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A genom (tanulmányok)
szerk. Hídvégi Egon
B/5, 260 old., keménytáblás, 3200 Ft
A legjobb magyar génkutatók adják köz-
re a tudományterület legfrissebb ered-
ményeit a laikus érdeklôdô számára is
érthetô megfogalmazásban.
A magyar irodalom évkönyve, 2002,
szerk. Baranyai Judit, Hegyi Katalin
320 old., 1800 Ft
Az elmúlt év irodalmi szereplôivel, in-
tézményeivel, eseményeivel kapcsolatos
legfontosabb adatok. Nélkülözhetetlen
kézikönyv a kortárs irodalom iránt ér-
deklôdnek.
Báger Gusztáv: Idôtáv mollban
(új versek) 80 old., 1600 Ft
A költô hatodik kötete szikár, modern lí-
raiságával értékes hozzájárulás  az  új
magyar költészethez.
Bálint Péter: Szentkuthy álruhában
(tanulmánykötet) 168 old., 1600 Ft 
A kötet szenvedélyes kísérlet Szentkuthy
Miklós sokarcú, szuggesztív, de magát
nehezen mergismerni engedô írói szemé-
lyiségének, életmûvének meghódítására. 
Bioetika – Ökumené (tanulmányok)
szerk. Dr. Makó János, Ulrich Zoltán
320 old. 1900 Ft
Korunk két nagy szellemi mozgalmát
elemzik a kötet szerzôi: Gaizler Gyula,
Csányi Vilmos, Deme Tamás, Venetiá-
ner Pál, Nemeshegyi Péter, Bábel Balázs,
Békés Gellért, Solt Pál és más neves
szakemberek.
Forrai Eszter: A harmadik
(önéletrajzi elbeszélések és válogatott versek)
60 old., 1000 Ft
Az önéletrajzi ihletésû írásokat a szerzô
grafikái illusztrálják.

Jókai Anna: A mérleg nyelve, II.
(tanulmányok, interjúk)
320 old., 2990 Ft
A Kossuth-díjas író legendás versével,
az Ima Magyarországért-tal induló kötet
a tavaly megjelent esszégyûjtemény
folytatása.
Kiss Benedek: Nyáresti delirium
(új versek)
A/5, 112 old. keménytáblás, 1800 Ft
A József Attila-díjas költô új verseinek
alapélménye a nagyon konkrétan értel-
mezett idô, amely a mulandóság élmé-
nyével együtt meghozza a felszabadult
bölcsességet is.
László Ernô: Ropog az égbolt
(új versek) 210 old., A/5, 1600 Ft
A klasszikus formák iránt elkötelezett,
ritkán publikáló költô verseinek gyûjte-
ménye.
Mezey Katalin: A kidöntött kerítés
(elbeszélések – Oláh Mátyás László
illusztrációival)
60 old., 1500 Ft 
A már jól olvasó  korosztálynak és szüle-
iknek  szólnak az író gyermekkorát fel-
idézô történetek. 
Nagy Gáspár: Ezredváltó, sûrû évek
(100 vers), 140 old., 2000 Ft
A Kossuth-díjas költô 1998 és 2003 tava-
sza között keletkezett 100 verse a kor-
szak kataklizmáival szemben a megôr-
zés, az emberi szolidaritás és elkötele-
zettség könyve.
Pósa Zoltán: Aranykori tekercsek
(regény), 810 old., 2900 Ft
A monumentális szürrealista regény az
író gyermek- és fiatalkorának, egyetemi
éveinek, sorsdöntô szerelmeinek él-
ményvilágából táplálkozik.

Szabadmûvelôdés
(tanulmányok, szerkesztette Beke Pál)
280 old., 1900 Ft
Az elmúlt 50 év közmûvelôdési mozgal-
mairól szól a kötet, amelynek ma, a köz-
mûvelôdés szerkezeti átalakulása idején
különösen aktuális üzenete van       
Szabó Iván: Fagyöngy és jegenye
(két kisregény és elbeszélések), 200 old., 1700 Ft
Mai témák: a rendszerváltozás korának
jellegzetes életútjai elevenednek meg a
második szépprózai mûvét publikáló
író-politikus kötetében.
Szepes Erika: Sebôk Éva
(monográfia) 80 old., 1000 Ft 
A József Attila-díjas költônô életmûvét
mutatja be, elemzi a jeles irodalomtörté-
nész monográfiájában.    
Vári Zsolt: Megjöttem
(képzômûvészeti album – Hubay Miklós
elôszavával) 56 old., 1600 Ft
A most induló, nagy tehetségû festôt, a
roma képzômûvészet új alkotóját mutat-
ja be az igényes kivitelû, színes album.
Várkonyi Dezsô Hildebrand:
Pascal-értelmezések
(filozófiai  gondolatok) 340 old., 2000 Ft
A feledésre ítélt kitûnô teológus, pszi-
chológus és filozófus Blaise Pascal zseni-
ális gondolati hagyatékával folytat pár-
beszédet. Bolberitz Pál és Rókusfalvi Pál
utószavával.

Címünk: 1068 Budapest
Városligeti fasor 38. T/Fax: 351-0593,
iroalap@interware.hu
www.szephalom-konyvmuhely.hu
Kiadónkban vásárlóinknak

20% engedményt nyújtunk!
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A  C I C E R Ó  K Ö N Y V S T Ú D I Ó
K Ö N Y V H E T I  A J Á N L A T A

(S tandunk a  Vörösmarty  téren,  a  Gerbeaud e lôt t )

Meg Cabot:
A neveletlen hercegnô 3. – A szerelmes hercegnô
Tök jó könyvek, 1690 Ft
„Néha az az érzésem, én vagyok a legszerencsésebb csaj a világon.
De tényleg! Ha belegondolok, jó, nem vagyok egy szexbomba,
de azért ormótlan behemót sem vagyok. New Yorkban élek,
a földkerekség legmenôbb városában. Ezenfelül hercegnô vagyok,
és végre járok is valakivel. Mi a fenére vágyhatnék még?”

Ellis Kaut: Eder mester és Pumukli 
1600 Ft

Ki nem ismeri hazánkban a szeleburdi és pimasz Pumuklit?
A rajzfilmek „hôsének” kalandjai most

e meseregényben is olvashatóak.

Nigel Hinton: Buddy
Tök jó könyvek, 1690 Ft
A tizennégy éves Buddyt rock and roll-rajongó apja kedvenc
énekesérôl, a huszonkét évesen elhalálozott Buddy Hollyról nevezte
el. A fiúnak sok baja van a szüleivel, a világgal és fôleg önmagával.
Otthon zûrök, az iskolában cikizés, de legjobban a tulajdon
kényszeres bolti lopkodása nyomasztja. És egy szörnyû reggelen
meg is történik a baj, robban az idôzített bomba. Hogyan tovább?

Hívószám 1-800
A két megjelent Jenny Carroll- (vagyis Meg Cabot-) kötet ára 1590 Ft.

A nyáron megjelenô 3. kötet címe:
Veszélyes terepen. Mindenhol lesnek rájuk. Tök jó könyvek

Sebeôk János: Sárkányviadal
(3. átdolgozott kiadás) 
1890 Ft
A regény fôhôse, Sing, krokodilidomárként nap nap után
életveszélyes produkciót mutat be egy revümûsorban.
Egyik nap bekövetkezik a katasztrófa: Singet „kipörgeti”
az egyik krokodil. Az egykori vagányból láb nélküli
koldus lesz, Charing Sol utcáira kerül immár szegényen,
az emberi közösségbôl kitaszítva.

Hófehérke 
1900 Ft

A híres gyermekmesét Gyárfás Endre versben
és Pállai Szilvia színes rajzokban meséli el.

Déry Tibor: Niki 
890 Ft
A kisregénynek keretet adó kutyatörténetben
az 50-es évek tragikus eseményei elevenednek meg.
A megindító történetbôl a kisebb gyerekek is megérthetik
és átélhetik a korai közelmúlt gyötrelmes eseményeit.

J. E. Klausnitzer: IQ önteszt 
1190 Ft

E könyv a legszélesebb olvasóközönség
számára kínál a nemzetközi normáknak

megfelelô tizenkét intelligencia tesztsort.

Monopolterjesztô: Talentum Kft. 1133 Budapest, Gogol u. 17. Telefon/fax: 239-9141



AA  HHÁÁTTTTÉÉRR  KKiiaaddóó  aajjáánnlljjaa  
Knut Hamsun: Éhség 1398 Ft

C. W. Ceram: A régészet regénye 2700 Ft

Kaesz Gyula: Ismerjük meg a bútorstílusokat 1998 Ft

Eric Berne: Emberi játszmák 1200 Ft

Eric Berne: Sorskönyv 1900 Ft

Susan Forward: Mérgezô szülôk 1350 Ft

Erich Fromm: A rombolás anatómiája 2498 Ft

Erich Fromm: A szeretet mûvészete 898 Ft

Daniel Goleman: Érzelmi intelligencia 1300 Ft

Vallejo-Nágera: Szemtôl szemben a depresszióval 998 Ft

Fritz Riemann: A szorongás alapformái 1200 Ft

Judith Viorst: Szükséges veszteségeink 1998 Ft

A könyvek megrendelhetôk
közvetlenül a kiadónál is.
HÁTTÉR Kiadó 1134 Budapest, Váci út 19.
Levélcím: 1525 Budapest, Pf. 97.
Telefon/fax: 320-8230, 329-7293,
Üzenetrögzítô: 221-6239
E-mail: hatterkiado@axelero.hu

Elôtérben a HÁTTÉR! 
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■ Az emlékezet homályába veszô ôsidôk-
ben megszületett szerkesztôségi közhely-
bölcsesség: a téma az utcán hever. A leg-
több ilyen bölcs szentenciához hasonló-
an, ennek is van persze valóságtartalma,
ezt ma lehet látnunk leginkább: nincs
olyan esemény, jelenség – legyen bár szél-
sôségesen magánéleti avagy közéleti –,
amit ne lehetne valamely újság hasábjain
az olvasók elé tárni, más kérdés, hogy a té-
ma jellege, megírásának módja és színvo-
nala szoros összefüggésben van az adott
újság profiljával.

„Az utcán heverô téma” kategóriájának
elemzését ennyiben hagyva, áttérek arra,
hogy mi is az, ami az utcán hever. Hát
elôször is, a kutyapiszok (gyenge poén,
bocsánat, csak amúgy reflexszerûen…).
Másodszor: hát, hever ám ott sok min-
den. Ott hever a kendermag meg a zápto-
jás, ott hever az atom meg a lakáshitelezé-
sek, tartósan elfoglalta ott helyét a való-
ságshow meg álomvilág is, és ott rendez-
kedett be otthonosan és láthatólag hosszú
távra az értékválság is, továbbá, szûkebb
szakmánknál maradva, a budapesti Vö-
rösmarty tér burkolatán „hevernek” majd
az Ünnepi Könyvhét idején a könyvespa-
vilonok, amelyekrôl pillanatnyilag nem
pontosan tudjuk, hogy kik árusíthatnak
bennük, és kik nem.

De mi az, ami nem hever az utcán?
Az utcán nem hever a könyv (az elôbbi-

ek szellemében, képletesen szólva).
Engem megihlettek a sertéstenyésztôk és

az útlezárások. Sok a sertés, nem kell a fel-
dolgozóknak, ha mégis, csak alacsony
áron. Emiatt az utcára, pontosabban or-
szágútra vonultak a sertéstenyésztôk me-
zôgazdasági munkagépeikkel, és félpályás
útlezárással hívták fel bajaikra az ország fi-
gyelmét (láttam a tv-híradóban…). Lehet,
hogy nem emlékszem pontosan, de mint-
ha ilyesmi a korábbi években elôfordult
volna a tej, a tojás, a búza, valamint más
mezôgazdasági termékek esetében is.

Szerintem a könyv is sok.
És elképzeltem – sertéstenyésztôk által

ihletetten –, amint a könyvkiadók munka-
gépeikkel egy országút félpályájára hord-
ják könyvkészleteiket, jelentôs fennaka-
dást okozva a közlekedésben.

És még annyi minden „sok”.
Kiss József

Sertéstenyésztôktôl
megihletve
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■ – Hogyan dolgozik, mik a
napi szokásai? Mi hiányzik leg-
jobban a hétköznapjaiból?

– Az egyik napom úgy te-
lik, mint a másik, monoton
hétköznapok váltják egymást
ünnepnapokon is. Ezeket a
mindennapi házi teendôk, a
túlélés, a létfenntartás prózai
rituáléi töltik ki, a körülmé-
nyektôl függôen emellett
igyekszem sokat olvasni, ír-
ni, emberek közé járni. A
munkanélküliséget meg le-
het szokni, el lehet viselni,
megélni viszont belôle nem
lehet. És ami több: érzelmi-
leg feldolgozni képtelenség.
A hangulatom ezáltal válto-
zó, egy magára hagyott em-
ber kisebb-nagyobb öröme,
bánata kirívó események nél-
kül. Az egészségi állapotom-
ra az orvosok már rég kitalál-
tak egy mindent elfedô meg-
határozást: a kornak megfe-
lelô. Hogy aztán ez az élet-
kort vagy azt a történelmi
idôszakot jelenti-e, melyben
élek, élünk, esetleg mindket-
tôt, ki-ki döntse el magában.
És azt is, hogy e mögött a
többfunkciós meghatározás
mögött milyen kórok húzód-
nak meg. Hogy mi hiányzik
legjobban a hétköznapjaim-
ból, nem tudom. Pontosab-
ban nem tudom rangsorolni,
mi az, ami legjobban hiány-
zik. Néha egy társ, család,

máskor egy közösség, egy ku-
tya, ha pedig dolgozni aka-
rok, akkor a csend, a nyuga-
lom, de olyan is van, hogy
ennél prózaibb dolgok, pél-
dául a pénz. Nem emlék-
szem arra sem, hogy a közel-
múltban történt volna velem
olyasmi boldogság, amitôl
fülig ért volna a szám, vagy
olyan pozitívum, ami meg-
dobogtatta volna balra mér-
sékelten nagyobb szívemet,
de hát úgy mondják, ami ké-
sik, nem múlik.

– A közelmúltban kezdte el kö-
zölni filmregényét, Az árulót a
Litera irodalmi portál. Régi
szellemi adósságot törleszt ezzel
a mûvel?

– A Literán megjelenô tör-
ténet egy filmregény, amely
nem önéletrajz és nem doku-
mentum, bár tartalmaz ön-
életrajzi elemeket és doku-
mentumokat is. Azt monda-
nám rá, hogy bevezetés egy
regényhez, egyféle csukló-
gyakorlat, közel egy évig dol-
goztam rajta, a regényen pe-
dig  dolgozom ma is. Köz-
ben novellákat írogatok, és
ha van megélhetési bûnözés,
megélhetési politizálás, ak-
kor ezt megélhetési iroda-
lomnak nevezném, valami-
bôl élnem kell, egyéb jöve-
delmem nincs. Ezekbôl állt
össze az említett két kötet,
melyekben – gondolom –

ugyanarról, ugyanazokról és
ugyanúgy írok, mint koráb-
ban, talán kicsit keserûbben,
néhol ugyan a humor mögé
rejtve csüggedésemet. Az ol-
vasó számára talán majd ki-
tetszik, mi a mondanivalóm
errôl a világról, hogy sorskö-
zösséget érzek továbbra is a
megalázottakkal, megnyo-
morítottakkal, hiszen ez egy-
ben az én valóságom is.

– Nemrégiben mutatták be a
Rinaldó címû filmet, melynek
írói konzulense volt. Miért nem
Ön írta a forgatókönyvet, hi-
szen ez a mûfaj sem áll távol
munkásságától? 

– Forgatókönyvet csak ak-
kor írok, ha felkérnek rá,
egyébként szívesen teszem,
úgy gondolom, jót tett ez a
néhány kirándulás ebbe a
mûfajba, ahol képben és per-
cekben kell gondolkozni, és
persze nem árt, ha van egy
történet. A Rinaldó címû
filmben epizódok jelennek
meg néhány novellámból, a
feladatom itt az volt a rende-
zôvel együtt, hogy ezek a
más-más történetbôl vett
részletek heg nélkül épülje-
nek be az alaptörténetbe.
Nem mindenütt sikerült
nyomtalanul, de az a vélemé-
nyem, hogy ezt a nézôtérrôl
nem lehet észrevenni, a szto-
ri, a rendezô története elég
erôs, hogy ezeket eltakarja.
Ez a film tehát alapjaiban
Tóth Tamás filmje, ami a re-
make mûfaj szabályai alapján
nem térhet el befejezésében
sem az eredetitôl, így nincs
értelme annak a kérdésnek,
hogy mi lett volna, ha én
írom a forgatókönyvet. A Ri-
naldó címû filmben az elbo-
csátott munkások viszont
nem csupán statiszták ezen
minôségükben, ez számomra
is meglepô volt, a nézôkkel
való utólagos beszélgetésem
során nem egy a megdöbben-
tô kifejezést használta, ezáltal
úgy gondolom, a Rinaldó
mélyebb gondolatokat hor-
doz, ember- és sorsábrázolás-
ban keményebb, helyenként
sokkolóbb, mint az eredeti.
Köszönhetô ez annak az ope-
ratôri munkának is, amely
megértette és a maga eszköze-
ivel továbbgondolta a mon-
danivalót. A filmes munká-
ban ez a szép, hogy minden-

ki hozzá tud tenni valamit. A
hitét és a tehetségét.

– Van-e mondanivalója e szá-
zad új számkivetettjeirôl a szo-
ciográfus eszközeivel?

– A jelenség, hogy egymás
után zárják be a gyárakat,
üzemeket, várható volt, ez a
tôke, a kapitalista természe-
te. Annak megállapításához
sem kell nagy jóstehetség,
hogy ez a folyamat folyta-
tódni fog, mi több, az Unió-
ban várhatóan felgyorsul és
kiszélesedik, már a bizonyta-
lanság férge rágja például az
atomerômûvet és az egész-
ségügy nevû beteget is, amit
privatizációnak hívnak, lány-
kori nevén magánosítás, egy
Marx nevû filozófusnál ere-
deti tôkefelhalmozás, egy
Marx elôttinél: lopás. Ebben
a világban a magunkfajta
prolinak hozzá kell szokni a
bizonytalansághoz, a nyílt
kizsákmányoláshoz, a függô-
séghez. A tôkés soha nem a
szociális érzékenységébôl
gazdagodott meg. Ha mind-
ez még Kádár országlása ide-
jén történik, szociológusok,
szociográfusok és dokumen-
taristák hada vetette volna rá
magát a jelenségre, velem
együtt, Soros és az Aczél-féle
kultúrpolitika ösztöndíjai-
ból, ma néma csend. Piac-
gazdaság van, sajtószabadság
és demokrácia. Cenzúra
nincs, de ösztöndíjat sem ad-
nak ilyesmire. Ezt akartuk.
Az értelmiség megtette útját
az osztályhatalomhoz, hogy
egy érzékenyebb részük még-
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„A valósággal
foglalkozni ma a
legnagyobb kihívás”

Tar Sándor
mondanivalója
a világról
A Litera irodalmi portál hetek óta közli folytatásokban Tar
Sándor új mûvét, Az árulót. Rövidesen a boltokba kerül két
új novelláskötete, a Magvetô, illetve a Noran gondozásában,
melyekben a tôle megszokott hangon, a ,,névtelenek krónikása-
ként” szólal meg. Megkeresésünkre a szerzô levélben válaszolt
kérdéseinkre.



is mintha csalódott lenne,
annak  egyrészt az lehet az
oka, hogy a zsákmányból
nem jutott mindenkinek,
másrészt hogy az áhított ka-
pitalizmusról pontos képe
senkinek nem volt. Mint
ahogy a szocializmusról se,
mert az itt nem volt egy per-
cig sem, kommunizmusról
nem is beszélve. A ló, mint
kiderült, nem olyan, ami-
lyennek akartuk.

– Szociográfusként mutatko-
zott be indulásakor. Mi a véle-
ménye a mûfaj jelenlegi megbe-
csülésérôl és szerepérôl a magyar
irodalomban? 

– Mondanivaló tehát az
elôbbiek szerint továbbra is
van, egy átmeneti kor a do-
kumentarista számára a leg-
izgalmasabb terep, számom-
ra személyes érintettség okán
különösen az, amellett a szo-
ciográfiát még mindig az iro-
dalom egyik csúcsának tar-
tom. Csakhogy ez a mûfaj
meglehetôsen költséges mu-
latság, utazni, jönni-menni
kell, elvegyülni egy olyan de-
mokráciában, ahol a tulajdo-
nos már be sem enged a ka-
pun. Ahol az érdemleges
adatokat tartalmazó iratokat
évtizedekre titkosítják vagy
üzleti érdekekre hivatkozva
nem hozzáférhetôk. A tulaj-
donos külföldi, nem elérhe-
tô, a menedzser pedig kettô-
re zár, és nem is úgy vagyok
öltözve. Nem hatja meg a Jó-
zsef Attila-, Krúdy-, Márai-
díj sem, bár valami izgága Jó-
zsef Attila-félérôl mintha
hallott volna már, de meg-
nyugszik, mikor megtudja,
hogy meghalt. A dolgozó pe-
dig kapun kívül sem hajlan-

dó kitárulkozni, mert fél. Fél
a buszon, az utcán, a kocs-
mában, otthonában is, fél
mindenütt. Az állását, pará-
nyi egzisztenciáját félti és
nem beszél, miközben tíz-ti-
zenhat órát dolgozik túlóra-
pótlék nélkül, hétköznap,
vasárnap. A munkásosztályt
szétverte a hatalom, mind-
járt a trónfosztás után, ezzel
paradox módon a zilált
többséget nyomorította ki-
sebbségbe. Errôl kell most ír-
ni, beszélni, ha pedig ez ke-
vés, akkor tüntetni, de-
monstrálni. 

Ez a kor nem a valóságiroda-
lom majálisa, alig van már fó-
rum, ahol az efféle irományo-
kat vállalnák, mondván, nincs
rá igény. Ez nem az a Való Vi-
lág, ez a való világ. Ahol tény-
leg a lét a tét. Csak éppen
nem olvasmányos, nem szó-
rakoztató, nem pihentetô, so-
ha nem is volt az, most sem
lett a polgárinak nevezett, rek-
lámokból és maffiapénzekbôl
fenntartott kultúra része. A

valósággal foglalkozni ma a
legnagyobb kihívás, tele koc-
kázattal, ezernyi veszéllyel,
közte az életveszéllyel is. Va-
lami mozgalom kellene és ta-
lán lesz is, hogy tudjunk egy-
másról, ha valaki fel- vagy el-

tûnik, olyasféle, mint annak
idején a régi Mozgóban Ber-
kovits által szervezett roham
volt. Ehhez hiányoznak ma a

valamikori társak, a Krisztus-
arcú Csalog Zsolt, a kímélet-
len terepszemlélô régi Berko-
vits, a gyilkos stílusú Zsille, az
oknyomozó Haraszti, de Hel-
ler, Hegedûs, Andor, László
Bencsik, Bakonyi, Halmos és

a többiek. Azokban az évek-
ben tôlük, általuk tanultam a
legtöbbet, közte a bibói axió-
mát: nem félni.   

– Milyen tervei vannak a jö-
vôre?

– Terveim? Megtanulni eb-
ben a szép új világban, abból
kirekesztve is a más, offenzív
viselkedés- és kifejezésmó-
dot. Azt a viselkedési techni-
kát, taktikát, amivel a meg-
változott valóság becserkész-
hetô, és rátalálni arra a for-
mára, amivel mindez a leg-
hatékonyabban elmondható.
Nem kizárt, hogy ehhez visz-
sza kell térni a gyökerekhez,
Erdeihez, Szabó Zoltánhoz,
akik a maihoz hasonló ellen-
séges környezetben dolgoz-
tak. De nem árt újraolvasni
Végh Antal, Moldova és má-
sok e tárgyban írt munkáit
sem. És azért, hogy ebben az
országban a frusztrált, ki-
ürült lelkû, margóra szorított
embertömeg, az új kisebb-
ség ne a diszkókban, lelátó-
kon tombolja szét magát be-
lôve, tökmagot, szotyolát és
egymást rágva, miközben a
dj. explozív zenével növeli
az adrenalint a keverôpult-
nál, a pályán pedig a milliár-
dosok angyali cinizmussal,
sétamenetben döntetlenre
játszanak. 

Borbély László
Fotó: Szilágyi Lenke
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Tar Sándor

■ Tar Sándor 1941. április 5-én született Hajdúsámsonban.
A debreceni Gépipari Technikumban érettségizett. Több
mint három évtizeden át technikusként dolgozott, késôbb
mûvezetôi beosztásban a debreceni orvosi mûszergyárban.
Évek óta munkanélküli. 1970-ben versekkel jelentkezett az
Alföldben. 1975-tôl novellákat, szociográfiákat közölt. 1976-
ban az NDK-ban dolgozó magyarokról írt mûvével elsô díjat
nyert a Mozgó Világ szociográfiai pályázatán, de munkáját
nem közölhette a lap. (Végül a hazai szamizdat elôzményé-
nek számító Profilban jelent meg.) A Magvetô Új Termés so-
rozatában napvilágot látott elsô novelláskötetével nagy siker-
rel debütált. Már itt megmutatkoztak írói erényei: a szerkesz-
teni tudás, az atmoszférateremtés képessége, a társadalom
mélyvilágának egzisztenciálisan és pszichológiailag hiteles áb-
rázolása, hôsei nyelvi világának pontos rekonstruálása, az író
magatartásában tetten érhetô „tragikus részvét”. Díjai, többek
között: A Mûvészeti Alap Elsôkötetesek Díja (1982), Déry Ti-
bor-jutalom (1985), Artisjus Irodalmi Díj (1990), Az Év
Könyve Jutalom (1995), Krúdy Gyula-díj (1995), József Atti-
la-díj (1997), Márai Sándor-díj (1999). Könyvei jelentek meg
németül, franciául és finnül.

Elbeszéléskötetei és regényei: A 6714-es személy (1981), Miért
jó a póknak? (1989), A te országod (1993), Ennyi volt (1993), A mi
utcánk (1995), Minden messze van (1995), Szürke galamb (1996),
Lassú teher (1998), Nóra jön (2000), A térkép szélén (2003).
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48.

Az ifjú Lin-csi egy nap hosszú sétát tett a
Fehér Igazgyöngy kolostorának kertjében.
A ciprusok mellett elhaladva egyenként
megérintette mindegyik fa lombját, meg-
megállva nézegette a sarjadó füvet, a virá-
gok nyílását. Mielôtt a kolostor kertésze
lett, sohasem volt bátorsága kézbe venni
és saját elgondolása szerint alakítani a nö-
vények sorsát. Itt azonban ez volt a dol-
ga, s most végigtekintett munkáján. 

– Ég s Föld törvénye rendet tart a növé-
nyek életében is. Az ember csak megza-
varhatja ezt. A néma érzôk életébe avat-
kozni veszélyes vállalkozás – gondolta
Lin-csi, de elégedetten nézelôdött, sétál-
gatott tovább. A kert növényei ezer alak-
ban virultak, élénken, ragyogva néztek
vissza rá.

– A Föld növényei is mind az embert
szolgálják. A kertekben szépségükért ne-
velik ôket, kint a földeken termésükért.
Nem maguk döntenek sorsukról, de még
alakjukról sem. Az ember éppúgy rájuk
tette az igát, ahogy szolgálatába állította a
Föld állatait, hasznáért tartja ökrét, lovát.
S miközben munkára fogta földi társait,
maga is szolgává lett. Saját rendjének
szolgájává, hogy megvalósítsa s fenntart-
sa hatalmát. Törvényeit az égi törvénnyel
állította szembe, ettôl fogva sorsa az örök
fáradozás – tûnôdött Lin-csi a kolostor
kertjében, ciprusai és pompázó virágai
között kószálván. – S minél inkább igyek-
szik könnyíteni fáradságos életén az em-
ber, annál inkább szolgává lesz, lelemé-
nyei, találmányai rabjává. Saját törvénye-
it követve, fölállítja magának az ész min-
den csapdáját – gondolta még Lin-csi, de
most nem szomorította el ez a felismerés. 

Régi gondolatait idézték eszébe a kert
szépséges virágai, s fájdalmasnak csupán
azt érezte, hogy a növények hálásan fo-
gadják az ember hatalmaskodását. De a
szolga állat is hittel bízza magát tulajdo-
nosára. Az ifjú Lin-csi olykor jobban ag-
gódott a Föld minden más lakójáért,
mint az emberért. Még a hegyek, a kövek
hûvös, tartózkodó társaságában is mele-
gebb érzések támadtak szívében, mint
önhitt, fölényeskedô társai között az em-
beri világban.

Bár a Fehér Igazgyöngy kolostorában jó
szándékú, szerény társakra is talált, s az
apát rokonszenve is megkönnyítette szá-
mára a szerzetesi életet, Lin-csi jó ideje

tudta már, hogy hamarosan elhagyja
ôket, s Csangan városát. Kerti sétáját is
búcsúnak szánta, mielôtt elindulna észak-
ra, meglátogatni szülei házát. 

