas években is hangoztatták s
az sem érdektelen, hogy kik: az
NKVD felbérelt provokátorai
és hamis tanúi,  akik azért pró-
bálták félreállítani Solohovot,
mert (a késôbbi vádak szerint
bûnösen „megalkuvó”) író a
helyi párthatalmasságok disz-
nóságairól kisregény terjedel-
mû és írói erejét fényesen bizo-
nyító levelekben tájékoztatta
Sztálint. Vjosenszkaja sztanyí-
ca „urai” persze nem tûrték
mindezt szó nélkül, s elérték,
hogy bár Sztálin magát Solo-
hovot megvédte a személyi
vegzatúráktól, a parasztok nyo-
morát, kiszolgáltatottságát
ecsetelô beszámolóira csak
annyit válaszolt, hogy azok az
író „egyoldalú szemléletét”
mutatják... Ízelítôt kapunk
Sztálin „családi” leveleibôl is –
és némi elégtétellel vesszük tu-
domásul, hogy nincs semmifé-
le szakadék a közéleti- meg a
privát–Sztálin között. Aho-
gyan elhessegette magától a So-
lohov-levelekbôl áradó keserû
igazságokat, éppúgy nem ér-
deklik a Vaszilij fiával kapcsola-
tos konkrétumok s amikor le-
velet kap a fiú Martisin nevû
tanárától, a válasza így hang-
zik: „Sajnos, nincs idôm Vaszi-
lijjal bajlódni, de megígérem,
hogy idônként elkapom a
frakkját”. 

Ettôl a mondattól aztán egy-
szeriben más értelmet nyer az
ötvenes évek „Sztálin apánk”
szlogenje is. A sztálinista hét-
köznapok polgára a maga bô-
rén tapasztalhatta, hogy
„Apánk” nem bajlódik azzal,
valójában mi is van velünk, de
idônként – ettôl függetlenül -
elkapta a frakkunkat.  

A sztálinizmus hétköznapjai
(Szerkesztette Krausz Tamás)
Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp.,
2003. 615 oldal

O L V A S Ó S Z E M Ü V E G

Se leleplezés, se apológia
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– Ha T.O.Teas regényeinek címét nézem: Gyilkosság
négy lépésben, Gyilkosság lapzárta után, Gyilkosság
vízum nélkül, vagy Öld, ahol éred, Öld meg puszta
kézzel – feltûnik, hogy szinte mindegyik a küzdô-
sportokra utal, olvasásuk után pedig ez bizonyossággá
is válik. Azt lehetne mondani, Ön a hazai „karateiro-
dalom” megteremtôje. Az embert óhatatlanul érdekel-
ni kezdi, vajon maga a szerzô csak ír a karatéról (s
miért épp errôl a számos más küzdôsport közül), vagy
képes a gyakorlatban alkalmazni is? Volt-e már olyan
helyzetben, amikor jól jött, vagy jól jött volna a karate-
tudás?

– Ilyenkor szoktak az emberek némi érezhetô
álszerénységgel különbözô hôstetteikrôl beszá-
molni. Az egész valahol ellenszenves és hazug,
még ha a történet igaz is. Mindenkinél van jobb,
erôsebb, legföljebb nem találkozott még vele.
Hadd kerüljem ki ezt a csapdát. Nem hiszem,
hogy a könyveim egy kicsit is jobbak lettek attól,
ha valahol megfékeztem egy garázdát, vagy
rosszabbak, ha nem. Számomra a karate amúgy
sem a verekedésrôl szólt, hanem valami másról,
az energia mozgatásáról, akaratról, önuralomról,
barátokról... Amikor én kezdtem, ez amolyan
értelmiségi buli volt. Viszont a harcmûvészetben
tanult stratégia – ha valaki látja az összefüg-
géseket – az élet bármely területén alkalmazható.
Ha így nézzük, naponta használom a tanultakat. 

– Bûnügyi regényei egyik csoportjának, ahogy ezt a
mûfaj klasszikusainál megszoktuk, van állandó hôse.
Az ön Poirot-ja, vagy Maigret-je Albert Lelac felü-
gyelô, aki az eszét, logikáját legalább olyan sikerrel
használja, mint az ökleit. Honnan meríti Lelac felü-
gyelô eseteit? Újsághírek, tudósítások adják az alapját,
vagy kizárólag a fantáziájából dolgozik?

– Soha nem érdekeltek a megtörtént bûnü-
gyek. Ha ilyesmi izgat, akkor bûnügyi riportot
írok, és nem regényeket. A krimit nálunk
valamiért a bûnnel asszociálják, ami úgy, ahogy
van: tévedés, a mûfaj félremagyarázása. A bûnü-
gyi regény egyszerûen olyan regény, ahol egy
bûntény felkavarja az élet mindennapos menetét
és a hôsöket a megszokottól eltérô helyzetek elé
állítja. Van író, akit ebbôl az extrém helyzetek
érdekelnek, és van író, akit inkább hôsének
viselkedése. Milyen jó krimit írt Dosztojevszkij a
hôse reakciójából!

– Bûnügyi történetei közül némiképp ’kilóg’ a Bécsi
keringô – címû, amely nem Nyugat-Európában,
Amerikában vagy a Távol-Keleten, hanem a
Monarchiában, 1914-ben, közvetlenül az elsô
világháború elôtt játszódik. Ez a történelmi fikció nem
igazán, vagy nem teljesen krimi – részletei, figuráinak
jelleme arra vall, hogy korrajzához Ön alapos elô-
tanulmányokat végzett. Miért látta jobbnak ezt is
T.O.Teas nevén megjelentetni, amikor bátran lehetett
volna már Tótisz András regénye?

– Lehetett volna Tótisz András regénye, sokáig
gondolkodtam rajta, hogy milyen néven jelen-
jen meg. Prózai eladási szempontok döntöttek;
a T.O. Teas jól bevezetett márkanév volt. De
pórul is jártam. Nem tettem jót az írói nevem-
nek ezzel a könyvvel, sok olvasót eltántorított
tôlem. Nem mintha rosszabb lenne a többinél,
sôt, talán jobb is, mindenesetre más. 

– Az 1986-ban debütáló, sikeres T.O.Teas után
2OO3-ban színre lép Tótisz András író is: az Ulpius
Ház kiadó idén jelenteti meg elsô kötetét A másik világ
legendája címmel, melyben egy kisregény és néhány
novella található. Azt jelenti ez a változás, hogy
mostantól csak Tótisz András létezik és T.O.Teas befe-
jezte pályafutását?

– Nem tudhatom. Csak azt tudom, hogy
mindig azt írtam, amihez kedvem volt.
Mûfordítóként az ember nem válogat. Pénzért
szeret. De az írás a szerelemrôl szól. Azért írtam
krimit, kalandregényt, mert ahhoz volt kedvem,
egy olyan társadalomban, amelyik ezt nem be-
csülte. Aztán egyre jobban megrajzoltam a
hôseimet, egyre inkább az életükre koncentrál-
tam, még ha ezzel szorgalmasan le is dolgoztam
a példányszámomat. Most pedig ezt a könyvet
kellett megírnom! De Tótisz András íróban, aki
komoly dolgokról szól és irodalmi babérokra
pályázik, maradt azért annyi T.O. Teasból, hogy
ne vájtfülû kevesekhez akarjon szólni öncélú
stiláris játékokkal. 

– Ahogy korábban a karate, most az ezoterika
határozza meg kötetének írásait. A mai Pesten élô
Figaró sorsa titokzatos módon összefonódik a le-
gendás Glandawwyn-beli Aldwyn Wangéval, egy
kisfiú képes belépni a festményekbe, egy interjút
készítô újságíró át- majd visszaváltozik a Rókává,

akit alanya, a nagy fegyvergyûjtô egykor, a
vadászaton lelôtt és így tovább. Reinkarnáció, gon-
dolatátvitel, csodák, titokzatos erôk – vajon Tótisz
Andrást csak az extrém témák, a rejtélyes figurák
érdeklik? Annak a Budapestnek, melyrôl oly szépen
vall kisregényében, hétköznapi figuráiról soha nem
is akar írni?

– Most meglepett. Én hétköznapi figurákról
írtam. Hétköznapi dolgokról. Ez nem ezoteri-
ka, hanem a mindennapi élet misztikuma. A
hölgy, aki nem tud megöregedni, valójában
vénasszony, de belül fiatal maradt. Az ember,
akit visszavisznek a múltba, újra-meg újra
elbukik. Figaro a saját belsô világát találja meg
a halálos veszélyben. Ez nem beavatottakhoz
szóló titkos tanítás, ami eredetileg az ezoterika
lenne, de nem is félmûvelt emberekhez szóló
félig igaz közhelyek sora, ami az ezoterika lett.
Ezek a történetek minden varázslatukkal együtt
is rólunk szólnak, a mi életünkrôl, az életünk
alapkérdéseirôl, mert az a bizonyos másik világ
bennünk van. 

– Nevét hiába kerestem a lexikonokban, de még a Ki
Kicsodában is, – sehol semmi nyomot nem találtam.
Vajon Ön az, aki ennyire rejtôzködik, hogy alakját –
csakúgy, mint kedvenc hôseiét – titokzatosságba
burkolja, vagy egyszerûen a hazai kulturális közélet
sznobságáról van szó, amely a szórakoztató irodalom
mûvelôirôl nem vesz tudomást?

– Nem rejtôzködöm. Szidhatnám a kulturális
közéletet, de ebben a sznobnak mondott ország-
ban teljesen természetes, hogy könnyûzenészek
komoly díjakat kapnak. Ez az irodalmi közélet
szemete, és a sznobság mellett bôven van benne
anyagi érdek is. Az ösztöndíjakból élô, utazó,
nyaraló írókat nyilván nem vonzza, hogy
többfelé kell osztani a tortát, és az a rohadék is
kapjon belôle, aki népszerû. Nem azt nézik hát,
hogy milyen könyvet ír, hanem azt, hogy
milyen mûfajban. Ehhez jön a valóban létezô
sznobizmus, és még inkább az egykori hazug
szocialista kultúrpolitika továbbélése a fejekben,
amely a krimit kapitalista mûfajként tûrte. Arról
gondoskodtak, hogy a szerzô ne kerüljön a
lexikonokba, hogy a honoráriuma kisebb legyen
százezer példány esetében, mint egy rossz költô
ötszáz példányos verseskötetéé. Titokban pedig
falták. Már kéziratban elolvasták. 

Írófaggató
Nádra Valér ia megkérdezte

Tótisz Andrást
TÓTISZ ANDRÁS (1950) író,
mûfordító Budapesten született. Volt
garázsmester, színházi díszletezô, közön-
ségszervezô, segédmunkás, kocsikísérô,
gépíró (az amerikai követség magazin-
jánál), reklámszakember és újságíró.
Munka mellett szerzett diplomát az ELTE
BTK történelem–népmûvelés szakán. Elsô
könyve T.O.Teas néven 1986-ban jelent
meg Öld meg puszta kézzel címmel, ezt
késôbb kiadták csehül illetve oroszul is.
Méregcsók címû regénye Amerikában is
megjelent a Boson Books online könyvki-
adónál. Egyik novelláját az Ellery Queen’s
Mystery Magazine az év legjobb krimi-
novelláit tartalmazó nemzetközi
antológiában hozta le. Hollywoodban
Shadow Kill címen film készült egyik
mûvébôl. Eddigi tizenhét regényén kívül
könyvet írt a karate történetérôl és a sport-
babonákról is.



15w w w. k o n y v 7 . h u

■ Jószerencsém a közelmúltban
– Szatmárnémeti, Adyendre
(vagyis Érmindszent), Szôdeme-
ter után – Kolozsvárra vitt. Egy
ideje irodalmi centrumként, bo-
hém- és diáktanyaként mûködik
itt a Cafe Bulgakov. Vágni lehet a
füstöt (mondhatni: még az udvar-
ban is), az egyetlen táplálék is az
italok sorából kerül ki (értsd: „fo-
lyékony kenyér”), de a hangulat, a
pezsgés mindenért kárpótol. Az
Erdélyi Magyar Írók Ligája – az
EMIL – könyvbemutatókat, elô-
adásokat szervez az elég kicsiny,
de összenyíló, barátságos helyisé-
gekben, vagy a fészeknyi pince-
klubban. A minap Fodor Sándorét
(ô az EMIL elnöke), aki hetven-
hat évének bölcsességével még
csak nem is siettette, hogy kezébe
vehesse válogatott novelláinak
gyûjteményét. A Mit gondol az
öreg pisztráng? Magyarországon
könyvheti újdonság lesz (PONT
Kiadó), így hát nem ildomos egy-
elôre elmondanom róla, hogy a
líraian jelentéses önéletrajzi törté-
netek javát, a címadó „dialogikus”
elbeszélést, a Tûzoltózenekar címû
pompás példázatot – hogyan
égessünk fel egy települést a ma-
gunk tûzoltás-rögeszméje érdeké-
ben, melynek ugyancsak martalé-
kává leszünk… – tartalmazva év-
tizedeket fog át, a „régi vágású”,
cselekményes-lineráris epikát kép-
viselve – de mert a könyvet a ro-
mániai PONTfix Kiadó (Sepsi-
szentgyörgy) is jegyzi, „odaátról”
ennyit mégis elújságolhattam.

A Cafe Bulgakov – és az EMIL –
elképzelhetetlen Orbán János Dé-
nes nélkül. A harmincadik életévét
nyáron betöltô író, költô, literátus
fenegyerek (és irodalomtörténész)
„kötetlen írások 1992–2003” alcí-
mû Teakönyve is frissiben hagyta
el a nyomdát. Mint Szôcs Noémi
Imola elôszavából kiderül, a 2000
óta visszahúzódóbb, erôgyûjtô
irodalmi létmódot folytató OJD
eddig általában kötetszerkesztési
okokból mellôzött versei, kispró-
zái, valamint kritikái, paródiái és
alig meghatározható játékos-ko-
moly textusai kerültek az igen
szép kiadványba (Irodalmi Jelen
Könyvek, Arad).

A 339 oldal alapszólama egyér-
telmûen a paródiáé, a parodiku-
mé. Az okos vegyesség a röpke esz-
tendôk során gyorsan és változato-
san teljesedô – és sokat vitatott –
eddigi életmû glosszájává teszi a
Teá…-t. Egyes részei csakis
szösszenetként értékelhetôk, má-
sok a nemzedéken belüli és a nem-
zedékek közötti párbeszéd színes,
gondolatgazdag, játékos szavú do-
kumentumai. Egyfelôl: „Csupa or,
/ csupa s, / csupa ly, /csupa a, /
csupa oly, / csupa tor, / csupa sor,
/ Orsolya” (Karafiáth Orsolyának,
naná ajánlással), másfelôl csapás
Demény Péter költôi fejére (1994-
ben), akit „mégsem kell kiebrudal-
ni az irodalomból” (naná, mon-
datja az azóta eltelt kilenc év).
Hozzászólás az elhíresedett
„transzközép irodalom” kérdéshez
– és a mûvekben jelentkezô szexus
hajdanvolt tabujának vizsgálata
cikkben, megszegése novellában
(Kilencvenhat). A legproblematiku-
sabb írás a Táncóra kezdô haldoklók-
nak, mely még Petri György és Or-
bán Ottó életében szedte ízekre
kései köteteiket, mentalitásukat és
szöveghelyeiket, ám most már – s
nem az oeuvre-ök befejezettsége
miatt – alighanem kegyeletsértô-
nek hangzik, vagy ha ezt a viszo-
nyulást kizárjuk, részben értetlen-
nek mutatkozik (OJD itt-ott elma-
rasztalja a brutalitás nyelviségét és
a tehetség-kihagyás okozta stiláris
ízléstelenséget, de a vétkektôl ô
sem mentes, sôt: alighanem keresi
a bûnre vezetô alkalmakat). Egé-
szében a Teakönyv: fordulópont-
kötet, lezár és nyilván nyit. Elmés-
sége és eredetisége gyengéiért is
kárpótol.

„Az UTUNK szilveszterkor ne-
vet váltott: / és ÜTÜNK lett! Ban-
dikó odavágott! / Lázadó tolla
volt, epébe mártott! / Féltek tôle!
Ô sose citerázott” – írja Isten molná-
ra címû, „húsvéti” verseskötete
frappáns négysoros portréinak
egyikében Takács Tibor – Bajor An-
dorról. A Bajor válogatott munká-
it felölelô sorozat II. köteteként a
kolozsvári Gloria az 1956 és 1984
közötti, decemberi (és néha januá-
ri) Ütünk-paródiákat sorakoztatta
föl. Ahol lehetett, a lap eredeti ka-

rikatúráit is újraelevenítették. Egy-
személyes groteszk irodalomtörté-
net került ki a szerzô tolla alól (a
közlô orgánum jellegébôl, mûkö-
désébôl fakadóan: sajtótörténet,
kor-, cenzúra- és politika-történet
is), ahogy az minden Karinthy-ori-
entációjú és egyéni zamatú ígyír-
tokti-tôl elvárható. (Talán csak Pás-
kándi Géza volt ebben a mûfajban
versenytársa Bajornak; bár találó
karinthkatúrákat – Timár György
szava – sokan írták, senki hozzájuk
fogható terjedelemben és átlag-
színvonalon).

A könyv nem mindenestül loka-
lizálódik a szûkebb pátriára.
Klasszikusok, anyaországiak, kül-
földiek, kitaláltak is megkaphatják
a magukét az önkritikát is ismerô,
sistergôen eszes – és nem sziporka-
hajhász – parodistától. Az idôben
hosszan elnyúló sorozat arra is rá-
világít, kit mikor miért volt érde-
mes kifigurázni. Az Ütünk önma-
gára is visszaüt az egyik ciklusban
a humor vesszejével.

A – többé-kevésbé – komoly Ba-
jor természetesen nem hiányozhat
a Lassított lónézés (Erdélyi magyar
elbeszélôk 1918–2000) címû anto-
lógiából, melyet finom szakérte-
lemmel, elképzelését tömören in-
dokolva Demény Péter állított össze.
A Kalota Könyvkiadó (Kolozsvár)
az ikerkötetet – Álmok szállodája
(Erdélyi magyar költôk 1918–
2000) – Balázs Imre József válogatá-
sában kapta. Míg az elôbbi igen jó
folyamatos olvasmánynak (sôt,
olykor regényesen egybeáll, vala-
miféle fiktív nagytörténetet illuzio-
nálva), az utóbbi inkább breviári-
um, nem egy évet, hanem nyolc
évtizedet átkaroló „Szép versek”. A
lírai gyûjtemény koncipiálójának
lehetett nehezebb az önkorlátozás,
hiszen az alkotói fellépés 1995 kö-
rüli rögzítésével és két-három önál-
ló kötet megkívánásával generációs
társai néhányát is ki kellett hagy-
nia. A két névsort – ha itt-ott indo-
kolt – nyilván végigvitatkozta-vé-
gigvitatkozza az erdélyi magyar li-
terátor és olvasói közvélemény. Fi-
gyelemkeltésül álljon itt: a prózis-
ták íve Bánffy Miklós, Kós Károly,
Karácsony Benô textusaitól Sütô
András, Fodor Sándor, Bálint Ti-
bor, Páskándi Géza elbeszélésein át
György Attiláig, Papp Sándor Zsig-
mondig, Orbán János Dénesig tart.
A lírikusok regiszterének élén
Tompa László, Áprily Lajos, ben-
ne – újrafelfedezésként is – Becski

Andor, Becski Irén, aztán termé-
szetesen Dsida Jenô, Jékely Zoltán,
majd Kányádi Sándor, Lászlóffy
Aladár, Szilágyi Domokos, az ifjú-
ság képviseletében például Sántha
Attila, Jánk Károly, Demény, OJD,
László Noémi.

