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OLIMPIA ÉS KÖNYV
„Mint osztálykirándulások, építôtábori kabarék állandó
szereplôje gimnazista koromban gyakran felolvastam Ka-
rinthy Frigyes Sport és testészet c. humoreszkjét. Már
csak fia, Cini miatt is idéznem kell: »Sport alatt mindazo-
kat a mozgásokat és görcsöket értjük, amiket evégbôl
felheccelt emberek egyes testrészeikkel külön és egész
testükkel oly célból végeznek, hogy egyetlen rész se ma-
radjon azon a helyen, ahová az isten teremtette, hanem
lehetôleg olyan helyzetet foglaljon el, amire az illetô test-
rész egyáltalán nincsen berendezve...«, és így tovább.”
(Íróink, költôink sportjainkról)

„Nyugtalanító témákról érdemes írnom”
– Závada Pál

„Így lettem félpályás focista”
– Sajó László

„Gondolatilag és
szakmai szempontból
csapodár vagyok”
– Hankiss Elemér





Könyvhét, 2008. augusztus
■ Sci-fi-írók dolgozták fel mûveikben a fizika
tudományának olyan hipotéziseit, mint a pár-
huzamos világok elmélete, az antivilág elméle-
te, és amelyek olyan mûvekben öltöttek testet,
amelyek szerint – egy példa – a Földünk töké-
letes párja és személyei léteznek egy antivilág-
ban, ahol most éppen az Anti-Könyvhét anti-
szerkesztôje anti-maguk ajánlóját írja, nyilván
anti-magyar nyelven (lapzártánk után, július
25-én már a 28. országos sci-fi-találkozó veszi
kezdetét Salgótarjánban). A könyvek világát
olyan párhuzamos világnak gondolom – hívjuk
például ezt a párhuzamos világot Gutenberg-
galaxisnak –, amelyben minden, az egész uni-
verzum megtalálható, a könyvek alkotta világ
könyvlapjain. E személyes látomás kifejtése
meghaladja kereteinket, emiatt mellôzöm, ma-
radjunk annyiban, hogy idônként látomásaim
vannak, de ez sem tartozik szorosan ide…

A könyvek világának az univerzalitásáról
mondottak tartoznak ide annyiban, hogy e
gondolatmenet jegyében a Könyvhétbe, noha
könyves újság, minden beletartozik, mert min-
den könyv. Beletartozik például a sport világá-
nak most már nagyon hosszú ideje négyéven-
ként ismétlôdô legkiemelkedôbb eseménye, az
olimpia is.

Olimpia és könyv – olimpia és sport – sport
és könyv – sport és irodalom, a nem túl szabad
asszociációk rövid kis jegyzéke annyit talán il-
lusztrál, hogy ezek a fogalmak nem idegenek
egymástól. A Könyvhét e számát az augusztus
8-tól 24-ig tartó XXIX. Nyári Olimpiai Játékok-
ra tekintettel állítottuk össze. 

Kicsit elidôzve még a párhuzamos világok
gondolatánál, tulajdonképpen meglepô, hogy
az olimpia milyen sokoldalúan van jelen a
könyvek világában. Történeti, gazdasági, mûvé-
szeti, lélektani megközelítésrôl tudósítunk,
csak egy ilyen szûkre szabott válogatásban is,
mint a Könyvhét augusztusi száma (valószínû-
leg vaskos köteteket megtöltene egy bibliográ-
fia, amely az olimpiával, és tágabban a sporttal
összefüggésben besorolható magyar és nemzet-
közi irodalomnak csupán a címeit sorolná fel).

Csokonai Attila a sportnak és a magyar iroda-
lomnak az összefüggésébôl villant fel képeket
áttekintésében (nem feledkezve meg a kulturá-
lis társterületekrôl: Sport és irodalom címmel
kamarakiállítás látható a Petôfi Irodalmi Múze-
umban). Olvasóink meggyôzôdhetnek róla,
Csokonai Attila „felvillantott képeinek” megte-
kintésében örömüket lelhetik.

Az újkori olimpiákon kezdetben, visszanyúl-
va az ókori hagyományokhoz, a „szellemi, mû-
vészeti” területeken is versenyt hirdettek. És ha

már emlegetjük
azt a sokszor, sok-
felôl hallott meg-
állapítást, hogy a
sportban – mint a
költészetben – kis
nép létünkre
„nagyhatalom”
vagyunk, akkor
mintha igazolni
látszana ezt, hogy
van egy „irodalmi aranyunk” is, Mezô Ferenc
szerezte „nekünk”, errôl is beszámolunk.

Amióta létezik a televízió, az olimpiai közve-
títések talán a földkerekség legnézettebb mûso-
rai közé tartoznak, ennek megfelelôen a körü-
lötte kialakuló „gazdasági háttéripar” aktívan
igénybe veszi ezek reklámerejét, így aztán a
sportmarketing is önálló ágazattá vált, errôl is
olvashatnak egy cikket lapunkban. 

A Tôzsde és olimpia cím utalhatna egy üz-
leti tudományos mûre is, de téved, aki erre
gondol, Szalay-Berzeviczy Attila fotóalbumát
takarja a cím, aki azért nem mellesleg a BOM
vezetôjeként aktívan szeretné elérni azt is,
hogy az olimpiát Budapesten rendezzék meg
2020-ban.

Az olimpia összefüggéseit mutatja be Laik
Eszter is cikkében több oldalról, a megjelent
köteteket ismertetve, és hogy ne csak megjelent
könyvekrôl essék szó, már megjelenése elôtt tu-
dósítunk egy könyv+CD párosításról, amely-
ben az alkotó szerkesztôk, Karle Gábor és Var-
ga Sándor már a pekingi olimpia eredményei-
rôl is szeretnének beszámolni. A könyvszakmá-
nak van egy olimpikonja is Vaskuti István sze-
mélyében, aki lapunkban beszél a könyvekhez
fûzôdô kapcsolatáról.

Gallov Rezsôt az olimpiához köti eltéphetet-
len kötelék, Olimpiák Peking elôtt címû köte-
tében és lapunknak is beszél errôl.

Sajó László Öt és feles címû kötete, de Sajó
László személye maga is jelképezi a sport és iro-
dalom, irodalom és élet összefüggését, hogy
hogyan értem és miért írom ezt, nem kell kifej-
tenem, mert a vele készített interjúból ez töké-
letesen kiderül.

Az irodalomról szól, és már nincs köze az
olimpiához a Závada Pállal készített interjúnak,
annál több köze van a történelemhez és az élet-
hez. Idegen testünk c. regényének megjelenésé-
rôl, fogadtatásáról beszél. Hankiss Elemér Ika-
rosz bukása címû kötetében a a Létrôl, a Nem-
létrôl és a Sorsról elmélkedik, és az interjúban
azt is elmondja, hogy a „végsô választ” nem ta-
lálta meg ô sem… 

A Szerk.
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430. oldal
Ami örömet ad:
könyv és sport
Íróink, költôink sportjainkról 
(Csokonai Attila)

432. oldal
Az olimpia a legna-
gyobb országfejlesztô
és gazdaságélénkítô
program
Szalay-Berzeviczy Attila – egy
bankár az olimpia ügyéért
(Szénási Zsófia)

433. oldal
PANORÁMA

Márai Sándor:
Béke Ithakában
Esteban Martín–Andreu
Carranza: A Gaudí-kulcs
Henry S. Landor:
Utazás a rejtelmes Tibetben
Johannes Wickert: A relatív
kerekasztal lovagja. Albert
Einstein
Walter Nigg: Vincent Van
Gogh. Napba vetett pillantás

435. oldal
KÖNYVBÖLCSÔ

Tarján Tamás
Summer Games

436. oldal
Megjelent könyvek
2008. június 10. – július 9.

A forgalomba ke-
rült könyvek válo-
gatott listája a
Könyv t á r e l l á t ó
adatbázisa alapján.

A teljes lista és a mûvek továb-
bi adatai a Könyvtárellátó
honlapján (www.kello.hu) te-
kinthetôk meg.

440. oldal
LAPMARGÓ

Murányi Gábor
Kvázi szótár

442. oldal
GYERMEK, IFJÚSÁGI

A tizenhármas
szerencseszám!
(Cs. A.)

444. oldal
„Nyugtalanító témák-
ról érdemes írnom”
Ráday utcai találkozás
Závada Pállal
(Mátraházi Zsuzsa)

446. oldal
Arany-legendák
CD és könyv a magyar
olimpiai bajnokokról
Két lelkes sportrajongó, a pro-
ducer Karle Gábor és a sport-
újságíró Varga Sándor (az
olimpiai bajnok Nagy Tímea
férje) alapos kutatás után
összeállítottak egy CD-t az
MR Hangarchívumának olim-
piai sportközvetítéseibôl és
hozzá könyv formában csatol-
ják a sportolókkal és riporte-
rekkel készített interjúkat.
(Szénási Zsófia)

448. oldal
Öt karika, öt plusz
egy könyv
Akár a bôröndjét csomagolja
valaki Pekingbe, akár csak a te-
levíziója képernyôje elé készül,
az olimpiai program garantál-
tan élményt adó, informatív,
tartalmas kiegészítôje a hazai
sporttörténeti könyvkínálat.
(Laik Eszter)

450. oldal
Foci EB után
Öt és feles
Beszélgetés Sajó Lászlóval
(Maczkay Zsaklin)

452. oldal
„Álmodó ártatlanság”
vagy emberi sors?
Születésnapi beszélgetés
Hankiss Elemérrel
Izgalmas szellemi kalandra
hív Hankiss Elemér, sok-sok
irodalmi példával is szemlél-
tetett, a Létrôl, a Nemlétrôl
és a Sorsról elmélkedô új
könyve. Stílszerûen szólva:
úgy hozta a sors, hogy évfor-
dulós beszélgetést folytatha-
tunk; az Ikarosz bukása cí-
mû könyv a szerzô nyolcva-
nadik születésnapja táján je-
lent meg.  Ebben a köteté-
ben a szerzô egyebek mellett
arról ír, hogy arcunk tükrözi
életünket: nemcsak örökle-
tes vonásaink rajzolódnak ki
rajta, hanem a sors húzta ba-
rázdák is. Hankiss Elemér
arca, összhangban friss szel-
lemével, vidám, elégedett.
Nem könnyû idôpontot
egyeztetni vele, mert dolgo-
zik, nyüzsög, elôad, külföl-
dön tanít. Töprengés nélkül
idéz hosszú, nem csak
klasszikus sorokat. Azt
mondja, ez szakmai ártalom,
illetve elôny, mert a napi
gyakorlat nem hagyja lan-
kadni a memóriát.
(Mátraházi Zsuzsa)

444
Az Idegen testünk, Závada Pál új regénye egyetlen éjszaka alatt játszódik le,
de a narrátorok segítségével a második bécsi döntéstôl, amely Észak-Erdély
Magyarországhoz való visszakerülését eredményezte, egészen a párizsi béke-
tárgyalásokig, Erdély újbóli elvesztésének napjáig tekinthetjük végig a törté-
nelem egy szakaszát.

Ükapja, Dr. Berzeviczy Albert volt a Magyar
Olimpiai Bizottság alapító elnöke. Az ükunoka
az üzleti világ egyik meghatározó alakja, fiatal
kora ellenére szép karriert mondhat magáénak –
a közelmúltig a Budapesti Értéktôzsde elnöke,
most pedig az UniCredit Bank ügyvezetô igaz-
gatója – szintén felkarolja az olimpia ügyét. –
Szalay-Berzeviczy Attila

www.konyv7.hu
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454. oldal
Olimpia,
marketing,
Kína
(Pompor Zoltán)

456. oldal
Irodalmi aranyunk
Rosszul indult számunkra az
1928-as amszterdami olimpia:
sorozatos kudarcok a salakon,
balszerencse és igazságtalansá-
gok a küzdôtereken. A negyedik
napon, augusztus elsején végre
felkúszott a piros-fehér-zöld
zászló a magasba, a gyôztes
azonban nem hallhatta a Him-
nuszt, mert ô nem volt jelen.
(Esztergomi kertjében értesült a
sikerrôl.) Dr. Mezô Ferenc gim-
náziumi tanár Az olympiai játé-
kok története címû munkája
szerezte meg az irodalmi olim-
piai aranyérmet, mégpedig az
epikai mûvek körében, tizen-
négy pályázót megelôzve.
(K. S. A.)

457. oldal
POÉTA HUNGARICUS

Ünnep utáni
tûnôdések, kezdôk
és tartalékok
(Csokonai Attila)

458. oldal
Aranylépcsô
Mûvek lexikona 1.
(T. T.)

460. oldal
Olimpiai
antikvárium

Régmúlt olimpiák
könyves emlékei
(Szénási Zsófia)

462. oldal
Kontrolling
elemek
a könyvkiadásban
A készletgazdálkodás
szervezése és elemzése
(Dr. Bódis Béla)

464. oldal
KERTÉSZ ÁKOS

A legjelentôsebb
gondolat

466. oldal
Sikerlista

468. oldal
Örök szerelmem,
az Olimpia
Beszélgetés
Gallov Rezsôvel

Mire ez a beszélgetés megjelenik
a Könyvhét augusztusi számá-
nak hasábjain, az olvasók már
nyomon követhetik a pekingi
olimpia eredményeit. Gallov
Rezsô kiváló vízilabdázó, sport-
újságíró, sportvezetô, edzô, ta-
nár válaszol a kérdésekre.
(Maróti István)

470. oldal
Kenu és könyv
A  könyves olimpikon
Vaskuti Istvánnak, olimpiai
bajnok kenusnak a felesége
egy kis budai könyvesboltot
vezet, magas rangú tisztségei
mellett a sportoló is besegít,
ha van ideje. Azért szeretik
csinálni, mert az emberekhez
sokkal közelebb lehet kerülni
a könyvek által.
(Ócsai Dorottya)

452

450

470

Izgalmas szellemi kalandra hív Hankiss Ele-
mér, sok-sok irodalmi példával is szemlélte-
tett, a Létrôl, a Nemlétrôl és a Sorsról elmél-
kedô új könyve. Stílszerûen szólva: úgy hoz-
ta a sors, hogy évfordulós beszélgetést foly-
tathatunk; az Ikarosz bukása címû könyv a
szerzô nyolcvanadik születésnapja táján je-
lent meg.  

Sajó László (tizenkét kötetes) költô egotripjei
több mint tíz éve rendszeresen olvashatók a
Magyar Narancs hasábjain. Az egotripek,
ahol – a költô-író elmondása szerint – az
egón van a hangsúly, személyes, fanyar hu-
morral átitatott, „boldog, szomorú” mozaik-
darabok saját életébôl. 

Vaskuti István olimpiai bajnok
kenus felesége egy kis budai
könyvesboltot vezet, magas ran-
gú tisztségei mellett a sportoló is
besegít, ha van ideje. Azért szere-
tik csinálni, mert az emberekhez
sokkal közelebb lehet kerülni a
könyveken keresztül.

www.konyv7.hu



■ Jól emlékszem a füzetkére, melyet az Aranycsapat londoni
gyôzelme után adtak ki. Volt abban vers is, a korszak koszorús
költôje köszöntötte ódai hangon a 6:3-at. Hogy a kis kiadvány
hová lett, nem tudom. A verset Zelk összegyûjtött mûveinek
kötetében hiába kerestem, helyette „csak” az Egy falusi futball-
pályán címût találtam. Ha már a költészetnél tartunk, Jékely
Zoltán Futballisták c. verse kívánkozik ide, annál is inkább, mi-
vel Mándy alább szereplô regényének e vers két szakasza a
mottója: „Mindég lesz a nagyvárosok határán/egy-egy letarolt-
gyepü rét,/hol hûvös alkonyati órán/hallani e mély dobze-
nét,// mely mérföldekrôl mágnesez magához/labdaéhes diákot
és inast,/s egy-egy bolyongó, dérütött pasast,/ki eltûnôdve dôl
a kapufához.”

De jó nosztalgiázni gyerekkori olvasmányokon: a lengyel
Adam Bahdaj Félidô 0:1 c. regényén, az osztrák Karl Bruckner
A Veréb FC-jén (Ifjúsági Kiskönyvtár). A cseh Eduard Báz A
csodacsapat-a (Delfin Könyvek) Moldova humoros novella-
ciklusát elôlegezte. No, és a filmek: A csodacsatár, a Két fél-
idô a pokolban!

Mint osztálykirándulások, építôtábori kabarék állandó sze-
replôje gimnazista koromban gyakran felolvastam Karinthy
Frigyes Sport és testészet c. humoreszkjét. Már csak fia, Cini
miatt is idéznem kell: „Sport alatt mindazokat a mozgásokat
és görcsöket értjük, amiket evégbôl felheccelt emberek egyes
testrészeikkel külön és egész testükkel oly célból végeznek,
hogy egyetlen rész se maradjon azon a helyen, ahová az isten
teremtette, hanem lehetôleg olyan helyzetet foglaljon el, ami-
re az illetô testrész egyáltalán nincsen berendezve...”, és így
tovább. Maradjunk kicsinyég a nyugatosoknál!

Nagy Lajos és József Attila sakk-csatáiról mindenki hallott,
aki ismeri e két nevet. A Noran Kiadó Sakk-matt c. antológi-
ájában Sakkozók c. novellája és Maróczy Géza köny-
vének 1940-bôl való méltatása olvasható (Gárdonyi,
Ady, Bíró Lajos, Móra,
Kosztolányi, Karinthy,
Kellér Andor írásai mel-
lett.) Kónya Judit írja ró-
la kismonográfiájában:
„...kiskamasz korától
szinte öregkoráig tartó,
idôrabló szenvedélye a
torna. A hivatásos spor-
tolók edzései után a
Nemzeti Sportegylet tor-
natermébe óvakodnak
be naponta Kaufmann
Gábor barátjával, hogy
lovon és nyújtón meg mindenféle
tornaszeren ügyessé, erôssé, legyôz-
hetetlenné váljanak /.../ Még ötven-
éves korában is tréningezik: napon-
ta százszor is kinyomja a súlyzót.
Testileg mindig erôs, rugalmas ma-
rad.”A gonoszkodó, de valószínûleg
hiteles anekdota úgy szól, hogy
mindazonáltal a nála jóval fiatalabb
Illyés Gyula cipelte 1934-es oroszor-
szági utazásuk során az öreg két ne-
héz bôröndjét...

A Nagynál csak öt évvel fiatalabb Tersánszky Józsi Jenôben
sokféle tehetség szunnyadt: végül is író lett, bár festô szere-
tett volna lenni, és kénytelen volt belekóstolni a jogi tanul-
mányokba. Zenei és elôadómûvészi tehetségét késôbb a Ké-
peskönyv Kabaréval megmutatta. Mindenesetre a nagybányai
állami fôgimnázium diákjaként az országos bajnok tornacsa-
pat tagjaként vett részt.

A vízipóló világáról a legvidámabb sztorikat az olimpiai
bajnok Kárpáti Györgynek (s részben Peterdi Pálnak) köszön-
hetjük, de a szépírói feldolgozásban Karinthy Ferencé, a leiga-
zolt vízilabdázóé a babér. Ferencvárosi szív (Magvetô, 1960.)
c. kötetében adta közre elôször önéletrajzi (gyerekkori, ifjú-
kori) sporttörténeteit, illetve egy riportja is olvasható a kis
kötetben.

Mészöly Miklós Az atléta halála c. regénye 1960 júniusa és
1961 januárja között keletkezett, de csak 1966-ban, a német
kiadással egy idôben jelentette meg a Magvetô, miután elôzô
évben franciául már kiadták. Az immár öt ediciót megért re-
gény itteni szerepeltetése tulajdonképpen félrevezetô: Az atlé-
ta halála nem sportregény. Ezt maga a szerzô jelentette ki az
egyébként nagy vitát kiváltott, a kritikusai által a szocialista re-
alizmussal ellentétes, egzisztencialista mûnek bélyegzett opus-
ról, amely „a regény hagyományos konstrukciójának tudatos
megújítása”. A mûrôl maga a szerzô A tágasság iskolájában és
A pille magányában is ír. Ami érdekes, így az XXIX. Olimpia
idején, az Mészöly következô, mindenképpen figyelemre mél-
tó gondolata egyik esszéjébôl: „a sport fogalma és gyakorlata
a mi világunkban tönkrement, meghamisítódott. Nem csupán
a sokszor emlegetett görög értelemben nincs már érzékünk
hozzá, se igényünk rá, de még a mi elsô »modern« Olimpiánk
szellemérôl és célkitûzéseirôl is elfeledkeztünk.”

A másik újholdas szerzô, aki a háború
alatt és után is sporttudósítóként tevékeny-
kedett, Mándy Iván, a 20. századi magyar
novellairodalom megújítójának számít.
Ahogy mondani szokás a Mándy-univer-
zumot a mozik, presszók, uszodák, tribü-
nök és futballpályák alkotják. A késôbb vá-
logatott novelláskötetnek címet adó Tribü-
nök árnyéka az 1949-es Vendégek a palackban
c. kötetben jelent meg elôször. Itt tûnik fel
Csempe-Pempe, aki mindent tud, amit egy
fociôrültnek tudnia kell, mindenütt ott

van, elsôsorban ott létezik, ahol
a barna bôrgolyó (vagy a rongy-
labda) pattog, de ô magánszorga-
lomból új tehetségeket fedez fel
a Titániának. Ez a tipikus antihôs
a fôhôse A pálya szélén c. kisre-
génynek, amely 1963-ban jelent
meg. (Mándy Volt egy csapat c.
novellájából forgatta emlékezete-
sen szép filmjét, a Régi idôk foci-
ját Sándor Pál.)

De hadd említsem meg másik
kedvencemet, Örkény István A
Hunnia Csöködön c. elbeszélését,
és Ottlik Géza Pályákon c. kispró-
záját (in: A Valencia-rejtély.
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Magvetô, 1989). Ottlik számá-
ra a mérhetô eredmények vilá-
ga, az atlétika volt fontos. Mi-
után 1926-ban felkerült Kô-
szegrôl Budapestre, fôreálos-
ként folytatta tanulmányait,
és sok atlétikai pályán megfor-
dult: BBTE, MAC, BEAC,
FTC, MTK, Beszkárt. 1930-
ban abbahagyta a versenyzést.
Próza c. kötetébôl idézem:
„Azóta is azzal vigasztaltam
magam, hogy nem nyertem
volna meg az 1932-es olimpi-
án a rövid távokat, és nem fu-
tottam volna soha világrekor-
dot.” Maradt a bridzs.

Moldova György Ferencvárosi koktél
c. novelláskötete a H. Kovács tör-
téneteibôl alcímet viseli (Magvetô,
1974). A Hazudós Kovács által el-
beszélt szatirikus, humoros novel-
lákban szerepel Gráf, a részeges
jobbhalf, Baumgartner, az érzé-
keny kapus, Lami, a halhatatlan
balhátvéd, a zöldfehér meny-
asszony, a börtönválogatott, a ver-
hetetlen tizenegy (ezek, ugye, em-
lékszünk még – majmok), de van
itt túlmûvelt bokszoló és eltévedt futó is. 

