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A könyvszakmai maci
■ A néphit szerint február 2-án a téli álmát alvó maci felébred, elôjön a barlangjából, és körülnéz odakint, milyen az idô.
Ha meglátja az árnyékát, azaz napsütéses
idô fogadja, akkor visszamegy medveszagú barlangjába, és durmol tovább, mert
még sokáig nem várható jó idô, odébb
van a tavasz. Ámde ha aznap rossz idô fogadja odakint, akkor minden értelmes logikának ellentmondva kint marad, és nem
fekszik vissza vackára, mert hamarosan a
tavasz közelg.
(Jegyzetíró itt megvallja elpuhult, kényelemszeretô vonásait: ônéki pocsék idôben
esze ágában nem lenne kint maradni, ám
jó idôben nagy élvezettel süttetné magát
az elôtavaszi nappal, s nem menekülne
vissza szobájába. Minden bizonnyal ez a
döntô oka annak, hogy a néphit nem
jegyzetírók, hanem medvék viselkedésére
figyel idôjóslási szempontból.)
Közszolgálati és kereskedelmi televíziók
tanúsága szerint a maci – ha elôjött volna
– nem látta volna meg az árnyékát, tehát
reménykedhetünk a korai tavaszban.
Miben reménykedhet a könyvszakma?
A 2003-as esztendô eredményei, mint
arról korábban volt már szó, jobbnak ígérkeznek a 2002-es esztendôénél. De hát
ugye, ami volt, volt, izgalmasabb kérdés
mindannyiunk számára, hogy mi várható,
mit mondhatunk majd egy év múlva,
visszatekintve 2004-re.
Bizony ennek a kérdésnek a megválaszolásához jól jönne minékünk a könyvszakmai maci. Nem lenne más teendônk,
mint így február elején lesben állnánk a
könyvszakmai maci barlangjánál (aminek
a neve lehetne például kultúrbarlang), és
csak figyelnénk, hogy mi történik. Fölébred-e, kijön-e a kultúrbarlangjából, és ha
kijött, marad-e, vagy visszamegy.
A könyvszakmai maci viselkedése jelezné, hogy milyen könyvszakmai idôjárásra
számíthatunk. Jó vagy rossz idôk jönnek a
könyvesekre?
Innentôl aztán könnyû dolgunk lenne.
A könyvszakmai maci jóslására üzleti stratégiát és taktikát alapozhatnánk, beruházásokról vagy takarékoskodásról dönthetnénk, s nem kellene aggódnunk.
Elárulom, én tudtam egy ilyen maciról,
csak sajnos történt vele egy kis baj.
Egy könyvszakmai vadász lelôtte.
Kiss József
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Alapigazságok Határ Gyôzô
bölcseleti munkásságából
Alapigazságaink címmel adta közre a Szabad Föld Kiadó Határ Gyôzô
bölcseleti aforisztikájának mûhelyforgácsait. A Londonban élô 89 éves
szerzô legújabb kötetében a történelem, a politika és a filozófia határmezsgyéin jár. Alapigazságaiban sokszor provokatív módon vall mindennapjainkról.
■

,,Olyanok vagyunk tehát
mi filozófusok, mint hogyha
a háborgó, nyílt világtengereken, a nagy víz kellôs közepén odadobálva ott találnánk mindent, ami bölcseletünk karavellájának megépítéséhez szükséges; hajógerinc, bordázat, szurokhordók, fedélzeti elemek, parancsnoki híd, szektáns,
asztroláb, vitorlák, ponyvák,
csörlôdobok, kötélzet – már

mind-mind készen, egybeillesztôen ott úszik-hányódik
a vízen velünk; csak épp a
szárazdokk, az hiányzik – írja Határ Gyôzô A bölcselet
feloldhatatlan dilemmája címû fejezetben. – Elérhetetlen álom. A szárazdokk,
ahol nincsenek toronyhullámok és a hajó elemeit összeilleszthetnénk, karavellánkat
egybeábdálhatnánk. Olyan,
hogy szárazdokk, az óceán

Határ Gyôzô író, költô. Gyoma, 1914
■ 1938-ban elsô filozófiai tanulmányát (Veszélyes fordulatszám) elkobozták, 1943: a Csodák országa hátsó Eurázia
címû regényciklusáért ötévi fegyházra ítélték, 1945-tôl újra
publikál, 1949: kizárják az Írószövetségbôl, 1950: tiltott
határátlépés kísérlete miatt két és fél évi börtönre ítélték,
szabadulása után építészmérnök, majd mûfordító, 1956:
emigrál, 1957-tôl Londonban él, 1957–76: a BBC magyar
osztályának munkatársa, Kossuth-díj (1991), Salvatore
Quasimodo-díj (1996), Márai Sándor-díj (2001).
Fô mûvei: Liturgikon (1948), Hajszálhíd I–II. (1970), Lélekharangjáték (1986), Medvedorombolás (1988), Boldogságról, szenvedésrôl (válogatott versek, 1990), A léleknek
rengése (válogatott versek 1933–1988, 1990), Halálfej
(1991), Üvegkoporsó (1992), 21 vers (1996), Medaillon
Madonna (1997), Válogatott versek, 1990), A Karkasszban
(2000), Heliáne (1947), Bábel tornya (1996), Pepito és Pepita (1983), Anibel (1984), Az örzô könyve (1975), Éjszaka
minden megnô (1986), Köpenyeg sors (1985), Csodák országa hátsó Eurázia (1988), A fontos ember (1990), Rólunk
szól a történet I–III. (1990), Eumolposz, avagy a hazudozás zsoltára (1990), Angelika kertje (1987), A szép Palásthyné a más álmában közösül (1987), Bábel tornya (1996), Darályvilág Buzdugániában (2002), Sírónevetô I–II (1972),
Golghelóghi I–IX. (1976), Görgôszínpad (1988), Mangún
(1992), Keleti kulisszák (1999), Drámák (2002), Pantarbesz
(1966), Intra muros (1978), Özön közöny (1980), Szélhárfa I–III. (1982–83), Az ég csarnokai (1987), Irodalomtörténet (1991), Filozófiai zárlatok (1992), Léptékváltás (1995),
A fény Megistenülése (1988), Szentföld a Föld (2000), Antibarbarorum libri I–III. (2001).

vihar szántotta tengerrészein
nem létezik: magunk is éppcsakhogy a víz felszínén tudunk maradni, hol lihegvést
meg-megpihenve, hol az alámenéstôl rettegve, hogy
már-már felhagyunk vele és
ottfulladunk. Ám eközben
ide-oda lökôdve, s váltig közöttük úszkálva, a tajték tetején megpróbáljuk összetuszkolni/egybetolni
az
összetartozó elemeket, illesztéket, facsapokat, csakhogy nagy üggyel-bajjal a hajógerincre végigsorozzuk a
bordákat, a bordázaton végigcsapjuk a fenéklapokat,
az oszlopmerevítôk közt haránt végigtelepítsük a fedélközt, a fedélzetet, és kétségbeesett erôfeszítést teszünk,
hogy összeálljon az, amit hajónak neveznek és roppant
diribdarabjaiban ott úszik
velünk: a mi hajónk, a filozófia karavellája.”
– Rengeteg könyvet elolvastam, s mind a mai napig
ez a kedves idôtöltésem –
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mondta el a szerzô új mûvével kapcsolatban. – Idestova
hetven éve írok. Mindig
hozzáolvasok, igyekszem
bôvíteni korábbi ismereteimet. Mint író eleinte minden mûfajjal megpróbálkoztam. Egyes mûfajok azonban már nem érdekelnek.
Észrevettem, hogy a regényes elemek kifejezetten zavarnak, mert már nem kötnek le az apró emberi történetek. Sokkal inkább vonz
az összegzés igénye. Leginkább a filozófia érdekel.
Megpróbálok rendszert alkotni abból a rengeteg szövegbôl, szilánkból és forgácsból, melyet eddig papírra vetettem. Megengedhetem magamnak azt a fényûzést, hogy aforisztikát írjak. Korábban már írtam 56 hasonló mûfajú kötetet.
Ehhez mindenekelôtt ismerni kell mindegyik nagy
misztikust kivétel nélkül.
Ôk minduntalan megerôsí-
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tenek abban a hitben, hogy
a Jóisten szenzorai, érzékszervei vagyunk, rajtunk keresztül érzi önmagát.
– Van a létezésnek olyan területe, ami továbbra is foglalkoztatja, kutatásra, gondolkodásra és
írásra készteti?
– Egyre jobban érdekel az
ideg- és az elmegyógyászat, a
neurológia. Régen egy orvos
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barátom jóvoltából hat hétig
éltem a Lipótmezôn, bolondok között, ,,álorvosnak” beöltözve. Mindaz, amit láttam és
tapasztaltam, rengeteg témát
adott nekem. Azóta rájöttem
arra is, hogy az agyállománynak a négyötöde fényközpontú és képszerû. A fénynek fontos tájékoztató feladata van, és
a fogalomalkotásban szertelen
nagy területet foglal el. Ugyanakkor meghamisítja az egész
gondolkodásmódunkat, ez az
a csapda, melynek nem szabad
bedôlni. A fény imádata képes
meghamisítani a bölcseletet is.
– Mennyiben más az új bölcseleti kötet a korábbiakhoz képest?
– Legújabb kötetem írásai
között sok a provokatív hangvételû, de nem az a célom,
hogy bárkit feldühítsek, hanem gondolkozásra szeretném késztetni az embereket.
Sohasem éreztem feladatomnak, hogy bárkit megtérítsek,
én nem vagyok valamiféle
orákulum.

– Hogyan kezdi el a munkát,
amikor elhatározza, hogy bölcseleti munkát ír?
– Igyekszem a gondolataimat azonnal rögzíteni, amikor még frissek. Reggelente
egyenesen diktafonba diktálom mindet, mert rájöttem,
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hogy ha késôbb szeretném
felidézni azt, ami az eszembe jutott, az már másképpen tükrözôdik vissza. Valamit önkéntelenül mindig
hozzáteszek, vagy elhagyok
belôle.
– Korábban említette, hogy
sok idôt tölt a számítógép elôtt,
internetezik a világhálón.
Megéri?
– Számomra ez nem felesleges idôtöltés, mert számtalan
újdonságot fedezek fel. Remek dolognak tartom, hogy a
számítógép révén bejuthatok
olyan könyvtárakba, ahová
egyébként már nemigen tudnék elmenni. Számtalan érdekes szöveget tudok elolvasni,
melyek érdekelnek, némelyik
gondolkodásra
ösztönöz.
Nemrégiben például felfedeztem egy Boszkovic nevû polihisztort, aki a XVIII. században élt, valószínûleg írni fogok majd róla.
B. L.

Az ifjú Lin-csi
vándorévei 40.
Közreadja: Sári László
80.
■ Az ifjú Lin-csi egy nap, útban faluja felé,
tornyos növésû, szép ciprusfát pillantott meg
az út szélén. Amikor a közelébe ért, a tündér
jutott eszébe, aki ott lakik minden égi és földi virágban, fában és fûszálban. Akinek ez a
ciprusfa is lakása, és aki innen, ennek a fának
sûrû zöldjébôl lépett elôször Lin-csi elé, még
vándorútja kezdetén. Megérkezett tehát. Ott
állt ismét Nan-hua falu határán. Kis ideig még
bámulta a ciprus formás lombját, még eltûnôdött egy-egy felvillanó régebbi emléken, de
aztán erôt vett rajta a türelmetlenség. Sebesen
szedte a lábát hazafelé.
Szülei házához érve, bármennyire is remélte, nem érte meglepetés. Odabent két fáradt
és beteg öreget talált. Nem ígért már mást nekik az Ég, csak a halált. Ám az öregek derûsen fogadták, tisztességgel elvégezték idelent
minden dolgukat. Békésen várták, készültek
rá. Lin-csi mindezt tudván, gondosan elôkészített mindent a temetéshez. Finom fából
készült sokszor és vastagon lakkozott koporsókat vásárolt, halotti ruhákat, takarókat,
majd száz fenyôt és száz katalpafát ültetett a
sírhely köré. Eközben is hosszú órákat töltött
együtt szüleivel, csendesen beszélgettek elmúló életükrôl és a jövendôrôl. Szépen haltak meg, úgy ahogy éltek.
Amikor elérkezett a temetés napja, a falusiak szép számmal gyûltek össze, hogy a koporsószállító kocsikat elkísérjék. Mire pedig a
gyászmenet a háztól a sírhely közelébe ért,
még többen lettek, a zászlósok, a zenészek is
megszaporodtak. Lin-csi szótlanul nézelôdött
a zajos tömeg élén. A kis fenyôk és katalpafák
között akkor két némán álldogáló alakot vett
észre, közvetlenül a sírgödör szélénél. Nem
velük együtt jöttek, ott állhattak már jó ideje,
tekintetüket a gödör mélyére szegezve. Az
emberek csodálkozva nézték ôket, éppen
csak Lin-csinek volt ismerôs a két vendég. Egy
fiatal gyászruhás asszony és egy hosszú hajú
taoista barát. Lin-csi alig hitt a szemének. Ott
álltak végig mozdulatlanul, míg a szertartás
zajlott. A temetés végeztével aztán gyorsan elhalkultak a többiek is, majd hirtelen szétszéledtek. A sírhalom mellett akkor néhány pillanatra ôk maradtak hárman, lehajtott fôvel a
csendben. Lin-csi nem mert fölnézni.
– Ki tudná megmondani, mi ez itt? Földi
vagy égi világ? Mi történik most, és mi történik velünk ezután? Vagy talán ennyire összeér a Föld és az Ég? A létezés és a nem létezés?

– efféle kérdésektôl zúgott Lin-csi feje, amikor
végre mégiscsak fölemelte tekintetét. Abban a
szempillantásban óriási mennydörgés hallatszott, nagy szél támadt, zápor zúdult alá, s a
gyászruhás jelenés tovatûnt. Ellengett, mint
az álom. A fákon, amelyeket Lin-csi ültetett,
a bôséges esôtôl azon nyomban új, dús lomb
sarjadt, erôs ágakba kapaszkodott a szél.
– Mily könnyen, tisztán, bájosan, csodásan
leng mostan el, komoly felhôk alatt.
A lány csodája, éteri varázsban,
a páraszôtte mennybéli alak.
Ô leng így, láttad, mikor táncba kezdett,
Ô, a legszebbek között is a legszebb.
De futó percig szabad csak csodálnod,
ködképet, mely a valóság helyett van!
Vissza a szívbe! Jobban rátalálsz ott,
ott jár-kel ô sok változó alakban –
hallotta akkor Lin-csi az Ég birodalmából a
Félelmetes Ébredés Tündérének hangját.
Látta a páraszôtte alakot fölemelkedni, és
értette jól a figyelmeztetést. – Vissza a szívbe! Jobban rátalálsz ott! – Hallotta ô ezt
már, tudta ô ezt már régen. Mégis elviselhetetlen fájdalmat érzett, amikor a kép szertefoszlott a magasban. Mire magához tért,
már teljesen egyedül állt a sírdombnál.
Egyes-egyedül. Mint a ciprus a szélfútta vetésben, karcsún és sötéten.

81.
Az ifjú Lin-csi egy nap ismét elhagyta faluját.
A temetés után nem sokat idôzött szülei házában, abban a házban fájdalmasan hiányzott neki a múlt, és célja is hívta észak felé.
Tudta jól, hogy vágyni, akarni, törekedni balgaság, mert nincs, ami megéri. Mégis mennie
kellett. Ott volt dolga, odafönt a Huo-to folyó partján. Elindult hát. Több út már nem
várt rá, ez lesz vándorlásának utolsó állomása. Közeli állomás, nem esik messze innen a
folyóparti kolostor.
– Nem voltam ôrzôd, nem volt hatalmam.
De voltam vezetôd fenyvesek tövén,
szakadék közepén, hegyi ér felett,
száz zuhatagot, száz meredeket
bejártál velem, én pedig veled –
nézett le rá a Hold aznap este, már túl Nanhua falu határán.
– Nem voltál ôrzôm, nem volt hatalmad.
De voltál vezetôm fenyvesek tövén,
szakadék közepén, hegyi ér felett,
száz zuhatagot, száz meredeket
bejártál velem, én pedig veled –
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nézett vissza Lin-csi a Holdra, már túl Nanhua falu határán. Hálával gondolt égi társára,
aki a vándorév éjszakáin valóban bevilágította fényével a földi tájak minden zegzugát, a
szellem és a lélek labirintusait.
– Talán balgának ítélsz, hogy ezen a vidéken
keresem otthonom?
Vagy az ember nem is földi, hanem égi
lény? Mire való akkor a földi lét? Mire való
az emberi élet harminchatezer napja? – tette fel Lin-csi sorban a kérdéseit a Holdnak,
amikor egy esztendeje elindultak. Ma már
tudta a választ mindegyikre, pontosan ismerte a célját. Vándorútján jól látta: az ember, míg él, földi lény. Ám a földi létezés
minden pillanata méltatlan hozzá. Azért
szorong, kínlódik idelent, azért vágyik szabadulni innét. És keresi a módját, keresi a
társakat hozzá. Iparkodik vagy álmodik,
vagy mindkettôvel csalja magát. Közöttük
nem volt mit keresnie Lin-csinek. Mégis ki
kellett töltenie a rászabott idôt. Ezért tartott
most északnak, a Huo-to folyó partjára. Ott
képzelte el egész késôbbi életét.
Utoljára látta a völgyek és hegyek, füvek
és fák ily nagy változékonyságát. Sokszor és
hosszan elgyönyörködött bennük most is,
bár tudta, hogy egyetlen hegy a folyó partján, egyetlen páfrányfenyô a hegy oldalában, egyetlen ciprus és egyetlen fûszál is a
kolostor udvarán, ugyanezt a változékonyságot mutatja. Csak jól oda kell figyelni rá.
De azért Lin-csi a többiekre is gondolt. A
vándorúton elhagyott néma társakra, a hegyek és a növények tízezreire. Amikor végre a kolostor kapuja elé ért, tôlük is szépen
elbúcsúzott. Nemcsak iparkodó és álmodó
társaitól az emberi világból. Visszafordult,
s illôn, sôt kissé szertartásosan búcsút vett
mindenkitôl. Egyedül a tûnôdôktôl nem
köszönt el. Alig ismert néhányat közülük, s
azok felôl sem volt egészen bizonyos. Ezért
nem búcsúzott tôlük. Ha valóban léteznek,
találkoznak még. Megtalálják ôt, ha szükségük lesz rá, itt a kolostorban is. Vagy talán
ô jut el hozzájuk – valamikor.
– Hagyjatok el most, drága útitársak,
itt magány vár, moh, szirt, lápos vidék!
Ti menjetek! A Föld útjai várnak!
Oly gazdag a világ s oly nagy az Ég!
Tanuljatok, a részt fürkészve, gyûjtve,
az élet titkát dadogva, betûzve –
szólt végül Lin-csi, majd megfordult és becsukta maga mögött kolostora kapuját, fent
északon, a Huo-to folyó partján.
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Ha egy életet megmentesz, egész
világbirodalmat mentesz meg!
Találkozás a kilencvenöt éves Szepes Máriával