De akkor is tovább állna, ha nem lenne
úticélja. Tudta ezt is nagyon jól. Ahogy
odakint a városi iparkodásnak, idebent a
lelkes vallásgyakorlásnak sem látta értel-
mes célját. A beszélgetések, szóvívások
olykor érdekesek voltak a kolostorban, de
a közös elmélyülések és imák hosszú, üres
órái próbára tették türelmét. Elbúcsúzott
hát a kolostor lakóitól, szerzetestársaitól
és kerti barátaitól, s még aznap alkonyat-
kor útnak indult. Holdfényes völgyekben
füvek lágy hullámai, csendes erdôszélek
és mézes délutáni álmok vártak rá. 

49.
Az ifjú Lin-csi még aznap elhagyta Csan-
gan városát. Mielôtt a Keleti Kapun kisé-
tált, végigballagott a Kanyargó Patak part-
ján, nézte a fûzfák lágy ívû lombját, a kis
folyó lassú vizét, az aranyló alkonyi ho-
mályt. Bódultan leste a világosság és a sö-
tétség találkozását, a földi világ néma át-
változását.

– Az alkony rejtélyes átváltozás. Ha
nemcsak szívünk, de elménk is követni
tudná, talán megértenénk a létezés min-
den titkát – gondolta a város legszebb li-
getében még utoljára megállva Lin-csi.
Dermedten csodálta a pillanatonként vál-
tozó látványt. 

Lába úgy érte csak a földet, ahogy a pa-
takparton a fûzágak ujjai a fûszálak he-
gyét simogatták. Éppen csak érintették
egymást. 

Amikor már a távoli hegyoldalról tekin-
tett vissza Csanganra, csak erôs falait lát-
ta, s a Vadludak két magas tornyát. Eszé-
be jutott akkor a legenda, mely elbeszéli a
tibeti király és a kínai császár találkozását.

„Valamikor réges-régen, Csangan alatt
délre,  találkozott egymással a két uralko-
dó, mindkettô égi származék. Földi sere-
geik élén lovagoltak, a tibeti király a kínai
fôváros felé, a császár a tibeti seregek elé.
Nem hódolatukat készültek kifejezni egy-
másnak, a tibetiek azt üzenték, hogy el-
foglalni jönnek a Középsô Birodalom fô-
városát. Csangan hadba állította minden
katonáját, s elindultak, hogy a pusztában
meglepjék a tibetiek seregét. Egy alkonyi
órán megpillantották egymás vágtató ha-
dának égig gomolygó porát. A porból az-

tán nemsokára feltûntek a katonák, két
halálra szánt száguldó sokaság. Ám egy-
mást elérve megtorpantak a seregek és
elôlépett a katonák közül a két uralkodó.

– Ki vagy?! – kérdezte aranysörényû, já-
dehomlokú paripáján ülve a kínai császár.

– Az vagyok, ki eltöprengve a világ dol-
gán, városában nemrég nyeregbe szállt, s
a pusztában idáig jutott – felelt neki csen-
desen a tibeti király, aranysörényû, jáde-
homlokú paripáján.

– Ki vagy?! – kérdezte aztán a császárt,
aki addig némán, eltûnôdve várt.

– Az vagyok, ki eltöprengve a világ dol-
gán, városában nemrég nyeregbe szállt, s
a pusztában idáig jutott – válaszolt most
a kérdésre csendesen a kínai császár. Ez-
után a hosszú-hosszú csendben csak für-
készték egymás arcát.

– Ez vagyok, bármit teszel – szólalt
meg akkor a császár. – Nem lehet több
az ember. 

– Ez vagyok, bármit csinálsz – szólt az-
tán a tibeti király is. – Nem lehet több az
ember. – Majd lassan, még mindig elme-
rengve, megfordította lovát. Aztán erôsen
megsarkantyúzta, s visszavágtatott serege
élén a messzi tibeti hegyek közé. Amikor
már vágtájuk dübörgése is elcsendesedett,
s a nyomukban támadt homokfelhô is
megállt Ég és Föld között, megfordította
paripáját a császár is. Visszatért városa fa-
lai mögé.

„Csak a szél, amit hiú markod szorít, se-
reged vezetvén. Minden, mi más, torz tö-
redék, sorsod is az.” Olvasta késôbb palo-
tája könyvtárában a tibeti király.

„Csak a szél, amit hiú markod szorít, se-
reged vezetvén. Minden, mi más, torz tö-
redék, sorsod is az.” Olvasta késôbb palo-
tája könyvtárában a kínai császár.

Idézte magában a legendát az ifjú Lin-
csi, Csangan városától egyre távolodván.
Utoljára visszafordulva még mindig látta
a két tornyot, s elképzelte szomszédsá-
gukban a város perzsa templomát. Szép
könyveiben egyszer ott olvasta Lin-csi ezt
a különös legendát.

Az i f jú  L in -cs i
vándoréve i  23.
Köz read ja :  Sár i  Lász ló
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■ – Németországban nagyon
sok György, Levente, Attila és
más, magyar írásmódban jegy-
zett keresztnevû ember él  – me-
séli az írónô –, általában fiata-
labbak, a hatvanas években szü-
letettek, mert az 1956-ban
emigráltak gyermekei. 

Noha német írónak vallja ma-
gát, „nem dühíti fel az olyan kis
apróság”, hogy a hazai fordító,
legalábbis a címoldalon és a bo-
rítón magyarrá tette. Tud ma-
gyarul, de nem szívesen hasz-
nálja a magyart. Azt mondja, hi-
bátlan nyelvtani szerkezettel,
hogy sok éve nem gyakorolta a
nyelvünket, ezért neki kelleme-
sebb németül vagy angolul tár-
salogni, nyilatkozni.

A választéktól ferdén a hom-
lokába fésült, hátul feltûzött sö-
tét hajával, mandulavágású sze-
mével, erôs szemöldökével, s a
mosolyráncot nélkülözô arcvo-
násaival komoly, tanáros be-
nyomást kelt. Már-már szigorú
a tekintete. A fesztivál idei elsô-
könyveseinek – akik közt húsz-
éves éppúgy akadt, mint ötven
esztendôs – harminckét-har-
minchárom éves átlagéletkorát
Zsuzsa Bánk némiképp felül-
múlja. Azt, hogy a Budapesti
Nemzetközi Könyvfesztivál a
legnagyobbakat is csevegô mo-
dorban szóra bíró, bohém han-
gulatában is visszafogott ma-
radt, magánéleti ok is magyaráz-
hatja. Anyai örömöknek néz
elébe, elsô gyermekét várja.

Irodalom, publicisztika és po-
litikatudomány szakon tanult a
mainzi Gutenberg Egyetemen. 

– A hosszabb lélegzetû írásmû
fáradalmát ismertem korábbról,

a tudományos munka területé-
rôl – meséli az írónô. – Franklin
Delano Rooseveltnek a New
Deal idején tanúsított kommu-
nikációs politikájáról írtam a
diplomamunkámat. Fulbright-
ösztöndíjasként másfél évet töl-
töttem Washingtonban. Aki
nem ásta bele magát ebbe a
szakterületbe, el sem tudja kép-
zelni, milyen modern techniká-
kat alkalmazott Roosevelt, né-
melyik fogása még a mai idôk-
ben is meglepetést keltene. 

Zsuzsa Bánk a mindennapok-
ban televíziós gazdasági mûso-
rokat szerkeszt, több napilap-
ban is publikál, így például a
Frankfurter Allgemeine Zei-
tungban. Szépirodalmi ihletésû
írásai antológiákban és irodalmi
lapokban láttak napvilágot. A
német kiadás után fél évvel a
Kossuthnál megjelent Az úszó
címû könyve elsô regénye,
amely eddig legalább öt díjat
hozott alkotójának.

A TÖRTÉNET, amely lázba
hozta a tavalyi Frankfurti
Könyvvásár közönségét, Ma-
gyarországon játszódik. Hogy
mikor, azt pontosan nem lehet
megállapítani. Idôtlenség lengi
be a történetet. A diktatúra fe-
szültsége érzôdik, ugyanakkor
azt is sugallja a hangulat, hogy a
szereplôk folyton várnak valami-
re, ami talán sohasem követke-
zik be, de ugyanakkor ez a hatás
feloldja a teljes kilátástalanságot. 

Két kisgyerek áll a regény kö-
zéppontjában. Anyjuk elment az
országból, anélkül, hogy elbú-
csúzott volna tôlük. Apjuk velük
marad, de sokszor lélekben
nincs jelen. „Merül”, mondják

róla a kicsik, amikor a férfi any-
juk képével a konyhai padra fek-
szik, a mennyezetet bámulja és
szakadatlanul cigarettázik. Talán
az emlékei, talán a rossz nyelvek
elôl menekül, amikor céltalanul
végighurcolja gyermekeit Ma-
gyarországon. Mivel senki sem
törôdik velük igazán, a két gye-
rek szinte magára hagyottan ván-
dorolja végig az országot. Isti és
Kati figurája olykor egymásba ol-
vad a regény során, máskor
mindkettejük maga az író.

– A két kis figura annyira egy-
másra utalt, hogy nem is tudná-
nak egymás nélkül életben ma-
radni – mondja az írónô –, ezért
egymásra csúszik a két profil, mi-
közben mind a ketten önállóan
megrajzolt személyiségek. Meg
akarnak tudni valamit a világról,
de senki sem segít nekik. Min-
dent meghallgatnak, mindenre
rácsodálkoznak, s mindent elfo-
gadnak. Ugyanakkor megvan az
az elônyük a gyerekeknek, hogy
kötelezettség nélkül nézhetik vé-
gig a körülöttük történteket.
Közben titkon tudják, hogy éle-
tük az utazás, a búcsú, az intege-
tés, a pályaudvarok regénye.

A cselekmény helyszínei a leg-
apróbb falvakig megtalálhatók a
térképen, de az, hogy mikor ját-
szódik az eset, nehezen körvo-
nalazható.

A nyugatnémet végcélú disz-
szidálásokra történô utalás az
1956-ot közvetlenül követô idô-
szakot sejteti, a budapesti kapu-
aljban rozsdásodó levélszekré-
nyek a hetvenes éveket idézik, a
VII. kerületi kaputelefon még
késôbbrôl való. Az apa, aki nem
hajlandó iskolába küldeni leá-
nyát, nem magyar sajátosság, s a
könyv ábrázolta szörnyû kör-
nyezeti, lelki lepusztultság, em-
lékezetem szerint szintén nem
volt általánosan jellemzô reánk,
sôt, a legsötétebb években a leg-
kegyetlenebbül kisemmizett ré-
teg is megpróbálta megôrizni a
tartását, emberségét. Eddig soha
fel nem fedezett közösségi önér-
zetem tiltakozik ellene, hogy
azok az olvasók, akik nem isme-
rik Magyarországot, ennek alap-
ján pipogyának, céltalannak, sôt
barbárnak gondolják honfitársa-
ink zömét, olyannak, aki képes
lefejezni gyermeke kuporgatott
pénzén, dédelgetni vett háziálla-
tait. Nekem, noha itt éltem, ide-
gen ez a világ. Magukat elhagyó,
emberi mivoltukból kiforduló

kivételek persze bizonyára akad-
tak, de ôk más társadalomban
ugyanúgy fellehetôk lennének.

ÉLETRAJZI ÖSSZEFÜG-
GÉST keres óhatatlanul az olva-
só, de a szerzô hevesen tiltako-
zik az ellen, hogy családi törté-
netet fognánk a kezünkben.

– Természetesen mindaz benne
van minden regényben, amit az
író a szüleitôl kap – vallja Zsuzsa
Bánk. – A könyv különlegességét
az adta a német olvasóknak, hogy
egzotikus, amennyiben más or-
szágban, Magyarországon játszó-
dik, de olyasmirôl szól, amit bár-
hol a világon minden ember vé-
gigél, szerelem, halál, de részlete-
sen beszél az élet legapróbb rész-
leteirôl, amelyek mellett nem
szoktunk megállni, mert ahhoz
túl gyorsan peregnek a napok. 

Egy pódiumbeszélgetésen azt is
elkottyantotta, hogy elgondolko-
zott már rajta: talán nem kellett
volna Magyarországra helyeznie
a történetet, hiszen így túl kézen-
fekvônek tetszik a párhuzam
származása és története között.

– De ez volt az a másik ország
– mondta –, amelyet ismertem.
Szüleimmel gyakran jöttem Ma-
gyarországra a hatvanas évek vé-
gén, s mint kisgyerekben, ben-
nem a melankólia maradt meg,
amit a legtöbb ismerôs viselke-
désén észleltem. A gyerek olyan
apróságokat vesz észre, amelyek
felnôttként felidézve már nem
tûnnek jelentéktelennek. Nem
jó az emlékezôtehetségem, nem
feltétlenül gyermekkori élmé-
nyekbôl építkezik hát a regény.
Inkább életérzéseket tudok fel-
idézni abból az idôbôl: a szürke-
ség, a deprimáló helyzet hatott
rám, a búcsúzások, amikor nem
tudtuk, látjuk-e még valaha a
másikat. Ezek most akaratlanul
tolultak elô a könyvben. Magam
is rácsodálkoztam erre. Esszék-
bôl, novellákból korábban is is-
mertem az írás mûvészetét, de
amikor Az úszóba belekezdtem,
mintha barlang, alagút mélyére
kerültem volna, ahol összezártak
a szereplôkkel, s rákényszerítet-
tek, hogy az ô nyelvükön beszél-
jek. S nem véletlen a cím sem.
Az úszás megtestesíti a valahová
elkerülni vágyást, de valamilyen
befelé nézést is sugall számomra,
visszatérést önmagunkba, hogy
megtaláljuk azt, ami létezésünk
lényege.

Mátraházi Zsuzsa

Pillanatfelvételek
a magyar származású,
mégis német írónôrôl

Zsuzsa Bánk
sanyarú sorsú „gyermekei”

A SZERZÔ számára idegen nyelv a magyar. Német az anya-
nyelve. Frankfurtban született 1965-ben, magyar származású,
emigráns szülôktôl. A neve Zsuzsa Bánk, még akkor is, ha a ma-
gyar fordító megcserélte a sorrendet. Bizonyára a magyaros írá-
sú utó- és az ékezetes családnév tévesztette meg. 



■ Miért kellett ennek az embernek Irak-
ba utaznia? Mert ôrült kakadu. Azért.

Jó, elment, kíváncsi helyettünk is a pa-
si. Aradon és Bukarestben is csak akkor
mászkált, amikor lôttek. Meg elment
Szarajevóba, Belgrádba, páncélingben. 

Mire kíváncsi? 
Amikor tavaly Pulitzer-díjra javasol-

tam, még nem járt Irakban. Amikor
megtudtam, hogy indul, óvni igyekez-
tem. Mintha fókától tiltottam volna a
tengert. 

Na jó, posztumusz Pulitzer-díjak nin-
csenek, a laudációt elteszem nekrológ-
nak. Ôrült pasas.

Jó, elment Irakba. Rendben. De miért
maradt ott még akkor is, amikor a
CNN(!) már kénytelen volt elhúzni a
csíkot. Amikor a BBC is már külsô mun-
katárssal „fedezte” iraki szükségletét.
Miért maradt ott, amikor már minden
„papírja” (vízuma is) lejárt? 

Jó, azért maradt ötven s valahány na-
pot, mert tudósított. 

Mintegy kétszáz, összesen kb. 1400
percnyi helyszíni jelentésében  tájékoz-
tatta a Klub rádió hallgatóit – de közben
a TV2 nézôit is – vajon csak ezért ma-
radt ott Bagdad bombázásának rettentô
napjaiban is? 

A CNN producere, a pozsonyi születé-
sû, harcedzett  Ingrid is visszarepült
Londonba, és onnan unszolta Orosz Jó-
zsefet, hogy rohanjon haza.

Mások beprotezsálták az akkoriban
szervezôdô „orosz konvojba” – tudják,
amelyet megtámadtak: méghozzá
ugyanazon a tekervényes úton, amelyen
jóval késôbb a magyar riporter végül ma-
ga mögött hagyta, kalandosan, Irakot.
Nem ment velük. A szakmai eseményvá-
rása? (mohósága?) nem engedte haza.
Félt, s ezért kitartott: sokkal tovább a
többieknél. Nem viseli el a vereséget.

Most már tudom, szalonnán, kenyéren
és cigarettán élt Bagdadban. A nyugati
fotóriporter, Bruno, dollár-tízezrekkel
érkezett Irakba, Orosz úr két és félezer-
rel. Ha csak békebeli, itteni szállodaá-
rakban gondolkozunk, ez talán tíz–
tizenöt napi szállásra lett volna elegen-
dô. De csak szállásra – az újságíróknak
kijelölt szállodákban. Étkezésre, utazás-
ra, taxizásra, megkenésre, orvosra: sem-
miképp.  És még ezért is nagy dicséret il-
leti kiküldôjét – elsôsorban Arató And-
rást – hogy bátorították döntésében.
Ahol megbújhatott utolsó tudósítói he-

teiben, a szerény épület tetején, kis tor-
nyocskában, úgy kellett beállítania az
égre mûholdas telefonját, hogy a szom-
széd háztetôn fölszerelt gépfegyverállás
katonái,  a fel-feltûnô, fekete komman-
dóruhások – „Szaddám Mártírjai” az elit
egységnek a neve – nehogy észrevegyék.
Már nem ott volt, amikor kiderült: lég-
vonalban „egy köpésnyire” volt Szad-
dám egyik, legtöbb okkal feltételezett
búvóhelyétôl, amelyet ama  hatalmas
„bunkerromboló bombával” intéztek el
az amerikaiak. 

Nem folytatom: még elfecsegném
Orosz József elôl a könyvét. 

Bravúrja azonban ebben a könyvben
nem azonos, egyáltalán nem azonos a
kétszáz rádiótudósítás-remeklésével.
Amely nem csupán attól élvezetes, ko-
mor  és meggondolkodtató olvasmány,
amit Irak mindennapjairól és éjszakáiról
megjelenít – hanem azért is, mert akarat-
lan önarckép. Hencegés, hôsi póz nélkül. 

Mi a szerzôi titka? 
Az, hogy egyszerre mutat fel – és rejt

el. A rejtett, második könyvet nem min-
denki képes elolvasni. Elárulom: embe-
reket átnevezett, hogy védje ôket. Hely-
színeket  elmozdított a térképen, hogy
nehezebb legyen azonosítani azokat,
akik ôszinték voltak hozzá. És az egész-
bôl az európaira alig átírható kép sejlik
föl: a szereplôk jó része leginkább vala-
minô Szaddám nélküli szaddámizmus-
ban élne… 

Ezt én értelmezem így. Talán tévesen.
Orosz József nem bocsátkozik stratégi-

ai találgatásokba – csak közli, hány tag-
ja van (volt) a Baath pártnak (némelyek
szerint hétmillió) – és a párttagság fölért
a fegyverviselési engedéllyel. Csak közli,
hogy a tartalékosoknál és a milícia tagja-
inál még legalább egymillió kézifegyver
van. Meg azt, hogy milyen elit hadosz-
tályokat pihentet(ett) Szaddám itt meg
ott. Ránk bízza: találgassuk, mi van
emögött, mi következhet ezután. 

Igaz, leírja, hogy „Szaddám Mártírjai”
(akiket négy-öt éves korukban soroztak
be kis janicsárokként Szaddám Huszein
szülôvidékén, és képeztek szinte úgy,
ahogy a pitbullokat)   az új évezred elsô
két esztendejében a – tán fôként síita –
férfi nem elég hûségesnek vélt feleségét
köztéren, sodronnyal fölhúzták, fejjel le-
felé, egy póznára, fejét kardcsapással le-
vágták, s a fekete ládát, amelybe a fej
hullott, körbevitték, közelrôl is megmu-

togatni a (természetesen összegyûlt) tö-
megnek. Nincs adat arról, ama két év
alatt hány ártatlan asszonyt fejeztek le
nyilvánosan, megtorlásként, vélt gyanú
alapján. 

Mi lehet az oka annak, hogy ez a légió,
meg a Köztársasági (és a Különleges
Köztársasági) Gárda elit, harcedzett erôi
nyomtalanul eltûntek?

Tessék gondolkodni – parancsol  ránk
Orosz József.

Legfontosabb közlései elôtt sincs dob-
pergés. Nem figyelmeztet, hogy most
szenzációs mozzanat következik. Példá-
ul annak a mintegy negyedmillió négy-
zetméternyi, épülô mecsetvárosnak a le-
írása, amellyel – mondják --  Szaddám
Mekkának és Medinának épített volna
versenytársat. Aminek politikai vonzata-
it az olvasó nélkülem is megfogalmazza.

Milyen szerzô Orosz József?
Érzékeny, leleményes, izgalmas ebben

a bagdadi több mint naplóban. Kielégí-
ti friss és szomorú kíváncsiságunkat – és
még mélyebb érdeklôdést ébreszt. Arra
késztet, hogy kíséreljünk meg ezután
okosabbak lenni. 

Nekem ez még nem sikerült.
Hogy ô maga mennyire szerepel a

mûben? 
Szüntelenül jelen van, mint drámai

vagy lírai rezonôr. Van ebben mókás ön-
kép, elérzékenyülô részvét (lásd Cofee, a
kis, szállodában felejtett majomka törté-
nete), éles burleszk (Mustafa csirkéjének
vérbeli komikai szerepe), gúnyrajz ön-
magáról és a világ állapotáról (lásd rán-
tottasütés életveszélyes illegalitásban),
groteszk pillanatkép (tudósító a csomag-
tartóban) – és még sorolhatnám, de azt
szeretném, ha sokan végigolvasnák a
könyvet éber és komoly érdeklôdéssel. 

Az ördögszobrászról például egy szót
sem szóltam.
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Bodor Pál (DIURNUS)
Tudósító a világ
csomagtartójában
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■ A Könyvfesztivál elôhír-
nöke volt az a könyvbemuta-
tó, amelyen Czigány Lóránt
Vakrepülés címû kötetét is-
mertette a szerzô jelenlété-
ben a kiadó, a Magyar Nyelv
és Kultúra Nemzetközi Tár-
sasága a Litea könyvesbolt-
ban. A kötet az Írások az
emigrációból alcímet viseli, s
az 1960-as évektôl 1988-ig
terjedô idôszak termésébôl
válogat. 

A közel hetvenéves iroda-
lomtörténész 1956-ban
hagyta el Magyarországot, a
politikai emigráció tagjaként
telepedett le Angliában.
Amint bevezetô írásában ol-
vashatjuk: „a forradalom
közkatonája voltam… Mégis
eljöttem, bûntudattal, teli-
hold mellett csörtettem a ha-
táron. Megbízólevelet nem
igényeltem s nem kaptam se-
melyik párttól. Megbízóim,
ha vannak: régi magyarok. A
baltás Bocskai. A fondorko-
dó Bethlen Gábor… A leg-
tisztább politikus elme: Köl-
csey Ferenc. A legpragmati-
kusabb reformista: Széche-
nyi István. A legönemész-
tôbb tépelôdô: Kemény
Zsigmond. A legalkudozóbb,
de meg nem alkuvó Deák Fe-
renc. A legönrombolóbb
költô: Ady Endre. A legha-
gyományôrzôbb irodalom-
politikus: Babits Mihály.” 

A kötet vegyes mûfajú, ko-
moly, jegyzetekkel ellátott
tanulmány éppúgy akad ben-
ne, mint interjú. Ez utóbbiak
közül kimagaslik a záró be-

szélgetés, amely Filep Tamás
Gusztáv és Tamási Orosz Já-
nos kérdései nyomán Elvte-
len pragmatizmus címen az
Eötvös-kollégiumban készült
1988-ban. Az idôpont már
sejtetheti, hogy Czigány Ló-
ránt ehelyütt részletesen fog-
lalkozott a rendszerváltás
kérdéseivel, s remek jósnak
bizonyult, megjövendölte
például, hogy – a könyvszak-
mánál maradva – száz szám-
ra alakulnak majd a kiadók, s
végül elhullik a férgese. Ezek
a szavak az Izgô-mozgó világ
fejezetbe illeszkednek.

Különös része a kötetnek a
Magyar Anglia. Ebbôl Czi-
gány Lóránt szakavatott és
szórakoztató idegenvezetése
révén megismerhetjük példá-
ul a British Museumot, an-
nak magyar vonatkozású
anyagát, amelynek gyarapítá-
sában a gyûjtemény munka-
társaként korábban maga a
szerzô is részt vállalt. Ismeret-
len Csokonai-dokumentu-
mot fedezett fel például, vagy
beszámol arról a feliratról,
amelyet Kölcsey Szatmár me-
gyei fôjegyzôként az ország-
gyûlési ifjak, Lovassy László
és társai letartóztatása ellen
készített, nem kegyelmet, ha-
nem igazságot kérve a meg-
hurcoltaknak. Kölcsey három
ilyen feliratot készített, az
utolsó ismert, az elsô még
mindig lappang, a másodikat
pedig Czigány Lóránt fedezte
fel a British Museumban. 

A magyar irodalom angliai
fogadtatásáról mi sem beszél

ékesebben, mint az, hogy
Eötvös József regényét, a Fa-
lu jegyzôjét több kritika mél-
tatta az 1850-es angol kiadást
követôen, mint az évszáza-
dok során összességében Ma-
gyarországon. A kortárs iro-
dalom fogadtatását többek
között Pilinszky és Weöres
személyéhez fûzôdô történe-
tek érzékeltetik, de ott szere-
pelnek a kötetben az angliai
magyar írók is.

A válogatás a szerzô ma-
gyar nyelven írt munkáiból
szemelget, noha Czigány Ló-
ránt angolul is publikál. „A
kétnyelvûség állandó készen-
létet kíván – vallja az iroda-
lomtörténész –, mert a két-
nyelvûség kihívás, amely
nem tûri a szellemi renyhe-
séget” Czigány Lóránt ezzel
a kötetével is ellentmondást

nem tûrôen bizonyította,
hogy ez a kétnyelvûség s az
általa lassan évtizedek óta
képviselt kétlakiság mind a
két kultúrának hasznára van.
S hiába hangoztatják néhá-
nyan, hogy „megrontja” az
író nyelvérzékét, ha több
nyelven beszél, a Vakrepülés
is igazolja, hogy „a nemesfé-
mek és a nyelvek rozsdamen-
tesek”, hogy „az idegen nyel-
ven leírt gondolatokról gyor-
sabban lefoszlanak a sallan-
gok…, a cikornyás monda-
tok nélkül a gondolat váza
kerül elô, vagy fény derül a
gondolattalanságra, ennél-
fogva az anyanyelvén is igé-
nyesebben és átgondoltab-
ban fogalmaz az alkalmi be-
tûvetô és az esszéíró”.

M. Zs.

Banos János: KIBÖJTÖLT VENDÉG
(szerelmes versek)
A MONTMORENCY-I SZERELMESEK
francia költôk versei Baranyi Ferenc
fordításában

Györffy László – Maróti István:
SZEMBESZÉLBEN (Életút-beszélgetés,
interjúk az íróval)
Kaiser László: DR. HÁRSING LAJOS
Hivatása szinkrondramaturg 

Barna T. Attila: FÉLÁRBOCON (versek)
Koppány Zsolt: AMIKOR A BELGÁK
TOLATNAK (elbeszélések)
Temesi Ferenc: GABO MEG A HALÁL
(kisprózák)

H u n g a r o v o x  K i a d ó
1137 Bp., Radnóti Miklós u. 11.
Telefon: 340-0859
Fax: 239-0578
E-mail: kaiser@hungarovox.hu

A nyelv nem
rozsdásodik
Czigány Lóránt
tanulmánykötete

A  H U N G A R O V O X  K I A D Ó  K Ö N Y V H E T I  A J Á N L A T A

Czigány Lóránt
Gyémánt László festménye



■ A legújabb kori európai mûvészet
történetének egyik legnépszerûbb
irányzata a szecesszió. Könnyed vonal-
vezetése, hangulatai, színei divatot te-
remtettek az iparmûvészetben és az öl-
tözködésben, vagyis leghétköznapibb
világunkban is feltûntek stílusjegyei. A
Vince Kiadónál a közelmúltban megje-
lent Szecesszió címû szép kötetbôl min-
den fontos és érdekes részlet megtudha-
tó az irányzat történetérôl és jellemzôi-

rôl. A könyv, amelyet albumnak is ne-
vezhetünk, az iskola építészeti és ipar-
mûvészeti alkotásait mutatja be Párizs-
tól Weimarig, Moszkvától Chicagóig,
Brüsszeltôl Barcelonáig, Darmstadtig,
Bécsig, Helsinkiig. A fotókról egy-egy
szép kilincs, asztali lámpa, festett váza,
pohár, bútor tûnik elénk, vagy finom
ívû lépcsôkorlát, légies átrium, díszes
tetô, indás homlokzat. A falakon kívül-
belül növényi formák, színek bátor hal-

mozása merészvonalú alakzatokba fog-
va. Innen nézve az egész szecessziós
irányzat lázadás az akadémikus mûvé-
szet, a köznapi életben alkalmazhatat-
lan mûvészet kultusza ellen.

Különös, hogy a csaknem minden eu-
rópai országban jelentôs nyomot hagyó
irányzat, az európai mûvészetben forra-
dalomnak számító mozgalom alapgon-
dolata, sôt egész filozófiája keleti forrá-
sokból táplálkozik. Talán a romantika
korának orientalizmusa, Kelet felé for-
dulása támadt föl a korszak alkotóiban.
A szecesszió síkba helyezett burjánzó
növényábrázolása az iszlám díszítésre
és az indiai mûvészetben gyakori han-
gulatokra, stílusjegyekre emlékeztetnek,
a díszítések színvilága is mindkettôre. A
pasztell tónusok az iszlámot idézik, a
színek merészebb és változatosabb

használata az indiai mûvészetet. A tár-
gyak használati és mûvészi értékének
közelítése is ismerôs a keleti kultúrák-
ból, igaz, ez föllelhetô a nyugati világ
népi kultúráiban is. Éppúgy, ahogy az a
mûgond, az a türelem, amellyel a tár-
gyak díszítése készült.