A Magvetô Tények és tanúk sorozatában elôször 1981-ben
jelent meg az olimpiai bajnok Székely Éva Sírni csak a gyôztes-
nek szabad! c., lányának, az ugyancsak úszó Gyarmati Andre-
ának ajánlott könyve, és megérdemelten nagy sikert aratott.
Ez az önéletrajz-vallomás-napló fôleg egy olyan korról szól,
amikor az ifjúság eszményképe a sportoló volt. Ugyanebben
a sorozatban látott napvilágot az egykori sportoló, sportúj-
ságíró Zsolt Róbert Sportpáholy c. kötete (1988). A szerzô
egyébként a Magyarország felfedezése sorozatban is írt a
sportról (Labdarúgók, sportolók, 1978), és Puskás öcsirôl csak-
úgy megjelent könyve (1989), mint a sporterkölcsrôl. Hogy
a sport milyen sokféle, kényes kérdést vet fel, s mi volt a
viszonya a szocialista erkölcshöz, arról árulkodnak a Véle-
mények/viták sorozatban 1988-ban megjelent kötet írásai:
Az örök témakörök – többek között – egészség, üzlet, pro-
fizmus, dopping...

Végh Antal 1983-ban negyedik, bôvített változatában szer-
zôi kiadásban jelentette meg Miért beteg a magyar futball? c.
(1974-es) riportját, amelyhez csatolta 90 perc c. (1978-as) re-
gényét, a Mundial 1982 c. tanulmányát,
valamint Szép volt, fiúk c. (1980-as)
színmûvét. A nyersnek, bátornak, dü-
hösnek, kíméletlennek nevezett író, aki
az edzôsködésbe is belekóstolt idôköz-
ben és (persze?!) bele is bukott, jól oda-
mondott, akinek csak tehette. A fômû
(melyet pamfletek követtek) sikere ért-
hetetlen volt számomra. Ennél csak az
csúfabb, hogy e Végh-letes kép még
mindig rózsaszínûnek számít a késôb-
biekhez képest. Szinte kár a szóért...

Vagyis: dehogy! Ha nem újságírósan,
publicista-hevülettel fogunk a témá-
hoz. Hanem úgy, ahogy Darvasi Lász-
ló A titokzatos világválogatottban, mely-

nek alcíme A labdarúgás története
(Magvetô, 2006.) A cím blickfangos,
az alcím megtévesztô, természetesen.
Briliáns kisprózai darabok sorakoz-
nak a kötetben. Az elôszó pl. Ismeret-
len közép-európai játékos levele a ki-
adóhoz. De vannak itt valódi foci-
anekdoták, és sziporkázó ötletek, játé-
kosan mély („filozofikus”) gondola-
tok. Akár egyetlen idézet többet
mond minden recenzensi dícséretnél.

Akkor hát: „A dolgok értel-
me, célja, száz éve, ötven
éve, vagy éppen ma?! A sza-
bálykönyv sem egyértelmû.
Ha eddig nem árulták el be-
melegítés elôtt, meccs köz-
ben, a szünetben, a hármas
sípszó után, és nem mondta
meg az öreg játékos, az
edzô, sem a szertáros, sem
pedig a csapatkrónikás, ez-
után se fogja senki meg-
mondani.” Vagy valami a
Prológusból: Puskás, Pelé és
George Best az Úr elé kerül.
Hol a labda?, kérdezik Tôle,
természetesen. „A labda?,

kiált fel megkönnyebbülten, boldogan az Úr. A labda? Hát
nem tudjátok, ti balgák, hogy...” A mondat második fele, a
megfejtés a helyenként költôi szépségû kötet 205. oldalán.

Bizonyára emlékeznek olvasóink – ha nem, üssék fel lapunk
2006. júniusi számát, vagy keressenek rá a neten –, azt mond-
ta munkatársunknak Esterházy Péter, hogy elôbb volt csatár,
mint író. Az akkori könyvhétre jelent meg Utazás a tizenhatos
mélyére (Magvetô) c. könyve, amit nevezhetünk (önéletrajzi?
fejlôdés-)regénynek is akár, de inkább mondjuk annak, ami:
focikönyv á la Esterházy. Könnyed, csevegôs, okos, pontos,

fantáziadús. Hôse az Író, az Ich-
Erzähler, aki negyedosztályú („az
nem egy elfuserált elsô osztályú”!)
futballista volt, aki fradista létére
drukkolt a Honvédban és a váloga-
tottban játszó öccsének, aki játszott
ifjan az NDK-nak nevezett Kelet-
Németországban, és akinek el lehet
hinni, Puskás olyan zseni volt a fut-
ballban, mint Joyce az irodalomban.
A PIM-ben szeptember 30-ig látha-

tó a Sport és irodalom c., az irodalmi
múzeumnak a Magyar Sportmúze-
ummal közös kamara-kiállítása
(Gáspár György, Horváth Csaba és
Maróti István rendezésében). Itt
számos relikvia (cipô, labda, boksz-

kesztyû stb.) látható. Fotók örökítették meg a kenu-
zó Balázs Bélát, a kajakozó Tersánszkyt, az evezô és
teniszezô Radnótit, a két Karinthyt a Gellért-fürdô-
ben. Böngészhetjük Szabó Lôrinc kéziratát, olvashat-
juk Ady, József Attila, Jékely, Ottlik, Tandori, Nádas,
Esterházy, Kukorelly és Parti-Nagy sorait, mondatait.
N. B.: az irodalom olyan, mint a foci. Csak nem gól-
ra játsszák. Pontozásos foci.

Csokonai Attila
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■ Ükapja, Dr. Berzeviczy Albert volt a Ma-
gyar Olimpiai Bizottság alapító elnöke. Az
ükunoka az üzleti világ egyik meghatározó
alakja, fiatal kora ellenére szép karriert mond-
hat magáénak – a közelmúltig a Budapesti Ér-
téktôzsde elnöke, most pedig az UniCredit
Bank ügyvezetô igazgatója – szintén felkarol-
ja az olimpia ügyét. A Budapesti Olimpiai
Mozgalom (BOM) vezetôjeként elhivatottan
dolgozik egy magyar olimpia megvalósításá-
ért. Hobbija a történelem, a sport és a fényké-
pezés, 1992 óta járja az olimpiákat és amatôr
fotósként rögzíti az eseményeket. Fotóanyaga
két éve könyv formában is megjelent „Tôzsde
és olimpia” címmel. 
– Családi hagyomány Önöknél a sport
szeretete?
– Ükapám többek között azon dolgozott, hogy 1896-ban az el-
sô újkori olimpia helyszíne Budapest legyen, ha nem sikerül
Athénnak idôre felkészülnie. De Athén akkor is, mint négy éve,
az utolsó pillanatban behajrázta magát. Nem volt sportoló,
mind kultusz és oktatási miniszterként, mind a Magyar Tudo-
mányos Akadémia elnökeként azon dolgozott, hogy a testneve-
lés és a tömegsport teret kapjon itthon is. Hitte, hogy a fizikális
minôségi lét alapeleme az intellektus karbantartásának. Nem
mondhatnám, hogy öröklôdött a családban a sporttal való fog-
lalatosság, nem is voltam sokáig tudatában annak, amit ô tett. A
család kötelezônek tartotta ugyan a sportolást, úsztam, majd öt-
tusáztam, de nem váltam élsportolóvá.
– A másik hobbija a fotózás, és ahogy utánanéztem, nemcsak
sporteseményeket örökít meg a lencséjével, hanem minden
érdekeset, amit utazásai során tapasztal, legyenek azok New
Yorkban az ikertornyok füstölgô maradványai, vagy a Kuvait-
ból Bagdadba vonuló amerikai csapatok. Mikor kezdett fény-
képezni?
–  A rendszerváltás környékén fényképeztem elôször, amikor a kü-
lönbözô ellenzéki tüntetéseken édesapámmal együtt részt vettem.
Szisztematikusan azonban 1992-tôl a barcelonai olimpia óta fény-
képezek, vagyis eddig hat olimpiát fotografáltam végig, beleszámít-
va egy téli olimpiát is. 
– Hogyan készül az olimpiákra?
– Elôször is négy évente felújítom a fotoapparátusomat. Lapozga-
tom a sportról szóló képes kiadványokat, hogy ötleteket lessek el a
profiktól. Eljárok hazai rendezésû nemzetközi versenyekre fotózni,
amit gyakorlatilag az olimpiára való edzésként fogok fel. A lelátók-
ról, szigorúan amatôr keretek között fényképezek, onnan, ahonnan
bárki más is tudna. Elsôsorban a saját versenyzôinkre koncentrálok.
Kedvenc sportágaim amúgy is egybeesnek a sikerágazatainkkal:
ilyen a vívás és az öttusa. 
– Hogyan lett a felvételekbôl kiadvány?
– Barátaim javasolták, hogy csináljunk belôle elôször egy kiállítást,
aztán egy könyvet. Szalay Zoltán fényképész és Fábián László öttu-
sa olimpia bajnokunk hoztak össze Buzgó József sportszerkesztô-
vel, hogy elkészítsük az albumot, ami azóta el is fogyott. Szép len-
ne, ha lenne folytatás. Az album összeállítása borzasztó nagy mun-
ka volt, így egy újabb kiadásával kapcsolatban inkább bátortalan va-
gyok, mint lelkes. 

– Könyve bevezetôjében írja, hogy a jövôben
a paralimpikonokat is szeretné megörökíteni,
heroikus küzdelmüket lencsevégre kapni. Sor
kerül erre Pekingben?
–  Sajnos, úgy néz ki, hogy nem, mert a két
olimpia között van egy hosszabb szünet, és ne-
hézkes Kínából ki és visszautazgatni, de remé-
lem, Londonban ez már nem lesz probléma. A
BOM kapcsán viszont közelebb kerültem hoz-
zájuk, mivel a Paralimpiai Bizottsággal közösen
pályázatot nyújtottunk be a Média Unióhoz, az
akadálymenetesítés, illetve a fogyatékosok társa-
dalomba való jobb integrálása témakörében. Az
olimpia budapesti rendezése kikényszeríthetne
olyan változásokat ebben ez ügyben, melyek
egyébként csak nagyon lassan fognak megvaló-
sulni. Az olimpia elnyerésének kötelezô eleme a

paralimpia megrendezése is.
– A Budapesti Olimpiai Mozgalom elnökeként szívügye az
olimpia, ha jól gondolom.
– Az olimpia ügye számomra egyrészt hit kérdése, másrészt egy or-
szágfejlesztô-gazdaságélénkítô projekt. Fejlesztéspárti közgazdász
vagyok. Tudom és hiszem, hogy az olimpia megrendezése a világ
legnagyobb vállalkozása, amely az adott országot felemeli és leg-
alább 7 évre a reflektorfénybe helyezi. Az 56-os forradalom és a Pus-
kás vezette Aranycsapat óta gyakorlatilag nem tudtunk semmit fel-
mutatni, amivel tartósan kivívtuk volna a világ figyelmét és tiszte-
letét. Véleményem szerint országunk nemcsak gazdasági, de lelki
értelemben is mélyponton van. Talán még soha nem volt olyan
nagy szükség egy egész országot lázba hozó és mindenkit büszkévé
tevô programra, mint ezekben a napokban. Lengyelország elnyerte
a labdarúgó-eb-t, Prága megpályázta a 2016-os olimpiát, tehát a ré-
giós pozíciókért vívott versenyben is lépéshátrányba kerültünk. Az
olimpia megrendezésére azért szoktak jelentkezni a nagyvárosok,
mert óriási modernizálást és városfejlesztést akarnak végrehajtani.
Az olimpia kemény határidô, amit nem lehet tologatni, rákénysze-
rít a teljesítményre, mint akár egy államvizsga a tanulásra. A külön-
külön népszerûtlen intézkedések és lépések (útépítések, útlezárások)
pedig elfogadtathatók a társadalommal, ha annak tudnak adni va-
lami mindenki által érthetô és támogatható célt és keretet. Magyar-
országnak minden adottsága megvan ahhoz, hogy egy kitûnô olim-
pia házigazdája legyünk. Az egyetlen fô akadály mi magunk va-
gyunk, vagyis a gondolkodásmódunk és hozzáállásunk. Ha ezen tu-
dunk változtatni, akkor hiszem, hogy csodákra lehetünk képesek,
ami feltenne minket az abszolút elitek polcára, amihez egyelôre
mindössze 21 város tartozik a világon. 
– Mit tehet a BOM, amíg hiányzik a politikai akarat?
– Elsô célunk az volt, hogy depolitizáljuk az olimpia ügyét. Elké-
szítettünk egy hatás- és megvalósíthatósági tanulmányt, és megírtuk
a Budapesti Olimpia Törvényének tervezetét, amelyet most éppen
a Fôvárossal egyeztetünk. Elmondhatom, hogy jól haladunk, ép-
pen ezért a 2020-as Budapesti Olimpia már nem pusztán egy szép
álom, hanem egy élô projekt, tervekkel, stratégiával, felelôsökkel és
eredményekkel.

Szénási Zsófia
Szalay-Berzeviczy Attila: Tôzsde és olimpia
SztárSport Kiadó, 104 oldal, 3750 Ft

K
ö
n
y
v

4
3
2

olimpia és könyv

Az olimpia a legnagyobb országfejlesztô
és gazdaságélénkítô program
Szalay-Berzeviczy Attila – egy bankár az olimpia ügyéért



4
3
3

Magyar irodalom
A Logosz lámpásával

■ Vannak hôsök, akiknek
mindegyre továbbszôjük a
sorsát. Jól tudjuk, hogy irodal-
mi alakok, mégis valószerûb-
bek számunkra, mint a na-
gyon is valóságos szomszéd
néni vagy a sarki zöldséges. A
hosszú sorban talán az elsô
ilyen figura Odüsszeusz, vagy
latinosan: Ulysses.

Márai Sándor számûzetés-
ben, Nápoly környékén olvas-
ta el újra az Odüsszeiát. „Már
nem akarok sehová megérkez-
ni, már csak utazni akarok” –
jegyezte fel naplójába. A Béke
Ithakában 1952-ben jelent
meg Londonban. A kötetet
nyitó Elôének utolsó sorában
Odüsszeusz „Felnyögött. Félt,
hogy hazakerül Ithakába.”
Márai sem, Ulyssese sem akart
soha többé hazatérni. – A
pusztító idôvel dacoló Kalüp-
szó nimfa viszont már azt is
tudja, hogy nem kell mindig
úton lenni, mert „a pálma is
tud olyan kalandosan élni,
mint a tigrisek és a párducok”.

Meglehetôsen szokatlan mû
ez, mert a fôhôs Odüsszeusz-
Ulysses voltaképpen nem is
szerepel a regényben. Utolsó
útjának történetét Pénelopé (a
feleség), Télemakhosz (Odüsz-
szeusz és Pénelopé fia) és Té-
legonosz (Odüsszeusz és Kir-
ké fia) mondja el. A három
történet rajzolja ki egyre éle-
sebben Odüsszeusz, illetve az
istenekkel szembeszegülô em-
ber arcélét.

A leleményes Odüsszeusz
nem élhet tovább, mert túlsá-
gosan sokat tud. Ahogy Ka-

lüpszó nimfa jegyzi meg
Télemakhosznak: az iste-
nek már nem bírnak az
emberekkel, mert „az
olyasféle emberek, mint
atyád is, a Logosz lámpá-
sával járnak a világban.” 
S miközben arra voltunk
kíváncsiak, hogy milyen is
(volt) Odüsszeusz, egyre
többet tudunk meg magá-
ról az emberrôl: „Úgy lát-
szik, az ember valóban ti-
tokzatos lény. Nem gyön-
géi határozzák meg igazi lé-
nyét, hanem az a kevés,
ami más és több, mint
gyöngéi. Az istenek csak tö-
kéletesek. Ez nem nagyon
nehéz. Az ember tökélet-

len, de túl tud lépni önmagán.” 
A fiúknak a „sokfele bolygott”

apához fûzôdô keserves, tisztá-
zó viszonya is át- meg átszövi a
regényt. „Megtanultam, hogy
bizonytalan dicsôség Ulysses fi-
ának lenni” – vall Télegonosz.
„Mégis, mintha a delej húzott
volna a tájak felé, ahol ô élt,
megaludt, leült az emberek asz-
talához, és befeküdt a nôk
ágyába. Így vándoroltam atyám
nyomában. Féltem a találko-
zástól s ugyanakkor sötét indu-
lat áradt véremben.”

Bártfai László
Márai Sándor:
Béke Ithakában
Helikon Kiadó, 344 oldal, 3290 Ft

Külföldi irodalom
A Jövô Temploma
■ 1926. június 7-én Barcelo-
nában a villamos elgázolt egy
szegényes öltözetû öregem-
bert, aki három nappal ké-
sôbb meghalt a kórházban. Ô
volt Antonio Gaudí, a Sagra-
da Família építôje. Ez törté-
nelmi tény.

Nem tekinthetô történelmi
ténynek – csupán egy remek
regénykezdésnek –, hogy a
baleset nem baleset, hanem
gyilkosság volt: a Gyámkô
Emberei rendezték meg a bal-
esetet, hogy megszerezhessék
az építész titkát, és ezzel meg-
akadályozzák a prófécia betel-

jesülését. Tervük akkor nem si-
került, de az idô nem jelentett
akadályt, hiszen ez egy több
évszázadon át folyó küzdelem
volt a Moria-lovagokkal, akik
viszont azért küzdöttek, hogy
a prófécia valóra váljon.

Ám nyolcvan évvel késôbb
már túl közel a megvalósulás,
nem várhattak tovább… 

Gaudí élete utolsó hónapjai-
nak és megrendezett baleseté-
nek még élô, már 92 éves
szemtanúja, Juan Givell uno-
kájára, Maríára vár a feladat,
hogy végrehajtsa a prófécia
beteljesüléséhez szükséges
tennivalókat.

A spanyol szerzôpáros köte-
te kiváló példája a népszerû
spanyol irodalomban külön
mûfajként kezelt, „rejtélyeken
és cselszövéseken” alapuló
(novelas de misterio y de int-
riga) regényeknek. Érdekfeszí-
tô cselekményvezetéssel, kü-
lönleges szereplôkkel, figurák-
kal, és persze dús és bonyolult
„cselszövésekkel” nyújtanak
szórakoztató olvasnivalót. 

A háttérben Barcelonával, a
rejtélyek, jelképek, szimbólu-
mok városával, és sok olyan
korfestô történelmi informáci-
óval, melyek a könyv végén fel-
sorolt hiteles forrásokból szár-
maznak, azzal együtt is, hogy
az összefüggések megteremté-
sének nyilván csak a szerzôk
fantáziája szabott határt.

K. M. J.
Esteban Martín–
Andreu Carranza:
A Gaudí-kulcs
Fordította Bada Györgyi
Athenaeum Kiadó, 438 oldal,
3990 Ft

Útleírás
Tibet, a tiltott
ország – a fehér
ember szemével

■ Arnold Henry Savage Lan-
dor (1865–1924) tehetséges
portréfestôként indult, és már
fiatalkorában bejárta a fél vilá-
got, mindenhol megörökítve a
helyi uralkodó elit portréit. Az
európai országokon kívül elju-
tott az USA-ba, Japánba, Kore-
ába, Kínába, Ausztráliába, majd
Angliába visszatérve magának
Viktória királynônek számolt
be úti élményeirôl és mutatta
meg rajzait. Landor rendíthetet-
len, vakmerô és bátor utazó
volt, ezt el kell ismerni, ugyan-
akkor mélyen áthatotta korának
meghatározó etnocentrizmusa,
azaz faji felsôbbségtudata a töb-
bi civilizációval és néppel szem-
ben. Vakmerô és bátor, ameny-
nyiben Tibetbe, a tibetiek elô-
zetes tiltása és fenyegetôzése el-
lenére az indiai oldalról – akkor
még brit gyarmatról – emberte-
len körülmények között kelt át
soka és hindusztáni segítôivel a
magas, hóval és jéggel borított
hegyeken. Mivel a tibeti hatósá-
gok meg akarták akadályozni a
belépését, bujkálva és a katoná-
kat kijátszva jutott be az ország-
ba. Bátorságát egyébként volt
honnan örökölnie, hiszen aho-
gyan Sári László utószavában
leírja, nagyapja saját költségén
felállított szabadcsapata élén
Napóleon ellen is harcolt, és
nem mellesleg az 1848/49-es
szabadságharc nagy rajongója,
Kossuth és társai lelkes támoga-
tója volt élete végéig. Unokája,

panoráma

K
ö
n
y
v



hasonló erényekkel felvértezve,
akadályt nem ismerô konokság-
gal haladt elôre a tiltott ország-
ban, noha tudta, hogy ha elfog-
ják – mint ez a késôbbiekben
meg is történt –, az életével ját-
szik. Utazásában a tudományos
felfedezés motiválta, elsôsorban
földrajzi érdeklôdéssel, de szá-
mos, a népéletre vonatkozó
adatot is megörökített, rengeteg
fényképfelvételt és rajzot készí-
tett, melyek közül néhány a
könyv lapjait is díszíti. Három
fô eredményt tulajdonít az uta-
zásának: a Manaszarovár és a
Rakasztal tavak elkülönítését, a
6776 méteres magasságba való
feljutást és a nagy himalájai
gleccserek némelyikének feltér-
képezését, valamint a Brahma-
putra folyó két forrásának felke-
resését  és meghatározását, aho-
vá korábban európai utazó soha
nem jutott el. A tibetiekhez va-
ló hozzáállását azonban alapve-
tôen meghatározta a fehér öntu-
dat, és a bennszülöttek gyávasá-
gáról és butaságáról, valamint a
lámák életmódjáról és kegyet-
lenségérôl olyan képet festett,
ami egy kalandregénybe illik
ugyan, viszont  tudományos
megfigyelésként nem állja meg
a helyét. Tény és való, hogy
amikor harmadmagával elfog-
ták, a lámák vezetésével úgy
megkínozták, hogy életre szóló
sebeket szerzett, és ebbôl fakadt
irántuk való gyûlölete. Úti be-
számolójával a nyugati szalon-
közönség körében hihetetlen
népszerûséget szerzett, és ez a
könyv a gazdagságot is meg-
hozta számára. Az elsô, angol
kiadás 1898-ban jelent meg, és
korának egyik bestsellere lett,
azóta megszámlálhatatlan ki-
adást ért meg. Magyarul ez az
elsô, teljes kiadás, de a korábbi,
rövidített változat is nagyon
népszerû volt. 