■ „A szavak sokszor világbirodalmakat építenek, de vannak szavak, amelyek világbirodalmakat döntenek romba.” Ez áll Szepes Mária legújabb, Kovács Julianna válogatásának segítségével készült könyve, a Szómágia
élén. Nagy várakozással
vesszük le az Édesvíz Könyvkiadó megjelentette kötetet a
bolti polcról, mert érezzük,
tudjuk, hogy a szavak egész
világunkat, éjjelünket, nappalunkat behálózzák, nemcsak azét, akinek a nyelvhez
kötôdik a munkája, hanem
azokét is, akik csak a mindennapokat és éjszakákat
élik a szavak birodalmában.
Mert a beszéd álmunkban
sem hagy magunkra bennünket. Aztán meglátjuk az alcímet: Az ezotériához vezetô
út fogalmai. Belelapozunk a
kötetbe, s nem könnyû olvasmányt találunk. Egyfajta
szintézis ez, amely egyebek
mellett magába foglalja az
analógiák tanát, Akasa, a Beszélô Fény krónikáját, a reinkarnáció elméletét, foglalkozik a szeretet, a bölcsesség
mibenlétével éppúgy, mint a
gyarlósággal, a nemiséggel,
az ember okkult anatómiájával. A filozofikus gondolatokat pedig misztériumjátékok,
versek követik.
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A kilencvenöt éves Szepes
Máriát írni és olvasni ugyan
már nem engedi a teste, amelyet ô jelmeznek nevez, de
szellemét tanítványai segítik
azzal, hogy lejegyzik az általa diktáltakat.
– Hogyan jutott el a Pöttyös
Panni-könyvektôl, hiszen azoknak is Ön az alkotója, az ezotériáig? – kérdeztem az írónôt.
– Fordítva történt – válaszolja –, hiszen én már
nyolcéves korom óta írok.
Egy kis, manókról és tündérekrôl szóló mondafüzér
annyira megragadott, hogy
nem nyugodtam bele: véget
ért a kedves lények története,
hanem továbbfolytattam a
mesét. Aztán, huszonkilenc
éves koromban akartam egy
kisded regényt írni az alkímiáról, ami nagyon érdekelt.
Mire egy ôrületes, hatalmas
erô belém költözött, lángolni kezdtem. S akkor a rációm, ami tíz százaléka az
egész végtelen tudattalannak, azt ismételgette, hogy
nem jön ki, úgyse jön ki. Én
meg éreztem, hogy nem tudom nem írni, mert isteni
öröm ezt írni. Aztán csak írtam. Írtam 1944-ben, a szônyegbombázások idején is.
Megszállott voltam. Ebbôl
született a Vörös oroszlán. A
következô évben, amikor a
nagyhatalmak már békét kötöttek, de a város még romokban hevert, a férjem bevitte a kéziratot a Hungáriába, egy családhoz, akiknek
volt nyomdájuk és eldugott
papírjuk. Tíz nap múlva közölték, kiadják a regényt, bár
„bolond könyv, de érdekes”.
Hamarosan elkészült háromezer példányban, és 1946ban bestseller lett, hihetetlen
feltûnést keltett. Rákosiék
1947-ben még a boltokból is
összeszedették, bezúzták.
Néhányan négy-öt példányt

tudtak megmenteni. S ekkor
kezdett el élni a könyv. Kézzel írták, géppel másolták,
úgy röppent föl, mint a fônixmadár.
– Mit tett, amikor nyíltan
nem folytathatta ezt a munkát?
– Ezt nem lehet abbahagyni.
Én ilyen családba születtem
bele. Anyám fôtitkárként,
apám szintén vezetôként részt
vett a metafizikai társaság
munkájában. Elôször csak néhányan jöttünk össze végveszélyben, amikor még a
mélypszichológia szót sem lehetett kimondani. Hogy okkult? Hogy ezoterikus? Hogy
reinkarnáció? Hogy vallás,
hogy Isten, hogy démon? Halálos veszedelmet jelentett.
Itthon, nálunk megalakult a
kultúra katakombája, s mi hályogkovácsként segítettük a
fejlôdését, és egyre többen
voltunk. Idônként abba kellett hagyni, mert valahol házkutatás volt vagy egy intézményben valaki nyitva hagyott egy fiókot az ellenség
számára. Aztán bátorítottak
bennünket, hogy nyugodtan
folytathatjátok az összejöveteleket, mert talált dolgaitokból
egy büdös szót nem értenek.
De idôvel kellett valamit kezdenem annak ellenére, hogy
bezúzták a könyvemet. Elôször mesékkel próbálkoztam.
Visszaküldô gépezet mûködött, elküldtem, visszakaptam. Végül protekcióval sikerült a gyerekkönyvkiadó tájékára jutnom. Egy mese mesét
írtam nekik, amilyent én szeretek. Cirhoff, a repülô cica,
ez volt a címe. Az orvosunk
szerkesztô lánya mondott róla véleményt. „Kérem, ez nagyon tehetséges – biztatott –,
de filozófia van benne, amiatt
nem lehet kiadni”. Kérdeztem, milyen kellene? Egy
orosz mesekönyvet mutatott
merev címlappal. Na jó, ha ez
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kell, gondoltam. Velem történt meg az, ami Pöttyös Pannival az elsô kötetben. A fodrászhoz mindig papírral és ceruzával jártam. Ott ült egy
nagydarab orosz nô a négyéves szôke kislányával. A gyerek biztosan szovjet állampolgár volt, de szerintem nem ô
találta ki a sztálinizmust. Rajzoltam neki. Ô nem tudott
magyarul, én nem tudtam
oroszul. Rajzolva beszélgettünk. Ebbôl írok mesét, gondoltam. Nem opportunizmusból tettem, de a rákosista
korszak a piros-fehér pöttyös
kötet nagy meséje lett. Közben írtam a fióknak a valódi
mûfajomat, a Varázstükör-t, a
Raguel hét tanítványát.
– Milyen érzés a fióknak írni,
amikor nincsen kézzelfogható
ösztönzés, sürgetô határidô, olvasói visszajelzés?
– Gyönyörûség. Visszajelzés mindig volt, hiszen a tanítványok egyre többen jöttek a lakásomra. Sokféle mûfajú írásaimmal legfeljebb
módszert ajánlhatok. Senki
helyett nem élhetek. Nagyon
sok ember élete megváltozott
attól, hogy olvasták a mûveimet. Szelíd kínálat ez. Ha elméleteit beépítik az életükbe,
akkor mûködik. Nem a külvilág változik meg, hanem az ô
viszonylatuk a gátlásaikhoz,
a családjukhoz, a munkahelyükhöz. Ami addig lehetetlen volt, az lehetségessé válik. Gyakorlati módszereket
adok önmaguk, végtelen létük megismeréséhez. Én
mindenkit ingyen tanítottam, mert ennek nem pénz
az ellenértéke. Ezt gyakorolni és továbbadni kell. Ez a fizetség. Ha egyetlen életet
megmentesz, egy egész világbirodalmat mentesz meg!
Mátraházi Zsuzsa
Fotó: Szabó J. Judit

TUDÓSÍTÁSOK

Parti Nagy Lajos
kapta a Magyar
Irodalmi Díjat
A Magyarország Európában
Alapítvány a 2003. évi Magyar
Irodalmi Díjat Parti Nagy Lajos
Grafitnesz címû verseskötetének
ítélte oda.

PARTI NAGY LAJOS költô, író,
drámaíró, szerkesztô, kritikus,
1953-ban született Szekszárdon.
Székesfehérváron érettségizett,
majd a Pécsi Tanárképzô Fôiskola
magyar–történelem szakán folytatta tanulmányait. 1977-tôl
könyvtárosként dolgozott, 1979
és 1986 között a Jelenkor folyóirat
szerkesztôje volt. 1986 óta él Budapesten, ahol három évig vezette
a Magyar Napló versrovatát. Napjaink egyik legzseniálisabb nyelvmûvésze. Versben, prózában, drámában egyaránt jelentôs alkotó.
Alak- és formaváltoztató képességét mutatja a Sárbogárdi Jolán álnéven publikált A test angyala címû mûve, amelyben a szerelmesregény-füzeteket parodizálta. Az
Ibusár, az Esti kréta vagy A hullámzó Balaton a kortárs irodalom remekei. Legutóbbi regényét, a Hôsöm terét a 2000. évi; gyûjteményes, 12 évet átfogó, Grafitnesz címû verseskötetét pedig a 2003-as
Ünnepi Könyvhétre jelentette
meg a Magvetô. Parti Nagy Lajos
egyöntetû elismertségét mutatják
a mûveirôl megjelent kritikák, valamint az a számos irodalmi díj,
amelyben részesült (Bölöni-díj,
Déry Tibor-jutalom, Graves-díj,
József Attila-díj, Puskás Károlydíj, Szép Ernô-jutalom, Színikritikusok díja, Artisjus-díj, Soros Alapítvány Alkotói Díja, Mikes Kelemen-díj, A Magyar Köztársaság
Babérkoszorúja-díj, Alföld-díj,
DAAD-ösztöndíj).

Büky Dorottya. Az Alapítvány
alapítói és támogatói: Áb-Aegon
Rt., Eravis Ingatlanforgalmazó
Rt., Kereskedelmi és Hitelbank
Rt., Magyar Külkereskedelmi
Bank Rt., Papyrus Hungária Rt.,
Philips Magyarország Kft., Westel Mobil Távközlési Rt., Zwack
Unicum Rt., MOL Magyar Olajés Gázipari Rt.
(Olvasóink legutóbb a Könyvhét
2003. október 30-i számában „találkozhattak” Parti Nagy Lajossal.)

Mûvei: Angyalstop (Magvetô,
1982) Csuklógyakorlat (Magvetô,
1986) Szódalovaglás (Jelenkor,
1990) Se dobok se trombiták (Jelenkor, 1993) A hullámzó Balaton (Jelenkor, 1994) Esti kréta (Jelenkor,
1995) Ibusár-Mauzóleum (Jelenkor,
1996) A test angyala (Jelenkor,
1997) Hôsöm tere (Magvetô, 2000)
Grafitnesz (Magvetô, 2003)
A Magyarország Európában
Alapítvány kuratóriuma és alapítói a magyar irodalom iránti tiszteletbôl hozták létre 2000-ben az
ötmillió forint összegû Magyar
Irodalmi Díjat, amelyet mindig a
megelôzô év legjobb irodalmi alkotásának ítélnek oda az irodalmi élet széles spektrumát reprezentáló szakzsûri döntése alapján. A zsûri tagjai: Angyalosi Gergely, a KLTE tanára; Bojtár Endre, esztéta; Ilia Mihály, irodalomtörténész; Kántor Lajos, irodalomtörténész; Margócsy István,
az ELTE tanára; Poszler György,
irodalomtörténész, egyetemi tanár; Réz Pál, mûfordító, irodalomtörténész.
A Magyar Irodalmi Díjat a korábbi években a következô mûvek kapták: 2000 – Harmonia
Caelestis (Esterházy Péter); 2001
– A börtön szaga (Bodor Ádám,
Balla Zsófia), Hollóidô (Szilágyi
István); 2002 – A kígyó árnyéka
(Rakovszky Zsuzsa).
A 2000-ben létrehozott Magyarország Európában Alapítvány célja a Magyarország és Európa közötti társadalmi, történelmi és
kulturális kapcsolatok erôsítésének elôsegítése. Az Alapítványt
létrehozó szabadpiaci cégek hozzá kívánnak járulni hazánk európai szerepvállalásának megalapozásához, valamint ahhoz, hogy az
új évezred magyar társadalmában
teret nyerjen a valóságos tehetség,
és hogy a maradandó értékek elismertessenek. Ebben a szellemiségben jött létre a Magyar Irodalmi
Díj is, amellyel az Alapítvány a
színvonalas magyar szépirodalmi
alkotásokat szándékozik támogatni, hozzájárulva egyúttal azok külföldi megismertetésének az elômozdításához.
Az Alapítvány vezetôsége: Elnök: Göncz Árpád. Kuratórium:
Dr. Kosáry Domokos, Pomogáts
Béla. Ügyvezetô elnök: Dr. Fazakas Szabolcs. Felügyelô Bizottság: Pásztor Zsuzsa (elnök), Tóth
Mária, Karikás György. Fôtitkár:

A Magyar
Könyvklub és
a Sunbooks Kft.
február 3-án tartott
sajtótájékoztatót,
melyen bejelentették a két cég
stratégiai partnerségérôl kötött
megállapodásukat. A Magyar
Könyvklub többségi tulajdonosaként Hegedüs István, a menedzsmentet képviselô Csapó Éva vezérigazgató és a Sunbooks Kft.-t
irányító Rényi Gábor tájékoztatta a megjelenteket az együttmûködés lényeges jellemzôirôl. A
Magyar Könyvklub korábbi mûködéséhez képest a legnagyobb
horderejû változást az jelenti,
hogy a Sunbooks Kft. látja el
könyvvel a Magyar Könyvklub
könyvesboltjait. Mint a sajtótájékoztatón elhangzott, a logisztikai
mûveletek elvégzését a Sunbooks
Kft.-re bízva a Magyar Könyvklub egy év alatt mintegy 350
millió Ft-ot takarít meg.

A Magyar Könyvklub képviselôi azt is hangsúlyozták: az
együttmûködés megteremti a lehetôséget a Magyar Könyvklubnál az elmúlt egy-két év alatt felhalmozódott problémák megoldására.
A Sunbooks Kft. raktárbázisával
és 3200 könyvárusító partner ellátásának tapasztalatait felhasználva továbbfejlesztett „business to
business” elektronikus könyvkereskedelmi rendszerével járul
hozzá a Magyar Könyvklub terveinek megvalósításához.
A vásárlók számára ennek leginkább ígéretes hozadéka, hogy
(mint a sajtótájékoztatón elhangzott) egy adott könyvesboltban
éppen nem kapható könyvet is 24
órán belül képesek eljuttatni a
megrendelôhöz.
Az együttmûködés létrehozásával a Magyar Könyvklub lezárta
az elmúlt évek átalakulási idôszakát, és a vállalat új alapokra helyezett hosszú távú elképzeléseinek megvalósítása jegyében folytatja tevékenységét stratégiai
partnerével. A könyvszakma
minden szegmensében (könyvkiadás, nagy- és kiskereskedelem,
katalógus-alapú értékesítés) meghatározó tevékenységet folytató
Magyar Könyvklub tervei szerint
már néhány hónapon belül látványos és kézzel fogható változásokat eredményez a most bejelentett együttmûködés mind a
vállalat, mind a vele kapcsolatban álló ügyfelek, partnerek,
egyéb szervezetek, és nem utolsó
sorban a vásárlók számára.

Tisztelt Kollégák!
A kiadók közül többen tervbe vették Móra Ferenc mûveinek kiadását.
Tájékoztatom a kollégákat, hogy Móra Ferenc szerzôi jogi védelem
alatt áll. Életmûvének – néhány kivétellel – kizárólagos kiadói/felhasználói és terjesztôi joga a Móra Kiadó birtokában van.
Tisztelettel ajánlom figyelmükbe a szerzôi jogról szóló 1999. évi
LXXVI. Törvény 31. § (1) és (2) bekezdését:
„A szerzôi jogok a szerzô életében és halálától számított hetven éven
át részesülnek védelemben.
A hetvenéves védelmi idôt a szerzô halálát követô év elsô napjától,
szerzôtársak esetében az utoljára elhunyt szerzôtárs halálát követô év
elsô napjától kell számítani.”
Móra Ferenc 1934. február 8. napján hunyt el. A szerzôi jogról szóló törvény fent idézett 31. § (2) bekezdése alapján Móra Ferenc esetében a hetvenéves védelmi idôt a szerzô halálát követô év elsô napjától, azaz 1935. január 1. napjától kell számítani, így Móra Ferenc szerzôi jogainak védelmi ideje 2005. január 1. napján jár le.
Kérem a fent írtak szíves tudomásulvételét.
Budapest, 2004. február
Tisztelettel
Dr. Cs. Tóth János sk.
a Móra Ferenc Könyvkiadó vezérigazgatója
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KÖNYVKILÁTÓ
mekre és a születendô gyermekre – érzékeny, a férfiak meg –
apák és nem-lett apák – a fôhôs útját a gyermekvesztés és újabb
gyermeknemzés mérlegelésével, azonban a nagyszabású gyermek-dilemmától függetlenül is értelmezhetô, 20. századi értelmiségi-írói kanosszaként, útként fogták fel. Mindkét típusú befogadás tágassága Pelle János könyvének erényeit dicséri.
-más
Pelle János: Lencse alatt
PolgART, 367 oldal, fûzve 2000 Ft

Magyar irodalom

Az apa második születése
■ Az apa-alak, az apa-motívum a
kortárs magyar irodalom egyik
legleterheltebb alakja, már-már
kizsákmányolt motívuma. Csak a
középnemzedék íróit nézve is
legalább tucatnyi mûcímet sorolhatnánk. Pelle János – maga is e
generáció tagja, aki szépirodalmi
mûködését nem sokkal pályakezdése után felfüggesztette – ezen a
terepen talált új ösvényre. A Lencse alatt önéletrajzi késztetésû regény: az elsôszülött fia tragikus
elvesztését követôen lassan eszmélô történetmondó élete, házassága újjászervezését tûzi ki célul. A már nem fiatal házaspár egyetlen esélye erre béranya szerzôdtetése. A könyv elsôsorban a megrázó haláleset utáni személyiségválság és személyiségépítés önreflexiója, önmagát kikényszerítô
írás. A modern lélektani regényformák idôbontásos, analitikus
technikája segítségével az egy ideig gyermektelen apa teljes eddigi
élete feltárul. A történetszövés elôrefutásai és késleltetései – melyek
a kamasz Dani elvesztését és a második gyermek megfoganását is
érintik – különösen érdekes tépettségû szöveggé teszik az egyszerre szenvedélyesen és fegyelmezetten elôadott eseménysort. A beszélô veszni látja férfi mivoltát, nônek, hermafroditának, nem nélkülinek, senkinek tételezi énjét, de mindig marad annyi ereje és daca, hogy (a válságba másképp süppedô feleségét is magával emelve) a nehezebb ellenállás irányába keresse a kiutat. Az ízekre szedô önportré mesterien sikerült; mentalitás, motívumkör, mikro- és
makrovilág ábrázolása elsôrangú (példa rá az Ildikó-melléktörténet
funkcionalitása).
A második gyermek születése – mint remény – rámintázódik
az apa második születésére mint akaratra. A férfi nem akar tovább zsidó keresztény, keresztény zsidó lenni, restelli, hogy Istenhez való viszonyát mostanáig nem problematizálta, nem
tisztázta. A zsidó hagyományba és közösségbe való felnôttkori
visszatagozódása nem nélkülözi az ironikusságot és a szkepszist,
ám e döntés súlyossága, rituáléja alapozza meg s telíti újabb jelentésekkel a második gyermek vállalásának stációit.
Idônként szerkezet-, textus- és stílustöréseket okoz, hogy hôsünk, Stern apa árvasága és új utódot vágyó vezeklése mellett fut
a gyermekeit másképp elvesztô Kaverna nevû literátor rögeszmésen magzatvédô prófétálása (a Dózsa-filmforgatókönyv szerzôje
nyilván a pszichológus számára foglalja össze – kissé filmszerûen – besúgóként is megnyomorodott egójának gyilkosan fenyegetô élményeit és vízióit). Bár a két szál összejátszatása helyenként kiváló – a Kaverna-sztori önmagában szükségképp rendezettebb is, vagy másképp rendezetlen, mint Sterné –, a regényírói omnipotencia, a fikcionalitás az utolsó pillanatokban történô deklarálása sem sodorja igazán eggyé a kettôt.
„Olvasószociológiai tapasztalatnak” éppenséggel nem nevezhetô, de végül megjegyzem: ha az aktuális olvasmányok családi
polcáról nôi kézbe került a Lencse alatt, rendre ellenérzéseket
váltott ki. Nem egyenességével, nem is kvalitásaival, hanem
„nyers beszédmódjával” (és nehezen védhetô, mintegy 40 oldal
ballasztot hordozó túlírtságával). Ha férfiak olvasták, életkortól,
sorstól, státustól függetlenül hamar a regénybeli beszélôvel egy
hullámhosszra hangolódtak. Rögtönzött vitában annyi összegzôdött: nôi szem talán inkább a két végpontra – a meghalt gyer-
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Irodalomtudomány