A Kalligram (Pozsony) gyors egy-
másutánban négy monográfiát is
kihozott a Tegnap és Ma sorozat-
ban. Szilágyi Zsófia Ferdinandy
Györgyöt és munkásságát bemuta-
tó könyve szakszerûségével és ér-
zékenységével tûnik ki, noha he-
lyenként tudálékoskodó és követ-
kezetlen (mi van a nem magyarul
írt mûvekkel?!), s – igaz, mindkét
esetben elfogult vagyok, gödöllôi
lévén és fradista – talán nem a sú-
lya szerint kezeli az író Gödöllô-
és Ferencváros (FTC-) élményét.
A személyes sors szöveggé alakítása
azonban e lehetséges súlypont-kü-
lönbségektôl függetlenül szemléle-
tesen jelenik meg a kötetben, mely
Ferdinandy írói útjának specifikus-
ságára és „egzotikumára” is képes
reflektálni. A fényképek a szokot-
tan rossz minôségûek, felidézô és
hangulati erejük mégis indokolja
kinyomtatásukat.

Ugyancsak a Kalligramnál Zsadá-
nyi Edit A csend retorikája címen je-
lentkezett kötettel (a Tegnap és Ma
számára ô a Krasznahorkai László-
pályaképet írta). Kihagyásalakzatok
vizsgálata huszadik századi regények-
ben: igen érdekes, a nem szakem-
ber olvasó által is átélhetô a tárgy
(a …: a három pont szerepe, a szö-
vegkép üres helyei, a szereplôi el-
hallgatás stb.). Az Összegzés elôzé-
kenyen segít a megértésben, „a
hallgatás általi kimondás” proble-
matikusságának átértésében, a
nyelvi önreflexió feldolgozásában.

Az ok- és célszerûen választott
szövegpéldákat, Kosztolányi De-
zsô, Virginia Woolf, Carson
McCullers és mások mûveinek
részleteit és az elemzést is szívesen
fogadja az ember. E csöndes és ta-
karékos, elegáns kis könyvnek
azonban tán nem ártott volna még
több citátum, példa, s vannak
olyan epikai alkotások (így a ha-
gyományos, és a magas irodalom-
ba átemelt detektívregény), ame-
lyek jelentôsebb helyet kérnének
maguknak. S vannak életmûvek –
nálunk: Tersánszky Józsi Jenôé –,
amelyek egyediségükkel, fifikájuk-
kal, de még „írói csalásnak” tetszô
csalafintaságukkal is gyarapíthat-
nák az itt elmondottakat.

A szomszéd kertje

S Z E M M A G A S S Á G B A N

fé lcédu lá i
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Libri sikerlista
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A Libri üzlethálózatban regisztrált vásárlások számítógépes összesítése alapján

SZÉPIRODALOM

1. Kertész Imre:
Sorstalanság

Magvetô Könyvkiadó

2. Szabó Magda:
Für Elise

Európa Könyvkiadó

3. Eco, Umberto:
Baudolino

Európa Könyvkiadó

4. Cunningham,
Michael:
Az órák

Ulpius-Ház
Könyvkiadó

5. Márai Sándor:
A gyertyák csonkig

égnek
Helikon Kiadó

6. Parsons, Tony:
Férj és feleség

Európa Könyvkiadó

7. Rakovszky Zsuzsa:
A kígyó árnyéka

Magvetô Könyvkiadó

8. Harris, Joanne:
Szederbor

Ulpius-Ház
Könyvkiadó

9. Janikovszky Éva:
Ráadás

Móra Ferenc
Könyvkiadó

10. Rácz Zsuzsa:
Állítsátok meg
Terézanyut!

Bestline Kiadó

ISMERETTERJESZTÔ

1. Stahl Judit:
Enni jó!

Park Könyvkiadó

2. Hofi Géza élete
és pályafutása

Hungaroton Kiadó

3. Oliver, Jamie:
…és egyszerûen csak

fôzz!
Park Könyvkiadó

4. Illig, Heribert:
Kitalált középkor

All-Print Könyvkiadó

5. Chabrecsek Terézia:
Tojásfestés 1.
Lázi Kiadó

6. Dr. Oetker:
Wok

Grafo Könyvkiadó

7. Fox, Michael:
Szerencsés ember

Geopen Könyvkiadó

8. Horváth Ilona:
Szakácskönyv
Vince Kiadó

9. Hawking, Stephen:
A világegyetem

dióhéjban
Akkord Kiadó

10. Balogh Béla:
A végsô valóság

Bioenergetic Kiadó

GYERMEK, IFJÚSÁGI

1. Húsvétváró-kifestô
Alexandra Kiadó

2. Janikovszky Éva:
Ájlávjú

Móra Ferenc
Könyvkiadó

3. Miler, Zdenek –
Doskocilová, Hana:
Hogyan gyógyította

meg a vakond
a kisegeret

Móra Ferenc
Könyvkiadó

4. Wilson, Jaqueline:
Szerelmes lányok
Animus Kiadó

5. L’engle, Madeleine:
Szélvarázs

Animus Kiadó

6. József Attila:
Altató

Pro Junior Kiadó

7. Nyírô Erzsébet:
Húsvéti ajándék
Alexandra Kiadó

8. Szutyejev,
Vlagyimir:

Vidám mesék 
Móra Ferenc
Könyvkiadó

9. Húsvéti díszek
papírból

Holló és Társa Kiadó

10. Brezina, Thomas:
Az a boszorkányos

szerelem!
Egmont-Hungary Kft.

Szépirodalom:
1. Rakovszky Zsuzsa: A kígyó árnyéka Magvetô Kiadó
2. Szabó Magda: Für Elise Európa Könyvkiadó
3. Eco, Umberto: Baudolino Európa Könyvkiadó
4. Dolák-Saly Róbert: Madáretetô Európa Könyvkiadó
5. Malota László: A gyalázatosak szentélye Dee-Sign Kiadó
6. Kertész Imre: Sorstalanság Magvetô Kiadó
7. Márai Sándor: Füves könyv Helikon Kiadó
8. Durell, Gerald: A halak jelleme Európa Könyvkiadó
9. Cunningham, Michael: Az órák Ulpius-Ház 

10. Austen, Jane: Büszkeség és balítélet Magyar Könyvklub

Ismeretterjesztô:
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■ A költô szerelmes szívvel simul hozzá,
a geológus holocént emleget, más azt
sejteti: egy szakaszán az Ôs-Duna elha-
gyott medrét örökölte. A kisdiák Petôfit
idézi, a horgásznak a legutóbbi nagy fo-
gás jut eszébe, a folklórkutatónak... –
ne soroljuk tovább. A Tisza mindenki-
nek jelent valamit. Mindenkinek mást.

Nyelvünk is milyen gazdagon él e fo-
lyó emlegetésével! Amibôl sok van – a
Dunán inneniek szavajárásával – Tiszát
lehet rekeszteni. Ha valami sokára kö-
vetkezik be, akkor sok víz lefolyik addig
a Tiszán. Tiszának megy, aki vízbe öli
magát, s bizony gyors, könnyû a halá-
la, mert a Tiszának nincs gerendája. Aki
nem él lehetôségeivel: elvezették a Ti-
szára, mégis szomjasan jött vissza. 

Népmesei nagyotmondók állítják az
egyszer volt, hol nem volt szinonimája-
ként: Duna, Tisza zsákban volt, vagy
akkor még szántották a Tiszát. Magyar
szólásgyûjteményben bukkantunk rá
az idôhatározó kifejezésre: akkor még
a Tisza felfelé folyt, más változatban:
még akkor a Maros sem folyt a Tiszá-
ba. Az egy bolond százat csinál tiszai
módozata: ha egy ökör nekiveti magát
a Tiszának, a többi is utána úszik.

A bûnös visszaesôrôl azt mondja a ké-
pes beszéd, hogy amelyik kutya egyszer
átúszta a Tiszát, megteszi máskor is. A
honvágytól szenvedôrôl: ki a Tisza vizét
issza, vágyik annak szíve vissza. Ünne-
peltet köszöntünk így: isten éltesse so-
káig, míg a Tisza ki nem szárad bokáig.
Találós kérdésért sem kell messzire
menni: mi megy át a Tiszán csont nél-
kül? A pióca. Árnyék nélkül? A kiáltás.

Nyelvünk igei képgazdagságára vall,
hogy a Tisza nôl, legel, kifekszik, ami-
kor árad; s fogy, ha apad. 

Nehéz egy korttyal az egész Tiszát be-
nyelni; már nem búsul, mint a Tiszába
halt ember; zavaros (mély), mint a Tisza
– íme még néhány nyelvi lelemény a fo-
lyóval kapcsolatban. (E kötet késôbbi,
idegen nyelvi változatainak fordítói
alighanem úgy szeretik majd ezt a
részt, mint tiszahátiak az árvizet...)

A leginkább magyar folyónak tartott
Tisza ôstörténetét most hosszan nem
taglalván, „alig” kétszázezer évet
ugorjunk vissza az idôbe! Akkortájt az
Alföld süllyedékébe érkezô, s medrüket
szertelenül változtató folyók hordalék-
kúpok, mellékágak, öblösödések kusza
rendszerét építették ki. Így volt ez a Ti-
szával is, mely – százezer évvel közelít-

ve a mához a krónikában – vízrendsze-
rét folyton tágítva-szûkítve, lényegé-
ben rátalált mai vonulatára. Igaz, ak-
kortájt a mai Szentes környéki süllye-
dékbe szállította vizét és hordalékát. 

A Tisza olyannyira fôutcája az Alföld-
nek, hogy már a legutóbbi jégkorsza-
kot követô felmelegedéskor e fôutca
mentén jöttek az ország mai területére
az elsô földmûvelôk – a tôlünk délre
zajló gazdasági folyamatok vívmányait,
a növénytermesztést, az állattenyész-
tést hozva magukkal. 

Közép-Európa ôslakói tôlük vették át
a termelôgazdálkodás  tudományát.
Sok településüknek bukkantak nyomá-
ra a régészek, akik e népet – elsô fellelt
falvaik földrajzi helyérôl – Körös-kultú-
rának nevezik. Ez azonban nem jelent
kizárólagosságot: e nép a Tisza mentén
húzódott egyre északabbra, egészen a
mai Szatmár határáig.

A folyó áradásai, medrét folytonosan
építô-romboló erôfeszítései állandóan
változtatták a partjait kísérô táj arcula-
tát, s ebbe a szüntelen átalakulásba a
megelôzô évezredek alatti erôtlen pró-
bálkozások után erôteljesebben két év-
százada szól bele az ember. Szussza-
násnyi idô ez a természeti erôk mun-
kálkodásához képest, hatását tekintve
azonban legalább annyira számottevô. 

A TISZA EREDETE
Meg volt már teremtve az egész világ,
megvoltak a hegyek, völgyek, kisebb és
nagyobb folyók, csak még a Tisza állott
az Úr zsámolyánál.

– Hát teveled mit csináljak, szegény
fejeddel? – kérdi az Úristen.

– Csak bízd rám, atyám – mondja Jé-
zus Krisztus –, majd eligazítom én!

Azzal Jézus elôvett egy aranyos ekét,
elébe fogott egy szamarat, s azt mondja
a Tiszának, hogy menjen utána minde-
nütt a barázdában. Azután nekivetette
az ekét a földnek, szántotta a folyónak
az ágyat, az pedig ment mindenütt a
nyomában. Hanem szerteszéjjel igen sok
cötkény, szamárkóró volt mindenfelé, a
szamár pedig éhes is volt, meg amint
tudjuk, nagyon szereti a cötkényt: egyik-
hez is hozzákapott, a másikhoz is, s nem
haladt egyenesen, hanem ide-oda rán-
gatta az ekét. Azért olyan girbe-gurba,
csivirgôs-csavargós  a Tisza folyása. 

(Tóth Béla gyûjtése nyomán)

A folyó eredetérôl szóló népmonda ki-
térôjével máris a kellôs közepébe ér-
tünk a Tisza bemutatásának: a kanyar-
góssága után lássuk másik jellegzetes
tulajdonsága, a „szôkesége” magya-
rázatát – immár nem a népi fantáziá-
hoz, hanem a tudományhoz fordulva
segítségért.
„A Szôke Tisza nevét valószínûleg
szürkés színe miatt nyerte. A Tisza
ugyanis a Kárpát-medence többi nagy
folyójához képest viszonylag igen sok
finomszemû, lebegtetett agyagos
hordalékot szállít, amely szôkének
idealizálható szürkés színt kölcsönöz
a vizének”. (Bogárdi János) Ugyan a
meredek hegyi lejtôkrôl elmosott,
durvább anyagok lerakódnak a síkság
peremén (ezért kavicsosak a felsô-ti-
szai strandok), de a finomabb szem-
cséket tovább úsztatja a víz. Az isza-
posság okozza tehát a szôkeséget.
Gondoljuk csak el: a Tisza évente 15
millió tonna iszapot visz kísérôként a
Dunába! Hja, könnyû úgy, hogy meg-
születése pillanatától – még ma is
csaknem ezer kilométeren át – min-
dent magához vonz, magába olvaszt,
magával hurcol a Tisza...

Fogyasztói ára: 3595 Ft
WellPRess Kiadó Kft.
3527 Miskolc, Bajcsy-Zs. u. 15.
Telefon: 46/501669
Email: ertekesites@vendegvaro.hu
webáruház: www.vendegvaro.hu
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VendégVáró Tisza

Bemutatjuk az Alföld vízi „fôutcáját”
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Költô, álruha nélkül
„Rögeszméim körül holtig kerengek” – olvasom Simor András
új kötetének  Férfiarckép címû versében. Mi lehet ez a rögesz-
me? „Baloldalt nagyobb a szívem, erre vagyok büszke” – felel rá
egy másik vers. Lám, ebben a mindent – ha kell, ha nem – ki-
cserélô világban akad egy ember, aki  a „légy hû önmagadhoz”
eszményét komolyan veszi. De hát azt jelentené ez, hogy Simor,
aki csaknem öt évtizede publikál verseket, ugyanolyan költô ma-
radt, mint amilyen az ötvenes években volt? Paradox módon ép-
pen nem, mert bár mindig is nagy elôszeretettel bújt mások bô-
rébe, tehát sok áttétellel, közismert történelmi és irodalmi szere-
pek mögé rejtôzve mondta el önmagát, és a dolgok felszínét néz-
ve ez most is így van, új  kötetének olvasása közben mégis az az
alapvetô élményünk, hogy tökéletesen mássá lett. Sôt, ha azt ír-
ja egyik versében, hogy „elkopott az álruhám”, ezt is készséggel
elhisszük neki, pedig hát mit látunk:  egy stilárisan és históriai-
lag tökéletesre sikerült mimikri keretében „továbbépíti” Hübele
Balázst, az ô verseit írja, máskor pedig „Én, Hephaisztosz, a sán-
ta proletár” szólal meg, akire az „istenváltással” járó piszkos
munkát bíznák. És még sincs kételyünk afelôl, pillanatnyi sem,
hogy aki a versekben megszólal, nem a ritka (de tudatos) anakro-
nizmusok, nem a politikai alluziók miatt kortársunk. Az fegyve-
rez le, hogy Simor éppen e szerepekben képes levetkôzni min-
denféle költôi pózt, az érzésnek és indulatnak azt a (korábban
néha zavaró) többletét, amely már nem tûnt feltétlenül belülrôl
fakadónak, inkább roppant tiszteletre méltó és rokonszenves, de
mégiscsak megfelelni akarás volt egy külsô elvárásnak, egy esz-
ményített festett képnek. E mostani versekbôl mindez eltûnt.
Mintha  amilyen az adjonisten, olyan a fogadjisten-alapon im-
már csak azt és csak úgy közölné, ami valóban személyisége leg-
bensôbb tartományaiból származik. S ezért van, hogy ezek a ke-
serû, dühös, kiábrándult, és vad opuszok mégis földerítik olva-
sójukat. Mert lehet, hogy a költô, mint privát ember, didereg az
elkopott, levetett álruhái nélkül, de verseinek feltétlenül jót tett,
hogy ki kellett bújnia belôlük.

ny.
Simor András: Ez vagyok én
Z-füzetek/93. Bp. 2002, 70 oldal, 250 Ft

Szép szomorú szerelem
Az Országos Ideg- és Elmegyógyintézetben az egyik ápoltat Te-
metônek hívják. Olyan benyomást kelt, mintha hiányozna a
homloka, mióta az intézetbe került, egy szót se szólt még. Herná-
di Gyula hôse, G… bukása rámutat arra, hogy a szorongás és a fé-
lelem a legváratlanabb pillanatokban támad fel az emberekben,
talán éppen akkor, mikor boldogan azonosulnak a másikkal. 

Az ötvenes években játszódó történet központi férfialakja, G…
a szemrevaló nôket leszámítva, minden és mindenki iránt kö-
zömbös, konzervgyárban dolgozik. Az üzemben, kollégája sza-
vai hívják fel figyelmét a szemrevaló H…-nére, akirôl elterjedt,
hogy senkivel nem áll szóba közvetlen környezetében. A férfi
sokadik hiábavaló próbálkozása után az asszony beleegyezik,
hogy találkozzanak egy újpesti kerthelyiségben. Iszogatnak, sé-
tálnak, felszabadultan hevernek egymás mellett a vízparton. A
nô tudatja vele, nem találkozhatnak többé. Befolyásos szeretôje
van, egy féltékeny százados, aki lakást szerzett neki. Szeretne
szakítani vele, de retteg tôle. Jelenleg kórházban fekszik, de min-
den lépésérôl tud, figyelteti. A nô mégis felmegy a férfi albérle-
ti lakására. Nála tölti az éjszakát.

Az asszony görcsös félelme csökken, mert növekszik a fizi-
kai távolság közte és a meggyûlölt százados között. Busszal
utazik G... társaságában Mátraszentimrére. A félelem helyét
lassan átveszi a szerelem, G… történet elején mutatott teljes
közönye is véget ér. Tervezik a közös jövôt, megállapodnak,
hogy egyikük fizetését félreteszik lakásra.  Az újabb szerelmes
éjszaka után azonban G… három férfit talál szobájukban. Az
asszonyért jöttek. A férfit megverik, majd magára hagyják. Bu-
dapesten elsô útja H…-né lakására vezet, az emeleten már vár-
nak rá ugyanazok a verôemberek.  Addig ütik, míg el nem ve-
szíti az eszméletét. Még aznap este újra kezelésbe veszik az
udvaron, azzal az ürüggyel csalják le otthonából, hogy az asz-
szony beszélni kíván vele. Utoljára a gyógyíthatatlan elmebe-
tegek között találkozunk vele.