Öröm lapozgatni a kötetet, és fájda-
lom irigykedni a még nem is olyan ré-
gi európai világunk boldog alkotóira és
lakóira, akik ilyen nagy igyekezettel és
fáradsággal teremtették meg maguknak
környezetüket, amelyben éltek. Kár vi-
szont, hogy a nyugati mûvészettörté-
net nem tud a magyar szecesszió ered-
ményeirôl, sôt egész Közép-Európáról
tudomást sem vesz. A könyv eredetileg
a kiváló és méltán híres TASCHEN Ki-
adó számára készült, szerzôje Klaus

Jürgen Sembach. A magyar nyelvû ki-
adásba nyilván azért nem fért bele egy
kis hazai körültekintés, mert a magyar
is a Taschennel közös kiadás. Ilyenkor
az eredeti szöveg és képanyag változat-
lan átvételérôl van szó. De nem volt
kár változatlanul sem átvenni a könyv
szövegét és nagyszerû képeit, ismét-
lem: minden fontos és érdekes részle-
tet megtudunk a szecesszióról a szö-
vegbôl, a képekben pedig hosszan gyö-
nyörködhetünk. Akkor is, ha nem fel-
tétlenül vagyunk hódolói a szecesszió-

nak. Az irányzat a 20. század eleje óta
egyfolytában divatban van Magyaror-
szágon és Európa legtöbb országában.
Ha elolvassuk a könyvet, jobban fog-
juk tudni, mit is szeretünk benne, vagy
éppen mit nem szeretünk – csaknem
egy évszázada.

S. L.

Vince Kiadó, 240 oldal, 5995 Ft
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Szecesszió-divat
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■ – Miképp „kap rá” egy közna-
pi közegben serdülô, érô ifjú em-
ber a versre? Nagy szóval élve –
tehetségén túl –: teremtésvágy
ösztönzi, vagy inkább csak a lét
kiegészítése, vigasz, valamiféle
élethelyettesítés óhaja?

– Már önképzôkörös közép-
iskolásként próbálkoztam
verssel, ám szigorú bencés ta-
nárom zsengéimet Berzsenyi
és Babits mércéjével mérte.
Egy idôre így elföldeltem
magamban a költôt. 1967-
ben érettségiztem, egyetemre
akkor nem kerülhettem. Sok
illúziómat elvesztettem,
mint a ’68-asok közül annyi-
an. De azt tudtam: a magam
értéke, teljesítménye szerint
nem lehetek a helyemen, s ta-
lán ez késztetett újra a vers-
írásra. Azóta is, ha megold-
hatatlannak tetszô dolgokat
látok, vagy magam is ilyen
helyzetbe kerülök, a feszült-
séget verssel próbálom olda-
ni. Kapaszkodó ez számom-
ra, illetve „Határ Gyôzô szép
kifejezésével élve” „Hajszál-
híd” egy elviselhetôbb világ
irányába.

– Költészetének olvasói gyakor-
ta politikai indítékot sejtenek lí-
rája mögött. Gyanítom, mindig
többrôl van szó: világlátásról,
szemléletmódról...

– Szabadrabok címû gyûjte-
ményes kötetem összeállítá-
sakor nyertem bizonyos ké-
pet arról, hogy mit mûveltem

az elmúlt harminc–harminc-
öt évben. Ezt-azt írnak az em-
berrôl – behelyeznek mond-
juk politikai skatulyákba,
vagy az úgynevezett történel-
mi fogékonyságot értékelik –,
ám a versek írója óhatatlanul
önreflexiót is végez az ilyen
egybefoglaláskor. Jómagam
úgy vélem: valójában csupán
a magam gondjait-örömeit ír-
tam meg, amelyek persze sok
tekintetben egybevágtak egy
nagyobb közösségéivel. Jele-
sül: amikor elkezdtem, a hat-
vanas évek végén, az ifjúság
lendületével, olykor szerte-
lenségével írtam egyebek közt
a politikai-történeti okokból
is keletkezett szabadsághiány-
ról. De ezen indítékokon túl
mindig kettôs vonzásban-kö-
tésben éltem. Egyfelôl elégi-
kusan, némi nosztalgiával ír-
tam arról a pannóniai-dunán-
túli tájról, ahol fogantam, s
ahol – nehéz idôkben is – jó-
ízû, meleg családi együttlét-
ben, szeretetben és tisztesség-
re serdültem. Nevezzük ezt a
gének üzenetének. Másfelôl:
mindenben, amit papírra ve-
tettem, ott a hitbéli keresés.
Párhuzamosan az alkotással.
Számomra a hit kegyelem
kérdése. Az alkotás ugyanígy,
s persze a szabadság áhításá-
nak megfogalmazása. Egy
mostanság írt, nemrég-ver-
semben „Isten költeményé-
nek” nevezem ezt az egész te-

remtett világot, amelyben jó-
magam legföljebb grafitpor
lehetek. Tehetségemtôl, tisz-
tességemtôl, ambíciómtól,
teljesítményemtôl függ, hogy
ebben a nagy költeményben,
a mindenségben hogyan he-
lyezkedik el, mit képes leírni,
megrajzolni az én grafitpo-
rom. Annak idején Kormos
István, Nagy László, Jékely
Zoltán és Pilinszky János „fo-
gott kézen” elôször, amikor
Budapestre kerültem. Ôk is
talán ezt látták bennem: a
szülôföldhöz való hûsége-
met, s vele párhuzamosan
verseim szakrális, transzcen-
dentális érintettségét. Ha úgy
tetszik: ég és föld, föld és ég
ikercsillagát.

– Értô olvasói – pályájának és
kivált az ötvenhatos, illetve a
Nagy Imre-versek ismeretében
(„...nem szabad feledNI...! Ver-
sek 1956 emlékmûvének talap-
zatára”) – a valódi bátrak kö-
zött tartják számon. Ön alig-alig
beszél errôl. Mintha azt sejtetné
– furcsa fogalmazással élve –:
nem volt elég merész ahhoz, hogy
ne legyen gyáva...

– Az a furcsa, hogy egyszer
valóban hasonlóképpen fe-
jeztem ki magam. 1999-ben
szép díjat, Balassi Bálint-em-
lékkardot kaptam a hitvalló,
pogány ellen harcoló, s egy-
szersmind gyönyörû udvarló
versek költôjének emlékezeté-
re, tiszteletére. Drága emlékû
Sinkovits Imre mondott ez
alkalomból Balassit, mondta
azon írásaimat, amelyekben a
költôt idézem. És, ismerve
Nagy Imre-versemet és más
’56-os verseimet, a miattam
való lapbetiltási hercehurcá-
kat, bátornak nevezett. Rá-
néztem Imrére, és így vála-
szoltam: „Bátor nem voltam,
csak nem mertem félni”.
Hozzáfûzhetem: akkori krisz-
tusi koromban élesen és pon-
tosan igyekeztem fogalmazni,
bizonyára azért is, mert tisz-
tában voltam vele: mifelénk a
költôk hamar ellobbannak. S
mivel úgy véltem, a „takart
seb” elüszkösödik. Hiszen
már a görög sorstragédiák óta
tudjuk: temetetlen holtakkal
nem lehet együtt élni. Mások-
nál talán kevesebb metaforá-
val, tisztán próbáltam elmon-

dani, kimondani az elviselhe-
tetlent. Nem tehettem meg,
hogy a legfontosabbakról ne
szóljak. Ha ezt elmulasztom:
megfulladok. Azelôtt is írtam
errôl, ám amikor immár az
egész rendszer recsegett-ropo-
gott, a korábbiaknál kemé-
nyebben vizslatták a verseket
is. A hatalom már a szavakat
is gyanúsnak, közveszélyes-
nek találta. Hazudni viszont
nem akartam, nem is voltam
képes.

– Balassira, Petôfire, József At-
tilára és másokra utal; olyan
költôkre tehát, akik még hihettek
a vers értelmében, mi több: akár
közvetlenül is mozgósító erejé-
ben. Manapság azonban, ami-
kor a líra kevesek periferiális lu-
xusának tetszik, ad-e ön esélyt a
versnek?

– A mifelénk olyannyira
szokásos pesszimisztikus
megállapítások, jóslatok elle-
nére: föltétlenül hiszek. A
verset, a lírát itt és világszerte
már nemegyszer temették.
Például a 19. század végén, a
20. század elején, és köztu-
domású, hogy a költészet az-
óta sokszor és sokféleképpen
virágzott. De egyébként se te-
hetnék egyebet: valaki a kö-
nyökömet mindig fölsegíti az
asztalra, valaki a kezembe ad-
ja a tollat, ceruzát, és akkor
az ihlet, vagy nevezzük in-
kább gondviselésnek: mû-
ködtetni kezdi a bennem rej-
lô íródeákot. Megírom, amit
ô diktál, az írást aztán már
csak csiszolgatnom kell. A
Szent István-i ezredváltás
után ezer évvel, egy újabb ez-
redfordulón keletkezett ver-
seimet most adom közre új
kötetemben (Ezredváltó, sû-
rû évek. Széphalom Könyv-
mûhely). Különös mágneses
kisugárzását érzem ezen sûrû
esztendôknek, s azt írom
meg, ami e hegycsúcs körül s
a lelkekben történt. Remél-
hetôleg számvetésként és le-
nyomatát adva sorsunknak,
idônknek. Önmagunknak, és
talán azoknak is, akik majd
egyszer tudni szeretnék, mi-
képpen sürögtünk-forogtunk,
hogyan örültünk, szomor-
kodtunk, mire haragudtunk,
mit szerettünk itt, a harma-
dik évezred elején.

Nagy Gáspárral
beszélget
Nádor Tamás
Annyi utólag önmagát kinevezô becsületbajnok, ellenálló, ellen-
zéki között valaki, aki sohasem hivalkodott-hivalkodik azzal,
hogy annak idején nem volt „gyomra” beletörôdni az elviselhe-
tetlenbe. Félelmét gyôzte le „csupán”, vagy valóban bátor volt,
végül is mindegy, de az bizonyos: a verseivel járó veszélyt, sôt
még elemi önvédelmét se vette fontolóra. Írta, amit a szívdobo-
gása, lélegzete, örökbe kapott s megtartott morálja s persze a lel-
kiismerete diktált. Vagy egyszerûen: így volt csak képes levegôt
venni a szabadsághiányban, fuldoklását némiképp enyhíteni a
szorításban. Mert számára a vers: kegyelmi lehetôség, kötelesség-
teljesítési alkalom. Léthit, életforma.
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z állampolgár termé-
szetesen elvárhatja,
hogy a közelében

mûködô atomerômû üzem-
zavarairól pontosan tájékoz-
tassa a média. Hogy meg-
mondhassa annak a sok sza-
márnak, mi a teendô! 

Miért, ô tudja? Hát persze,
hogy tudja; ô a kompetens!

Ortega y Gasset már több
mint hetven éve pontosan
leírta, hogy a tömegember
mindig mindenben illetékes.
Ô mindent jobban tud. Job-
ban tudja, hogyan kell fociz-
ni, tanítani, gyilkost elkapni,
politizálni, poloskát irtani,
repülôgépet vezetni és atom-
erômûvet irányítani. És ô az
etalon. A tökéletes polgár.
Aki nála okosabb, mûvel-
tebb, szebb, tehetségesebb,
képzettebb, az hülye vagy
hazudik. 

Persze, ez az éremnek csak az
egyik oldala. Mert másrészt,
félretéve Ortegát, az állampol-
gárnak igenis joga van tudnia
arról, ha valami fenyegeti, és
azt is, hogy milyen mérték-
ben. És Csernobil óta minden
atomerômû joggal gyanús. 

Azonban egy közönséges
üzemzavar minden atomerô-
mû életében szinte normális
eseménynek tekinthetô, nem
tisztességes fölfújni, de a mé-
dia már régen nem a tájékoz-
tatást tekinti föladatának. Ezt
naiv álmodozók hitték a
rendszerváltás óráiban. (Per-

sze magam is.) A kereskedel-
mi kommunikáció egyetlen
célja, hogy szenzációvá, bot-
ránnyá fújjon föl minden
hangyányi eseményt, mert
ahogy a drogfüggô is naponta
kénytelen emelni az adagját,

az információmérgezésben
élô modern embernek szin-
tén emelni kell minden üze-
net botrányszintjét, hogy egy-
általán odafigyeljen. Mert ha
nem figyel igazán, esik a pél-
dányszám, a nézettség, esik a
reklámok ára és a dominóelv
alapján az egész kapitalista vi-
lágrend válságba kerülhet. 

Az atomerômû üzemzavara-
it tehát föl kell fújni (az újság-
író ebbôl él – ô csak teszi a
dolgát), vagy politikai bom-
bát kell robbantani a kor-
mány ellen, vagy környezet-
védelmit: gyilkol a sugár-
szennyezés! (ez a bomba is
nagyot robban az ellenzék ke-
zében), a harmadik az üzleti
bomba: bizonyos köröknek,
akik az áramimport-üzletben
és a hagyományos erômûvek-
ben, a vízügyiseknek, akik a

vízierômûvek építésében ér-
dekeltek, annyira jól jön, ha
az atomerômû nem termel
elegendô áramot, hogy még
az sem kizárt (a krimi mindig
jól eladható), hogy direkt
okoztak technológiai fönn-

akadást az atomerômûben.
Na most ki tegyen igazságot?
A tömegember, aki minden-
ben illetékes és mindent job-
ban tud? Netán a politikus
vagy az üzletember, akik ab-
ból a szempontból már majd-
nem szentek, hogy maguk fe-
lé hajlik a kezük? Vagy a kör-
nyezetvédôk, akik nem bírják
eldönteni, hogy az atomerô-
mû, vagy a hagyományos,
emanációt kibocsátó, fosszilis
tüzelésû (szén, olaj) erômû-
vek veszélyesebbek-e, vagy a
vízierômûvek, melyek nem
egy borzalmas tömegkataszt-
rófát idéztek már elô gátsza-
kadás, az idôjárás pontatlan
fölmérése vagy akár az elôre
nem kalkulálható földrengé-
sek következtében. 

Egy történet jár az eszem-
ben. Nem egzakt igazság,

nem tudományos tétel. Tör-
ténet, amibôl mindenki azt a
tanulságot vonja le, amit
akar. Kína szindróma, James
Bridges filmje. A média vé-
letlenül van ott az atomerô-
mûben, de valami gyanúsat
látnak. Kiderül, hogy bizony
üzemzavar van, és az egész
verklit le kellene állítani, de
az áramkiesés hatalmas vesz-
teséggel járna. A tôke érdeke,
hogy az erômû mûködjön.
Különben is sok ezer háztar-
tás, munkahely stb. függ a fo-
lyamatos termeléstôl. Az erô-
mû dolgozói érdeke, hogy
megtarthassák a munkahe-
lyüket. A bajt ôk látják iga-
zán, de azt is, hogy a rizikó
nem 100%-os. Talán megúsz-
ható. (Talán nem.) A riporter
és az operatôr (Jane Fonda,
Michael Douglas) persze a
szenzációból élnek, de most
ezen túl több százezer élet is
az ô kezükben van. És egy
szakember (Jack Lemmon)
úgy dönt, ha kell, ô egymaga
föltárja a valós helyzetet. Ha
belepusztul is. 

Belepusztul. A riport óriási
szenzáció, karrier. És több
százezer, talán millió ember
megmenekül. De… ha mégis
a tôkéseknek volt igazuk? Ha
meg lehetett volna úszni…?

Nem valószínû, de lehet.
Nem rágják a szádba, te dön-
töd el. Ez nem kommuniká-
ció, ez mûvészet. Tudatfor-
málás.
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■ A múlt héten abban az
örömben volt részem, hogy
egy teljes órát tölthettem
könyvesboltban. Régóta va-
dásztam és kerestem Henri J.
M. Nouwen  A tékozló fiú ha-
zatérése Egy hazatalálás törté-

nete c. munkáját. Németül
már olvastam, de az mégsem
az anyanyelvem. A szerzô ka-
tolikus pap, sajnos már nem
él. Rembrandt ezen témájú
képét elemzi, veti egybe a Lu-
kács Evangéliumában olvas-
ható tanítással. Kevés könyv
ragadott meg ennyire mosta-
nában. A fontosról, a lényeg-
rôl beszél. Szükségünk van a
minket, engem feltétel nélkül

elfogadó szeretetre, szüksé-
günk van gyengeségeink iránt
„vak”, irgalmas Atyára, Isten-
re, hogy élni, boldogulni tud-
junk. Mindenkinek, különö-
sen azoknak tudnám ajánlani
a könyvet, akik életük során
apjukkal, annak emlékével
nem tudtak dûlôre jutni, kien-
gesztelôdni. Önismereti tükör
is a könyv, amire ugyancsak
szükségünk van. Boldogtalan-

ságunk egyik oka: félreismert
önmagunk. A könyv rólunk,
rólam, mindegyikünkrôl szól
a napi kenyér egyszerûségével
és finomságával. 

Várszegi Asztrik

A

K e r t é s z  Á k o s
Atomerômûvek
üzemzavarának

kommunikác ió ja

Borbíró Zsóka kérdése:
Most mit olvas éppen,
kedves Várszegi Asztr ik?

Egy hazata lá lás
tör ténete
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■ Posztumusz mûvek szinte
„aktuális” mivoltának emlege-
tése legtöbbször csak udvarias-
sági gesztus: azt nyugtázzuk ez-
zel, hogy a szerzô gondolatait
nem lepte be a por, hogy majd-
nem úgy írta meg a könyvét,
mintha tudná, mi foglalkoztat
majd minket évtizedekkel ké-
sôbb. Vannak azonban esetek,
amikor nincs „szinte” és nem
ékelôdik a valódi meg a formá-
lis elismerés közé a „majd-
nem”. Szabó Miklós monu-
mentális munkája: az újkonzer-
vativizmusról és a jobboldali
radikalizmusról  a hetvenes
években készült, s a nemrég el-
hunyt történész hagyatékából
került elô, mégsem érzi úgy az
ember, hogy megjelentetésével
kegyeleti gesztust gyakorolt az
Új Mandátum kiadó, sôt... Az
olvasónak arra kell figyelmez-
tetnie magát, hogy mégiscsak
bô harminc éve, egy másféle
rendszerben, tudományos cél-
lal készült mûvet olvas s nem
hozzászólást valamely mostani
ideológiai vitához. 

Szabó Miklós nemcsak a ma-
gyar ó- és újkonzervativizmus
figuráiról, gondolati stációiról,
belsô vitáiról tud mindent, de
elképesztô energiákkal dolgoz-
ta fel a német, a francia, az
orosz, az olasz, sôt a tengeren-
túli áramlatok históriáját is. Ez
a téma messze nem tartozott a
pártállami történettudomány
favorizált témái közé, sôt, egy
olyan perifériára (egy idôben
szellemi segédmunkára) szorí-
tott tudósnak, mint amilyen ô
volt, épp azért lehetett „elfog-
lalnia”, mert senkinek sem volt
a védett privilégiuma, mivel
amolyan végleg a lomtárba ke-
rült, legfeljebb csodabogarak
számára érdekes problémának
tartották, amelynek az akkori
(hetvenes évekbeli) jelennel
semmiféle korrelációja nem le-
het. Hogy aztán Szabó Miklós
valóban csak efféle kényszerû-
ségbôl vette be magát ebbe a re-
zervátumba, vagy (ez sem zár-
ható ki teljesen) elképesztô mó-
don ráérzett: jöhet még olyan
idô, amikor az újkonzervativiz-
mus ismét politikai erô, viru-
lens eszme és mozgalom lesz,

már sosem fogjuk megtudni.
Az viszont biztos, hogy ilyen
alaposságra, a témának hori-
zontálisan is, vertikálisan is a
teljességet közelítô feldolgozá-
sára annak, aki ma vágna bele,
aligha lenne ideje, türelme,
energiája. Az olvasó ellenben
annál inkább inspiráltatik,
hogy maga is töprengve meg-
vívjon az elébe tárt, döbbene-
tes tények értelmezéséért, befo-
gadásáért. Itt van mindjárt an-
nak a problémája, hogy miért
kell megkülönböztetni kétféle
konzervativizmust, és mitôl
„új” az új? Sôt, mitôl más nap-
jaink legeslegújabb konzervati-
vizmusa, mint példáért az 1867
és 1918 közötti? Aki ismeri a fi-
atalon elhunyt Dessewffy Au-
rél munkáit, könnyen megfelel
erre: az a fajta tolerancia, az el-
lenféllel szembeni jóhiszemû-
ség, gondolkodásmódjának
megérteni akarása, a vitapartner
emberi méltóságának tisztelete,
ami nemcsak ôrá, de a 19. szá-
zad elsô felének konzervatívjai-
ra általában jellemzô, úgy tû-
nik, egyszer s mindenkorra el-
tûnt a világból és eltûnése a fe-
lelôs azért, hogy a konzervati-
vizmusnak olyan pejoratív mel-
lékzöngéje lett. A helyzet pedig
késôbb tovább romlott. Ahogy
Szabó is írja: „Ezen arisztokra-
ta nagypolgári ideológia javára
írhatjuk két vonását. Elôször is
magas színvonalát, mely a ké-
sôbbi idôszakhoz képest egye-
nesen meghökkentô. Az 1910-
es évek vagy különösen az el-
lenforradalmi korszak publi-
cisztikáját, teoretikai irodalmát
vizsgálva szinte alig hihetô,
hogy néhány évtizeddel koráb-
ban Magyarországon az uralko-
dó osztályok politikai gondol-
kodásának fô képviselôi világos
és korrekt képpel rendelkeztek
koruk társadalmi struktúrájá-
ról”. Tegyük hozzá rögtön,
hogy a maiakhoz képest meg az
ellenforradalmi korszak képvi-
selôinek volt világos és korrekt
képük ugyanerrôl. Szabó Mik-
lós (nagyon is konkrét történel-
mi epizódok vizsgálatára ala-
pozva) kimutatja az újkonzer-
vativizmus eredendôen
agresszív jellegét. Ezt nevezi ô a

„preventív ellenforradalom”
koncepciójának, s ez teszi ért-
hetôvé az általa alkotott foga-
lom, az „újkonzervatív avant-
gárd” mibenlétét: fából-vaskari-
kának tûnhet elsô ránézésre,
hogy egy statikus eszmerend-
szernek a dinamikus, sôt táma-
dó jellegû megújításáról, elôre-
törésérôl beszéljünk, de a
könyvbôl épp az bizonyosodik
be, hogy ennél nincs ponto-
sabb meghatározás. A konzer-
vativizmus átcsapása jobbolda-
li radikalizmusba, hegemóniára
majd kizárólagosságra törekvé-
se bukkan elô történetének bár-
mely epizódjából, ha a felszí-
nét lekaparjuk. Íme, találomra
kiválasztva az egyik „corpus de-
licti”: „Nem ültetünk a gentry
helyébe demokráciát, mely
nem fakad a mi vérünkbôl” –
jelenti ki egy 1885-ben kiadott
röpirat. Hogy ezek után mit je-
lent Szabónál a „pszeudo-
dzsentri-tudat”, aligha kétséges,
azt pedig, hogy ez a „nem fa-
kad a vérünkbôl”-hivatkozás
késôbb hányszor s hányféle-
képp kerül elô, kár is volna
hosszan taglalni. Azon sem le-
pôdünk meg, hogy „az újkon-
zervatív táborban mutatkozó
antiszemita tendencia a jobbol-
dali radikalizmus elsô csírája
Magyarországon”. Miként a ké-
sôbbiekben is jellemzô ereje
van annak, hogy a század elsô
évtizedében alapított (s 1944-ig
létezô) A Cél címû „fajvédelmi
folyóiratból”, ahogy Szabó
mondja, „ugyanaz a fantáziát
és kedélyt nem ismerô, csak si-
vár gyûlölet és maro ressenti-
ment által vezérelt eszmeiség
szól, mint Hitler Mein Kampf-
jából”. Pontról pontra leveze-
tett bizonyítás eredményeként
jelenti ki végül: „Egyes megnyi-
latkozásokból már kihallik a
militáns jobboldali radikális, az
eljövendô különítményes
hangja, s elôreveti árnyékát a
»fasiszta forradalmár« figurája”. 

Annál inkább elhisszük ezt,
mert tömérdek (késôbbrôl is-
merôs) konkrétum igazolja,
mint például „a falu felvonul-
tatása a város ellen” gondolata.
A könyv egyik kivételes preci-
zitású leírása pedig az újkon-
zervativizmus fejlôdésének
egyik legfontosabb stációját ké-
pes definiálni: „A jobboldali

radikalizmusnak ahhoz, hogy
megtegye a döntô lépést az ér-
vényben lévô erkölcsi kötöttsé-
gek nyílt megtagadásához,
szüksége volt egy közvetítô
elemre: a saját törekvéseket
(protekciószervezetek alakítá-
sa, az állam vezetôit összefogó
titkos társaság szervezése)
elôbb a feltételezett ellenségre
kellett kivetíteni, hogy azután
megfelelô hivatkozással (ilyen
ellenfél ellen csak a saját eszkö-
zeivel lehet harcolni) igazolni
lehessen a módszerek alkalma-
zását. Ez nem egyszerûen de-
magógia, hanem a morális nor-
mák teljes feladása tudatosítá-
sának szükségszerû, közbeesô
lépése”. S hogy még érthetôbb
legyen, miért nem kezelhetô
csak posztumusz mûként Sza-
bó Miklós könyve, ide kell ik-
tatnom azt is, amit egy 1910-
es, az akkori (s nem az 1998 és
2002 közötti) kormánypolitika
apológiájaként írt  könyvbôl
idéz: „Az állam érdeke szaporí-
tani a gazdag, tehát erôs embe-
rek erejét és számát. Viszont
pedig elnyomni és kipusztítani
a gyöngéket, tehát szegénye-
ket. És így igazságosak a szegé-
nyek életszükségleteire (liszt,
kenyér, hús, bor, lakás) vetett
legnagyobb adók is. Igazságos
a szegények óriási nyomora és
halandósága is”. Hogy az akko-
ri jobboldaliság ideológiai kiin-
dulópontja is „az újkonzerva-
tív liberalizmuskritika volt”,
hogy jobboldali mozgalmak-
ban „diákvezérkedni” a politi-
kai karrier elsô lépcsôje volt ak-
koriban is  – ezek már csak ma-
zsolák a Szabó Miklós által
szervírozott, mesésen gazdag
históriai tortáról, melyet lapról
lapra fokozódó izgalommal
habzsolva fal fel az olvasó –
csak éppen nem édes, hanem
keserû szájíze marad utána.

Szabó Miklós: Az újkonzervati-
vizmus és a jobboldali radikaliz-
mus története (1867–1918)
Új Mandátum Könyvkiadó, Bp,.
2003, 396 oldal, 3200 Ft

O L V A S Ó S Z E M Ü V E G

A konzervativizmus avantgárdja
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– Mûveinek felsorolásából is kiderül, hogy érdeklôdé-
sét elsôsorban a Nyugat nagy nemzedéke vonzotta ma-
gához. A laikus azt hinné, errôl a folyóiratról és szer-
zôirôl már szinte mindent megírtak, aligha maradt éle-
tüknek feltárásra váró, ismeretlen motívuma, és mun-
kásságuk sem tartozik az elhanyagolt témák közé. Eb-
bôl az következne, hogy nemigen lehet róluk bármi újat
mondani. Vagy mégis?

–  Minél többet tudunk egy korról, egy szerzô-
rôl, annál inkább jelentkeznek új és új szempon-
tok, kérdésfeltevések. De kezdjük az alapoknál!
Vajon hány írónak van ma is helytálló, hiteles
életrajza? Még a legnagyobbakról is alig volt a
közelmúltig korszerû ismereteket összefoglaló
biográfia. Az Elektra Kiadóház megbízásából
négy éve indítottam az Élet-Kép sorozatot, mely
kizárólag tényekre támaszkodva tekinti át nagy
íróink életútját, minden célzatosság nélkül.
Több, mint tíz kötet után elmondhatom, a so-
rozat életképesnek bizonyult.

–  Aki ismeri a könyveit, azt veheti észre, hogy
mintha másféle, személyesebb, intimebb viszonyban
volna kedvenc íróival, de a korral is, melyben éltek,
mint más irodalomtörténészek. Ez a fokozott empá-
tia egyfajta ízlésbeli vonzalom jele, vagy tudatos el-
határolódás az irodalomtörténészek egy-két korábbi
generációjától, akik (persze akadtak köztük kivételek)
vagy túlideologizálták témájukat, vagy a pozitiviz-
mus legrosszabb hagyományait követve beleragadtak
a száraz tényekbe?