A mese értelmezhetôségei
■ A posztmodern beköszöntével úgy tûnt, hogy a történetek
ideje lejárt, a nyelvjátékok kora aligha kedvez a hagyományos történetmondásnak, a
mesei bizonyosságot, az eltévedt ember létbizonytalansága
váltotta fel. Ennek ellenére azt
kell tapasztalnunk, hogy a
XXI. század embere mégsem
szakadt el teljesen az élet alapvetô kérdéseire is választ adó
mesék világától. Az utóbbi évtized a gyermekirodalom elôre-törését hozta Magyarországon is. Az évtizedekig monopolhelyzetben lévô Móra Kiadó mellett a kilencvenes
években gomba módra szaporodtak a kifejezetten gyermekkönyvek kiadására specializálódott könyvkiadók (Ciceró,
Animus, Egmont stb.). A gyermekkönyv legújabb kori diadalútját pedig a Harry Potter
sikere tette teljessé, igaz a
könyv kapcsán kibontakozó
vita (melyrôl a Könyvhétben is
beszámoltunk) sokkal inkább
erkölcsi színezetû volt, mintsem a könyv esztétikai értékeivel foglalkozó. Úgy tûnik,
gyermekeink könyveinek tudományos igényû megítélése nem
igazán fontos, hiszen a legtöbb „kritikus” maga sem tudja
pontosan definiálni, mi is az, ami megragadta egy történetben, és megmarad a tetszik, nem tetszik szintjén. Széles körben elterjedt az a vélekedés is, hogy komoly irodalomtudós
nem foglalkozik „mesekönyvvel”, legyen ez a néprajzosok,
pedagógusok gondja. Ezt a megállapítást többek között Boldizsár Ildikó, Lovász Andrea, Komáromy Gabriella munkássága igyekszik cáfolni, melynek eredményeként egy, a modern irodalomtudomány módszereit felhasználó gyermekirodalom-kritika látszik körvonalazódni. Ennek a folyamatnak
egyik állomása volt 2002-ben a Debreceni Egyetem Hajdúböszörményi Pedagógia Fôiskolai Karán megrendezett konferencia, amely a tündérmesék korszerû vizsgálatát tûzte ki céljául. Alig másfél évvel ezután megjelent az elôadások szövege két tanulmánykötetben. A Hajdúböszörményben összegyûlt szakembereket (irodalmárok, néprajzosok, antropológusok, filozófusok, nyelvészek) egy dolog kötötte össze: a
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mesék csodálatos világának titkát kutatják mindannyian. Az
elméleti megközelítések mellett tündérmese-elemzések, textológiai és biográfiai kutatások legújabb eredményeirôl is számot ad a Közelítések a meséhez, illetve A meseszövés változatai
kötet. A megjelent írások tematikai sokfélesége hûen tükrözi a kutatók sokféle indíttatását, a mesékben rejlô kiaknázatlan elemzési lehetôség remélhetôleg egyre több hallgatót indít el a gyermekirodalom-kutatás járatlan ösvényein. Ezt a
népszerûsítô feladatot vallja Bálint Péter, a kötet szerkesztôje is a bevezetôjében, amikor arról beszél, hogy ezek a tanulmánygyûjtemények kiváló szakirodalmul szolgálhatnak több
egyetemi és fôiskolai tantárgyhoz. Ehhez mérten igyekeztek
a szerzôk a modern irodalomelméleti frazeológiát (hol a szövegben, hol lábjegyzetekben) „lefordítani” a hallgatók nyelvére. A két tanulmánygyûjtemény a Helikon Kiadó többször
kiadott Gyermekirodalom kötetének, vagy Tarbay Ede Gyermekirodalomra vezérlô kalauzának méltó párja a gyermekirodalommal nem csak olvasói szinten foglakozóknak. És folytathatnánk a sort a néhány éve mûködô Csodaceruza folyóirattal, a Pozsonyi Pagony könyvesbolttal, vagy az irodalmi
folyóiratokban idôrôl idôre felbukkanó gyermekkönyv-elemzésekkel, melyek ugyan enyhítik a gyermekirodalom-kritika
hiányát, azonban még mindig nagyon messze vagyunk attól
az áhított állapottól, hogy német, finn, holland mintára Magyarországon is mûködjön egy gyermekirodalommal foglalkozó intézet, vagy akár egyetemi szinten hallgatható legyen a
gyermek- és ifjúsági irodalom stúdium.
Pompor Zoltán
Közelítések a meséhez, A meseszövés változatai
Szerk. Bálint Péter, Didakt, Debrecen, 2003

Természettudomány

Darwin szelleme
A fajok eredete – mai változatban
A Typotex Kiadó – ahogy már
megszoktuk tôle – újabb igényes mûvel gazdagította a természettudományok iránt érdeklôdôk könyvtárát. Bár Darwin egyedülálló, a legtehetségesebb mai tudományos szerzôk – Richard Dawkins, Jared
Diamond és Stephen Jay
Gould – újraértelmezik és történelmi, irodalmi és társadalmi kontextusba helyezik munkásságát. Így tesz az evolúciós
elmélet jeles angol képviselôje,
Steve Jones, a Londoni Egyetem genetikaprofesszora is: a
huszadik századvégi tudományos eredmények fényében idézi Darwin szellemét, láttatja mai szemmel a nagy természettudós „Nagy Tényeit”, azaz próbálja kitölteni azokat a hézagokat, amelyek bizonyításához az eredeti mû megjelenése óta
eltelt 150 év tapasztalatai és a technika fejlôdése folytán juthattak az udódok.
A természet egy óriási, színes kaleidoszkóp, amelyben a folytonos változás, az evolúció érdekesebbnél érdekesebb képeket
vetít elénk. Vajon miért fejlôdött egy faj egy csoportja látványosan, míg a másik kihalt? Hogyan terjedhettek el a Föld legkülönbözôbb, legtávolibb részein egyes fajok azonos egyedei?

Vajon mi történt volna, ha a vadon élô fajok változó körülmények befolyásolta termékenysége erôteljesebb lett volna a
változásokhoz jobban alkalmazkodó háziasított egyedekénél?
Ilyen és hasonló izgalmas kérdésekre kapunk választ Darwin
20–21. századi „szellemétôl”. Sok válasz megtalálható a történelemben, például népek, állatok, növények kontinenseken
keresztüli vándorlása, a szállítóeszközök fejlôdése stb. A geológiával azonban Steve Jones „nincs kibékülve”. Gyakran
visszatér ehhez a tudományághoz, mert szerinte a fajok
hosszú-hosszú ideig tartó, közbülsô változásaira a szegényes
geológiai leletekbôl, fossziliákból ma sem lehet egyértelmû
választ levonni. Ezért fordulhat elô, hogy a tudományos kutatók gyakran új fajnak ítélik meg a nagy változásokon átment
csoportokat. „A változékonyságot ténylegesen nem az ember
okozza – fejti ki Jones. – Az ember csupán annyit tesz, hogy
akaratlanul is új létfeltételek közé helyezi az élôlényeket. Ezután már a természet hat a szervezetre, és ez okozza annak
változását. Az ember azonban képes kiválogatni a természet
által felkínált változatokat, amelyeket ezáltal tetszése szerint
felhalmozhat”: módszeresen vagy szándéktalanul megôrizve a
leghasznosabbnak bizonyuló egyedeket.
„Natura non facit saltum” (A természet nem kedveli a nagy
ugrásokat), idézi a professzor a mondást, hozzátéve, hogy ezt
ismereteink gyarapodása egyre jobban megerôsíti. A természetes kiválasztódás rövid és lassú léptekkel halad elôre. És éppen
ettôl olyan gyönyörûséges és sokszínû ez a világ. De mind a
változatoknál, mind a fajoknál néha elôfordul, hogy rég elveszett vonások újra megjelennek. Ezt tudván már nem furcsálljuk, hogy a hegyi lúdnak úszóhártyája van, pedig szinte sosem
kell úsznia, hogy egy rigószerû madár a víz alá merül és vízi
rovarokkal táplálkozik, a busafejû kacsa házikacsáéhoz hasonló szárnyai alkalmatlanok a repülésre, vagy éppenséggel a hasonlóság az emberi kéz, a denevérszárny, a delfin-uszony és a
lóláb csontozata között...
Bár nézeteinek igazságáról mélyen meg van gyôzôdve, a
szerzô mégsem tapasztalt természetkutatókban, hanem elsôsorban a fiatal, feltörekvô, hajlékonyabb gondolkodású természetkutatókban látja „szövetségeseit”. Akik talán még
azon megállapításain sem csodálkoznak el, miszerint „A
nagy osztályok valamennyi tagját rokonsági kapcsolat fûzi
össze... Az ôsmaradványok pedig néha alkalmasak arra, hogy
kitöltsék a mai rendek között lévô igen nagy közöket. ... Azt
hiszem, az állatok négy vagy öt, a növények ugyanannyi vagy
még ennél is kevesebb ôsi forma leszármazottai. ... Amennyire jelenleg tudjuk, minden élôlénynél azonos a csírahólyag
(blasztula), vagyis valamennyi organizmus ugyanabból a
kezdetbôl indul ki.”
Tehát korántsem lehetünk biztosak abban, hogy az azonos
nevû vad vagy háziállat képében ugyanazt látjuk, mint ôseink
néhány száz vagy pláne, néhány ezer éve. Netán éppen
ugyanazt. Érdekes eljátszani a gondolattal. S az „idôutazás”
még érdekesebb Steve Jones könyvének olvasása közben. Ezt
mondja: „...a fajokat úgy kell majd kezelnünk, ahogy a nemzetségeket kezelik ma azok a természetkutatók, akik szerint a
nemzetségek pusztán a kényelem kedvéért létrehozott, mesterséges kombinációk. Lehet, hogy mindezek nem túl derûs
kilátások, de legalább megszabadulunk a fajok eddig még fel
nem fedezett, és soha fel nem fedezhetô lényegének meddô
keresésétôl.” „...mennyivel érdekesebb lesz akkor (saját tapasztalatból beszélek) a természetrajz tanulmányozása!” E
szkepticizmust sem nélkülözô sorok olvastán akár azt is hihetjük, hogy Darwin után a szerzô magát is „közbülsô állomásnak” tekinti.
Hegedûs Eszter
Fordította: Gyárfás Vera és Orosz István. 430 oldal
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Olvasni otthon és mindenhol

Andrea nagybátyja asztalosmester, de olyan, mint egy
szórakozott professzor. Ügyetlensége következtében a kislány széllé változva kóborol,
egy bizonyos városba kerül,
ott megduplázódik az átváltozás, haranggá válik. (Késôbb
varázsverstôl lesz újra az, aki
volt.) A másik fôszereplô, Tamás gyerek marad, csak épp
összemegy macska méretûre a
Manó Emánueltôl kapott varázsszer segítségével. Így jut
Macskavárosba, ahol egy
macskagyerek elrablásának rejtélyét kell sürgôsen megoldania. Mert krimi is e meseregény, izgalmas, és nem kevésbé humoros is. Megjegyzendô:
a szerzô, Jólesz György – miközben ötleteit szórja – fontos
dolgokat mond el a gonoszságról, a bûnrôl, a szeretetrôl
és a barátságról. A Fekete Sas
Kiadónál megjelent kötet gyermeklelkû felnôtteknek is ajánlható. (Szép nagy betûkkel
szedték, hogy az is olvashassa,
akinek gyengébb a látása.)
Már több Jacquelin Wilsonkötetrôl beszámoltam e rovatban (pl. A kofferes kislány, Komisz lányok). Amit most ajánlok a népszerû angol szerzôtôl,
az inkább a kisebbeknek szól.
Ahhoz képest meglehetôsen
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komoly probléma áll a történet középpontjában. Mi lesz,
ha elérkezik Daisy születésnapja, amikor is pizsamapartit
kell rendeznie, hiszen az ABClányok körében ez a szokás.
Mert akkor Amy, Bella, Chloe
és Emily okvetlenül találkozni
fog Daisy nôvérével, aki fogyatékos. Bár az együttalvós
zsúrok során addigra már kiderül, ki az igazi barát. És mi
persze annak drukkolunk,
hogy az undok, felvágós C. essen pofára. Az Animus Kiadónál megjelent kötetet Nick
Sharratt illusztrálta és Damokos
Kata fordította.
Lengyel Balázs, a kiváló író
és kritikus írta: „Mándy Iván
külön világú és egyedi eszközû író, aki eredeti és sokak számára utat nyitó mûvet hozott
létre. És ami érdekes és ide tartozik: nemcsak az úgynevezett
felnôttirodalomban, hanem
még a gyerekirodalomban is.
Csutak-sorozata (négy kötet)
és a Locsolókocsi címû regénye csak Erich Kästner sikerével párhuzamosítható, népszerû és értékben a klasszikusokkal vetekvô alkotás. Az Arnold, a bálnavadász megint egy

igazi Mándy-regény – a gyerekeknek vagy gyerekeknek is.
Olyan regény, melynek cselekménymagja látszólag egy
semmiség. (Egy Arnold nevû
rozzant babát Ági nevû gazdája ott felejt egy mosdóban,
megtalálja egy másik kislány,
Csimu, birtokba veszi, mamájával összeöltögetteti, jó barátságban él vele, majd egy napon megunja és kihajítja.)
Igen, de ez a banális semmiség
hogy van felöltöztetve, mi-

lyen gazdag képzelettel kiszínezve, mennyi lírával és humorral átszôve, mennyi élettapasztalattal, gyermekismerettel megspékelve!” Ehhez
csupán azt kell hozzátennem:
a kötetet Réber László illusztrációival a Holnap Kiadó jelentette meg.
F. H. Burnett (1849–1924)
amerikai írónô három olyan
regényt írt, amelyet a magyar
olvasók is régóta ismernek, szeretnek: A kis lord, A titkos kert

és a Ciceró Könyvstúdió által
most újra kiadott A padlásszoba
kis hercegnôje. (Klasszikusok fiataloknak sorozat.) Ezúttal egy
ismeretlen gyerekolvasó ajánló
soraiból idézek: „Utánozhatatlan és varázslatos ez a regény!
Szívhez szóló és egyben nagyon tanulságos is...” (Olvastad már? Könyvajánlások –
gyermekszemmel.) Burnett romantikus regényének hôse, az
árván maradt Sara kedves, szeretetre méltó és dús fantáziával
megáldott kislány. A jómódból váratlanul belecsöppen a
teljes szegénységbe... De ekkor
is megôrzi optimizmusát, emberi méltóságát, s ô segít a nála is elesettebbnek. Varázslatos
türelme a 19. század példatárából való ugyan, de mindenkor
korszerû minta. (Fordította:
Görög Lívia, illusztrálta: Rényi
Krisztina.)
Folytatódik a Móra Kiadó
népszerû és nélkülözhetetlen
Regék és mondák sorozata.
Ezúttal a nagy Kelet-kutató,
indológus Baktay Ervin feldolgozásában ismerkedhetünk
meg az indiai mitológia hatalmas anyagából mindazzal,
ami az ifjúságot leginkább ér-
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dekelheti. A kötet lapjain
megelevenednek az (eredetileg a szent szanszkrit nyelven
írt) óind hitregék istenei, az
ôsi teremtésmondák és a földreszállt istenek csodálatos hôstettei. A Harmatta János bevezetôjével ellátott kötet igazi élvezetet nyújt a mûvelôdni és
szórakozni vágyó olvasóknak.
Metrón, villamoson, buszon
és mindenhol... (otthon mindenképpen, adott esetben a suliban is) olvashatók a Farmer
sorozat kézhez álló kis kötetei.
Ezt csak azért említem, mert
aki elkezdi olvasni Usch Luhn
regényét, aligha tudja letenni.
A kötet kikapcsolódást jelent,
hiszen mai fiatalokról szól a
tôlük ellesett nyelven, de ko-

moly morális kérdést tesz fel
benne – nem mellesleg – a
szerzô. Amúgy a következôvel
indítja mûvét: az összetört szívû Lilyt (150 karakternyi smsben szakított a barátjával, két
hónap és huszonnyolc nap
után) a szülei Berlinbe küldik a
nagynénjéhez. A 14 éves hamburgi lány ott megismerkedik
egy remekül táncoló, rámenôs
fiúval, meg egy testileg-lelkileg
erôs, kedves, kerekesszékes
sráccal... (A fordítás Szalay
Zsuzsanna munkája.)
Cs. A.

rakterét megôrzi, bármennyi idegen szót fogad is be.
Persze, nemzetközi értelemben
nem nyelv a magyar. De a tízegynéhány millió magyar anyanyelvû számára a legszebb zene. És
mindent tud. Magyarra minden
idegen nyelvi zsonglôrmutatvány
könnyedén átültethetô. Tökéletes
nyersanyag.
Az természetesen nem igaz,
hogy nyelvében él a nemzet. A

ég ha elszánt hívei vagyunk az Európai Uniónak, akkor is.
Aki ismer, tudja, hogy
bigott purista igazán nem vagyok.
„Puristának” azt a nyelvmûvelôt
nevezik, aki a nyelv tisztasága érdekében ki akar irtani az anyanyelvébôl minden idegen hatást,
jövevényszót, jövevény képzôt,
aki az egész nyelvtörténetet vissza
szeretné fordítani, és akkor lenne
boldog, ha még mindig a Halotti
Beszéd nyelvén szólnánk egymáshoz mi, magyarok.
Például a finnek szigorú puristák. Nem engedik be a finn nyelvbe még a legközismertebb európai kultúrszavakat sem. Igaz,
hogy az egész ország kétnyelvû,
svédül mindenki anyanyelvi szinten beszél, és minden sarkkörön
élô jávorszarvaspásztor is jóformán perfekt angol. Így könnyû…
A magyar nyelv hatalmas
mennyiségû idegen szót és ragot,
fordulatot olvasztott önmagába;
török, tatár, szláv, latin, német, sôt
még francia szavakat is, ám mindez
hasonul, asszimilálódik, nem szegényíti, hanem gazdagítja a nyelvet. Kevesen tudják, hogy ôsinek
ható szavaink is átvételek. A spenót
a német Spinat (ua) átvétele, de magyarul, ugye, paraj. Csakhogy az
meg a szláv proj (ua) átvétele, csak
egy kicsit régebbi. Hát a gané? Az
pedig a szláv gnoj átvétele. És sorolhatnám. Udvar a cseh-tót nyelvben
dvor. És ezzel együtt vettük át a

-nok, -nök képzôt, amivel a nyelvújítók több száz szót kreáltak. Szónok, mérnök, álnok, vésnök, látnok, fônök, írnok, boncnok stb.
Dvor, dvornyik, magyarul udvar,
udvarnok. És a szép Nógrád szavunk? Bizony, hogy Novi grad. Újvár. Még a népi hangzású „bognár”
szavunk sem magyar, hanem a német Wagner átvétele.
Nyelvünk telis-tele van magyarrá
lett, asszimilálódott, a magyar

hangrendbe beleágyazódott idegen szavakkal, azoktól a kultúr-szavaktól eltekintve, amelyeket az
egész világ használ, mint például
szituáció, bank, metró, magazin,
busz, rádió, televízió, biblia, hotel,
sztráda, matrica, komputer, klaviatúra, nómenklatúra, kultúra, túra,
karikatúra, szankció, obstrukció, és
sorolhatnám még ötszáz oldalon
keresztül. Ennek ellenére a hétköznapi beszédben használt leggyakoribb szavaink 80-90 százaléka finnugor eredetû. És a hangrendünk és
a hangsúlyozásunk, az alaktanunk
és a mondattanunk szinte teljes
egészében finnugor. Nem kell a
nyelvünket féltenünk, alapvetô ka-

svájci nemzet négy nyelven beszél. Skót, ír, walesi nyelv már töredékeiben is alig létezik, de a
nemzeti identitásuk töretlen. Az
ukránok néhány évtizede próbálnak újra megtanulni ukránul,
mert már valamennyien oroszul
beszéltek, de ukrán nemzeti öntudatukat megôrizték. Mexikói, chilei, kubai, bolíviai, perui, argentin
nyelv nincs. Valamennyien spanyolul beszélnek, és mégis: mindmind külön nemzetet alkotnak.
A magyar nemzet, kivételesen
csakugyan a nyelvében él. Éppen
a finnugor különössége tette,
hogy noha a honfoglaló törzsszövetségnek mindössze a vezértör-