A férfi múltjáról, mindenekelôtt az orosz hadifogságban töl-
tött éveirôl, sokat tudunk. Gondolattársításai idônként erô-
teljesen kötôdnek a krími élményekhez. Érdekes, hogy G…
fogsággal kapcsolatos emlékei nem feltétlenül a rettegésrôl és
a megaláztatásokról szólnak, inkább a létezés abszurditását
érzékeltetik.  Úgy tûnik, mintha G… szívesebben gondolna a
múlt gyötrelmeire, mint a jelen megoldásra váró válságára.
Tulajdonképpen attól a perctôl életveszélyben van, hogy ki-
kezd az asszonnyal. A G… miatt elhagyott százados arctalan
fantom. G… szerelme miatt ütközik a politikai terrort jelké-
pezô százados verôlegényeivel. Csak a kedvesét mentené,
mégis az egész terrorra épülô rendszer ellen lázad az a férfi,
aki a regény elején közömbösen nézegeti irodájában Rákosi
és Sztálin arcképét.

A kisregény keletkezésének éve 1957, több fejezete megje-
lent önálló novellaként a hetvenes években, Az ég bútorai cí-
mû válogatásban. A Kiáltás és kiáltást csak 1981-ben adták ki
elôször.

B. L.
Hernádi Gyula: Kiáltás és kiáltás
Kairosz Kiadó, 194 oldal, 1980 Ft

A keresés könyve
’80-as évek. Lengyelország. Politikai és
társadalmi változások. Összeomlott a
rendszer biztonságába és életképessé-
gébe vetett hit. Repedések keletkeztek.
Az új életlehetôséget és életminôséget
elsôsorban a fiatal értelmiségiek isme-
rik fel. Az ellentmondások között
szenvedélyesen keresik a megfogható
és megtartható bizonyosságot, a
szilárd erôt, amely túlemeli ôket az in-
goványon.

Keresnek valamit, ami valóság. Ke-
resnek valamit, ami tény. Keresnek valamit, ami érték. 

Új értékrend alapján akarnak dolgozni.
A fiatal amerikai filmrendezô, az Angol, ebbe a forrongó or-

szágba érkezik. Filmet akar készíteni az országról, annak vál-
tozásairól. Eleinte értetlenül szemléli a reformokért küzdô fi-
atalokat.

Hamarosan ô is találkozik az erôszakrendszer kíméletlenségé-
vel, az idegenekkel szembeni elutasítással. A bizonytalanságot
nem érti, de látja, hogy az itt élô barátai sem értik, ôk is tanács-
talanok. Nem tudják megvívni a harcukat az új életminôségért,
az új rendszerért. Látja, hogy mindnyájan elmenekülnek. Az

Magyar irodalom

Külföldi irodalom

K Ö N Y V K I L Á T Ó
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„Újvilágban”, Amerikában keresik a boldogulást. De New York-
ban gyökértelenek. Rádöbbennek, hogy álmaikat nem idegen vi-
lágban kell keresniük. Visszatérnek. Lengyelországban akkor
már lezajlott a rendszerváltás. Az értékek kiteljesedését már nem
gátolják. De az emberi élet nehezen változik. Minden változás
gyötrelemmel jár.

Az Angol most már elkészíti tervezett filmjét. Megörökíti az
utókornak ezt az izgalmas korszakot.

Rajnai András
Piotr Siemon: Éjszakai piknik
Európa Könyvkiadó, Budapest, 2002, 360 oldal, 1800 Ft

Szánk szegletében a mosoly
Tevje, amikor a magyar olvasó megis-
merte, vagyis 1958-ban, még Tóbiás
volt, alighanem azért, mert a pártálla-
mi kultúrpolitika álszemérmessége –
miközben már engedélyezte a 20. szá-
zad talán legnagyobb zsidó prózaíró-
jának megjelentetését – azért titkolni
is szerette volna, hogy a szerzô is, hô-
sei is: zsidók. (Mint ahogy elképesztô
ma már az ebbôl a mûbôl készült, He-
gedûs a háztetôn címû musical hazai
históriája is: bemutatják, leveszik a
mûsorról, megint bemutatják, freneti-
kus a siker, de a sajtó utasításba kapja,
hogy ne nagyon foglalkozzon vele...)
Száz szónak is egy a vége: a tejesember
immár eredeti nevével, Tevjeként is
megérkezett hozzánk, méghozzá szép
és igényes külalakban. És nyilván
most is elbûvöl mindenkit, éppúgy,
ahogy a másik mû, az Énekek éneke is.
Sólem Aléchem ugyanis tudott vala-
mit, amit még a nálánál nagyobbak is
csak ritkán: figuráit úgy szeretteti meg,
hogy nem idealizálja, hanem gyöngéd
iróniával mutatja be ôket, kapzsisá-
guk, ravaszkodásaik, gyávaságuk sem titok, csakhogy az író azt
mondja: ezzel együtt szeretetre méltóak, és nem rosszabbak, de
nem is jobbak, mint bárki más a földön. A cári Oroszország el-
esettjei, akik még pogromokat, vérvád-pert is átélnek a század el-
sô évtizedében, mégis teli vannak belsô sugárzással, életkedvvel,
földhözragadt mivoltukból is fel-felragyogó poézissal. Sólem
Aléchem nem sajnáltatja ôket, csak bárki számára átélhetôvé te-
szi a sorsukat: ábrázolóereje szinte rákényszerít az empátiára,
amire bizony még manapság is nagy szükségük van az „anatov-
kaiaknak”. A mosoly meg (ennyi küszködés meg szenvedés lát-
tán is) olvasás közben valahogy állandósul a szánk szegletében.

-es -ás
Sólem Aléchem: Tevje, a tejesember 210 oldal, 1570 Ft
Énekek éneke 107 oldal, 1370 Ft. Tericum Kiadó

Marco Polo nyomában
Megjelent egy fotóalbum, amely sokat ígérô, mégis igen egy-
szerû címet visel: MARCO POLO. És akár hiszik, akár nem,
az album teljesíti, amit a cím ígér. Marco Polo ázsiai utazásá-

nak történetérôl a kötet elsô fe-
jezetében elmond minden fon-
tosat, aztán pedig a Velencétôl
Kínáig tartó hosszú utazás min-
den állomását végigjárja és bá-
mulatos képekben örökíti meg
az ott föllelhetô mai állapoto-
kat. Amelyekben az a legkülö-
nösebb, hogy szinte mindenütt
tökéletesen megegyeznek a
Marco Polo által leírtakkal.
Ezekkel a megdöbbentô egyezésekkel a szerzô, a japán Mi-
chael Yamashita igen meggyôzôen bizonyítja, hogy a velen-
cei kereskedô valóban járt Kínában, nem pedig a genovai bör-
tönben fantáziálva alkotta meg útleírását, esetleg a rabtársai-
tól hallott történeteket használta fel a távoli birodalom leírá-
sához. Mostanában ugyanis gyakran hallhatók, olvashatók
ilyen állítások. Ahogy a nyugati világban divatba jött az utób-
bi évtizedekben Távol-Kelet, ismét érdeklôdés támadt Marco
Polo 700 éve készült útibeszámolója iránt és újra népszerûvé
váltak ezek a leírások. Ám mindjárt feltûntek a nyafogók, a
kötekedôk is, akik megpróbálták ezt az örömöt, Marco Polo
önfeledt olvasását elvenni az érdeklôdôktôl. Nos, bevallottan
ezt az élményt és bizonyosságot akarja visszaadni nekünk az
album szerzôje, a National Geographic japán fotográfusa.
Munkájával cáfolni kívánja a vádakat, visszaadni a szélhá-
mosnak nevezett olasz utazó becsületét, a koholmánynak ne-
vezett mû hitelét. Igen szép kötet anyaga született meg a
hosszú úton, és ismétlem, igencsak meggyôzô. És persze,
mindannyiunknak nagy kedvet csinál az utazáshoz.

Azt nem állítom, hogy aki végiglapozza az albumot, máris
útra kel és végigjárja a Velence – Anatólia – Perzsia – Belsô-
Ázsia – Kína – Délkelet-Ázsia – India, aztán ismét Kisázsia –
Velence útvonalat, de az biztos, hogy ezután vágyik majd rá.
Ha bárhol is sikerül legalább elérnie Marco Polo útvonalát,
boldogabb lesz ennek a könyvnek az ismeretében. Ha pedig
föl se áll karosszékébôl, hanem csak az albumot lapozza és –
mondjuk – hozzáolvassa még a Marco Polo utazásai címmel
magyarul több kiadást is megért útibeszámoló színes, szelle-
mes leírásait, azzal is nagyon jól jár: több hétre elegendô igen
kellemes programot talál magának.

Az album, mint egy képaláírásos mozi segíti a képzeletbe-
li utazást, a részletes Marco Polo-szöveg pedig megadja az
elmerülés, elmélyülés lehetôségét. A kínai Hang-csou váro-
sa például Marco Polo utazásainak talán leggyakrabban em-
legetett állomása, – a fotóalbum képeit nézegetve és aztán
az útibeszámolót olvasgatva, – olyan élénken, életszerûen
jelenik meg elôttünk, mint egy 700 évvel ezelôtt forgatott
filmen. És rengeteg megdöbbentô adatot ismerhetünk meg
a könyvekbôl. Én magam is Marco Polótól értesültem vala-
ha, hogy számításai szerint Hang-csou városának akkoriban
több mint kétmilliós volt a lakossága (Párizsé 200 ezer kö-
rül) és arról is, hogy Hang-csouban 12 ezer híd ívelt át a csa-
tornák felett, és hogy mintegy négyezer közfürdô mûködött
a városban. És ugyancsak megdöbbentôek Marco Polo leírá-
sai a 700 évvel ezelôtti kínai fôváros mérhetetlen gazdagsá-
gáról is. Ha ezeknek az adatoknak – ahogy Pesten mondják
– csak a fele igaz, akkor is olyan városban járunk, amilyen-
ben a korabeli Európában bizony nem járhattunk volna. (Az
újabb számítások szerint Marco Polo adatai többnyire helyt-
állóak, talán csak a hang-csoui hidak száma túlzott. Ám így
is kétségtelen, hogy az akkori világ legnagyobb városában
járt Hang-csouban.)

A Marco Polo címû albumot lapozgatva tehát van mit csodál-
ni a távoli tájak, a korabeli és mai ázsiai élet szépségein. Ha az
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ember nem tehet hosszú és költséges távol-keleti utazásokat a
valóságban, nincs kellemesebb módja a tájékozódásnak, néze-
lôdésnek, mint Marco Polóra és 700 évvel késôbbi szorgalmas
fotográfusára, Michael Yamashitára bíznia magát.

S. L.
Marco Polo. Geographia Kiadó, Budapest
503 oldal, 7950 Ft

A kimeríthetetlen Holokauszt
Ságvári Ágnes, aki a Kádár-korszak elsô fe-
lében, mint történész, leginkább azok kö-
zé tartozott, akik a közelmúltat a párt pil-
lanatnyi érdekei szerint alakították s némi
adattorzítástól sem riadtak vissza (lásd Tö-
megmozgalmak ill. Népfront és koalíció c.
könyveit), a rendszerváltás után, immár
mint nyugdíjas levéltári fôigazgató, bebi-
zonyította, hogy képes hasznos és csak té-
nyekkel dolgozó történészi munkára is.
Három tanulmányát teszi most közzé (Pa-
lasik Mária gondozásában) a Napvilág Ki-
adó s ezekben a dolgozatokban egy agyon-
tárgyaltnak hitt témáról: a magyarországi holokausztról tud éppen-
hogy nemigen emlegetett gondolatokat értékes dokumentációval
alátámasztani. „A kommunisták mániákus félelme filoszemitának
minôsítésüktôl” – nem több, mint egy fél mondat a Parancsra tet-
ték? címû tanulmányban, de örvények nyílnak belôle, mert amit itt
Ságvári szóba hoz, nem más, mint egyik kulcsa olyan problémák-
nak, melyeken máig sem jutott túl a társadalom. (Hogy errôl évti-
zedeken át még csak szó sem eshetett, az persze megintcsak a szer-
zô által is szolgált pártállami farizeusság egyik jellegzetessége volt).
Az úgynevezett „zsidóvagyon” 1945 utáni sorsáról, az Elhagyott Ja-
vak kormánybiztosságának mûködésérôl, az állítólag túlzott mérté-
kû kárpótlásról, amit máig tényként fogadnak el azok, akik az újra-
éledt antiszemitizmust erre szeretnék visszavezetni, a legendának el-
lentmondó tényleges helyzetrôl, az egyházpolitikának a zsidó hit-
községgel szemben is „keményvonalas” politikájáról Ságvári sok
fontos és fôképp konkrét igazságot mond el itt. Könyvének böngé-
szôje a végére érve már sajnálja, hogy ilyen szemléletû és módsze-
rû tanulmányok elkészítésére a szerzônek (2000-ben bekövetkezett
halála miatt) jóval kevesebb ideje és energiája maradt, mint ama
munkákra, melyeknek emlékét a késôbbieknek kell feledtetniük.

Ny.
Ságvári Ágnes: Tanulmányok a magyarországi holokauszt
történetébôl. Napvilág Kiadó, Bp., 2002, 132 oldal, 1100 Ft

A Hofi 
Egy újabb emlékkönyv, melyet csak így, ezen a címen lehet em-
legetni. A tavaly elhunyt elôadómûvész, humorista, kabarésztár,
egyszemélyes színház, plebejus beolvasó mûvészi pályafutásának
szentelt súlyos és impozáns kötet a „megszólalásig hasonlít” a két
évvel korábban napvilágot látott Mensáros László-emlékkötetre.
(Azt is Török Margit állította össze.) Ám csak addig tart a hason-
lóság, míg fel nem ütjük a negyedfélszáz oldalas albumot. 

Egy Ady-vers soraival lehetne talán legszemléletesebben jelle-

mezni Hofi Géza mûvészetét és szellemi
hagyatékát. „Sem utódja, sem boldog
ôse, / Sem rokona, sem ismerôse / Nem
vagyok senkinek, / Nem vagyok senki-
nek.” A semmibôl jött. Nem voltak elô-
dei, s utódai sem lesznek, sajnos. Új la-
pot kell nyitni a kedvéért a magyar kaba-
ré történetének aranykönyvében. Nagy
Endrétôl, Latabáron, Kellér Dezsôn, Al-
fonzón át Sándor Györgyig bezárólag
senkivel sem mérhetô össze, mert gyöke-
resen újat hozott. Ô volt az elsô interaktív humoristánk. Mindig
megszólította a közönségét, s beépítette produkciójába a nézôté-
ri reagálásokat. Képzeljük csak el ugyanezt az ô gyermek- és ifjú-
korának kabarésztárjairól. A képtelenségek sorába tartozott volna
egykor, hogy a függönybe kapaszkodó Darvas Szilárd vagy Kellér
Dezsô nézôtéri sóhajokra és nyögésekre válaszoljon, vagy a szom-
bat esti kabaré 6-os stúdióbeli felvételén hadaró Rátonyi Róbert
eltérjen az elôre megírt szövegtôl.

Az egykori téglagyári segédmunkás, majd porcelánfestô, a deb-
receni színház állandó beugrója, a mindenféle feladatra bevethe-
tô társulati tag, egyszercsak gondolt egy merészet.  Hagyott csa-
pot, s papot, biztos szerzôdést, nyugdíjas állást, s átigazolt a szó-
rakoztatóiparba. Egyre kisebb csapatokkal dolgozott együtt, míg-
nem végül egyedül találta magát a színpadon. Nem félt. Ô lett
mindenki Hofija. Egy komikus Tinódi Lantos Sebestyén, miként
Molnár Gál Péter nevezte ôt telibe találó hasonlattal. Egyszemé-
lyes társulatát (melynek persze mindig voltak fontos együttmûkö-
dôi) a józan paraszti ész dirigálta. A rögtönzés zsenije volt. Meg-
próbálták ôt elôbb negligálni, majd letagadhatatlan sikereit kincs-
tári humorrá lealázni. Nem sikerült. A közönség lábbal szavazott,
amikor órákig állt sorba ezres szériákat megélô elôadássorozatá-
nak jegyeiért, és pirosra tapsolt kézzel, amikor a rendszerváltás
elôtt is, után is, sokszor egy-egy újabb elôadás ráadását húzta ki
belôle éjjelenként a kis Madách dugig telt nézôterén.  

Hofi Géza színmûvész – a magyar Svejk. Csak ennyit kellene fel-
vésetni nemsokára felállítandó sírkövére. Hofi-élménye minden
ma felnôtt magyar állampolgárnak van – még azoknak is, akik
nem rajongtak érte, akik lekezelôen bántak vele, nem tartották
mûvészetnek, amit csinált, legszívesebben borsóra térdepeltették
volna a magaskultúrától élesen elválasztott könnyû mûfajok para-
vánja mögé. Az ô bajuk. Hofi Géza ugyanis hûségesen kifejezte
azt a kort, azt a bô három évtizedet, melyben pályája csúcsain jár-
va szórakoztatta az ország népét. A jövô kíváncsi kutatóinak is
hasznos lesz majd minden szövege. Kiolvashatják majd belôle,
miféle politikai és erkölcsi nyomorúságban éltünk egykoron.

Mármost az a kérdés, hogy ez a szép emlékkötet, melynek remek
kivitelezése a gyulai Dürer Nyomda munkatársait dicséri, mennyi-
re híven fejezi ki az 1936 és 2002 között élt Hoffmann Géza szín-
mûvész szerepét, jelentôségét a huszadik század végi magyar kul-
túra történetében. Az összeállítás munkáját ketten végezték: a mû-
vész özvegye és P. Török Margit, az ilyesféle feladatokban már
gyakorlott szerkesztô. Némely, e kötet számára felkért emlékezô
munkájával lehettek volna kissé szigorúbbak. De hát kinek lett
volna szíve hozzá, hogy a rajongott Hofi dicséretét megszabdal-
ja? A terjedelmes, majdnem félszáz oldalas függelék a pályafutás
minden fontos adatát feltérképezi, az elsô debreceni színpadra lé-
péstôl, ORI-mûsorokon, vidéki fellépéseken át, egészen a számá-
ra otthont adó Mikroszkóp és kis Madáchbeli estekig. 

Hofi halálával lezárult a magyar kabaré történetének egy meg-
kerülhetetlen fejezete. Attól tartunk, jó ideig senki sem tudja be-
tölteni az ûrt, melyet maga után hagyott. 

Kelecsényi László
Hofi Géza élete és pályafutása, 1936–2002
Hungaroton Records Kft., 347 p., ármegjelölés nélkül
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■ Negyven üde, hangulatos és
szépen megformált verssel
ajándékozza meg a kisgyereke-
ket Bodnár István, akinek Ha
nagy leszek c. kötetéhez Gábor
Enikô készített játékosan me-
sés, kedvesen reális rajzokat.
Humor és líraiság egyaránt sa-
játja ezeknek a verseknek,
amelyekben csengenek a rí-
mek, zenélnek a verssorok.
Akad persze egy ötletbôl szü-
letett szabadvers is a kötetben,
ilyen a már a címével is figyel-
met keltô A Holdrajztanár.
Most a Májusi este az igazán
aktuális darab: „Büszke a gó-
lya/jó hír hozója:/ holnap-
utánra/ itt lesz a nyár.” (So-
phie Könyvek 27.)  