–  Nincs ebben semmi mögöttes szándék. Ilyen
vagyok, ilyen az ízlésem. Nem érdemes szépiro-

dalmi mûvekrôl emberi problémák mellôzésével
beszélni. Minden könyv minden sorában valaki
szól hozzánk, vagy éppen mi mondunk a szöveg-
nek valamit, hogy létezni tudjon. De mivégre az
egész, ha éppen az marad ki, aki írta és az, akinek
írták? Nincs érdekesebb, mint a másik ember. A
régi korok írói számomra ma is élnek. Hallom a
hangjukat, szembejönnek velem, leülnek mel-
lém. A legjobb barátaim. Néhány nehéz helyze-
ten már átsegítettek. Múltkor Krúdyval boroz-
tam és azóta tudom, hogy igaza van a keleti me-
sének, vannak elvarázsolt emberek.

–  A Ki Kicsodában olvasható életrajz szerint Frá-
ter Zoltán – legalább részben – kritikus is, vagy kriti-
kus is volt. Lehet, hogy az én hibám, de nem látom se-
hol, hogy az élô magyar irodalom alkotásairól bírála-
tokat, esszéket vagy akár jegyzeteket írna, pedig na-
gyon is ráférne a kortársi termésre, hogy olyan valaki
is elmondja a véleményét, aki irodalomtörténeti távlat-
tal és mércével képes hozzá közelíteni. Vajon azért nem
gyakorolja kritikusi minôségét, mert az irodalmi élet
bizonyos jelenségei elvették tôle a kedvét, vagy más jel-
legû, nagyobb lélegzetû munkák szívják el a kritika-
írástól az energiáját?

–  Jól látja, ha évek óta sehol sem látja a kriti-
káimat. Roppant gôggel, hallatlan ambícióval in-
dultam neki a literatúrának. Jaj, most veszem
észre, Karinthy Frigyes önéletrajzát mondom,
bocsánat. Az igazság az, hogy a kritikaírástól
évekkel ezelôtt megcsömörlöttem. Szívesen vál-
tottam volna folyóiratszerkesztésre, mely szin-
tén kritikai mûvelet, de az évek jöttek-mentek, a
folyóiratokat meg mindig mások szerkesztették.
Idôközben szét is szóródott egy-két nemzedék.
Meglehet, én jártam jobban, Osvát Ernô ugyan-
is nemcsak a szerkesztés titkaiba avatott be, ha-
nem azt is elárulta, miért lett öngyilkos.

–  Számomra annak idején meglepetés volt, amikor
sorjázni kezdtek a Legendaszerviz darabjai. Ezek a
feltétlenül szépirodalomként olvasható írások két, rit-
kán tapasztalható erényükkel emelkedtek ki a prózater-
més szürke átlagából: fantázia és irónia együtt, egy-
szerre formálta ôket s avatta közeli ismerôseinkké az
írókat, akikrôl szóltak. Olyan legendákat hozott létre,
melyek akár igaz történetek is lehetnének s az ember né-
ha el is töprengett rajta, mi van akkor, ha az, amit ol-
vasott, mégsem legenda? E sorozat további darabjait
azonban évek óta hiába várjuk. Valóban bezárt vol-
na a „legendaszerviz”?

–  Nem zárt be, a fejemben folyamatosan
nyitva van. Bármikor tudok legendát rögtö-
nözni, a megjelenteknek sokszorosa maradt
még bennem. (Ez is egy legenda a sok közül.)
Valahogy nincs olyan fórum, ahol ez tovább
élne. Nem szeretnék terhére lenni egy lapnak
sem, azt sem kívánhatom, hogy könyvemre rá-
fizessen a kiadó. Nem is akarok semmit, meg-
rendelésre dolgozom. 

–  Irodalmi dokumentumjátékait a Petôfi Irodal-
mi Múzeum sorozatában szokták bemutatni, de ta-
lán többet érdemelnének az egy-két alkalommal tör-
ténô elôadásnál. Érdekelne, hogy két önálló színmû-
ve járt-e és milyen fogadtatásra talált kôszínházak-
nál? Addig is, amíg valahol rendezôre, színészre ta-
lálnak – nem kellene-lehetne könyv alakban hozzá-
férhetôvé tenni ôket?

–  Eszembe sem jutott drámát, dokumentum-
játékot írni, míg Petrányi Ilona, a Költôk és Mú-
zsák sorozatszerkesztôje fel nem szólított erre.
Szerencsémre már az elsô darabnál sokat segített
Radnóti Zsuzsa. Amit dramaturgiából sejtek, ne-
ki köszönhetem. Igaza volt abban is, hogy aki el-
kezdte a színházasdit, azt mindig kísérteni fogja
a színpad. Az írói levelezésekre épülô kamarae-
lôadásokat a színészek szeretik, a felolvasásokkal
járják az országot. Erre a félig fiktív, félig valós
mûfajra pódiumszínházat lehetne alapítani, de
kinek van erre kedve, mersze, ideje, pénze? A
Szindbád kertje címû fanyar komédiámra az
Óbudai Társaskör adott megbízást, elôre kisza-
bott feltételekkel. Idén nyáron ötödik éve fogják
még játszani néhányszor. Nem tudom, kôszín-
házban sikerülne-e olyan hangulatos miliôt te-
remteni, mint ott, a maga természetes közegé-
ben, Óbudán? A Boszorkányos esték címû játé-
komat két évadon át tartotta mûsoron a Madách
Színház Tolnay Szalonja. Nem volt nagy publi-
citása, de a nézôknek tetszett, alkalmasint zajos
sikert aratott. Talán érdemes lenne máshol
megint színre hozni. Egy drámának elsôsorban
színpadon a helye.

–  Mivel Ön tudós is, író is, kérdésem mindkét típu-
sú tevékenységére irányul: min dolgozik jelenleg és leg-
közelebb melyik mûnemben, milyen mûfajban talál-
kozhatunk Fráter Zoltánnal?

–  Jelenleg egy interjún dolgozom, amit én
adok, éppen nyilatkozom. Mint „tudós” a
könyvhétre várom Krúdy-életrajzom megjelené-
sét és tervezem a következô megírását, melynek
tárgya még titok. Mint „író” mostanában opera-
meséket írok a rádió felkérésére, gyerekeknek.
Másrészt irodalmi kabarét szervezek a Károlyi
Palota éttermébe, Nagy Endre és társai nyomán.
Az Irodalmi Múzeumban kitalálták, hogy csinál-
jam meg. Nem is értem, hogy mertem belevág-
ni, végül még konferálni fogok.  

Írófaggató
Nádra Valér ia megkérdezte

Fráter Zoltánt
FRÁTER ZOLTÁN (1956) író, irodalom-
történész, szerkesztô Szobon született, az EL-
TE Bölcsészettudományi Karán 1981-ben
szerzett diplomát. A Modern Magyar Iroda-
lomtörténeti Tanszék docense. Vezette az
Egyetemi Lapok A Toll címû rovatát, 1990–
91-ben szerkesztôbizottsági tagja a Magyar
Mûhelynek, 1994–96 között az Írószövetség
kritikai szakosztályának titkára. Számos an-
tológiának, emlékkönyvnek szerkesztôje, il-
letve társszerkesztôje. Elsô önálló könyve, az
Osvát Ernô élete és halála 1987-ben jelent
meg. További munkái: Mennyei riport Ka-
rinthy Frigyessel (1987), Áprily Lajos
(1992), A Szövetség szelleme. A Nyugat me-
cénásai a GYOSZ-ban (1996), Legendaszer-
viz (1997), A Karinthy élet-mû (1998), Ady
és Csinszka pesti lakása (2001). Négy irodal-
mi dokumentumjáték (Az eldobott szerelem,
1994, Szerelmi levelezô, 1997, Pesti csilla-
gok, 1999, Elbocsátó, szép üzenet, 2002) és
két önálló színmû (Szindbád kertje, 1999,
Boszorkányos esték, 2000) szerzôje.
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■ Egyetlen betû sincs a fekete-fe-
hér címlapon, csak Balázs János
okos-szomorú szeme néz ránk a
borostás öregember-arcból. A fosz-
lott, mintás ing összegombolva a
nyakon. Felirat csak a könyvgerin-
cen és hátsó borítón: Balázs János
– Versek vallomások. Palócföld Köny-
vek. (Az Új folyam 2002-re datált
kötetét Kovács Anna szerkesztette.)
A lapok között barnás fényképek.
Az egyiken az autodidakta remete-
festô viskója a háttér, a másikon in-
dázó ecset-látomásai tornyosulnak
föléje, a mûvek, melyeknek értékét
és világegész-voltát oly pontosan
tudta és leírta. Versei lírai talentum-
ról is tanúskodó szövegfolyamok.
Balázs Jánost, aki tudatosan válasz-
totta a magányt, és vénségében is
csak egy „görbehátú” cigányputrit
kért magának, többfelôl is rokonít-
hatnánk az írás nagy mûvészeivel.
„Megint rám zúdult egy megterhe-
lés. Elôbbi életemben gondolni
sem mertem erre. Írjak most önma-
gamról életrajzot. Megtehetném!
Nem írok! – Tersánszky Józsi Jenô
számkivetettjei kezdik így, s folytat-
ják is: – Nagy keserûségemre beirat-
tak az iskolába…” De ez a salgótar-
jáni kozmosz: mindenkiétôl más
világ. Még a líra sem elemzést kér,
olyannyira magáért beszél, a fest-
ményekhez simul. „Ôszi sárban já-
rok, / mégis tûzbe lépek; / télen pe-
dig sárga / tökvirágot tépek; / mint
hogyha ördög / futnék a tájon, /
mintha magam / élnék a vilá-
gon…”; „Nevessenek rajtam / és
festményeimen, / amiért azt fes-
tem, / amit a világûr üzen…”; „Vé-
rig sért a fény, / mert nem enyém,
/ csupán csak markolom, / s tenye-
rem csupa korom…”

Légiposta-kékbe öltözött, Par avi-
on címkét is kapott Sárközi Mátyás
Levelek Zugligetbôl címû könyve a
Kortárs Kiadónál. Ideálisan eltalált
forma: a legendássá lett édesanya, a
nemes-érdekes ember és jelentôs
irodalomszervezô egyéniség (Mol-
nár Ferenc leánya), Sárközi Márta
küldi leveleit fiának, 1956 után – az
elvesztés sirámai nélkül, a viszont-
látásban reménykedve, némiképp
továbbra is irányítva-reflektálva a
fiú új hazát, hivatást keresô idôsza-
kát. A korrespondencia „túloldalát”

a fiúi életnapló teszi ki, vagyis a
levelek nem választ, inkább kom-
mentárt, értelmezést kapnak, s az
egész intarziásan regényszerûvé
szervezôdik. Információgazdagsága
folytán történeti dokumentum is a
mû, mely a (többek között Kormos
István, Lator László, Fodor András,
Vas István által változatosan meg-
örökített) édesanya szarkazmusa,
szókimondása, haláláig kitartó hu-
mora késztetésére iróniával bôsége-
sen átitatott emlékezés, noha a fiú
asszonyt, otthont találó szólamával
szemben az édesanya létteret, lét-
elemet vesztô sorsa, betegsége, ko-
rai halála tételezôdik. Érdemes há-
romszor is nekifutni a textusnak.
Egyszer a dôlt betûvel szedett anyai
leveleket, egyszer az írói szemelvé-
nyeket, harmadjára a teljes egészet
olvasva. A nehezen behatárolható,
de tiszta képletû mûfaj, az önélet-
írás kitûnô darabja ez – egy másik
ember, az édesanya-csoda életét
egyszerre azonosulva és szükség-
képp távolságtartással megörökítve.

Huszonegy esztendeje, 1982 júli-
usában hunyt el Maróti Lajos. Még
ötvenkét éves sem volt. Újabb lí-
ránk legszebb halálközel-versei kö-
zé tartoznak életbúcsú-sorai, de
epikusként és drámaíróként jelenté-
kenyebbet alkotott, mint a költé-
szetben. Hagyatékából adta ki a
C.E.T. Gondolat a Szigorúan tiltott te-
metések címû kisregényt, mely új-
fent rokonszenvet és érdeklôdést
kelthet az irodalomtörténet lapjain
manapság ritkán forgó, ám el nem
feledett név iránt.

Az 1979-ben keletkezett, s való-
színûleg véglegessé nem csiszolt al-
kotás bizonyára az akkoriban etikai
kérdésként és mûvészeti motívum-
ként is mind szorongatóbbá, aku-
tabbá váló eltemetés, végtisztesség-
adás (s vele: nyílt történelmi szám-
vetés, szembenézô ítélkezés) prob-
lémakörébôl bontakozott ki. Ri-
deg, kevéssé termékeny tájba éke-
lôdik a falu, amely egyre inkább ér-
zi maga körött a háború – a két
hadviselô fél – hurkát. Kreonnak
hívják a közösség legtekintélyesebb
férfiát. „Kreon, hát Kreon.” Szo-
katlan, mégis megszokott név a Ki-
sek, Nagyok, Mahovicsok, Smid-
tek között. Apja, ükapja, ôse is Kre-

on volt. Az író az általánosság, a
példázatos evidencia közegében te-
ríti rá a görög mitológia hálóját a
történetre. Az együgyû pásztor hat
gyermekének – négy fiának, két le-
ányának – elkeresztelése viszont az
ironikus anakronizmus segítségé-
vel, aktualizálva megy végbe. An-
tal, Anton, Anti, Toncsi, Antónia,
Antigoné: a név-sor végén meg-
okoltan áll a hôsnô (a mindenkori
temetni-akaró) neve, s remekül ki-
fejezôdik, hogy a hat gyermek lété-
ben – éltében, holtában – egy. Es-
senek el bár egymás kezétôl; akarja
egyikük a holtnak elhantolását,
vagy ne akarja.

Mivel a cselekmény az antik elôz-
ményben és a morális konstrukció-
ban eleve adottan benne foglalta-
tik, elárulhattuk a kifejlet egy ré-
szét. Ezzel azonban mit sem
mondtunk a Szigorúan tiltott temeté-
sek sokszor morbid, nagyvonalú –
érett eszközökkel nyelvivé tett –
humoráról, az Antigoné-tradíció-
hoz képest nyers, nyílt, barbár fizi-
ológiájú erotikáról (mely Kreon há-
zában jelzi a testek háborúját, szin-
te azt a pusztítást, amelyet odakint
a harcoló felek egymás felszámolá-
sával visznek „tökélyre”). A törté-
netrétegek egymásra simítása, a
szimbolika finomítása lehetett vol-
na a következô regényírói fázis –
így kitûnô oldalak, élvezetes fejeze-
tek váltakoznak érdekesebb, vázla-
tosabb szöveghelyekkel.

Szilágyi Vilmos pszichológus a kö-
zelmúltban két kötettel is jelentke-
zett, sôt: a névválasztással distink-
ciót is tett „két énje” között – Üd-
vözlégy, változás! címû versesköte-
tét ugyanis – mely két nagyobb
verstermô korszak költeményei ja-
vát öleli föl, s még 1950-bôl való
sorok is találhatók benne – Szilágyi
Vilmos Béla néven jegyzi a 3BT Ki-
adónál. Lehet, hogy számos olvasó
két szerzôt tételez majd, a járato-
sabbak viszont érzékelik, hogy a lí-
rai önarckép és a szexológiai kala-
uz naplózó önéletrajzisága kiegé-
szítik, magyarázzák, megvilágítják
egymást.

A költô Szilágyi formákra érzé-
keny, formaértô verselô, akit elôbb
a Nyugat hagyománya babonáz
meg. Nem Ady, Babits, Kosztolá-
nyi egyike vagy másika, inkább a
nemzedék, „mindenestül”, és euró-
pai kontextusban. Ez a mintaköve-
tés évtizedekkel ezelôtt talán kevés-
bé járhatott az epigonizmus veszé-
lyével, mint ahogy itt-ott ma hat.

Frissebbek a József Attila körötti és
utáni, modern lírai hatások ihleté-
sében írott, változatos jellegû ver-
sek (Csontváry-allúziókkal, a hír
poétikai értékének korai felismeré-
sével, felhasználásával, a humor
alakzataira való fogékonysággal).

A Párválasztásaim (Naplók, leve-
lek, randevúk tükrében – A Ma-
gánéleti Kultúra, Korszerû Életvezetés
Alapítvány kiadása) a saját szakmai
terepen nyújt meglepetést az intel-
lektuális, fiziológiai, etikai megol-
dást kérô esetek megörökítésével,
tanulmányozásával. A regényes,
önéletrajzi szexológiai kalauz
ugyan majdhogynem hetente-ha-
vonta vizsgáztató párválasztások
folyamatának láttatja az életutat,
és törzsanyaga nem napjaink, ha-
nem a félmúlt szerelmi kultúrájá-
val szembesít, így egyes újkeletû
dilemmákra nem adhat választ, de
mint „tárház”, igen jó (s helyen-
ként poétikus is).

Lugossy Gyula Kínos ügy címû el-
beszélés-kötete (KÉZirat Kiadó)
nem az asztalfiókból kelt ki, hanem
1996-os publikálása után a könyv-
terjesztés labirintusaiban akadt el.
Az író, 1970 tájt történt fellépése
idején, a francia új regény nyomán
az eseménytelenség és a csend pró-
zapoétikájával kísérletezett, s amíg
e szövegei nem lettek egymás kópi-
ái, tehetségét nemigen kérdôjelez-
ték meg. A cselekményesebb, kom-
merszebb epikára való átállás nem
emelte a szerzô rangját, noha filme-
sek, televíziósok bôven láthattak
volna matériát ezekben a textusai-
ban is. Lugossy nemzedéke centru-
mából a peremére sodródott –
ezért is kár, hogy a Kínos ügy, mely
egyensúlyt igyekszik tartani a törté-
netek fordulatossága és a kommen-
tárok dísztelensége között, csak ke-
veseknek került a kezébe. Az Apa és
fia, a „Nyitott házasság”, Az árulás
öröme rávilágíthat, hogy az 1983 és
1993 határolta idôszakban miként
tisztultak az írói szándékok. Sajnos,
Lugossy nagyobb szabású terv,
egyéni nyelvezet nélkül dolgozik,
viszont a mesélés ösztöne, az élet-
és figuraismeret általában kihúzza a
bajból. Valamennyi novella most is
egy filmforgatókönyv magja.
Egyébként meg – paradox módon
– Lugossy, a sikert, visszaigazolást
vágyó író manapság azzal járhatna
jól, ha három évtizeddel ezelôtti,
elsô könyveinek szerkezetébôl, tó-
nusából, stílusából elevenítene fel
valamit.

Aszta l f iók

S Z E M M A G A S S Á G B A N

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

SZÉPIRODALOM

1. Vargas Llosa,
Mario:

Édenkert a sarkon túl
Európa Kiadó

2. Cunningham,
Michael:
Az órák

Ulpius-Ház
Könyvkiadó

3. Gerlóczy Márton:
Igazolt hiányzás

Ulpius-Ház
Könyvkiadó

4. Grass, Günter:
Ráklépésben

Európa Könyvkiadó

5. Márai Sándor:
A gyertyák csonkig

égnek
Helikon Kiadó

6. Rakovszky Zsuzsa:
A kígyó árnyéka

Magvetô Könyvkiadó

7. Szabó Magda:
Régimódi történet

Európa Könyvkiadó

8. Beregi Tamás:
Egyetleneim

Európa Könyvkiadó

9. Eco, Umberto:
Baudolino

Európa Könyvkiadó

10. Márai Sándor:
Válás Budán

Helikon Kiadó

ISMERETTERJESZTÔ

1. Árpa Attila:
Ha én ezt a Klubról
egyszer elmesélem
Alexandra Kiadó

2. Todd, Emmanuel:
A birodalom után

Allprint Kiadó

3. Ôszentsége
a Dalai Láma:
Nyitott szívvel
Trivium Kiadó

4. Pozsgay Imre –
Polgár Tibor:

A rendszerváltás (k)ára
Kossuth Könyvkiadó

5. Fox, Michael J.:
Szerencsés ember

Geopen Könyvkiadó

6. Hawking, Stephen:
A világegyetem

dióhéjban
Akkord Kiadó

7. Papp Lajos:
Jöjjön el a Te országod

Kairosz Kiadó

8. Révész Tamás:
Budapest

Herald Bt.

9. Nemeskürty István: 
Mi, magyarok

Akadémiai Kiadó

10. Csíkszentmihályi
Mihály:

Flow – Az áramlat
Akadémiai Kiadó

GYERMEK, IFJÚSÁGI

1. Szepes Mária:
Pöttyös Panni
az iskolában

Édesvíz Könyvkiadó

2. Wilson, Jaqueline:
Szerelmes lányok
Animus Kiadó

3. Miler, Zdenek –
Doskocilová, Hana:

Hogyan gyógyította meg
a vakond a kisegeret

Móra Ferenc
Könyvkiadó

4. Ctvrtek, Václav –
Smetana, Zdenek:
Moha és Páfrány

Móra Ferenc
Könyvkiadó

5. Cabot, Meg:
Egy igazi amerikai

lány
Ciceró Könyvstúdió

6. Kaaberbol, Lene:
Szalamandra szíve

Egmont-Hungary Kft.

7. Miler, Zdenek:
A kisvakond

megmenti a nyuszit
Egmont-Hungary Kft.

8. Brezina, Thomas:
Az a boszorkányos

szerelem!
Egmont-Hungary Kft.

9. Kaaberbol, Lene:
A Brimstones banda

Egmont-Hungary Kft.

10. McCombie, Karen:
Randi, buli

és a papa titka
Ciceró Könyvstúdió

Szépirodalom:
1. Vargas Llosa, Mario: Édenkert a sarkon túl Európa Könyvkiadó
2. Fable, Vavyan: Nászjelentés I–II. Fabyen Kiadó
3. Ballagókönyv Maxim Könyvkiadó
4. Kertész Imre: Sorstalanság Magvetô könyvkiadó
5. Coelho, Paulo:

A Piedra folyó partján ültem és sírtam Athenaeum 2000 Kiadó
6. Nagy László válogatott versei Holnap Kiadó
7. Grass, Günter: Ráklépésben Európa Könyvkiadó
8. Houllebecq, Michel: A csúcson Magvetô könyvkiadó
9. Szabó Magda: Für Elise Európa Könyvkiadó

10. Yoshimoto, Banana: Kitchen. Japán novellák Trivium Kiadó

Ismeretterjesztô:
1. Árpa Attila:

Ha én ezt a klubról egyszer elmesélem Art Nouveau Kiadó
2. Kühlewind, Georg: Csillaggyerekek Kláris Kiadó
3. Hutcherson, Hilda Dr.:

Amit anyád sosem mondott el a szexrôl Bestline Kiadó
4. Dr. Deák Sándor: Gyógyítás fény- és színterápiával Dr. Deák
5. Hamvas Béla: A bor filozófiája Medio Kiadó
6. Magyarország száz csodája Totem Kiadó
7. Horváth Ilona: Szakácskönyv Vince Kiadó
8. Joannides, Paul:

A nemi örömszerzés enciklopédiája Athenaeum 2000 Kiadó
9. Erdôdy Gábor – Hermann Róbert:

Batthyány – Szemere Pannonica Kiadó
10. Stahl Judit: Enni jó! Park Kiadó

Ifjúsági és gyermek:
1. Janikovszky Éva: Ha én felnôtt volnék Móra Könyvkiadó
2. Szabó Magda: Születésnap Holnap Kiadó
3. Fekete István:

A koppányi aga testamentuma Móra Könyvkiadó
4. Eduard, Petiska – Miler, Zdenek:

A vakond nadrágja Móra Könyvkiadó
5. Moras, Ingrid:

Apró ajándékok gyöngyfûzéssel Holló és Társa Kiadó
6. Fehér Klára: Bezzeg az én idômben Minerva Nova Kiadó
7. Witfield, Philip:

Dinoszaurusz gyermekenciklopédia Hungalibri Kiadó
8. Dinók három dimenzióban Alexandra Kiadó
9. Ha majd hatéves leszek Sziget Kiadó

10. Bálint Ágnes: Mazsola Holnap Kiadó

A Fókusz Könyváruház sikerlistája

2003. május 5–17.
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ság számára.”

Róka Sándor (szerk.):
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Bíborszínû
selyemlobogók alatt
■ Bíborszínû selyemzászlókat küldött
lengyel földrôl II. Rákóczi Ferenc a ve-
zérre várakozó szegénylegényeknek, a
Tiszaháton összegyûlt kurucoknak. A
zászlóbontásra, a szabadságharc kirob-
bantására éppen háromszáz éve, 1703
nyarán került sor. S nyolc esztendeig tar-
tott a küzdelem. Amikor a hadba szólí-
tó felhívás megérkezik Rákóczitól, már
ott van Esze Tamás „farkasai” között az
a Majos János, aki nemes ugyan, de mivel apja birtokait elkoboz-
ták (Majos Ferenc részt vett a Thököly-féle felkelésben), jóformán
szolgasorban él. A megalázott, megnyomorított néppel együttérzô
fiatalember hôsiesen és szerencsével harcol, amíg csak remény van
a gyôzelemre. De nemcsak a labancokkal kell megküzdenie, ha-
nem az érzéseivel is: a rátarti Katinka méltatlan a szerelmére, ám
késôbb megismerkedik egy derék kassai polgár csinos leányával,
Veronikával megszeretik egymást, és idôvel összeházasodnak... Bá-
rány Tamásnak a kuruc kort idézô olvasmányos krónikájában az ô
történetébe szôve ábrázolja a Rákóczi-szabadságharc legfontosabb,
legjellemzôbb vonásait. Hiteles forrásokon alapuló történelmi re-
gényrôl van szó, meseszövése, a kort megelevenítô nyelvezete al-
kalmassá teszi arra, hogy akár a fiatalabb generációk is megkedvel-
jék a mûvet, amely érvényességébôl mit sem vesztett keletkezése
óta. S ha igaz, hogy minden valódi, jó történelmi regény az író sa-
ját koráról (is) szól: mai olvasata – haza- és szabadságszeretetrôl,
társadalmi ellentétekrôl és igazságosságról, hûségrôl és árulásról –
különösen izgalmassá teszi a gondolkodni szeretô olvasó számára.

Cs. A.

Bárány Tamás: Rákóczi zászlai
Hét Krajcár Kiadó, 316 old., 1390 Ft

A szeretet hatalma
– keleten és nyugaton
(„Ha a szeretteink meghalnak, csak a normális
érzékszerveink számára vesznek el, de ha emlé-
kezünk rájuk, a száz titkos érzékünkkel bármi-
kor megtaláljuk ôket.”)

■ Adva van egy kínai–amerikai családból
származó San Franciscó-i kislány, Olivia,
aki hirtelen elveszíti az apját, majd a szo-
morú eseményt követôen váratlanul szert
tesz egy féltestvérre, akinek addig a létezé-
sérôl sem tudott. Kuan az apja elsô házasságából született, és
egyenesen Kínából csöppen Olivia és az öccse mellé harmadik
gyerekként a családba. Kuan enyhén szólva is kiborító nôsze-
mély, tizenkét évvel idôsebb Oliviánál, de gôze sincs a(z ameri-
kai) világról, idétlenül töri az angolt, kövér, semmi ízlése, lehe-
tetlenül viselkedik, ráadásul beköltözik Olivia szobájába, éjsza-
kánként ott szuszog a szomszéd ágyon, és mindenféle túlvilági
mesékkel traktálja a kishúgát, akinek komoly szenvedést okoz a
testvérként viselkedô idegen állandó jelenléte. 

Felcseperedvén a lányok önálló életet kezdenek, s mindketten
férjhez mennek, de Kuan a viszonylagos távolságból is képes Oli-
via idegeire menni. Rendületlenül ott sertepertél körülötte, és meg-
hökkentô, zavarba ejtô, sután megfogalmazott, mégis frappáns
megjegyzéseivel minduntalan bebizonyítja, hogy Olivia veséjébe
lát, és olyasmit is tud róla, amivel talán még ô maga sincs teljesen
tisztában. Olivia ugyanis magánéleti válsággal küszködik, amely-
nek részleteibe nem szívesen avatja be a nôvérét, de leginkább ta-
lán azt a felismerését szeretné palástolni, hogy kettejük között a
szeretet kölcsönös és mély, s ezt  holmi idegesítô szokások nem ké-
pesek kikezdeni. („Azt hiszem, Kuan azt akarta megmutatni ne-
kem, hogy a világ nem csupán egy hely, hanem maga a lélek, ami
nem ismer határokat. A lélek pedig nem más, mint a végtelen, örök
szeretet, amely elvezet bennünket az igazsághoz.”) Sajátos taktiká-
jával Kuan még azt is eléri, hogy hármasban (Olivia már külön élô
férjével, Simonnal) Kínába utazzanak, hogy a családi gyökereket
felkutassák. Az utazás sorsdöntô fordulato(ka)t vesz, egyikük Kíná-
ban leli halálát, s a hazatérôk élete gyökeresen megváltozik.

Ahogy azt már megszokhattuk, Amy Tan  a kínai és az ameri-
kai kultúra  találkozásának metszéspontjai köré rendezi a törté-
neteit, bátran és hitelesen közlekedik földrészek, évszázadok és
ôsi hagyományok között, kalandokkal, legendákkal szórakoztat
bennünket, s mindeközben, mint valami váratlanul felbukkanó,
bölcs családtag, segít, hogy a saját lelkünk mélyére lássunk, és
annak titkos zugaiban könnyebben eligazodjunk. 

déem

Amy Tan: A száz titkos érzék
Magyar Könyvklub, 422 oldal, 2490 Ft  

Angkort látni és...