ÜNNEPI KÖNYVHÉT

readásának ünnepe. Könyvheti mû lehet
minden magyar szépirodalmi alkotás, bölcseleti mû, a világirodalom igényes alkotása. A könyvheti listán helyt kaphatnak továbbá a könyvhét szellemiségének megfelelô társadalomtudományi, valamint gyermek- és ifjúsági mûvek.
■ 3. A könyvheti listára minden hazai és
határon túli magyar könyvkiadó azon mûve kerülhet fel, amely a Könyvheti Szabályzat 2. pontjában rögzített tematikai kategóriába sorolható.
■ 4. A könyvkiadók javaslatait az MKKE
Elnökségébôl álló Könyvheti Bizottság
hagyja jóvá. A Könyvheti Bizottság a 2.
pontban meghatározott kategóriáknak
megfelelôen, számszerû kötöttséget nem alkalmazva alakítja ki a könyvheti listát,
amely a könyvhét hivatalos listájának tekintendô. A könyvhét idején megjelenô, de a
hivatalos könyvheti listán nem szereplô kötetek könyvheti kiadványként nem hirdethetôk. Az MKKE a könyvheti könyveket
népszerûsítô nagy példányszámú, színes
prospektust jelentet meg, s juttat el a könyvesboltokba. A könyvheti könyvek kiadói
kötelezettséget vállalnak arra, hogy a
könyvheti prospektus elôállítási költségéhez a felvett könyvcímek száma alapján
hozzájárulnak.
■ 5. A könyvheti listán szereplô kiadványok kiadói és forgalmazói írásbeli kötelezettséget vállalnak arra, hogy könyvheti kiadványaikat az egész országban csak a
könyvhét megnyitásának napjától hozzák
forgalomba. Azok a cégek, melyek ezen
elôírást megszegik, a következô esztendôben nem vehetnek részt az Ünnepi Könyvhét központi rendezvényén, s velük szemben az MKKE Etikai Bizottsága jár el.
■ 6. Az Ünnepi Könyvhét Szent István
téri központi helyszínén azok a kiadók és

könyvkereskedelmi cégek bérelhetnek
árusító pavilont, amelyek aláírták A Magyar Könyvkiadás és Könyvkereskedelem
Versenyszabályai-t. Könyvárusítási lehetôséget kaphatnak az irodalmi társaságok,
szervezôdések, az irodalmi kiadókat tömörítô könyves szervezetek. A határon
túli magyar könyves cégek, ez utóbbiak a
számukra térítésmentesen biztosított regionális – erdélyi, felvidéki, kárpátaljai, vajdasági – pavilonokban kapnak elhelyezést. Minden cég csak egy pavilont állíthat a központi helyszínen. Túljelentkezés
esetén a pavilonok elosztásakor a Könyvheti Bizottság az alábbi prioritási sorrendet veszi figyelembe:
– a könyvheti listán könyvvel szereplô
MKKE-tagcégek,
– a könyvheti listán szereplô könyvek meghatározó könyvkereskedô cégei,
– az MKKE további tagcégei,
– a könyvheti listán könyvvel szereplô más
könyvpiaci szereplôk.
■ 7. A Szent István téren csak azok a cégek
szervezhetnek alkotóik számára dedikálást,
amelyek pavilonnal vagy pavilonrésszel
rendelkeznek. Semmiféle alkalmi könyvárusítás, sem egyéb program nem szervezhetô. Nem folyhat semmiféle aláírásgyûjtés, politikai agitáció, propaganda. Akik
ezen szabályokat megszegik, azoktól a szervezôk megvonják a könyvárusítás lehetôségét. Minden pavilonbérlô cég felelôsséget
vállal a könyvheti pavilonjához, dedikáló
asztalához tartozó közterületen történtekért. Amennyiben a könyvhét szellemiségével össze nem egyeztethetôt tapasztal, köteles közbelépni, ha szükséges, a könyvhét
szervezôitôl segítséget kérni. Az Ünnepi
Könyvhét békéjét, méltóságát megzavaró
esetben a szervezôk hatósági intézkedést
kérnek. A Szent István téren résztvevô cég-
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■ Supka Gézának 1927-ben, Miskolcon, a
Magyar Könyvkiadók és Könyvkereskedôk
Országos Egyesülete közgyûlésén megfogalmazott eredeti javaslata szellemében a jogutód Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztôk Egyesülése 1929 óta, idén immáron 75.
alkalommal szervezi meg az Ünnepi Könyvhetet, ebben az esztendôben a budapesti
Szent István téren a központi rendezvényt.
A Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztôk Egyesülésének november 25-i Igazgatótanácsi ülése egyhangúlag fogadta el a
2004. évi, jubileumi, 75. Ünnepi Könyvhét
szabályzatát, melyrôl ezúton tájékoztatjuk
a magyar könyvpiac minden szereplôjét.

ÜNNEPI KÖNYVHETI
SZABÁLYZAT 2004

■ 1. Az Ünnepi Könyvhetet 1929 óta, Supka Géza eredeti javaslatának szellemében,
az alapító Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztôk Egyesülése szervezi. Az országos
könyvhét idôpontja minden esztendô június elsô hete, amelynek pontos idejét az
MKKE a rendezvény elôtt 4 hónappal köteles nyilvánosságra hozni. A könyvhét 5
napig, csütörtöktôl hétfô estig tart. A jubileumi, 75. ÜKH 2004. június 3–7. között
kerül megrendezésre. Az Ünnepi Könyvhét
központi helyszíne az V. kerületi Szent István tér. Az MKKE az V. kerületi Önkormányzattól és az illetékes szakhatóságoktól
beszerzi a területhasználati és egyéb engedélyeket.
■ 2. Az Ünnepi Könyvhét – több mint hét
évtizedes hagyományának megfelelôen –
elsôsorban a kortárs magyar irodalom köz-

Kertész Ákos

Talán a „Szegediner”
mégis túlzás…
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zse, a megyer törzs volt finnugor,
mégis az ô nyelvük vált általánossá. Nyelvünk furcsa, ezen a tájon
hihetetlenül idegen hangzása,
mint valami páncél ellenállt minden beolvasztási kísérletnek, és
könnyedén vészelt át több mint
kétezer évet. És mindent magába
szívott, asszimilált. Alapvetô karakterét megôrizte, miközben
olyan, hogy magyar etnikum, már
régen nem létezik. Csak magyar
nyelv, szellem és kultúra.
Szóval a „Szegediner Pick szalámi”, amit kedvenc szuper-marketemben láttam kiírva, ezért túlzás.
Ennyire nem kell európainak lenni. Mert akkor már inkább „parkírozzunk”. A park szó idegensége
ugyanis még érezhetô. A nyelvérzék nem szisszen föl annyira, ha
idegen képzôt teszünk hozzá, és
parkolás helyett azt mondjuk:
parkírozás. De a szegedi helyett a
„szegediner” egy budapesti áruházban – kész agyrém!
nek úgy kell megszerveznie szerzôi dedikálásait, hogy azzal más pavilont, annak közönségét ne akadályozza, zavarja. Ha szükséges, a szervezôk a dedikálást áthelyeztethetik más szabad területre.
■ 8. Az Ünnepi Könyvhét központi helyszínén az MKKE a könyvheti újdonságokat, az azokat közreadó kiadókat és a
könyvheti mûvek szerzôit megismertetô,
népszerûsítô kulturális mûsort szervez a
Magyar Rádió Mûvészeti Fôszerkesztôségével együttmûködve. Az MKKE elôzetes
hozzájárulása nélkül a könyvhét idején, a
központi helyszínen semmiféle program,
akció nem szervezhetô. Az MKKE a téren
információs pavilonokban ad tájékoztatást
a látogatók részére, és a legszélesebb sajtónyilvánossággal élve nyújt felvilágosítást az
újdonságokról, a szerzôkrôl, a dedikálásokról, a programokról.
■ 9. A könyvhét országos rendezvénnyé
történô kibôvítése érdekében a szervezô
MKKE szakmai segítséget ad a könyvhetek
más fôvárosi és vidéki rendezvényeinek helyi megszervezéséhez. Az Ünnepi Könyvhét hivatalos árusító- és rendezvényhelyszíneinek csak azok tekinthetôk, amelyekre a
Könyvheti Bizottság elôzetesen engedélyt
adott. Az Ünnepi Könyvhét hivatalos helyszíneinek listáját az MKKE könyvheti kiadványában teszi közzé.
■ 10. Azok a cégek vagy szervezetek, amelyek az Ünnepi Könyvhét jelen szabályait
nem tartják be, illetve magatartásukkal
megsértik azokat, a Könyvheti Bizottság
határozatának megfelelôen a következô évi
könyvhét központi rendezvényén résztvevôként nem lehetnek jelen.
Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztôk
Egyesülése
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OLVASÓSZEMÜVEG

Vendégként
az irodalomban
■ Örkény István határozta meg így
Kosztolányi Dezsôné Harmos (Görög)
Ilona többértelmûségében is bizonytalan státuszát, amikor 1948-ban rövid, de
annál tartalmasabb recenziót írt a szerzô
Tüzes cipôben címû memoárjáról:
„Nem író, de az irodalomnak kedves – és
immár állandó – vendége Kosztolányi
Dezsôné”. Csak úgy mellesleg hadd jegyezzem meg: nem igazán érthetôk a
Burokban születtem címû, memoárt, novellákat, portrékat, esszéket tartalmazó
kötet válogatásának szempontjai, nevezetesen az, hogy ebben a jó és rokonszenves ügyet szolgálni akaró gyûjteményben, amely Kosztolányiné korábban már megjelent, de méltatlanul feledésre ítélt írásait, illetve a hagyatékban
lappangó ismeretleneket egybegyûjtve
kínálja fel az olvasóknak – miért nem
kaphatott helyet a kordokumentumként
is érdekes, nem is túl terjedelmes Tüzes
cipôben. Miért mellôztetett három
olyan novella: A tök, az Emse és a Filléres gyors, amely éppúgy megjelent a
Nyugatban, mint az újraközölt elbeszélések többsége? Alig hinném, hogy minôségi mércének maradtak volna alatta,
hiszen az Emse és a Filléres gyors a szerzô legsikerültebb szépírói alkotásai közé
tartozik (az Örökbefogadással együtt),
de mûfaji meggondolások sem valószínûek, hiszen a Tüzes cipôben éppúgy
memoár, mint a kéziratos formából
(Borgos Anna filológusi leleményességét
dicsérô módon kimentett) Burokban
születtem. Ehhez képest apróság, de zavar, hogy érthetetlen módon lemaradt a
Szilárdka címû novella alól a Füst Milánnak szóló ajánlás – fura ez a felülbírálása a szerzôi akaratnak, mert a Füst Milán és Kosztolányiék közti baráti viszonynak is egyik dokumentálása, de
ami fontosabb: arra is rávilágít, hogy
mások mellett még kinek a prózája hatott Görög (Harmos) Ilonára – a Füst-hatás némelykor egészen szembeötlô.
S ha már úgyis ilyen rendetlenül, a dolgok fontossági sorrendjét fölrúgva kezdtem beszámolni a kötetrôl, hadd iktassak
ide még (látszólag mellékes) adalékot,
amely Kosztolányiné habitusáról mond
el valamit s amire elôszavában Borgos
Anna is kitér: mennyire fontos és egyszersmind bonyolult kérdés volt a szerzônek a saját neve, hiszen publikált
Kosztolányi Dezsôné, Kosztolányiné
Görög Ilona, máskor Görög Illés néven,
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a Nyugatban viszont „csak” Görög Ilona
volt, színésznôként meg Harmos, máskor – például jelen kötet borítóján –
Kosztolányiné Harmos Ilona, és így tovább, a variációk száma szinte végtelen.
Hogy mennyire kulcsfontosságú kérdés
volt, érzékletesen jelzi az az 1921 tavaszán lezajlott epizód, amikor férje mûveinek német fordítását intézendô, Bécsben járt és Az Ember címû emigránslap
neki álnéven bemutatkozó harcias szerkesztôjével, valamint Hatvany Lajossal
ebédelt a Schloss kávéházban, és önfeledten mesélt arról, hogy került Kosztolányi az Új Nemzedékhez és hogy érzi
magát ott. Göndör Ferenc, Az Ember
szerkesztôje minderrôl kínos részletességgel számolt be lapjában, epés megjegyzéseket eregetve Kosztolányi felé.
Harmos Ilona azonban nem ezek miatt
követelt helyreigazítást, noha ezek eshettek igazán nagy súllyal a latba, hanem valami másért és Göndör ezt a kérést készséggel teljesítette is, így: „K. D.-né felkért
bennünket annak megállapítására, hogy
ôt rendes becsületes családi nevén nem
Fleischmann Ilonának, hanem Schlésinger Ilonának hívják. Kikéri magának,
hogy a jóhangzású Schlésinger nevet mi,
aljas bolsevisták, elkommunizáljuk tôle.
Ô a Schlésingerek ama nemes törzsébôl
való, amely nem hagyja magát”. A polémia folytatásaiban aztán mindig „Kosztolányiné, született Harmos (Schlésinger) Ilona ônagyságáról” esett szó.
Ez a kitérô valójában mégis lényeges,
mert a szerzô egész életét meghatározó
identitásválság egyik tünete. Kosztolányiné ahhoz az embertípushoz tartozott,
melynek egyszerre többirányú tehetsége
is van, de egyik sem olyan átütô, hogy
minden idôt, energiát magának tudjon
követelni. Görög Ilona képes volt felhagyni a színészettel, noha a kortársak
szerint egyáltalán nem volt képességek
nélkül való – ám a kivételes képességû
férj iránti odaadás látszólag mindent helyettesített és pótolt az életében. Aztán a
harmincas évek elejétôl egyre inkább kiderült: ez mégsincs így, Kosztolányiné írni kezdett s a legkevesebb, amit írásairól
elmondhatunk, hogy a Nyugatban publikáló nôírók vagy írónôk többségével felveszi a versenyt – némelyiknél ezerszer
jobb is, csak éppen az írói érvényesüléshez hozzátartozó agresszivitás, vagy az
ennél is perdöntôbb emberi önzés nem
volt meg benne oly mértékben, hogy

13

mindenkit és mindent képes legyen alárendelni saját mûvei létrehozásának. Talán ezért nincs folyamatos termése, nincs
egységes életmûve, mely valahonnét tartana valahová, lemérhetô lenne a fejlôdése vagy a stagnálása: csak szilánkok, töredékek, alkalmi felbuzdulások vannak.
Aligha volt energiája például arra, hogy
hosszan dolgozzon egy-egy írásán, ha
kell, átírja, megkeresse egyedül lehetséges
szerkezetét, nézôpontját – az elkészült
mûvekbôl visszakövetkeztethetô, hogy
Görög Ilona találomra írt, s akkor, amikor éppen a férjmenedzselés, a háztartás,
a gyerekgondozás, a társasági kötelezettségek mellett, vagy azok hézagaiban ideje jutott rá. Ehhez képest még bravúros
is, hogy mire futotta – volt saját világa,
voltak nem sablonos élményei, s remek
megfigyelô is lehetett, csak azt nem állt
módjában kikísérletezni, hogy ennek az
életanyagnak mi lenne a legjobb megjelenítési formája.
Ezért van az, hogy e kötet legharmonikusabb, legkészebb darabjai nem a szépírói mûvek, hanem azok a gonosz kis
szösszenetek, melyeket kortárs írók feleségeirôl vagy színésznôkrôl írt. Az évtizedek tapasztalatait pár sorba sürítô portrék
némelyike átmehetett azon a kikristályosodási folyamaton, amin a novellák nem
– ezekben a szerzô privát indulata, a terjedelem rövidsége kikövetelte azt a luxust, hogy addig finomítsa, árnyalja
mondatait, míg azok igazán láttató erejûvé, érzelmeit is tolmácsolókká lesznek. A
férjérôl, illetve Karinthy Frigyesrôl írt
könyveivel is ez a helyzet: amit ô tudott,
látott, átélt mellettük, amit hallott tôlük,
vagy róluk a hátuk mögött, amit az élmény mûvé formálódásának folyamatából megfigyelt, tehát amit megörökített
egy irodalmi Atlantisz titkaiból: páratlan
és pótolhatatlan akkor is, ha érintettsége,
elfogultsága leszámítandó írásai hitelébôl. Ha tehát nem teremtenie, „csupán”
rekonstruálnia kellett egy világot, képes
volt – akár remeklésre is.
Kosztolányi Dezsôné Harmos Ilona:
Burokban születtem
noran könyvkiadó, Bp. 2003
448 oldal, 2500 Ft

ÍRÓFAGGATÓ

N á d r a V a l é r i a megkérdezte

Fodor Ákost
rossz fû. Nincs szél/ami ne jól fújna.
■ – Újraolvasva pályakezdô kötete verseit,
Nincs/ hamis madárfütty”. Ezeket olvasva
melyek lényegét annak idején abban látta
nem a manapság oly divatos (és erôltetett)
Tandori Dezsô, hogy „olyan kettôs tagaötleteken, szóvicceken nevetünk, hanem a
dás, mely még határozottabb, összetettebb
ráismerés örömét érezzük, valahogy úgy,
igenléshez vezet: a vers mintha két csigalépahogy az Ön egyik haikujában áll: „új
csôn futna, s ezeket nekünk is egyszerre kell
szemmel nézni/ a régi képre: ez a/ mi alkomegjárnunk”, ma az a megdöbbentô, hogy
tásunk”. Más kérdés, hogy az ilyen típusú
zsengéknek, botladozásoknak, a költôi
költészetnek van-e, lehet-e ma visszhangja?
mesterek hasonulásig való követésének seÉrdekli-e, hogy kiknek ír és akiknek ír,
hol semmi nyoma. Vajon nem is írt ilyeneazokhoz eljut-e?
ket? Vagy éppen azért várt harminchárom
– Mûveim hivatalos ismertsége miniéves koráig az elsô kötettel, hogy mindjárt
mális (ez is alkatomból következhet:
kész költôként, teljes fegyverzetben léphessen
nem vagyok „csapatjátékos”); olvasói
a színre?
ismertsége jelentôs és megtisztelô.
– Mind alkatomból, mind a körülmé– Egész életrajzát meghatározza a zenével
nyekbôl így következett.
nyege nem egyéb, mint a ritka-drága, tar– Ha versolvasók elôtt kimondják a nevét, talmas és eleven csend, amely a legszük- való, az átlagosnál szorosabb kapcsolata,
a legtöbben kapásból visszakérdeznek: ô az, ségesebb szavak foglalatába helyezve de az, hogy filológiailag vagy praktikusan
aki haikukat ír? A haiku, ha más magyar úgy ragyog föl, hogy képes átköltözni Haydn- és Vivaldi-mûveket „ad közre”,
már többet és mást is sejtet. Valójában mi
költôknél nagy ritkán felbukkan is, legin- befogadójának szemébe-szívébe is.
– Talán több privát közlendônél, ha el- ez? Megélhetést biztosító munka vagy tudokább csak egzotikumként, a versformákban
való jártasság bizonyítéka gyanánt. Önnek mondom, hogy ma már ritkán és többnyire mányos szenvedély, esetleg privát élvezet?
– Igaza van: a zenébôl jóval többet taviszont, úgy tûnik, ez nemcsak a legtermé- kedvetlenül olvasok verset – Fodor Ákos köszetesebb megszólalási formája, de költôi tetei viszont kivételt képeznek, mert hol el- nultam és tanulok a költészetrôl (hatásgondolkodásmódjával is mintha ez harmo- gondolkodtatnak, hol megnevettetnek, s leg- mechanizmust, kompozíciós fegyelmet,
nizálna leginkább. Hogyan talál rá, ho- többször a kettô együtt jár. Hadd idézzem a szakszerûség tiszteletét), mint a verbágyan szeret bele egy magyar költô éppen egy bizonyítékként néhány, az Ön munkássá- lis mûvek többségébôl. Ami a kottagát talán érzékletesen jellemzô kedvence- kéziratok fürkészését illeti, az a tevéklasszikus japán versformába?
– Ahogy a szerelem sem úgy pottyan az met: „Isten nem hívô/ A nép nem demokra- kenység életemnek csupán egyik fontos
emberre, mint cserép a háztetôrôl, ha- ta/ A víz nem szomjas”. Vagy: „ki nem vi- periódusában foglalkoztatott – mindhánem már igen szerelmesnek kell lennünk gasztal/ meg, mikor megbántottad,/ az rom említett oknál fogva –, ezzel azonahhoz, hogy a számtalan szembejövô nem is szeret”. És – stílszerûen – egy zenei ban évtizedekkel ezelôtt felhagytam,
közül épp mi ketten tudjuk azt monda- „tárgyú”, melynek Mozart a címe: „nincs mert már túl soknak/kevésnek találtam.
ni egymásnak: TE
– Válaszaiból kitûnik,
VAGY AZ! – valahogy
hogy nem csupán költôként,
így történt a haiku és FODOR ÁKOS költô, mûfordító, szerkesztô Budapesten de interjúalanyként is raaz én esetemben is. –
ahhoz, amit a
született 1945-ben. 1963 és 1968 között a Liszt Ferenc gaszkodik
Egy dolgot nagyon
haiku jelent: a végsôkig vafontos hangsúlyoz- Zenemûvészeti Fôiskola hallgatója, 1968-tól 1988-ig a ló tömörítéshez, illetve ahnom: a haiku csupán Zenemûkiadó szerkesztôje, azóta szabadfoglalkozású író. hoz a wittgensteini elvhez,
„mellékesen” forma és
hogy amirôl nem lehet bemûfaj; ennek külsôd- Elsô verseskönyve, a Kettôspont 1978-ban jelent meg, ezt szélni, arról nem kell beszéleges paramétereit egy- további tizenegy követte, legutóbb a Buddha Weimarban lni. Mégis – és mindkét miszerûen tudni kell és
nôségére vonatkoztatva –
kész. Ám ez még sem- (2002). Képtelenkönyv címû gyermekversgyûjteménye Ró- felteszem a kérdést: min
miféle
garanciával zsa Edit képeivel 1986-ban jelent meg, Sancho Panza szi- dolgozik most és mit publikál legközelebb?
nem szolgál arra, hogy
érvényes haikut írha- gete címmel 1995-ben mesejátékot írt, Bródy János zenéjé- – Pillanatnyilag semmin
tunk. A haiku minde- vel, ezt a Magyar Rádió mutatta. be. Mûfordításkötete nem dolgozom: írok.
Szép ideje már, hogy igen
nekelôtt és mindenek
fölött: mentalitás. En- Matsuo Basho: Százhetven haiku (1998). Nevéhez fûzô- termékenyen élek, ám ezt
nek a mentalitásnak dik számos opera, operett és musical fordítása illetve át- nem tekintem munká„lelke” a csend, a fiTöbb is, kevesebb is
dolgozása. Filológiai, illetve praktikus közreadásai: Scho- nak.
gyelem, a béke és néannál: tétova és áldott álmi játékosság. Szá- la cantorum (középkori vokális mûvek), Haydn: Die sie- lapot. – Következô könymomra – messze a ha- ben Worte (oratórium), továbbá 8 Haydn-szimfónia és vem címét (MÉG: MINDIG) már tudom.
ikuval történt találkozásom elôtti idôtôl számos Vivaldi-concerto.
fogva – a költészet léFotó: Díner Tamás
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A Helikon Kiadó ajánlata
FAHRENHEIT 451