A 7 a csodák és a mágia szá-
ma, másképpen: mesei szám.
Hogy miért különleges ez a
szám, azt megtudhatjuk a Mi
micsoda sorozat 31. kötetének
elsô fejezetébôl. S hogy mi volt
az ókori világ hét csodája, arról
szólnak a további fejezetek.
Íme: a Kheopsz-piramis, Sze-
mirámisz függôkertje, az olim-
piai Zeusz-szobor, Artemisz
temploma Epheszoszban,
Mauszólosz király síremléke
Halikarnasszoszban, a rhodoszi

Kolosszus valamint az alexand-
riai világítótorony. Az emberi
szellem technikai és mûvészeti
teljesítményének valaha volt
csúcsait képviselik ezek az épít-
mények, alkotások. Gyönyörû
színes fotók, remek reprodukci-
ók és pontos rajzok teszik teljes-
sé az olvasmányélményt, amit
ez a kötet nyújt. (Az illusztráci-
ókat Peter Klaucke és Frank
Kliemt készítette. A fordítás
Varga Csaba munkája.)

Anne Fine A kilencedik felhôn
c. regényében ismét bizonysá-
got tesz arról, milyen különös

képessége van a családon be-
lüli kapcsolatok és konfliktu-
sok ábrázolására – mondhat-
juk a tekintélyes The Indepen-
dence címû lap kritikusával
teljes egyetértésben. Az írónô
másik magyarul is olvasható
regénye a téma feldolgozásá-
nak vidám változatát képvise-
li: az Apa csak egy van (Ma-
dame Doubtfire) c. regényén
remekül lehet szórakozni. E
mûvébôl sem hiányzik a hu-
mor, elég ha az egyik fôszerep-
lô sokemeletes hazugságaira
gondolunk, de inkább mond-
ható izgalmasnak, elgondol-
kodtatónak, lelkiismeretéb-
resztônek e kiváló ifjúsági re-
gény, mint mulatságosnak.
Hiszen az alapszituáció a kö-
vetkezô benne: Stolly, ez az
életvidám, érdeklôdô, ötletek-
kel teli srác, akit a tanárok me-
semániásnak neveznek a hihe-
tetlen sztorijai miatt, most sú-
lyos betegen fekszik a kórház-
ban. Legjobb barátja, Ian ter-
mészetesen mellette van, nézi
Stolly sápadt arcát, várja, hogy

Stuart Terence kinyissa a sze-
mét, és közben emlékezik. Az
olvasót teljesen leköti a moz-
galmas, abszolút hiteles törté-
net, hiszen a kérdés az elsô
perctôl, azaz az elsô néhány
oldaltól kezdve világos: való-
ban baleset történt Stollyval,
vagy esetleg... (A fordítás Da-
mokos Kata munkája.) 

Sohonyai Edit a Macskakö-
röm c. regényével debütált,
ezt követte a Szerelemlék, ta-
valy vehették kézbe olvasói a
Le a csajokkal! c. kötetét, s a
Móra Kiadó tinédzsereknek
szóló sorozatában itt a leg-
újabb olvasnivaló tôle, a Jas-
mine, avagy mégis kell a szere-
lem? A címszereplôt úgy hív-
ják, hogy Jasmine Daniels
(ejtsd: dzsezmin denielsz), de
ez ne tévesszen meg senkit. Itt
Magyarországon és természe-
tesen napjainkban játszódik
ez a történet, a magyarázat a
fôhôs különleges nevére az,
hogy az édesanyja magyar, az
édesapja pedig jamaicai szár-
mazású. A téma persze ezúttal
is a szerelem, és a barátság.
Egy társaságban, egy osztály-
ban, amely 16 éves lányokból
és fiúkból áll, ez magától érte-
tôdik. A mi Jasmine-ünk kez-
detben egyáltalán nem akar
nônek látszani, aztán mint a
többiek, ô is rádöbben: „Úris-
ten! Ilyen öreg vagyok, és még
nem jártam senkivel!” Az osz-

tálybeli lányok közül jó néhá-
nyan Koppányba (voltak) sze-
relmesek. Jasmine nem sok
esélyt ad magának. A dolgok
azonban, úgy látszik, másként
alakulnak. Koppány mintha
csak álcázásképpen viselkedett
volna olyan utálatosan Jasmi-
ne-nal. Ja, és meg ne feledkez-
zünk a romantikus Jókai-hôs-
sel azonos nevet viselô új fiú-
ról sem. Már csak azért se,

mert Kárpáti Zoli ugyan jócs-
kán, majdnem mindenben kü-
lönbözik Koppánytól, de
azért nagyon jó barátságba ke-
veredik a lánnyal.

Jenny Carroll (vagyis Meg Ca-
bot) a neveletlen hercegnô, és
egy igazi amerikai lány mellett
újabb klassz regényhôsnôt ta-
lált (ki) Jessica Mastriani sze-
mélyében. Vele a Tudom, hol
vagy! c. kötetben ismerkedhet-

tünk meg nem is oly régen.
Most örömmel számolok be
Jess újabb kalandjairól, ame-
lyekrôl a Fedôneve: Kasszandra
c. regényében tudósít a jótollú
szerzô. A könyv – ígéretes alcí-
me: A kutatás folytatódik – le-
tehetetlenül izgalmas. A „Vil-
lámlány”, okulván az elôzmé-
nyekbôl, letagadja különleges
képességét, és hat hétre beköl-
tözik egy nyári  táborba, ahol
zenei tehetségû gyerekek fel-
ügyelôje lesz. Egy elveszett kis-
lány kétségbeesett papája a
nyomára bukkan, és Jess képte-
len nemet mondani a férfinak.
Megtalálja a kislányt, de emiatt
üldözôbe veszi a gonosz neve-
lôapa, s mint kiderül, állandó-
an figyelik és követik az FBI
ügynökei. Jess halálos veszede-
lembe kerül... (Tök jó könyvek
sorozat. A fordítás Kiss Mari-
anne munkája.) A Hívószám: 1
– 800 következô kötetének cí-
me: Veszélyes terepen.

Bodnár István: Ha nagy leszek.
Littera Nova Kiadó, 46 old.,
749 Ft; Jenny Carroll: Fedôneve:
Kasszandra. Ciceró Könyvstú-
dió, 280 old., 1590 Ft; Anne Fi-
ne: A kilencedik felhôn. Animus
K., 190 old., 1590 Ft;  Hans Rei-
chardt: A hét világcsoda. Tessloff
és Babilon, 48 old., 1860 Ft; So-
honyai Edit: Jasmine avagy még-
is kell a szerelem? Móra Kvk.,
175 old., 1390 Ft.

Cs. A.

Újabb és folytatódó
kalandok
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Telefon: 72/312-835,  fax:  72/314-988
6720 Szeged ,  Tisza L.  krt .  34.

Telefon/fax:  62/420-624

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

Szakkönyváruház
1065 Budapest ,  Nagymezô u.  43.
Telefon: 373-0500,  fax:  373-0501

Technika Könyvesbolt
1114 Budapest ,  Bartók Béla út  15.

Telefon/fax:  466-7008

Minden ami zene

Kodály Zoltán Zenemûbolt, Antikvárium és Hangszerbolt
1053 Budapest ,  Múzeum krt .  21.
Telefon: 317-3347,  fax:  317-4932

Rózsavölgyi  és Társa Zenemûbolt
1052 Budapest ,  Szervi ta  tér  5 .

Telefon: 318-3312,  fax:  318-3500

KÖNYVESBOLTOK
6500 Baja,  Déry sétány 5.
Telefon/Fax:  79-322-582

1085 Budapest ,  József  krt .  63.
Telefon: 328-0754,  fax:  328-0755
1111 Budapest ,  Bartók B.  út  50.
Telefon/fax:  466-5169,  386-0201

5600 Békéscsaba,  Andrássy u.  3 -5 .
Telefon/fax:  66-450-550/221 mellék

5600 Békéscsaba,  Andrássy u.  6 .
Telefon/fax:  66-445-433

3300 Eger,  Bajcsy-Zs.  u.  2 .
Telefon: 36-517-758,  fax:  36-517-757

8640 Fonyód, Béke u.  3 .
Telefon: 85-560-320,  fax:  85-560-321

9021 Gyôr,  Arany János u.  3 .
Telefon/fax:  96-319-760

9021 Gyôr,  Bajcsy-Zsi l inszky u.  42.
Telefon/fax:  96-518-467,  96-324-611

6800 Hódmezôvásárhely,  Szegfû u.  8 .
Telefon: 62-239-336

6100 Kiskunfélegyháza,  Mártírok út  1.
Telefon/fax:  76-467-399

4600 Kisvárda,  Szent L.  u.  13.
Telefon: 45-506-140,  fax:  45-506-141

7300 Komló,  Városház tér  7.
Telefon/fax:  72-482-859

9730 Kôszeg,  Városház u.  1 .
Telefon/fax:  94-364-047

3530 Miskolc,  Bajcsy-Zs.  u.  2–4.
Telefon/fax:  46-509-513,  46-509-514

2750 Nagykôrös,  Derkovits  u.1.
Telefon/fax:  53-352-546

4400 Nyíregyháza,  Bercsényi u.  5 .
Telefon: 42-506-253,  fax:  42-506-254
5900 Orosháza,  Gyôry Vilmos tér  1.
Telefon: 68-473-315,  fax:  68-418-112

3060 Pásztó,  Kölcsey F.  u.  14.
Telefon/fax:  32-563-300

7621 Pécs,  Széchenyi tér  8 .
Telefon/fax:  72-310-427

2300 Ráckeve,  Kossuth L.  u.  12.
Telefon/fax:  24-424-855

3100 Salgótarján,  Bem út 2.
Telefon/fax:  32-512-755

9400 Sopron, Elôkapu út 5.
Telefon/fax:  99-312-868

5540 Szarvas,  Kossuth u.  21/2.
Telefon: 66-214-937

7100 Szekszárd,  Garay tér  14.
Telefon/fax:  74-413-469

2000 Szentendre,  Fô tér  5.
Telefon/fax:  26-311-245

6600 Szentes,  Kossuth u.  11.
Telefon/fax:  63-318-673

3170 Szécsény,  Rákóczi  út  92.
Telefon/fax:  32-372-650,  32-343-455

9700 Szombathely,  Foghíj  3 .
Telefon: 94-505-855,  fax:  94-505-854

2800 Tatabánya,  Réti  út  166.
Telefon/fax:  34-304-304

2600 Vác,  Széchenyi u.  31.
Telefon/fax:  27-306-543

9800 Vasvár,  Március 15.  tér  3 .  
Telefon/fax:  94-370-178

8900 Zalaegerszeg,  Kossuth L.  u.  22.
Telefon/fax:  92-599-150

A legnagyobb választék

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

FokuszOnline könyváruház – WWW.FO.HU

Ethos Kft.
1113 Budapest, Valkói u. 11.

tel.: (1)209-4768
fax: (1)209-4769

e-mail: ethos@axelero.hu

Roger Liebi:
Izrael és Irak – A közel-
keleti tûzfészek a Biblia
fényében
zsebkönyv, 120 oldal, 980 Ft

Az 1991-es Öböl-háború csupán
elôhírnöke volt egy sokkal súlyo-
sabb katasztrófának, amely a
hajdani Babilóniára, a mai Irakra
vár. Erre utalnak az Ézsaiás és
Jeremiás könyvében olvasható
próféciák, amelyek az ország
végleges pusztulásáról beszél-
nek. Történelmi példák révén
egyértelmûvé válik az is, miként
függ össze Irak sorsa az
Izraelhez való viszonyulásával.
A próféták üzenete által azon-
ban Isten nemcsak egyetlen
nemzetet, hanem az egész
világot figyelmezteti. 

Bruno és Yvonne
Schwengeler:
Nevelés – öröm vagy üröm?
A/5, keménytáblás, 272 oldal,
1850 Ft

Nehéz a gyerekeket jól nevelni és
helyesen szeretni. Ezzel Churchill,
a híres politikus is egyetértett,
amikor azt mondta, könnyebb
egy államot vezetni, mint négy
gyereket nevelni. A hatékony
neveléshez szükség van
egyértelmûen meghatározott
célokra, ez pedig azon múlik,
hogyan gondolkodunk, milyen
mércéhez igazodunk. A szerzôk
olvasmányosan tárgyalják a gyer-
meknevelés legfontosabb kérdé-

seit, rámutatnak az igazi
értékekre, és ötleteket adnak
a jó alapelvek megvalósításához.
Derûs visszaemlékezéseket
is olvashatunk saját négy
csemetéjük gyermek-
és kamaszéveirôl.

Harmat Kiadó
1114 Bp., Bukarest u. 3.;
Tel/fax: 466-9896;
www.harmat.hu

Miklya Luzsányi Mónika:
Hogy véget érjen a sötétség
112 oldal, 132 x 198 mm, 880 Ft

Dokumentumrészletekbôl,
naplókból és visszaemlékezések-
bôl bontakozik ki a lebilincselô és
szívszorító történet: Sztehlo
Gábor evangélikus lelkész
1944/45-ben, a nyilas uralom és
Budapest ostromának idején az
árvaházaiban 1600 zsidó gyermek
és 400 felnôtt életét mentette
meg. Hogyan látta ugyanazt a
történetet menekült és
menedéket adó? Mit élt át egy
nyilas razzia során a hamis
papírokkal bújtatott kisgyermek, a
diakonissza, a munkaszolgálatból
szökött nagyfiú és a gyermek-
otthonok vezetôje?

Neil és Carol Anderson:
Szavak nyomában
168 oldal, A/5, kb. 880 Ft

A barlang tele volt üvöltözô,
vízben gázoló emberekkel, visító
denevérekkel és halált osztó
nyílvesszôkkel. A Pápua Új-Guinea
szívében elhelyezkedô föld alatti
tóban állva Neil Anderson min-
dent átható felfedezést tett –
amely örökre megváltoztatta a

folopa népet. Neil és Carol
Anderson bibliafordítók
történetén keresztül újból felis-
merhetünk valamit Isten Igéjének
erejérôl, mely képes kiragadni
emberi életeket a sötétségbôl, és
elárasztani a szíveket világosság-
gal, értelemmel és békességgel.

Rob Parsons: 
A hatvanperces apa
120 oldal, 113 x 180 mm, 880 Ft

„Senki sem mondta még a halá-
los ágyán: Bárcsak több idôt
töltöttem volna a hivatalban!” A
szerzô tömören és szellemesen,
sok gyakorlati tanáccsal és
emlékezetes példával illusztrálva
olyan célkitûzéseket állít az apák
elé, melyek megóvnak attól, hogy
elszalasszuk életünk legnagyobb
lehetôségét, s ezáltal kimaradjunk
cseperedô gyermekeink életébôl.
Elfoglalt apáknak szóló könyv,
melyet minden anya el akar olvas-
ni. Ez a mindössze egy óra alatt
elolvasható könyv megváltoz-
tathatja gyermekünk életét

Gary Chapman: 
Egymásra hangolva
164 oldal, A/5, 1100 Ft

A szerzô fontos felfedezése: a
szeretet-közlés többféle csatornán
át történhet, de mindenki csak
azt az adást képes fogni, amelyre
neveltetése, környezete és szemé-
lyes hajlamai hatására ráhangoló-
dott. Sok házaspár szenved ami-
att, hogy a szerelmi lángolás
alábbhagyása után a férj vagy a
feleség nem érzi társa szeretetét.
A megoldás egyszerû: fel kell
ismernünk és meg kell tanulnunk
beszélni társunk „szeretet-
nyelvét”.

Könyvhét az Ünnepi Könyvhéten
A Könyvhét tematikus összeállítása 2003. június 12.

Az Ünnepi Könyvheti szabályzat megváltozása miatt idén minden eddiginél
több cím kerülhet fel az Ünnepi Könyvhét újdonságainak hivatalos listájára.
A gazdag kínálatból merítve tallózunk köztük a Könyvhét június 12-én megjelenô
12. számában, bemutatva ünnepi újdonságokat, szerzôket, kiadókat.
Könyvhét, június 12. – ünnepi könyvheti könyvekrôl beszélünk
Tematikus számunk jó lehetôség a kiadóknak, hogy megismertessék szerzôiket,
újdonságaikat, aktuális eseményeiket az olvasóinkkal.

Hirdetésfelvétel: Könnyû Judit
Telefon: 209-1875, telefon/fax: 466-0703

A Könyvhét ünnepi könyvheti tematikus összeállításának lapzártája:
2003. május 29.

ÜNNEPI KÖNYVHÉT 2003. JÚNIUS 12–16.
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ELÔFIZETÉSI FELHÍVÁS

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

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

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

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

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

A Könyvhetet megrendelheti
a szerkesztôség címén:

1114 Budapest, Hamzsabégi út 31. levélben vagy az itt
található kitöltött, kivágott megrendelôszelvényen,

vagy faxon a 466-0703 telefonszámon.

Magyar Könyvgyûjtô
A régi könyvek és az antikvitások kedvelôinek.

Megvásárolható könyvesboltokban
és újságárusoknál 660 forintért.

Kedvezményes elôfizetési díj
2003. évre (10 szám) 4400 Ft.

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

MEGRENDELÉS

Igen, szeretnék tájékozott lenni a régiségek világában, emiatt megrendelem
a Magyar Könyvgyûjtô c. újságot a 2003. évre (10 lapszám)
4400 Ft elôfizetési díjért.

Kérem, küldjenek belföldi postautalványt és számlát az elôfizetési díj
befizetéséhez.

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

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

200 jó mondás a pénzrôl és a hatalomról. Anno. 
ISBN: 963-375-114-4 fûzött: 375 Ft 

200 jó mondás a szerelemrôl. Anno. 
ISBN: 963-375-158-6 [hibás ISBN 963-906-617-6] fûzött:
375 Ft 

200 jó mondás a tudásról és a butaságról. Anno. 
ISBN: 963-375-105-5 fûzött: 375 Ft 

200 jó mondás az emberrôl. Anno. 
ISBN: 963-375-055-5 fûzött: 375 Ft 

A
A digitális fotózás mûhelytitkai. Rainbow-Slide K. 