(szénási)
Henry S. Landor: Utazás a rej-
telmes Tibetben, Kelet Kiadó,
3450 Ft

Életrajz
Az igazi Einstein
■ Albert Einstein (1879–1955)
német fizikus a 20. század egyik
legjelentôsebb, s egyben legtipi-

kusabb tudósának számít. Zsidó
származású volt, 1901-tôl svájci,
1940-tôl amerikai állampolgár.
1902–07-ben a berni szabadalmi
hivatal alkalmazottja, majd az el-
méleti fizika professzora Zürich-
ben és Prágában. 1914-tôl a Po-
rosz Tudományos Akadémia
tagja és a berlini fizikai kutatóin-
tézet igazgatója volt. 1933-ban
az USA-ba emigrált és haláláig a
princetoni Institute for Advan-
ced Study-ban tevékenykedett.

Harcos pacifista, lelkes zenész
és katasztrofális családapa volt –
Johannes Wickert könyve pedig
minden oldaláról részletesen
bemutatja. Kiderül például,
hogy annak a széles körben
folklorizálódott motívumnak,
mely szerint megbukott mate-
matikából, alig van alapja: mate-
matikából gyerekkorától fogva
kiváló volt, ám egyszer valóban
sikertelen kísérletet tett a fôisko-
lai felvételi vizsga letételére. (16
évesen, ráadásul éppen Zürich-
ben, éppen ott, ahol 18 év múl-
va professzor lett.)

Einstein munkássága révén
forradalmasította a fizika elmé-
letét. A tér- és idômérés kritiká-
jából 1905-re fejlesztette ki spe-
ciális relativitáselméletét, amely
módosította a newtoni mecha-
nikát. Ez idôre tehetô fénykvan-
tum (foton) hipotézise is, amely
szerint az elektromágneses su-
gárzásnak részecskékbôl (fény-
kvantumok vagy fotonok) kell
állnia. Einstein 1914–16-ban
formulázta meg általános relati-
vitáselméletét a négydimenziós,
görbült tér geometriája alapján.
1921-ben megkapta a fizikai
Nobel-díjat a kvantumelmélet-
hez való hozzájárulásáért, külö-

nösen a fotoeffektus magyaráza-
táért. A két háború között egy-
séges térelmélet kidolgozásán
fáradozott.

Wickert könyve nemcsak
Einstein tudományos eredmé-
nyeit tárgyalja népszerûen, ha-
nem magánéletét is, figyelmet
szentelve a nem a szorosan tu-
dományhoz kapcsolódó gondo-
latainak, például politikai néze-
teinek, kora kiválóságaival foly-
tatott dialógusainak is. Így nem-
csak szûken a tudományt, ha-
nem általában a „termékeny
gondolkodást” képviselô Ein-
stein képe bontakozik ki, s a szer-
zô ezzel a legszélesebb olvasókö-
zönség figyelmét felkeltheti.

K. S. A.
Johannes Wickert:
A relatív kerekasztal lovagja.
Albert Einstein
Fordította Dankó Zoltán
Háttér Kiadó, 270 oldal, 1950 Ft

Mûvészet
A végtelen utáni
sóvárgás

■ Különös, nem éppen hét-
köznapi  gondolat Van Gogh
festészetét keresztény szem-
szögbôl és keresztény mûvé-
szetként értelmezni és alkotása-
iban  a keresztény szimbolikát
és az istenkeresés útját keresni.
Márpedig Walter Nigg ponto-
san ezt teszi. Van Gogh életét
mintegy passiójárásként értel-
mezi és munkásságát mint az
istenkeresés felé haladó ös-
vényt jellemzi. A családi indít-
tatásnál kezdi, majd az életraj-
zon végighaladva nemegyszer

prédikátori hangvételben és
lendülettel transzformálja a
mûvész életét az általa képviselt
katolikus koncepcióba: Van
Goghnak a bányászoknál töl-
tött hónapjai, a parasztok és a
falusi élet szeretete és ábrázolá-
sa, az utcalány és gyermekének
befogadása, a párizsi tanulóidô,
az arles-i tartózkodás és a meg-
feszített munka, vagy az elme-
gyógyintézetben töltött napok
mint passiójának egyes állomá-
sai jelennek meg. Kétségtelenül
zavarba ejti és megdöbbenti az
olvasót, amikor Van Gogh ké-
peinek értelmezésében keresz-
tény szimbolikát és jelentést fe-
dez fel a szerzô, és például a
kezdeti mûvek sötét színvilágá-
tól a dél-franciaországi tartóz-
kodás ragyogó színorgiájáig va-
ló festészeti fejlôdést a megvilá-
gosodás eszközének véli, vagy
az oly sokat használt sárga színt
és a nap ábrázolását  Krisztus
szimbólumaként értelmezi. A
német teológus és paptanár
Walter Nigg (1903–1988) szá-
mos könyvet írt mûvészekrôl,
gondolkodókról, szentekrôl és
eretnekekrôl, keresztény felfo-
gásban, elemezte többek kö-
zött Grünewald, Michelangelo,
El Greco, vagy Rembrandt mû-
vészetét. Van Goghról 1942-
ben publikált elôször. Persze
Van Gogh nem volt gyakorló
keresztény, sôt a csuhásokkal
meglehetôs ellenszenvvel visel-
tetett. De kereste a transzcen-
dens világot, a szerzô által is
idézett írásaiból kitûnik, hogy
foglalkoztatta az istenkeresés, a
metafizika,  a vallásos élmény
megjelentetése a mûvészetben,
vagy akár a Krisztus-ábrázolás,
melyhez azonban nem érezte
elég érettnek magát. Életérzését
jól jellemzik a következô mon-
datok: „Ha az ember jól érzi
magát, elegendô egy szelet ke-
nyér, s dolgozhat naphosszat,
mégis kicsattan az erôtôl. Pi-
pázgatva s iszogatva feltûnik a
szeme elôtt a csillagos égbolt, s
a végtelenség. Az élet ezekben
a pillanatokban igazán varázs-
latos. Ó, emberek, kik nem
hisztek a Napban, szinte istent
is megtagadjátok.”

(Sz.Zs.)
Walter Nigg: Vincent Van Gogh
Napba vetett pillantás
Kairosz Kiadó,  2800 Ft
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■ Közeleg az olimpia – a Summer Olympic Games –, amely
nálam két hétre speciális magán-idôszámítást vezet be, s olva-
sási szokásaimat is megváltoztatja: ilyenkor kevesebb a türel-
mem a nagy mûvekhez. Egy sportstatisztika, olimpiai kalauz,
internetes hírcsokor mostanában jobban vonz, mint a halha-
tatlan szerzôk serege vagy a könyvhét óta a restanciapolcról fi-
gyelmet kérô kortársak. 

A pekingi ötkarikás játékok sorszáma: XXIX., Gilbert Obermair

Játékok gyufaszálakkal
címû könyvének (Tinta Kiadó, fordította Domonkos Barbara) bo-
rítóján viszont a XXXIII az egyik feladvány kiindulása (elôlegez-
zük: a 2024-es olimpia sorszáma). Ez persze mindegy: ha az em-
bert idônként már elkapja a versenyizgalom, a drukkolás elôsze-
le, a feszültséget levezetheti a részint gyerekkorból ismerôs, álta-
lában azonban fogasnak bizonyuló talányokkal. Nem egyszerû-
en „rakd ide, helyezd át”, „végy el egyet, tégy hozzá hármat” tí-
pusú kérdésekrôl van szó. Ismerked-
hetünk bûvészmutatvánnyal, mely-
nek a gyufa csak lehetséges kelléke.
Máskor a gyufatrükk összetett logi-
kai, esetleg matematikai feladványt
rejt. A szépen kialakított oldaltükör
és ábrasor, a pontos megfejtési kód
kedvet csinál, hogy magányosan
vagy (lehetôleg több korosztályos,
családi) társaságban esténként neki-
veselkedjünk öt-hat próbatételnek.
Ne gondoljuk, hogy az irodalomtól
idegen könyv fekszik elôttünk. A
Max és Móric címen ismeretes híres
gyerekolvasmány ugyanúgy bekap-
csolódik a szövegáramlatba, ahogy a
például (rejtvény-ôsforrásként) Jo-
sephus Flavius és Hans Sachs is, és
ugyancsak rálapozhatunk kultúrtör-
téneti érdekességekre.

Varga Zoltán
személyében egy olimpiai bajnok
emlékezéseit, önvizsgálatát és kor-
rajzát tette közzé a Püski Kiadó. A
Valahogy mindig félúton cím ponto-
san foglalja össze a jellemzô életraj-
zi (sôt: élet-) szituációt. Varga pallérozott nyelvezettel, sok
kérdô-töprengô mondatot fogalmazva, a stílusból is kicsapó
hitelességgel vall itthoni ifjúi (ferencvárosi) éveirôl, csapatán
belüli helyzetérôl, kapcsolatairól, súrlódásairól. Akik még lát-
ták ôt a focipályán (illetve tisztában vannak játékos-zsenijé-
vel), nyilván e fejezeteket bújják legszívesebben. A személyes
sorsról adott kép itt-ott váratlanul kitárulkozó, de nem tola-
kodó. Némiképp problematikusabbak a sportéletet, a társa-
dalmi létet (az itthonit és a nyugat-európait) vázlatosan vizs-
gáló, moralizálásra hajló oldalak, amelyek szerkesztetlensé-
gük és érzületi elragadtatottságuk ellenére így is rászolgálnak
a figyelemre, akárcsak a kötethez fûzött levelek. Ez utóbbiak
fölerôsítik a roppant személyes, sôt magányos írásmû vágyott
dialogikus hangvételét. Varga nemrégiben Borsi-Kálmán Bé-
la Puskás Ferenc emléke elôtt tisztelgô (futball)történelmi
analízisében is a legfontosabb mellékszereplô (mintegy a le-
hetséges „második Puskás”) volt. Érdemes a két könyvet egy-
másra vetítetni.

150 dalszöveg
sorakozik az egyre nagyobb elánnal és mind változatosabban
dolgozó Napkút kötetében: Bereményi Géza dalai Cseh Tamás
zenéjére. Egyes elôzetes híradások tévedtek, amikor a kiad-
ványt abszolút újdonságnak vélték, hiszen Tatabányán a Köz-
mûvelôdés Háza (1991-ben vagyunk) már tekintélyes anyagot
bocsátott közre. S annak az igénytelen küllemû zöld köny-
vecskének (Dalok) volt betûrendes tartalomjegyzéke, ennek a
szép feketének pedig sajnos nincs. Aki sok tucat Cseh Tamás-
koncertet élvezhetett végig az évtizedek folyamán, annak sem
könnyû eligazodnia a (csak régi) fényképekkel találomra ékí-
tett tárházban, melybôl nem tûnik ki, hogy a szövegek sor-
rendjét Bereményi szabta-e meg. Ráadásul a külön fejezetbe
illesztett Három idôjárásjelentés a Frontátvonulás, a Jóslat és a
Nyugati pályaudvar címû lemezek lirizált epikájába rejti az
oda szövôdô dalokat. Bérczes László hónapok óta forgalom-
ban levô Cseh Tamás-beszélgetôkönyvével kezünk ügyében

érdemes házilag toldani ábécébe
szedett mutatót a 150 dalszöveghez,
hogy ha e nagyrészt kultikussá lett
textusok között sietve szeretnénk
rálelni egy-egy legkedvesebbre, hir-
telen fülünkbe-szívünkbe csengôre,
ne kelljen sokat bogarászni.
A BG/CsT könyv talán a fiatalabbak

számára sem üthetô fel nosztalgia
nélkül. Vajon éreznek-e nosztalgiát
azok, akik már nem recsegtethették a
régebben-újabban eltûnt fôvárosi
mozik széksorait? Kelecsényi László

Mozizó Budapest
címû albumkönyve (Holnap Kiadó)
a szépíró szerzôre is rávalló választé-
kossággal, érzékenységgel, múltba
feledkezéssel, de érzelgôsség nélkül
beszéli el tárgyát. A kissé archaizáló
(már-már krúdys) alcím – 111 év a
pest-budai mozgókban – a mágikus
szám, a hajdani városnév és a már
alig használatos filmszínház-szino-
nima poétikájával is jelzi hangvéte-

lének egyszerre személyes-tûnôdô és történeti-elemzô tónusát.
Nagyon szép a Mesél a város sorozat e darabja (tervezô, tipográ-
fus: Csizi Renáta). A mozi-szerelmes Mándy Iván szívét is meg-
dobogtatná a régi mozijegyek másával, hirdetôoszlopokról le-
mállott plakátok fotóival, s fôleg számos egykori mozikülsô,
mozibelsô fényképével illusztrált munka. A 20. század mûvé-
szet-, technika- és szórakozástörténetének egy – szociológiailag
is hiteles, mégis autobiografikus, vallomásos – metszete a kérdés-
kört tudvalevôen tökéletesen ismerô és már több könyvében tár-
gyaló (íróként is feldolgozó) Kelecsényi 111 esztendôt átfogó
vándorútja. A hatvanadik életévük körül járók nemzedéke külö-
nösen ismerôsnek, személyesnek találhatja az eltûnt idô nyomá-
ban tett mozibarangolást. Több olyan név is felbukkan, amely-
nek viselôjétôl már rég el kellett búcsúznunk (Förgeteg Balázst
említem, aki az egykori Egyetemi Színpad filmvetítéseihez tar-
tott bevezetôket). Hol van már – mondjuk – 1964 kora ôsze,
amikor (iskolakerülés céljából) a tokiói olimpia rádióközvetíté-
sei és egy jó délelôtti mozi között kellett választanunk…?

Tarján Tamás  

Summer Games
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ISMERETTERJESZTÔ ÉS SZAKIRODALOM

ÁLTALÁNOS MÛVEK
AA  ttuuddoommáánnyy  áállttaalláábbaann..  TTaalláállmmáánnyyookk

HHeerrnnááddii  ZZssuuzzssaa: Elfojtott hangok: a Szegheô-módszer kálváriája. Bp.: Kairosz. 169 p. Fûzve
2400 Ft

KKuuttrroovvááttzz  GGáábboorr  ––  LLáánngg  BBeenneeddeekk  ––  ZZeemmpplléénn  GGáábboorr: A tudomány határai. Bp.: Typotex. 376 p.
(Tudomány & ...) Fve 3200 Ft

TTuuddoommáánnyyooss  iinnttéézzeetteekk..  KKiiáállllííttáássookk..  MMúúzzeeuummookk

AA  nnyyíírreeggyyhháázzii  JJóóssaa  AAnnddrrááss  MMúúzzeeuumm  éévvkköönnyyvvee::  4499.. Nyíregyháza: Jósa András Múzeum. 550 p.,
[3] t. fol. Kötve 6364 Ft

VVéégghh  EEsszztteerr: A ‘80-as évek újdonságai a nemzetközi kiállítások tükrében: a Szabad Európa
Rádió adásaiból. Bp.: Almandin. 551 p. Fve 2990 Ft

FFIILLOOZZÓÓFFIIAA

MMoollnnáárr  JJáánnooss: Filozófia: jegyzet a tanító- és óvópedagógus hallgatók részére. Baja: EJF K. 135
p. (Jegyzetek, oktatási segédanyagok) Fve 1901 Ft

SStteeiinneerr,,  RRuuddoollff: A szabad szellem bátorsága: azaz: merjünk szabadok lenni. [Miskolc]: Hermit.
67 p. Fve 1700 Ft

PPSSZZIICCHHOOLLÓÓGGIIAA

FFeellddmmáárr  AAnnddrrááss  ––  FFlliieeggaauuff  BBeenneeddeekk: Van élet a halál elôtt? Bp.: Jaffa. 93 p. Fve 2490 Ft

FFlliieeggaauuff  GGeerrggeellyy  ––  RRáánnkkii  SSáárraa: Fogva tartott gondolatok. Bp.: L’Harmattan. 179 p. Fve 1800 Ft

GGrraattcchh,,  AAlloonn: Ha a szerelmes gondolkodna... :ismétlôdô hibák a párkapcsolatban. Bp.: Park.
270 p. (Hétköznapi pszichológia) Fve 2900 Ft

HHaajjdduusskkaa  MMaarriiaannnnaa: Krízislélektan. Bp.: ELTE Eötvös K. 193 p. Kve 2500 Ft

HHaarrggiittaaii  RRiittaa: Sors és történet: Szondi Lipót sorsanalízise a narratív pszichológia tükrében. Bp.:
Ú-M-K. 135 p. (Szöveg és lélek, 11.) Fve 1980 Ft

HHaarrrryy  PPootttteerr  ppsszziicchhoollóóggiiáájjaa: a kis túlélô nem hivatalos lélekrajza. [Debrecen]: Gold Book. 335 p.
Fve  1999 Ft

HHooggyyaann  lleeggyyüünnkk  bboollddooggookk?? Bp.: Ursus Libris. 444 p. (Emberközpontú pszichológia, 8.) Kve
4300 Ft

VALLÁS
AA  vvaallllááss  kkéérrddéésseeii  áállttaalláábbaann..  VVaalllláássffiilloozzóóffiiaa

BBuullttmmaannnn,,  RRuuddoollff: Hit és megértés: válogatott tanulmányok. Bp.: L’Harmattan. 324 p. (Coram
Deo) Fve 2700 Ft

HHiisszzeemm  vvaaggyy  ttuuddoomm??:: vitaestek hit és tudomány viszonyáról. Bp.: Typotex. 205 p. (Tudomány &
...) Fve 2100 Ft

MMccGGrraatthh,,  AAlliisstteerr  EE.: Dawkins istene. Pozsony: Kalligram. 223 p.  (Tudomány és vallás) Fve
2500 Ft

BBiibblliiaa..  BBiibblliiaammaaggyyaarráázzaattookk..  JJéézzuuss  éélleettee

CCsseerrhhááttii  SSáánnddoorr: Pál apostolnak a korinthusiakhoz írt elsô levele: fordítás és magyarázat. Bp.:
Luther. 876 p. (Út a könyvhöz, 2.) Kve 5600 Ft

KKrraauuss,,  NNaaffttaallii: Jeremiás: az elsô holokauszt prófétája. Bp.: Wesley J. K. 308 p. (Ôsi forrás, 18.)
(Izrael prófétái, 3.) Fve 2800 Ft

MMoorráálliiss  tteeoollóóggiiaa..  PPaasszzttoorráálliiss  tteeoollóóggiiaa

GGyyüürrkkii  LLáásszzllóó: Magyar zarándokok és emlékek a Szentföldön. Bp.: Szt. István Társulat. 150 p.
Kve  1980 Ft

Omartian, Stormie: A jó házasság titka: a feleség fohászának ereje. Pécs: Alexandra. 192 p. Fve
1999 Ft

KKeerreesszzttéénnyysséégg..  KKeerreesszzttéénnyy  eeggyyhháázzaakk

AAzz  11994455  uuttáánnii  mmaaggyyaarr  kkaattoolliikkuuss  eeggyyhháázzttöörrttéénneett  úújj  mmeeggkköözzeellííttéésseeii. Pécs: PHF Pécsi Egyháztört.
Intézet. 242 p. (Seria historiae dioecesis Quinqueecclesiensis, 3.) Fve 1901 Ft

AAddaamm,,  AArrmmiinn: Egyház és állam: rövid történeti bevezetés a politikai teológiába. Bp.: Kálvin. 218
p. Fve 1800 Ft

EEnngglliisscchh,,  AAnnddrreeaass: Isten nyomai: csodák a katolikus egyházban. Bp.: Ursus Libris. 327 p., [12] t.
Fve 3500 Ft

GGrreesscchh,,  EEbbeerrhhaarrdd: A hugenották története, hite és hatása. Bp.: Kálvin. 242 p. Fve 2200 Ft

KKaatteekkeettiikkaaii  sszzöövveeggggyyûûjjtteemméénnyy. Pécs: PHF. 111 p. Fve 1000 Ft

KKrráánniittzz  MMiihháállyy: Órigenész, a hit nagy mestere. Bp.: Kairosz. 276 p. (Catena, 10.) Fve 3000 Ft

AA  lliittuurrggiiáárróóll  öökkuummeenniikkuuss  mmeeggkköözzeellííttééssbbeenn. Pápa; Bp.: PRTA: L’Harmattan. 121 p. (Horizontok, 4.)
Fve 1700 Ft

PPáázzmmáánnyy  PPéétteerr  ééss  aa  BBaatttthhyyáánnyyaakk. Bp.: Szt. István Társulat. 112 p. Kve 1600 Ft

AA  ppééccssii  eeggyyhháázzmmeeggyyee  aa  1177--1188..  sszzáázzaaddbbaann. Pécs: PHF Pécsi Egyháztört. Intézet. 290 p. (Seria
historiae dioecesis Quinqueecclesiensis, 1.) Fve 2200 Ft

SSaass  PPéétteerr: Az erdélyi római katolikus egyház, 1900–1948. Bp.: Mundus: Barankovics I.
Alapítvány. 271  p. (Mundus – magyar mûvelôdéstörténet) Kve 3200 Ft

SSzzaabbóó  JJóózzsseeff  LLáásszzllóó: Egyházat vajúdó történelem. Bp.: Kairosz. 274 p. Fve 3000 Ft

TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK
SSzzoocciioollóóggiiaa..  SSzzoocciiooggrrááffiiaa..  