■ Ismeretterjesztô könyvek néha abban se-
gítenek minket, hogy rádöbbenjünk,
mennyire egyoldalúak az ismereteink:
egyoldalúan Európa-centrikusak. A Délke-
let-Ázsiai khmer birodalomnak, Angkornak
például a legtöbben csak a nevét hallottuk,
s már az is valami, ha legalább el tudjuk he-
lyezni egy képzeletünkbeli térképen. Két
magyar kutatónak, Jelen Jánosnak és Ku-
szinger Róbertnek szerencséje volt: elôbbi
egy éven át, utóbbi egy hónapig élhetett az
egykor virágzó birodalmi székhelyen és ezt a helyzetet jól használ-
ták ki: minden föllelhetô adatot és írásos vagy tárgyi emléket fel-
használva kutatni kezdték a hajdanvolt város életét és viszonyait.
Egy ôsi civilizáció gazdasági, vallási, társadalmi, katonai berendez-
kedését próbálták megörökíteni, miközben a jelen történelme (vagy
inkább politikája?) is  beleszólt munkájukba: Kambodzsa a hírhe-
dett vörös khmerek bukása után még jó ideig regionális tûzfészek
volt, s a béke napról napra történô megerôsítése legalább annyi erô-
feszítést igényelt Jelen Jánostól, mint annak a kutatásnak a folytatá-
sa, melyben, mint ô mondja, „belsô tûz” vezérelte. A közös mun-
kával elôállított könyvnek nemcsak szép színes fotói, de leírásai is
érzékletesek, szemléltetôek, így aztán az olvasónak az jut eszébe,
hogy ellentétben a régi „Rómát látni és meghalni”–szlogennel,
Angkort látni és csodálni lenne jó.

- a -a

Jelen János – Kuszinger Róbert: Az ôsi Angkor
General Press Kiadó, Bp., 2002, 270 old., 2500 Ft.
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Autisták között
■ Magyarországon valószínûleg az
Esôember címû film bemutatásakor
nevesült elôször a többség számára,
hogy létezik egy ilyen betegség. Koráb-
ban az autistákat, mint a skizofrének
egy alcsoportját az elmeosztályokon
„kezelték”. Az autizmus kisgyermek-
korban jelentkezô fejlôdési zavar. A ré-
gi lexikonokban nappali álmodozásnak
is nevezték. 1995–97-ben Jeles András
készített egy filmet az autizmusról. A
2002-ben megjelent Nappali álmodozók címû könyv e film írá-
sos továbbgondolása, szülôk mesélnek arról, milyen egy autista
gyerek a családban, gyerekek vallanak arról, milyen autistának
lenni. Az autista kisgyermek elsô látásra olyan, mint a többi:
szép, aranyos és kedves. Gyakran túl okosnak tûnik a korához
képest, minden tudást magába szív, válogatás nélkül. Aztán
jönnek a problémák: a gyerek keveset, vagy egyáltalán nem be-
szél, alig hajlandó kommunikálni a világgal, súlyos esetekben
dührohamok kísérik a mindennapjait, és egy zárt, hozzáférhe-
tetlen világot teremt magának, amelybe senkinek nem enged
betekintést. Az iskolákat nehezen vagy egyáltalán nem tudja el-
végezni. Bizonyos területeken ugyanakkor valóságos zseninek
bizonyulhat. Érzékenyek lehetnek valamely mûvészeti ág iránt,
vagy mint a könyvben szereplô ikreknek, vitán felüli tehetségük
mutatkozhat például a számítógépes programozásban. Önálló-
an azonban nem tudnak megélni, folyamatos szülôi felügyelet-
re van szükségük, hiszen a világot nem úgy érzékelik, mint az
egészséges emberek. A család pedig magára marad a problémá-
val, hiszen ezek a gyerekek nem látványosan sérültek, elsô látás-
ra nem fakasztanak könnyeket, nem ébresztenek együttérzést.
Az óvónôk és pedagógusok nincsenek felkészülve a probléma
kezelésére és Magyarországon egyelôre alig van hely, ahol a spe-
ciális törôdést igénylô gyerekek megfelelô fejlesztést kaphatnak.
Az Autisták Háza Alapítvány azért jött létre, hogy segítsen
ezeknek a fiataloknak és szüleiknek abban, hogy be tudjanak il-
leszkedni a társadalomba. A könyvben nyilatkozó szülôk meg-
rendítôen ecsetelik az autisták és családjuk mindennapos küz-
delmét. A többségi társadalomban még sokat kell változnia.
Hozzállásukat az egyik szülô így fogalmazta meg: „Egy autista
nem kell a társadalomnak – ezt szemünkbe mondták egy hiva-
talban. Úgy tûnik, a társadalom nem akar róluk tudomást ven-
ni, sem az életüket elviselhetôbbé tenni. Másként viszonyulnak
az egészséges és a problémás emberekhez. A betegeket lekeze-
lik, a magatehetetleneket megbélyegzik. Megalázás, megalázás,
megalázás. Már nem kérek belôle. Azt még senki nem kérdez-
te, miben segíthetne…Kôkemény és embertelen világ ez. A jö-
vô? Az sincs megoldva. Az út boldogtalanságból reménytelen-
ségbe vezet. Egyszerûen nem tudom, mi lesz a fiúnkkal, ha mi
már nem leszünk. Nem sajnálatot és nem könyöradományt ké-
rek, hanem segítséget. Csak azt, ami jár(na). S azt, amit elvettek
tôlünk: az emberi méltóságot”.

(szénási)

Bánki Róza – Borzák Tibor: Nappali álmodozók
Szabad Föld Kiadó, 2490 Ft

Nincsen rózsa tövis nélkül...
■ Szélsebesen terjedô, izgalmas, új technika a számítógép.
Szinte nincs nap, hogy ne hozna valami újat. Vannak, akik vir-
tuóz módon tudják kezelni, használni, vannak, akik csak any-

nyit tanulnak meg belôle, amennyi
okvetlenül szükséges napi munkájuk
ellátásához és – persze – vannak, akik
azt sem tudják, „eszik-e vagy isszák”.
M. L. Dertouzos ilyen irányú tapasz-
talatait így önti szavakba: „A progra-
mok sokkal többet tudnak, mint
amennyi nekem kellett, ami önmagá-
ban nem lett volna baj; ámde emiatt a
legtöbbjük idegesítôen komplikálttá
és érzékennyé vált, úgy kellett bánni
velük, mint egy hisztérikus munka-
társsal, aki valami ártatlan mozdulat-
tól lépten-nyomon elájul vagy dührohamot kap.” Az írói vénát
nélkülözôk ezt úgy fogalmazzák meg, hogy „a számítógépnek
lelke van”, vagy „a számítógép is ember”.

A kötet alcíme: Útban a megszelídített számítógépek felé.
De vajon valóban meg tudja-e szelidíteni az ember a számí-
tógépet, s nem válik egyre inkább annak kényszerû kiszol-
gálójává? – teszi fel a kérdést. – A dilemma valószínûleg
még sokáig fennáll. A szerzô szerint „...a nagy pezsgés kö-
zepette mégis valami mély zavarodottság érezhetô mind a
laikus felhasználók, mind a specialisták részérôl. Nem ok
nélkül! Még bizonytalan ugyanis, hogy ez az új és izgalmas
technika a javunkra válik-e, vagy elviselhetetlenül túlbonyo-
lítja életünket, kitágítja az ember lehetôségeit, vagy épp leg-
emberibb dimenzióiban korlátozza. Potenciális elônyei per-
sze nyilvánvalóak, de hogy azok még nagyobb hátrányok
nélkül érvényesüljenek is, ahhoz a továbblépés stratégiáját
gondosan mérlegelnünk kell.”

Nincsen rózsa tövis nélkül – mondjuk, s aki akár csak közép-
szinten is számítógépes felhasználó, feltétel nélkül elfogadja a
könyv címéül választott „Félkész forradalom” meghatározást.
Az elmúlt évtized itthoni tapasztalatai is ezt mutatják, hiszen
Magyarország is „információs piactérré” vált. Hihetetlen gyorsa-
sággal elárasztottak minket az egyre korszerûbb, egyre többet tu-
dó és egyre gyorsabb számítógépek és a velük kapcsolatos min-
denféle kütyük, ketyerék, munka-, levelezô- és játékprogramok,
hogy csak néhányat említsünk. És akkor még nem szóltunk az in-
ternetrôl! Eközben – ha csak nem kényszerbôl – a többség a fe-
lét sem tudja kihasználni annak, amit az „intelligens” gépe tud.
Elég, ha azt a jelenséget említem, amikor „lefagy” a gép. Hiába
az automatikus mentés, ha nem mentjük el sûrûn az anyagunkat,
örökre elszáll, s kezdhetjük elölrôl. Vannak, persze, akik így is elô
tudják varázsolni a gép gyomrából (bocsánat: agyából!) az elve-
szettnek hitt szöveget, de nem ülhet mindegyikünk mellett egy
„varázsló” (aki természetesen nem azonos a program „varázslójá-
val”). Michael L. Dertouzos megoldási javaslatokat vázol fel,
amelyeknek az emberközpontú számítástechnika gyûjtônevet ad-
ta. Célja, hogy a számítógépeket és egyéb digitális eszközöket a
felhasználó igényeihez és képességeihez tervezzék, s ne kénysze-
rítsék bonyolult mûszaki tudományok elsajátítására. Talán ezért
is maradtak ki könyvébôl – szándékosan – a „csúcstechnika pró-
fétáinak” utópiái.  A riasztónak tûnô, tudományos cím mögött
rendkívül kellemes, „esetleírásokkal” színesített, kezdôknek és
középhaladóknak is emészthetô olvasmányt találunk a Typotex
Kiadó Információs Társadalom A-tól Z-ig sorozatában megjelent
mûben. Többek között arról, hogy a még elôttünk álló informá-
ciós forradalom közepette a technikairól az emberi szempontú
minôségre kerüljön a hangsúly. „Ehhez azonban le kell térnünk
az eddigi útról, amely technikailag öncélú, haszontalan és ké-
nyelmetlen, elbonyolódásával olyan helyre vezet, ahová igazából
soha nem kívánkoztunk” – szögezi le.

A munkahelyen, otthon, autóban, laptopokon, mobiltelefonok-
ban, továbbá minden lehetô és lehetetlen helyen nyüzsgô „külö-
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nös háziállatok” („etetni” kell ôket, kigyógyíta(t)ni kisebb-nagyobb
bajaikból, alkalmazkodni egyéni idôbeosztásukhoz) megszelídíté-
sére – és kicsit a „lázadásra” is – találunk a könyvben rendkívül
hasznos tanácsokat. Meg persze, ahhoz is, hogy ne érezzük ma-
gunkat kevésbé intelligensnek az ember által alkotott „mesterséges
intelligenciánál”, hiszen minket is ember alkotott.

Hegedûs Eszter

Michael Dertouzos: Félkész forradalom

A többdimenziós Orwell
■ Missziót teljesít azzal a Cartaphilus Ki-
adó, hogy egyoldalú Orwell-képünket a
100 éve született író nálunk eddig ismeret-
len mûveivel segíti árnyaltabbá válni. Mert
hiába tény, hogy az Állatfarm és az 1984 a
fômûvek, aki Orwell esszéit, más regényeit,
Hódolat Katalóniának címû spanyol pol-
gárháborús naplóját, vagy az 1940-bôl, il-
letve 1942-bôl való háborús naplót nem ol-
vasta, az csupán egydimenziós, tehát torz
képét ismeri az írónak. Például azt gondol-
hatja, hogy politikai meggyôzôdése nem
más, mint szimpla szovjetellenesség, holott ebbôl a nagyon szemé-
lyes és nagyon objektív emberi dokumentumból egyértelmûen ki-
derül: Orwell a nyugati intellektueleknek ahhoz a különös típusá-
hoz tartozott, akik számára a baloldaliság volt világképük tartópil-
lére s a diktatúrát, a sztálinit is, éppen a forradalom, a baloldaliság
elárulása, lejáratása miatt gyûlölték. Ezért nem lepte meg ôket az
1939-es német–szovjet paktum, s e baloldaliság óvta meg ôket ama
doktrinér merevségtôl, mely a hitleri agresszió bekövetkezte után is
tiltotta volna az összefogást bárkivel, aki Hitler megsemmisítéséért
küzd. (S ez az, amit az Orwellt kisajátítani akaró mai magyar jobb-
oldal képtelen vagy nem akar megérteni). Orwell politikai intelli-
genciája részint abból fakad, hogy egy olyan közegben, ahol mint
1942. V. 30-ikán írja, „Egyszerre mindenkinek feltûnôen kurta lett
az emlékezete”, ô pontosan tudja, hogy „ha Hitlernek sikerül Ang-
liát meghódítania, egy percig se habozik majd, hogy a magunkfaj-
tát kiirtsa”. Másfelôl – s ebbôl is volna mit tanulnia az utókornak –
képes az elfogulatlanságra, a propaganda manipulációit, bármelyik
oldal nevéhez fûzôdjenek is, a helyükre tudja tenni: az atrocitások
híreit illetôen, írja, „minden minden esetben a politikai elôítéletek-
tôl függött, hogy hitelt adnak-e vagy sem a történteknek, s miköz-
ben a tényeket teljes érdektelenség övezte, mindenki kész volt íté-
letét a változó politikai széljáráshoz igazítani”. Kell-e további bizo-
nyíték arra, hogy Orwell naplója ma is idôszerû, fontos és nekünk
szóló olvasmány?  

Ny. A.

George Orwell: Háborús napló 
Cartaphilus Kiadó,  217 old., 2400 Ft

A legújabb „Bakos”

■ A Magyar Tudományos Akadémia munkacsoportja, az Aka-
démiai Kiadó Nyelvi Szerkesztôsége és az Informatikai és Adat-
bázis-karbantartó Munkacsoport 2001-ben elérkezettnek látta az

idôt, hogy az 1957 óta forgalomban le-
vô, az országban ezer és ezer helyen, na-
ponta ezerszer és ezerszer használt –
1994-ben már megújított – idegen sza-
vak és kifejezések kézi szótára helyett
egy 21. századi (a formájában a Kiadó
kétnyelvû szótáraihoz igazított) könyv-
vel jelentkezzen (melynek címébôl már,
logikusan, eltûnt a kézi- elôtag). Fôhaj-
tásként az alapmûvet koncipiáló Bakos
Ferenc emléke elôtt, e köteten is ô sze-
repel szerzôként, ám a nyilván „a Ba-
kos”-ként emlegetett vokabulárium ve-
zetô szerkesztôje immár Csábi Szilvia, aki egy sereg szerkesztô,
lektor és adatrögzítô, illetve számítástechnikai munkatárs tevé-
kenységét fogta össze.

Az új Bakosnak itt volt az ideje, de ettôl még a régi Bakos ide-
je nem járt le. A réginek például ugyan csak klón címszava volt,
klónozás nem (és szomszédosan a más jelentéscsaládba soroló-
dó klonális, klonikus, klónus is új hozadék), viszont egyes kife-
jezésektôl – indokoltan vagy kevésbé indokoltan, a társadalmi és
a tudományos fejlôdés, vagy egyéb összetevô hatására – el kel-
lett búcsúznunk (az A, Á-nál rögvest az abbeville-i kultúra meg-
határozásától). Az egymást döntô részben lefedô „Ó” s „új” szó-
tár tehát két, egymástól független (be-, illetve kikerült) szóállo-
mányt is mozgat egymás javára, ezért sokáig szomszédos helyet
kérnek maguknak a polcon.

A megújító vállalkozásnak szóló egyértelmû elismerésünk mel-
lett megjegyezzük, hogy voltak idegen szavak, amelyeket  nem-
csak eddig kerestünk hiába, mostantól sem lelünk rájuk (talán
nem a legfontosabb, de ilyen mondjuk az angol dame, a nôk lo-
vagi címe. „Párja”, a sir természetesen nem hiányzik, de aligha-
nem az olasz viszontlátásra, az arrivederci is helyet kérne stb.)
Némely kifejezés esetében értelmezési módosulást várhattunk
volna (a hospice már nem csupán gazdag öregek nyugdíjasháza,
a paradigma talán árnyaltabb irodalom- és mûvészettudományi
jelentést vett fel, mint ahogy itt találjuk stb.). A bôvítés és javí-
tás szembetûnô (hogyan is élhetne például a kurzor nélkül az új
kiadás!), ám becsempészték magukat eddig nem volt hibák is (a
nikotinnál J. Nicot-ból Nico lett stb.).

A helyesírási elmozdulások a tudomány munkásaitól a kereszt-
rejtvénykészítôkig és –fejtôkig sok réteget érinthetnek. Abbaszi-
da helyett Abbászidát, – mene, tekel, ufarszin helyett mene, te-
kél, ufarszint kell írnunk. Idôbe telik, amíg az egymás mellett élô
két forma közül a frissebb, az „akadémiailag” helyesnek ítélt gyô-
zedelmeskedik. (Érdekes, hogy az írásmód magyarosodása egyes
szavaknál mily gyorsan megy végbe, másoknál mily sokáig várat
magára. Sok ellenpélda fényében mondjuk meglepô, hogy még
mindig western a vesztern. Akinek futja – kit tudja, hány évtized-
nyi – idejébôl, árgus szemmel követheti, mikor lesz a most „új
vendég” SMS, azaz a Short Message Service már esemes, persze
egy magyar értelmezô szótárban, s meddig ôrzi az új szótárban
már megszerzett e-mail-ségét az emil nevû ímél, mely – kötôjele
miatt – csak az email – zománc, fogzománc – után állhat.)

Több társaságot ismerek, egynek magam is tagja vagyok, mely
közösségteremtô játékai egyik szellemi bázisául ezt a kifogyha-
tatlan kincsestárat, a Bakost használja. Öröm, hogy e pillanat-
ban két Bakosunk van, a (sokáig) még-Bakos régebbi, és az (ér-
vényesebb) már-Bakos. Nyelvünk ôrei, ismereteink forrásai,
mindennapjaink barátai. De egyik sem szentírás. Ezért mertem
vokabuláriumot gépelni – holott mindkét Bakos a vocabularium
formában ért egyet.

T. T.
Idegen szavak és kifejezések szótára
Akadémiai Kiadó
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■ Ez a könyv a 2000-ben
megjelent Kalandok az inci-
finci erdôben címû mesere-
gény folytatása – bocsátja elô-
re a kiadó Györffy László Újabb
kalandok az incifinci erdôben c.
meseregényében. Hozzáte-
szik: ez a kötet az elôzô nél-
kül is teljesen érthetô, azonos
szereplôi, azonos helyszíne,
de különálló története révén,
ugyanakkor az elsôvel együtt
sokkal izgalmasabb. Ami a
helyszínt illeti: az incifinci li-
geterdô Pestszentlôrincen ta-
lálható, ahol persze van igazi
nagyerdô is, de ott aztán sem-
mi keresnivalója egyedül
(értsd: kettesben) sem a 6 éves
Máténak, sem  4 és fél éves
húgának, Lucának. Különben
is az incifinci erdô közepén
folyik a Virágárok-patak, s itt
élnek a gyerekek jó barátai, pl.
Rigó Rita és Rezsô, Sün Sán-
dor,  Pannon Gyík Gyuri, Ba-
goly Balázs, Hangya Hugó
meg Fûzanyó. Nyár elejétôl a
következô év farsangjáig sok-
sok érdekes dolog történik az
incifinci erdôben, errôl mesél
hat hangulatos, érdekes törté-
netet az író (a könyvbeli nagy-
apa), érzékeltetve a természet
és a természetben való játsza-
dozás, kirándulás szépségét, a
természeti értékek fontossá-
gát. S ne feledjük: újabban
Babóca Áronka, a kistestvérük
is velük tart, természetesen
babakocsiban. Hiába, nem le-
het elég korán kezdeni a ba-
rátkozást az incifinci erdôvel!
A kötetet Gyulai Líviusz ihle-
tett, színes grafikái díszítik.
(Sophie könyvek 29.)  

Rosszcsont Petinek olyan vi-
lágirodalmi elôdei vannak,
mint (a 19. században) Hein-
rich Hoffmann Szurtos Petije,
vagy Wilhelm Busch Max és
Móric-a, s a 20. században
Hakker Bandi, akit Karinthy
Frigyesnek köszönhet a ma-
gyar olvasó. Ezek a gyerekala-
kok az ún. komisz, vásott köly-
kök, a szófogadatlanok, a talá-
lékonyak, az izgô-mozgók, az
eleven eszûek. Francesca Simon
kezdô olvasóknak szóló
könyvsorozatában folytatódik
Rosszcsont Peti és Rendes Ri-

csi rivalizálása. Peti újabb négy
epizódban bizonyítja, hogy
mindig kész valami komisz-
ságra, de bizonyos dolgoktól ô
is fél, és akkor is kalamajkát
okoz, ha éppen nincs szándé-
kában. A Tony Ross illusztrálta
kötet címe: Rosszcsont Peti és a
kísértetház. (Fordította: Tóth
Tamás Boldizsár.)

Igazat ír a suliújságban, a
Fricskában a vezércikk írója: a
burgstadti Heinrich Heine
Gimnázium  öreg fôépületére
már ráférne a felújítás. Nina
Folkertsnek, az igazgató lányá-
nak is el kell ismernie ezt, bár

tudja, nem az apja tehet az ál-
datlan helyzetrôl. Ám az még-
is túlzás, hogy a 8/a osztályter-
mét a cikk megjelenése után
nemsokkal ismeretlen tettesek
feldúlják: az ablakok kitörve, a
bútorok összetörve, a poszte-
rek leszaggatva, a falak, a pad-
ló összemázolva. Tiszta rend-
ôrségi ügy – mondják egyesek,
ám a két jóbarát, Nina & Ni-
cky mindenkit megelôzve kéz-
be veszi a nyomozást. Mi ve-
zeti nyomra ôket? Hogyan ta-
lálják meg a tetteseket? És mi-
képpen oldják meg a példát-
lan esetet? Errôl szól Gaby
Schuster A két detektív c. kötete.
Hogy el ne felejtsem: a fiúk-
nak, különösen a már koráb-
ban megismert Marknak és
Fabiannak is jut némi szerep
az eseményekben! (A fordítás
Schleicher Dóra munkája.)

A hazájában roppant népsze-
rû, de Ausztrián kívül is jól is-
mert Thomas Brezina tizenéve-
seknek szóló sorozatának (Fi-
úk kizárva!) két fôszereplôje,
Lizi és Tinka nagyon különbö-
zik egymástól. A lányok kez-
detben ki nem állhatják egy-
mást, aztán a sors úgy hozza,
hogy Tinka anyja feleségül
megy Lizi apjához. (Az eskü-
vôig még tíz nap van hátra. Az
új családba kerülô testvérek
száma: 2+2  – fiú.) Azt is tud-
ni kell, hogy Lizi és Tinka egy

napon megismerkedtek Schi-
cketanz nénivel, és akkor bo-
szorkányos képességekre tettek
szert. Újabban Lizinek adódik
alkalma, hogy egy egészen kü-
lönleges szerelmi varázslatot
találjon ki, hiszen az iskolájuk-
ban feltûnt új sráctól Tinka
teljesen odavan. Pedig abban
egyetértett Lizával, hogy a fiúk
ostobák. Most meg mintha ki-
cserélték volna! Alapszabály:
varázslótudományukat kizáró-

lag jóra használhatják fel. A
szórakoztató történethez Beti-
na Gotzen-Beek készített mókás
illusztrációkat. (Fordította:
Zsidányi Lilla.) Folyt. köv.

Aki olvasta Karen Mc Combie
könyvét, melyet elôzô szá-
munkban ismertettem, az tud-
ja, hogy fôhôse és egyben me-
sélôje, Ally egy szállodáról, az

Alexandra Palace-ról kapta a
nevét, s hogy van két nôvére
(Linn és Rowan), egy öccse,
Tor, egy igazi barátnôje, San-
die és egy félig-barátnôje, Kyra.
És van egy barátja, a jópofa és
örökké vidám Billy, aki nem
titkolja, hogy szívesen járna
Allyvel, csakhogy a lány el sem
tudja képzelni, hogy Billy le-
gyen a fiúja, bár a látszat egy-
szer-kétszer ellene szól. Miköz-
ben egy vakrandira készül, ôt
is, a testvéreit is az foglalkoz-
tatja, ki az a nô, akivel apjuk
rendszeresen beszél telefonon.
Az anyjuk nem lehet, mert ô
még mindig a világot járja.
Szóval Allyék apjának van egy
titka. Allynek meg még mindig
nincs fiúja. Mi lesz ebbôl? Ér-
demes utánanézni, mert A
múlt, a jelen és egy furcsa csa-
lád folytatása is roppant szóra-
koztató olvasmány („Tök jó
könyv”), mindamellett fontos,
komoly dolgokról is szól. (For-
dította: Koncz Éva.)

Thomas Brezina: Az a boszor-
kányos szerelem! Egmont, 160
old., 1299 Ft;  Györffy László:
Újabb kalandok az incifinci erdô-
ben. Littera Nova, 80 old.,890
Ft; Karen McCombie: Randi,
buli és a papa titka. Ciceró, 176
old., 1690 Ft; Gaby Schuster: A
két detektív. Móra, 120 old. 990
Ft; Francisca Simon: Rosszcsont
Peti és a kísértetház. Animus. 96
old., 598 Ft

Cs. A.

G Y E R E K K Ö N Y V - K I L Á T Ó

Tuti sztorik régi
és új barátokkal
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K Ö N Y V S Z E M E L V É N Y

Mese a Balaton
keletkezésérôl

■ Óriások éltek egykor a tó helyén. Közülük
utolsóként a vén Balaton, s leánya, Haláp
kétségbeesetten figyelte, hogy az ember las-
sanként elfoglalja birodalmukat. Az óriás-
lány mégis megbarátkozott egy ember-
lánnyal. Ám amikor az a mátkája miatt
visszatért az övéihez, Haláp rádöbbent: sze-
relem és utód nélkül, nemzetsége utolsó sar-
jaként neki el kell pusztulnia. A legmaga-
sabb szikláról vetette magát a mélybe. A ma-
gára maradt apa megfogadta: sírkövéül az
egykori Óperenciás tenger sellôinek hatal-
mas oltárkövét állítja. És a föld óriási moraja
közepette felemelte a követ, alóla borzalmas
örvénybôl víz tört elô, maga alá temetve a
fájdalomtól legyengült apát. A vihar múltá-
val az emberek az oltárkô, a mai Badacsony
lábánál gyönyörû tavat találtak, melyet az
utolsó óriásról Balatonnak neveztek el. 

(Lipták Gábor nyomán)

Nagyon-nagyon messze járunk tehát a múlt-
ban, legalább húszezer évvel ezelôtt... Ak-
kortájt a  mai Magyarország nyugati felét jó
középtájon átlózta az a délnyugat–északke-
let irányú, kettôs törésvonal, melyek mentén
a Föld kôzetburkának lemezei egyre-másra
elmozdultak. A mélyebb süllyedékeket per-
sze rögtön (hány ezer év lehetett ez a föld-
történetben?) elborította a víz, változó szint-
magassággal. 

Nincs új a Nap alatt... Egyes nyarakon nap-
jainkban is ingadozik a tó vízszintje – persze
nem a földtörténeti szélsôséggel. A déli par-
ton sok helyütt legyalogolja az ember a lá-
bát, mire úszásra alkalmas vízmélységet ta-
lál. Ugyanazon a helyen pedig esetleg már a
következô szezonra lerövidül a sekélyvízi
gyalogtúra. Eltûnnek az átmenetileg száraz-
ra került szigetek, ahol elôzô évben még tel-
jes biztonságban tudhatták csemetéiket a
gyermekes anyukák – több száz méterre a
parttól!

Még örülhetünk, hogy ekkora szintingado-
zással „megússzuk”. A Balatont ugyanis a
XIX. században ki akarták szárítani, szeren-
csére a terv megvalósítását a tó háromméte-
res vízszintsüllyedése után végül is leállítot-
ták. Akkorra azonban már megpecsételôdött
a tó délnyugati öblözeteinek, a Kis-Balaton-
nak, a Nagy-bereknek a sorsa. Errôl mesélünk
még, ha a tó körbejárásakor odaérünk.

Felvetôdhet a kérdés: hát az északi oldalon
miért nem változik szezonról szezonra, egyik

hónapról a másikra a
vízmélység? Nos, vál-
tozik, csak nem
vesszük úgy észre! Az
északi part közelében
húzódó törésvonal mi-
att ugyanis ott hirtelen
mélyül a tó, s az úszó
ember nem érzékeli,
mekkora víz fölött
tempózik... S azon a
szakaszon, ahol még le
is érne a lába, igyekszik
gyorsan túljutni, hisz köves a meder alja – in-
nen a vízáramlás elsodorja az üledéket.

(....)
A tó gyorsan változó, színskálákkal vissza-

adhatatlan színjátékának okát részint a zava-
rosságában kereshetjük – szûrt fényben pél-
dául selymes, opálos tejfehérré is változhat a
máskor almazöldben vagy tintakékben ját-
szó víztükör. 

A színkavalkádnak ezt a varázsát szóban,
képben csak a legjobbaknak sikerül vissza-
adni! A magyar költészet és festészet több
alkotásával találkoznak még olvasóink köny-
vünkben. Máris ismerjenek meg egyet-egyet
az utánozhatatlan tóról született alkotások
közül.

Vajda János: Nádas tavon

...Nap alattam, nap fölöttem,
Aranyos tüzes felhôben,
Lenn a fénylô víztükörben. 

Itt az ég a földet éri,
Tán szerelme csókját kéri...
Minden oly csodás, tündéri. 