ISBN: 963-204-698-6 fûzött: 2790 Ft 
Aeman, Robert – Pittich, Eduard: Világegye-

tem. 1. A naprendszer. Geobook Hungary. (Re-
kordok Csillagászati enciklopédia) 
ISBN: 80-8067-004-8 kötött: 3590 Ft 

A gazdaság jogi szabályozása. (1. köt.) (Dialóg
Campus szakkönyvek) 
ISBN: 963-9310-73-5 fûzött: 2980 Ft 

A hazatérô Farkas Gyula. Írások, dokumentu-
mok a kitagadott irodalomtudós életérôl és mû-
veirôl. Universitas. 
ISBN: 963-9104-75-2 kötött: 1950 Ft 

Aichele, Dietmar – Golte-Bechtle, Marianne: Mi
virít itt? Virágkalauz. 5. kiad. Ciceró Kv.stud. 
ISBN: 963-539-408-X kötött: 3500 Ft 

Akiko, Joszano – Takuboku, Isikava: Zilált ha-
jam. 
ISBN: 963-9459-39-9 fûzött: 1500 Ft 

A legkisebb nyúlgyerek. Tóth. 
ISBN: 963-5960-49-2 kötött: 700 Ft 

A magyarországi Szövetséges Ellenôrzô Bi-
zottság jegyzôkönyvei, 1945–1947. Napvilág. 
ISBN: 963-9350-17-6 kötött: 2800 Ft 

A Mecsek és a Villányi-hegység [Kart. dok.]. Tu-
ristaatlasz és útikönyv: turistatérkép, település-
ismertetôk, településtérképek, túraleírások.
1: 40 000 Cartographia. 
ISBN: 963-352-558-6 CM fûzött: 1800 Ft 

Amos, Sharon: Kert a semmibôl. Hasznos taná-
csok a kis költségvetésû kerttervezéshez.
Totem Plusz. 
ISBN: 963-590-191-7 kötött: 3980 Ft 

A mûvészet története. Festészet, szobrászat,
építészet. Képzômûv. K. 
ISBN: 963-336-916-9 kötött: 6990 Ft 

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

Andor László – Hegyi Gyula: Paneltôl az óceá-
nig. Baloldali politika az uniós csatlakozás kü-
szöbén. Villányi úti Konferenciaközp. és

Szabadegy. Alapítvány. (Villányi úti könyvek
28.) 
ISBN: 963-7580-36-0 fûzött: 1600 Ft 

Andrews, Virginia C.: Rain. M. Kvklub. 
ISBN: 963-547-852-6 kötött: 1990 Ft 

Apuleius: A világról. Szónoki és filozófiai mûvek.
M. Kvklub. (Írók, költôk, gondolkodók) 
ISBN: 963-547-847-X kötött: 2790 Ft 

Arany György: Orvosunk a természet. Természe-
tes gyógymódok. Focus. (Vitalitás) 
ISBN: 963-9469-17-3 kötött: 1490 Ft 

Arany János: Válogatott kisebb költemények.
Európa. (Európa diákkönyvtár) 
ISBN: 963-07-7321-X (hibás ISBN 963-07-7221-X) fûzött:
680 Ft 

Arany Viktor: Virágba borulnak a fák. Hitben hat
II.: útkeresés buktatókkal. Gold Book. 
ISBN: 963-9437-43-3 kötött: 1980 Ft 

Arday Géza: Szabó Dezsô szemlélete és egyéni-
sége. Szenci Molnár Társ. 
ISBN: 963-250-073-3 fûzött: 810 Ft 

A retorikai-stilisztikai alakzatok világa. Tinta.
(Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásá-
hoz 18.) 
ISBN: 963-9372-46-3 fûzött: 2380 Ft 

A szentendrei Vajda Lajos Stúdió: 1972–2002.
Dokumentum- és szöveggyûjtemény: [jubileu-
mi kiállítás a Mûcsarnokban, 2002. szeptem-
ber 4. – október 6.]. VLS Kult. Egyes. 
ISBN: 963-204-015-5 fûzött: 6000 Ft 

Auster, Paul: Az illúziók könyve. Európa. 
ISBN: 963-07-7328-7 kötött: 1900 Ft 

Az igazság paradoxona. Delta Vision. 
ISBN: 963-9474-25-8 fûzött: 1890 Ft 

B
Babos István: A három muzsikus cigány. Babos

István meséi: babócsai cigány mesék. EFI:
L'Harmattan. (Folklór) 
ISBN: 963-9457-21-3 fûzött: 3200 Ft 

Bach, Richard: Jonathan, a sirály. Édesvíz. 
ISBN: 963-528-469-X fûzött: 1790 Ft 

Baddeley, Alan D.: Az emberi emlékezet. Váltl.
utánny. Osiris. (Osiris tankönyvek) 
ISBN: 963-389-398-4 kötött: 3980 Ft 

Bailey, Gwen: Mit gondol a kutyám? [Amit ked-
venceink viselkedésérôl tudnunk kell]. Kos-
suth. 
ISBN: 963-09-4402-2 kötött: 2490 Ft 

Bailey, Gwen: Mit gondol a macskám? [Amit ked-
venceink viselkedésérôl tudnunk kell]. Kos-
suth. 
ISBN: 963-09-4401-4 kötött: 2490 Ft 

Baki Ádám: Easy English. Utánny. Scolar. 
ISBN: 963-9193-86-0 fûzött: 1750 Ft 

Balázs Sándor: Hannibál élete és kora. Focus. 
ISBN: 963-9468-12-6 kötött: 1490 Ft 

Balzac, Honoré de: Az élet iskolája. Dekameron. 
ISBN: 963-9331-35-X kötött: 2450 Ft 

Banzhaf, Hajo: Tarot, a Hôs útja. Bioenergetic. 
ISBN: 963-9343-77-3 kötött: 2800 Ft 

Bartalis Imre: Üzenet a harmadik évezred embe-

rének. Életmozaikok. Utánny. Accordia. 
ISBN: 963-9242-86-1 (hibás ISBN 963-9212-86-1) fûzött:
850 Ft 

Bart István: Világirodalom és könyvkiadás a Ká-
dár-korszakban. Osiris. 
ISBN: 963-389-377-1 fûzött: 2480 Ft 

Baxter, John: Stanley Kubrick. Életrajz. Osiris.
(Osiris könyvtár. Film) 
ISBN: 963-389-264-3 fûzött: 2480 Ft 

Bayer Zsolt: Hol a pofátlanság határa? 3. Új mo-
ralisták, farizeusok. 
ISBN: 963-9484-32-6 fûzött: 1980 Ft 

Bayer Zsolt – Lukács Csaba: Haza a magas-
ban. [S.l.], [s.n.] 
fûzött: 2060 Ft 

Bear, Greg: Az álmok bolygója. Aquila. 
ISBN: 963-679-196-1 fûzött: 1249 Ft 

Bedecs László: A példának oka. Kernstok K.
Mûv. Alapítvány. (Fiatal kritikusok 2.) 
ISBN: 963-206-392-9 fûzött: 1098 Ft 

Belgyógyászat orvosoknak – medikusoknak.
3. kiad. B+V K. 
ISBN: 963-7746-53-6 kötött: 5980 Ft 

Bencsik János: Kapitalizálódó gazdaság, polgá-
rosodó társadalom. Tokaj népessége 1869-
ben. BAZ M. Múz. Ig. (Officina musei 13.) 
ISBN: 963-9271-26-8 fûzött: 700 Ft 

Benedek Elek: A kolozsvári bíró. Válogatott mon-
dák. Tóth. 
ISBN: 963-9371-31-9 kötött: 1150 Ft 

Benke László: És hirtelen leszáll az este. Öregek
menedéke. Hét Krajcár. 
ISBN: 963-8250-84-4 fûzött: 1180 Ft 

Bényei Miklós: Kossuth Lajos és Debrecen. Vár.
Kvt. 
ISBN: 963-206-413-5 kötött: 1980 Ft 

Benzoni, Juliette: A Forgószél Háza. 1. Az utazó. 
ISBN: 963-9093-73-4 fûzött: 1990 Ft 

Benzoni, Juliette: A Forgószél Háza. 2. A mene-
kült. 
ISBN: 963-9093-74-2 fûzött: 1990 Ft 

Beregi Tamás: Egyetleneim. Európa. 
ISBN: 963-07-7342-2 kötött: 2300 Ft 

Bergaev, Nikolaj Aleksandrovic: A kommuniz-
mus igazságai és hazugsága. Kairosz. 
ISBN: 963-9406-99-6 fûzött: 1980 Ft 

Berghammer Rita: Pánikbeteg vagyok! A pánik-
zavar tünetei, pszichológiai aspektusok,
gyógyszeres kezelés, pszichoterápiás kezelés,
tanácsok pánikzavarban szenvedôknek és
hozzátartozóiknak. B+V K. (Képzett beteg
könyvek) 
ISBN: 963-7746-97-8 fûzött: 1290 Ft 

Bernáth László: Bevezetés az újságírásba
avagy Tanuljunk könnyen, gyorsan újságot írni.
Dialóg Campus. 
ISBN: 963-9310-83-2 fûzött: 1980 Ft 

Bertók László: Valahol, valami. Magvetô. 
ISBN: 963-14-2319-0 kötött: 1390 Ft 

Besenyei Lajos: A bérleti szerzôdés. 2. átd. kiad.
KJK-Kerszöv. (Szerzôdéstár 4.) 
ISBN: 963-224-697-7 fûzött: 5152 Ft 

Bíró Yvette: A hetedik mûvészet. A film forma-

nyelve, a film drámaisága. Váltl. utánny. Osiris.
(Osiris könyvtár. Film) 
ISBN: 963-389-446-8 fûzött: 2480 Ft 

Bizet, Georges – Cormon, Eugéne – Carré,
Michel: A gyöngyhalászok. Eötvös J. Kvk.
(Kétnyelvû operaszövegkönyvek 7.) 
ISBN: 963-9316-63-6 fûzött: 672 Ft 

Bizet, Georges – Meilhac, Henri – Halévy,
Ludovic: Carmen. Eötvös J. Kvk. (Kétnyelvû
operaszövegkönyvek 6.) 
ISBN: 963-9316-62-8 fûzött: 728 Ft 

Bocskor János: Bocskor János énekeskönyve,
1716–1739. Kriterion. (Téka) 
ISBN: 973-26-0701-7 kötött: 1600 Ft 

Bodnár István: Tiszán innen, Tiszán túl. Irodalmi
barangolások. Kaleidoszkóp. 
ISBN: 963-204-917-9 fûzött: 1200 Ft 

Bödôcs Pál: A magyar nyelv szelleme. Esszék a
magyar irodalomról. Kairosz. 
ISBN: 963-9484-24-5 fûzött: 2400 Ft 

Bodrog Miklós: Álmunk, hitünk, életünk. Kairosz. 
ISBN: 963-9484-26-1 fûzött: 2300 Ft 

Bodzsár Éva: Humánbiológia. Fejlôdés: növeke-
dés és érés. 2. jav. kiad. Eötvös. 
ISBN: 963-463-610-1 fûzött: 2917 Ft 

Bolberitz Pál – Eperjes Károly: Thália és teoló-
gia. Bolberitz Pál és Eperjes Károly történe-
lemrôl, emberségrôl és hitrôl. Válasz. 
ISBN: 963-9461-07-5 kötött: 2450 Ft 

Bónis György: Hûbériség és rendiség a közép-
kori magyar jogban. Osiris. (Millenniumi ma-
gyar történelem. Historikusok) 
ISBN: 963-389-426-3 kötött: 3800 Ft 

Borbély Szilárd: Berlin, Hamlet. Jelenkor. 
ISBN: 963-676-317-8 kötött: 1100 Ft 

Bosbach, Silke: Selyemfestés. Motívumok a
nagyvilágból: [2 mintaívvel]. Holló. (Holló bar-
kácskönyvek) 
ISBN: 963-9388-77-7 fûzött: 690 Ft 

Bradányi Iván: Ketten az úton. Záray–Vámosi és
a magyar könnyûzene csillagai. Solo Music
Budapest Zenemûk. 
ISBN: 963-206-669-3 fûzött: 2427 Ft 

Brasnyó István: Vakta. Regény. Forum. 
ISBN: 86-323-0571-9 fûzött: 1100 Ft 

Brávácz Ottóné – Szôcs Tibor: Jogviták határok
nélkül. Joghatóság, külföldi határozatok elis-
merése és végrehajtása polgári ügyekben.
HVG-ORAC. 
ISBN: 963-9404-54-3 fûzött: 6130 Ft 

Brezina, Thomas: Elvarázsolni a tanár urat? –
Nem gond! Egmont-Hungary. (Fiúk kizárva!) 
ISBN: 963-627-818-0 fûzött: 1299 Ft 

C
Cannon, Alexander: Kelet mágusai. Tibet miszti-

kája és csodái. K.u.K. K. 
ISBN: 963-9384-47-X (hibás ISBN 963-963-9384-47-X)
fûzött: 980 Ft 

Carpanetto, Dino: Svájc. Gabo. (Új kilátó) 
ISBN: 963-9421-12-X kötött: 3990 Ft 

Chernel István – Herman Ottó: Madaraink

Meg jelent könyvek
2003. április 4–17.

Az összeállítás a Könyvtárellátó Közhasz-
nú Társaság információs rendszere alapján
készült. A felsorolt könyveket a Könyvtár-
ellátó már felajánlotta megvásárlásra a
könyvtáraknak, ill. megrendelhetôk a tár-
saság home lapján (www.kello.hu).
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[elektronikus dok.]. Szöveg és képek, hangzó
anyag, Arcanum. 
ISBN: 963-9374-55-5 Mûanyag tokban: 5600 Ft 

Choa Kok Sui: Prána-pszichoterápia.
Bioenergetic. 
ISBN: 963-9343-76-5 fûzött: 1400 Ft 

Cifra palota. 100 magyar gyerekdal zongora-
vagy gitárkísérettel. Rózsavölgyi. 
ISBN: 963-86238-1-0 kötött: 2990 Ft 

Clark, Mary Higgins: A ház titka. Gabo. 
ISBN: 963-9421-52-9 kötött: 1990 Ft 

Comer, Ronald J.: A lélek betegségei. Pszicho-
patológia. Váltl. utánny. Osiris. (Osiris tanköny-
vek) 
ISBN: 963-389-448-4 kötött: 4980 Ft 

Constant, Alphonse Louis: A magas mágia dog-
mája és rituáléja. Hermit. 
ISBN: 963-9231-24-X kötött: 3900 Ft 

Crowe, Eric: Ryeki tûz. Inomi Kft. 
ISBN: 963-206-792-4 fûzött: 1490 Ft 

Cunningham, Elaine: Dal és kard. 2. köt. Elfdal. 
ISBN: 963-9474-20-7 fûzött: 1490 Ft 

Cs
Csaba György Gábor: Hazudnak-e a csillagok?

Legenda és valóság a csillagjóslásról. General
Press. 
ISBN: 963-9459-38-0 fûzött: 1800 Ft 

Csepeli György: A szervezkedô ember. A szerve-
zeti élet szociálpszichológiája. Váltl. utánny.
Osiris. (Osiris tankönyvek) 
ISBN: 963-389-454-9 kötött: 3200 Ft 

Csiky Ottó – Filó Erika: Magyar családjog. 2.,
átd. kiad. HVG-ORAC. 
ISBN: 963-9404-53-5 fûzött: 4704 Ft 

Csonka Károly – Demjén Ferenc – Koncz Ist-
ván, Sz.: Szeged. Alexandra. 
ISBN: 963-368-418-8 kötött: 4500 Ft 

Csorba István: Toronyiránt. Tárcariportok.
Forum. 
ISBN: 86-323-0567-0 fûzött: 1450 Ft 

Csörgô Anikó – Csigó László: Húsvét. Taná-
csok, ötletek az ünnepi elôkészületekhez.
Csodaország. 
ISBN: 963-9207-06-3 kötött: 1990 Ft 

Csörgô Anikó: Csodaország: Magyarország.
Csodaország. 
ISBN: 963-9180-33-5 kötött: 3300 Ft 

D
Danyi Zoltán: Átcsúszik kékbe. Versek. Forum.

(Gemma könyvek 37.) 
ISBN: 86-323-0569-7 fûzött: 600 Ft 

De Mello, Anthony: A szeretet útja. Anthony de
Mello utolsó meditációi. 5. utánny. Korda. 
ISBN: 963-9332-75-5 fûzött: 680 Ft 

Denning, Troy: Túl a magas úton. Cormyr saga
2. rész. Delta Vision. 
ISBN: 963-9474-23-1 fûzött: 1690 Ft 

Dercsényi Balázs – Kaiser Ottó: Magyar kasté-
lyok. 4. kiad. Officina '96. 
ISBN: 963-9464-15-5 kötött: 5490 Ft 

Dercsényi Balázs – Kaiser Ottó: Magyar várak.
3. kiad. Officina '96. 
ISBN: 963-9464-16-3 kötött: 5490 Ft 

Devecsery László: A kék pék meséi. Tóth. 
ISBN: 963-596-059-X kötött: 917 Ft 

Devics Józsefné: Csecsemôk szakácskönyve.
Bôv., átd. kiad. Devics J. 
ISBN: 963-400-848-8 fûzött: 750 Ft 

Devics Józsefné: Várandós kismamák életmód-
ja, étrendje. Bôv., átd. kiad. Devics J. 
ISBN: 963-550-008-4 fûzött: 650 Ft 

Dillard, Jeanne M.: Star Trek: Nemezis. (Sikerfil-
mek – könyvsikerek) 
ISBN: 963-9441-51-1 fûzött: 1490 Ft 

Disney, Walt: Hadd maradjak fönn! Egmont-
Hungary. 
ISBN: 963-627-807-5 kötött: 1199 Ft 

Disney, Walt: Malacka, a hôs. Egmont-Hungary.
(Klasszikus Walt Disney mesék 39.) 
ISBN: 963-627-814-8 kötött: 2355 Ft 

Disney, Walt: Nyuszi bal lábbal kelt fel! Egmont-
Hungary. 
ISBN: 963-627-815-6 kötött: 1199 Ft 

Dóka Péter: Az ellopott zsiráf. Móra. (Delfin
2000) 
ISBN: 963-11-7758-0 fûzött: 990 Ft 

Domokos Mátyás: Szembesülés. Írókkal, mû-
vekkel. Nap. (Magyar esszék) 
ISBN: 963-9402-26-5 kötött: 2200 Ft 

Dömötör Tekla: Germán, kelta regék és mondák.
8. kiad. Móra.
ISBN: 963-11-7768-8 kötött: 1390 Ft 

Donhauser, Rose Marie: Sütögetés lávakövön.
K.u.K. K. 
ISBN: 963-9384-45-3 kötött: 1400 Ft 

Dostoevskij, Fedor Mihajlovic: Feljegyzések a
holtak házából. Sensus. (A világirodalom mes-
terei) 
ISBN: 963-9375-42-X kötött: 2400 Ft 

Downy, Georgie: A szerelem útvesztôi. Black &
White K. 
ISBN: 963-9452-57-2 fûzött: 750 Ft 

Drescher, Fran: Vissza az életbe! BestLine. 
ISBN: 963-528-641-4 fûzött: 2490 Ft 

Dreyer, Ronnie Gale: Gyógyító csillagjegyek.
Szukits Kv. 
ISBN: 963-9393-32-0 fûzött: 1490 Ft 

Dumas, Alexandre (père): A fekete tulipán.
Sensus. (Dumas legszebb regényei) 
ISBN: 963-9375-47-0 kötött: 2200 Ft 

E
Egbeme, Choga Regina: Aranyrácsok mögött.

Háremben születtem. Z-Press. 
ISBN: 963-9493-02-3 fûzött: 1580 Ft 

Einon, Dorothy: Csecsemôgondozás és gyer-
meknevelés. Hogyan neveljünk boldog, egész-
séges, magabiztos gyermeket. Novum. 
ISBN: 963-9334-31-6 kötött: 4600 Ft 

Emberek, akik Istent keresik. Magyar írók bibliai
történetei. Palatinus. 
ISBN: 963-9487-07-4 kötött: 2970 Ft 

Emlékek a nagymesterrôl. Tanítványok
visszaemlékezései Uesiba Moriheirôl, az
Aikido alapítójáról. Szenzár. (Harcosok ösvé-
nyén) 
ISBN: 963-86151-5-X fûzött: 1875 Ft 

Ende, Michael: Momo avagy Furcsa történet az
idôtolvajokról s a gyermekrôl, aki visszahozta
az embereknek az ellopott idôt. Meseregény. 5.
kiad., Móra. 
ISBN: 963-11-7760-2 kötött: 1690 Ft 

Ének a szegénységrôl. In memoriam Móra Fe-
renc. Nap. (In memoriam) 
ISBN: 963-9402-27-3 kötött: 2200 Ft 

Enigma. 2. A nyugati világ rejtélyei. 
ISBN: 963-547-858-5 kötött: 3590 Ft 

Én kis kertészlegény vagyok... Tóth. 
ISBN: 963-5960-48-4 fûzött: 475 Ft 

Epping, Randy Charles: Világgazdaság dióhéj-
ban. Typotex. 
ISBN: 963-9326-72-0 fûzött: 2500 Ft 

Erdélyi királyi könyvek, 1581–1610: 1–9. kötet
[elektronikus dok.] Szöveges adatbázis,
Arcanum. 
ISBN: 963-9374-57-1 Mûanyag tokban: 5600 Ft 

Erdélyi Zoltán. Kijárat. (Vallomások... architec-
tura sorozat) 
ISBN: 963-9136-94-8 kötött: 2400 Ft 

Érettségi tételek: magyar nyelv. 11. kiad. Corvi-
na. 
ISBN: 963-13-5264-1 fûzött: 1350 Ft 

Európa [Kart. dok.]. 1:3 750 000 Cartographia. 
ISBN: 963-352-461-X CM 950 Ft 

F
Fazekas Mihály: Lúdas Matyi: válogatott mûvek.