BBooggyyaayy  MMáárriiaa: Hollandia magyar szemmel. Bp.: Akad. K. 423 p., [8] t. Kve 2600 Ft

FFaalluuss  IIvváánn  ––  OOlllléé  JJáánnooss: Az empirikus kutatások gyakorlata: adatfeldolgozás és statisztikai
elemzés. Bp.: Nemzeti Tankvk. 341 p. + mell.: 1 DVD-ROM Fve 5000 Ft

KKuullttúúrraa--  ééss  kkoommmmuunniikkáácciióóeellmméélleettii  sszzöövveeggggyyûûjjtteemméénnyy. Baja: EJF K. 170 p. (Jegyzetek, oktatási
segédanyagok) Fve 1650 Ft

LLôôccsseeii  PPááll: Emberpár és család az államszocializmusban, 1945–1985. Bp.: Gondolat. 206 p.
Fve 2200 Ft

AA  mmaaggyyaarr  kkuullttuurráálliiss  aannttrrooppoollóóggiiaa  ttöörrttéénneettee. Bp.: Nyitott Könyvmûhely. 712 p. Fve 4800 Ft

MMéésszzáárrooss  JJóózzsseeff: Bevezetés a társadalmi választások elméletébe. Bp.: Gondolat. 145 p. Kve
2250 Ft

MMooddeerrnn  sszzoocciioollóóggiiaaii  ppaarraaddiiggmmáákk. Bp.: Napvilág. 614 p.
Kve 6000 Ft

AA  rreennddsszzeerrvváállttááss  ééllmméénnyyee. Bp.: Jószöveg Mûhely. 232 p.  Fve 2500 Ft

SSzzeekkffüü  AAnnddrrááss: A cápa utolsó tangója: médiaszociológiai tanulmányok a félkemény diktatúrában.
Bp.: Gondolat. 305 p. Fve 2951 Ft

TTaakkááccss  TTiibboorr: Döntéshozók: városi elit és városi önkormányzat Nyíregyházán a 20. század elsô
felében. Bp.: L’Harmattan. 306 p. + térk. (A múlt ösvényén) Fve 2600 Ft

PPoolliittiikkaa..  PPoolliittiikkaattuuddoommáánnyy

BBookkoorr  BBaalláázzss: Római tál New Yorkban: avagy egy diplomata történetei. Bp.: Minerva. 228 p. Fve
2900 Ft

FFooddoorr  GGáábboorr,,  GG.: Kormányzás/tudás. Bp.: Századvég K. 318 p. Kve 3675 Ft

FFööllddöönnffuuttóókk: a Magyarországot érintô kényszertelepítések a II. világháború alatt és után. Bp.:
Lucidus. 191 p. (Kisebbségkutatás könyvek) Fve 2600 Ft

GGeerreebbeenn  ÁÁggnneess: Beszélgetések a Gulágról. Bp.: Helikon. 428 p., [32] t. Kve 2990 Ft

GGoommbbooss  JJóózzsseeff: Két évszázad finn politikatörténete, 1809-2006. Szeged: SZEK JGyF K. 194 p.
Fve 2596 Ft

KKüüllöönnbbéékkee: embermentôk és túlélôk beszélgetései a holokausztról. Pannonhalma: Bencés K.
241 p. (Historia pro futuro) Fve 2990 Ft

MMaarruuzzssaa  ZZoollttáánn: Az osztrák külpolitika a szövetséges megszállástól az európai integrációig,
1945-1995. Baja: EJF K. 207 p. (Értekezések, tudományos dolgozatok, 2.) Fve 1780 Ft

NNeemmzzeettffooggaallmmaakk  ééss  eettnnooppoolliittiikkaaii  mmooddeelllleekk  KKeelleett--KKöözzéépp--EEuurróóppáá--bbaann. Bp.: Gondolat. 422 p. Fve
3800 Ft

OOppllaattkkaa,,  AAnnddrreeaass: Egy döntés története: magyar határnyitás – 1989. szeptember 11. nulla óra.
Bp.: Helikon: Századvég. 339 p. Kve 3990 Ft

SSmmiitthh,,  SSaallllyy  BBeeddeellll: Párban a pályán: Bill és Hillary Clinton a Fehér Házban. Bp.: Athenaeum
2000. 535 p., [32] t. Kve 3490 Ft

TTaannuullmmáánnyyookk  aazz  EEuurróóppaaii  UUnniióórróóll. Baja: EJF K. 187 p. (Jegyzetek, oktatási segédanyagok) Fve
1901 Ft

EEuurróóppaaii  UUnniióó
ÁÁllttaalláánnooss  jjeelleennttééss  aazz  EEuurróóppaaii  UUnniióó  tteevvéékkeennyyssééggeeiirrôôll. Brüsszel; Luxembourg: EK Hiv.
Kiadványainak Hivatala. 270 p. Fve 6550 Ft

BBóókkaa  ÉÉvvaa: Az európai integráció: elméletek történelmi perspektívában. Bp.: Corvina. 157 p.
(Corvina tudástár) Fve 1990 Ft

GGaazzddaassáágg..  KKöözzggaazzddaassáággttuuddoommáánnyy

BBrraacchhiinnggeerr  TTaammááss: Nonprofit alapismeretek. [Baja]: EJF Pedagógiai Fakultás. 186 p.  Fve
1500 Ft

CCssaatthh  MMaaggddoollnnaa: Globalizációs végjáték. Bp.: Kairosz. 292 p. Fve 3000 Ft

GGaazzssóó  FFeerreenncc  ––  LLaakkii  LLáásszzllóó  ––  PPiittttii  ZZoollttáánn: Társadalmi zárványok: a területi különbségek
mérséklôdése, avagy a dinamikus szintentartás. Bp.: MTA PTI. 170 p. Fve 2400 Ft

GGyyôôrrii  IIssttvváánn: Amit a lakáslízingrôl tudni kell. Bp.: 32 p. (ETK füzetek, 26.) Fve 980 Ft

LLuuddvviigg  ZZssuuzzssaa: Oroszország és a kibôvült Európai Unió gazdasági kapcsolatai. Bp.: Akad. K.
320 p. Kve 3981 Ft

TTiieerr,,  MMaarrkk: A gazdaggá válás útja. Pécs: Alexandra. 359 p. Kve 3998 Ft

VViiggvváárrii  AAnnddrrááss: Pénzügy(rendszer)tan: alapvetô ismeretek rendhagyó megközelítésben. Bp.:
Akad. K. 468 p. Fve 5190 Ft

MMuunnkkaaüüggyy

EEhhrreennbbeerrgg,,  RRoonnaalldd  GG..  ––  SSmmiitthh,,  RRoobbeerrtt  SStteewwaarrtt: Korszerû munkagazdaságtan.  Bp.: Panem. 672
p. Fve 6900 Ft

MMuunnkkaaüüggyyii,,  mmuunnkkaavvééddeellmmii,,  mmuunnkkaaeerrôôppiiaaccii,,  ttáárrssaaddaalloommbbiizzttssííttáássii  eelllleennôôrrzzééss  aa  mmuunnkkáállttaattóónnááll. Bp.:
Complex K. 425 p. + mell.: 1 CD-ROM Fve 8400 Ft

NNaaggyy  VVeerroonniikkaa: Nyomdaipari munkavédelmi kézikönyv. Bp.: Optima Téka K. 131 p. Fve 2100 Ft

PPéénnzzüüggyy..  AAddóóüüggyy

GGyyöönnggyyöössssyy  MMáárrttoonn: Florenus Hungaricalis: aranypénzverés a középkori Magyarországon. Bp.:
Martin Opitz. 138 p. Fve 1500 Ft

JJoogg..  JJooggttuuddoommáánnyy

FFaannttoollyy  ZZssaanneetttt: A jogi személyek büntetôjogi felelôssége. Bp.: HVG-ORAC. 334 p. Fve 6500 Ft

JJuuhháásszz  JJóózzsseeff  ––  NNéémmeetthh  IIssttvváánn  ––  TTééttéénnyyii  ZZoollttáánn: Jogi ismeretek. Bp.: Perfekt. 303 p.
(Tételvázlatok a mérlegképes könyvelôk szóbeli vizsgáihoz) Fve 3300 Ft

KKaahhlleerr  FFrriiggyyeess: Jogállam és diktatúra. 2. Bp.: Kairosz. 233 p. Fve 2800 Ft

ELÔFIZETÉSI FELHÍVÁS

MEGRENDELÉS
Megrendelem a Könyvhetet 1 évre 3960 Ft elôfizetési díjért. Kérem,
küldjenek postai csekket az elôfizetési díj befizetéséhez.

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

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

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

Kedves Olvasónk!
Azt javasoljuk Önnek: fizessen elô lapunkra! Sokféle terjesztési mód-
szert kipróbáltunk, és meg kellett állapítanunk, hogy egyik sem vetek-
szik 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.

Az összeállítás a Könyvtárellátó adatbázisa alapján készült.
A mûvek további adatai a www.kello.hu honlapon tekinthetôk meg.



KKiirráállyy  TTiibboorr: Büntetôeljárási jog. Bp.: Osiris. 694 p. (Osiris tankönyvek) Kve 4980 Ft

MMuunnkkaajjooggii  iirraattmmiinnttaattáárr. Bp.: HVG-ORAC. 500 p. + mell.: 1 CD Fve 8500 Ft

NNaaggyy  CCssoonnggoorr  IIssttvváánn: Kartelljogi kézikönyv. Bp.: HVG-ORAC. 787 p. Fve 4500 Ft

VVéékkááss  LLaajjooss: Parerga: dolgozatok az új polgári törvénykönyv tervezetéhez. Bp.: HVG-ORAC. 327
p. Fve 5600 Ft

KKöözziiggaazzggaattááss

AAmmbbrruuss  PPéétteerr: Az igazi kommandó. [Interjúk] Bp.: Urbis Kvk. 317 p. Kve 2900 Ft

HHaaddttuuddoommáánnyy..  HHaaddttöörrttéénneett..  HHoonnvvééddeelleemm..  HHaaddsseerreegg

DDöömmssööddyy  AAuurrééll: Soha ilyen vendégséget...: magyar tiszti hadifoglyok a Szovjetunióban,
1945–1947. Pomáz: Kráter Mûhely Egyesület. 241 p. Fve 2000 Ft

HHaarrddyy  KKáállmmáánn: Az Adriától Amerikáig. Bp.: Kairosz: HM Hadtört. Int. és Múz. 655 p. Fve 5200 Ft

SSiippoossnnéé  KKeeccsskkeemméétthhyy  KKlláárraa: A NATO-ban dolgozni, Rómában élni. Bp.: Zrínyi. 222 p. Kve
2990 Ft

SSppiicckk,,  MMiikkee: A diadalmas Luftwaffe: alternatív történelem. [Debrecen]: Gold Book. 232 p., [16] t.
Kve  2499 Ft

SSzzoocciiáálliiss  ggoonnddoosskkooddááss  ééss  ggoonnddoozzááss

BBaalloogghh  ZZoollttáánn: Kifizetôhelyi tudnivalók. Bp.: Complex K. 238 p. (TB-ismeretek lépésrôl lépésre)
Kve 9450 Ft

AA  ccssaallááddsseeggííttééss  eellmméélleettee  ééss  ggyyaakkoorrllaattaa. Bp.: Akad. K. 705 p. Kve 4830 Ft

PPéénntteekk  BBeeááttaa  ––  ZZoollttáánn  LLáásszzllóó: Idôsotthonok: hol töltsem idôs éveimet? Bp.: SpringMed. 136 p.
Fve   1980 Ft

PPeeddaaggóóggiiaa..  GGyyeerrmmeekknneevveellééss

FFooddoorrnnéé  FFööllddii  RRiittaa: Testnevelési játékok a tanulási zavarok prevenciójában és korrekciójában.
Bp.: ELTE PPK Tanárképzési és -továbbképzési Központ. 64 p. (Iskolapszichológia, 24.) Fve
1200 Ft

GGyyeettvvaaii  GGyyöörrggyy  ––  KKeeccsskkeemmééttiinnéé  PPeettrrii  AAddrriieenn  ––  SSzzaattmmáárrii  ZZoollttáánn: Testkultúra-elméleti és kutatás-
módszertani alapismeretek. Szeged: SZEK JGyF K. 319, [10] p. Fve 2900 Ft

HHaajjnnaall  IIssttvváánn: Írásoktatás a középkori egyetemeken. Bp.: Gondolat. 280, [16] p. (Az
információtörténelem Klasszikusai) Kve 3490 Ft

HHaattooss  GGyyuullaa: Az értelmi akadályozottsággal élô emberek. Gyula: APC-Stúdió. 354 p. Fve 5727 Ft

KKaarrááccssoonnyy  SSáánnddoorr: A magyarok kincse. Bp.: Széphalom Könyvmûhely. 283 p. Fve 3200 Ft

LLaaddáánnyyii  AAnnddoorr: A középiskolai tanárképzés története. Bp.: Ú-M-K. 183 p. (Oktatás és
társadalom, 1.) Fve 2380 Ft

NNéépprraajjzz..  EErrttnnoollóóggiiaa..  FFoollkkllóórr

HHaajjdduu  TTaammááss: A kismagyar. Bp.: M. Ház. 325 p. (Magyar Ház könyvek) Kve 4900 Ft

TToommppooss  LLiillllaa: A díszmagyar: a magyar díszöltözet története. Bp.: M. Mercurius. 149 p.
Kve 3400 Ft

FFoollkkllóórr..  SSzzeelllleemmii  nnéépprraajjzz

KKrrúúddyy  GGyyuullaa: Álmoskönyv. Bp.: Magvetô. 389 p. Kve 2490 Ft

TTrreennccsséénnyyii--WWaallddaappffeell  IImmrree: Görög regék és mondák. Bp.: Móra. 397 p. Kve 1990 Ft

TERMÉSZETTUDOMÁNYOK

TTeerrmméésszzeettvvééddeelleemm..  TTeerrmméésszzeettrraajjzz..  KKöörrnnyyeezzeettvvééddeelleemm

BBrriigghhtt,,  MMiicchhaaeell: 1001 természeti csoda amit látnod kell, mielôtt meghalsz. Bp.: Gabo. 960 p. Kve
9999  Ft

GGooooddaallll,,  JJaannee  ––  BBeekkooffff,,  MMaarrcc: Az utolsó pillanat: [az élôvilág megóvásának tíz parancsolata].
Bp.: Gabo. 230 p. Kve 1990 Ft

MMaatteemmaattiikkaa

LLoovváásszz  LLáásszzllóó: Kombinatorikai problémák és feladatok. Bp.: Typotex. 666 p. (Elméleti
matematika) Fve 4900 Ft

PPeetthhôônnéé  VVeennddeell  TTeerréézz: Fejezetek a lineáris algebra és a lineáris programozás körébôl. Baja: EJF
K. 206 p. (Jegyzetek, oktatási segédanyagok) Fve 1691 Ft

RRóókkaa  SSáánnddoorr: 137 számrejtvény. Bp.: Typotex. 104 p. (Matematika iskolásoknak) Fve 1550 Ft

SSzzáámmííttóóggéépp--ttuuddoommáánnyy..  PPrrooggrraammoozzááss

FFoorrssttnneerr  BBeerrttaallaann  ––  EEkklleerr  PPéétteerr  ––  KKeelléénnyyii  IImmrree: Bevezetés a mobilprogramozásba. Bicske: Szak
K. XIV, 268 p. (Alkalmazott informatika sorozat) Fve 4800 Ft

FFööllddttaann..  GGeeoollóóggiiaa..  HHiiddrroollóóggiiaa

KKôôzzeetteekk  ééss  áássvváánnyyookk. Bp.: Kossuth. 95 p. (Természettudományi enciklopédia, 4.) Kve 1490 Ft

TTûûzzhháánnyyóókk  ééss  ffööllddrreennggéésseekk. Bp.: Kossuth. 95 p. (Természettudományi enciklopédia, 3.) Kve
1490 Ft

ÔÔsslléénnyyttaann

RRiicchhaarrddssoonn,,  HHaazzeell: Dinoszauruszok és az élet története. Bp. : Taramix. 228 p. (Határozó
kézikönyvek) Kve 2900 Ft

ZZuubbáállyy  SSáánnddoorr: Õslények világa. Bp.: Pro-Book. 31 p. Kve 1290 Ft

AAzz  éélleett  kkeelleettkkeezzééssee..  SSzzáárrmmaazzáássttaann..  GGeenneettiikkaa

EEvvoollúúcciióó  ééss  ggeenneettiikkaa. Bp.: Kossuth. 95 p. (Természettudományi enciklopédia, 2.) Kve 1491 Ft

NNöövvéénnyyttaann

GGeerrhhaarrddtt,,  EEwwaalldd: Gombagyûjtés okosan: a legízletesebb ehetô gombák és mérgezô párjaik. Bp.:
Mérték K. 125 p. Fve 2499 Ft

GGoommbbaasszzaakkéérrttôôii  pprraakkttiikkuumm. Bp.: Flaccus. 240 p. + mell.: 1 DVD Fve 4500 Ft

HHeerrrrmmaannnn,,  HHeeiikkee: Gombák. Bp.: Tessloff és Babilon. 48 p. (Mi micsoda, 25.) Kve 2570 Ft

KKiinnccsseekk  IIrréénn: A növénytan alapjai. Szeged: SZEK JGyF K. 107 p., [9] t. Fve 2713 Ft

ÁÁllllaattttaann

BBlloooomm,,  SStteevvee  ––  WWiillssoonn,,  DDaavviidd  HHeennrryy: Elefántkönyv. Bp.: Athenaeum. 63 p. Kve 4490 Ft

HHaarrrriissoonn,,  CCoolliinn  ––  GGrreeeennssmmiitthh,,  AAllaann: A világ madarai. Bp.: Taramix. 420 p. (Határozó kézikönyvek)
Kve 3200 Ft

OO’’SShheeaa,,  MMaarrkk  ––  HHaalllliiddaayy,,  TTiimm: Hüllôk és kétéltûek. Bp.: Taramix. 256 p. (Határozó kézikönyvek)
Kve  2800 Ft

ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK

OOrrvvoossttuuddoommáánnyy..  EEggéésszzssééggüüggyy

AAhhrreennss--EEiippppeerr,,  SSaabbiinnee  ––  LLeeppllooww,,  BBeerrnndd: Csak bátran, Til tigris! Bp.: Medicina. 192 p. Fve
2200 Ft

DDoonnáátthh  TTiibboorr: Anatómiai atlasz. Bp.: Medicina. 212 p.
Kve 4600 Ft

AAzz  eemmbbeerrii  tteesstt: enciklopédia és anatómiai atlasz. Pécs: Alexandra. 527 p.
Kve 9999 Ft

LLaacczzaayy  PPéétteerr: Élelmiszer-higiénia, élelmiszerlánc-biztonság. Bp.: Mezôgazda. X, 648 p., VIII t.
Kve 12000 Ft

AA  mmaakkrroosszzkkóóppooss  ééss  mmiikkrroosszzkkóóppooss  aannaattóómmiiaa  aallaappjjaaii. Bp.: Semmelweis. XVIII, 281 p. Kve 6800 Ft

Orthopedics. Bp.: Semmelweis. XV, 424 p. Fve 11500 Ft

TTaarrii  AAnnnnaammáárriiaa: Sejtem...: a daganatos betegségek pszichológiája. Bp.: Európa. 269 p. Kve
2600 Ft

JJáárrmmûûvveekk

EErrnnee,,  AAnnddrreeaa: Teherautók, markológépek és traktorok. Bp.: Scolar. (18 p.) (Mit? Miért? Hogyan?,
11.)  Kve 3250 Ft

KKeerrnn,,  AAlleexxaannddeerr: Kerékpárjavítás. Bp.: Cser K. 99 p. Fve 2995 Ft

MMeezzôôggaazzddaassáágg

NNöövvéénnyytteerrmmeesszzttééss..  KKeerrttéésszzeett

RRáácczz  ZZoollttáánnnnéé: Variációk dísznövényekkel. 1. Nyíregyháza: Növényvarázs BT. 336 p. Kve
3818 Ft

ÁÁllllaatttteennyyéésszzttééss..  HHoobbbbiiáállllaattookk  ttaarrttáássaa

MMaaggyyaarr  EEsszztteerr: Frici, Manó, Nudli és a többiek: az aranyhörcsög titokzatos élete. Bp.: M. Ház.
116 p. (Magyar Ház könyvek) Fve 2800 Ft

RRaaddiissiiccss  MMiilláánn: Magyar szürke: a puszta vándorainak képes krónikája. Bp.: Geographia K. 191
p. Kve 7500 Ft

VVéérr  IImmrree: Lovas balesetek: a lóért élôk és a lóból élôk kézikönyve. [Székesfehérvár]: Lapu BT. 52
p. Fve 2980 Ft

VVéérr  IImmrree: A lovasgazda: lótartók, kistenyésztôk, lovasiskola vezetôk kézikönyve.
[Székesfehérvár]: Lapu BT. 200 p. Fve 2400 Ft

LLaakkááss..  LLaakkbbeerreennddeezzééss

LLaakkáássddeekkoorráácciióó  mmiinnddeennkkiinneekk. Bp.: Reader’s Digest K. 256 p. Kve 7991 Ft

VVeezzeettééssttuuddoommáánnyy..  MMeenneeddzzssmmeenntt..  SSzzeerrvveezzééss

CCoonnttrroolllliinngg: út egy hatékony controllingrendszerhez. Bp.: Complex K. 287 p. (Szervezet,
vezetés, stratégia) Kve 5565 Ft

KKrreessaalleekk  PPéétteerr  ––  MMeerréétteeyy--VViiddaa  ZZssoolltt: Ellenôrzési alapismeretek. Bp.: Perfekt. 195 p. Fve 2800 Ft

LLáázzáárr  LLáásszzllóó: Értékek és mértékek: a vállalati erôforrás-felhasználás leképzése és elemzése
hazai üzleti szervezetekben. Bp.: Akad. K. (Philosophiae doctores) Fve 3780 Ft

SSzzáámmííttáásstteecchhnniikkaa

BBáárrttffaaii  BBaarrnnaabbááss: Prezentációkészítés. Bp.: BBS-INFO. 103 p. (Informatikai füzetek, 6.) Fve
1190 Ft

BBooggnnáárr  JJúúlliiaa: Egyszerûen Microsoft Windows Vista. Bp.: Panem. 368 p. Fve 2300 Ft

SSttaanneekk,,  WWiilllliiaamm  RR.: Microsoft Exchange Server 2007: a rendszer-gazda zsebkönyve. Bicske:
Szak K. XXXII, 782 p. Fve 9500 Ft

DDíísszzttáárrggyyaakk  kkéésszzííttééssee..  BBaarrkkááccssoollááss..  JJááttéékkkkéésszzííttééss

MMaarrttooss  CCssiillllaa  ––  VViinncczzee  EEsszztteerr: A négy ôselem szimbólumai: tûz, víz, levegô, föld. Bp.: Cser K. 31
p. (Színes ötletek. Fortélyok, 72.) Fve 795 Ft

SSzzaabbóó  IIbboollyyaa: Gyöngyszövés. Bp.: Cser K. 30 p. (Színes ötletek. Fortélyok, 74.)
Fve 795 Ft

TTääuubbnneerr,,  AArrmmiinn: Gyerekzsúrok. Bp.: Cser K. 32 p. + 2 mell. (Színes ötletek. Fortélyok, 73.) Fve
795 Ft

MÛVÉSZET. SZÓRAKOZÁS. SPORT

AA  mmûûvvéésszzeett  áállttaalláánnooss  kkéérrddéésseeii..  MMûûvvéésszzeettttöörrttéénneett

BBiiaannccoo,,  DDaavviidd  ––  MMaannnniinnii,,  LLuucciiaa  ––  MMaazzzzaannttii,,  AAnnnnaa: A klasszicizmustól a realizmusig. Bp.: Corvina.
359 p. (A mûvészet története, 12.) Kve 6000 Ft

GGiiuunnttoollii,,  SStteeffaannoo  ––  PPeeddrraazzzzii,,  TTaattiiaannaa: Föníciai és etruszk mûvészet. Bp.: Corvina. 383 p. (A
mûvészet története, 4.) Kve 6000 Ft

SSzzûûccss  JJuulliiaannnnaa,,  PP.: Kicsomagolás: példák a világba vetett mûvészet eseteire. Bp.: Jószöveg
Mûhely. 294 p., [40] t. Fve 3900 Ft

TTeerrüülleettrreennddeezzééss..  VVáárroossééppííttééss..  TTáájjrreennddeezzééss

MMeeggggyyeessii  TTaammááss: Települési kultúráink. Bp.: Terc. XXV p., 70 fol. Fve 3600 Ft

KKeerrtt--  ééss  ppaarrkkééppííttééss

SSttiirrlliinngg  JJáánnooss: Magyar reneszánsz kertek a XVI–XVII. században. Bp.: Szt. István Társulat. 283
p. Kve 2951 Ft