...A levegô meg se rebben,
Minden alszik... és a lelkem
Ring egy méla sejtelemben: 

Hátha minden e világon,
Földi életem, halálom
Csak mese, csalódás, álom?...

(Részlet)

(...)
Keszthelytôl keletre, a városról elnevezett
hegység legdélebbi, a tavat érintô sávját
„Keszthelyi-Riviérának” nevezik. A Keszt-
helyi-hegységet alkotó fehér színû dolomit
sok helyütt a felszínre bukkan. A jól felme-
legedô kôzet még kellemesebbé teszi a part
éghajlatát.

A Tapolcai-medence ugyan-
csak a Balaton öble volt. Ma
is jól látható, hogy a tó víz-
szintje alig van alatta a me-
dence térszintjének. Ennek a
kis tájnak fô értékei a vulkáni
tanúhegyek. A földtörténeti
harmadkor végén, a pliocén-
ben mûködött vulkánok lává-
ja a puhább, fôként agyagos
üledékekre rakódott. A ke-
ményebb kôzet – megvédve
a lepusztulástól az alatta le-
vôket – a vulkán egykori ma-
gasságáról tanúskodik.
Bár mindegyik kis kúp igen-
csak érdekes, most kettôt
ajánlunk a túrázók figyelmé-
be. Szigliget fölé emelkedik a
Várhegy tömbje: felsétálha-
tunk a vár romjaihoz – a pa-

noráma kedvéért is. Nem ilyen könnyû meg-
hódítani a Szent György-hegyet, de érdemes!
Kisapátiból a turistaösvény 10–20 m magas
bazaltoszlopok között vezet fel a tetôre, on-
nan ugyancsak pazar a kilátás. Túl a víztük-
rön még szabad szemmel is jól elôtûnnek a
kistestvérek, a fonyódi és a boglári dombok.
Észak felé tekintve Tapolca városának jelleg-
zetes Y alakú házai látszanak, még távolabb
a Bakony magasodik a medence fölé.

Egészen a tóig nyúlnak ki a Badacsony–Gu-
lács-hegycsoport bazalthegyei. A Badacsony
a Balaton-part legtermetesebb vulkánja,
egyik legérdekesebb alakzata. Ha maga-
sabbról, az egyik szomszédos, hasonló ma-
gasságú hegy tetejérôl vesszük szemügyre,
kiderül, szabályos csonka kúp alakú. 

A „koporsó-hegy”
A Badacsony – ahogy a látogatók gyakran
nevezik: a koporsó-hegy – számtalan érde-
kességet kínál. Szebbnél szebb présházakat
és üdülôket, sétát a Bujdosók lépcsôjén, a
bazaltorgonák látványát, s a hegy tetejérôl a
Balaton panorámáját. Különlegesség az is,
hogy a világon egyedülálló módon bazaltból
építették a neoromán stílusú Szent Imre-
templomot Badacsonytomajban.

Az északi parton, Ábrahámhegytôl Bala-
tonfûzfôig tart a „Balatoni-Riviéra”. A táj
nevét a francia és olasz Riviérához hasonló
természeti viszonyai miatt kapta. A mere-
dek, déli hegyoldalak igen erôsen felmeleg-
szenek, a Balaton-felvidék és a Bakony he-
gyei elzárják a hûvösebb északi szeleket.

Magyar, angol, német kiadás
fogyasztói ára: 1950 Ft

Well-PRess Kiadó Kft.
3527 Miskolc, Bajcsy-Zs. u. 15.
Telefon: 46/501-669
e-mail: ertekesites@vendegvaro.hu
web-áruház: www.vendegvaro.hu

VendégVáró Balaton
A Balaton –

a tó természet- és lélekrajza
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FÓKUSZ KÖNYVÁRUHÁZAK
1072 Budapest , Rákóczi  út  14.

Telefon: 268-1103,  fax:  267-9789
4026 Debrecen , Hunyadi u.  8 -10.

Telefon: 52/322-237,  fax:  52/416-091
3530 Miskolc ,  Széchenyi u.  7 .

Telefon/fax:  46/348-496
7621 Pécs , Jókai  u.  25.

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

Telefon/fax:  62/420-624

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

ÚJ SZOLGÁLTATÁSUNK:

Új lehetôség a könyvvásárlásra: KÖNYVHÉT könyvposta

Tisztelt Olvasóink mostantól a Könyvhét olvasása közben érdeklôdésüket

felkeltô, és emiatt megvásárolni kívánt kiadványokat megrendelhetik

közvetlenül a Könyvhét könyvposta szolgáltatástól is.

Természetesen a Könyvhét könyvposta szolgáltatásunktól bármely kereskedel-

mi forgalomban kapható könyv megrendelhetô, a megrendeléseket a kiadók

készleteinek erejéig tudjuk csak teljesíteni.

Bízunk abban, hogy azok az olvasóink, akiknek idôbeosztása nem teszi

lehetôvé, hogy személyesen járjanak utána egy-egy könyv beszerzésének, vagy

lakóhelyükön egy-egy könyv beszerzése nehezebben megoldható, szívesen

fogadják új szolgáltatásunk elindítását.

A megrendeléseket utánvéttel (átvételkor fizetendô) teljesítjük, Budapesten

közvetlen házhoz szállítással, vidékre postai úton. A kézbesítési, illetve

postázási költséget felszámítjuk.

Egy könyv megrendeléshez a következô adatok szükségesek: 

A megrendelô neve, címe, számlázási címe

(ha nem azonos a postázási címmel), telefonszáma, közületi megrendelô

esetén az ügyintézô neve és telefonszáma is.

A könyvrôl: a könyv szerzôje, címe, kiadója, megjelenési éve – illetve

a felsoroltak közül azok az adatok, amelyek alapján a könyv azonosítható.

A megrendelés elküldhetô levélben, faxon, telefonon, e-mailben:
Könyvhét könyvposta

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

E-mail: konyvhet@axelero.hu

A Könyvhét elôfizetôinek 5% árkedvezmény.
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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  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1008 torna, játék és gyakorlat. [Kézikönyv
tanároknak, edzôknek, versenyzôknek].
Dialóg Campus: Nordex Kft. (Dialóg Cam-
pus szakkönyvek) 
ISBN: 963-9310-93-X fûzött: 3480 Ft 

55 híres opera. 3. kiad. Móra. 
ISBN: 963-11-7770-X kötött: 1690 Ft 

A
A 100 legjobb bajor fogás. STB Kv. 

ISBN: 963-9266-67-1 fûzött: 298 Ft 
A 100 legjobb recept borjúhúsból. STB Kv. 

ISBN: 963-9266-63-9 fûzött: 298 Ft 
A 100 legjobb távol-keleti recept. STB Kv. 

ISBN: 963-9266-77-9 fûzött: 298 Ft 
Ábrahám Károlyné – Trentinné Benkô Éva

– Poros Andrea: Magicland. Kisiskolások
kezdô angol munkafüzete. Holnap. 
ISBN: 963-346-550-8 fûzött: 1200 Ft 

Addison, Graeme: Rafting. [Alapvetô fel-
szerelések és technikák kézikönyve]. To-
tem Plusz. (Kalandsport) 
ISBN: 963-590-198-4 kötött: 3498 Ft 

Ady Endre összes versei. Repr. kiad., Anno. 
ISBN: 963-9199-48-6 kötött: 1333 Ft 

Ady Endre válogatott versei. TKK. 
ISBN: 963-5960-79-4 fûzött: 210 Ft 

A filozófia alkalmazása – alkalmazott filo-
zófia. A Babes-Bolyai Tudományegyetem
Filozófia Tanszékcsoportja magyar tago-
zatán tartott tanévnyitó konferencia elô-
adásai, 2001. november 3. Pro Philoso-
phia. 
ISBN: 973-86029-2-0 fûzött: 900 Ft 

A görög mitológia [elektronikus dok.]. In-
teraktív multimédia, Cyberstone: Automex
Kft. 
Mûanyag tokban: 2990 Ft 

A haza bölcse emlékezete. Versek Deák
Ferencrôl, 1803-2003. Bába. 
ISBN: 963-9511-11-0 fûzött: 870 Ft 

“... ahol a határ elválaszt”. Trianon és kö-
vetkezményei a Kárpát-medencében.
Nagy I. Történeti Kör: Nógrád M. Lvt.:
Szindbád. (Nagy Iván könyvek) 
ISBN: 963-7243-45-3 kötött: 4180 Ft 

A kozmosz [elektronikus dok.]. Interaktív
multimédia, Woodstone Kft. 
Mûanyag tokban: 2990 Ft 

Albanov, Valerian Ivanovic: A fehér halál or-
szágában. Küzdelem a túlélésért az Észa-
ki-sarkon. Park. (Veszélyes övezet) 
ISBN: 963-530-630-X kötött: 2500 Ft 

Alföldi Zoltán: Valaki már öl. Sensus. 
ISBN: 963-9375-51-9 kötött: 1890 Ft 

Allergia. Ekcéma, szénanátha, anafilaxia,
gyógyszerallergia, ételintolerancia, auto-
immun betegségek és minden, amit az al-
lergiáról tudni kell! Glória. (Családi zseb-
könyvtár) 
ISBN: 963-7495-84-3 fûzött: 1490 Ft 

A magyar nemzet története [elektronikus
dok.]. Interaktív multimédia, Woodstone
Kft. 
Mûanyag tokban: 6500 Ft 

A magyar polgári eljárásjog a kilencvenes
években és az EU jogharmonizáció. [Dr.
Németh János egyetemi tanár tiszteleté-
re]. ELTE Eötvös K. 
ISBN: 963-463-612-8 kötött: 3500 Ft 

Ami a szívedet nyomja. Kortárs svéd gyer-
mekversek. 9. kiad. Móra. 
ISBN: 963-11-7789-0 kötött: 990 Ft 

A montmorency-i szerelmesek. Francia
költôk versei Baranyi Ferenc fordításá-
ban. Hungarovox. 
ISBN: 963-9262-60-5 fûzött: 1200 Ft 

András Szilárd: Matematika: feleletválasz-
tós tesztek érettségizôknek és felvételi-
zôknek. Státus. 
ISBN: 973-8311-27-6 fûzött: 1850 Ft 

Antropológiai irányzatok a második világ-
háború után. Csokonai. (Antropos) 
ISBN: 963-260-173-4 fûzött: 1780 Ft 

A tanári mesterség gyakorlata. Tanárkép-
zés és tudomány: Országos Módszertani
és Tudományos Konferencia az ELTE Ta-
nárképzô Fôiskolai Kar rendezésében,
Budapest, 2000. augusztus 31.-szeptem-
ber 1.: a plenáris elôadások és válogatás
a szekcióülések anyagaiból. 
ISBN: 963-19-2501-3 fûzött: 3827 Ft 

Austen, Jane: A klastrom titka. Palatinus. 
ISBN: 963-9487-27-9 kötött: 1890 Ft 

Az elsô állatos könyvem. Novum. 
ISBN: 963-9334-33-2 kötött: 1200 Ft 

Az elsô számolós könyvem. Novum. 
ISBN: 963-9334-34-0 kötött: 1200 Ft 

Az elsô szókincses könyvem. Novum. 
ISBN: 963-9334-35-9 kötött: 1200 Ft 

Az ember mélye. Írások Kertész Imrérôl a
Múlt és Jövôben. Múlt és Jövô K. 
ISBN: 963-9171-89-1 fûzött: 2950 Ft a Jób díja c. kö-
tettel 

A zöld ember. Öko-táj – breviárium. Ökotáj.
(Ökotáj könyvek) 

ISBN: 963-86327-0-4 fûzött: 1076 Ft 

B
Ballag már a vén diák. TKK. 

ISBN: 963-9269-29-8 kötött: 1050 Ft 
Bánk Zsuzsa: Az úszó. Kossuth. 

ISBN: 963-09-4442-1 kötött: 1980 Ft 
Baross József: Nem a legjobb idôkben szü-

lettünk. Visszaemlékezés. Baross J. 
ISBN: 963-430-253-X fûzött: 952 Ft 

Bártfai Barnabás: Hogyan használjam?
[Közérthetôen minden, amit a számítógép
kezeléséhez tudni kell]. 7. átd., bôv. kiad.
BBS-INFO. (Az IBM számítógép kezelése
kezdôknek) 
ISBN: 963-86232-6-8 fûzött: 1970 Ft 

Begley, Louis: Schmidt története. Szukits
Kv. (Sikerfilmek – könyvsikerek) 
ISBN: 963-9441-58-9 kötött: 2490 Ft 

Béky Gellért: A szeretet lelke. Marana Tha
2000 Alapítvány. (Marana Tha sorozat
97.) 
ISBN: 963-9281-15-8 fûzött: 416 Ft 

Belbin, Meredith: A team avagy Az együtt-
mûködô csoport. 4. kiad. Edge 2000 Kft.
(Segítünk, ha lehet) 
ISBN: 963-03-5401-2 fûzött: 1980 Ft 

Bellon Tibor: A Tisza néprajza. Ártéri gaz-
dálkodás a tiszai Alföldön. Timp. 
ISBN: 963-206-607-3 kötött: 1500 Ft 

Ben Jelloun, Tahar: A rasszizmus, ahogy a
lányomnak elmagyaráztam. Ulpius-ház. 
ISBN: 963-9475-47-5 fûzött: 1480 Ft 

Berend T. Iván: Kisiklott történelem. Közép-
és Kelet-Európa a hosszú 19. században.
História: MTA Törttud. Int. (História könyv-
tár Monográfiák 19.) 
ISBN: 963-8312-84-X kötött: 2200 Ft 

Beszélgetôkönyv a megértô irodalomok-
tatásról. T3 K. (Pedagógus mûhely) 
ISBN: 973-8103-31-2 kötött: 2200 Ft 

Bihon Tibor: Vérvörös hajnal. Cherubion.
(Halálosztó 2029) 
ISBN: 963-9346-86-1 fûzött: 898 Ft 

Bolemant László: Idôszobrok. AB-Art. 
ISBN: 80-89006-37-X kötött: 1600 Ft 

Bosnyák István: Politikai symposion a Dél-
vidéken. Egy ellenzéki nemzedék mozgal-
mi kibontakozása és veresége. 1. köt.
JMMT (A Jugoszláviai Magyar Mûvelôdé-
si Társaság kiskönyvtára. Irodalomtörté-
net, kritika, bibliográfia 5.) 
ISBN: 86-82043-76-9 fûzött: 1950 Ft 

Bosnyák Viktória: Tündérboszorkány. Re-
gény fiúknak és lányoknak. Móra. 
ISBN: 963-11-7777-7 kötött: 1390 Ft 

Boudet, Paulette: Nem a te harcod. Mara-

na Tha 2000 Alapítvány. (Marana Tha so-
rozat 46.) 
ISBN: 963-7878-54-8 fûzött: 900 Ft 

Brook-Shepherd, Gordon: Habsburg Ottó.
Életrajz. Z-Press. 
ISBN: 963-9490-08-3 kötött: 3580 Ft 

Brunoy, Clément: Salyne. New Mark Kft.:
PolgART. (Tabu. erotika 5.) 
ISBN: 963-9306-50-9 kötött: 1500 Ft 

Buchanan, Mark: Nexus, avagy Kicsi a vi-
lág. A hálózatok úttörô tudománya. Typo-
tex. 
ISBN: 963-9326-77-1 kötött: 2900 Ft 

Budapesti állatkert [elektronikus dok.].
Virtuális séta a budapesti állatkertben. In-
teraktív multimédia, Cyberstone. 
Mûanyag tokban: 1990 Ft 

Budapest kalauz [elektronikus dok.]. Inter-
aktív multimédia, Automex Kft.: Cybersto-
ne.
Mûanyag tokban: 1990 Ft 

Bushnell, Candace: Négy szôke. Gabo.
(Capuccino könyvek) 
ISBN: 963-9421-76-6 fûzött: 1990 Ft 

Butcher, Alex: Judo. [Útmutató a judo alap-
jainak elsajátításához]. Totem. (Harcmû-
vészet) 
ISBN: 963-590-199-2 kötött: 3498 Ft 

C
Carothers, Merlin: A dicsôítésben rejlô erô.

Hogyan forradalmasítja a dicsôítés lelki
dinamikája az emberek életét? Marana
Tha 2000 Alapítvány. (Marana Tha soro-
zat 40.) 
ISBN: 963-7878-41-6 fûzött: 750 Ft 

Chopra, Deepak – Greenberg, Martin
Harry: Az angyal eljövetele. Alexandra.
ISBN: 963-368-421-8 fûzött: 1999 Ft 

Cini-cini muzsika. Óvodások versesköny-
ve. 14. átd. kiad. Móra. 
ISBN: 963-11-7788-2 kötött: 1590 Ft 

Cook, Robin: Agy. 3. kiad. I.P.C. Kv. (I.P.C.
könyvek) 
ISBN: 963-635-256-9 fûzött: 1200 Ft 

Coué, Emil – Baudouin, Charles: Gyógyíts
lelked erejével! Emil Coué Mo. Pozitív
Gondolkodásért Egyes.: 3 Delfin BT. 
ISBN: 963-04-8249-5 fûzött: 1700 Ft 

Coué, Emil – Lambert, Fritz – Leon, Emile:
Elméd gyógyító hatalma. Önszuggesztió
ésszuggesztió: magyar különkiadás a Co-
ué metodika válogatott szakirodalma, va-
lamint a Die Selbstbemeisterung durch
bewusste Autosuggestion c. köt. alapján.
Emil Coué Mo. Pozitív Gondolkodásért

Meg jelent könyvek
2003. május 2–15.

Az összeállítás a Könyvtárellátó Közhasz-
nú Társaság információs rendszere alap-
ján készült. A felsorolt könyveket a Könyv-
tárellátó már felajánlotta megvásárlásra a
könyvtáraknak, ill. megrendelhetôk a tár-
saság home lapján (www.kello.hu).
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Egyes.: 3 Delfin BT. 
ISBN: 963-04-2808-3 fûzött: 1700 Ft 

Courtier, Jane: Szobanövények A-tól Z-ig.
2. kiad. Totem Plusz. 
ISBN: 963-590-150-X kötött: 4480 Ft 

Creech, Sharon: Anya nélkül soha. Minerva
Nova. (Jonatán Modern Könyvtára) 
ISBN: 963-9492-06-X kötött: 1490 Ft 

Cs
Csak az igazat. Tanulmányok Illyés Gyula

születésének centenáriumán. Kortárs. 
ISBN: 963-9297-80-1 fûzött: 2300 Ft 

Családi élet a magyar irodalom tükrében.
Antológia a krízishelyzet megelôzésére
családban vagy egyedül élôk számára.
Budapest-Kelenföldi Ref. Egyházközs. 
ISBN: 963-202-775-2 fûzött: 1600 Ft 

Csikós-Nagy Zsuzsanna – Nagy S. Béla:
Mese az óráról. Officina '96. 
ISBN: 029-637-13-4 kötött: 990 Ft 

Csokonai Vitéz Mihály válogatott versei.
TKK. 
ISBN: 963-5960-76-X fûzött: 210 Ft 

Csorba Vera: Találkozás a gyógyító Jézus-
sal. Szemlélôdô lelkigyakorlat: 9 hét: [lel-
kigyakorlatos munkafüzet]. Marana Tha
2000 Alapítvány. (Marana Tha sorozat
95.) 
ISBN: 963-9281-13-1 fûzött: 500 Ft 

Csörgô Anikó – Rádi Veronika: Éneklôs-
könyv. Óvodásoknak, kisiskolásoknak.-
Csodaország. 
ISBN: 963-9180-22-X kötött: 3300 Ft 

Csukás István: A versíró kutya. Gesta. 
ISBN: 963-8229-86-1 kötött: 1960 Ft 

Csukovits Enikô: Középkori magyar zarán-
dokok. História: MTA Törttud. Int. (História
könyvtár Monográfiák 20.) 
ISBN: 963-8312-85-8 fûzött: 2200 Ft 

D
Darren Shan regényes története. 2. A vám-

pír inasa. 2. kiad. Móra K. (Vámpír köny-
vek 2.) 
ISBN: 963-11-7781-5 kötött: 1690 Ft 

Darvas Béla: Virágot Oikosnak. Kísértések
kémiai és genetikai biztonságunk ürü-
gyén. 2., váltl. kiad. L'Harmattan. (Környe-
zet és társadalom: XXI. századi forgató-
könyvek) 
ISBN: 963-00-4741-1 fûzött: 3350 Ft 

Denk, Roland: Vitorlázás. Kezdôknek és ha-
ladóknak. M. Kvklub. (Sport-gyakorlatok) 
ISBN: 963-547-874-7 fûzött: 2400 Ft 

Disney Walt: A dzsungel könyve 2. TKK. 
ISBN: 963-596-084-0 fûzött: 1000 Ft 

Doktor úr, kérem. Magyar írók novellái [A
gyógyításról és a gyógyítókról]. Palatinus.
(Magyar novella) 
ISBN: 963-9487-14-7 (hibás ISBN 963-9487-07-4)
kötött: 2690 Ft 

Domokos Ernô: A menedzsment elméleti
és gyakorlati alapjai. 3. bôv. kiad., Pallas-
Akadémia. 
ISBN: 973-8079-97-7 fûzött: 1850 Ft 

Domokos Lászlóné: Mindentudó szakács-
könyv. Kezdôknek és gyakorlottaknak.
JLX K. 
ISBN: 963-305-183-5 fûzött: 999 Ft 

Doyle, Arthur Conan, Sir: Az elveszett világ.
Sensus. 
ISBN: 963-9375-48-9 kötött: 1490 Ft 

Dulles, Avery Robert: Az egyház modelljei.
Vigilia. 
ISBN: 963-7964-66-5 fûzött: 1800 Ft 

Dunford, Randall Earl: Otthon és egészség.
[Minden, amit a zárt terek levegôszennye-
zésérôl tudni kell]. M. Világ. 
ISBN: 963-9075-19-1 fûzött: 1980 Ft 

Dürrenmatt, Friedrich: Válogatott elbeszé-
lések. 5. Igazság-ügy. 
ISBN: 963-07-7363-5 kötött: 1900 Ft 

Dürrenmatt, Friedrich: Válogatott elbeszé-
lések. 6. Zûrvölgy. 
ISBN: 963-07-7364-3 kötött: 1900 Ft 

E
Ebciklopédia [elektronikus dok.]. A kutya-

fajták enciklopédiája. Interkatív multimé-
dia, Cyberstone. 
Mûanyag tokban: 1990 Ft 

Édesapámnak szeretettel. 2. kiad. M-érték
K. 
ISBN: 963-9519-11-1 bársony: 1790 Ft 

Egészséges táplálkozás [elektronikus
dok.]. Interaktív multimédia, Cyberstone.
(Harmónia) 
Mûanyag tokban: 3990 Ft 

Egyetemes világtörténelem [elektronikus
dok.]. Szöveg és képek, Woodstone Inter-
active Ltd. 

Mûanyag tokban: 6500 Ft 
Egyetemisták imakönyve. 2. bôv., jav. ki-

ad., Budapesti R.k. Egyetemi és Fôiskolai
Lelkészség. 
ISBN: 963-202-468-0 fûzött: 800 Ft 

Ércvitéz. Magyar vitézek. Unikornis. (Nagy
magyar mesemondók 14.) 
ISBN: 963-427-482-X kötött: 2700 Ft 

Erdélyi Margit: Börtönbe zárt szerelem.
[Szerelmes regény]. 1. köt., Anno. 
ISBN: 963-375-043-1 fûzött: 

Erdélyi Margit: Börtönbe zárt szerelem.
[Szerelmes regény]. 2. köt., Anno. 
ISBN: 963-375-169-1 fûzött: 1125 Ft

Erdô nélkül? 2. váltl. kiad. L'Harmattan.
(Környezet és társadalom: XXI. századi
forgatókönyvek) 
ISBN: 963-00-5076-5 fûzött: 2500 Ft 

Erki Edit: Kávéház-sirató. Törzshelyek, írók,
mûhelyek. 2. kiad., Officina '96. 
ISBN: 963-9026-11-5 kötött: 1250 Ft 

Esterházy Péter: Harmonia caelestis. 10.
váltl. utánny. Magvetô. 
ISBN: 963-14-2193-7 kötött: 2990 Ft 

EU pályázatok szakszerû értelmezése és
kidolgozása. Közép-Európai Üzleti Ta-
nácsadó Kft. 
ISBN: 963-206-880-7 fûzött: 13067 Ft 

Ézsiás Erzsébet: Babanapló. Felsômagya-
rország. 
ISBN: 963-9280-86-0 kötött: 1900 Ft 

F
Fable, Vavyan: Nászjelentés: történet 101

lélegzetre. 1. köt., 1-54. Fabyen. 
ISBN: 963-9300-07-1 fûzött: 

Fable, Vavyan: Nászjelentés: történet 101
lélegzetre. 2. 55-101. Fabyen. 
ISBN: 963-9300-08-X fûzött: 

Faragó Ottó: Sorozatgyilkosok. Sorozat-
gyilkosságok Magyarországon,
1900–2003. Sensus. 
ISBN: 963-9375-52-7 fûzött: 1990 Ft 

Faragó Sándor – Náhlik András: A vadállo-
mány szabályozása. A fenntartható vad-
gazdálkodás populációökológiai alapjai.
3. jav. kiad., Mezôgazda. 
ISBN: 963-286-005-5 kötött: 3500 Ft 

Farkasrét. Nemz. Kegyeleti Biz.: PolgART. 
ISBN: 963-206-707-X kötött: 5900 Ft 

Fekete István: Emberek között. Lazi. (Feke-
te István mûvei) 
ISBN: 963-9416-46-0 kötött: 1800 Ft 

Fekete István: Téli berek. 3. kiad. Móra.
(Fekete István mûvei) 
ISBN: 963-11-7776-9 kötött: 1390 Ft 

Finszter Géza: A rendészet elmélete. KJK-
Kerszöv. 
ISBN: 963-224-701-9 fûzött: 3584 Ft 

Fodor Sándor: A vén bajuszos. Egy kisfiú
feljegyzései. Pallas-Akadémia. 
ISBN: 973-8079-95-0 fûzött: 1300 Ft 

Fodor Sándor: Kortársuk voltam – kortár-
saim voltak. Pro-Print. 
ISBN: 973-8468-04-3 fûzött: 1904 Ft 

Földi Pál: A krétai csata. Anno. 
ISBN: 963-375-193-4 fûzött: 750 Ft 

Földi Pál: A parancsnok. Hans von Luck
páncélos ezredes a II. világháborúban.
Anno. 
ISBN: 963-375-242-6 fûzött: 750 Ft 

Földi Pál: Egy elfelejtett háború. Szovjet ag-
resszió Finnország ellen, 1939–1940. An-
no. 
ISBN: 963-375-249-3 fûzött: 750 Ft 

Földi Pál: Ki kicsoda a II. világháborúban?
Anno. 
ISBN: 963-375-194-2 fûzött: 750 Ft 

Földi Pál: Kurszk. Anno. 
ISBN: 963-375-197-7 fûzött: 750 Ft 

Fôzzünk egészségesen, finomat. 270 ve-
getáriánus recept. Magánkiad. 
ISBN: 963-430-214-9 fûzött: 2053 Ft 

Füzesi Magda: Ketten a kabátban. Pallas-
Akadémia. (Mesevonat 8.) 
ISBN: 973-8079-91-8 fûzött: 700 Ft 

G
Gaál Mózes: Hôsök regéje. Repr. kiad. An-

no. 
ISBN: 963-375-029-6 kötött: 1083 Ft 

Gágyor József: Csúfondáros könyv. Má-
tyusföldi népi csúfolók. Lilium Aurum. 
ISBN: 80-8062-158-6 kötött: 1990 Ft 

Gaiman, Neil: Amerikai istenek. Szukits. 
ISBN: 963-9441-53-8 kötött: 3500 Ft 

Gáspár Zsuzsa: Régi magyar patikák. Offi-
cina '96. 
ISBN: 963-9464-10-4 kötött: 2750 Ft 

Gazda József: Az idô útjai. Egyiptomi tûnô-
dések. Uránia. 
ISBN: 973-85516-2-5 fûzött: 2800 Ft 

Gelencsér Gábor: Filmolvasókönyv. Írások

filmmûvészeti kötetekrôl. Iskolakultúra
[Szerk.]. (Iskolakultúra-könyvek 19.) 
ISBN: 963-641-946-9 fûzött: 1500 Ft 

Gergely Mihály: A Kozmosz 15. törvénye.
Tudományos-fantasztikus regény. 4. kiad.
Hét Krajcár. 
ISBN: 963-8250-85-2 fûzött: 1250 Ft 

Gindikin, Semen Grigorevic: Történetek fi-
zikusokról és matematikusokról. Typotex. 
ISBN: 963-9326-78-X kötött: 2900 Ft 

Godet, Jean-Denis: Fák és cserjék. [Meg-
látni, meghatározni, védeni]. 2. kiad. Offi-
cina '96. 
ISBN: 963-9026-81-6 kötött: 3450 Ft 

Goldstine, Herman H.: A számítógép Pas-
caltól Neumannig. Neumann János Cen-
tenárium, 2003. 2. jav. kiad. Mûszaki Kvk. 
ISBN: 963-16-2771-3 fûzött: 3500 Ft 

Gönczöl János: Összevissza. Háttér. 
ISBN: 963-9365-13-0 fûzött: 1450 Ft 

Gulyás Katalin: Múltszázadi versek. Rasz-
ter. 
ISBN: 963-8013-26-5 fûzött: 1307 Ft Gy

Gy
Gyógypedagógiai kórtan. [Felsôoktatási

tankönyv]. 4. kiad., Nemz. Tankvk. 
ISBN: 963-19-4247-3 kötött: 3740 Ft 

Gyurácz Ferenc: Két szûk évtized. Váloga-
tott irodalomkritikai írások, 1981–1999.
Életünk–Faludi Ferenc Alapítvány. 
ISBN: 963-206-402-X kötött: 1200 Ft 

H
Hassel, Sven: Kárhozottak légiója. Aquila. 