Omar
Khajjám:

– BRADBURY KÖNYVE
ÚJRA A KÖNYVESBOLTOKBAN

„Valaha a könyvek... kevés emberhez szóltak.
Késôbb aztán a népesség nôtt. A filmek, a rádió, a képeslapok és
könyvek színvonalát le
kellett szállítani a pudingporgyártás szellemi
szintjére...
A klasszikusokat lerövidítették, hogy beleférjenek valami tömegkönyv
két percre kimért hasábjába... Sokan csak anynyit tudtak a Hamletrôl, amennyit egyoldalnyi terjedelembe sûrítve
olvashattak egy könyvben, amelynek ez volt a
mottója: »Tartson lépést szomszédaival –
olvassa a klasszikusokat.« A bölcsôdétôl a fôiskoláig, s onnan vissza
a bölcsôdébe – íme, ez
nagyjából az elmúlt öt évszázad szellemi fejlôdése...
Az élet: a ma. Csak a munka, meg utána a szórakozás. Minek tanulni? Hisz elég, ha megnyom az ember egy gombot...
Minél több sport, zsivaj, társas élet, szórakozás, annál kevésbé kell
gondolkodni, nem?”

GÖNCÖL KIADÓ
1519 Budapest, Pf. 351. Telefon: (1) 361-4370

KÖNYVSZAKMAI FELHÍVÁS

Rubáíjat
A középkori
perzsa
költészet
klasszikusa
Szabó Lôrinc
fordítása
Szász Endre
rézkarcai

2400 Ft
Élet s Halál közt dús gyümölcsbe ért
lelkem ágyában sok fanyar Miért;
csak az Ember maradt örök titok:
„Miért él, ha meghal? S mért hal meg, ha élt?”
Vásárlóink könyveinket megtalálhatják a Helikon Könyvesházban és a jobb könyvesboltokban,
megrendelhetik a Helikon Kiadónál (1065 Bajcsy-Zsilinszky út 37. I. emelet, telefonszám: 428-94-36)
és a www.bookline.hu internetes könyváruházban is. Nagykereskedôk rendelhetnek a kiadóban,
Varga Istvánnál, telefonszám: 428-9436, e-mail: varga@helikon.hu. Kiskereskedôk a könyveket
megvásárolhatják a Helikon Könyvesházban (VI. Bajcsy-Zsilinszky út 37., telefonszám: 331-23-29)

A

L i b r o t r a d e

K f t

a j á n l j a

■ A Könyvhét szerkesztôsége napi munkája során érzékelte
azt, hogy mennyire hiányzik házi könyvtára polcáról egy olyan
kiadvány, amelybôl a legalapvetôbb személyes tudnivalókat lehetne megismerni a magyar könyvszakma szereplôirôl.
Emiatt a Könyvhét szerkesztôsége, és kiadója a Kiss József
Könyvkiadó elhatározta a

KI KICSODA A MAGYAR
KÖNYVSZAKMÁBAN
címû, megítélése szerint hiánypótló könyvszakmai kézikönyv
kiadását. Könyvtörténeti ismereteink szerint a magyar könyvszakmáról ilyen típusú adattár sohasem jelent meg, ebbôl is következik annak felismerése, hogy a feladat hatalmas, ám – úgy
gondoljuk – elvégezhetô, természetesen a magyar kulturális
élet és könyvszakma minden értelemben vett támogatására a
szerkesztôség és kiadója rászorul.
Adatgyûjtô kérdôíveink postázását a magyar könyvszakma
szereplôi számára a közeljövôben megkezdjük, ezúton is tisztelettel kérjük adatgyûjtô kérdôíveink címzettjeit, fogadják
„könyvszakmai barátsággal” kérdôívünket, és támogatásuk
egyik jeleként küldjék vissza címünkre.
Tisztelettel: a Könyvhét szerkesztôsége

Oxford University Press
New Headway Beginner angol–magyar szójegyzék
New Headway Elementary angol–magyar szójegyzék
New Headway Pre-Intermediate angol–magyar szójegyzék
New Headway Intermediate angol–magyar szójegyzék

249 Ft
379 Ft
379 Ft
379 Ft

Librotrade Kft
Farkas Zsuzsanna: Angol nyelv az idegenforgalomban,
a vendéglátásban, a szállodaiparban (3. kiadás)
Orosz alapfokú nyelvkönyv (4. kiadás)

2205 Ft
2405 Ft

B&T Bt.
Test Fighter
(tesztkönyv a BME középfokú írásbeli nyelvvizsgára)

1867 Ft

Szerzôi kiadás
Czifra Éva: Három hónap alatt középfokú

2200 Ft

OLKA
Olaszy Kamilla: Szócsaládok–Wortfamilien I. A–J

2500 Ft

Angol nyelvû irodalom
Frazier,Charles: Cold Mountain (film tie-in)
O’Brian,Patrick: Master And Commmander (film-tie-in)
O’Brian,Patrick: The Far Side of The World (film-tie-in)

2602 Ft
2704 Ft
2704 Ft

A Fókusz Könyváruház sikerlistája

Libri sikerlista

2004. január

2004. január 23. – február 5.

Szépirodalom:

A Libri üzlethálózatban regisztrált vásárlások számítógépes összesítése alapján

SZÉPIRODALOM

ISMERETTERJESZTÔ

GYERMEK, IFJÚSÁGI

1. Karinthy Márton:
Ördöggörcs 1–2.
Ulpius-Ház
Könyvkiadó

1. Felsôoktatási
Felvételi Tájékoztató
Országos
Felsôoktatási
és Felvételi Iroda

1. Rowling, J. K.:
Harry Potter I–V.
Animus Kiadó

2. García Marquez,
Gabriel:
Azért élek, hogy
elmeséljem az életemet
Magvetô Könyvkiadó

2. Atkins, Robert, C. Dr.:
Dacolj a koroddal!
Maecenas Könyvek

2. Keresd meg! Hová
bújnak a kiskacsák?
Fröhlich és Társai
Kiadó

3. Burrell, Paul:
Királyi szolgálat
Jokerex Bt.

3. Micimackó
foglalkoztató
Egmont-Hungary Kft.

4. Bassham, Gregory
– Bronson, Eric:
A Gyûrûk Ura
filozófiája
Bestline Kiadó

4. Marék Veronika:
Kippkopp gyerekei
Ceruza Kiadó

3. Réz András:
Válogatott
szorongásaim
Ulpius-Ház
Könyvkiadó
4. Cook, Robin:
Szélütés
I.P.C. Könyvek

5. Stahl Judit:
Gyorsan,
valami finomat!
Park Könyvkiadó

5. Mayle,Peter:
Egy év Provence-ban
Ulpius-Ház
Könyvkiadó

6. Váncsa István:
Váncsa István
Szakácskönyve
Vince Kiadó

6. Harris Joanne:
Ötnegyed narancs
Ulpius-Ház
Könyvkiadó
7. Márai Sándor:
A gyertyák csonkig
égnek
Helikon Kiadó

7. Lenkei Gábor Dr.:
Cenzúrázott egészség
Free Choice Kiadó
8. Stahl Judit:
Enni jó!
Park Könyvkiadó

8. Mayes, Frances
Napsütötte Toszkána
Tericum Kiadó
9. Popper Péter:
Ôk – Én vagyok
Saxum Kiadó
10. Szabó Magda:
A szemlélôk
Európa Könyvkiadó

9. Havas Henrik:
Vesztô hely
Alexandra Kiadó
10. Schäffer Erzsébet:
Egyszer volt
Sanoma Budapest
Kiadó

1. García Marquez, Gabriel:
Azért élek, hogy elmeséljem az életemet
Magvetô Kiadó
2. Kertész Imre: Sorstalanság
Magvetô Kiadó
3. Karinthy Márton: Ördöggörcs 1–2.
Ulpius-Ház Kiadó
4. Kosztolányi Dezsôné Harmos Ilona:
Burokban születtem
Noran Könyvkiadó
5. Moldova György: A tékozló koldus 1. A mentôk csillaga
Riport az egészségügyrôl
Urbis Könyvkiadó
6. Márai Sándor: Füves könyv
Helikon Kiadó
7. Coelho, Paulo:
A Piedra folyó partján ültem, és sírtam Athenaeum 2000 Kiadó
8. Márai Sándor:
Eszter hagyatéka és három kisregény
Helikon Kiadó
9. Kertész Imre: Felszámolás
Magvetô Kiadó
10. Esterházy Péter: A szavak csodálatos életébôl Magvetô Kiadó

Ismeretterjesztô:
1.
2.
3.
4.

5. Móra Ferenc:
Kincskeresô kisködmön
Móra Ferenc
Könyvkiadó

5.
6.

6. Brezina, Thomas:
A titokzatos hódoló
Deák és Társa Kiadó

7.
8.

7. Bálint Ágnes:
Mazsola és Tádé
Holnap Kiadó

9.
10.

8. Nöstlinger,
Christine:
Gréti története
Animus Kiadó

Felsôoktatási felvételi tájékoztató 2004
OM-OFFI
Atkins, Robert C. Dr.: Dacolj a koroddal Maecenas Könyvkiadó
Váncsa István: Szakácskönyve Ezeregy recept
Vince Kiadó
Csernus Imre–Dobai Benedek–Tárnok Alfonz:
Drogma
Mono Kft. – Konkrét Könyvek Kft.
Hamvas Béla: Az ôsök nagy csarnoka I–II.
Medio Kiadó
Müller Péter: Titkos tanítások
Alapkérdések – Végsô válaszok
Jonathan Miller Kft.
Czeizel Endre Dr.: A magyarság genetikája
Galenus Kiadó
Markó Imre: PC hardver konfigurálás
és installálás
LSI Informatikai Oktatóközpont
Bassham, Gregory–Bronson, Eric:
A Gyûrûk Ura filozófiája
Édesvíz Kiadó Bestline
Oláh Attila–Bugán Antal szerk.: Fejezetek a pszichológia
alapterületeibôl
ELTE Eötvös Kiadó

Ifjúsági és gyermek:
1. Varró Dániel: Túl a Maszat-hegyen

9. Szabó Magda:
Bárány Boldizsár
– Szigetkék
– Tündér Lala
Európa Könyvkiadó

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

10. Marék Veronika:
Kippkopp és Tipptopp
Ceruza Kiadó

„A legjellemzôbb kijelentést Liszt Ferencrôl alighanem
Bartók Bélának köszönhetjük: Liszt mûve épp azzal,
hogy lezáratlan, hogy a benne felvetett újszerû lehetôségeket nem meríti ki mindennél jobban, ösztönözte és
gazdagította az új mûvésznemzedék, és így éppen
Bartók fantáziáját is.”

Muhi Andris és a pacák birodalma
Magvetô Kiadó
Gáspár Ferenc: A sárkány pallosa
Coldwell Kiadó
Rowling, J. K.: Harry Potter és a Fônix Rendje Animus Kiadó
Rowling, J. K.: Harry Potter és a Tûz Serlege
Animus Kiadó
Böszörményi Gyula: Gergô és az álomfogók Magyar Könyvklub
Janikovszky Éva: Aranyesô
Móra Ferenc Könyvkiadó
Marék Veronika: Kippkopp és a hónapok
Ceruza Kiadó
Varga Katalin: Gôgös Gúnár Gedeon Móra Ferenc Könyvkiadó
Rowling, J. K.: Harry Potter és a Bölcsek Köve Animus Kiadó
Tamási Áron: Ábel
Ciceró Kiadó

A jubileumi, 75. Ünnepi Könyvhét listájára
2004. február 25-ig
javasolhatják a kiadók könyveiket.
A tudnivalókról és a könyvheti szabályzatról
tájékozódhatnak
a www.mkke.hu honlapon
(Programok/ Aktualitások/ Ünnepi Könyvhét).

Szabolcsi Bence válogatott írásai
szerk. Wilheim András

5600 Ft, a kiadóban 15% kedvezménnyel.
Typotex Kiadó 1024 Budapest, Retek u. 33–35.
Telefon/fax: 316-3759, www.typotex.hu

Minden könyv egy helyen!

Könyvet keres

TANKÖNYVCENTRUM

Fekete István (1900–1970) író készülô bibliográ-

a Kódex Könyváruházban

fiájához keresem megvételre az 1937–1955 között

Budapest V., Honvéd u. 5. (A Parlamenttôl egy percre.)
Telefon: 331-0126, 331-0127
Az általános és középiskolai tankönyvek közel teljes
választékával várjuk kedves vásárlóinkat.
Minden könyvet egy helyrôl!

megjelent könyveit. A fenti idôszakban az összes
kiadás érdekel, köztük a Zsellérek 1–7. és a Csi 1–6.
kiadású kötetei is. Telefon: 83/316-600.
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SZEMMAGASSÁGBAN

Kerti asztal
félcédulái
■ Gyerekkoromban, G.-n nagy eseménynek
számított a családi fényképnézés. Nem is került rá sor, csak két-három évente. Kevéssé díszes dobozokból bújtak elô a kártyaként viselkedô, kemény fotográfiák. Nagyapám kevergette is ôket; néhányhoz sosem akart kommentárt fûzni, emlékezést illeszteni. A lugasban ültünk, tépkedtük és eszegettük a vadsóskának nevezett, fanyar zöld leveleket. A magas
deszkaasztal, egész napi gombfoci-terepünk
hatalmas, fényképekkel kirakott térképpé változott ezekre az alkonyatokra. A fényírdákban
készült régi felvételek azóta is izgatnak, rengeteget be is kereteztettem a maradékból, olyat
is, amelyen egyik barna alakot sem ismerem
föl, nem tudom megnevezni.
A Mai Manó fotográfiái címû albumot, az Ab
Ovo Kiadó és a Magyar Fotográfiai Múzeum újdonságát lapozgatva ugyancsak ez a szenvedély kapott el. Nádas Péter írta a bevezetést:
maga is rengeteget fotografál, jelentetett meg
„fénykép-könyveket”, Évkönyvének prózáját
saját képei kísérték (az egyiken, szinte „pilinszkysen”, kerti szék, asztal, „kinnfeledt nyugágy”). Mély empátiával szól arról, hogy „a
megörökített személyek pszichikus realitása és
az egész mûtermi fényképezkedés rég halott”… Nem tudom eldönteni, Mai Manó a
legjobb volt-e céhének 1890 körüli nagy mezônyében, vagy e beállított és kulisszás felvételek
az idô új rétegezôdései, a változó ízlés, a nosztalgia (a technikai tökéletesedés és tomboló kiszínesedés) folytán mutatkoznak kiválónak.
Szinte mindegy, hogy egy képen Szerb Antal
atyját lehet azonosítani, a legtöbbön viszont
messziek, idegenek az arcok. Mégis mintha
„helyet cserélhetne”, akit néznek és aki néz; s
Kossuth Lajos 1894-es temetése – ma van.
A remek Mai-tanulmány szakszövegét Kincses Károlynak köszönhetjük. Szavai legalább
annyira szólnak az egykori formájába úgy-ahogy visszaépülô budapesti Mai Manó-házért,
mint amennyire egy legendás fotográfusról,
közéleti elkötelezettségû szakmaszervezôrôl
szólnak.
Impozáns kiadvány a Nyárdélutáni Hold Rómában (Stádium). Megjelölése szerint: Versek
és Gí fotói Itáliáról. Gí: Lôkös Margit, Kárpáti
Kamil felesége. A versek tekintélyes – és itt legautentikusabban megszólaló – része Kárpáti
Kamil tollából való. Ô a híd-ember: rajta kívül
tíz klasszikusunk olaszhoni költeményeit olvassuk, illetve öt olyan fiatalét, akik a Stádium
mûhelyéhez kötôdnek.
Az itáliai élményidézés (összességében: három életesztendô!) képei nem illuzionálják a
fotózás hôskorát. Közelebbi múltját sem. E
mûvek – mûvek valóban – a maguk idejébôl, a
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20. század utolsó harmada tájékáról elevenednek meg (egy-egy felvételen az alkotó és költôtársa is). A kötetben (melyet a „titokzatos” Katia Berlanda szerkesztett) Gí ihletett eligazításai
történelmi és személyes kapukat is megnyitnak. Szembeszökô, hogy a fôleg város- és szobormû-ábrázolásokon az árnyék az uralkodó
elem. Ami jelenvaló, az is múltában, tûntében
él. A szükségképp kontrasztos színkezelés egyben tartózkodó, bölcselô is. A képek ujjongásra és alázatra is készek. Kárpáti Kamil e helyt
csak töredékesen álló, ám monumentálisan ható „olaszvers”-korpusza a himnizáló hangtól a
groteszkumig táncoltatja a kavalkádot. Babits,
Illyés (és a Kháron ladikja hullámverésében az
itt nem szereplô Tandori „válaszverse” is), Márai, Jékely s mások, ne tagadjuk, mellékfigurák
a domináns alkotókettôshöz képest – viszont a
kötetkompozíció, a városról városra, tájról tájra, hangulatról hangulatra járás erôsen kedvez
a ciklusokban természetesebben, otthonosabban, ismerôsebben szerepeltetett fiataloknak.
Közülük nem egynek mostanában adta ki bemutatkozó gyûjteményét a Stádium. Follinus
Annáét is, Nélkülem élek címmel. A tizenkilenc
éves szerzô még gimnazista. Önképére, érettségére rávall Átmegyek címû négysorosa: „Hosszú
évek óta, / mikor gyermeknek látszom, / csak
játszom, / hogy még az vagyok”. Az önmeghatározás, az énkeresés, a vitázó vállalás érdekesszép dokumentuma, hogy a költô e lapokon
„verset vált” a nála kissé idôsebb, szintén Stádium-köri Nagy Cilivel.
A pályakezdés jellegzetes mûcímei: A visszaidézett gyerekkor; Álmodlak; Öröm; Magam társa;
Egyedüllét. A tárgyban fokozott érzékenység, a
tárgykezelésben a cizellálás (különösen az idômértékes fuvallatok) iránti késztetés tûnik fel.
A világba és a világmûvészetbe való utazás
elônyösen tágítja a kissé zárt és szokványos
terrénumot, amelynek mély bánatát az édesapa-gyászoló Átlényegülsz értem sorozat osztja
meg az olvasóval.
Kárpáti Kamil – egy Rátkay Endre-festményrészlet szuggesztív borítójával – kecses novelláskötetet is kiadott a minap a Stádiumnál: Életem legnagyobb szarvasbogara. Az idôütköztetô,
tartózkodóan vallomásos, lendületesen fikciós
történetek úgy tartoznak egybe, mint a trikolór
három színe: a ráérzés varrja össze ôket egy
szövetté. A középre helyezett címadó mû
nagyszabású lélektani analízis a hivatását, úgymond, nem szeretô öreg tanárról; a nyitó Próbaakasztás címével is kivallja fekete historikusságát; az Ötvenhét hét – a szám-szókapcsolatot
megfejtve – a legközelebb merészkedik a mindhárom textusban sündörgô, de méltósággal kikosarazott kérôhöz: a halálhoz.
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Medúza-mondatok úsznak a három írás tükrében. Ki kell emelje ôket a szem a nemes áttetszôségbôl. „Mikor az ember élete már ráfér
egy kerti asztalra”: mintha ebben a (nyelvileg
tökéletesen megragadott) pillanatban peregnének le azok a megszaggatott, értelmezett, hûvös lírával csipkézett eseménysorok, melyek
epikai fordulatokban sem szûkölködnek, noha
a jellemrajz sokkal fontosabb a sodrásnál.
Tematikusan nincs különösebb kapcsolódás
e novellahármas és Gí vershívó fényképkönyve között, azonban érdemes a két kötetet felváltva birtokba venni: Itáliának a vele virtuálisan egyidejû tegnapi-mai Magyarországhoz is
van szava, tere, színe, távlata.
Hárs Ernô válogatott mûfordításainak II. tomuszát Árnyak a barlang falán címmel adta
közre (Eötvös József Könyvkiadó), s ezzel még
markánsabbá vált napjaink egyik legnagyobb
szabású költészettolmácsoló oeuvre-je. A mûfordításelméleti és önéletrajzi vonatkozású
Utószó jó kalauz e sûrûn nyomtatott háromszázötven nagy oldalhoz. Egyik-másik „befogadott” költemény magyar sorait még bizonyára lehetne csiszolni, de összességében a Szabó
Lôrinc-i fordításeszmény diadala ez a foglalat
(hasonló címû, 1983-ban publikált elôzményével, valamint Hárs Ernô önálló könyvekben fényeskedô hatalmas vállalkozásaival együtt).
A csemegézô versbarát kontinensek lírája
szerint haladhat. A régi és az új egyensúlyát élvezve talán elôször szembesülhet a költô
Friedrich Dürrenmatt-tal; ámulhat Ibéria eddig kevéssé ismert poétáinak termésén; valószínûleg „pionírként” tehet nagyobb utat a
költészet Afrikájában.
Nagyszerûen kamatozhat az összevetô olvasási szisztéma, mivel a fáradhatatlan Hárs Ernô sokszor lefordított remekeknek is új arcot
ad. Nála Paul Verlaine Chanson d’automne-ja:
Ôszi dal, s így kezdôdik: „Mély, zokogó / hegedüszó / kel az ôszben, / szívemre bú / száll
szomorú / dala közben”. Johann Wolfgang
Goethétôl a Wanderers Nachtlied is változott
sötét ragyogással költözik a Vándor éji dala alaposan megrakott magyar tárlójába.
Ki ne választana kedvenc verseket a fordító, a
tevékenységét szakmai és erkölcsi küldetésként
felfogó, maximalista Hárs Ernô kincsestárából?
Magam a kevés orosz és a sok olasz poéta között
hintázom, vélve, e szövegek esetében az eredeti
híján is jobban belelátok a mûfordítói mûhely
nehézségeibe és bravúrjaiba. Amely szerzôkrôl
van az itthoni lexikonokba, irodalomtörténetekbe nyomtatott fénykép, azoknak fizimiskáját
„hozzánézem” a fordításokhoz. Ez a „portré-játék” ugyan lelassítja – ám jótékonyan tovább
mélyíti, lélekutazássá avatja a „barlangi” sétát.