ÉÉppííttéésszzeett..  UUrrbbaanniisszzttiikkaa

DDéérryy  AAttttiillaa: Építészeti bibliográfia: a könyvnyomtatás kezdetétôl az elsô világháborúig. Bp.: Terc.
226   p. Fve 1500. Ft

FFiiuummeeii  úúttii  ssíírrkkeerrtt. Bp.: Nemz. Emlékhely és Kegyeleti Bizottság. 224 p. Kve 5600 Ft

HHiilldd  JJóózzsseeff  ééppííttéésszzeettee: tanulmányok az építész halálának 140. évfordulóján rendezett
konferencia anyagából. Bp.: Terc. 228 p. Kve 3600 Ft

KKééppzzôômmûûvvéésszzeett

ffeeLLuuggoossssyy  LLáásszzllóó: Nincs modor: [egyféle válogatás a hetvenes évektôl 2007-ig]. Miskolc: Szoba
K. 205 p. + mell.: 1 DVD Kve 7350 Ft

KKooeerrnneerr,,  AAnnddrrááss: Weininger Andor színpadai: a Bauhaustól New Yorkig. Bp.: 2B Alapítvány. 230
p. + mell.: 2 CD Kve 3500 Ft

KKrreeaattiivviittáássii  ggyyaakkoorrllaattookk, FAFEJ, Indigo: Erdély Miklós mûvészet-pedagógiai tevékenysége
1975–1986. [Emlékkönyv]: EMA. 532 p. Fve 4800 Ft

SSzzoobbrráásszzaatt

SSzzmmrreeccssáánnyyii  BBoollddiizzssáárr: Boldi: szobrászmûvész: sculptor: sculpteur. [Magyar, angol és francia
nyelvû album] Bp.: Helikon. [135] p. Kve 4990 Ft

RRaajjzzmmûûvvéésszzeett

CCuurrttoo,,  RRoossaa  MMaarriiaa: Rajzolni tanulunk. Bp.: Mérték K. 95 p. Fve 1799 Ft

MMccCClloouudd,,  SSccootttt: A képregény mestersége. Bp.: Nyitott Könyvmûhely. 255 p. (Artcomix) Fve
2980 Ft

IIppaarrmmûûvvéésszzeett,,  ddíísszzííttôômmûûvvéésszzeett,,  iippaarrii  ffoorrmmaatteerrvveezzééss

HHaammppsshhiirree,,  MMaarrkk  ––  SStteepphheennssoonn,,  KKeeiitthh: Kockák, négyzetek és rácsok: kommunikáció mintákkal.
Bp.: Scolar. 256 p. (Scolar design) Fve 4995 Ft

VVaaddaass  JJóózzsseeff: Ha majd a szépnek asztalánál: mindennapi design. Bp.: Jószöveg Mûhely. 205 p.
Fve 2500 Ft

FFeessttéésszzeett

EEll  KKaazzoovvsszzkkiijj  kkeeggyyeettlleenn  tteessttsszzíínnhháázzaa. Bp.: Jaffa. 218 p. + mell.: 1 DVD Fve 4990 Ft

HHoollllóóssyy  SSiimmoonn  MMáárraammaarroossbbaann. Bp.: Széphalom Könyvmûhely. 109 p. Fve 1400 Ft

KKiisshhoonntthhyy  ZZssoolltt  ––  MMuurrááddiinn  JJeennôô: Nagy Oszkár, 1893-1965. Miskolc; Bp.: MissionArt Galéria. 118
p. (Nagybánya könyvek, 2.) Fve 3150 Ft 4
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LLôôrriinncczz  ZZoollttáánn: Jézus példázatai a magyar festészetben. Bp.: Kálvin. 119 p. Kve 2100 Ft

SSzzüüccss  GGyyöörrggyy  ––  ZZwwiicckkll  AAnnddrrááss: Jándi Dávid. Miskolc: Bp.: MissionArt Galéria. 159 p.
(Nagybánya könyvek, 4.) Fve 3150 Ft

FFoottóómmûûvvéésszzeett..  FFéénnyykkééppeezzééss

NNaaggyyggyyöörrggyy  SSáánnddoorr: 300 kép az életmûbôl. Bp.: Folpress. 335 p.
Kve 6000 Ft

PPeetttteennddii  SSzzaabbóó  PPéétteerr: Háttér: járt-e már Budapesten? Bp.: Holnap. 97 p. + mell.: 1 DVD Kve
4900 Ft

TTóótthh  OOttttóó,,  DD..  ––  EEnncczzii  ZZoollttáánn  ––  KKeeaattiinngg,,  RRiicchhaarrdd: Digitális fényképezés tükörreflexes géppel. Bp.:
Rainbow-Slide K. 191 p. Fve 2990 Ft

ZZeennee

GGoorrddoonn,,  RRoobbeerrtt: Nem lehetsz elégedett: Muddy Waters élete és kora. Bp.: Cartaphilus. 427 p.
(Legendák élve vagy halva, 17.) Kve 4600 Ft

PPoovveeyy,,  GGlleennnn: Echoes: a Pink Floyd története. Bp.: Cartaphilus. 368 p. Kve 11900 Ft

RRoolllliinnss,,  HHeennrryy: Punk a platón. Bp.: Cartaphilus 304 p. (Legendák élve vagy halva, 20.)
Kve 5900 Ft

RRááddiióó  ééss  tteelleevvíízziióó

JJeenneeii  ÁÁggnneess: Táguló televízió: interaktív mûsorok és szolgáltatások. Bp.: PrintXBudavár K.:
Médiakutató Alapítvány. 181 p., [2] t. (Antenna könyvek)
Fve 1990 Ft

WWiissiinnggeerr  IIssttvváánn: A televízió háborúba megy: fejezetek a televíziós újságírás és a társadalmi
konfliktusok párhuzamos történetébôl. Bp.: PrintXBudavár K.: Médiakutató Alapítvány.  298 p.
(Antenna könyvek) Fve 1990 Ft

FFiillmmmmûûvvéésszzeett

PPaassccaall,,  VVaalleerriiee: Az ördög és tanítványa. Bp.: General Press. 423 p., [16] t. Kve 3400 Ft

SSzzíínnhháázzmmûûvvéésszzeett

AAddoorrjjáánn  VViikkttoorr: Színjátszóknak való kis kátéka. [Sepsiszentgyörgy]: Kovászna M. Mûvelôdési
Központ. 174 p. Fve 2482 Ft

AAlltteerrnnaattíívv  sszzíínnhháázzttöörrttéénneetteekk: alternatívok és alternatívák. Bp.: Balassi. 554 p. Fve 4500 Ft

BBööhhmm  EEddiitt: Színháztörténet: az európai színjátszás-történet vázlata. Baja: EJF K. 165 p.
(Jegyzetek, oktatási segédanyagok) Fve 1640 Ft

SSppoorrtt

AArrmmssttrroonngg,,  LLaannccee  ––  JJeennkkiinnss,,  SSaallllyy: Bicikli életre-halálra. Pécs: Alexandra. 286 p., [16] t. Kve
2999 Ft

BBaannttiinn,,  JJoohhnn: A búvárkodás kézikönyve. Bp.: Scolar. 192 p. Fve 3495 Ft

BBrraaddlleeyy,,  JJoohhnn  ––  KKööllbbiinngg,,  AAlleexxaannddeerr: Golf. Bp.: Cser K. 143 p. (Fitten & egészségesen) Fve
2995 Ft

GGaalllloovv  RReezzssôô: Olimpiák kezdetei, botrányai, furcsaságai, terroristái, fôurai és a kínaiak Peking
elôtt. Bp. : M. Edzôk Társ. 351 p. Fve 2949 Ft

AA  jjááttéékk  hhaattaallmmaa: futball – pénz – politika. Bp.: L’Harmattan : ELTE BTK Kelet-Európa Története
Tanszék. 183 p. (Kelet-európai tanulmányok, 2.) Fve 2000 Ft

VVaaddáásszzaatt..  HHoorrggáásszzaatt

BBaaiilleeyy,,  JJoohhnn: Horgászenciklopédia. Pécs: Alexandra. 240 p. Kve 4999 Ft

NYELV ÉS IRODALOM

NNyyeellvvttuuddoommáánnyy

EEuurróóppaaii  nnyyeellvvmmûûvveellééss: az európai nyelvi kultúra múltja, jelene és jövôje. Bp.: Inter Kht.:
PRAE.HU. 431 p. Fve 4900 Ft

MMuunnkkááccssii  BBeerrnnáátt: Megvalósult gyermekálom: Munkácsi Bernát udmurtföldi útja. Pozsony: AB-Art.
487  p. Kve 3700 Ft

SSzzóóbbeellii  bbeeffoollyyáássoollááss..  11. Nyelv, gondolkodás, kultúra. Bp.: Typotex. 346 p. (Társadalmi
kommunikáció)  Kve 3900 Ft

SSzzóóbbeellii  bbeeffoollyyáássoollááss..  22..  Nyelv és szituáció. Bp.: Typotex. 322 p. (Társadalmi kommunikáció) Kve
3900  Ft

MMaaggyyaarr  nnyyeellvv

GGeerreennccsséérr  FFeerreenncc: Legújabb szavaink szótára. Bp.: Anno. 207 p. Kve 800 Ft

GGeerreennccsséérr  FFeerreenncc: Régi szavak szótára. Bp.: Anno. 200 p. Kve 800 Ft

MMaaggyyaarr  éérrtteellmmeezzôô  sszzóóttáárr. Bp.: Akad. K. 1146 p. + mell.: 1 CD-ROM Kve 3800 Ft

IIrrooddaalloommttuuddoommáánnyy

BBeekkee  GGyyöörrggyy  eemmlléékkeezzeettee: halálának elsô évfordulójára. Bp.: Közdok. 178 p. Fve 945 Ft

FFiilloozzóóffiiaa  ééss  iirrooddaalloomm. Bp.: JAK: L’Harmattan. 230 p. (JAK, 153.) Fve 2100 Ft

FFooddoorr  AAnnddrrááss  ééss  TTüüsskkééss  TTiibboorr  lleevveelleezzééssee..  11. 1959–1966. [Pécs]: Pro Pannonia. 463 p. (Pannónia
könyvek) (Irodalmunk forrásai) Kve 3450 Ft

FFoorrrraaddaalloomm  ééss  rreettoorriikkaa: tanulmányok az angol romantikáról. Bp.: Ninewells Alapítvány:
L’Harmattan. 236 p. Fve 2400 Ft

GGeerrggeellyy  ÁÁggnneess: Tigrisláz: tíz óra a magyar versfordításról, 2002–2007. Bp.: Európa. 235 p. Kve
2300  Ft

HHoorrvváátthh  LLaajjooss: A nyilvános beszéd. Bp.: Balassi. 178 p.  Fve 2900 Ft

KKaappppaannyyooss  AAnnddrrááss: Tánc az élen: ötletek az avantgárdról. Bp.: Balassi. 270 p. (Opus, 11.) Fve
2200 Ft

NNaaggyy  GGáássppáárr  ––  SSzzaakkoollcczzaayy  LLaajjooss: Ameddig temetetlen holtak lesznek...: interjú, versek, fotók.
Bp.: M. Napló. 75 p. + mell.: 1 CD Kve 2940 Ft

TTaakkááccss  FFeerreenncc: Mobilis in mobile: esszék és kritikák a Mozgó Világból. Bp.: Jószöveg Mûhely.
279 p.  Fve 3500 Ft

MMaaggyyaarr  iirrooddaalloomm

BBaakkoonnyyii  IIssttvváánn: (H)arcok és mûvek: tanulmányok, recenziók, esszék, emlékezések. Miskolc:
Felsômagyarország K. 166 p. Fve 1600 Ft

DDoommoonnkkoossii  ÁÁggnneess: Az alakzatok szöveg- és stílusteremtô szerepe Parti Nagy Lajos
költészetében. Bp.: Tinta. 27 p. (Az alakzatok világa, 20.) Fve 600 Ft

EEkklleerr  AAnnddrreeaa: „A közöny az ördög karosszéke”: tanulmányok, esszék, kritikák. Miskolc:
Felsômagyarország K. 231 p. (Vízjel sorozat) Fve 2000 Ft

EEsssszzéé  ––  pprróózzaa  ––  kkööllttéésszzeett: írások Fábián László mûveirôl. Bp.: Ráció K. 239 p. (Opus és disputa,
1.) Fve 2500 Ft

KKôôsszzeegghhyy  PPéétteerr: Balassi Bálint: magyar Alkibiadész. Bp.: Balassi. 405 p. Kve 3300 Ft

SSzziirráákk  PPéétteerr: Örkény István: pályakép. Bp.: Palatinus. 375 p.  Fve 3200 Ft

TTüükköörrddaarraa:: írások Parti Nagy Lajos költészetérôl, prózájáról és drámáiról. Bp.: Kijárat. 311 p.
(Kritikai zsebkönyvtár, 10.) Fve 2000 Ft

FÖLDRAJZ. ÉLETRAJZ. TÖRTÉNELEM.

HHoonniissmmeerreett..    HHeellyyttöörrttéénneett

FFaarrkkaassdd.. [Bratislava]: AB-Art. 240 p., [8] t. Kve 1901 Ft

GGááll  LLáásszzllóó: „Ó, a Balaton, régi nyarakon”. Bp.: Minerva. 200 p. Kve 4800 Ft

KKaappoollkkaa  GGáábboorr  ––  CCssoorrddááss  LLaajjooss: Séták: a 6-os villamos vonalán. Bp.: Vince. 231 p.  Kve 2795 Ft

PPaarrttii  ZZoollttáánn: Fülek. Fülek: Plectrum. 479 p. (Patrióta könyvek, 4.) Fve 3200 Ft

Titkok a világ legkülönlegesebb helyeirôl. Bp.: Reader’s Digest K. 367 p. Kve 8990 Ft

FFööllddrraajjzzttuuddoommáánnyy..  EExxppeeddíícciióókk..  ÚÚttlleeíírráássookk..  ÚÚttiikköönnyyvveekk

AAtthhéénn. Bp.: Kossuth. 288 p. (Nyitott szemmel városkalauz) Fve 3980 Ft

BBööttiigg,,  KKllaauuss: Kréta. Bp.: Corvina. 143 p. (Marco Polo)
Fve 1990 Ft

EEggyyiippttoomm. Bp.: Kossuth. 355 p. (Nyitott szemmel) Fve 5990 Ft

FFaarrkkaass  ZZoollttáánn: Bolgár tengerpart. Bp.: Jel-Kép K. 184 p., [32] t. (Kelet – Nyugat) Fve 3200 Ft

GGrraannddffeerrrryy,,  VViinncceenntt  ––  DDuussaauussooiitt,,  YYvvaann: Brüsszel. Bp.: Geographia K. [39] p. (Városjárók
zsebkalauza) Fve 1850 Ft

GGuuiilllloott,,  SSeerrggee  ––  LLoohhrr,,  SSyyllvviiee  ––  WWiinnkklleerr--HHeerrmmaaddeenn,,  LLeennaa: Bécs. Bp.: Geographia K. [39] p.
(Városjárók zsebkalauza) Fve 1850 Ft

GGuuiilllloott,,  SSeerrggee  ––  LLaaggrraannggee,,  FFrraanncciiss: Shanghai. Bp.: Geographia K. [39] p. (Városjárók
zsebkalauza) Fve 1850 Ft

GGuuiilllloott,,  SSeerrggee  ––  SSaannttaannggeelloo,,  AAnnttoonniioo: Szicília. Bp.: Geographia K. [39] p. (Városjárók
zsebkalauza) Fve 1850 Ft

LLee  TTaacc,,  HHééllèènnee  ––  LLaa  BBrruuyyèèrree,,  FFlloorreennccee: Budapest. Bp.: Geographia K. [39] p. (Városjárók
zsebkalauza) Fve 1850 Ft

LLee  TTaacc,,  HHééllèènnee: Peking. Bp.: Geographia K. [50] p. (Városjárók zsebkalauza) Fve 1750 Ft

MMééhheess  LLáásszzllóó: Veszprém és a Bakony. Miskolc: Well-Press. 184 p. (Vendégváró útikönyvek) Fve
3200  Ft

PPaatttteerrssoonn,,  SSuuzzaannnnee  ––  JJuummpp,,  MMeegg: Francia Riviéra. Bp.: Kossuth. 144 p. (Berlitz zsebkönyv) Fve
1490 Ft

SSccoo: Krakkó. Bp.: Kossuth. 144 p. (Berlitz zsebkönyv)
Fve 1490 Ft

SSoommoorrjjaaii  FFeerreenncc: Budapest. Bp.: Panoráma. 557 p. (Panoráma városkalauzok) Fve 4600 Ft

TTuurrpp,,  CCrraaiigg: Bulgária. Bp.: Kossuth. 144 p. (Berlitz zsebkönyv) Fve 1490 Ft

ZZaappttççiioogglluu,,  DDiilleekk  ––  GGoottttsscchhlliicchh,,  JJüürrggeenn: Isztambul. Bp.: Corvina. 139 p. (Marco Polo) Fve
1990 Ft

ÉÉlleettrraajjzzookk..  CCssaallááddttöörrttéénneett

PPeerrcceevvaall,,  AAllaaiinn: Carla és Nicolas: az Élysée-palota házaspárja. Bp.: Ringier. 160 p. (Blikk
könyvek) Kve 2490 Ft

TTöörrttéénneettttuuddoommáánnyy..  TTöörrttéénneettii  sseeggééddttuuddoommáánnyyookk

AA  mmaaggyyaarr  eeggyyhháázzttöörrttéénneett--íírrááss  ffoorrrráássaaddoottttssáággaaii. Pécs: PHF Pécsi Egyháztört. Intézet. 184 p.
(Seria historiae dioecesis Quinqueecclesiensis, 2.) Fve 2200 Ft

AA  ttöörrttéénneettíírrááss  úújj  tteennddeenncciiááii  aa  rreennddsszzeerrvváállttááss  uuttáánn  KKeelleett--EEuurróóppáábbaann. Bp.: L’Harmattan: ELTE BTK
Kelet-Európa Története Tanszék. 266 p. (Kelet-európai tanulmányok, 1.)
Fve 2600 Ft

VVáássáárryy  IIssttvváánn: Magyar ôshazák és magyar ôstörténészek. Bp.: Balassi. 198 p. (Magyar
ôstörténeti könyvtár, 24.) Fve 2500 Ft

ZZáávvooddsszzkkyy  GGéézzaa: Historia et schola. [Publicisztikai írások] Bp.: Nemzeti Tankvk. 240 p. Kve 2980 Ft

VViilláággttöörrttéénneett..  RRééggéésszzeett

CCaawwtthhoorrnnee,,  NNiiggeell: Zsarnokok: a történelem száz legvéresebb diktátora. Pécs: Alexandra. 208 p.
Kve 2999 Ft

PPrroohháásszzkkaa  PPéétteerr: Kincsek a levéltárból. 2. Tanulmányok Európa kora népvándorlás kori
régészetéhez. Bp.: Martin Opitz. 138 p. Fve 1500 Ft

MMûûvveellôôddééssttöörrttéénneett

BBuurrggeett  LLaajjooss: Retró szótár. Bp.: Tinta. 347 p. Fve 2490 Ft

MMûûvveekk  lleexxiikkoonnaa..  11..  kköött..  AA  ––  HHee. Bp.: M. Nagylexikon K. 934 p. Kve 11900 Ft

TTaarrnnoowwsskkii,,  WWoollffggaanngg: Lovagok. Bp.: Tessloff és Babilon. 48 p. (Mi micsoda, 22.) Kve 2570 Ft

EEuurróóppaa  ((ééss  aazz  eeuurróóppaaii  áállllaammookk))  ttöörrttéénneettee

BBeerrlliinn,,  aa  mmeeggoosszzttootttt  vváárrooss. Bp.: ELTE Eötvös K. 627 p. Kve 3900 Ft

HHaaffffnneerr,,  SSeebbaassttiiaann: A Német Birodalom hét fôbûne az elsô világháborúban. Bp.: Európa. 204 p.
Kve  2200 Ft

KKiisseebbbbssééggii  mmaaggyyaarr  kköözzöössssééggeekk  aa  2200..  sszzáázzaaddbbaann. Bp.: Gondolat: MTA Kisebbségkutató Int. 508
p. Kve  4001 Ft

MMaaggyyaarroorrsszzáágg  ééss  aa  mmaaggyyaarrssáágg  ttöörrttéénneettee

CCsseerr  FFeerreenncc  ––  DDaarraaii  LLaajjooss: Európa mi vagyunk. Bp.: Fríg K. 288 p. Fve 2700 Ft

FFrroojjiimmoovviiccss  KKiinnggaa: Szétszakadt történelem: zsidó vallási irányzatok Magyarországon,
1868–1950. Bp.: Balassi. 465 p., [32] t. Fve 3800 Ft

MMááss  ffööllddrréésszzeekk  ttöörrttéénneettee

HHôôss  úújj  oorrsszzáágg::  aa  mmooddeerrnn  IIzzrraaeell  6600  éévvee. Bp.: Hetek Kv. 319 p. Fve 2350 Ft

SZÉPIRODALOM

AAbbllaakk  TTiibbeettrree: kortárs tibeti elbeszélôk. Bp.: Noran. 303 p. Kve 2999 Ft

AAddlleerr,,  EElliizzaabbeetthh: Találkozzunk Provence-ban! Bp.: Ulpius-ház. 395 p. Fve 3499 Ft

AAlllleenn,,  WWooooddyy: Mellékhatások. Bp.: Cartaphilus. 146 p.
Kve 2500 Ft

AAlllleenn,,  WWooooddyy: Na, ennyit errôl. Bp.: Cartaphilus. 123 p. Kve 2500 Ft

AAlllleenn,,  WWooooddyy: Tollatlan jószág. Bp.: Cartaphilus. 172 p. Kve 2500 Ft

AAmmaacczziinnéé  BBíírróó  ZZssuuzzssaa: Borregény: Franciska és a flaska. Bp.: Noran. 229 p. (Beszéld el...) Kve
2499 Ft

AAmmmmaanniittii,,  NNiiccccoollòò: Ahogy Isten parancsolja. Bp.: Noran. 477 p. Kve 3499 Ft

AAnniisszzii  KKáállmmáánn: Zimankó. Bp.: Közdok. 121 p. Fve 980 Ft

AAnntthhoollooggiiaa  hhuummaannaa: ötezer év bölcsessége. Medio. 464 p. (Hamvas Béla mûvei, 1.) Kve 3300 Ft

AArraannyy  JJáánnooss  bbaallllaaddááii. Zichy Mihály (rajz.) Hasonmás kiad. Bp.: Laude. [46] p. Kve 1502 Ft

BBaaiisscchh,,  MMiilleennaa: Testvértörténetek Bp.: Fabula Stúdió. 56 p. (Olvasó kalóz) Kve 1790 Ft

BBaallaassssii  BBáálliinntt  vváállooggaattootttt  vveerrsseeii. Bp.: Holnap. 227 p. Kve 2100 Ft

BBaallllaa  IIssttvváánn: Minden izében: versek. Bp.: FÍSZ. 86 p. (FÍSZ könyvek, 45.) Fve 1800 Ft