Osiris. (Millenniumi könyvtár) 
ISBN: 963-389-449-2 kötött: 1180 Ft 

Fehér György: Dalmácia déli része. Útikönyv.
Hibernia Nova. (Varázslatos tájak) 
ISBN: 963-206-753-3 fûzött: 2480 Ft 

Feist, Raymond E.: Krondor. 3. Az istenek könynye. 
ISBN: 963-9399-34-5 fûzött: 1598 Ft 

Fejes Eszter – Lucz Zoltánné: Adótörvények
változásai, 2003. [Általános forgalmi adó, sze-
mélyi jövedelemadó]. Saldo. (Adózási kézi-
könyvek) 
ISBN: 963-638-047-3 fûzött: 1200 Ft 

Fejes Eszter – Lucz Zoltánné – Dancs Gábor:
Adótörvények változásai, 2003. [Általános for-
galmi adó, személyi jövedelemadó, társasági
adó és osztalékadó, egyszerûsített vállalkozói
adó]. Saldo. (Adózási kézikönyvek) 
ISBN: 963-638-045-7 fûzött: 1700 Ft 

Fekete István: Vuk. 5. kiad. Móra. (Fekete István
mûvei) 
ISBN: 963-11-7747-5 kötött: 990 Ft 

Fenyves Mária Annunciáta: A szorgalom jutalma.
Mese 3–6 éves gyerekeknek. Krúdy Irod. Kör. 
ISBN: 963-8082-44-3 fûzött: 560 Ft 

Fenyves Mária Annunciáta: Ravaszdi pünkösdi
királysága. Mese. Krúd Irod. Kör. 
ISBN: 963-8082-45-3 fûzött: 560 Ft 

Fletcher, Aaron: Vad vágyak.[az Outback saga]
I.P.C. Kv. (I.P.C. könyvek) 
ISBN: 963-635-253-4 fûzött: 1400 Ft 

Focisuli. Készségek és technikák. Alexandra. 
ISBN: 963-368-236-3 kötött: 2499 Ft 

Földényi F. László: A gömb alakú torony. Jelen-
kor. 
ISBN: 963-676-293-7 fûzött: 2600 Ft 

Földes Attila: Az ember a Marsról származik?
Vulkánok, piramisok, kozmikus összefüggé-
sek. Kornétás. 
ISBN: 963-9353-17-5 fûzött: 1990 Ft 

Földi Pál: A világtörténelem nagy csatái. Kis had-
történet: kezdetektôl a 18. századig. Laude. 
ISBN: 963-9121-17-0 fûzött: 675 Ft 

Folyamatok és fordulópontok. [Tanulmányok
Andrásfalvy Bertalan tiszteletére]. L'Harmat-
tan/ PTE Néprajzi Tanszék. (Studia ethnologi-
ca Hungarica 4.) 
ISBN: 963-9457-22-1 fûzött: 2500 Ft 

Fox, Michael J.: Szerencsés ember. Életrajz.
Geopen. 
ISBN: 963-9093-75-0 kötött: 2490 Ft 

Freese, Anja: Gyöngyállatkák. Cser K. (Színes
ötletek 2003/68.) 
ISBN: 963-9445-59-2 fûzött: 598 Ft 

G
Gáborján Lászlóné: Német feladatgyûjtemény a

középfokú nyelvvizsgához. Black & White K. 
ISBN: 963-9407-37-2 fûzött: 825 Ft 

Gácser Magdolna: Pedagógiai pszichiátria.
APC-Stúdió. 
ISBN: 963-9135-62-3 (hibás ISBN 963-9135-63-1) fûzött:
2000 Ft 

Galambbetegségek megelôzése, felismerése
és kezelése. Egészséges galambok. Mezô-

gazda. 
ISBN: 963-286-001-2 kötött: 2500 Ft 

Gál Judit – Pálinkásné Mika Ágnes: Társasági
jogi perek. HVG-ORAC. 
ISBN: 963-9404-51-9 fûzött: 5600 Ft 

Gál Kelemen: Káli Nagy Elek élet- és jellemrajza.
Unitárius Egyh. (Az Erdélyi Unitárius Egyház
Gyûjtôlevéltárának és Nagykönyvtárának kiad-
ványai 3.) 
ISBN: 973-8267-15-3 fûzött: 1720 Ft 

Galland, Antoine: Ali Baba és a negyven rabló.
Elektra. (A világirodalom legszebb meséi) 
ISBN: 963-9391-02-6 kötött: 2490 Ft 

Gardner, Laurence: A Grál-királyok eredete.
Ádám és Éva Pendragon-öröksége. Gold
Book. 
ISBN: 963-9437-31-X kötött: 1980 Ft 

Gát Anna: Felütés. Noran. 
ISBN: 963-9356-84-0 fûzött: 1600 Ft 

Gemmell, David A.: Árnyjáró. Delta Vision. 
ISBN: 963-9474-22-3 fûzött: 1490 Ft 

Gera Pál: Állatmesék: gyerekeknek – felnôttek-
nek. 2. kiad. Hungarovox. 
ISBN: 963-9292-56-7 fûzött: 1800 Ft 

Gerevich József – Bácskai Erika – Rózsa Sán-
dor: A drog-ambulanciák mûködése és haté-
konysága. Animula. 
ISBN: 963-9410-32-2 fûzött: 1600 Ft 

Gilbert, Richard: 200 kedvelt szobanövény ter-
mesztése és ápolása. 2. kiad. Aquila. 
ISBN: 963-679-082-5 kötött: 2300 Ft 

Goethe, Johann Wolfgang von: Faust; Váloga-
tott versek. M. Kvklub. (Iskola – könyv) 
ISBN: 963-547-854-2 fûzött: 890 Ft 

Goleman, Daniel: Érzelmi intelligencia. 3. kiad.
Háttér. (Lélek kontroll) 
ISBN: 963-9365-12-2 fûzött: 1800 Ft 

Gönczô Ferencné: Beszédfejlesztés és anya-
nyelvi nevelés. Segédanyag óvodapedagógu-
soknak. TKK. (Thot: tudomány és mûveltség) 
ISBN: 963-9371-71-8 fûzött: 625 Ft 

Göndör András: Érettségi tételek matematiká-
ból. Hasznos azonosságokkal és síkgeometriai
összefoglalóval. Scolar. 
ISBN: 963-9193-83-6 fûzött: 750 Ft 

Grass, Günter: Ráklépésben. Európa. 
ISBN: 963-07-7296-5 kötött: 1900 Ft 

Green, Roland J.: A Korona lovagjai. Delta
Vision. (Harcosok sorozat 1.) 
ISBN: 963-9474-27-4 fûzött: 1490 Ft 

Griffa, Valerio: Svédország. Gabo. (Új kilátó) 
ISBN: 963-9421-64-2 kötött: 3990 Ft 

Griffith, Arthur: Magyarország feltámadása. Pél-
da Írország számára. Serdián Kvk. (Editio
plurilingua 2003/2.) 
ISBN: 963-9431-14-1 fûzött: 1120 Ft 

Grimm, Jakob – Grimm, Wilhelm: Berühmte
Märchen. (2. köt.) Bilingual ed. Noran. (Ken-
taur könyvek 14.) 
ISBN: 963-9356-64-6 fûzött: 1400 Ft 

Grimm, Jakob – Grimm, Wilhelm: Berühmte
Märchen. Bilingual ed. Noran. (Kentaur köny-
vek 6.) 
ISBN: 963-9356-63-8 fûzött: 1200 Ft 

Gy
Györgypál Katalin: Színházi mozaik. Színházi

írások, ismertetôk. Uránusz. 
ISBN: 963-9304-77-8 fûzött: 1493 Ft 

Györkösy Alajos: Latin–magyar kéziszótár. 4.
teljesen átd. kiad. váltl. lny. Akad. K. 
ISBN: 963-05-6793-8 kötött: 4500 Ft 

Györkösy Alajos: Magyar–latin kéziszótár. Váltl.
lny. Akad. K. 
ISBN: 963-05-6781-4 kötött: 4500 Ft 

Gyurkó László: Ne ölj rendôrt a szobornál. Az év-
század bûnténye. Regény. Szabad Tér. 
ISBN: 963-206-716-9 fûzött: 1400 Ft 

H
Halasy-Nagy József: Az erkölcsi élet. Pro

Philosophia, SZTE BTK Filozófia Tanszék:
SZTE Társadalomelméleti Gyûjt.. (A magyar
nyelvû filozófiai irodalom forrásai 7.) 
ISBN: 973-86029-1-2 fûzött: 2000 Ft 

Halász Elôd: Magyar–német kisszótár. 18. átd.,
bôv. kiad. vált. lny. Akad. K. (Kisszótár sorozat) 
ISBN: 963-05-7278-8* (hibás ISBN 963-05-6664-8) kötött:
1750 Ft 

Halász Elôd: Német – magyar kisszótár. 18.
átd., bôv. kiad. váltl. lny. Akad. K. (Kisszótár) 
ISBN: 963-05-7277-X* (hibás ISBN 963-05-6665-6) kötött:
1750 Ft 

Halusz Léna: Állati 142 nap avagy Segítség,
megszelídítettek! Accordia.
ISBN: 963-9242-98-5 fûzött: 1200 Ft 

Hargittai István: Életeink. Egy tudományos kuta-
tó találkozása a 20. századdal. Typotex. 
ISBN: 963-9326-71-2 kötött: 2700 Ft 

Harkai Vass Éva: A város bejáratánál. Versek.
Forum. 
ISBN: 86-323-0568-9 fûzött: 980 Ft 

Hegedüs Géza: Erdôntúli veszedelem. Holnap. 
ISBN: 963-346-572-9 kötött: 1500 Ft 

Hegyi Dolores: Görög vallástörténeti
chrestomathia. Osiris. (Osiris tankönyvek) 
ISBN: 963-389-380-1 kötött: 2480 Ft 

Hegyi Tamás – Misur Tamás: Ronaldo és az
aranylabda csillagai. Aréna 2000 (Stadion
könyvtár 14.) 
ISBN: 963-86167-6-8 fûzött: 1990 Ft 

Herman Anna: Kötelezôk röviden: középiskolá-

soknak. [tartalom, szerzôk, szereplôk, kérdé-
sek]. 1. Puedlo. 
ISBN: 963-9477-19-2 fûzött: 575 Ft 

Herman Anna: Kötelezôk röviden: középiskolá-
soknak. [tartalom, szerzôk, szereplôk, kérdé-
sek]. 2. Puedlo. 
ISBN: 963-9477-03-6 fûzött: 575 Ft 

Herman Anna: Kötelezôk röviden: középiskolá-
soknak. [tartalom, szerzôk, szereplôk, kérdé-
sek]. 3. Puedlo. 
ISBN: 963-9477-04-4 fûzött: 575 Ft 

Herman Anna: Kötelezôk röviden: középiskolá-
soknak. [tartalom, szerzôk, szereplôk, kérdé-
sek]. 4. Puedlo. 
ISBN: 963-9477-16-8 fûzött: 575 Ft 

Híves Márta: Fején találta a szöget! Szólás- és
eredetmagyarázatok. TKK.
ISBN: 963-9269-57-3 kötött: 1575 Ft 

Höcker, Christoph: Építészet. Kossuth. (Art-téka) 
ISBN: 963-09-4423-5 kötött: 2490 Ft 

Hofi Géza. „...az igazat mondd, ne csak a való-
dit...". Hungaroton Records. 
ISBN: 963-206-576-X kötött: 7400 Ft 

Holczer József – Farkas Csaba – Takács Atti-
la: Informatikai feladatgyûjtemény. A Microsoft
Referencia Iskolában kifejlesztett oktatási se-
gédkönyv. JOS. 
ISBN: 963-206-639-1 fûzött: 1680 Ft 

Hol sírjaik domborulnak. Az 1848–49-es forra-
dalom és szabadságharc a mai Szlovákia terü-
letén. Nap K. 
ISBN: 80-89032-33-8 kötött: 2980 Ft 

Horváth Mihály: Patkolástan. 226 képpel. Repr.
kiad. Lapu BT. 
ISBN: 963-04-3356-7 fûzött: 1280 Ft 

Horváth Tibor: Szlovákia. [Utazás, szálláshe-
lyek, térképek]. 2. átd. kiad. Cartographia.
(Cartographia útikönyvek) 
ISBN: 963-353-180-2 fûzött: 1500 Ft 

Hózsa Éva: A novella új neve. Mándy Iván novel-
láinak tipológiája és szövegközi értelmezése.
Forum. 
ISBN: 86-323-0570-0 fûzött: 1850 Ft 

Hrubos Ildikó – Szentannai Ágota – Veroszta
Zsuzsanna: A „bolognai folyamat". Az európai
felsôoktatási térség gondolatának megjelené-
se és a megvalósítás esélyei.Oktatáskut. Int.:
Új Mandátum. (Társadalom és oktatás 22.) 
ISBN: 963-9494-13-5 fûzött: 1980 Ft 

Hutcherson, Hilda: Amit anyád sosem mondott
el a szexrôl. Útmutató az örömteli és biztonsá-
gos szexhez kezdôknek és haladóknak.
BestLine: Édesvíz. 
ISBN: 963-528-643-0 kötött: 2990 Ft 

I
Iles, Greg: Hongkongi aktok. General Press. (Vi-

lágsikerek) 
ISBN: 963-9459-16-X kötött: 1500 Ft 

In memoriam Somogyi József. „Négyes" BT. 
ISBN: 963-00-9050-3 kötött: 8333 Ft 

Irodalmi szöveggyûjtemény. 14–15 éves diákok
számára: [középkor, reneszánsz, barokk]. Hol-
nap. 
ISBN: 963-346-574-5 fûzött: 1700 Ft 
ISBN: 963-9316-61-X fûzött: 840 Ft 

Iványi Amália: Folytonos és diszkrét szimulációk
az elektrodinamikában. Akad. K. 
ISBN: 963-05-7998-7 kötött: 2500 Ft 

J
Jacquard, Albert – Kahn, Axel: A jövô nincs

megírva. A gének titkai. Jószöveg Mûhely. 
ISBN: 963-9134-79-1 fûzött: 1790 Ft 

Jakucs Erzsébet: A mikológia alapjai. Egyetemi
tankönyv. 2. jav. kiad. Eötvös. 
ISBN: 963-463-593-8 fûzött: 2783 Ft 

Janikovszky Éva – Réber László: Örülj, hogy
fiú! 4. kiad. Móra. 
ISBN: 963-11-7772-6 kötött: 1490 Ft 

Janikovszky Éva – Réber László: Örülj, hogy
lány! 4. kiad. Móra. 
ISBN: 963-11-7771-8 kötött: 1490 Ft 

Jászberényi József: „A Sz: Sophia' Templomá-
ban látom én felszentelve Nagysádat". A felvi-
lágosodás korának magyar irodalma és a sza-
badkômûvesség. Argumentum: MTA Irodtud.
Int. (Irodalomtörténeti füzetek 153.) 
ISBN: 963-446-248-0 fûzött: 1200 Ft 

Jewell, Lisa: Ralph bulija. Vénusz: Mars. 
ISBN: 963-9252-59-X fûzött: 1890 Ft 

Jókai Mór: Az arany ember. Akkord: Talentum.
(Talentum diákkönyvtár) 
ISBN: 963-645-038-2 fûzött: 698 Ft 

Juhász László: A magyar csôdjog kézikönyve.
Dialóg Campus/Nordex Kft. (Institutiones juris) 
ISBN: 963-9310-61-1 kötött: 3980 Ft 

K
Kabáczy Szilárd: Kabáczy Szilárd. Ma K. 