Falcsik Mari
Sanzon nehéz idôkben
versek

„bár mint az öngyilkos cseléd a gangról
hozzád ki mernék lépni önmagamból”
Magvetô Kiadó
Az Év Kiadója
www.magveto.hu

Korlátozott
számban
ismét kapható!

Megvásárolható
a Libri Kft.,
a Líra és Lant
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Az elégedetlenség

a Magyar

könyvébôl
Összegyûjtött írások

Könyvklub Rt.
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302 oldal, kötve 1200 Ft
Megrendelhetô a szerkesztôségben:
1114 Budapest, Hamzsabégi út 31. Telefon/fax: 466-0703
A megrendeléseket postán, utánvéttel teljesítjük,
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boltjaiban.
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KOLOFON

Magvetô Kiadó

Morcsányi Gézával
beszélget

Nádor Tamás

Jövôre lesz ötvenesztendôs a kiadó, de negyvenkilenc év is jelzi:
a megmaradók és rugalmasan változók egyikének van mire
visszatekintenie. Históriájának java vállalható, sajátos a közelmúltja, érdekes a jelene. S jelzôk helyett a tények: 1993 decemberében alakult át káeftévé, most egy cégcsoport markáns egyede.
Jórészt hazai kortársaink színe-javát adja ki, és vonzáskörébe illô külföldieket. S valóban „magvetô” módon: mind szellemében,
mind konkrét kínálatában. Bízva abban, hogy amit elvet, az
megfogan. Kevésbé patetikusan: aki kitûnô szerzôket választ,
joggal várhat érzékeny-értô olvasókat.
■ – Jászai-díjas, tevékeny színházi emberbôl,
Gogol, Csehov, vagy a „dühöngô” Storey fordítójából miképp lett a Magvetô (és újabban az
Athenaeum) nem kis részt papírmunkával, filológiai feladatokkal is elhalmozott igazgatója?
– Viszonylag késôn, egyetemistaként
váltam valóban olvasóvá. Ez vezetett a
színházi világba. Késôbb szerkesztôi, kiadói gyakorlatot is szereztem. Végül, amikor 1995-ben a Magvetô igazgatót keresett, engem választottak. Talán mégsem
kezdtem itt hályogkovácsként, hiszen addigra számos magyar írókortársunk gondolatvilága, értékrendje, írásmódja beépült az életembe. Bodor Ádám, Esterházy Péter, Kertész Imre, Nádas Péter, Oravecz Imre, Orbán Ottó, Tandori Dezsô és
mások prózája, költészete árnyalta, nemegyszer meghatározta szemléletemet.
– A privatizáció szónak nemcsak alliterációs,
hanem nagyon is valóságos társa a piac. Ilyen
szorító s egyszersmind ösztönzô közegben miképp illeszthetett minôségigényt a realitásokhoz?
– A világ s közvetlen környezetünk persze nem kedvezett a színvonalôrzésnek.
De pánikra sem volt ok: nem folyt
„összeesküvés” a kortárs magyar irodalom ellen. Élhettünk a Magvetô nevének
presztízsével, követhetô hagyományaival, azzal a kapcsolatrendszerrel, amelyet
elôdeink a szerzôkkel kialakítottak. Meg
kellett tanulnunk alkalmazkodni, de
fennmaradásunkban is fôszerepük volt
azon íróknak, akiket szerencsés pillanatban publikálhattunk. Például Esterházy
Egy nô címû könyvét, vagy éppen García
Márquez A szerelemrôl és más démonokról címû kötetét. Késôbb pedig Závada Pál könyve, a Jadviga párnája fogyott
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nagy példányszámban, és persze, megint
csak Esterházy Péter Harmonia Caelestise. E példák is jelzik: nem kellett minôségengedményt tennünk. Borúlátók jóslatai ellenére nem annyira szûk azok köre, akik igényesen érdeklôdnek kortársaink iránt. És adott esetben azok is hozzájuk méltó olvasókra találtak, akik nem
iratkoztak föl a bestseller-listára, de fontos alkotóelemei lettek azon épületnek,
amelyet mostanra sikerült felhúznunk.
Orbán Ottóra gondolok, Tandorira, Parti Nagy Lajosra, Bodor Ádámra, vagy
mondjuk Tar Sándorra, Nádasdy Ádámra, Krasznahorkai Lászlóra. Elnézést
azoktól, akiket nem említettem.
– Gondolkodását meghatározó szellemiségként hozta szóba Kertész Imrét. A kiadó nem
várt a Nobel-díjig, már korábban emblematikus szerzôi között tartotta számon. Miféle ízlés, megérzés, piacismeret vezérelte-vezérli önöket választásaikban?
– Kertész visszafogottságában is megrázó humanizmusát, halálközeli életigenlô
humorát, szelíd erejét minden emberi
ember megrendülten érzékelheti... Kis
csapat különben a miénk, s a tulajdonosok a mai, a korábbiaktól gyökeresen eltérô piaci, szakmai feltételek közepette, ebben a tágas cégcsoportban is bizalmat elôlegeznek, szabad kezet adtak és adnak nekünk. Ez bátorított bennünket. Nem a
„támogassatok, hogy haladhassunk” elv
jegyében mûködünk, hanem úgy próbálunk dolgozni, hogy az eredmény igazoljon bennünket. S ha nem volt is könnyû
dolgunk, úgy alakult, hogy az írók – köztük számos Kossuth-díjas és megannyi
más hivatalos, kritikai és közönségelisme-
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rés birtokosa – egymást vonzották a kiadóhoz, s így hitelesítették munkánkat.
Nem egyedüli mérce persze a példányszám, de azt azért jelzi: értéket sikerült a
kereslethez társítanunk. Csak néhány példa: Esterházy Harmonia Caelestise meghaladta a 80, Javított kiadása a 40, Závada Jadviga párnája a 70 ezres példányszámot, Kertész Sorstalansága pedig 300
ezernél is több példányban kelt el. S hogy
külföldi szerzôt is említsek: García Márquez könyvei 10-15 ezer példányban
fogynak. Nem kevésbé büszkén említem
azonban, hogy a nemrég feltûnt, kivételes
tehetségû Varró Dániel verseskötetére 6
ezren voltak kíváncsiak.
– Szilágyi István balladisztikus tényregényét
(Kô hull apadó kútba) éppúgy kiadták, mint a
Petri György-, illetve Orbán Ottó-összest, vagy
éppen Kovács András Ferenc Fattyúdalok címû, „líraközi csavargásait”. Szerb Antal köteteit ugyanúgy, mint Csáth Gézáéit vagy
Szentkuthy Miklóséit. Mitôl „magvetôs” egyegy életmû vagy egyedi kötet?
– Említhette volna Rakovszky Zsuzsa A
kígyó árnyéka címû regényét is, amely Az
év regénye volt, Magyar Irodalmi Díjat
nyert 2002-ben. „Magvetôs” könyvek volnának? Ha az olvasó így érzi, az persze elismerés a kiadónak, ám még sincs a kiadványainkat akár tartalmi, akár stiláris, akár
egyéb módon meghatározó, kijelölô, elkülönítô vagy éppen egybefogó definíciónk. Ami egyszersmind azt is jelzi: ilyen,
olyan és amolyan könyveket publikálunk
a szerzôkkel és láthatólag az olvasókkal
egyetértésben. Az írókkal akként, hogy olvassuk ôket, hogy kiadónkban otthonra,
igazi munkatársakra találnak, hogy egyébként is barátságban élünk velük. Úgy is,
hogy mûveiket gondozzuk, s úgy is, hogy
ôk ajánlanak esetleg még ismeretlen új
szerzôket. És persze figyelemmel kísérjük
könyveink utóéletét. Magyar klasszikusokat, illetve külföldi kortársakat pedig hagyományos szerzôink közül válogatunk.
Sokfélét, hiszen az igazi literatúrának is
megszámlálhatatlan arca van. Ha idôben
felismerjük, amit föl kell ismernünk, s azt
jókor közreadjuk, a siker nem különös érdem. Ez a dolgunk, akár elfogadott, egyetemes értéket közlünk, akár ha írók debütálnak nálunk. „Jót s jól” ígérô könyvet kínálunk az olvasónak, valóban a magvetésnek talán kissé emelkedett szándékával,
de úgy is, akár a régi szántóvetôk: puszta
kézzel. Tapintható, lapozható köteteket
az információs társadalomban.

MEGJELENT KÖNYVEK
2004. JANUÁR 23. – FEBRUÁR 5.
Az összeállítás a Könyvtárellátó Közhasznú Társaság információs rendszere alapján
készült. A felsorolt könyveket a Könyvtárellátó már felajánlotta megvásárlásra a
könyvtáraknak, ill. megrendelhetôk a társaság home lapján (www.kello.hu).

XII. kerület [Kart. dok.]. Várostérkép: Stadtplan: city map: plan de ville: pianta della cittá: közintézmények, közlekedés, szolgáltatások, címjegyzék. 1:10 000. Topo-Press.
(Budapesti kerülettérkép – sorozat) 192 Ft

A
Állatmesék. Válogatás Benedek Elek, La
Fontaine és a Grimm fivérek legismertebb
meséibôl. Puedlo. Fûzött: 400 Ft
Álló- és mozgóképek. Vázlat az erdélyi fônemességrôl: visszaemlékezések, feljegyzések, beszélgetések, tanulmányok. KompPress. Kötött: 7500 Ft
Altman, John: Titkos formula. General Press.
(Világsikerek) Kötött: 1500 Ft
Altmann-Brewe, Jutta: Amalgám, az idôzített
bomba. Mérték K. (Élet, mód, egészség)
Fûzött: 1499 Ft
Ancsel Éva: Ancsel Éva összes bekezdése.
2. kiad., Kossuth. Kötött: 1900 Ft
Andersen, Hans Christian: A kis hableány.
Válogatott Andersen mesék. Puedlo. Fûzött: 400 Ft
Angol – magyar kéziszótár. Tárogató. (Tárogató könyvek) Kötött: 3200 Ft a Magyar –
angol kéziszótárral együtt.
Antal István: Gömbös Gyula hatalomra kerülése és kormányzása, 1932–1936. Antal
István sajtófônök emlékiratai. Új Palatinus.
(Korok és dokumentumok) Kötött: 2900 Ft
Antall Péter: Egyiptom: változó fényben. Alexandra. Kötött: 5990 Ft
Antol, Marie Nadine: Gyógyító teák. Milyen
teát válasszunk egészségünk érdekében?
Édesvíz. Fûzött: 2490 Ft
Anyanyelv gyakorló alsósoknak [elektronikus
dok.]. 36 témakör gyakorlása: mondatfajták, szófajok, mondatrészek. Szöveg és képek. Marconi Kft. (CD iskola: mókus CD)
Mûanyag tokban: 2990 Ft
A Rákóczi-család a Sárospataki Református
Kollégiumban ôrzött dokumentumok tükrében. 2. bôv. és átd. kiad., Sárospataki Ref.
Koll. Tud. Gyûjt. (Acta Patakina 14.) Kötött:
5000 Ft
Atkins, Robert C. – Buff, Sheila: Dacolj a koroddal! Dr. Atkins élethosszabbító programja. Maecenas/Lap-ics. Fûzött: 1599 Ft
Atlasz. 7. Akupunktúra. 361 akupunktúrás kezelés, 135 színes oldal. Váltl. utánny. Kötött: 3980 Ft
A történelem árnya. Ludassy Máriának 60.
születésnapjára. Jószöveg Mûhely. (Jószöveg könyvek) Fûzött: 1490 Ft
A történelemtanítás gyakorlata. Tantárgy-pedagógiai tankönyv. 2. átd. kiad., Nemz.
Tankvk. Fûzött: 3640 Ft
Az Egyenlítôtôl a Sarkvidékig. Graph-Art. Kötött: 2225 Ft
Az Európai Unió adójoga. Osiris. (Osiris tan-

könyvek) Kötött: 4200 Ft
Az integrációtól a narrációig. A felvilágosodás
dialektikájának recepciója. Áron K. Fûzött:
2280 Ft
Az új adójog magyarázata, 2004. Az adózás
rendje, az általános forgalmi adó, a társasági adó, a személyi jövedelemadó, az
egyszerûsített vállalkozói adó (eva). HVGORAC. Fûzött: 7990 Ft
Az újságíró. Magyar írók novellái. Noran.
(Novella) Kötött: 2990 Ft

B
Baka András tréfás beszédei. Moldvai csángómagyar népmesék. Kriterion. Kötött:
2900 Ft
Bakó Krisztina – Cresswell, Ray: Állatmamák és gyerekeik. Egmont Pestalozzi. Kötött: 290 Ft
Bakó Krisztina – Cresswell, Ray: Cicák és
más háziállatok. Egmont Pestalozzi. Kötött:
290 Ft
Bakó Krisztina – Cresswell, Ray: Fiatal állatok. Egmont Pestalozzi. Kötött: 290 Ft
Bakó Krisztina – Cresswell, Ray: Ismerôs háziállatok. Egmont Pestalozzi. Kötött: 290 Ft
Bakó Krisztina – Cresswell, Ray: Kedvenc
állataim. Egmont Pestalozzi. Kötött: 290 Ft
Baktay Ervin: Indiai regék és mondák. 7. kiad., Móra. Kötött: 1480 Ft
Ballai László: A kitagadott. Mágus. Fûzött:
1600 Ft
Balzac, Honoré de: Kurtizánok tündöklése és
nyomorúsága. Kriterion. (Horizont könyvek) Kötött: 3700 Ft
Bancsi Péter: Nagy Audi könyv. Nagykönyv
K. (Nagy képes autótörténelem sorozat)
Kötött: 6900 Ft
Bán Imre: Apáczai Csere János. V. Molnár
László bibliográfiájával és Bitskey István tanulmányával. Akad. K. Kötött: 3490 Ft
Bános Tibor: Kabos Gyula. 3. utánny., Athenaeum 2000. Fûzött: 1690 Ft
Bános Tibor: Kiss Manyi. Athenaeum 2000.
Fûzött: 1690 Ft
Bartlett, Sarah: Szerelmi horoszkóp 2004.
[Elôrejelzés hónapról hónapra]: [melyik
jegy illik hozzánk és melyikkel adódhatnak
problémák, akár az ágyban, akár azon kívül?]. BestLine. Fûzött: 2190 Ft
Bassham, Gregory – Bronson, Eric: A Gyûrûk Ura filozófiája. BestLine. (Cinema) Fûzött: 2290 Ft
Bean, Anita: Modern sporttáplálkozás. [Helyes étrenddel, fitten]: [étrendkalauz a tökéletes eredmény eléréséhez]. Gold Book.
(Útmutató a jó kondícióhoz) Fûzött: 1598 Ft
Benbassa, Esther – Rodrigue, Aron: A szefárd zsidók története. Toledótól Szalonikiig.
Osiris. Fûzött: 2980 Ft
Benedek Elek: Az égig érô fa. Benedek Elek
székely népmesegyûjteménye. Kriterion.
Kötött: 2750 Ft
Benedek Elek: Világszép nádszál kisasszony.
Válogatott mesék. Puedlo. Fûzött: 400 Ft
Benyák Ferenc – Benyák Zoltán: A bor mint
nemzeti jelkép. Hermész Kör. Kötött: 2800 Ft
Bergyajev, Nyikolaj Alekszandrovics: Önmegismerés. Európa. Kötött: 2500 Ft
Bezdekné Reisenbach Sarolta: Ruttka tizenegy meséje. BioTer. Fûzött: 1750 Ft