BBaalloogghh  RRoobbeerrtt: Hollandi mártás. [Elbeszélések] Bp.: Noran. 172 p. Kve 2490 Ft

BBáánn  ZZoollttáánn  AAnnddrrááss: Hölgyszonáta és más történetek. [Elbeszélések] Bp.: Scolar. 217 p. Kve 2495 Ft
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BBaarreesscchh,,  MMaarrttiinn: Kalandos történetek. Bp.: Fabula Stúdió. 58 p. (Olvasó Leó) Kve 1790  Ft

BBaarrii  KKáárroollyy: Hárfarozs: mûfordítások a kortárs külföldi költészetbôl. Bp.: CET Belvárosi Kvk. 231
p. Fve 1990 Ft

AA  BBoollddooggaasssszzoonnyy  ppaappuuccssaa: nevek és legendák. Bp.: Móra. 42 p. Kve 2290 Ft

BBuucckk,,  PPeeaarrll  SS.: Nôk pagodája. Bp.: Tericum. 385 p. Kve 3270 Ft

BBuukkoowwsskkii,,  CChhaarrlleess: Hollywood. Bp.: Cartaphilus. 329 p. Kve 3000 Ft

BBuullggaakkoovv,,  MMiihhaaiill  AAffaannaasszzjjeevviiccss: Molière úr élete + Színházi regény. Bp.: Európa. 452 p. Kve
2900 Ft

BBuurrggeessss,,  AAnntthhoonnyy: A narancsmûves testamentuma. Bp.: Cartaphilus. 188 p. Kve 2700 Ft

BBuurrnneetttt,,  FFrraanncceess  HHooddggssoonn: A padlásszoba kis hercegnôje. Bp.: Ciceró Kvstúdió. 202 p.
(Klasszikusok  fiataloknak) Kve 1890 Ft

CCaappoottee,,  TTrruummaann: Álom luxuskivitelben + Meghallgatott imák. Bp.: Európa. 294 p. Kve 2500 Ft

CCooeettzzeeee,,  JJaaccoobbuuss  MM.: Alkonyvidék. Pécs: Art  Nouveau. 172 p. Fve 2499 Ft

CCrriicckk,,  MMaarrkk: Kafka levese: irodalmi és gasztronómiai ínyencség – a világirodalom 14 receptben.
[Paródiák] Pécs: Alexandra. 92 p. Kve 1699 Ft

CCzziiggáánnyy  GGyyöörrggyy: Égi kémia. [Versek és esszék] Bp.: Szt. István Társulat. 127 p. Fve 1400 Ft

DDeeaarryy,,  TTeerrrryy: A királynô hírnöke. Bp.: Móra. 218 p. (A Tudor-ház krónikája) Kve 1790 Ft

DDiilliinnggóó: „nyolcvanas nemzedék”: 10 kortárs román novellista. Bp.: Noran. 276 p. Kve 2999 Ft

DDiiTTeerrlliizzzzii,,  TToonnyy  ––  BBllaacckk,,  HHoollllyy: A Spiderwick krónika. 1. A vízitündér dala. Bp.: Ciceró
Könyvstúdió. 165 p. Kve 1990 Ft

DDoobboozzii  EEsszztteerr: Túl a rákbarakkon. Bp.: Írott Szó Alapítvány: M. Napló. 244 p. Kve 2415 Ft

DDoodddd,,  CChhrriissttiinnaa: Gyertya az ablakban. Pécs: Alexandra. 445 p. Fve 1499 Ft

DDoodddd,,  CChhrriissttiinnaa: A király parancsa. Pécs: Alexandra. 414 p. Fve 1499 Ft

DDoommoonnkkooss  IIssttvváánn: Yu-hu-rap. [Versek] Bp.: Noran. 57 p. Kve 2500 Ft

DDrraaggoommáánn  GGyyöörrggyy: A fehér király. Bp.: Magvetô. 303 p. Kve 2490 Ft

EEggaann,,  KKaattee: Az igazság két oldala. Bp.: Egmont-Hungary. 143 p., [16] t. (W.i.t.c.h., 19.) Fve 1300 Ft

EEvvaannoovviicchh,,  JJaanneett: A szingli fejvadász. 3. Bp.: Ulpius-ház. 351 p. Fve 2999 Ft

FFeehhéérr  KKlláárraa: A Földrengések szigete. Szeged: Könyvmolyképzô K. 219 p. (Jonatán
könyvmolyképzô) Kve 2295 Ft

FFeehhéérr  MMaajjzziikk  SSaarroollttaa: A rózsaszínû macska meg a számítógép. Bp.: Accordia. 130 p. Fve 1490 Ft

FFeejjttôô  FFeerreenncc: Érzelmes utazás. Bp.: Kossuth. 195 p. Kve 2600 Ft

FFeerrddiinnaannddyy  GGyyöörrggyy: Csak egy nap a világ: novellák. Bp.: M. Napló: Írott Szó Alapítvány. 244 p.
Kve  2415 Ft

FFiinnsstteerrbbuusscchh,,  MMoonniikkaa: Lilian hercegkisasszony. Pécs: Alexandra. [26] p. Kve 2999 Ft

GGááll  SSáánnddoorr  eeggyybbeeggyyûûjjttöötttt  mmûûvveeii..  88. Napló, 1983–2000. [Pozsony]: AB-Art. 279 p. Kve 2900 Ft

GGáállvvööllggyyii  JJáánnooss: Harmadik félidô. Bp.: Kossuth. 119 p. Fve 1980 Ft

GGaarrwwoooodd,,  JJuulliiee: A jutalom. Bp.: Gabo. 393 p. Fve 1990 Ft

GGrraahhaamm,,  CCaarroolliinnee: Legördül a függöny. Bp.: Victoria. 292 p. (Kisvárosi gyilkosságok) Fve 2190 Ft

HHaammmmeetttt,,  DDaasshhiieellll: A férfi, akit Spade-nek hívtak. [Novellák] Bp.: Agave Kv. 381 p. Fve 2680 Ft

HHoohhllbbeeiinn,,  WWoollffggaanngg  ––  HHoohhllbbeeiinn,,  HHeeiikkee: Tizenhárom. Pécs: Alexandra. 438 p. Fve 2999 Ft

HHoolltt,,  VViiccttoorriiaa: A francia királyné: [Tudor hercegnôk]. Bp.: I.P.C. Kv. 311 p. (I.P.C. könyvek) Fve
1595  Ft

HHoorrnnbbyy,,  NNiicckk: Betoncsók. Bp.: Európa. 324 p. Kve 2800 Ft

HHoorrvváátthh  PPuuttyyii: White horse a hó alatt. [Novellák] Bp.: Ú-M-K. 124 p. Fve 1987 Ft

HHoosssseeiinnii,,  KKhhaalleedd: Ezeregy tündöklô nap. Bp.: Tericum. 428 p. Kve 3570 Ft

JJaannoouucchh,,  GGuussttaavv: Beszélgetések Kafkával. Bp.: Kairosz. 291 p. Fve 2800 Ft

JJóózzsseeff  AAttttiillaa  vváállooggaattootttt  vveerrsseeii. Bp.: Holnap. 181 p. Kve 2100 Ft

JJuuhháásszz  GGyyuullaa: Válogatott versek. Bp.: Osiris. 312 p. (Osiris diákkönyvtár) Fve 820 Ft

KKáállnnaayy  AAddééll: Az igazi ajándék. Pécs: Alexandra. 71 p.
Kve 1699 Ft

KKeerroouuaacc,,  JJaacckk: Tristessa + A szôke bombázó. Bp.: Cartaphilus. 139 p. Kve 2500 Ft

KKeerrrr,,  PPeetteerr: Búcsú Mallorcától: a paellától a zabkásáig. Bp.: Tericum. 299 p. Kve 3170 Ft

KKiinnddeellmmaannnn  GGyyôôzzôô: Gyémánt a tûzben. Bp.: Szt. István Társulat. 167 p. Kve 1297 Ft

KKrraakkaauueerr,,  JJoonn: Út a vadonba: kaland a messzi északon. Bp.: Park. 201 p. Ft 2200 Ft

KKrrúúddyy  GGyyuullaa: Regények és nagyobb elbeszélések. 7. Pozsony: Kalligram. 415 p. (Krúdy Gyula
összegyûjtött mûvei, 12.) Kve 2990 Ft

KKuummeerrddeejj,,  MMoojjccaa: Fragma. [Elbeszélések] Bp.: L’Harmattan. 160 p. (Bóra könyvek) Fve 1901 Ft

KKuurruucczz  GGyyuullaa: Lukács evangéliuma. Bp.: Kairosz. 284 p. Fve 2800 Ft

LLaaddáánnyyii  JJuuddiitt: Kicsi Vencel meséi. Bp.: Katalizátor Kvk. [45] p. Fve 1950 Ft

LLaannddoorr,,  AA..  HHeennrryy  SSaavvaaggee: Utazás a rejtelmes Tibetben. Bp.: Kelet K. 422 p. Kve 3450 Ft

LLaarrsseenn,,  KKiirrsstteenn: Randi vagy nem randi? Bp.: Egmont-Hungary. 128 p. (Lizzie McGuire kalandjai,
2.) Fve 1199 Ft

LLeeoonn,,  DDoonnnnaa: Végzetes áradás. Bp.: Geopen. 334 p. Fve 1990 Ft

LLôôrriinncczz  LL..  LLáásszzllóó: Manituk. 1-2. Bp.: Gesta. 352 + 333 p. A két kötet eeggyyüütttt  Fve 1995 Ft

LLuuggoovvsszzkkaajjaa,,  NNyyiinnaa  SSzzeerrggeejjeevvnnaa: „Élni akarok”: egy szovjet iskolás lány naplója, 1932-1937. Bp.:
Európa. 536 p., [8] t. Kve 3500 Ft

MMaaccoommbbeerr,,  DDeebbbbiiee: Búcsú az Orgona utcáról. Bp.: Harlequin. 382 p. (A New York Times
sikerszerzôje) Fve 1495 Ft

MMaaii,,  MMaannffrreedd: Iskolai történetek. [Elbeszélések] Bp.: Fabula Stúdió. 59 p. (Olvasó Leó) Kve 1790 Ft

MMaaii,,  MMaannffrreedd: Történetek a grundról. [Elbeszélések] Bp.: Fabula Stúdió. 56 p. (Olvasó Leó) Kve
1790  Ft

MMaannsseellll,,  JJiillll: Miranda nagy tévedése. Bp.: Kulinária. 379 p. Fve 2890 Ft

MMaannsseellll,,  JJiillll: Újrakezdés. Bp.: Kulinária. 343 p. Fve 2890 Ft

MMaarraaffkkóó  LLáásszzllóó: ..Észsömör: közéleti és közérzeti fricskák. Bp.: Maholnap: Szerzô. 183 p.  Fve
950 Ft

MMaarréékk  VVeerroonniikkaa: Coffi, Pocak, Paprika. Bp.: Nemzeti Tankvk. 62 p. Kve 1490 Ft

MMaarrttoonn  MMáárriiaa: Tájképre nincs idô: szocialista lányregény. Bp.: K.u.K. K. 278 p. Kve 2800 Ft

MMaauugghhaamm,,  WWiilllliiaamm  SSoommeerrsseett: A színes fátyol. Bp.: Fiesta. 207 p. Kve 2490 Ft

MMeezzeeyy  KKaattaalliinn  vváállooggaattootttt  vveerrsseeii. Bp.: Írott Szó Alapítvány: M. Napló. 213 p. (A magyar irodalom
zsebkönyvtára) Fve 945 Ft

MMiilleerr,,  ZZddeenneě̌kk  ––  PPeettiisš̌kkaa,,  EEdduuaarrdd: A vakond autója. Bp.: Móra. 63 p. Kve 2490 Ft

MMiilllleerr,,  WWaalltteerr  MM.: Hozsánna néked Leibowitz! Bp.: Maecenas. 371 p. Fve 1498 Ft

MMiinnsskkyy,,  TTeerrrrii: A szerelem színre lép. Bp.: Egmont-Hungary. 142 p. (Lizzie McGuire kalandjai, 3.)
Fve  1199 Ft

MMóórraa  FFeerreenncc: Sétálni megy Panka... Bp.: Móra. 50 p. Kve 1490 Ft

MMóórriicczz  ZZssiiggmmoonndd: Kerek Ferkó: regény és dráma. Bp.: Európa. 347 p. Kve 2800 Ft

MMuurraakkaammii  HHaarruukkii: Világvége és a keményre fôtt csodaország. Bp.: Geopen. 573 p. Kve 2990 Ft

NNaabbookkoovv,,  VVllaaddiimmiirr  VVllaaddiimmiirroovviièè: A Luzsin-védelem. Bp.: Európa. 238 p. Kve 2600 Ft

NNaappiieerr,,  WWiilllliiaamm: Attila: a farkaskölyök. [Debrecen] : Gold Book. 333 p. Kve 2499 Ft

NNoorrddqqvviisstt,,  SSvveenn: Hová tûnt a testvérem?  Bp.: General Press. [32] p. Kve 2500 Ft

NNootthhoommbb,,  AAmméélliiee: Vádirat. Bp.: Jószöveg Mûhely. 159 p. Fve 1990 Ft

OOllddffiieelldd,,  JJeennnnyy: Vadóc. Pécs: Alexandra. 133 p. (Félhold farm, 3.) Fve 999 Ft

OOrroosszz  IIssttvváánn: Körzôvel rajzolt víz. [Versek] Bp.: L’Harmattan. 141 p. Fve 1600 Ft

ÖÖrrkkéénnyy  IIssttvváánn: Egyperces novellák. Bp.: Palatinus. 579 p. (Örkény István mûvei, 1.) Kve 3500 Ft

PPáásszzttoorr  ÁÁrrppáádd: Muzi: a múzeumkerti fiúk. Bp.: Móra. 220 p. Kve 1790 Ft

PPeettôôcczz  AAnnddrrááss: Arcok: elbeszélések. Bp.: Palatinus. 201 p. Kve 2800 Ft

PPeettôôffii  SSáánnddoorr  öösssszzeess  kköölltteemméénnyyeeii: 1847. Kritikai kiad. Bp.: Akad. K. 637 p. (Petôfi Sándor összes
mûvei, 5.) Kve 4991 Ft

PPeettôôffii  SSáánnddoorr  öösssszzeess  vveerrsseeii. Bp.: Osiris. 1203 p. (Osiris klasszikusok) Fve 3280 Ft

PPrreessttoonn,,  DDoouuggllaass: A maja kódex. Bp.: General Press. 338 p. (Világsikerek) Kve 2290 Ft

PPuullllmmaann,,  PPhhiilliipp: Jack és a Madárijesztô. Pécs: Alexandra. 221 p. Fve 1999 Ft

PPuullllmmaann,,  PPhhiilliipp: Rubin és füst. Pécs: Alexandra. 230 p. Fve 1999 Ft

QQuuiinnnn,,  DDaanniieell:: Izmael. Bp.: Katalizátor Kvk. 227 p. Fve 2600 Ft

RReemmaarrqquuee,,  EErriicchh  MMaarriiaa: Nyugaton a helyzet változatlan. Bp.: Cartaphilus. 225 p. (Filmregények)
Kve  2900 Ft

AA  rreemméénnyy  rraabbjjaaii: gróf Batthány Lajos és kora: irodalmi antológia. Bp.: Zrínyi: HM Zrínyi Kht. 226
p. Fve 1500 Ft

RRoobbeerrttss,,  NNoorraa: Azúrkék égbolt. Bp.: Gabo. 509 p. Fve 1990 Ft

RRoobbeerrttss,,  NNoorraa: A bosszú csapdájában. [Debrecen]: Gold Book. 456 p. Fve 1999 Ft

RRoobbeerrttss,,  NNoorraa: Holdfogyatkozás. Bp.: Gabo. 413 p. Fve 1990 Ft

RRoobbeerrttss,,  NNoorraa: Lezáratlan ügy. Bp.: Harlequin. 368 p. Fve 1295 Ft

RRoobbiinnssoonn,,  SSaallllyy--AAnnnnee: Csábítás. Bp.: K.u.K. K. 542 p. Kve 3501 Ft

SSaannddffoorrdd,,  JJoohhnn: A Hold árnyéka. Bp.: JLX K. 366 p. (Világsiker) Fve 2590 Ft

SSccaarrrrooww,,  SSiimmoonn: A sas árnyékában. [Debrecen]: Gold Book. 346 p. Kve 2499 Ft

SSeeee,,  LLiissaa: Hóvirág és a titkos legyezô. Bp.: Trivium. 327 p. Kve 2790 Ft

SSppaarrkkss,,  NNiicchhoollaass: Kedvesem. General Press. 303 p. (Romantikus regények) Kve 2290 Ft

SStteeeell,,  DDaanniieellllee: Csodálatos kegyelem. Bp.: Maecenas. 322 p. Fve 1498 Ft

SSttiillttoonn,,  GGeerroonniimmoo: Bajuszokra vigyázni, itt jön Egeróni! Pécs: Alexandra. 117 p. (Mulatságos
történetek) Fve 1299 Ft

SSttiillttoonn,,  TTeeaa: A lángoló hegy. Pécs: Alexandra. 177, [38] p. (Tea angyalai, 2.) Kve 2999 Ft

SSzziilláággyyii  ÁÁkkooss : Tegyük fel. [Versek] Bp.: Palatinus. 117 p. + mell.: 1 CD Kve 2900 Ft

SSzzoorrookkiinn,,  VVllaaggyyiimmiirr  GGeeoorrggiieevviiccss: A jég. Bp.: Gondolat. 303 p. (Gondolat világirodalmi sorozat)
Fve  3150 Ft

SSzzoorrookkiinn,,  VVllaaggyyiimmiirr  GGeeoorrggiieevviiccss: Az opricsnyik egy napja. Bp.: Gondolat. 189 p. (Gondolat
világirodalmi sorozat) Fve 2480 Ft

TTaammááss  MMeennyyhhéérrtt: Utazás Bekóciába. [Gyermekversek] Bp.: Felsômagyarország. 36 p. Kve 2000 Ft

TTaannddoorrii  DDeezzssôô: Kilobbant sejtcsomók: Virginia Woolf fordítója voltam. Bp.: Európa. 222 p. Kve
2500  Ft

TTaannddoorrii  DDeezzssôô: Torlandó szörfpóker. Bp.: Jaffa. 228 p.
Fve 2790 Ft

TThhoommaass,,  DDyyllaann: Az író arcképe kölyökkutya korából. Bp.: Európa. 193 p. Kve 2500 Ft

TTiisszzaa  KKaattaa: Doktor Kleopátra. Pécs: Alexandra. 214 p. Kve 2699 Ft

TTóóttffaalluussii  IIssttvváánn: Meseország lakói. Bp.: General Press. 61 p. Kve 2500 Ft

TTôôzzsséérr  ÁÁrrppáádd: Szent Antal disznaja: naplók naplója. Pozsony: Kalligram. 219 p. Fve 2400 Ft

UUggrree??iiææ,,  DDuubbrraavvkkaa: A fájdalom minisztériuma. Bp.: L’Harmattan. 237 p. (Bóra könyvek) Fve
2100 Ft

WWaarrdd,,  JJ..  RR.: Éjsötét szeretô. Bp.: Ulpius-ház. 527 p. (Fekete Tôr Testvériség, 1.) Fve 2999 Ft

WWeeöörreess  SSáánnddoorr: Ének a határtalanról. Bp.: Cartaphilus. 154 p. Kve 2900 Ft

WWiinnssoorr,,  KKaatthhlleeeenn: Amber. Bp.: General Press. 698 p. Kve 3990 Ft

WWiinntteerrssoonn,,  JJeeaanneettttee: Gubancrom. Bp.: General Press. 303 p. Kve 2200 Ft

WWiinntteerrssoonn,,  JJeeaanneettttee: Teher. Bp.: Palatinus. 151 p. (Mítosz-sorozat, 5.) Fve 2100 Ft

ZZáávvaaddaa  PPááll: Idegen testünk. Bp.: Magvetô. 391 p. Kve 2990 Ft

Légkondicionált könyvesboltunk útikönyvek, könnyed nyári olvasmányok, ifjúsági regények,
foglalkoztatók, mesék, valamint mindenféle szépirodalmi és szakkönyvek széles kínálatával
várja kedves vásárlóit. (Talál még tankönyveket, idegen nyelvû könyveket, CD-ket, DVD-ket is
kedvére.) Ha legalább 10 000 Ft-ot – egyszerre – elkölt nálunk, akkor a TÖRZSVÁSÁRLÓNK lesz,
és minden további alkalommal 16% engedményt biztosítunk Önnek  (Kivételt képeznek az
idegen nyelvû könyvek és tankönyvek: ezeknél 10% a kedvezmény). 
Szeretettel várjuk: 1054 Budapest, V. kerület Honvéd u. 5. Nyitva tartás: Hétfôtôl péntekig 10–18 óra.

HÛSÖLJÖN KÖNYVEK KÖZÖTT A KÓDEX KÖNYVÁRUHÁZBAN, ÉS LEGYEN A TÖRZSVÁSÁRLÓNK!



Berzenkedem. Megjelent és nagy sajtóvissz-
hangot kapott a könyve megjelenését sajná-
latos módon meg nem érô kollégám, a szo-
cializmus idôszakában a Kelet-Magyarország
címû napilap munkatársa, utóbb vállalkozó
szellemû információszolgáltató cég megala-
pítója, Burget Lajos Retró szótár címû össze-
állítása. Az ötlet több mint figyelemre mél-
tó: a szocialista, kommunista évtizedek kor-
festô szavainak egy kötetbe kazlazása és ma-
gyarázata szakmai kihívás, csábító népszerû
tudományos (népoktatói) küldetés, amely
egyben a piaci siker reményével kecsegtet.
Ez utóbbi alighanem bejött, a kötet könyv-
sikerlisták dobogósa, cikkek garmadája mél-
tatta a szótár eredetiségét, s a mû recenzálá-
sa számos szerzônek adott alkalmat arra,
hogy fitogtassa tudását: lám, a szótár össze-
állítója nem tudja azt, hogy… és akkor, a
„persze, egyetlen szótár sem lehet teljes”
tiszteletköre után újabb és újabb szócikk-csí-
rákkal, kiegészítésekkel ismerkedhetett meg
a nagyérdemû recenzióolvasó…

A Retró szótárnak azonban nem a hiány a legnagyobb baja, ha-
nem hevenyészettsége, átgondolatlansága, pontatlansága, hamis
információözöne és az egész kötet szerkesztetlensége, vagyis a
közreadó Tinta Kiadó trehánysága (pregnáns bizonyítéka ennek
a 79. oldalra tördelt „villamoson, moziban” címet viselô se fü-
le, se farka, alighanem ott felejtett vázlatos „szócikk”). Megen-
gedhetetlenül sok a szótárszerzôi – egyébiránt igen könnyen ki-
gyomlálható – tévedés is. A könyv két feltüntetett lektorának, a
felelôs szerkesztônek és az olvasószerkesztônek – több esetben
a korrektornak – elemi kötelessége lett volna észrevennie, hogy
a Gazdasági Fôtanács vezetôjének, Vas Zoltánnak hol egy, hol
két „s”-sel szerepel a neve, s illendô lett volna Mindszenty Jó-
zsef hercegprímás nevét is egységesíteni „y”-nos változatra. Ha
valaki utánanéz, akkor nem keresztelték volna át az egykori hír-
hedt párttörténészt, Réti Lászlót Réti Istvánná,  s fôleg nem té-
vesztették volna el a Teenager Party karizmatikus mûsorvezetô-
jének, Cseke Lászlónak az eredeti  – Ekecs Géza – nevét.