ISBN: 963-86102-3-0 kötött: 2500 Ft 
Kanafani, Gassan al: Lángoló ég alatt. Serdián

Kvk. (Editio plurilingua 2003/1.) 
ISBN: 963-9431-16-8 fûzött: 560 Ft 

Kánon és kanonizáció. Tanulmányok az V. Nem-
zetközi Hungarológiai Kongresszus
(Jyväskylä, Finnország, 2001) kánon-szimpó-
ziumának az anyagából. Csokonai Kiadó. 
ISBN: 963-260-172-6 fûzött: 1250 Ft 

Karinthy Frigyes: Utazás a koponyám körül. Tóth. 
ISBN: 963-9161-85-3 fûzött: 825 Ft 
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Katzburg, Nathaniel: Zsidópolitika Magyarorszá-
gon, 1919–1943. Bábel. (Hungarica judaica 2.) 
ISBN: 963-85973-4-8 kötött: 2890 Ft 

Kaufman, Miriam: Hogyan segítsünk depressziós
kamasz gyermekünknek? Kézikönyv szülôk-
nek. Hajja. (Hajja egészségügyi könyvtár) 
ISBN: 963-9329-66-5 fûzött: 1995 Ft 

Kausemann, Josef: Sámson, Izráel bírája. Evan-
géliumi K. 
ISBN: 963-9434-27-2 fûzött: 900 Ft 

Keating, Richard – Enczi Zoltán: Fotózásról
utazóknak, nyaralóknak. 3. bôv. kiad. Rainbow-
Slide K. 
ISBN: 963-00-6617-3 fûzött: 1990 Ft 

Kelecsényi László Zoltán – Osztovits Szabolcs
– Turcsányi Márta: Középiskolai kötelezô ol-
vasmányok elemzése. 10. kiad. Corvina. 
ISBN: 963-13-5259-3 fûzött: 1500 Ft 

Kémia. [A kémcsövek titkai]. Diáktéka. (Diák
kiskönyvtár 10.) 
ISBN: 963-85873-7-7 fûzött: 275 Ft 

Kémia [elektronikus dok.]. Interaktív multimédia,
Unit Kft. (Kivi oktató sorozat 8.) 
Mûanyag tokban: 2990 Ft 

Kerényi Attila: Környezettan. Természet és társa-
dalom – globális nézôpontból. Mezôgazd. K. 
ISBN: 963-9358-90-8 kötött: 4980 Ft 

Kikelettôl lombhullásig. Gyermekversek a ter-
mészetrôl. Pannon-Literatúra. 
ISBN: 963-9355-81-X kötött: 1550 Ft 

Klán regények: antológia. Delta Vision. 
ISBN: 963-9474-29-0 fûzött: 1390 Ft 

Kóbor Tamás: Aranyhajú Rózsika. Argumentum. 
ISBN: 963-446-246-4 fûzött: 1600 Ft 

Kocsis Klára: Kelet-európai noteszlapok.
Kairosz. 
ISBN: 963-9484-19-9 fûzött: 900 Ft 

Kolozsvári iskolák éltetôi. Stúdium. 
ISBN: 973-643-027-8 fûzött: 672 Ft 

Kommunikáció. 1. A kommunikatív jelenség. Vál.
tanulmányok. 2. bôv. és jav. kiad. General
Press. 
ISBN: 963-9459-04-6 fûzött: 3500 Ft 

Kommunikáció. 2. A kommunikáció világa. 2.
bôv. és jav. kiad. General Press. 
ISBN: 963-9459-05-4 fûzött: 3500 Ft 

Kontra György: Karácsony Sándor, a nagyhírû
professzor. BIP. 
ISBN: 963-9450-23-5 fûzött: 1800 Ft 

Kortárs írók arcképcsarnoka. Varga. (Magyar
Írók Nemzetközi Szövetsége könyvtára 74.) 
ISBN: 963-9253-07-3 fûzött: 2000 Ft 

Kôszeghy Miklós: Cseréplevelek. Héber feliratok
a fogság elôtti Palesztinából. Új Mandátum.
(Kréné) 
ISBN: 963-9494-11-9 fûzött: 1980 Ft 

Kosztolányi Dezsô: Édes Anna. Osiris. (Millen-
niumi könyvtár) 
ISBN: 963-389-450-6 kötött: 1180 Ft 

Kosztolányi Dezsô: Esti Kornél. 1. Osiris. (Mil-
lenniumi könyvtár) 
ISBN: 963-389-452-2 kötött: 

Kosztolányi Dezsô: Esti Kornél. 2. Osiris. (Mil-
lenniumi könyvtár) 
ISBN: 963-389-453-0 kötött: 

Köthe, Rainer: Kísérletek könyve. 175 egyszerû
fizikai, kémiai és biológiai kísérlet. Tessloff és
Babilon. (Mi micsoda) 
ISBN: 963-9182-79-6 fûzött: 1950 Ft 

Kotra Károly: Könyv személygépkocsi-vezetôk
részére. Jav. kiad. Kotra Kft. 
ISBN: 963-206-487-9 fûzött: 1590 Ft 

Kovács András: Nagyböjti tûnôdések. „Hints
meg izsóppal és megtisztulok, moss meg és a
hónál fehérebb leszek!" Korda. 
ISBN: 963-9332-76-3 fûzött: 400 Ft 

Kovalcsik József: A kultúra csarnokai. A közös-
ségi mûvelôdés színterei, utópiák, mozgalmak,
társadalomszervezés, a mûvelôdési otthonok
kialakulása. 2. kiad. Serdián Kvk. (Editio
plurilingua) 
ISBN: 963-9431-15-X fûzött: 3733 Ft 

Köves József – Köves Gábor: 500 tökjó vicc.
Szôke pasik, szôke nôk és egyebek. K.u.K. K. 
ISBN: 963-9384-42-9 fûzött: 980 Ft 

Közösségelvû politikai filozófiák. [Alasdair
Chalmers MacIntyre, Paul Ricoeur, Michael J.
Sandel, Charles Margrave Taylor, Michael
Walzer]. Századvég. 
ISBN: 963-9211-64-8 kötött: 1960 Ft 

Kulcsár Ildikó, V.: Kölykök, dilik, szerelem. Ró-
mai kalandozások. Móra. (Nôk & ôk) 
ISBN: 963-11-7766-1 fûzött: 1390 Ft 

L
Lajos Mari – Hemzô Károly: 99 házi sütemény

33 színes ételfotóval. 2. kiad. Aquila. 
ISBN: 963-679-200-3 kötött: 1590 Ft 

Lajos Mari – Hemzô Károly: 99 pecsenye 33
színes ételfotóval. Átd. kiad. Aquila. 
ISBN: 963-679-203-8 kötött: 1590 Ft 

Lajos Mari – Hemzô Károly: 99 vendégváró 33
színes ételfotóval. Aquila. 
ISBN: 963-679-187-2 kötött: 1590 Ft 

Látó Judit: Évi Baba. Bookmaker. 
ISBN: 963-206-612-X fûzött: 1700 Ft 

Le Goff, Jacques: Európa történelmérôl mesél.
Ab Ovo. 
ISBN: 963-9378-16-X fûzött: 1800 Ft 

Leigh, Ana: Mackenzie klán: Josh. Alexandra. 
ISBN: 963-368-436-6 fûzött: 499 Ft 

Leigh, Ana: Mackenzie klán: Zach. Alexandra. 
ISBN: 963-368-438-2 fûzött: 499 Ft 

Leitner, Thea: Férfiak árnyékban. [híres uralko-
dónôk férjei]. Gabo. (Királyi házak) 
ISBN: 963-8009-75-6 kötött: 1990 Ft 

Liebi, Roger: Beteljesedett prófécia. Messiási
prófécia – annak beteljesedése és történeti
valódisága. 2. kiad. Evangéliumi K. 
ISBN: 963-9434-21-3 fûzött: 900 Ft 

Ludlum, Robert: Az Aquitánia hadmûvelet. 3.
kiad. I.P.C. Kv. (I.P.C. könyvek) 
ISBN: 963-635-252-6 fûzött: 2000 Ft 

M
Madarak és fák napja. Környezetvédelem a szá-

zadfordulón: régmúlt idôk versei, elbeszélései
az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum
anyagából. OPKM: XVIII. Ker. Ped. Int. és
Helytört. Gyûjt. 
ISBN: 963-9315-28-1 fûzött: 700 Ft 

Magyar helyesírási szótár. A Magyar Tudomá-
nyos Akadémia szabályai szerint. Váltl.
lny.Akad. K. 
ISBN: 963-05-7630-9 kötött: 5900 Ft 

Manea, Norman: Bohócokról. A diktátor és a mû-
vész: esszék. Európa. (Mérleg) 
ISBN: 963-07-7139-X fûzött: 1400 Ft 

Mariska Zoltán: A filozófia nevében. [Bíbor K.]
(Magyar filozófiatörténeti könyvtár 2.) 
fûzött: 900 Ft 

Marsh, Evelyn: Szembesülés. Budakönyvek:
Anuket. 
ISBN: 963-8296-60-7 fûzött: 899 Ft 

Massenkeil, Angelika – Panesar, Pammi: Pár-
naállatkák. [mintaívekkel]. Cser K. (Színes öt-
letek 2003/67.) 
ISBN: 963-9445-58-4 fûzött: 598 Ft 

Máté Imre: Vállunkon vízözönnel. Válogatott köl-
temények, 1955–2002. Pro Pannonia. (Pannó-
nia könyvek) 
ISBN: 963-9498-02-5 kötött: 1690 Ft 

Matekovics János: Eljutni a túlsó partra. Magán-
cégek, vállalkozók, helyzetek: riportkönyv a ro-
mániai privatizáció lehetetlen hétköznapjairól.
Lehel K. 
ISBN: 973-0-02844-3 fûzött: 3360 Ft 

Máté Zsuzsanna: Madách Imre, a poeta philoso-
phus. Tanulmányok Az ember tragédiája eszté-
tikumáról. [Bíbor K.] (Magyar filozófiatörténeti
könyvtár 6.) 
fûzött: 900 Ft 

Matlary, Janne Haaland: A felvirágzás kora.
Jegyzetek egy új feminizmushoz. CRS: Balas-
si. 
ISBN: 963-009-744-3 fûzött: 1200 Ft 

Mazura Katalin: Karate. Shin, waza, tai: szellem,
test és technika. [S.l.], [Szerzô] 
ISBN: 963-430-370-6 fûzött: 5990 Ft 

McCombie, Karen: A múlt, a jelen, és egy furcsa
család. Ciceró Kv.stud. (Tök jó könyvek) 
ISBN: 963-539-381-4 fûzött: 1690 Ft 

McCombie, Karen: Randi, buli és a papa titka.
Ciceró Kv.stud. (Tök jó könyvek) 
ISBN: 963-539-388-1 fûzött: 1690 Ft 

Megható állattörténetek. Novella. 
ISBN: 963-7953-23-X kötött: 1990 Ft 

Megható történetek nagymamákról és nagypa-
pákról. Novella. 
ISBN: 963-9442-09-7 kötött: 1890 Ft 

Merle, Robert: Védett férfiak. Európa. 
ISBN: 963-07-7362-7 kötött: 2000 Ft 

Merre visz az út? A romák politikai és emberi jo-
gai a változó világban. Lucidus. (Kisebbségku-
tatás könyvek) 
ISBN: 963-9465-09-7 fûzött: 2400 Ft 

Miért lettem matematikus? Visszaemlékezések.
Typotex. 
ISBN: 963-9326-84-4 kötött: 1900 Ft 

Miler, Zdenek – Doskocilová, Hana: Hogyan
gyógyította meg a vakond a kisegeret. Móra/
Albatros. 
ISBN: 963-11-7764-5 kötött: 1980 Ft 

Minden napra egy vers. 6–10 éves gyermekek-
nek. Bíbor K. 
ISBN: 963-9103-57-8 kötött: 1390 Ft 

Minya Károly: Mai magyar nyelvújítás. Szókész-
letünk módosulása a neologizmusok tükrében
a rendszerváltozástól az ezredfordulóig. Tinta.
(Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásá-
hoz 16.) 
ISBN: 963-9372-54-4 fûzött: 1960 Ft 

Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk. 39. kiad. Móra. 
ISBN: 963-11-7762-9 kötött: 1290 Ft 

Molnos, Angela: Jövônkért a magyar nyelv ügyé-
ben. LSZM. 
ISBN: 963-206-544-1 fûzött: 1200 Ft 

Mondák az egyiptomi mitológiából. Anno. 
ISBN: 963-375-254-X kötött: 1175 Ft 

Mondák Dózsa György korából. Anno. 
ISBN: 963-375-202-7 kötött: 1175 Ft 

Móra Ferenc: Kincskeresô kisködmön. 39. kiad.
Móra. 
ISBN: 963-11-7773-4 kötött: 1180 Ft 

Móra Panka, V.: Mese, mese, mátka. Szalay Kvk. 
ISBN: 963-237-026-0 kötött: 1450 Ft 

Moras, Ingrid: Apró ajándékok gyöngyfûzéssel.
[2 kivehetô mintaívvel]. Holló. (Holló barkács-
könyvek) 
ISBN: 963-9388-57-2 fûzött: 690 Ft 

Moras, Ingrid: Gyöngybôl készült kabalák és ta-
lizmánok. [2 kivehetô mintaívvel]. Holló. (Holló
barkácskönyvek) 
ISBN: 963-9388-26-2 fûzött: 690 Ft 

Móricz Attila: Webdesign a gyakorlatban.
ComputerBooks. 
ISBN: 963-618-302-3 fûzött: 2399 Ft 

Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig. Akkord:
Talentum. (Talentum diákkönyvtár) 
ISBN: 963-645-105-2 fûzött: 598 Ft 

Mûvészettörténet [elektronikus dok.]. (1.) Szö-
veg és képek. Mikrosuli. 1 CD-ROM. 
5990 Ft 

N
Nádori László – Bátonyi Viola: Európai Unió és

a sport. Uniós csatlakozás a sportban. Dialóg
Campus. (Testnevelés és sport) 
ISBN: 963-9123-35-8 fûzött: 3180 Ft 

Nagy Lajos, Cs.: Nyelvtani elemzési gyakorló-
könyv: 7-8. osztály. 7. kiad. Trezor. 
ISBN: 963-9088-79-X (hibás ISBN 963-9088-80-3) fûzött:
534 Ft 

Nagy Péter, H.: Orfeusz feldarabolva. Zalán Ti-
bor költészete és az avantgárd hagyomány.
Ráció K. (Aktuális avantgárd 17.) 
ISBN: 963-86272-2-0 fûzött: 1700 Ft 

Nance, John J.: Könyörtelen küldetés. 2. kiad.
General Press. (Világsikerek) 
ISBN: 963-9282-80-4 kötött: 1500 Ft 

Nándori Ottó: Abszolút egyidejûség avagy Mi
volt Einstein legnagyobb tévedése?Kornétás. 
ISBN: 963-430-326-9 fûzött: 1380 Ft 

Nemeskürty István összes mûvei. 7. A megbûn-
hôdött jövendô. Szabad Tér.
ISBN: 963-9201-21-9 bôr: 2500 Ft 

Nógrádi Gábor: Hogyan neveljük...? 1–2. 3. kiad.
Presskontakt. 
ISBN: 963-86206-5-X kötött: 1180 Ft 

Nógrádi Gábor: Segítség, ember! 1–2. 4. kiad.,
váltl. utánny. Presskontakt. 
ISBN: 963-86206-1-7 kötött: 1180 Ft 

Novák László Ferenc: Földmûvelô gazdálkodás
az Alföldön. Arany J. Múz. (Az Arany János
Múzeum kismonográfiái 14.) 
ISBN: 963-7134-32-8 fûzött: 1200 Ft 

Novum a tudás enciklopédiája. Novum. 
ISBN: 963-9334-32-4 kötött: 6900 Ft 

O
Odüsszeusztól Ulyssesig. 2. Boccaccio –

Baudelaire. (Kriterion kincses könyvtár) 
ISBN: 973-26-0716-5 kötött: 2300 Ft 

Olaszy Kamilla – Loós Monika: Tagespensum.
2. Frühling/Sommer. (Nyelvvizsga-könyvek) 
ISBN: 963-346-565-6 fûzött: 1790 Ft 

Orbán Gyöngyi: Megértô irodalomolvasás.
14–15 éves diákok számára: [középkor, rene-
szánsz, barokk]. Holnap. 
ISBN: 963-346-537-0 fûzött: 1500 Ft 

P
Papp Irén: Az aranytarajos kakas. Mesék, törté-

netek óvodásoknak, kisiskolásoknak és idô-
sebbeknek. Uránusz. 
ISBN: 963-9304-74-3 fûzött: 1493 Ft 

Pártközi értekezletek. Politikai érdekegyeztetés,
politikai konfrontáció, 1944–1948. Napvilág. 
ISBN: 963-9350-18-4 kötött: 5500 Ft 

Pátrovics Péter: A német nyelvtan alapjai. Black
& White K. 
ISBN: 963-9452-56-4 fûzött: 750 Ft 

Paulovics Anita: Az általános és különös eljárási
szabályok a közigazgatásban. Bíbor K. 
ISBN: 963-9466-23-9 fûzött: 1200 Ft 

Pécs [Kart. dok.]. Térkép: Stadtplan: map.
1:20 000 Cartographia. 
ISBN: 963-352-369-9 CM 450 Ft 

Pelevin, Viktor: Kristályvilág. JAK: BIP. (JAK vi-
lágirodalmi sorozat 35.) 
ISBN: 963-9500-09-7 kötött: 2100 Ft 

Peller József: A matematikai ismeretszerzési fo-

lyamatról. ELTE Eötvös K. 
ISBN: 963-463-592-X fûzött: 3500 Ft 

Penthin, Rüdiger: Miért agresszív a gyerme-
kem? Hogyan ismerjük fel az okokat, milyen
módszereket alkalmazzunk a gondok megol-
dására? Deák. 
ISBN: 963-9420-11-5 kötött: 1800 Ft 

Péter Jánosné: Sütemények és egyéb édessé-
gek. [1000 recept]. 2. kiad. Papp-Ker. 
ISBN: 963-9418-57-9 fûzött: 650 Ft 

Pethô Menyhért: A növényélettan alapjai. Akad.
K. 
ISBN: 963-05-8035-7 fûzött: 1800 Ft 

Petz György: Kérdések és válaszok a Bibliáról –
az Újszövetség. M. Kvklub. (Iskola – könyv) 
ISBN: 963-547-870-4 fûzött: 690 Ft 

Pogáts Ferenc – Fazakas Tünde: Varga Tamás
matematikai versenyek. 3. 1997/98 –
2001/2002. 
ISBN: 963-9326-80-1 fûzött: 1600 Ft 

R
Radnai Gáborné: Juana csókja. Radnai. 

ISBN: 963-00-3167-1 fûzött: 750 Ft 
Rákos Péter: Jegyek és játszmák. M. Kvklub. 

ISBN: 963-547-868-2 kötött: 1390 Ft 
Rapcsányi László: Szent Péter széke fényben

és árnyékban. Agapé. (Scientia christiana 11.) 
ISBN: 963-458-265-6 fûzött: 920 Ft 

Rasztik Viktória: Az ökokertek növényvédelme.
Mezôgazda. (Biogazda kiskönyvtár) 
ISBN: 963-9358-75-4 kötött: 1980 Ft 

Rendszergazda alapismeretek. Helyi számítógép
hálózatok létesítése, kezelése, mûködtetése:
nyitott rendszerû képzés – távoktatás – oktatá-
si segédlete: fôiskolai tankönyv. LSI IOMAK. 
ISBN: 963-577-334-X fûzött: 2390 Ft 

Rice, Luanne: Égi szerelem. JLX K. 
ISBN: 963-305-184-3 fûzött: 1890 Ft 

Roberts, Nora: A tûz leánya. Gabo. 
ISBN: 963-9237-26-4 fûzött: 990 Ft 

Röd, Wolfgang: Hagyomány és újítás a filozófiá-
ban. A XVII. századtól napjainkig. Áron K. 
ISBN: 963-9210-22-6 fûzött: 2990 Ft 

Rogaczewski-Nogai, Sybille: Porcelánfestés.
Minták csészékre, tányérokra és vázákra: [ki-
vehetô mintaívvel]. Holló. (Holló barkácsköny-
vek) 
ISBN: 963-684-001-6 fûzött: 690 Ft 

Roób Gusztáv: A globális társadalom. A globaliz-
mus réme járja be a Földet. Szenci Molnár
Társ. (A Herman Ottó Társaság nemzetpolitikai
sorozata) 
ISBN: 963-250-069-5 fûzött: 790 Ft 

Roób Gusztáv: Mi lesz velünk? Mi vár a magyar
földre az Unióban. Szenci Molnár Társ. (A Her-
man Ottó Társaság nemzetpolitikai sorozata) 
ISBN: 963-250-068-7 fûzött: 750 Ft 

Rosikon, Janusz: Európa Madonnái. Zarándok-
utak Mária szentélyeihez. Geopen. 
ISBN: 963-9093-72-6 kötött: 14900 Ft 

Rossini, Gioacchino Antonio – Sterbini,
Cesare: A sevillai borbély. Eötvös J. Kvk. (Két-
nyelvû operaszövegkönyvek 5.) 