Bierce, Ambrose Gwinett: Ördögi kislexikon.
Eri. Kötött: 5250 Ft
Bíró József: Trakta. (- mini-prózák -). Hungarovox. Fûzött: 1000 Ft
Bitó János: Lakóházak tervezése. B+V K. Kötött: 4980 Ft
Bódi György – Jung Adrienn – Lakrovits Elvíra: Civil partnerség. KJK-Kerszöv. (Nonprofit segédkönyvek 5.) Fûzött: 4830 Ft
Bodnár Péterné: Babakonyha. Lícium-art.
Fûzött: 569 Ft
Boldog szülinapot! Alexandra. Kötött: 1199 Ft
Bonomi Nóra Katalin: Ügyészi tevékenység a
környezetvédelemben. KJK-Kerszöv. (Környezetvédelmi kiskönyvtár 13.) Fûzött:
4410 Ft
Borbás Mária – Rákay Philip: Ketten. Wieber
& Wieber. Kötött: 3800 Ft
Borsa Gedeon: Kalauz a régi nyomtatványokhoz. A régi nyomtatványok fogalma, anyaga, mérete és terjedelme. Könyvtári Int.
(Továbbképzés felsôfokon) Fûzött: 1334 Ft
Boruzs János – Boruzsné Jacsmenik Erika:
Nagy játékkönyv. Kheiron '97. Kötött: 1750 Ft
Bowyer, Chaz: Légi háború Európában,
1939-1945. Hajja. (20. századi hadtörténet)
Kötött: 2499 Ft
Brant, Sebastian: A bolondok hajója. Harmadik
tized. Borda Antikvárium. Fûzött: 3800 Ft
Bréhier, Louis: A bizánci birodalom intézményei. Bizantinológiai Intézeti Alapítvány.
(Varia Byzantina 7.) Fûzött: 4095 Ft
Brezina, Thomas: Nyár, tesók, zûrzavar....
Egmont-Hungary. (Fiúk kizárva!) Kötött:
1499 Ft
Budapest egy napja. Szabadtéri fotókiállítás:
Millenáris 2003. 07.23-09.25. Mágus Design. Fûzött: 2280 Ft
Budapest X. kerület [Kart. dok.]. Várostérkép:
Stadtplan: city map: plan de ville: pianta
della cittá: közintézmények, közlekedés,
szolgáltatások, cégjegyzék. 1:10 000.
Topo-Press. (Budapesti kerülettérkép
– sorozat) 192 Ft
Bura László: A második évszázad, 1904–
2004. A Szatmári Római Katolikus Egyházmegye kislexikona. Státus. Fûzött: 1600 Ft
Burrell, Paul: Királyi szolgálat. Jokerex. Kötött: 2490 Ft

C
Cameron, Julia: A mûvész útja. Szellemi ösvény kreativitásunk eléréséhez. Édesvíz.
Fûzött: 2190 Ft
Chumbley, Jane: A szoptatás. Az anyatejtôl a
cumisüvegig. Alexandra. (A szülôk iskolája)
Fûzött: 1499 Ft
Claus, Hugo: Mendemondák. Európa. Kötött:
1600 Ft
Cook, Robin: Szélütés. I.P.C. Kv. (I.P.C. könyvek) Fûzött: 1400 Ft
Courths-Mahler, Hedwig: Felicitas két szerelme. EX-BB K. (Hedwig Courths-Mahler
felejthetetlen szerelmes regényei) Fûzött:
749 Ft
Cramm, Dagmar von: Fôzzünk a babának!
[Minden amit a legkisebbek táplálásáról
tudni kell – elméletben és gyakorlatban].
Holló. (Könnyen, gyorsan, finomat) Fûzött:
950 Ft
Crummenerl, Rainer: Az idôjárás. Tessloff és

Babilon. (Mi micsoda 80.) Kötött: 2100 Ft

Cs
Csôke Lajos – Garamhegyi Gábor: A számítógép-programozás logikai alapjai. Algoritmusok és elemi adatszerkezetek. Nemz.
Tankvk. Fûzött: 2494 Ft
Csutora Mária – Kerekes Sándor: A környezetbarát vállalatirányítás eszközei. KJKKerszöv. Fûzött: 4410 Ft

D
Dahlke, Rüdiger: A lélek nyelve: a betegség.
A kórképek értelmezése és a betegség adta esély. 3. kiad., M. Kvklub. Kötött: 1390 Ft
Dalos Anna: Kadosa Pál. Mágus. (Magyar zeneszerzôk 26.) Fûzött: 580 Ft
Deák Ferenc emlékezete. Akad. K. Kötött:
2450 Ft
Deary, Terry – Hepplewhite, Peter: Õrült
egyiptomiak. 3. kiad., Egmont-Hungary.
(Rrrettentô töri) Fûzött: 749 Ft
Deary, Terry: Ütôdött görögök. 3. kiad., EgmontHungary. (Rrrettentô töri) Fûzött: 749 Ft
Dénes Tamás, T.: Titkos-számítógép-történet.
Aranykönyv K. (eVilág kiskönyvtár 1.) Fûzött: 690 Ft
Disney, Walt: Mackótestvér. Egmont-Hungary. (Klasszikus Walt Disney mesék 41.) Kötött: 2499 Ft
Dörries, Christopher: Szeretlek. Hogyan
mondjam el? Saxum. (Ötletek, gondolatok)
Fûzött: 1490 Ft
Dósa Imre – Polyák Gábor: Informatikai jogi
kézikönyv. KJK-Kerszöv. Fûzött: 5040 Ft
Doyle, Roddy: A mozgóbüfé. Európa. Kötött:
1120 Ft
Draveczky Balázs: Híres emberek kedves
ételei. [Magánkiad.] Fûzött: 1491 Ft

E
Egyetemes állam- és jogtörténet. Ókor – feudális kor. HVG-ORAC. Fûzött: 2240 Ft
Élthes Eszter, B.: A pokol országútján. Bessenyei Kft.: BT-Press. Fûzött: 1850 Ft
Epes, Katja – Cresswell, Ray: Keresd meg!:
hol vannak a kiskutyák? Köteles 2000. Kötött: 650 Ft
Epes, Katja – Cresswell, Ray: Keresd meg!:
hol vannak a kisnyuszik? Köteles 2000. Kötött: 650 Ft
Epes, Katja – Cresswell, Ray: Keresd meg!:
hová bújnak a kiscicák? Köteles 2000. Kötött: 650 Ft
Epes, Katja – Cresswell, Ray: Keresd meg!:
hová bújnak a kiskacsák? Köteles 2000.
Kötött: 650 Ft
Erdélyi magyar drámaírók, 1918–2002. 1.
Válás után. Kalota Kvk. (Erdélyi magyar olvasókönyv 3.) Kötött: 3500 Ft
Erdélyi magyar drámaírók. 2. Örökmozgó.
Kalota Kvk. (Erdélyi magyar olvasókönyv
4.) Kötött: 3200 Ft
Erdélyi magyar drámaírók. 3. Caligula helytartója. Kolozsvár. (Erdélyi magyar olvasókönyv 5.) Kötött: 3800 Ft
Erdélyi Miklós: Hol a lelkem? Versek. [S.l.],
[Szerzô] Fûzött: 1000 Ft
Erdôs Attila: A vándorzenész arca. Zalai Írók
Egyes. Fûzött: 875 Ft
Evola, Julius: Pogány imperializmus. Nemze-

ELÔFIZETÉSI FELHÍVÁS
Kedves Olvasónk!

MEGRENDELÉS

Azt javasoljuk Önnek: fizessen elô lapunkra! Sokféle terjesztési 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.

Megrendelem a Könyvhetet 1 évre 3528 Ft elôfizetési díjért.
Kérem, küldjenek postai csekket az elôfizetési díj befizetéséhez.
NÉV......................................................................................................................
CÍM......................................................................................................................
..............................................................................................................................
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tek Európája. Kötött: 1850 Ft

F
Falconer, Colin: Hárem. Lektûr. Kötött:
1650 Ft
Falussy Béla: Az idôfelhasználás metszetei. Új Mandátum. (Metszetek 2.) Fûzött:
1980 Ft
Fazekas Ferenc: Haláltusa Erdélyben a fennmaradásért. Felsômagyarország. Fûzött:
1500 Ft
Fekete István: Bogáncs. 4. kiad., Móra. (Fekete István mûvei) Kötött: 1550 Ft
Fekete István: Tüskevár. 6. kiad., Móra. (Fekete István mûvei) Kötött: 1390 Ft
Felkészülés az ECDL-Start vizsgára. Operációs rendszer, szövegszerkesztés, internet.
APC-Stúdió. Fûzött: 3167 Ft
Felvételizzünk együtt matematikából! Négyosztályos középiskolába készülôknek. Maxim Kvk. Fûzött: 720 Ft
Fenwick, Elizabeth: Kismamák nagykönyve.
A szülôk gyakorlati kézikönyve a fogamzástól a gyermek hároméves koráig. Bôv.,
átd. kiad., M. Kvklub. Kötött: 4800 Ft
Fercsik Erzsébet – Raátz Judit: Kommunikáció szóban és írásban. 6. kiad., Krónika Nova. Fûzött: 860 Ft
Fisher, Jude: A Gyûrûk Ura. A két torony. Képes mutató. Szukits/Alexandra. Kötött:
2999 Ft
Fisher, Jude: A Gyûrûk Ura. A király visszatér.
Képes mutató. Szukits/Alexandra. Kötött:
2999 Ft
Fittkau, Ernestine: Tarka papírmaszkok. [2 kivehetô mintaívvel]. Holló. (Holló barkácskönyvek) Fûzött: 690 Ft
Fitz Jenô: Székesfehérvár und Umgebung,
Velence-See, Gorsium. Ma K. Fûzött:
1190 Ft
Flickenger, Rob: Linux bevetés közben. Kiskapu. Fûzött: 3500 Ft
Follett, Ken: A katedrális. Gabo. Kötött:
2400 Ft
Follett, Ken: Hat nap múlva telihold. Gabo.
Kötött: 1990 Ft
Frydman, René – Cohen-Solal, Julien: Kismamák és kisbabák egészségkönyve. 3.
kiad. Kossuth. Kötött: 4980 Ft

G
Gallagher-Mundy, Chrissie: Zsírégetô torna
felsôfokon. [erôs és gyönyörû test 30 nap
alatt]. Alexandra. Fûzött: 2499 Ft
Gál László: Társadalom és logikusság. Kriterion. Fûzött: 1750 Ft
Gáll Ernô: Napló. 2. 1990–2000. Fûzött:
4300 Ft
Gáspár András – Novák Csanád: Geoframia. Inomi. Fûzött: 1600 Ft
Gáspár László: Útgazdálkodás. Akad. K. Kötött: 3950 Ft
Gilbert, Jane: A bilire szoktatás. Útban a száraz nappalok és éjszakák felé. Alexandra.
(A szülôk iskolája) Fûzött: 1499 Ft
Gink Károly: Utcaképek. Városháza. (Csak
képek) Kötött: 800 Ft
Goethe, Johann Wolfgang von: A bûvészinas.
Elektra. Kötött: 1350 Ft
Graves, Robert: Claudius, az isten és felesége, Messalina. Tiberius Claudius római
császár önéletrajzából. Európa. Kötött:
1600 Ft
Graves, Robert: Én, Claudius. Tiberius Claudius római császár önéletrajzából. Európa.
Kötött: 1800 Ft
Green, Jonathon: Kannabisz. Glória. Kötött:
4980 Ft
Grimm, Jakob – Grimm, Wilhelm: A legszebb Grimm mesék. Aquila. Kötött:
1484 Ft
Guile, Gill: Bagoly úr. [Fröhlich]. Kötött: 380 Ft
Guile, Gill: Cila cica. [Fröhlich] Kötött: 380 Ft
Guile, Gill: Kata koca. [Fröhlich] Kötött:
380 Ft
Guile, Gill: Kázmér kacsa. [Fröhlich] Kötött:
380 Ft
Guile, Gill: Kecske Sára. [Fröhlich] Kötött:
380 Ft
Guile, Gill: Klára kutya. [Fröhlich] Kötött:
380 Ft
Guile, Gill: Palkó póni. [Fröhlich] Kötött: 380 Ft
Guile, Gill: Tyúkanyó. [Fröhlich] Kötött: 380 Ft

Gy
Györkey Jenô – Sághy Gyula: Házsongárdi
rekviem. Recski. Kötött: 8000 Ft
Gyôry Hedvig: "Tölts be száztíz évet a földön
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és tagjaid maradjanak erôsek". Életmód és
egészség az ókori Egyiptomban. Kriterion.
Kötött: 2800 Ft

H
Halak és akváriumok. Akváriumok elkészítése, berendezése, kezelése. Mérték K. Kötött: 6490 Ft
Harrison, Lewis – Jones, Laura: 30 napos
méregtelenítô kúra. Tisztítsa meg szervezetét és élvezze a méregmentes egészség
állapotát. Gold Book. Fûzött: 1598 Ft
Hatvany Béla Csaba: ASP 3.0 programozás.
ComputerBooks. Fûzött: 3350 Ft
Havasi András: A Taijiquan elmélete és filozófiája. Lunarimpex. (Mesterek és harci mûvészetek) Fûzött: 2100 Ft
Hawking, Stephen W.: Az idô rövid története.
[Az ôsrobbanástól a fekete lyukakig]. 5. felújított és átd. kiad., Akkord. (Talentum tudományos könyvtár) Kötött: 2490 Ft
Hayes, Eileen: A hiszti. Hogyan értsük meg
gyermekünk érzelmeit? Alexandra. (A szülôk iskolája) Fûzött: 1499 Ft
Helyesírás gyakorló 10 éven felülieknek
[elektronikus dok.]. 51 témakör, 5400 szó,
kifejezés. Interaktív multimédia. Marconi
Kft. (CD iskola: mókus CD) Mûanyag tokban: 2990 Ft
Helyesírás gyakorló 1–4. osztályosoknak
[elektronikus dok.]. kiegészítve j és ly gyakorlásával. Interaktív multimédia. Marconi
Kft. (CD iskola: mókus CD) Mûanyag tokban: 2990 Ft
Herczeg Ferenc: A hét sváb. Kriterion. (Történelmi regények) Kötött: 1850 Ft
Herman Anna: Kötelezôk röviden: középiskolásoknak. [tartalom, szerzôk, szereplôk,
kérdések]. 1. Puedlo. Fûzött: 575 Ft
Herman Anna: Kötelezôk röviden: középiskolásoknak. [tartalom, szerzôk, szereplôk,
kérdések]. 2. Puedlo. Fûzött: 575 Ft
Herman Anna: Kötelezôk röviden: középiskolásoknak. [tartalom, szerzôk, szereplôk,
kérdések]. 3. Puedlo. Fûzött: 575 Ft
Herman Anna: Kötelezôk röviden: középiskolásoknak. [tartalom, szerzôk, szereplôk,
kérdések]. 4. Puedlo. Fûzött: 575 Ft
Hidegkuti Gergely – Vinnay Péter: Digitális
képalkotás. kézikönyv. 3. bôv. kiad., ViviCom. Fûzött: 3800 Ft
Hodosán Róza: Szamizdat történetek. Noran.
Fûzött: 1600 Ft
Holt, Victoria: Szerelemgyerek. I.P.C. Kv.
(I.P.C. könyvek) Fûzött: 1300 Ft
Hore, P. J.: Mágneses magrezonancia.
Nemz. Tankvk. Fûzött: 1999 Ft
Horváth Andrea: Kínai asztrológia. Horoszkóp a 2004. évre. Horizont. Fûzött: 520 Ft
Horváth István: A rovásírás ábécéje. Széplaki E. BT. Fûzött: 500 Ft

I
Identitás és kulturális idegenség. Osiris. (Osiris
könyvtár. Irodalomelmélet) Fûzött: 2780 Ft
Idôtlen értékek. Alexandra. Kötött: 2999 Ft
Illés Andrea: Magyar kincsek, ereklyék. Múltidézô tárgyi emlékeink. M. Kvk. Kötött:
5900 Ft

J
Jakobetz László: Az aranykapitány. Papp Navarovszky László emlékére, 1933–1996.
[Magánkiad.] Kötött: 2988 Ft
Janikovszky Éva: De szép ez az élet! 4. kiad.,
Móra. Kötött: 1590 Ft
Joannides, Paul: A nemi örömszerzés enciklopédiája. A földkerekség legintimebb könyve a szexrôl valamennyi felnôtt kor-osztály
számára. Váltl. utánny., Athenaeum 2000.
(Emberi tényezô) Kötött: 3980 Ft
Jókai Mór: A kôszívû ember fiai. Puedlo. Fûzött: 720 Ft
Józsa Erika: Beat nemzedék: a Metropolsztori. Egy tegnapi rockbanda a holnap városából. Medium K. Fûzött: 3450 Ft

K
Kállay G. Katalin: Going home through seven
paths to nowhere: reading short stories by
Hawthorne, Poe, Melville and James.
Akad. K. (Philosophiae doctores) Fûzött:
2800 Ft
Kalmár Lajos – Boros László: Magyarországi panoráma. Alexandra. Kötött: 5990 Ft
Kästner, Erich: A két Lotti. 22. kiad., Móra.
Kötött: 1290 Ft
Kemp, Jane – Walters, Clare: Gyermekünk

fogai. Hogyan ôrizzük meg gyermekünk fogainak és fogínyének egészségét. Alexandra. (A szülôk iskolája) Fûzött: 1499 Ft
Kenéz Kíra: A fogyásról és a jó közérzetrôl
szülés után. Hogyan szabaduljunk meg a
súlyfeleslegtôl: mire figyeljenek a szoptatós
édesanyák: helyes táplálkozás és hatékony
testmozgás: lelki egyensúly, családi béke:
... és sok-sok energia a boldog mamáknak.
LPI Produkciós Iroda. Fûzött: 2200 Ft
Kerekes Gábor: Hetvenes, nyolcvanas. M.
Fotográfiai Múz. Fûzött: 3500 Ft
Kertész Imre: Sorstalanság. 17. kiad. Magvetô. Kötött: 1990 Ft
Kipling, Rudyard: Mesél a dzsungel. Sensus.
Kötött: 1690 Ft
Kirchner István: Bevezetés a lineáris algebrába. Dunaújvárosi Fôisk. K. Fûzött: 5263 Ft
Knopp, Guido: Sztálingrád. kinek a drámája?
Mérték K. Kötött: 2999 Ft
Köhler, Joachim: Nietzsche utolsó álma. Regény. Holnap. Fûzött: 1700 Ft
Kolozs megye településeinek atlasza [Kart.
dok.]. 5 megyei jogú város, 1 város, 75 község, 430 település részletes térképe: [Románia]. [Különbözô méretarányok] Suncart/HISZI-MAP. (Indulástól – megérkezésig...) Fûzött: 5900 Ft
Konrád György: Elutazás és hazatérés. Önéletrajzi regény. [4. kiad.] Noran. Kötött:
1600 Ft
Kozma Mária: Márványkáosz. Regény. 2. kiad., Pallas-Akadémia. Kötött: 2950 Ft
K. Sz. Róbert: ...lüktetô gondolatok.... Költemények, drámák, jegyzetek, magyarázatok, tûnôdések! Pallas-Akadémia. Fûzött:
1000 Ft
Kudász Gábor Arion: Szabadnap. Városháza. (Csak képek) Kötött: 800 Ft
Küssner-Neubert, Andrea: Szalvétatechnika
a gyerekszobában. Holló. (Holló barkácskönyvek) Fûzött: 690 Ft
Kutyafajták. Képes útmutató. Dictum K. Fûzött: 2730 Ft

L
Lanctôt, Ghislaine: Az egészségügyi maffia.
Hogyan ússzuk meg élve, s hogyan szerezzük vissza egészségünket és jóllétünket. Ez Van. Fûzött: 2990 Ft
Langer, S. – Busquets, Carlos: Egyszer volt,
hol nem volt.... Hemma. Kötött: 1680 Ft
Langer, S. – Busquets, Carlos: Meseországban. Hemma. Kötött: 1680 Ft
Legjobb barátomnak. Alexandra. Kötött: 1199 Ft
Lewis, Sara: Az elválasztás. Mikor és milyen
ételeket adhatunk a babának? Alexandra.
(A szülôk iskolája) Fûzött: 1499 Ft
Lovász Béla: Nyitott szemmel. Közéleti írások. Accordia. Fûzött: 980 Ft
Lovász Róbertné: Környezeti nevelés [elektronikus dok.]. Interaktív multimédia. Mikrosuli. 6250 Ft
Luhn, Usch: Csók nem hull az égbôl. General Press. (Farmer sorozat) Fûzött: 1000 Ft