És ez még csak a magyarázható, megbocsátható kezdet. S ha
már határon kívülre kerültünk, szemezgessünk kicsit az emigrá-
cióval kapcsolatos szócikkekben. Burget a BBC magyar nyelvû
osztályának munkatársait – helyesen – hosszan sorolja, éppen
ezért szerkesztôi mulasztás, hogy a müncheni Szabad Európa
Rádió és a párizsi Irodalmi Újság szócikkeiben egyetlen név sem
szerepel. Arról nem is szólva, hogy a választott korszak negye-
dik legjelentôsebb emigráns orgánuma, a Látóhatár (Új Látóha-
tár) említésre sem kerül. Még ennél is bosszantóbb azonban,
hogy az emigrációba menekülni kénytelen Aczél Tamás költô-
rôl, íróról jószerével csak hamis állítás került be a Sztálin-díj szó-
cikkbe. (Amirôl egyébként csak az nem derül ki, hogy a Szovjet-
unió kitüntetése volt…) Nem igaz ugyanis, hogy Aczél Tamás
korábban a Szovjetunióban élt (sosem élt ott), nem igaz, hogy Pá-
rizsban halt meg (Bostonban érte a halál, még ha ezt az egyik
irodalmi lexikon rosszul is tudja), nem igaz, hogy a Méray Tibor-
ral közösen írott könyve, a Tisztító vihar az 56-os forradalomról
szólt, valójában ugyanis az októberi földrengéshez vezetô utat
tekintette át a szerzôpáros.

Mindazonáltal Aczél mellékfigura, ám a korszak meghatározó
figuráiról közzétett szócikkekben is hemzsegnek a történelemha-
misítással felérô tévesztések. Rákosi Mátyást a Horthy-korszak

alatt nem több ízben zárták börtönbe,
hanem (végül is) 15 évet húzott le
együltében, s 1953-ban nem a magyar
országgyûlés váltotta le, hanem a Sztá-
lin halála utáni moszkvai vezetés. Kö-
vetkezésképpen Nagy Imre is Moszkvá-
ból kapta a miniszterelnöki megbízatá-
sát, s nem – mint olvasható róla – a ma-
gyar parlamenttôl. Lehet, persze, úgy
ítélni – mint az a párthûség szócikkben
szerepel –, hogy Nagy Imrére (Kádár
Jánossal és Farkas Mihállyal együtt) a
pártfanatizmus volt a jellemzô, az vi-
szont nem állítható, hogy „koncepciós
pereik”, illetve „rehabilitálásuk” után
„visszatértek a párthoz”, merthogy spe-
ciel a forradalom miniszterelnökének
erre nemigen nyílt lehetôsége, mivel-
hogy éppen fél évszázada kivégezték…
De az állítás Farkas Mihályra sem igaz,
Rákosi hadügyminiszterét Kádár
ugyanis sohasem rehabilitálta. 

Nagy kár, hogy a retrószótár-olvasó számára nem kapcsolódik
össze a pufajkások és a munkásôrség fogalompár, hogy a korfes-
téshez citált elemzô szerzôk többsége a mai olvasók számára is-
meretlen, miközben egyetlen Örkény István-sor sem került be…
de itt megállok, mert e cikk írása elôtt elhatároztam, hogy ber-
zenkedésemet a hiányokra nem terjesztem ki. Bôven van bajom
a megjelentekkel, azzal például, hogy a „három T” sorrendjének
felcserélésével Burget meghamisítja a nevezetes fogalom lénye-
gét, ugyanis az általa használt támogat-tûr-tilt szórend egész
mást sugall, mint a tilt-tûr-támogat, merthogy mindig az elsôn
volt a hangsúly. Igen sajátos értékrendet tükröz, hogy a Ki mit
tud? címû tehetségkutatóverseny öt „felejthetetlen” zsûritagjánál
és a mûsorvezetônél a szócikk fontosnak tartja zárójelben meg-
adni a foglalkozását (Pernye András – zenetörténész, Major Ta-
más – színmûvész, Petrovics Emil – zeneszerzô, Vásárhelyi Lász-
ló – koreográfus, Antal Imre – zongoramûvész, tévé-személyi-
ség), a néhány, találomra kiemelt gyôztesrôl – mondjuk Glovicz-
ki Péterrôl, Lenkó Péterrôl, Supala Kolosról – a kései olvasó csak
találgathatja, ki miben volt „tudós”…

S ha már a korfestô szavak a rendszerváltásig terjednek, akkor
végképp nem értem, hogy miképp lehetett szócikk a III/III. Az
állambiztonsági szolgálat szervezeti felépítése ugyanis a legfél-
tettebb államtitkok közé tartozott, a ma az egyik leggyakrabban
használt fogalomról ebben a formájában a szocialista haza pol-
gára harangozni sem hallott. De ha már a „besúgók”, „spiclik”,
„téglák”: ha Budapest díszpolgára, a legendás szpíker – Szepesi
György – külön passzust kapott, abba még egy (fedô)név, a „Ga-
lambos” szócska befért volna…

S most következhetne a „vörös farok”, hogy azért, és mind-
azonáltal (vagy: mindezek ellenére), stb… stb…, hogy Burget
Lajos posztumusz kötete hasznos, érdekes, s ha pontosításokra
szorul is, de… s megint csak stb… stb.

De túl vagyunk a vörös farok divatján: az agyonreklámozott
Retró szótár a talmi könyvcsinálás állatorvosi lova. Úgy néz ki,
mintha, pedig csak: kvázi-könyv. Ami az én szótáramban a
könyvkiadás elsô számú szitokszava.

Murányi

Burget Lajos: Retró szótár. Korfestô szavak a második világháborútól
a rendszerváltásig. Tinta Könyvkiadó, fûzve 2490 Ft.4
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gyermek, ifjúsági

■ 3x3 meg 2x2 = 13. Ha ennyi kiváló, vagyis szórakoztató
s egyben hasznos, továbbá szép gyerekkönyvrôl van szó,
akkor a tizenhármas éppenséggel szerencseszámnak minô-
sül, ellentétben a babonában betöltött hátrányos szerepé-
vel. S úgy adódott, hogy ezúttal kiadókként érdemes átte-
kintést adni az aktuális újdonságokról, természetesen kö-
vetve a  korosztályi besorolást-ajánlást is. Bár az utolsó cso-
portnál az életkor nem számít, azokat  kicsik és nagyok, de
még felnôttek is tetszéssel, haszonnal forgathatják.

A Móra Könyvkiadó
kínálatából, úgy illik, elsôül a név-
adónak az életmûvébôl összeállított
kötetrôl ejtsek pár szót. Móra Ferenc
Sétálni megy Panka... címmel megje-
lent kötete immár 6. kiadásban látott
napvilágot, Reich Károly jellegzetes,
az író versvilágát lényegretörô grafi-
kákkal kísérô  illusztrációival. Móra
24 verses meséje kapott helyet e kiad-
ványban, elég talán, ha csak néhány
közismert, tankönyvi és antológia-
darabot említek a kötetcímadó költeményen kívül: A cinege ci-
pôje, A csókai csóka, A gavallér zsiráf, A didergô király. Hu-
mor, érzelem és tanulság, ezek a legfontosabbak, ami a tartal-
mat illeti. Csengô-bongó rím, melódia és szabályos versszakok
jellemzik a külsô formát.

Bálint Ágnes Én vagyok a Tévé-Maci c. kötetét látva elsôsorban
azokban támad nosztalgia, akik abban, a mai gyerekek számára
szinte elképzelhetetlen korban nôttek fel, amelyben egyetlen té-
véadás volt mindössze. Az esti, utolsó gyerekprogram sztárja
volt a Maci, akinek a feltûnése a képernyôn jelezte: kezdôdik a
mese. Maci fogat mosott, gurgulázott, majd Csutkababájával be-
mászott az ágyába, és várta a mesét. Ezeken a fotókon szemügy-
re vehetjük, milyen Maci lakása, mit eszik vacsorára, mivel fog-
lalatoskodik, játszik. 

A Zdeněk Miler – Hana Doskocǐlová alkotópáros sikeres sorozatá-
nak darabja A vakond és a zöld csillag, amelyben a téli álomból éb-
redt Vakond egy gyönyörû zöld követ talál ásás közben. Tudniil-
lik éppen azon fáradozik, hogy kibô-
vítse a szobáját. A beomlott mennye-
zet alatt, a  nyakába hullt kavicsok
közt lel rá a fényes kincsre, amelynek
a nyíláson gúnyosan benevetô csilla-
gok között a helye. Az elbûvölôen
humoros szöveg és a rajzok segítségé-
vel nyomon követhetjük, hogyan,
kiknek a közremûködésével hajtja
végre barátunk nagyszerû tervét. (For-
dította: Cséfalvay Eszter.)

A General Press Kiadó
fedezte fel nekünk: magyar gyere-

keknek és felnôtteknek Sven Nord-
qvistot. A kiváló svéd grafikusnak a Pettson és
Findusz-történetek hozták meg a világhírne-
vet. No, és a Mú-sorozat, amelybôl az elsô
ugyancsak megjelent már nálunk. Most kéz-
be vehetjük az elsô  könyvét, amellyel be-
lopta magát az olvasók szívébe. A Kalapva-

dászat fôhôse Nagypapa, aki egy szép
napon arra ébredt, hogy eltûnt ked-
venc kalapja. Azonmód hálóingben,
papucsban keresésére indul. Megkérde-
zi Villám kutyát, Tyúkanyót, Kanavász
szabómestert, Nyuszi  bácsit, nem lát-
ták-e az öreg kalapot. Mindegyiküknél
kávézik, s az italból itt egy ólomkato-
na, ott egy óralánc, amott egy bicska,

aztán egy mágnespatkó,
végül egy fasíp kerül elô.
Mi ezek szerepe? És meg-
lesz-e a kalap? (Fordítot-
ta: Tótfalusi István.)
Ugyancsak nemrég került
a  boltokba Nordqvist
Hová tûnt  a testvérem? c.
nagy alakú képeskönyve.
A kötet végén a szerzô
így ír e mûvérôl: „A tör-
ténetben egy kisfiú meg
akarja keresni a nôvérét.
Ahhoz azonban, hogy jó
irányba keresse, tudnia

kell, hogyan gondolkodik a testvére és miket szeret csinálni. Is-
mernie kell, hogy megtalálja. Keresés közben aztán néhány eset-
bôl kiderül, milyen is ez a kis csavargó, noha csak apró pont for-
májában tûnik fel az oldalakon.” A képeken nemcsak hétközna-
pi tárgyak és figurák vannak, hanem mesei, fantasztikus, egyene-
sen szürreális alakok, jelenetek is. Alapo-
san érdemes végignézni ôket. (A fordítás
Csépányi Zsuzsanna munkája.)

Az Animus Kiadó
kezdô olvasóknak szánt (nagybetûs, ga-
rantáltan vicces) Rosszcsont Peti-soroza-
tát sem kell bemutatni. Tudjuk, hogy
Francesca Simon írta a szövegét és Tony
Ross készítette az ezekhez tökéletesen il-

leszkedô, többnyire mulat-
ságos, ha kell, hétköznapi,
ha kell, horrorisztikus rajzo-
kat. A kemény borítójú
Rosszcsont Peti otthoni rémtet-
tei tizenkét epizódot tartal-
maz (jellemzô címek: R. P.
és az agyagmarcang, R. P. és
a múmia átka, R. P. hallowe-
enje). A paperback Rossz-
csont Peti és az idôgép pedig

négyet (az idô-
gépen kívül szó
esik egy kirán-
dulásról, Peti
bosszújáról és a
Le Snob étteremrôl.) A szerzô példatára, úgy
látszik, kimeríthetetlen. Vagy netán nem is
egy, hanem több valakirôl mintázta Petit (az
eredetiben: Horrid Henryt) és öccsét, Rendes
Ricsit? (Fordította: Tóth Tamás Boldizsár.)
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A Könyvmolyképzô Kiadó
tizenéveseknek szóló sorozatából há-
rom igazi vakációs olvasmányt válasz-
tottam ezúttal. A Nobel-díjas lengyel
klasszikus, Henryk Sienkiewicz Sivatagon
és vadonban c. regénye a 19. század 80-as
éveiben játszódik, méghozzá Kelet-Afri-
kában. A Földközi-tenger partján fekvô
Port Saidból indul el a lengyel fiú és ját-
szótársa, az angol lány. Mindkettôjüket
az apja várja, félárvák ugyanis. Rawlin-
son, a Szuezi Társaság egyik igazgatója
és Wladyslaw Tarkowski, a Társaság fô-
mérnöke több napi várakozás után döb-
benten értesül róla: a 14 éves Stást illetve a 8 éves Nelt
elrabolták. Lázadók túszaként tartanak dél felé, végtelen
sivatagon és vadonon át. Ha kiszabadulnak is, mihez kez-
denek a veszélyes vidéken? A romantikus történet az író
személyes tapasztalataiból született élményszerû leírá-
sokkal van tele. Most igazán nem okozhat gondot bele-
merülni ebbe a letehetetlenül  izgalmas, romantikus ka-
landfolyamba. (Fordította: Mészáros István.)

Nemere István A fantasztikus nagynéni c. regényének
filmváltozatát nemrég vetítették újra. Ugyanolyan sikert ara-
tott, mint maga az alapmû, amely két rosszcsont ikerfiúról
szól. Huba és Csaba nem tarthat szüleivel Görögországba, mi-
vel nem elég jó a bizonyítványuk. Ám nem  maradnak egye-
dül, anyjuk nagynénje felügyel rájuk, aki éppen most érkezik
haza látogatóba Argentínából. Az „öreg-
asszonyról” elképedve állapítja meg a test-
vérpár, hogy mennyire jó fej. Máli néni Ti-
vadar nevû old mobilján nekivágnak az or-
szágnak, a hiperaktív hatvanas hölgy
ugyanis meg akarja keresni egykori szerel-
mét... A könyv folytatásait is (A várúr fia,
A titokzatos padlás, Merénylet a Balatonon)
érdemes egybôl beszerezni.

Csukás István Nyár a szigeten c., ugyancsak
megfilmesített ifjúsági regényében hat pesti
srác indul, szülôi kíséret-felügyelet nélkül tá-
borozni Budapestrôl. Kompon, a „sörjárattal”
jutnak át a Dunán. Felverik a két sátrat a par-
ton, elsô este nagy lakomát csapnak: csirkét
sütnek nyárson. (Kissé odaég.) Kijelölik a nap-
tárfát. Majd felfedeznek a közelben  egy lakat-
lan szigetet. Hárman átszöknek ide, és a bú-
csúüzenetük után hamarosan megfogalmazó-
dik egy hadüzenet. Vajh milyen fordulatokat,
meglepetéseket hoznak a következô napok? A
Cakó Ferenc által illusztrált olvasmányos, vi-
dám mû nem véletlenül jelent meg immáron
4. kiadásban.

A Tessloff és Babilon Kiadó 
gondoskodik ezúttal is nélkülözhetetlen és
aktuális ismeretterjesztô kiadványokról,
amelyek a  népszerû Mi micsoda sorozatban láttak napvilágot.
A felújított 25. kötet a Gombákról mondja el a legfontosabb és
legérdekesebb tudnivalókat. Innen tudtam meg, hogy több
gombafaj él a világon, mint ahány növény. Fejlôdésüket az év
során általában nem is lehet követni – egyszer csak felbukkan-
nak. És a legkülönfélébb helyeket népesítik be. A gombák év-
századok óta fontos szerepet játszanak táplálkozásunkban. Itt
kell megjegyezni: habár egy fejezetet tartalmaz  a gyûjtésükrôl,

meghatározásukról és elkészí-
tésükrôl, gombahatározóként
nem alkalmazható eme kötet.
A gombák sokszínû világáról
szóló, gazdagon illusztrált ki-
advány nagyszerûen összefog-
lalja, milyen feladatokat látnak
el a gombák a természet rend-
szerében, és hogyan hasznosít-
ja ôket az ember. (Fordította:
Rónaszegi Éva.) 

Nem sokkal lapunk megjelené-
se után ünnepélyesen megnyitják
a nyári Olimpiai Játékokat. Ez

lesz  az újkori olimpiák sorában a 29. A Mi mi-
csoda sorozat 10. kötete átfogó képet ad a négy
évenként megrendezett sportünneprôl, amely-
re odafigyel az egész világ. Tudjuk, hogy az
olimpiai eszme megszületése Pierre de Cou-
bertin nevéhez fûzôdik. Számon tartjuk, hogy
a magyar sportolók legutóbb, Athénban 8
arany-, 6 ezüst- és 3 bronzérmet szereztek. Míg
az 1896-os athéni játékokon 14, addig a 2004-

esen már 202 nemzet vett részt. Elôbbin 43 versenyt rendeztek 9
sportágban,  utóbbin 301 versenyre került sor 28 sportágban. Az
elôbbin 262, az utóbbin 6582 férfi versenyzett. Az I. Olimpián még
nem indulhattak nôk, a XXVIII.-on 4069 volt a nôi résztvevôk szá-
ma. Ezeken az adatokon túl  számtalan érdekesség és alapvetô in-

formáció található a kötetben, amely természetesen fog-
lalkozik, röviden, az ókori, a téli  olimpiával és a para-
limpiával is. (Fordította: Frenkel Attila.) A világ élspor-
tolói Pekingben  találkoznak, és mérik össze erejüket,
tudásukat. A Mi micsoda 103. kötete ugyan az Az ôsi
Kínát mutatja be, de a szerzô a Kr. e. 3. évezred elejé-
tôl eljut a 20. század közepéig. Az utolsó uralkodóház,

a Csing-dinasztia 1644-tôl 1911-ig
birtokolta a császári trónt. A Szun
Jat-szen vezette forradalom követ-
keztében a hatalmas birodalom utol-
só császára 1912-ben lemondott, ki-
kiáltották a köztársaságot. 1949. ok-
tóber 1. óta létezik a kommunista
párt irányította Kínai Népköztársa-
ság. A hagyományok betartására ta-
lán sehol nem ügyelnek úgy, mint
ott. A mai Kína megismeréséhez
ezért fokozottan hozzátartozik az
5000 éves civilizáció ill. kultúra  is-
merete. (Fordította: Varga Csaba.)

Cs. A.

Bálint Ágnes: Én vagyok a Tévé-Maci. Móra , 34 old., 1990
Ft; Csukás István: Nyár a szigeten. Könyvmolyképzô, 241
old., 1999 Ft; Miler, Zdeneǩ–Doskocǐlová, Hana: A va-
kond és a zöld csillag. Móra, 32 old., 2390 Ft; Flemmer, Wal-
ter: Az ôsi Kína. Tessloff és Babilon, 48 old., 2570 Ft; Herr-
mann, Heike: Gombák. Tessloff és Babilon, 48 old., 2570 Ft;

Móra Ferenc: Sétálni megy Panka... Móra, 54 old., 1490 Ft; Nemere Ist-
ván: A fantasztikus nagynéni. Könyvmolyképzô, 210 old., 1999 Ft;
Nordqvist, Sven: Hová tûnt a testvérem? General Press, 32 old., 2500 Ft,
A nagypapa kalapja. 32  old., 2000 Ft; Henryk Sienkiewicz: Sivatagon és
vadonban. Könyvmolyképzô, 338 old., 2299 Ft; Simon, Francesca: Rossz-
csont Peti és az idôgép. Animus 94 old., 798 Ft, Rosszcsont Peti otthoni
rémtettei. 192 old., 1980 Ft; Wimmert, Jörg: Olimpiák. Tessloff és Babi-
lon, 48 old., 2570 Ft. 4
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Az Idegen testünk, Závada Pál új regénye egyetlen
éjszaka alatt játszódik le, de a narrátorok segítségé-
vel a második bécsi döntéstôl, amely Észak-Erdély
Magyarországhoz való visszakerülését eredményez-
te, egészen a párizsi béketárgyalásokig, Erdély újbó-

li elvesztésének napjáig tekinthetjük végig a törté-
nelem egy szakaszát. A bukás, a tragédia minden

sváb, zsidó, magyar és félzsidó magyar szereplô
esetében kapcsolatba hozható a rasszista, revizio-

nista eszmékkel. Mintha a szerzô szánt szándékkal
fel akarná rázni a mai társadalmat: vegye észre,

hogy a jelen közéleti, politikai torzulásaihoz hason-
lóknak voltak már súlyos következményei.