Ross, Thea: Kis gazdik nagy kutyakönyve. Papp-
Ker. 
ISBN: 963-9418-52-8 kötött: 2280 Ft 

Rushton, Rosie: Becsszavamra, kinyúlok! Öt ti-
nédzser további kacagtató viszontagságai. Ci-
ceró Kvk. (Tök jó könyvek) 
ISBN: 963-539-250-2 fûzött: 1290 Ft 

Rushton, Rosie: Hogy tehetsz velem ilyet, anyu?
Öt tinédzser kacagtató viszontagságai. Ciceró.
(Tök jó könyvek) 
ISBN: 963-539-312-1 fûzött: 1290 Ft 

S
Sack, John: Sárkányfônök. A kínai keresztapa

igaz története a fölemelkedéstôl a bukásig.
Ulpius-ház. (Corleone könyvek) 
ISBN: 963-9475-37-8 fûzött: 2980 Ft 

Saint-Exupéry, Antoine de: A kis herceg. 21.
kiad. Móra. 
ISBN: 963-11-7765-3 kötött: 1590 Ft 

Salvatore, R. A.: Vadászpengék trilógia. 1. r. Ezer
ork. Delta Vision. 
ISBN: 963-9474-24-X fûzött: 1890 Ft 

Sandford, John: Vendetta. JLX K. 
ISBN: 963-305-181-9 fûzött: 1790 Ft 

Sánta Gábor: Fekete István. Tanulmányok. 1.
Pro Pannonia. (Pannónia könyvek) 
ISBN: 963-9498-03-3 kötött: 2200 Ft 

Sárközi Sándor: A költészet szivárványa.
Accordia. 
ISBN: 963-9502-07-3 fûzött: 790 Ft 

Sator, Günther: Feng shui, a harmonikus élet
mûvészete. Holló. (Egészséges életmód) 
ISBN: 963-9202-25-8 kötött: 1790 Ft 

Sauerborn, Marlies: A varázslatos wok. Váltl.
utánny. K.u.K. K. 
ISBN: 963-9173-77-0 kötött: 1400 Ft 



Schmidt, Oliver: Haj!: egyéni és vonzó frizurák. A
megfelelô hajforma – bátor lépés az új szemé-
lyiség felé. M. Kvklub. 
ISBN: 963-547-828-3 kötött: 1890 Ft 

Schwartz, Tristan: Még a cowboyok is. [Egy tör-
ténet az igaz szerelemrôl]. BestLine. 
ISBN: 963-528-640-6 fûzött: 2190 Ft 

Sebeôk János: Földfelkelte. A Big VIP-1 generá-
ció ôrült filozófusának regénye. Kossuth. 
ISBN: 963-09-4468-5 fûzött: 1690 Ft 

Sévillia, Jean: Zita, a bátor császárné. Gabo. (Ki-
rályi házak)
ISBN: 963-9237-37-X kötött: 1990 Ft 

Shasha, Dennis Elliott: Kiberrejtvények. 36 rejt-
vény hekkereknek és matematikus-nyomozók-
nak. Typotex. (Tini tudomány) 
ISBN: 963-9326-82-8 fûzött: 1900 Ft 

Sichtermann, Barbara: 50 híres nô. A leghíre-
sebb nôi egyéniségek. Alexandra. 
ISBN: 963-368-329-7 kötött: 4999 Ft 

Simon István: Vezéráldozat. A Peyer-kérdés és a
magyar szociáldemokrácia. Századvég. 
ISBN: 963-9211-58-3 kötött: 1680 Ft 

Smith, Wilbur: Monszun. Delej. 
ISBN: 963-9124-41-9 fûzött: 1998 Ft 

Smith, Wilbur: Ragadozó madarak. Delej. 
ISBN: 963-7696-42-7 fûzött: 1998 Ft 

Sohonyai Edit: Jasmine avagy Mégis kell a sze-
relem? Móra. (Móra X könyvek) 
ISBN: 963-11-7767-X kötött: 1390 Ft 

Sólyom Jenô: Elektronok a szilárd testekben. 2.
köt. 
ISBN: 963-463-589-X fûzött: 4500 Ft 

Somlyódyné Pfeil Edit: Önkormányzati integrá-
ció és helyi közigazgatás. Dialóg Campus.
(Dialóg Campus szakkönyvek) 
ISBN: 963-9310-81-6 kötött: 3980 Ft 

Steel, Danielle: Apu: az élet megy tovább. 3.
kiad. Maecenas Kv. 
ISBN: 963-9025-94-1 fûzött: 775 Ft 

Steel, Danielle: A sztár. 3. kiad. Maecenas Kv. 
ISBN: 963-203-001-X fûzött: 775 Ft 

Stróbl Mihály: A gránitoroszlán. Strobl Alajos.
Holnap. 
ISBN: 963-346-562-1 kötött: 6900 Ft 

Süss fel...! [hangdok.] 1. Kis- és középsô csopor-
tos óvodások dalai, mondókái. Origo Studio. 
Mûanyag tokban: 2100 Ft 

Süss fel...! [ hangdok.] Középsô- és nagycsopor-
tos óvodások, és kisiskolások dalai, mondókái.
Origo Studio. 
Mûanyag tokban: 2100 Ft 

Sz

Szabó Dezsô: Egyenes úton. Tanulmányok és
jegyzetek. 1. köt. Püski. 
ISBN: 963-9337-85-4 kötött: 

Szabó Dezsô: Egyenes úton. Tanulmányok és
jegyzetek. 2. köt. Püski. 
ISBN: 963-9337-86-2 kötött: 

Szabó Judit, G.: Hárman a szekrény tetején. 3.
kiad. Móra. 
ISBN: 963-11-7763-7 fûzött: 990 Ft 

Szabó Rózsa, Zs.: Októberi szerelem. Magister
'93 K. 
ISBN: 963-8357-19-3 fûzött: 1490 Ft 

Szeghalmyné Ócsai Marianna – Szeghalmy
Szilvia: Gyöngy-világ: ékszerek 2. Lazi. 
ISBN: 963-9416-25-8 fûzött: 390 Ft 

Székely József Iván: Drog, szex, téveseszmék,
egészség. Miért betegek a magyarok?: a men-
tálhigiéné fôiskolai tankönyve. Kodolányi
Fôisk. 
ISBN: 963-86320-4-6 fûzött: 3900 Ft 

Szemelvények a gondolkodás történetébôl.
Szöveggyûjtemény a filozófia-, etika-, vallás-
és mûvelôdéstörténet tanulmányozásához: fel-
sôoktatási tankönyv. 1. 2. kiad. Trezor. 
ISBN: 963-9088-74-9 fûzött: 

Szemelvények a gondolkodás történetébôl.
Szöveggyûjtemény a filozófia, etika, vallás és
mûvelôdéstörténet tanulmányozásához: felsô-
oktatási tankönyv. 2. 2. kiad. Trezor. 
ISBN: 963-9088-75-7 fûzött: 

Szentiványi Ágnes – Bartáné Aranyi Edina: An-
gol nyelv alapfokon. 1. Holnap. (Nyelvvizsga-
könyvek) 
ISBN: 963-346-391-2 fûzött: 1500 Ft 

Szesztay Ádám: Nemzetiségi kérdés a Kárpát-
medencében 1956–1962. Az ötvenhatos forra-
dalom hatása a kelet-közép-európai kisebb-
ségpolitikára. MTA Kisebbségkut. Int.: Gondo-
lat Kiadói Kör. (Kisebbségi monográfiák 1.) 
ISBN: 963-9450-35-9 fûzött: 1680 Ft 

Szigethy Gábor: Dallamok szavakra, színészre
és politikára. Tündérrózsa K. 
ISBN: 963-206-788-6 kötött: 2980 Ft 

Szilágyi Ákos: Török imaszônyeg. Egybegyûjtött
versek: 1968–2001. Új Palatinus. 
ISBN: 963-9487-12-0 kötött: 2600 Ft 

Szinti suli 1. Szövegés kép. [elektronikus dok.]
Nemetz. 1 CD-ROM. 
Mûanyag tokban: 3850 Ft 

Szirtes Gábor: A millenniumi Pécs. 2. váltl. után-
ny. Pro Pannonia. (Pannónia könyvek) 
ISBN: 963-9498-07-6 kötött: 1850 Ft 

T
Talese, Gay: A keresztapa fia. A Bonanno klán re-

gényes története. Ulpius-ház. (Corleone köny-
vek) 
ISBN: 963-9475-15-7 fûzött: 2980 Ft 

Tandori Dezsô: Zabkeselyû. PolgART. 
ISBN: 963-9306-06-1 kötött: 2250 Ft 

Tanulságos állatmesék. La Fontaine nyomán.
Anno. 
ISBN: 963-375-117-9 kötött: 1083 Ft 

Társasági és cégjogi határozatok gyûjteménye.
KJK-Kerszöv. (Bírósági döntések) 
ISBN: 963-224-695-0 fûzött: 5936 Ft 

Tavaszköszöntô. Versek és mesék a tavaszról.
Lektûr. 
ISBN: 963-86216-5-6 kötött: 1540 Ft 

Taylor, Alan John Percivale: A Habsburg Monar-
chia, 1809–1918. Az Osztrák Birodalom és az
Osztrák-Magyar Monarchia története. 2. kiad.
Scolar. 
ISBN: 963-9193-87-9 fûzött: 2200 Ft 

Taylor, Alan John Percivale: Európa tündöklése
és bukása. 2. kiad. Scolar. 
ISBN: 963-9193-92-5 fûzött: 2200 Ft 

TB: társadalombiztosítási jogszabályok, 2003.
KJK-Kerszöv. 
ISBN: 963-224-694-2 fûzött: 4704 Ft 

Térey János: Sonja útja a Saxonia mozitól a
Pirnai térig. Válogatott versek, 1988–2001. Új
Palatinus. 
ISBN: 963-9487-11-2 kötött: 2600 Ft 

Tokics Imre: Örökségünk az Úr imádsága.
Heted7világ. (Evangélium mindenkinek) 
ISBN: 963-86255-9-7 fûzött: 795 Ft 

Törô István: Megóvó gyökér. [versek]. Petit. 
ISBN: 963-86283-2-4 kötött: 1867 Ft 

Török László: A rádiházi ménes története, 1912-
2000. Lapu BT. 
ISBN: 963-86209-2-7 fûzött: 830 Ft 

Tyler, T. A.: A pokol hajnala. Kalandor Kvk. (Há-
ború farkasai) 
ISBN: 963-86271-9-0 fûzött: 1398 Ft 

V
Vadból, halból, gombából készült ételek. Black

& White K. 
ISBN: 963-9452-53-X kötött: 1083 Ft 

Vajda György Mihály: Az orléans-i szûz. A téma
irodalmi változatai. Argumentum. 
ISBN: 963-446-247-2 fûzött: 1800 Ft 

Vajda János: Ma a tegnapról....: kisember törté-
nete. Bába. 

ISBN: 963-9511-04-8 fûzött: 870 Ft 
Varian, Hal R.: Mikroökonómia középfokon. Egy

modern megközelítés. 3. átd. kiad. KJK-
Kerszöv. 
ISBN: 963-224-571-7 kötött: 5824 Ft 

Várkonyi József – Áts Eteléné: Kecsketenyész-
tés kisgazdaságokban. Átd. kiad. Mezôgazda.
(Gazdakönyvtár) 
ISBN: 963-9358-99-1 fûzött: 1900 Ft 

Vászolyi Erik: Ausztrália bennszülött nyelvei.
L'Harmattan. (Kultúrák keresztútján) 
ISBN: 963-9457-18-3 fûzött: 1850 Ft 

Vatsyayana: A szerelmes férfi. 1. Officina '96. 
ISBN: 963-9464-01-5 kötött: 

Vatsyayana: Az érzéki nô. 2. Officina '96. 
ISBN: 963-9464-02-3 kötött: 

Verne, Jules: Az úszó sziget. Unikornis. (Jules
Verne összes mûvei 61.) 
ISBN: 963-427-475-7 kötött: 3400 Ft 

Verne, Jules: César Cascabel. Unikornis. (Jules
Verne összes mûvei 62. köt.) 
ISBN: 963-427-476-5 kötött: 3400 Ft 

Vida Katalin: Varjúnóta, medvetánc. Versbe sze-
dett állatkert. Pannon-Literatúra. 
ISBN: 963-86121-6-9 kötött: 1450 Ft 

Világ világossága. Hetvenhét keresztény him-
nusz. Mérték K. 
ISBN: 963-9519-01-4 kötött: 1680 Ft 

Vivaldi, Antonio – J., Ludvig: A-moll hegedû
koncert Op. 3. Nr. 6. Koncert 1234 Kft. 
fûzött: 500 Ft 

Vörös István: Heidegger, a postahivatalnok. Je-
lenkor. 
ISBN: 963-676-320-8 kötött: 1600 Ft 

W
Wass Albert: Krónikás írás. 1. Kráter. (Wass Al-

bert életmûve) 
ISBN: 963-9472-19-0 kötött: 

Wass Albert: Krónikás írás. 2. (Wass Albert élet-
mûve) 
ISBN: 963-9472-20-4 kötött:

Wertheim, Jane – Oxlade, Chris – Stockley,
Corinne: Kémia képes szótár. Novum. 
ISBN: 963-9334-27-8 fûzött: 2490 Ft 

Z
Zappa, Moon Unit: Amerika, szépségem. Ulpius-

ház. (Ulpius modern könyvtár) 
ISBN: 963-9475-21-1 fûzött: 1980 Ft 
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A Helikon Kiadó ajánlja
Hadas Miklós
A modern férfi születése
Hogyan lesz a vadá-
szó férfiból futballo-
zó férfi? Mivel ma-
gyarázható, hogy száz
év alatt olyannyira
megváltozik a férfiak
viselkedése, hogy a
harcias tevékenységek
helyett közösségi játé-
kokkal töltik szabadi-
dejük számottevô ré-
szét? Milyen össze-
függések létesíthetôk
a civilizáció folyama-
ta és a férfibeállítódá-
sok átalakulása kö-
zött? Mennyiben já-
rulnak hozzá e válto-
zások a modern társa-
dalom megszületésé-
hez? Ezekre, és a be-
lôlük fakadó egyéb
kérdésekre keres vá-
laszt ez a maga nemé-
ben egyedülálló mû,
melynek további különlegessége, hogy magyarországi jelenségek
vizsgálata révén fogalmaz meg egyetemes érvényû állításokat.

A Háttér Kiadó 
szenzációs újdonsága

Jeff Campbell:
PUCCPARÁDÉ
Tudományos takarítás

Feltételezzük, hogy Ön szívesebben
tesz bármi mást, mint hogy drága sza-
badidejét lakása, háza takarítására pa-
zarolja. Szeretné, ha a lélekölô házi-
munka mellett több szabadideje lenne?

Ez a könyv nem más, mint útmutató
a heti takarításhoz. Végiggondolt,
egyszerû módszer, amely lépésrôl lé-
pésre halad.
A módszert egy Clean Team nevû, San
Franciscó-i takarítóvállalat dolgozta ki.
Mérték az idejét és ellenôrizték a mi-
nôségét valamennyi elképzelhetô mûveletnek, technológiának és tisztí-
tószernek. Módszerük segítségével eljutottak odáig, hogy háromfôs csa-
patuk 42 perc alatt takarít ki egy átlagos házat. Tetôtôl talpig.

OLVASSA EL A KÖNYVET ÉS KÖVESSE TANÁCSAIT!
EZ A KÖNYV LEGALÁBB ANNYIRA SZÓL A SZEMÉLYES
SZABADSÁGRÓL, MINT A TAKARÍTÁSRÓL

Megrendelhetô közvetlenül a kiadónál is.
Háttér Kiadó 1134 Bp., Váci út 19. 11–12 épület
Levélcím: 1525 Bp., Pf. 97.
T/F: 320-8230, 329-7293. Üzenetrögzítô:  221-6239
E-mail: hatterkiado@axelero.hu

Elôtérben a HÁTTÉR!

a Könyvfesztivál 115 sz. standján!

Sütögetés lávakövön!  
64 oldal, végig színes,  kötve 1400 Ft
„Technikai” szakácskönyv-sorozatunk, a „Kátay szakács-
könyvek” új darabja egy újabb érdekes és egészséges el-
járással ismertet meg, változatos és ízletes receptekkel.

Köves J. Julianna: Háztartás A–Z
240 oldal, B/5, kötve    kb.  2980 Ft
Ez a háztartási kislexikon sok száz éves praktikumokat és
új, modern ötleteket egyaránt tartalmaz. Az eligazodást
piktogramok is segítik.

Zsigray Julianna: Erzsébet, magyar királyné
Kb. 600 oldal, kötve kb. 2400 Ft
Ferenc József gyönyörû feleségérôl, a legendás Erzsébetrôl
sok könyv jelent meg az elmúlt években is, de valamennyi
közül kiemelkedik Zsigray romantikus, szép regénye.

Alan Marshall: Én is versenyt futok a széllel
Kb. 320 oldal, kötve 1800 Ft
Unikum Könyvek
Az ausztrál író gyermekparalízise miatt nem követhette
apja sportolói pályáját. Nagy akarattal megtanult úszni és
lovagolni, sôt, tolókocsiban labdajátékokban is részt vett.
Egészséges derûvel  írja le, hogy egy mozgáskorlátozott
fiú hogyan él végül teljes emberi életet. A regény televízi-
ós változata világszerte nagy sikert aratott. 

K.u.K.Kiadó
1138 Budapest, Népfürdô u. 15/e
T/F: 239-1189, 359-1634
www.kukkanto.hu

A Széphalom Könyvmûhely ajánlata
Jókai Anna: Ne féljetek. (Regény, 13. változatlan kiadás) B/5, 344 o., 2500 Ft
A nagysikerû könyv az öregedés és a halál regénye, amely négy fôhôs életének tel-
jes spektrumát öleli fel. Év Könyve díj 1998! 
Johnson, Bengt Emil: Szivárványpartitúra. (Versek) Fordította Mervel Ferenc és
Hizsnyai Zoltán A/5, 72 old. fóliázott, keménytáblás kötésben, 1500 Ft 
A Tranströmer-díjas svéd költô, zeneszerzô költészet és muzsika határát keresô,
de életteli, gondolati líráját ismerheti meg az olvasó. 
Kross, Jaan: A hamutartó és más elbeszélések. Fordította: Jávorszky Béla.
A/5, 204 oldal, fóliázott keménytáblás kötés, 2000 Ft 
A legjelentôsebb kortárs észt prózaíró új elbeszélései az elmúlt évtizedek tabuté-
máit oldják szépirodalommá, a német majd szovjet megszállás, a gulágokon töl-
tött esztendôk emlékezete jelenik meg új novelláiban.
Krul, Wessel: Egy korszerûtlen történész. Johan Huizinga élete és mûvei. (Tanul-
mányok) Fordította: Balogh Tamás, A/5, 240 old., fóliázott kartonkötésben, 2000 Ft
A szerzô holland történész és mûfordító, az utrechti egyetem történelempro-
fesszora. Kötetünk válogatást ad a Középkor alkonya címû nagysikerû mû szer-
zôjével, Johan Huizingával foglalkozó írásaiból.
Szemadám György: Ezredfordulós írások. (Portrék, tanulmányok, kritikák a kortárs
képzômûvészet körébôl), A/5, 208, ff és színes illusztrációkkal, kartonált, 2490 Ft
Tanulmányok, tárcák, kiállításmegnyitók, melyek tükrében kirajzolódik a mai
magyar képzômûvészeti élet egy személyes reflexióktól átszôtt körképe. 
Várkonyi Nándor: Sziriat oszlopai. (Életmûkiadás, 8. kötet – ff. illusztrációkkal) B/5
formátum, 670 oldal, függelékkel, névmutatóval, keménytáblás, 4900 Ft
A legendás mû elsô szöveghû, cenzúrázatlan  kiadása az emberiség történelem-
elôtti korszakainak titkát kutatja. 
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