M
Mackómesék. Új Palatinus. Kötött: 2400 Ft
Magyar – angol kéziszótár. Tárogató. (Tárogató könyvek) Kötött: 3200 Ft az Angol –
magyar kéziszótárral együtt.
Magyar Mária – Péter Annamária: Az építészeti örökség védelme. KJK-Kerszöv. (Építési segédkönyvek 5.) Fûzött: 4830 Ft
Magyar nyelvtan feladatgyûjtemény 5–8. évfolyam számára [elektronikus dok.]. 72 témakör, több ezer feladat. Szöveg és képek.
Marconi Kft. (CD iskola: mókus CD) Mûanyag tokban: 2990 Ft
Magyarország horgászvizei [Kart. dok.].
Horgászatlasz: 1019 horgászvíz, részletes
információk, 109 db horgászvíztérkép.
1:300 000. Topo-Press. Fûzött: 1093 Ft
Magyar történelmi ki kicsoda? Anno. Fûzött:
520 Ft
Malin, Suzi: Szerelem elsô látásra. [Miért
szeretjük, akit szeretünk]. Mérték K. Kötött:
2999 Ft
Mann, Thomas: Naplók. 2. köt. 1940–1955.
válogatás. Európa. (Memoria mundi) Kötött: 2800 Ft
Maszelka János. Pallas-Akadémia. (Mûterem) Fûzött: 2700 Ft
Matematika gyakorló 1. és 2. osztályosoknak
[elektronikus dok.]. Interaktív multimédia.
Marconi Kft. (Mókus iskola) Mûanyag tokban: 3990 Ft
Matematika gyakorló 1. osztályosoknak
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[elektronikus dok.]. 17 témakör feladatainak gazdag gyûjteménye. Szöveg és képek. Marconi Kft. (CD iskola: mókus CD)
Mûanyag tokban: 2990 Ft
Matematika gyakorló 2. osztályosoknak
[elektronikus dok.]. 20 témakör feladatainak gazdag gyûjteménye. Szöveg és képek. Marconi Kft. (CD iskola: mókus CD)
Mûanyag tokban: 2990 Ft
Matematika gyakorló 3. osztályosoknak
[elektronikus dok.]. 22 témakör feladatainak gazdag gyûjteménye. Szöveg és képek. Marconi Kft. (CD iskola: mókus CD)
Mûanyag tokban: 2990 Ft
Matematika gyakorló 4. osztályosoknak
[elektronikus dok.]. 25 témakör feladatainak gazdag gyûjteménye. Szöveg és képek. Marconi Kft. (CD iskola: mókus CD)
Mûanyag tokban: 2990 Ft
Matematika gyakorló 6. osztályosoknak
[elektronikus dok.]. 48 témakör feladatainak gazdag gyûjteménye. Szöveg és képek. Marconi Kft. (CD iskola: mókus CD)
Mûanyag tokban: 2990 Ft
McCall Smith, Alexander: Kalahári gépíróiskola férfiak részére. Egmont-Hungary. Kötött: 2199 Ft
McCullough, Colleen: Emésztô szenvedély.
Európa. Fûzött: 1600 Ft
McHoy, Peter: Kis kertek – nagy ötletek.
[praktikus kertépítési tanácsok]. Holló.
(Holló kézikönyvtár) Kötött: 1890 Ft
McQuail, Denis: A tömegkommunikáció elmélete. Osiris. (Osiris tankönyvek) Kötött:
4180 Ft
Mérimée, Prosper: Szent Bertalan éjszakája;
Carmen. Két regény. Kriterion. Kötött: 2700 Ft
Mertz, Bernd A.: Egyiptomi tarot. A beavatás
útja. Hermit. Kötött: 2900 Ft
Mikolajski, Andrew: A kertészkedés fortélyai.
[Hasznos tanácsok a kertben]. Holló. (Holló kézikönyvtár) Kötött: 1890 Ft
Mikszáth Kálmán: Isten hóna alatt. Felsômagyarország. (Felföldi kincsestár 8.) Fûzött:
1700 Ft
Mindennapok bölcsessége. Alexandra. Kötött: 2999 Ft
Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk. 40. kiad., Móra. Kötött: 1290 Ft
Moras, Ingrid: Divatos ékszerek gyöngyfûzéssel. [2 kivehetô mintaívvel]. Holló. (Holló barkácskönyvek) Fûzött: 690 Ft
Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig. Akkord: Talentum. (Talentum diákkönyvtár)
Fûzött: 698 Ft
Munkahelyek építészete. Váltl. utánny. B+V
K. Kötött: 4990 Ft
Murádin Jenô: Szathmári Pap Károly. Kriterion. Kötött: 2600 Ft

N
Nagy Benedek: Küzdelem hajnalig. Cikkek és
ünnepi beszédek, 1968–2003. Pallas-Akadémia. Fûzött: 900 Ft
Nagy László János: Öröm utak. [Gyalog, autón, buszon, vonaton, hajón Európában].
Fûzött: 1700 Ft
Nagy Levente: Zrínyi és Erdély. A költô Zrínyi
Miklós irodalmi és politikai kapcsolatai Erdéllyel. Argumentum. (Irodalomtörténeti füzetek 154.) Fûzött: 1200 Ft
Nam-mkha'i-nor-bu: Álomjóga és a természetes fény gyakorlata. Életfa K. Fûzött:
1980 Ft
Nemere István: Erzsébet királyné magánélete. Anno. Fûzött: 520 Ft
Németh Amadé: Operakalauz – másként.
Gyermekeknek, fiataloknak és minden érdeklôdônek. Anno. Fûzött: 441 Ft
Németh G. István: Csíky Boldizsár. Mágus.
(Magyar zeneszerzôk 25.) Fûzött: 580 Ft
Népmesék az állatokról. Graph-Art. Kötött:
2225 Ft
Nhat Hanh, Thich: A béke érintése. Gyakorlatok a tudatos figyelemmel élt mindennapokhoz. Édesvíz. Fûzött: 1790 Ft
Növényszervezettan és növényélettan. 7. kiad., Nemz. Tankvk. Kötött: 5000 Ft
Novum történelmi enciklopédia. Novum. Kötött: 6400 Ft

Ny
Nyirô József: Hull immár a fenyôtoboz. Válogatott novellák. Impress. Fûzött: 1850 Ft
Nyirô József: Madéfalvi veszedelem. Regény. Pallas-Akadémia. (Nyirô József mûvei) Kötött: 3100 Ft

O
Odüsszeusztól Ulyssesig. 3. köt. Valéry –
O'Neill. (Kriterion kincses könyvtár) Kötött: 2500 Ft
Ószabó István: Állok szülôföldemen. Felsômagyarország. Fûzött: 1500 Ft

Ö
Örkény István: Egyperces levelek. 3. bôv.,
átd. kiad. Új Palatinus. (Örkény István
mûvei) Kötött: 2600 Ft
Örök emlékül, sok szeretettel férjemnek.
Alexandra. Kötött: 1199 Ft
Örök emlékül szerelmemnek. Alexandra.
Kötött: 1199 Ft
Ôseink nyomán Belsô-Ázsiában. 3. Helyszellemek kultusza Mongóliában. (Magyar felsôoktatás könyvek) Fûzött:
2890 Ft

P
Parrot, Hanna: Kézkontroll. Reflexológia
mindenkinek. Merlin Book Agency. Fûzött: 298 Ft
Pelle Józsefné: Csemegék könyve. Anno:
Szalay Kvk. (Pelle Józsefné életmû-sorozat) Fûzött: 480 Ft
Pelle Józsefné: Szárnyas finomságok. Pelle Józsefné válogatott receptjei. Anno:
Szalay Kvk.. Fûzött: 440 Ft
Petrik Ferenc: A kártérítési jog. Az élet, testi épség, egészség megsértésével szerzôdésen kívül okozott károk megtérítése.
Budapest, HVG-ORAC, 2002 [!2004]. Fûzött: 5300 Ft
Pintér Csilla Mária: Szônyi Erzsébet. Mágus. (Magyar zeneszerzôk 24.) Fûzött:
580 Ft
Pintér Miklós: AutoCAD 2004. felhasználói ismeretek. ComputerBooks. Fûzött: 4998 Ft
Pólya Zoltán: Odakinn és idebenn. Városháza. (Csak képek) Kötött: 800 Ft
Popper Péter: Az Istennel sakkozás kockázata. 3. kiad., Saxum. (Az égre nézô ember) Kötött: 1480 Ft
Putney, Mary Jo: Selyem és árnyék. General Press. (Romantikus regények) Kötött:
1500 Ft

R
Radnai Gáborné: Leukémia. Radnai. Fûzött:
1298 Ft
Radnai Gáborné: Megkésett vallomás. 2. kiad., Radnai. Fûzött: 625 Ft
Radnai Gáborné: Megszegett eskü. Radnai.
Fûzött: 1298 Ft
Radnai Gáborné: Pokoli kísérlet. 3. kiad.,
Radnai. Fûzött: 775 Ft
Radnai Gáborné: Zöld halál. 2. kiad., Radnai. Fûzött: 625 Ft
Rees, Celia: Bûbájos Mary. Orlando Stúdió.
Kötött: 1990 Ft
Rétfalvi Erika: A sárkányos amulett. Hab. Fûzött: 1960 Ft
Réthy Endréné: Motiváció, tanulás, tanítás.
Miért tanulunk jól vagy rosszul? Nemz.
Tankvk. Fûzött: 2600 Ft
Retkes Attila: Horusitzky Zoltán. Mágus. (Magyar zeneszerzôk 27.) Fûzött: 580 Ft
Roberts, Monty: Shy Boy. Egy vad musztáng
megszelídítése. Alexandra. Kötött: 2499 Ft
Roberts, Nora: Udvari elôadás. Harlequin.
(A New York Times sikerszerzôje) Fûzött:
995 Ft
Rónai András: Csillag a Bocskain. Aura. Fûzött: 1980 Ft
Rónai Katalin: Selyemképek. [mintaívekkel].
Cser K. (Színes ötletek 2004/87.) Fûzött:
698 Ft
Rónai Mihály András: Magyar toll. Kieg. utánny. Glória. Kötött: 2890 Ft
Rostás-Farkas György – Karsai Ervin: Cigány – magyar, magyar – cigány szótár.
2. kiad. Kossuth. Kötött: 2400 Ft
Rózsahegyi József: Férfidolgokról nemcsak
férfiaknak. 5., átd. kiad., Budakönyvek. Kötött: 1990 Ft

S
Sárkányölô Sebestyén. Sárkányos magyar
népmesék. Új Palatinus. Kötött: 2600 Ft
Sas Ágnes – Farkas Zoltán: Fusz János.
Mágus. (Magyar zeneszerzôk 28.) Fûzött: 580 Ft
Schmidt Egon: Madárlexikon. Függelék:
a madarak népies nevei. Anno. Fûzött:
725 Ft

Schmidt Egon: Vízivilág. Anno. Fûzött: 600 Ft
Scott, David: Egyszerûen zen. M. Kvklub.
Kötött: 3800 Ft
Shakespeare, William: Vízkereszt, vagy:
Amit akartok. Csokonai. (Szabó Lôrinc kiadatlan drámafordításai 1.) Fûzött: 980 Ft
Shaw, Antony: A II. világháború napról napra. Hajja. (20. századi hadtörténet) Kötött: 3500 Ft
Sheldon, Sidney: Reggel, délben, este. 3.
kiad. I.P.C. Kv. (I.P.C. könyvek) Fûzött:
1400 Ft
Simonyi Erika – Torontáli Zoltán: Finnország. Útikönyv és térkép, 2004–2005.
Tábla és Penna Kvk. (Útikönyv.com) Fûzött: 3990 Ft
Sinnett, A. J.: A mágikus beavatás könyve.
A mágikus erôk megszerzésének titkos
módszere. Hermit. Kötött: 2600 Ft
Sipos Csaba: Somogy vármegye könyvtárának története. A kezdetektôl 1945-ig.
M. és Vár. Kvt. (Somogyi könyvtártörténeti füzetek 5.) Fûzött: 1200 Ft
Smith, Chris: Gyûrûk Ura: fegyverek és
hadviselés Középföldén. Szukits/ Alexandra. Fûzött: 4500 Ft
Smith, Deborah: Titkok kertje. Mérték K.
Kötött: 2499 Ft
Smith, Wilbur: A leopárd sötétben vadászik.
Delej. Fûzött: 1998 Ft
Soltész István: Árpád-házi királylányok Európában. Gyôztes és bukott csillagok.
Gabo. (Királyi házak) Kötött: 1990 Ft
Sonkoly
Éva:
Hangulatok.
Versek,
2000–2003. Magánkiad. Kötött: 1200 Ft
Stahl, Horst: Bonsai. Saját nevelés európai
fákból. Holló. Kötött: 1390 Ft
Steel, Danielle: A csók. Maecenas Kvk. Fûzött: 800 Ft
Steel, Danielle: Biztos menedék. Maecenas Kvk. Fûzött: 1398 Ft
Steel, Danielle: Családi album. Maecenas.
Fûzött: 800 Ft
Steel, Danielle: Ellenállhatatlan erôk. Maecenas Kvk. Fûzött: 800 Ft
Steel, Danielle: Hullócsillagom. fiam, Nick
Traina élete és halála. 3. kiad., Maecenas. Fûzött: 800 Ft
Steel, Danielle: Megváltó szerelem. 3. kiad., Maecenas Kv. Fûzött: 800 Ft
Stirling, Siobhan: Az alvás. Hogyan érjük
el, hogy gyermekünk átaludja az éjszakát. Alexandra. (A szülôk iskolája) Fûzött:
1499 Ft
Strachey, Lytton: Viktória királynô. Gabo.
(Királyi házak) Kötött: 1990 Ft
Stratégia és kultúra. Kulturális külpolitika
az új kihívások tükrében. Teleki L. Alapítvány. Kötött: 2940 Ft
Summ, Ursula: Fogyjunk a Holddal. Gyorsan
és könnyedén. M. Kvklub. Kötött: 3680 Ft
Sütô András: Fülesek és fejszések között.
3. bôv. kiad. Pallas-Akadémia. (Számûzött könyvek) Fûzött: 1750 Ft

Sz
Szabó Magda: A szemlélôk. Európa. Kötött:
1900 Ft
Szabó Sándorné – Horváth Ildikó: Burgonyás ételek. Aquila. (Receptvarázs: ízletes
ételek kezdôknek és haladóknak 2.) Fûzött:
450 Ft
Szabó Sándorné – Horváth Ildikó: Szárnyasok. Aquila. (Receptvarázs: ízletes ételek
kezdôknek és haladóknak 1.) Fûzött: 450 Ft
Szentpéteri L. József: A Tisza virágai. Alexandra. Kötött: 5990 Ft
Szepes Mária: Szómágia. Az ezotériához vezetô út fogalmai. Édesvíz. Kötött: 1990 Ft
Szó – elbeszélés – metafora. Mûelemzések
a XX. századi magyar próza körébôl. Kijárat. Fûzött: 2400 Ft
Szolnok [Kart. dok.]. Várostérkép: Stadtplan:
city map: plan de ville: pianta della cittá:
közintézmények, közlekedés, szolgáltatások, cégjegyzék. 1:13 500. Topo-Press.
(Várostérkép sorozat) 192 Ft
Sztanev Bertalan – Kendéné Toma Mária:
Pincétôl az asztalig. Magyar borokról, ételekrôl, kóstolásról. 2. bôv. kiad., Alinea. Kötött: 2980 Ft
Szuper kifestô: mézes kalandok. TKK. Fûzött: 250 Ft

Thorn, Gill: Az egészséges terhesség. Gyakorlati táplálkozási, relaxációs útmutatók
tornagyakorlatokkal kiegészítve. Alexandra. (A szülôk iskolája) Fûzött: 1499 Ft
Thullner István: A római katolikus egyház Magyaróváron. A magyaróvári Szent Gotthárd
Plébániatemplom és a kápolnák. Szt. Gotthárd Egyházközs.
Tiszai Árpád: Felvételizzünk együtt magyar
nyelv és irodalomból! [Hatosztályos gimnáziumba készülôknek]. Maxim Kvk. Fûzött:
720 Ft
Tiszai Árpád: Felvételizzünk együtt magyar
nyelv és irodalomból! [Négyosztályos középiskolába készülôknek]. Maxim Kvk. Fûzött: 720 Ft
Tóth Dóra: Az ôsvilág története gyermekeknek. Aquila. Kötött: 1484 Ft
Tóth Tamás: Anyagtan. A mûszaki anyagtudomány alapjai. Dunaújvárosi Fôisk. K. Fûzött: 6990 Ft
Tóth Zoltán – Hübner Mátyás – Gömöry János: Településtervezés. 1. Általános rész –
a tervezés dokumentumai – nemzetközi kitekintés. PTE. Fûzött: 1250 Ft
Toy, Maggie: A modern lakás. Minimalista stílus: 250 színes képpel. Cser K. Kötött:
5498 Ft

U
Uehleke, Bernhard – Hentschel, Hans-Dieter: Egészséges élet Kneipp módszereivel.
Megelôzés és gyógyítás. Mérték K. (Élet,
mód, egészség) Fûzött: 1999 Ft

Ü
Üzleti fogalomtár. Alinea. (Üzleti szakkönyvtár) Kötött: 3950 Ft

V
Vályi András: Magyar országnak leírása. 1.
köt. Hasonmás kiad., Méry Ratio.
Vályi András: Magyar országnak leírása. 2.
köt. Hasonmás kiad., Méry Ratio.
Vályi András: Magyar országnak leírása. 3.
köt. Hasonmás kiad., Méry Ratio.
Vanoyeke, Violaine: A fáraó titka. Gold Book.
Kötött: 1598 Ft
Varga Katalin – Radvány Zsuzsa: A kesztyû.
Santos. Kötött: 448 Ft
Varró Dániel: Túl a Maszat-hegyen. Muhi
András és a pacák birodalma: verses meseregény. Váltl. utánny. Magvetô. Kötött:
2290 Ft
Veress Ferenc: A Szamos-parti Athén. A 19.
századi Kolozsvár és lakói Veress Ferenc
felvételein. Mûvelôdés Mûhely. Fûzött:
3000 Ft
Vitányi Iván – Sági Mária: Kreativitás és zene. Akad. K. Kötött: 2450 Ft
Voormann, Christina – Dandekar, Govin: Babamasszázs. Érintés, gyengédség, melegség. Holló. (Egészséges életmód) Kötött:
1790 Ft
Voszka Éva: Versenyteremtés – alkuval. Demonopolizáció és állami támogatás az átalakulás idején. Akad. K. Kötött: 4250 Ft

W
Walz, Inge: Szélharangok. [mintaívekkel].
Cser K. (Színes ötletek 2004/89.) Fûzött:
698 Ft
Whargay Attila: A fenomén. Felsômagyarország. Fûzött: 1500 Ft
Wilde, Oscar: The happy prince. Bilingual
ed. Noran. (Kentaur könyvek 9.) Fûzött:
1200 Ft
Wilde, Stuart: Hatodik érzék. Az étertest titkai. Édesvíz. Fûzött: 2290 Ft
Williamson, Gordon: A hûség a becsületem.
[Egykori SS-katonák visszaemlékezései].
Hajja. (20. századi hadtörténet) Kötött:
2499 Ft
Wilson, Hilary: A hieroglifák rejtélye. Gold
Book. Kötött: 1999 Ft
Woolfson, Richard C.: Kistestvér születik. A
testvérek közötti konfliktusok kezelése. Alexandra. (A szülôk iskolája) Fûzött: 1499 Ft

Y
Yeats, William Butler: A csontok álmodása.
Drámák. Nagyvilág. Fûzött: 2300 Ft

T

Z

Täubner, Armin: Ôrangyalkák. [mintaívekkel].
Cser K. (Színes ötletek 2004/88.) Fûzött:
698 Ft

"Zalának büszkesége". Helyszínek, arcok,
események Deák Ferenc életébôl. Zala M.
Lvt. Kötött: 3980 Ft
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