ISBN: 963-679-161-9 kötött: 1690 Ft 
Hátrányok és stratégiák. Szöveggyûjte-

mény. Trezor. 
ISBN: 963-9088-78-1 fûzött: 980 Ft 

Hegedûs Gyula: Történelmi dokumentumok
lexikona. 2. kiad. Athenaeum 2000. 
ISBN: 963-9471-24-0 kötött: 2490 Ft 

Hegedûs Károlyné: Az 1848–49-es sza-
badságharc emlékei Pest megyében.
['48-as Kutatócsop.] 
ISBN: 963-202-138-X kötött: 5040 Ft 

Heiniger, Andreas – Schaffner, Anna –
Stocker, Armin: 1010 játék és gyakorlat
fogyatékkal élôknek. [Kézikönyv tanárok-
nak, edzôknek, versenyzôknek, gyógy-
testnevelôknek].Dialóg Campus: Nordex
Kft.. (Dialóg Campus szakkönyvek) 
ISBN: 963-9310-63-8 fûzött: 3480 Ft 

Heller, Richard F. – Heller, Rachael F. – Va-
gnini, Frederic J.: A szénhidrátfüggôk
szívvédô programja. Minden szénhitrát-
függônek, aki a szíve több veszélynek van
kitéve. M. Kvklub. 
ISBN: 963-547-846-1 kötött: 1990 Ft 

Hellmiá, Margot: Almaecet: tisztít, szépít,
ízesít. Régi, jól bevált receptek az almae-
cet felhasználására: új ízek a konyhában,
csillogás a lakásban, ápolt, egészséges
test – természetes módon. Mérték K.
(Egészség a természet patikájából) 
ISBN: 963-9519-00-6 fûzött: 1290 Ft 

Highsmith, Patricia: A tehetséges Mr. Rip-
ley. Geopen. 
ISBN: 963-9093-77-7 fûzött: 1990 Ft 

Highsmith, Patricia: Két idegen a vonaton.
Geopen. 
ISBN: 963-9093-78-5 fûzött: 1990 Ft 

Híres felfedezôk, legendás utazók [elekt-
ronikus dok.]. Interaktív multimédia, Cy-
berstone: Automex Kft. 
Mûanyag tokban: 3990 Ft 

Hodosi Miklós: Élénél fogja a kardot, védi
magát. Válogatott versek, 1993–2002.
[Farkas L. I.] (Hamvas könyvek) 
ISBN: 963-7310-82-7 fûzött: 500 Ft 

Hodossy Gyula: A szeretô önfegyelem. Lili-
um Aurum. 
ISBN: 80-8062-161-6 kötött: 2100 Ft 

Hogyan használjam? [Elektronikus dok.].
Interaktív oktatóprogram. Interaktív multi-
média, BBS-INFO. 
ISBN: 963-03-7474-9 Mûanyag tokban: 4930 Ft 

Holford, Patrick: 30 napos zsírégetô ét-
rend. Forradalom a fogyókúrázásban!
Glória. (Családi zs bkönyvtár) 
ISBN: 963-7495-81-9 fûzött: 1490 Ft 

Holics László: Fizika összefoglaló. Typotex. 
ISBN: 963-9132-13-6 fûzött: 2950 Ft 

Holt, Victoria: A cigány visszatér. I.P.C. Kv.
(I.P.C. könyvek) 
ISBN: 963-635-255-0 fûzött: 1200 Ft 

Horrocks, Christopher: Baudrillard és a mil-
lennium. Alexandra. (Posztmodern talál-
kozások) 
ISBN: 963-368-459-5 fûzött: 499 Ft 

Hrabal, Bohumil: Foghíjak. Európa. 
ISBN: 963-07-7367-8 kötött: 1800 Ft 

Hrabal, Bohumil: Házimurik. Európa. 
ISBN: 963-07-7365-1 kötött: 1800 Ft 

Hrabal, Bohumil: Vita nuova. Európa. 
ISBN: 963-07-7366-X kötött: 1900 Ft 

Hungaro guide. Magyarország turisztikai
könyve: keresési tanácsok, útikalauz (te-
lepülésnévsorban), atlasz (Magyarország
és Budapest): Tips zur Anwendung, Se-
henswürdigkeiten (Orten nach ABC), At-
las (Ungarn und Budapest). 10. kiad., M.
Almanach. 
ISBN: 963-04-5165-4 fûzött: 2900 Ft 

Huxley, Aldous Leonard: Szép új világ.
Konkrét kv. 
ISBN: 963-210-086-7 fûzött: 1980 Ft 

Hypertextes Révai nagy lexikona [elektro-
nikus dok.]. Szöveges adatbázis, Wood-
stone Kft. 
Mûanyag tokban: 6500 Ft 

I
Ibsen, Henrik: Drámák. 2. 

ISBN: 963-14-2280-1 kötött: 2990 Ft 
Imakönyv kamilliánusok és betegek szá-

mára. Státus. 
ISBN: 973-8311-26-8 fûzött: 1700 Ft 

Ingram, Christine: Zöldség enciklopédia.
Átfogó látványkonyha a zöldségekhez és-
felhasználásukhoz: több mint 100 recept,
amely mindent kihoz a friss zöldségekbôl.
Glória. 
ISBN: 963-9283-56-8 kötött: 5980 Ft 

Irodalmi kalauz [elektronikus dok.]. „Hatá-
rokon járok örökké”: határon túli magyar
irodalom és képzômûvészet. Szöveg, ké-
pek és hangzó anyag, Automex Kft.: Cy-
berstone. 
Mûanyag tokban: 1990 Ft 

Irodalmi lexikon [elektronikus dok.]. Inter-
aktív multimédia, Woodstone Interactive
Ltd. (Magyar nagylexikon sorozat 1.) 
Mûanyag tokban: 6500 Ft 

Irodalomelmélet az ezredvégen. Gondolat
Kiadói Kör: Pompeji. (deKon-KÖNYVek:
irodalomelméleti és interpretációs sorozat
25.) 
ISBN: 963-9450-34-0 fûzött: 1800 Ft 
ISBN: 963-9166-24-3 kötött: 1490 Ft 

Iván Magda: Verseskuckó. Bába. 
ISBN: 963-9511-00-5 fûzött: 1260 Ft 

Iványi Antal: Párhuzamos algoritmusok.
ELTE Eötvös K. 
ISBN: 963-463-590-3 fûzött: 3500 Ft 

J
James, Henry: Washington Square. Lazi. 

ISBN: 963-9416-50-9 kötött: 1500 Ft 
Janikovszky Éva: Már óvodás vagyok. 5. ki-

ad. Móra. 
ISBN: 963-11-7799-8 kötött: 1490 Ft 

Jékely Zoltán: Az utolsó szó keresése. Vá-
logatott versek. Polis.
ISBN: 973-8341-11-6 fûzött: 2500 Ft 

“Jer, nézd a Balatont...”. A Balaton magyar
költôk verseiben és magyar festôk ké-
pein.TÁVOK. 
ISBN: 963-256-32-3 kötött: 5333 Ft 

Jókai Mór: Milyenek a nôk? Unikornis. (Jó-
kai Mór munkái: gyûjteményes díszkiadás
101.) 
ISBN: 963-427-485-4 kötött: 3500 Ft 

Jordan, Robert: A tél szíve. 1. köt. Behol-
der. (Az idô kereke sorozat) 
ISBN: 963-9399-35-3 fûzött: 1598 Ft 

Jung, Carl Gustav: A szellem jelensége a
mûvészetben és a tudományban. Scolar.
(C. G. Jung összegyûjtött munkái 15.) 
ISBN: 963-9193-79-8 kötött: 3360 Ft 

K
Kaaberbol, Lene: A Brimstones banda. Eg-

mont-Hungary. (W.I.T.C.H.) 
ISBN: 963-627-832-6 fûzött: 1199 Ft 

Kadare, Ismail: Az álmok palotája. Regény.
Ulpius-ház. (Ulpius klasszikusok) 
ISBN: 963-9475-26-2 fûzött: 2480 Ft 

Kaplinski, Jaan: A jég és a Titanic. Korona. 
ISBN: 963-9376-82-5 fûzött: 990 Ft 

Karácsony Sándor: Magyarság és nevelés.
Tanulmányok. Áron K. 
ISBN: 963-85084-7-7 fûzött: 2990 Ft 

Kästner, Erich: A repülô osztály. 11. kiad.
Móra. 
ISBN: 963-11-7769-6 kötött: 1180 Ft 

Kästner, Erich: Az eltûnt miniatûr avagy Egy
érzô lelkû hentesmester kalandjai. Hol-
nap. 
ISBN: 963-346-570-2 kötött: 1500 Ft 

Katona Edit: Nyelvmûvelés kisebbségben.
Tanulmányok a délvidéki magyar nyelv-
használatról. JMMT. (A Jugoszláviai Ma-
gyar Mûvelôdési Társaság kiskönyvtára
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Nyelvészet 6.) 
ISBN: 86-82043-77-7 fûzött: 920 Ft 

Katona István: Bevezetés a misztikába.
Nyolchetes lelkigyakorlat: munkafüzet ....
Marana Tha 2000 Alapítvány. (Marana
Tha sorozat 81.) 
ISBN: 963-7878-92-0 fûzött: 250 Ft 

Kazantzakis, Nikos: Isten szegénykéje. As-
sisi Szent Ferenc. Szt. István Társ. 
ISBN: 963-361-455-4 kötött: 1990 Ft 

Keese, Ursula: Tiffany üvegmunkák. [Minta-
ívekkel]. Cser K. (Színes ötletek 9. ksz.) 
ISBN: 963-9445-65-7 fûzött: 998 Ft 

Kereszturi Ákos – Sárneczky Krisztián:
Célpont a Föld? Kisbolygók a láthatáron.
MCSE. 
ISBN: 963-206-774-4 (hibás ISBN 963-206-774-6) fû-
zött: 1801 Ft 

Kéri Katalin: Holdarcú, karcsú ciprusok.
Nôk a középkori iszlámban. Terebess.
(TEXTerebess 4.) 
ISBN: 963-9147-58-3 fûzött: 1200 Ft 

Kershaw, Ian: A Hitler-mítosz. Vezérkultusz
és közvélemény. Kortina K. 
ISBN: 963-86269-1-7 fûzött: 2500 Ft 

Király Péter: A kelet-közép-európai helyesí-
rások és irodalmi nyelvek alakulása. A bu-
dai Egyetemi Nyomda kiadványainak ta-
nulságai, 1777–1848. Nyíregyházi Fôisk.
(Dimensiones culturales et urbariales Re-
gni Hungariae 3.) 
ISBN: 963-9385-33-6 fûzött: 5833 Ft 

Kirschner, Max: Kert a balkonon és a tera-
szon. Kerttervezés, kerti munka, növény-
ápolás, növényismeret. Cser K. (Kertünk
növényei) 
ISBN: 963-9445-63-0 fûzött: 998 Ft 

Kiss Irén: Asteroth Budapesten. Kortárs. 
ISBN: 963-9297-68-2 fûzött: 1200 Ft 

Klasszikus, magyar, irodalom, történet. Ta-
nulmányok. Tiszatáj Alapítvány. (Tiszatáj
könyvek) 
ISBN: 963-8496-26-6 fûzött: 2200 Ft 

Klausnitzer, Josef E.: IQ-önteszt. Intelligen-
ciahányadosunk meghatározásának
módja. 2. kiad., Ciceró. 
ISBN: 963-539-431-4 fûzött: 1190 Ft 

Klimó Károly. Jelenkor. 
ISBN: 963-676-322-4 kötött: 4200 Ft 

Kôbányai János: Jób díja. Háttér és recep-
ció. Múlt és Jövô K. 
ISBN: 963-9171-90-5 fûzött: 2950 Ft Az ember mélye
c. kötettel 

Kocsis Mihály: A tanárképzés megítélése.
Iskolakultúra [Szerk.]. (Iskolakultúra-
könyvek 18.) 
ISBN: 963-641-947-7 fûzött: 1500 Ft 

Korcsmáros Pál: Az elátkozott part. [Színes
képregény]. Képes K. 
ISBN: 963-210-167-7 fûzött: 1980 Ft 

Kötelezô olvasmányok [elektronikus dok.]
Szöveg és hangzó anyag. Automex Kft.
(Digitális könyvek)
Mûanyag tokban: 2990 Ft 

Kotler, Philip – Jain, Dipak C. – Maesincee,
Suvit: Marketinglépések. Nyereséges nö-
vekedés és megújulás a 21. században.
Park. 
ISBN: 963-530-631-8 kötött: 3900 Ft 

Kovács Brigitta – Karádi József – Moser
Györgyné: Visszér, aranyér, egyéb vénás
betegségek és az étrend. Kiváltó okok, tü-
netek, megelôzési és kezelési lehetôsé-
gek: életmódbeli és étrendi javaslatok.
Golden Book. (Diétás szakácskönyvek) 
ISBN: 963-9275-22-0 fûzött: 1960 Ft 

Kovács Teréz: Vidékfejlesztési politika. Dia-
lóg Campus: Nordex Kft. (Dialóg Campus
szakkönyvek) 
ISBN: 963-9310-89-1 kötött: 3980 Ft 

Köves J. Julianna: Háztartás A–Z. K.u.K. K. 
ISBN: 963-9384-39-9 kötött: 2980 Ft 

Kozma Mária: Sárkányfogvetés. Regény.
Pallas-Akadémia. 
ISBN: 973-8079-89-6 kötött: 1850 Ft 

Kricskovics Zsuzsanna: Rajzolok!: kedven-
ceim ... a házban és a ház körül,... Afriká-
ban,... erdôn,... mezôn,... az állatkertben.
[Rajzoló és színezôkönyv 4–8 éveseknek]
Aranyhal. 
ISBN: 963-9268-50-X kötött: 1799 Ft 

Kulcs a sikeres EU-pályázatokhoz: Euró-
pai Uniós támogatások felhasználása. Az
EU-tagállamok gyakorlata és tapasztala-
tai. Közép-Európai Üzleti Tanácsadó Kft. 
ISBN: 963-202-544-X fûzött: 5300 Ft 

Kuras, Benjamin: Van-e élet a Marxon? A
posztkommunista Közép-Európa kendô-
zetlenül. Kalligram. 
ISBN: 80-7149-542-5 fûzött: 1600 Ft 

Kurth, Hanns: Mit jelentenek az álmok?
Lexikon A-tól Z-ig. Mérték K. 
ISBN: 963-9519-03-0 kötött: 1999 Ft 

L
Lamb, Kathryn: Az utolsó szó jogán. Ale-

xandra. 
ISBN: 963-368-451-X fûzött: 999 Ft 

Lamb, Kathryn: Lehetne rosszabb? Ale-
xandra. 
ISBN: 963-368-452-8 fûzött: 999 Ft 

Láng Zsolt: Bestiárium Transylvaniae. A tûz
és a víz állatai. Jelenkor. 
ISBN: 963-676-318-6 fûzött: 2900 Ft 

Laposa József: Balatoni borok. Kossuth.
(Magyar vinotéka) 
ISBN: 963-09-4421-9 kötött: 1990 Ft 

Lenkovics Barnabás: Polgári jogi alapok.
2., jav. kiad. Rejtjel. 
fûzött: 2700 Ft 

Lindsey, Johanna: Kalózszerelem. M.
Kvklub. 
ISBN: 963-547-860-7 kötött: 1800 Ft 

Linn, Matthew – Linn, Sheila Fabricant –
Linn, Dennis: Életünk nyolc szakaszának
gyógyítása. Marana Tha 2000 Alapítvány.
(Marana Tha sorozat 42.) 
ISBN: 963-7878-43-2 fûzött: 550 Ft 

Little, Jean: Victoria Cope naplója. Móra. 
ISBN: 963-11-7778-5 kötött: 1690 Ft 

Lucie-Christine: Lucie Christine naplója.
Egy családanya misztikus beszélgetései
Jézussal. Marana Tha 2000 Alapítvány.
(Marana Tha sorozat 96.) 
ISBN: 963-9281-14-X fûzött: 450 Ft 

Lukacs, John: A párviadal. A nyolcvanna-
pos párbaj Churchill és Hitler között,
1940. május 10. – július 31. Európa. 
ISBN: 963-07-7370-8 kötött: 1900 Ft 

Lukáts János: A négylábú kapitány. Móra.
(Delfin 2000) 
ISBN: 963-11-7779-3 fûzött: 990 Ft 

M
Magyar katolikus lexikon. 8. köt. Lone –

Meszl. 
ISBN: 963-361-436-8 kötött: 5400 Ft 

Magyarország autós atlasza [elektronikus
dok.]. Szöveg és képek, Woodstone Inte-
ractive Ltd. 
Mûanyag tokban: 5990 Ft 

Magyarország: csillagtúra. A túravezetô
útikalauz: útikalauz szállásjegyzékkel, út-
vonaltervek, településjegyzék, Magyaror-
szág-térkép, milleniumi emlékek: guide,
map Hungary, settlements. M. Almanach. 
ISBN: 963-04-5165-4 fûzött: 2500 Ft 

Magyarország fokozottan védett barlang-
jai. Mezôgazda. 
ISBN: 963-9358-96-7 kötött: 8900 Ft 

Magyarországi pártprogramok 1919–
1944. 2. kiad. (Pártok és politika) 
ISBN: 963-463-585-7 fûzött: 4500 Ft 

Magyarország társadalmi-gazdasági föld-
rajza. Egyetemi tankönyv. 2. átd. kiad. EL-
TE Eötvös K. 
ISBN: 963-463-588-1 (hibás ISBN 978-963-463-611-
X) kötött: 6500 Ft 

Magyarország története a 19. században.
Osiris. (Osiris tankönyvek) 
ISBN: 963-389-385-2 kötött: 3780 Ft 

Magyar passió 1608–1711. Forrásgyûjte-
mény. Tóth. 
ISBN: 963-9269-28-X kötött: 3667 Ft 

Magyar régészet az ezredfordulón.
NKÖM: Teleki L. Alapítvány. 
ISBN: 963-86291-07-7 kötött: 4928 Ft 

Magyar tudománytár. 3. köt. Növény, állat,
élôhely. 
ISBN: 963-09-4359-X kötött: 8500 Ft 

Main, John: A szemlélôdés útja. Krisztus
pillanata. Marana Tha 2000 Alapítvány.
(Marana Tha sorozat 98.) 
ISBN: 963-9281-16-6 fûzött: 400 Ft 

Majoros József: Szabad tér. Koltay Gábor
színháza: a Királydombtól a Margitszige-
tig. Válasz. 
ISBN: 963-9461-12-1 kötött: 3000 Ft 

Majoros Sándor: Meghalni Vukovárnál.
Timp. (Timp Széptár 1.) 
ISBN: 963-210-056-5 kötött: 1300 Ft 

Makay Béla: Gyógyítás fûvel-fával. Tóth. 
ISBN: 963-9081-35-3 fûzött: 765 Ft 

Makk Attila: Hálózatépítés otthon. Kossuth.
(Dióhéjban) 
ISBN: 963-09-4446-4 fûzött: 990 Ft 

Markó Árpád: II. Rákóczi Ferenc csatái. Vá-
logatott tanulmányok. Nap. 
ISBN: 963-9402-30-3 kötött: 3700 Ft 

Martinkó Károly: Justitia zokog. Szerzô. 
ISBN: 963-430-097-9 fûzött: 3500 Ft 

Márton László: Testvériség. 1. r. Kényszerû
szabadulás. Jelenkor. 
ISBN: 963-676-287-2 kötött: 1800 Ft 

Mash, Robin: Kárhozottak háza. Kalandor
Kvk. (A thriller mesterei 3.) 

ISBN: 963-86271-8-2 kötött: 1798 Ft 
Massey, Catherine – Kosmin, Shantirup –

Pfahler, Christine: Mozaik. [mintaívekkel].
Cser K. (Színes ötletek 2003/69.) 
ISBN: 963-9445-64-9 fûzött: 598 Ft 

Maticsák Sándor – Tarvainen, Anna: Finn
nyelv. 2., jav. kiad. Kossuth Egy. K. 
ISBN: 963-472-745-X fûzött: 2020 Ft 

Maxwell, Robin: A fattyú. Tercium. 
ISBN: 963-8453-66-4 kötött: 2970 Ft 

Mérei Ferenc – Binét Ágnes, V.: Ablak –
Zsiráf. Képes gyermeklexikon. 29. kiad.
Móra. 
ISBN: 963-11-7785-8 kötött: 1890 Ft 

Mészáros László: Magyarország természe-
ti kincsei. Balaton, Duna, Tisza, hegyvi-
dék, puszta. 2. kiad. Officina '96. 
ISBN: 963-9026-86-7 kötött: 4500 Ft 

Mészáros Tamás: Rendkívüli állapot. 1998–
2002. M. Kvklub: Közszereplôk Európai
Akad. 
ISBN: 963-547-915-8 kötött: 2600 Ft 

Mészöly Dezsô: Örökbe fogadott versek.
Válogatott mûfordítások. Serdián Kvk.
(Editio plurilingua 2003/10.) 
ISBN: 963-9431-19-2 fûzött: 3733 Ft 

Mezôgazdasági vállalkozások szervezése
és ökonómiája. 2. köt. A növénytermesz-
tés szervezése és ökonómiája. 
ISBN: 963-9422-74-6 kötött: 2600 Ft 

Miklya Luzsányi Mónika: Hogy véget érjen
a sötétség. Dokumentumok Sztehlo Gá-
bor lelkész gyermekmentô munkájáról a
II. világháború idején. Harmat: Koinonia.
ISBN: 963-9148-83-0 973-8022-60-6 fûzött: 880 Ft 

Milanesi, Enza: A szônyeg. [stílustörténeti
kalauz az ókortól napjainkig]. 3. kiad. Offi-
cina '96. (Mûkincshatározó) 
ISBN: 963-9464-18-X kötött: 3990 Ft 

Miler, Zdenek: A kisvakond megmenti a
nyuszit. Egmont-Hungary. 
ISBN: 963-627-829-6 kötött: 599 Ft 

Miler, Zdenek: A kisvakond segít az egér-
nek. Egmont-Hungary. 
ISBN: 963-627-821-0 kötött: 599 Ft 

Miller, Arthur: Csúnyácska lány. Szukits.
(Modern klasszikusok) 
ISBN: 963-9020-26-5 kötött: 1490 Ft 

Miller, Arthur: Egy brooklyni fiú. Szukits.
(Modern klasszikusok) 
ISBN: 963-9441-56-2 kötött: 1890 Ft 

Mills, Susanna – Mills, Herman: Mountain
bike. [Alapismeretek a hegyikerékpár fel-
építéséhez és kezeléséhez]. Totem. (Ka-
landsport) 
ISBN: 963-590-200-X kötött: 3498 Ft 

Mireisz László: Jógama. [A hét világ jógája
avagy a tradicionális jóga a modern kor-
ban]. Vizsom. (Paradigma könyvek) 
ISBN: 963-206-621-9 kötött: 1990 Ft 

Mitták Ferenc: Történelmi pillanatok. Jeles
ünnepek, évfordulók. Tóth. 
ISBN: 963-9161-51-9 kötött: 1500 Ft 

Mollon, Phil: Freud és a „téves emlékezés”
tünetcsoportja. Alexandra. (Posztmodern
találkozások) 
ISBN: 963-368-426-9 fûzött: 499 Ft 

Molnár V. Attila: Egyszikûek. Orchideák,
nôszirmok, liliomok és rokonaik a Kárpát-
medencében. Kossuth. (Élôvilág könyv-
tár) 
ISBN: 963-09-4439-1 fûzött: 1990 Ft 

Monchaux, Marie-Claude: A sehány éves
kislány. 9. kiad. Móra. 
ISBN: 963-11-7775-0 kötött: 1180 Ft 

Montenegro, Riccardo: A bútor. [Stílustör-
téneti kalauz az ókortól napjainkig]. 4. ki-
ad., Officina Nova: M. Kvklub. (Mûkincs-
határozó) 
ISBN: 963-9464-17-1 kötött: 3990 Ft 

Moore, Michael: Hülye fehér ember [és
egyéb sajnálatos adalékok az amerikai
nemzet állapotához]. Brand. 
ISBN: 963-528-709-7 kötött: 2290 Ft 

Morvai Krisztina: Terror a családban. A fe-
leségbántalmazás és a jog. 2. kiad. Kos-
suth. 
ISBN: 963-09-4470-7 kötött: 2490 Ft 

Motoyama, Hiroshi: Karma és reinkarnáció.
A spirituális fejlôdés és megvilágosodás
útja. Édesvíz. 
ISBN: 963-528-657-0 fûzött: 1990 Ft 

Mullins, Debra: A törvény embere.
Alexandra. 
ISBN: 963-368-441-2 fûzött: 499 Ft 

Mûvészeti lexikon [elektronikus dok.].
Szöveg, képek és hangzó anyag, Wood-
stone Interactive Ltd. (Magyar hypertex-
tes lexikonsorozat) 
Mûanyag tokban: 6500 Ft 

Múzsák tükre. Antológia. Alterra. 
ISBN: 963-9324-39-6 fûzött: 2900 Ft 

N
Nagy Attila: Ezerszer az évezred emberérôl.

[William Shakespeare koráról, életmûvé-
rôl, utóéletérôl]. 2. jav. és bôv. kiad. SKH. 
ISBN: 973-0-02358-1 fûzött: 5973 Ft 

Nagybányai boszorkányperek. Balassi. (A
magyarországi boszorkányság forrásai.
Várostörténeti források 1.) 
ISBN: 963-506-512-4 fûzött: 2200 Ft 

Nagy Katalin, S.: Gábor Marianne. Glória. 
ISBN: 963-9283-85-1 kötött: 4890 Ft 

NASA [elektronikus dok.]. Az ûrkutatás tör-
ténete. Interaktív multimédia, Cyberstone.
(Digitális könyvek) 
Mûanyag tokban: 2990 Ft 

Nemere István: Bajcsy-Zsilinszky Endre
magánélete. Anno. 
ISBN: 963-375-267-1 fûzött: 750 Ft 

Nemere István: Elátkozott asszony. [Szerel-
mes regény]. Anno. 
ISBN: 963-9066-01-X fûzött: 750 Ft 

Nemere István: Horogkereszt a tengere-
ken. Puedlo. 
ISBN: 963-9477-21-4 fûzött: 650 Ft 

Nemere István: Petôfi Sándor magánélete.
Anno. 
ISBN: 963-375-151-9 fûzött: 750 Ft 

Németh Tibor: Bársonyos léptek. 1. köt.
Egy macskadinasztia története. Alterra.
ISBN: 963-9324-43-4 fûzött: 1500 Ft 

Németi László: A magyar agrárgazdaság az
ezredfordulón. Szaktudás K. 
ISBN: 963-9422-73-8 fûzött: 1980 Ft 

Népszínmûvek. Unikornis. (A magyar drá-
ma gyöngyszemei 14.) 
ISBN: 963-427-454-4 kötött: 3500 Ft 

Neves mondókák. Aladártól Zsuzsannáig.
Anno. 
ISBN: 963-375-250-7 kötött: 900 Ft 

Nietzsche, Friedrich: A vidám tudomány.
Szukits. 
ISBN: 963-9441-55-4 kötött: 1690 Ft 

O
Odze György – Kaiser Ottó: Magyarorszá-

gon ... megbízólevéllel. Alexandra. 
ISBN: 963-368-110-3 kötött: 7800 Ft 

Orbán Gyöngyi: Ígéret kertje. A dialógus po-
étikája felé. 2. jav. kiad., Pro Philosophia. 
ISBN: 973-99185-9-X fûzött: 1200 Ft 

Orban, Peter: A szeretetbôl fakadó erô. A
párkapcsolati zavarok megoldása: [veze-
tett meditációkkal]. Bioenergetic. 
ISBN: 963-9343-81-1 fûzött: 1700 Ft 

P
Palczer János: Bihar-Vlegyásza-hegység.

Turisztikai kalauz. 2. bôv. kiad., Pallas-A-
kadémia. (Erdély hegyei 20.) 
ISBN: 973-8079-93-4 fûzött: 1900 Ft 

Pálffy István: Pálffyction. Bookmaker. 
ISBN: 963-206-613-8 kötött: 2490 Ft 

Pálfy Gyula: Lánynevek utónévkönyve. Mi-
lyen nevet válasszunk? Aranyhal. 
ISBN: 963-3480-66-3 kötött: 1490 Ft 

Pál Judit: Városfejlôdés a Székelyföldön.
1750–1914. Pro-Print. (Múltunk könyvek) 
ISBN: 973-8468-02-7 kötött: 2250 Ft 

Páll Szilárd: A bolondok hatalma. Pro Pan-
nonia. (Pannónia könyvek) 
ISBN: 963-9498-04-1 kötött: 1600 Ft 

Pálmay József: Székely nemes családok.
4. köt. Udvarhely vármegye nemes csa-
ládjai. Hasonmás kiad. 
ISBN: 973-99902-3-1 kötött: 5000 Ft 

Pártos Eszter: Húsvéti történet. Bába. 
ISBN: 963-9511-08-0 fûzött: 498 Ft 

Paszternák Ferenc: Biozöldségek termesz-
tése. Mezôgazda. (Biogazda kiskönyvtár) 
ISBN: 963-286-003-9 kötött: 1900 Ft 

Pethô Ágnes: Múzsák tükre. Az intermedia-
litás és önreflexió poétikája a filmben.
Pro-Print. 
ISBN: 973-8468-06-X kötött: 2520 Ft 

Petôfi Sándor válogatott versei. TKK. 
ISBN: 963-5960-77-8 fûzött: 210 Ft 

Petrarca, Francesco: De sui ipsius et mul-
torum ignorantia. Lazi. (Szövegek és ta-
nulmányok a neolatin filológia körébôl II.
Szövegek) 
ISBN: 963-9416-42-8 kötött: 1400 Ft 

Pintér Miklós: Autodesk Inventor 6. tan-
könyv és példatár. ComputerBooks. 
ISBN: 963-618-300-7 fûzött: 5500 Ft 

Pintér Zoltán: A NATO-ról diákoknak. Sza-
lay Kvk. (Jövô, jelen, történelem) 
ISBN: 963-237-037-6 fûzött: 600 Ft 

Piovan, Raffaella: Tunézia. Gabo. (A világ
legszebb helyei) 
ISBN: 963-9421-68-5 kötött: 4990 Ft 

Planck, Max: Max Planck válogatott írásai.
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Typotex. (Principia philosophiae naturalis
2.) 
ISBN: 963-9326-73-9 kötött: 1650 Ft 

Platt, David S.: Bemutatkozik a Microsoft.
NET. Kiegészítô kötet a 2. kiadás változá-
saival és újdonságaival. Szak K. 
ISBN: 963-9131-53-9 fûzött: 3500 Ft 

Politkovska, Anna: A második csecsen há-
ború. Gabo. 
ISBN: 963-9421-82-0 kötött: 2500 Ft 

Poór József – Gross, Andrew: Manage-
ment consultancy in an Eastern European
context. in association with FEACO. KJK-
Kerszöv. 
ISBN: 963-224-706-X fûzött: 2632 Ft 

Porter, Margaret Evans: A csábító. Ale-
xandra. 
ISBN: 963-368-447-1 fûzött: 499 Ft 

Porter, Margaret Evans: Kártyán nyert sze-
relem. Alexandra. 
ISBN: 963-368-446-3 fûzött: 499 Ft 

Pozsgay Imre – Polgár Tibor: A rendszer-
váltás (k)ára. Nyílt párbeszéd a sorsfordí-
tó évtizedrôl. Kossuth. 
ISBN: 963-09-4420-0 kötött: 1990 Ft 

Pressburger, Giorgio – Pressburger, Nico-
la: A zöld elefánt. Múlt és Jövô K. 
ISBN: 963-9171-91-3 fûzött: 1650 Ft 

Puzo, Mario: A család. M. Kvklub. 
ISBN: 963-547-885-2 kötött: 2300 Ft 

R
Radnai Gáborné: A halál orvosa. 3. kiad.

Radnai. 
ISBN: 963-206-883-1 fûzött: 750 Ft 

Radovits László: Galipette. Officina '96. 
ISBN: 963-9026-80-8 kötött: 1250 Ft 

Reston, James: Isten katonái. Oroszlánszí-
vû Richárd és Szaladin a III. keresztes
hadjáratban. Alexandra. 
ISBN: 963-368-391-2 kötött: 2499 Ft 

Richter, Svjatoslav Teofilovic: Richter. Írá-
sok, beszélgetések. Holnap. 
ISBN: 963-346-582-6 fûzött: 3500 Ft 

Ritualisierung, Zeit, Kommunikation. Akad.
K. (Szegedi vallási néprajzi könyvtár 11.) 
ISBN: 963-05-8009-8 fûzött: 1600 Ft 

Roberts, Nora: A Calhoun család. 3. A sma-
ragd nyakék hatalma. (A New York Times
sikerszerzôje) 
ISBN: 963-537-142-X fûzött: 995 Ft 

Román György. Román Gy. Alapítvány:
PolgART. 
ISBN: 963-9306-11-8 kötött: 9980 Ft 

Rózsa János: Egyszerû igék halmaza. Ver-
sek. Bába. 
ISBN: 963-9511-10-2 fûzött: 805 Ft 

S
Sakkmester [elektronikus dok.]. Interaktív

multimédia, Automex Kft. 
Mûanyag tokban: 4990 Ft 

Salát Gergely: Büntetôjog az ókori Kínában.
Qin állam törvényei a shuihudi leletek
alapján. Balassi. (Sinológiai mûhely 3.) 
ISBN: 963-506-487-X fûzött: 2000 Ft 

Sardar, Ziauddin: Thomas Kuhn és a tudo-
mány-háborúk. Alexandra. (Posztmodern
találkozások) 
ISBN: 963-368-456-0 fûzött: 499 Ft 

Sárközi Mátyás: Levelek Zugligetbôl. Kor-
társ. (Phoenix könyvek)
ISBN: 963-9297-71-2 fûzött: 2200 Ft 

Scarry, Richard: Balfogások, nyafogások
Tesz-vesz Városban. Lilliput.

Schadt Mária: „Feltörekvô dolgozó nô”. Nôk
az ötvenes években. Pro Pannonia. (Pan-
nónia könyvek) 
ISBN: 963-9498-05-X kötött: 1790 Ft 

Schein Gábor: (retus). Jelenkor. 
ISBN: 963-676-319-4 kötött: 1200 Ft 

Schlessinger, Laura: 10 ostobaság, ami-
vel a párok elszúrják kapcsolatukat. Fo-
rever K. 
ISBN: 963-86351-0-X fûzött: 2480 Ft 

Schneider Péterné: Festett tárgyak. Hartai
motívumok: [mintaívekkel]. Cser K. (Szí-
nes ötletek 2003/70.) 
ISBN: 963-9445-57-6 fûzött: 598 Ft 

Schuster, Gaby: Nina & Nicky. 5. A két de-
tektív. Móra K. 
ISBN: 963-11-7774-2 fûzött: 990 Ft 

Sebôk János: Rock a vasfüggöny mögött.
Hatalom és ifjúsági zene a Kádár-kor-
szakban: [perek, ügyek, dossziék]. GM &
Tsai. (Világkép & kultúra-sorozat 2002/1.) 
fûzött: 2500 Ft 

Seidman, Irving: Az interjú mint kvalitatív
kutatási módszer. Mûszaki Kvk. (Kutatás-
módszertani kiskönyvtár 5.) 
ISBN: 963-16-2756-X kötött: 2600 Ft 

Seitz, Wolfgang: Futó- és kúszónövények.
Kerttervezés, kerti munka, növényápolás,
növényismeret. Cser K. (Kertünk növé-
nyei) 
ISBN: 963-9445-62-2 fûzött: 998 Ft 

Sen, Amartya Kumar: A fejlôdés mint sza-
badság. Európa. 
ISBN: 963-07-7315-5 kötött: 2900 Ft 

Sheldrake, Rupert: Hét kísérlet, amely
megváltoztathatja a világot. Gyakorlati út-
mutató egy újfajta tudományos szemlélet
kialakításához. Bioenergetic. 
ISBN: 963-9343-79-X fûzött: 1800 Ft 

Shojai, Amy: Kölyökmacskák. Minden, amit
a kiscicákról tudni kell és tudni lehet. Gold
Book. 
ISBN: 963-9437-54-9 fûzött: 1598 Ft 

Simon Béla: Fizika középfokon. 1. r. Shan-
non Iroda. 
ISBN: 963-20-6738-X fûzött: 1100 Ft 

Sipos Pál: A keresztyén vallásnak és a vilá-
gosodásnak együtt való terjedésérôl. Pro
Philosophia: SZTE BTK Filozófia Tan-
szék: SZTE Társadalomelméleti Gyûjt. (A
magyar nyelvû filozófiai irodalom forrásai
8.) 
ISBN: 973-86029-0-4 fûzött: 900 Ft 

Sleight, Steve: Teljes vitorlás kézikönyv.
Park. 
ISBN: 963-530-619-9 kötött: 7500 Ft 

Sorel, Frank: Elsodort lelkek. JLX K. 
ISBN: 963-305-185-1 fûzött: 1690 Ft 

Spargo Tamsin: Foucault és a többszörös
nemi identitás elmélete. Alexandra.
(Posztmodern találkozások) 
ISBN: 963-368-419-6 fûzött: 499 Ft 

Strasnij, Aleksandr: Természetgyógyászat.
Ép testben ép lélek. 2. kiad., Edge 2000
Kft. (Segítünk, ha lehet) 
ISBN: 963-206-898-X kötött: 1980 Ft 

Strohm, Franz Eberhard Eckard: Lelkem-
nek add a szárnyaid. Fény K.
ISBN: 963-86004-1-1 kötött: 2100 Ft 

Strong, Judy: Lady Avery. [Romantikus re-
gény]. Puedlo. 
ISBN: 963-9320-85-4 fûzött: 625 Ft 

Sugliano, Claudia: Magyarország. Gabo. (A
világ legszebb helyei) 
ISBN: 963-9421-67-7 kötött: 4990 Ft 

Sz
Szabó János: Haderôváltás Magyarorszá-

gon. A rendszerváltás konfliktusai, kezelé-
sük története és perspektívái a védelmi
szektorban, 1989–2001. PolgART. 
ISBN: 963-9306-24-X fûzött: 3200 Ft 

Szabó Lôrinc: Emlékezések és publiciszti-
kai írások. Osiris. (Osiris klasszikusok) 
ISBN: 963-389-364-X kötött: 3980 Ft 

Szabó Magda: Megmaradt Szobotkának.
Európa. 
ISBN: 963-07-7360-0 kötött: 1800 Ft 

Szakács Imre: Számvitel A-tól Z-ig. 7. átd.
kiad. KJK-Kerszöv. 
ISBN: 963-224-587-3 fûzött: 8792 Ft 

Szakály Orsolya: Egy vállalkozó fônemes.
Vay Miklós báró (1756–1824). ELTE Eöt-
vös K.
ISBN: 963-463-614-4 fûzött: 2500 Ft 

Székely Ilona: Tárgykapcsolat-elmélet csa-
ládterápiában. Animula. (Családterápiás
sorozat 10.) 
ISBN: 963-941-033-0 fûzött: 2200 Ft 

Szempontok a filozófiai módszerprobléma
vizsgálatához. Pro Philosophia. 
ISBN: 973-99185-8-1 fûzött: 1500 Ft 

Szempontok a filozófiai módszerprobléma
vizsgálatához. Pro Philosophia. 
ISBN: 973-99185-8-1 fûzött: 900 Ft 

Szent Biblia [elektronikus dok.]. Szöveges
adatbázis, Woodstone Kft. 
Mûanyag tokban: 4990 Ft 

Szentgyörgyi Róbert: Table tennis dictiona-

ry. In 5 languages. Hungarovox.
ISBN: 963-9292-62-1 fûzött: 1500 Ft 

Szieberth Tünde: Súlytalanság. Regény. Al-
terra. 
ISBN: 963-9324-38-8 fûzött: 1700 Ft 

Szivák Judit: A pedagógusok gondolkodá-
sának kutatási módszerei. Mûszaki Kvk.
(Pedagógus könyvek) 
ISBN: 963-16-2922-8 kötött: 1300 Ft 

Szladek Mihály: Az élet rendje. Beszélgeté-
seim halott kiskutyámmal. Pro Eventus. 
ISBN: 963-206-622-7 fûzött: 1500 Ft 

Szôke Katalin: Álommúzeum. Írások a XX.
századi orosz irodalomról. Gondolat Ki-
adói Kör: BIP. 
ISBN: 963-9450-30-8 fûzött: 1490 Ft 

Szombathy Viktor: A félhold vándora. Evlia
Cselebi csodálatos kalandjai. Unikornis.
(Magyar ifjúsági remekírók 17.) 
ISBN: 963-427-477-3 fûzött: 2000 Ft 

Szûcs Anna: Narcolepsia. Ablak az alvásra.
Akad. K. 
ISBN: 963-05-7999-5 fûzött: 1850 Ft 

T
Találmányok és feltalálók [elektronikus

dok.]. Tudományos enciklopédia. Interak-
tív multimédia, Cyberstone: Automex Kft. 
Mûanyag tokban: 3990 Ft 

Tanulmányok Palota váráról. Szindbád.
(Szindbád könyvek) 
ISBN: 963-86192-2-8 fûzött: 2500 Ft 

Tanulmányok Szilágyi Istvánról. Kossuth
Egy. K. 
ISBN: 963-472-686-0 fûzött: 1500 Ft 

Társadalom – tudomány. Tanulmányok a
Mercurius Társadalomtudományi Kutató-
csoport mûhelyébôl. Kalligram. (Mercuri-
us könyvek) 
ISBN: 80-7149-509-3 fûzött: 1100 Ft 

Tatay Sándor: Kinizsi Pál. 13. kiad. váltl.
utánny. Ciceró Kvk. 
ISBN: 963-539-242-7 fûzött: 790 Ft 

Temesiné Schmöltz Margit: Rejtôzô nevek
lexikona. Szalay Kvk.
ISBN: 963-237-040-6 fûzött: 1125 Ft 

Tolvaly Ferenc: Magányos évszázad. Offici-
na '96. 
ISBN: 963-9026-34-4 kötött: 1250 Ft 

Tonk Márton: Idealizmus és egzisztenciafi-
lozófia Tavaszy Sándor gondolkodásá-
ban. Pro Philosophia: SZTE. (A magyar
nyelvû filozófiai irodalom forrásai 5.) 
ISBN: 973-99185-6-5 fûzött: 900 Ft 

Történeti kényszerpályák – kisebbségi re-
álpolitikák. 2. Dokumentumok a romániai
magyar kisebbség történetének tanulmá-
nyozásához: 1944–1989. (Magyar ki-
sebbség könyvtára) 
ISBN: 973-9311-96-2 kötött: 2464 Ft 

Tótfalusi István: Idegen szavak magyarul.
3. kiad. Tinta. 
ISBN: 963-9372-55-2 kötött: 1960 Ft 

Tóth Imre, H.: Cirill-Konstantin és Metód
élete, mûködése. Bevezetés a szláv kul-
túrtörténetbe. 3. átd. kiad. Bába. 
ISBN: 963-9347-93-0 fûzött: 1450 Ft 

Tóth Krisztina – Burki, Catherine – Simon
Hilda: Marci mosogat; Árnyjáték. Csimo-
ta. 
ISBN: 963-86349-5-2 fûzött: 369 Ft 

Tóth Krisztina – Csáki István: Virágevô Zsi-
ráf Dezsô; Virágevô Zsiráf Dezsô rádiója.
Csimota. 
ISBN: 963-86349-0-1 fûzött: 369 Ft 

Tóth Krisztina – Pap Kata: A tigris. Csimota. 
ISBN: 963-86349-1-X fûzött: 369 Ft 

Tóth Krisztina – Pap Kata: Marci a fürdô-
szobában; Altató. Csimota.
ISBN: 963-86349-4-4 fûzött: 369 Ft 

Tóth Krisztina – Pap Kata: Marci szerel;
Alagút. Csimota. 
ISBN: 963-86349-3-6 fûzött: 369 Ft 

Tóth Krisztina – Rutkai Bori: A londoni mac-
kók. Csimota. 
ISBN: 963-86349-2-8 fûzött: 369 Ft 

Tóth Krisztina – Rutkai Bori: Kiscipôk; Mar-
cipán. Csimota. 
ISBN: 963-86349-9-5 fûzött: 369 Ft 

Tóth Krisztina – Rutkai Bori: Marci kertész-
kedik; Tündérek. Csimota. 
ISBN: 963-86349-8-7 fûzött: 369 Ft 

Tóth Krisztina – Szentesi Csaba – Csáki Ist-

ván: Marci és a vonat; Este lett. Csimota. 
ISBN: 963-86349-6-0 fûzött: 369 Ft 

Tóth Krisztina – Szentesi Csaba: Marci öl-
tözik; Takarodó. Csimota.
ISBN: 963-86349-7-9 fûzött: 369 Ft 

Tóthné Pánya Marianna: Zöld burokban
születtem.... Találós kérdések. Tóth. 
ISBN: 963-9161-99-3 kötött: 1083 Ft 

Toyota Libertadores Kupa. 1960–2002.
Stadion. (Stadion Hungary issue 11.) 
ISBN: 963-206-652-9 fûzött: 2240 Ft 

Tudományos horoszkóp a harmadik évez-
redre [elektronikus dok.]. Interaktívmulti-
média, Woodstone Interactive Ltd. 
Mûanyag tokban: 2990 Ft 

U
Új életrajzi lexikon. 4. köt. L – Ö. . 

ISBN: 963-547-891-7 kötött: 9900 Ft 
Újfalusy Tóth Endre: Az erdôháti Feneket-

len-tó. Hegyaljai Alkotók Társulása. 
ISBN: 963-206-990-0 fûzött: 2240 Ft 

Ungvári Zrínyi Imre: Öntételezés és érték-
tudat. Böhm Károly filozófiája. Pro Philo-
sophia: SZTE. (A magyar nyelvû filozófiai
irodalom forrásai 6.) 
ISBN: 973-99185-7-3 fûzött: 900 Ft 

Updike, John: Nyúlfark. Európa. 
ISBN: 963-07-7368-6 kötött: 1800 Ft 

Usha, Mary: Adj idôt a gyógyulásnak. Útmu-
tató belsô sérülések gyógyításával foglal-
kozó lelkigyakorlatokhoz családok és kis-
csoportok számára. Marana Tha 2000 Ala-
pítvány. (Marana Tha sorozat 99.) 
ISBN: 963-9281-18-2 fûzött: 916 Ft 

V
Vadászlaki Ilona: „Ha én gazdag lennék...”.

A gazdagodás története és közgazdaság-
tani megközelítései. ELTE Eötvös K. 
ISBN: 963-463-615-2 fûzött: 4800 Ft 

Vajda Mihály: Mesék Napnyugatról. Gond-
Cura Alapítvány: Palatinus. (Gutenberg
tér 7.) 
ISBN: 963-9487-19-8 fûzött: 2680 Ft 

Vallejo-Nágera, Juan Antonio: Szemtôl
szemben a depresszióval. Háttér. (Lélek
kontroll) 
ISBN: 963-8128-92-5 fûzött: 998 Ft 

Vargyas Antal: Székelyföld: útikalauz. Pal-
las-Akadémia. 
ISBN: 973-8079-14-4 fûzött: 3400 Ft 

Vatsyayana: Kámaszútra. 2. kiad. Officina
'96. 
ISBN: 963-9026-98-0 kötött: 6990 Ft 

Víg Béla: Visszatérés. Verseskötet. Alterra. 
ISBN: 963-9324-40-X fûzött: 1700 Ft 

Vitisz-Somron, Aliza: Túlélni és elmondani.
CET Belvárosi Kvk. 
ISBN: 963-9114-57-X fûzött: 2000 Ft 

Vörösmarty Mihály válogatott versei. TKK. 
ISBN: 963-5960-78-6 fûzött: 210 Ft 

Vörös Róbert: Alföldi Róbert. Korona. (Ven-
dégségben: házigazda) 
ISBN: 963-9376-78-7 kötött: 5500 Ft 

W
Wessely Gábor: Kisírások. Aprópróza.

Wessely G. (Egyszínû füzetek: kék 7.) 
ISBN: 963-430-307-2 fûzött: 500 Ft 

White, Stephen: Hideg nyomok. General
Press. (Világsikerek) 
ISBN: 963-9459-10-0 kötött: 1500 Ft 

Wiederholz, Ekkehard: Horgásztrükkök. 4.
kiad. Cser K. 
ISBN: 963-9445-61-4 fûzött: 998 Ft 

Wurts, Janny: A ködszellem átka. 2. köt.,
Beholder. 
ISBN: 963-9399-36-1 fûzött: 1598 Ft 

Z
Zádor Margit: Emlékfoszlányok. Kalligram. 

ISBN: 80-7149-541-7 fûzött: 1500 Ft 
Zenei lexikon [elektronikus dok.]. Szöveg,

képek és hangzó anyag, WoodstoneInte-
ractive Ltd. (Magyar hypertextes lexikon-
sorozat) 
Mûanyag tokban: 6500 Ft 

Zrinyifalvi Gábor: Ez pipa. Magritte képétôl
Foucault elemzéséig – és vissza. Kijárat:
Enigma Kv. 
ISBN: 963-9136-91-3 fûzött: 1600 Ft 



A Helikon Kiadó ajánlata

Andrew C.
Janos

Haladás,
hanyatlás,
hegemónia
Kelet-
Közép-
Európában

címû
kötetét
június 3-án
17 órakor
Gombár
Csaba
mutatja be
a Helikon
Könyves-
házban.

A könyv megrendelhetô a Helikon Kiadónál (1053 Budapest,
Papnövelde utca 8.), telefonon Varga Istvánnál a 317-4987-es
számon, vagy a 317-4967-es faxon, valamint megvásárolható

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

Sürgôs nyomozati anyag
A tények: Kilenc holttest, melybôl hat bizonyíthatóan egykori
családtag, maradványai kerültek elô az egyik Pándy-ingatlan
alagsorának betonjából. Nógrádi József tisztázatlan körülmények
között eltûnt. A kora esti csúcsforgalomban araszolgató Fenyôt
mindenki szeme láttára szitává lôtték. Tánczos Gábor hörgést
hallott ki egy panellakás ajtaján. Fegyveres rablás történt
Móron…
Következtetés: Beteg a világ.
(Legalább már a bûnözés szervezett Magyarországon.)
Jelen kötet minôségi krimi, visszaemlékezés, novella-, vicc-
és adomagyûjtemény, riportkönyv…, mely tulajdonképpen
egyetlen mûfajba sem sorolható. 
Végkövetkeztetés: Mindenképp el kell olvasni! 

KORONA KÖNYVESHÁZ
1139 Budapest, Petneházy u. 34–36.
Telefon/fax: 340-2974, 340-3679
E-mail: konyveshaz@koronakiado.hu

Vendégségben
Alföldi
5500 Ft helyett
most 4500 Ft

A halálnak élve
2250 Ft

ÚJDONSÁGAINK

A  G e s t a  K i a d ó  k ü l ö n l e g e s  a j á n l a t a
Hajdanvolt Magyarország
Jelen és Múlt
6720 Ft

Egy romtemplom, vármaradvány megpillantásakor ki nem kérdezte magában: vajon milyen
lehetett valaha eredeti szépségében? E könyv megkísérel felmutatni néhány építészeti csodát
múltunkból úgy, ahogy azok egykor tündököltek Európa e viharvert vidékén. A helyszínek:
Visegrád, Diósgyôr, Eger, Nagyvázsony, Sopron, Székesfehérvár, Margitsziget, budai vár,
Szombathely stb. Mindez megidézve egy, a könyvkiadásban nálunk eddig
ismeretlen eljárással – a rekonstrukciót tartalmazó fóliát felhajtva
az épületegyüttes ma látható képe tárul elénk.

Terjeszti :  Tóthágas Kft .  1047 Budapest ,  Perényi Zs.  u.  15.  Telefon: 369-2670

Csukás István:
A versíró kutya

Füzesi Zsuzsa rajzaival, 1960 Ft

Bonifác, a postás, komoly feladat elé állítja Kutyánszky Kázmért,
a versíró kutyát. A kézbesítendô levélen se cím, se feladó. Kázmért

azonban nem olyan fából faragták, aki megtorpan az elsô akadálynál.
Felteszi postássapkáját, és vidáman nekiindul elôkeríteni a levél

ismeretlen címzettjét. Csukás István, a népszerû, Kossuth-díjas író
ismét szívderítô történettel lepte meg olvasóit, kicsiket és nagyokat.





K o r l á t o z o t t  s z á m b a n  i s m é t  k a p h a t ó !

302 oldal, kötve 1200 Ft

Osvát Ernô
Az elégedetlenség könyvébôl
Összegyûjtött írások

A kötetben összegyûjtve találhatók meg a Nyugat legendás szerkesztôjének aforizmái,
szépirodalmi írásai, valamint a századforduló és az azt követô megújuló irodalmi korszak
szellemi életét tükrözô cikkei, kritikái, levelei, beszédei.

„Osvát mûve nem maradhat csupán kegyeleti tárgy:
az irodalom eleven táplálékává kell válnia.”
(Babits Mihály)

Megrendelhetô a szerkesztôségben: 1114 Budapest, Hamzsabégi út 31. Telefon/fax: 466-0703
A megrendeléseket postán, utánvéttel teljesítjük, a postaköltséget felszámítjuk.

Folk György:
VONAL 
52 szöveg Johannes Woanders életén át

A könyv Johannes életútját 52 töredékben
vázolja fel, és ezzel egy, az újkor hajnalán
élt, sorsban-vallásban hányatott gondolkodót
elevenít meg.  Képi fantáziánkban eközben
egy katedrális alkotóelemeit illeszti egybe.
Posztmodern gondolatok történelmi köntös-
ben, az Umberto Eco és Lawrence Norfolk ne-
vével fémjelzett irodalmi stílusban.
344 oldal
Ára: 4490 Ft

Göbölyös N. László: 
A 60-AS ÉVEK 
45-ÖS FORDULATON 
Slágerek és történelem

A 60-as évek a popzene születésének és
legendás mûvelôinek virágkora szerte a
világon. A korszak popzenéje elválasztha-
tatlanul összefonódott az évtized külföldi
és hazai történelmi-kultúrhistóriai esemé-
nyeivel. Könyvünk mindezen kapcsolatok
elemzô összefoglalása.
400 oldal    
Ára: 5390 Ft

Böszörményi Gyula:
FIÓKSZAVAK 
A honi mozgássérültek kalauza

Sérülten minél teljesebb életet él-
ni: csak olyasvalaki tudhat errôl
mindent, aki belülrôl éli át a sérült
lét hétköznapjait. A könyv szá-
mukra kalauz, az egészségesek-
nek pedig figyelemfelkeltô infor-
mációk egy kevéssé ismert élet-
formáról.
424  oldal          
Ára: 2390 Ft

SZABAD FÖLD LAP- ÉS KÖNYVKIADÓ RT.
1133 Budapest, Visegrádi u. 116. ● E-mail: huvosvolgyics@szabadfold.hu ● Telefon: 451-0349 ● Fax: 239-5486



A  M ó r a  K i a d ó ú j d o n s á g a i
Ü n n e p i  K ö n y v h e t i  e l ô z e t e s

w w w . m o r a k i a d o . h u

Janikovszky Éva
Felelj szépen, ha kérdeznek!

32 oldal, színes ill. Réber László
„Amíg kicsi voltam, könnyû volt
szépen felelni… Amióta nagy
vagyok… sokszor nem tudom,
hogy mit feleljek… És ha majd
én leszek felnôtt, úgy fogok kérdezni
a gyerekektôl, hogy sose kelljen
rájuk szólnom, felelj szépen,
ha kérdeznek” 
1490 Ft

Jean de Brunhoff
Babar, a kiselefánt

48 oldal, ford. Bálint Ágnes
A Babar-sorozat most
megjelenô epizódja a kedvelt
mesehôs gyermekkorát
és serdülô éveit meséli el.
1980 Ft

Petôcz András
Vészhelyzet

a Mágusképzôn
(Zsiráf könyvek)

64 oldal, ill. Kelemen István 
A Kalandjaim

a Mágusképzôn folytatását
veheti kézbe az olvasó.

Az izgalmas történetben
ezúttal az ellenséges

bûvésziskola támadását
kell kivédenie Tajtékosnak

és barátainak.
980 Ft

Lengyel Balázs
Volt egy gólyám
(Az én könyvtáram)

144 oldal, ill. Bakai Piroska
A három történetet – a Volt
egy gólyám, a Madárfogás
és Az aranyhörcsög – lazán
egészbe fogja a közös
gondolat: gyerek és állat,
gyerek és természet, gyerek
és család harmóniája.
1490 Ft

Balázs Béla
Az igazi

égszínkék
(Az én könyvtáram)

104 oldal, ill. Kalmár István
Kalmár Ferkó, Cser Kari

és Dán Zsuzsi szövetséget
köt, nehogy valaki felfedje

a titkot: az égszínkékkel
akár varázsolni is lehet.

A baj csak akkor kezdôdik,
amikor a varázsszer Novák

tanár úr cilinderébe kerül…
A történetet ezúttal

A hét királyfi címû mesével
együtt adjuk közre.

1490 Ft

Muskát Zsuzsa
Nahát!

60 oldal, színes ill. Damó István
A verseskötet csupa játék és derû. Tele van ötlettel,
finom megfigyelésekkel, cseng a rím és muzsikál
a ritmus. Damó István színes rajzai ugyanezt
az optimizmust és jókedvet sugározzák.
1590 Ft

Fekete István
Hajnal Badányban
(Fekete István mûvei
sorozat)

232 oldal, ill. Gyôrfi András
A 19. század közepén-
derekán játszódó
történet középpontjában
két gyerek áll, akik
távol minden lakott
helytôl, az erdô mélyére
rejtett badányi malomban
élnek…
1590 Ft