■ – Ennyire szeizmográf-érzékeny lenne
az író? Már a regény témaválasztásakor
megérzi, hogy a könyvírás évei alatt mi-
lyen nemkívánatos folyamatok fognak
fölszínre törni a közéletben?    
– Állampolgárként azt mondom, elszomo-
rít, hogy ebbôl a szempontból is idôszerû
helyzetben találom íróként a saját regénye-
met – a fene akart ennyire aktuális lenni.
Olyan jelenségeket tapasztalunk, amelyek-
rôl még pár éve sem gondoltuk volna, hogy
fölerôsödhetnek, arról nem is beszélve,
hogy a fordulat idején azt hittük, ezek so-
ha többé nem ütik föl már a fejüket. Még-
is megjelentek ismét azok, akiknek az észjá-
rását a származási-faji gondolat és az ide-
gengyûlölet határozza meg. Ezzel szemben egyrészt tehetet-
lennek érzem magam, másrészt mégiscsak megpróbálok vá-
lasztani a beszéd-, illetve cselekvési lehetôségek között –
hogy mi volna hatékony ebben a helyzetben. Szerencsére saj-
tószabadság van, nincs szükség már jelbeszédre, szabad vilá-
gosan érvelni – íróként mégsem állok neki cikket írni, ez a
szerep nem nekem való. Alkatilag egymûfajú lettem, általá-
ban csak a soron következô regényemen dolgozom. De az
igaz, hogy olyan témáról érdemes írnom, amely élénken
érint, nyugtalanít, ami felett nem tudok napirendre térni, ami
engem bizonyos dolgok átértékelésére késztet – ez ugyanis
ösztönözni tud, egyfajta hajtóerôt ad az íráshoz. Miközben
az írói munka döntô hányadát mégiscsak a megformálás
munkafázisai teszik ki. 
– A könyv a magyarok 1940. szeptember 15-ei, Erdély fô-
városába történô bevonulásával kezdôdik. Némely törté-
nészvélemények szerint talán az egész második világhábo-
rús veszteségünk onnan eredeztethetô. Persze nem lehet
tudni, mi lett volna, ha…
– Az egész rettentôen összetett – ezért is lehet hálás regényté-

ma. Az biztos, hogy nehéz olyan számottevô politikai erôt el-
képzelni a két háború közötti Magyarországon, amely ne óhaj-
totta volna, hogy abból, ami Trianonban elveszett, valamit
visszaszerezzünk, a szörnyû csonkolásnak a sebeit valahogy be-

gyógyítsuk. Kezdve onnan, hogy „nem, nem, so-
ha”, „mindent vissza” – a monarchia föltámasz-
tásának vízióján vagy a Duna-menti népek kö-
zösségének vágyán át addig a reményig, hogy ha
a háborúból szerencsésebben kerülünk ki, akkor
talán megtarthatjuk elszakított magyarságunk bi-
zonyos területeit. Ezek mind hiú ábrándok ma-
radtak, és a háború után megbocsáthatatlannak
bizonyultak maguk a magyar bûnök is, és az is,
hogy a magyarok a fasiszta erôktôl fogadták el a
visszacsatolt területeket. Így nem sikerült a pári-
zsi béketárgyalásokon érvényesíteni azt az állás-
pontot, miszerint a trianoni döntés méltatlan és
igazságtalan volt. Vannak történészek, akik sze-
rint Sztálin meghagyta volna a magyaroknak Er-
dély bizonyos részét, ha 1944 októberében sike-

rül a kiugrásunk. Mindez nem csak történelmileg, de a nemzet-
tudat szempontjából is mindmáig neuralgikus kérdés. Vitát az
okoz, hogy erre a kétségtelen és letagadhatatlan Trianon-fruszt-
rációra miféle válaszok születtek, voltak-e alternatívák. És – a
nyilvánvalóan rossz válaszok következtében is – hogyan állha-
tott össze a harmincas évektôl a második világháborút követô
idôkig az események lehetô legkatasztrofálisabb sorozata? Ez a
Magyarországon párját ritkító borzalom- és botránysorozat,
amibe végül a kommunista hatalomátvételt is beleértem.
– Lehetséges, hogy a korszak elôzetes tanulmányozására

talán több idôt szentelt, mint magának a regénynek a meg-
írására? Filmszerûen megjelennek az olvasó elôtt a hely-
színek, a korabeli öltözékben járó-kelô, a beszédükkel is
hiteles habitusú alakok. 
– Ebben az esetben az olvasás, az anyaggyûjtés elég alaposan
összefüggött magával az írással. Az embert idônként olyan
erôs benyomások érik, hogy szinte önkéntelenül is egy-egy új
regényalak jelenik meg a szövegek forrásaként. Vagy újabb
vonásokat rajzolok már meglévô figurákhoz. De sokat olvas-
tam a könyvem helyszíneivel kapcsolatban is. Most ugyanis
alapvetôen budapesti regényt írtam, amely a Fôvám tér és a
Nemzeti Múzeum között, illetve a Kecskeméti utcától a Bo-
ráros térig játszódik. Mivel komolyabb szerepet kap a törté-
netben a református egyház is – a Kálvin tér, a Lónyay és a4
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Ráday utca környéke is fontossá vált. Megkönnyítette dolgo-
mat, hogy a Ferencvárosi Helytörténeti Gyûjteménnyel szem-
ben lakom, ahová kutatni jártam, így könnyebb volt megnéz-
nem azt is, hogy mit látott valamelyik figurám, ha kijött eb-
bôl vagy abból a házból, hová ülhettek be, hol vásárolhattak.
Jó volt a szereplôimet ezeken az utcákon mozgatni, ahol ezek
a karakteres épületek jórészt megmaradtak – kivéve persze a
Kálvin téri bombázás áldozatait. 
– Érte-e valamilyen meglepetés, amikor a korszak történel-
mi vonatkozásait kutatta?
– Csupa meglepetés ért – noha a történészek elég alaposan fel-

dolgozták ezt a korszakot, magamat pedig a történelem iránt ér-
deklôdô olvasónak tekintettem, és mégis. Megdöbbentettek pél-
dául azok a dokumentumok, amelyek arról szóltak, hogy a há-
ború idején a fasizmussal való aktív szembefordulás számos
esetben egyáltalán nem zárta ki, hogy az így cselekvôk alapvetô-
en rasszista módon gondolkodjanak. Például faji alapon voltak
németellenesek, ezért lettek antifasiszták. Ez az ô esetükben
rasszista észjárásba ágyazódott be, amely egy adott pillanatban
akár nemzetiségellenességbe, akár zsidóellenességbe fordulha-
tott át. Más kérdés, hogy amikor deportálások idején emberéle-
tek kerültek veszélybe, ôk egy idôre félretették addig „egészséges
antiszemitizmusnak” tekintett ellenérzéseiket. Amikor viszont
lezajlott a háború, és visszatértek a lágerekbôl, akik visszatértek,
akkor ezek a korábbi antifasiszták ismét faji alapon kezdték bí-
rálni a számukra visszatetszôeknek tûnô jelenségeket. A regé-
nyemben így gondolkozó Flórián Imre alakjához valóságos élet-
utakból vettem a mintát. A Horthy-rendszer elitjében vagy a má-
sodvonalban, akár a katonatiszti, akár a diplomáciai pályán szá-
mos ilyen figurával lehetett találkozni – olyanokkal is például,
akik sváb származású iparoscsaládok fölemelkedô tagjai voltak. 
– Vendégszövegeket is felhasznált?
– A különféle észjárások palettáját jól lehetett jelezni korfes-

tô szövegdarabokkal, transzparens megszólalásokkal, bizo-
nyos „frappánsan megfogalmazott” logikai levezetésekkel
vagy a nyilaskorszakban egészen szélsôséges sajtótermékek-
ben megjelenô terminológiákkal. A névtelen megszólalók
mellett vannak neves figurák, ismert írók, politikai alakok ál-
tal hangoztatott szövegek, amelyek a könyv hôseitôl nem ide-
genek, mégis létezô mondatok, és nagyon ismerôsek tudnak
lenni. A fölhasznált források jegyzékét egyébként közzétet-
tem a litera.hu oldalon. 
– Nem kapott finoman szólva dorgáló megjegyzéseket en-
nek a mégiscsak provokáló és mindenképpen felrázó regé-
nyének kapcsán? 
– Azok, akik internetes portáljaikon és fórumaikon álnéven,
vagy az utcán agresszív akciók keretében, álarcosan szokták
demonstrálni észjárásukat, általában nem olvasnak mai ma-
gyar szépirodalmat. Rezignáltan kell tehát tudomásul ven-
nem, hogy egy kortárs regény ezeket az izgágákat nem fogja
fölbosszantani. De hagyjuk a szélsôségeseket, mert számítok
viszont a nézeteimmel vitatkozó bírálatokra – nyilván nem
annyira esztétikai, mint világnézeti alapon – végtére is regé-
nyem a nemzet sorskérdéseit tárgyalja. Eddig azonban csak
egyik hajdani kiadói szerkesztôm vádaskodásait olvashattam.
Ez elszomorított, mert ô, aki mindig ragyogóan értett az iro-
dalom nyelvén, képzeletemben egyike volt azoknak, akiknek
ezt a könyvet a mondanivalójával egyetemben, ha mondha-
tom úgy, térítô szándékkal is írtam. Másokkal talán több sze-
rencsém lesz, miközben tudom, hogy nem lehet egyszerre
mindenkinek tetszeni, de nem is szabad erre törekedni.         

Mátraházi Zsuzsa
Závada Pál: Idegen testünk
Magvetô Kiadó, 391 oldal, 2990 Ft
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osz. Okozója a
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rettegésben
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nemzetközi
méretû figyel-
meztetô akciót
hajtson végre,
amit nem lehet
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terrorista mun-
kához látott…
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„Három aranynál még nem lesz olimpiai hangulat,
hatnál már igen” – mondta Szepesi György Pekingrôl.

Két lelkes sportrajongó, a producer Karle Gábor és a
sportújságíró Varga Sándor (az olimpiai bajnok Nagy

Tímea férje) alapos kutatás után összeállítottak egy
CD-t az MR Hangarchívumának olimpiai sportközve-
títéseibôl és hozzá könyv formában csatolják a sporto-
lókkal és riporterekkel készített interjúkat. 14 olimpiá-
ról 29 aranyérmest emeltek ki hangsúlyozottan szub-

jektív válogatásban. Az MR-rel  közös kiadványukat –
reményeik szerint – kiegészítik egy pekingi aranyérmes

közvetítéssel is, megjelenése szeptemberre várható.

■ – Az olimpiák idején általá-
ban lázban ég az ország, sze-
rencsére, mindig van kiért
szurkolni, hiszen a magyarok
lélekszámukhoz képest igen-
csak sikeresek. Egy filmes
producer miért éppen a rádi-
ós közvetítéseket és könyv
formát választotta az olimpi-
ák bemutatásához?
– Az olimpiai rádióközvetíté-
seknek teljesen más hangulatuk
van, mint a tévéseknek – emlé-
kezzünk csak Egerszegi Kriszti-
na úszására, vagy éppen Dö-
mötör Zoltán legendás góljára
– kezdi a beszélgetés Karle Gábor. – Az arany-közvetítések
olyannyira klasszikussá válnak, hogy évek múlva is fel tudjuk ôket
idézni. Úgy gondoltuk, nemcsak magunknak okoznánk örömet, ha
létrejönne egy olimpiai aranyérmeseket bemutató válogatás. A Ma-
gyar Rádióban Varga Sándor barátommal végighallgattuk a létezô
összes olimpiai arany-közvetítést, és minden fellelhetô olimpiáról
válogattunk hanganyagot. Több szempont vezetett minket: minél
nagyobb gyôzelmeket akartunk bemutatni, minél jobb közvetítés-
ben. Minél több sportágból és sportriportertôl válogattunk. Az
1936-os berlini olimpiáról (ami egy különleges hangulatú esemény
volt a történelem távlatában) való az elsô hang, ahol Pluhár tudó-
sít Csík Ferenc úszásáról. 1936 után az 1948-as londoni olimpiáról
van hang, onnantól Szepesi György utánozhatatlan közvetítéseit él-
vezhetjük.  1956-ból nincs használható hangunk, utána minden
olimpiáról van. – Az idôutazás volt a legizgalmasabb ebben a mun-
kában, hiszen nemcsak a közvetítésekkel foglalkoztunk, hanem kü-
lönbözô visszaemlékezéseket, mûsorrészleteket is meghallgattunk,
valamint a Sportmúzeumban végigolvastuk a napi sajtót, elsôsor-
ban a Nemzeti Sport anyagát. Nagyon érdekes volt látni, mennyi-
re más a nyelvezete vagy a szempontrendszere a korabeli tudósítá-
soknak – mondja a kutatásról Varga Sándor.
– Ezek szerint a tudósítások hangulata határozta meg, melyik
olimpiai bajnokunk kerül be a válogatásba?
– Valahogy úgy. Amíg nem volt televízió, egészen más jelentôsége
volt a rádiós közvetítéseknek, és ebben Szepesi volt a nagymester.
Minden egyes közvetítése sodor és visz magával. A hetvenes-nyolc-

vanas években jött egy új generáció, akik még sokkal személyeseb-
bek voltak, jobban elengedték magukat, már-már családtaggá tették
a sportolóinkat. Novotny Zoltánra,Vass István Zoltánra, Törökre,
Siklósra, Radnótira gondolok. Fontos kritérium volt, hogy a közve-
títés katarzist váltson ki az emberbôl, ezért elôfordult, hogy nagy
sportoló egyéniségek nagy gyôzelme azért nem került bele a válo-
gatásba, mert nem volt magával ragadó a közvetítés hangulata. Vol-
tak hihetetlen gyôzelmek: Gerevich Aladár például hat olimpián
hét aranyat szedett össze, de a hang nem adja vissza, hogy micso-
da feszültség volt ott – sajnálkozik Karle Gábor. – Gábor járt inter-
júzni, én javítottam az anyagot. Ebben is volt koncepció. Gábor, a
civil kérdezô érdeklôdésével rengeteg olyan dolgot is meg mert és
akart kérdezni, ami nekem sportújságíróként nem jutott volna
eszembe, vagy csak egyszerûen nem illik megkérdezni – avat be a
munkabeosztásba a sportriporter.
– A CD-hez kapcsolódik egy könyv. Ebben is ugyanaz a 29 (il-

letve 30) aranyérem szerepel?
– Igen. Úgy képzeltük, hogy az
olvasók otthon egy fotelben ülve
hallgatják a CD-t és lapozgatják,
olvassák a könyvet, azaz az olim-
piai gyôztesekkel és a riporterek-
kel készült interjúkat – folytatja a
producer. – A hang hihetetlenül
érzékeny mûfaj, pontosan átjön
belôle, hogy a riporter igazán sze-
rette-e a sportot és a sportolót,
akirôl közvetített – véli Varga
Sándor. – Az interjúkban termé-
szetesen szerepelnek olyan spor-
tolók is, akiknek a neve nem
hangzik el a rádióközvetítések-
ben – folytatja Karle. – Például az

1964-es vízilabdások közül Kárpátit, Dömötört, Konrádot,  és
Gyarmatit kérdeztük, közülük Gyarmati Dezsô nem játszott azon
az ominózus mérkôzésen, ami a válogatáson szerepel, a háttérben
viszont fontos lépéseket tett azért, hogy az olaszok teljes erôbedo-
bással játsszanak a jugoszlávok ellen, ezzel lehetôvé téve a magyar
csapat végsô gyôzelmét. Minden interjú az adott napról szól: azt
kutatjuk, mi az a kicsi plusz, amitôl valaki olimpiai bajnokká válik.
Hiszen annyian elvégzik ugyanazt a munkát, éveket áldoznak a
gyôzelemre és mégis… – Azt kerestük, milyen adottság kell példá-
ul ahhoz, hogy valaki, mint a birkózó Polyák Imre, háromszor le-
gyen ezüstérmes és negyedszerre sikerüljön az arany. Mit jelent, ha
valaki 14 évesen nyeri meg az olimpiát (mint Egerszegi Krisztina)
és mit, ha egy pályafutás befejezése az olimpiai aranyérem?
Mennyire változik meg a bajnok élete? Nagyon sokféle választ és
elképzelést hallottunk arra vonatkozóan, hogy hogyan lesz valaki
olimpiai bajnok, de biztos recept nincsen – magyarázza Varga. 
– Mennyiben jelent ma mást az olimpia, mint régen? Mekko-
ra a tét?
– Korábban az olimpiai bajnok nemzeti hôs volt. De ebbôl az elis-
mertségbôl meggazdagodni nem lehetett. Sok keserûség (is) van a
bajnokokban, mert elfelejtik ôket, pedig olyan dolgot értek el, ami
100 év múlva is megállja a helyét. Vágynak arra, hogy elmesélhes-
sék, mi történt velük. Épp ezért sok riportból rálátásunk nyílik egy
egész sportkarrierre, nem ritkán a sportoló életstratégiájára, életfilo-
zófiájára is – zárta a beszélgetést Karle Gábor.

Szénási Zsófia
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Arany legendák
CD és könyv a magyar olimpiai bajnokokról





■ Akár a bôröndjét csomagolja valaki
Pekingbe, akár csak a televíziója képer-
nyôje elé készül, az olimpiai program
garantáltan élményt adó, informatív,
tartalmas kiegészítôje a hazai sporttör-
téneti könyvkínálat. A szenvedélyes
sportrajongóktól a szép kiadványok
kedvelôiig mindenki megtalálhatja azt
a kötetet, amit a versenyszámok szü-
netében, elôtt és után érdemes lesz la-
pozgatni. Aktualitásuk nem ér véget
az olimpiával, a felölelt történeti kor-
szakok a múltból a jövôbe ívelnek, a
felvonultatott élsportolók neve immár
a halhatatlanságé.

Az Alexandra gondozásában megje-
lent, súlyra is tekintélyes lexikon-al-
bum 1000 olimpiai bajnok címmel
gyûjtötte óriási képeskönyvbe a modernkori játékok leg-
jobb sportolóit. A válogatás szempontja a megszerzett
arany-, ezüst- és bronzérmek voltak. A betûrendbe sze-
dett bajnokok fotója mellett szakági pályafutásuk rövid
története olvasható, illetve kiemelve szerepel országuk
neve, érmeik száma, és olimpiai részvételeik éve. Egyet-
len apró hiányossága a hatalmas kötetnek, hogy ez utób-
bi kiemelésbe a sportágat is érdemes lett volna egy szó-
val odabiggyeszteni, mert az gyakran csak a szöveg kö-
zepe táján derül ki, hacsak a fotó nem árulkodik róla, így
az elsô pillantásra tájékozódni vágyóknak is bele kell ol-
vasni az életrajzokba – ami más szempontból természe-
tesen megtérülô tevékenység. A kötet fô erénye, talán
mondani sem kell, az óriási képanyag, azok a különle-
ges, közeli cél- és gyôzelemfotók, portrék, amelyeket
már elnyelt a sajtótörténet vagy a közös emlékezet, vagy
egyszerûen csak ilyen minôségben és környezetben még
nem jelentek meg. Egymás mellett látva az örömittas,
megdöbbent, kimerült és átszellemült
arcokat, az embert mélyen megérinti a
versenysport mámora, még akkor is,
ha csak könyvbôl vagy televízióból is-
meri a katartikus pillanatokat. S hogy
kerültek-e magyarok a világ legjobbjai
közé? Természetesen igen (aki tippelni
akar, most takarja le a következô sort).
Betûrendben: Egerszegi Krisztina
(úszás, 1988–96 közötti idôszak) 5
arany-, 1 ezüst-, 1 bronzérem; Gere-
vich Aladár vívó (1932–60) 7 arany, 1
ezüst, 2 bronz; Kárpáti Rudolf (vívás,
1948–60) 6 arany; Keleti Ágnes (torna,
1952–56) 5 arany, 3 ezüst, 2 bronz,
Kovács Pál (vívás 1936–60) 6 arany. A
kötet végén táblázatba szedve megta-
lálhatók mindezen adatok: vala-
mennyi nyári és téli olimpiai játék leg-
jobbjainak névsora, országa és érmeinek száma.

Mintegy kiegészítô kötete lehetne e vaskos albumnak Ághassi
Kovács Attila Elfelejtett aranyak címû gyûjteménye, amelyet az
Elektromédia Kft. adott ki (2007). A kötet köszöntôjében Schmitt
Pál, a MOB elnöke hívja fel a figyelmet a kötet hiánypótló jelen-
tôségére. Ez a könyv olyan magyar sportolókat mutat be, akik kü-
lönféle okokból elszakadtak, vagy elszakadni kényszerültek hazá-

juktól. Vannak, akik az érmeket már nem Magyar-
országnak nyerték, de a szívük részben vagy teljes-
ségében a hazájuké maradt. Ez utóbbiak a második
fejezetbôl ismerhetôk meg, az elsô fejezet a külföl-
dön élô magyar bajnokokra fókuszál. A sportolók
életébôl ad ízelítôt a szöveg, a pályafutás rövid
összegzésénél azonban sokkal gazdagabban, ár-
nyaltabban kitérve sorsuk fordulataira, vargabetûi-
re, csalódásaikra és gyôzelmeikre. Közülük van, aki
keserû fájdalommal idézi fel Magyarországot, van,
aki olthatatlan szeretettel. A könyv számos szerep-
lôje interjú formájában is megszólal, vagy a szerzô
tárja tartalmas idézetekben szavaikat az olvasó elé,
a hangnemet azonban mindenkor az ôszinteség
határozza meg, ami nélkül egy ilyen kötet hiteles-
sége elképzelhetetlen volna. Nem a gyorsan pör-
gethetô lexikonok közé tartozik ez a könyv. Töp-

rengésre és megállásra késztet
minden egyes név: vajon hogy ala-
kult volna a sorsa, ha magyar szí-
nekben indul a versenyeken, va-
jon a történetek szereplôi mond-
hatók-e hibásnak, szerencsésnek,
bölcsnek, elôrelátónak, vagy csak
Fortuna kezében voltak mind-
annyian, és tették azt, amit hivatá-
suk megkövetelt. A könyv utolsó
fejezete magyar edzôket mutat be,
akik keze alól számos olimpiai
bajnok került ki különbözô or-
szágok színeiben. „Sokkal elôrébb
tartana a magyar sport – írja
Schmitt Pál e fejezet kapcsán –, ha
mindaz a szakmai tudás, amely
ma riválisaink fejlôdését szolgálja,
az országhatáron belül maradt
volna.” A kötet legfôbb jelentôsé-

gét maga is ebben látja: „Ha csupán a betûk erejé-
ig, sokan közülük most visszatérnek közénk.”
Tovább haladva e történeti vonalon, a fenti té-

ma mintegy elmélyítése, körülhatárolása a Vér és
aranyak címmel megjelent album (Ringier Kiadó
– Nemzeti Sport, 2006), amely még az 1956-os
forradalom ötvenéves évfordulója alkalmából
látott napvilágot. A különlegesen szép kivitelû,
nagyalakú képes album a XVI. a melbourne-i
olimpiát idézi fel, amely ugyancsak feszült nem-
zetközi légkörben zajlott. A szuezi válság miatt
számos ország lemondta a szereplését, a magyar
forradalommal szolidaritást vállaló Spanyolor-
szág, Hollandia és Svájc pedig visszahívta sporto-
lóit. Magyarország azonban úgy döntött, élspor-
tolói teljesítményével fogja felhívni magára a fi-
gyelmet: az 1956-os olimpia mérlege 9 arany-,
10 ezüst- és 7 bronzérem.

A könyv elsô fejezete a mind ez idáig ilyen alapossággal fel
nem tárt történetet dolgozza fel: a Testnevelési Fôiskola akkori
hallgatóinak aktív részvételét a forradalomban. A legterjedelme-
sebb, középsô részt az egykori, 1956-os olimpikonok visszaem-
lékezései teszik ki, számos nézôpontból közelítve ugyanazokhoz
az eseményekhez, illetve megannyi olyan részlettel, újdonsággal
szolgálva, amikkel eddig még nem találkozhatott a sportrajongó
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(újság)olvasó sem. A személyes történetekbôl a kaleidosz-
kóp tarkaságával rajzolódik ki a múlt képe. A befejezô rész
a magyar futballé, amit alapvetôen rengetett meg 1956. A
tömeges emigráció, az egzisztenciális-szakmai ellehetetle-
nülés egyik legérintettebb terepe a focipálya volt, s hogy
miként küzdöttek meg a politikával legjobb futballistáink,
az kiderül a páratlanul izgalmas dokumentumokból, vissza-
emlékezésekbôl. A korabeli képanyag és az Arday Attila –
L. Papp István – Thury Gábor újságíróhármas alapos kutató-
munkája kiemelkedôen értékessé teszi ezt a történelem-
könyvként is forgatható kötetet.

Akit azonban a versenyek izgalmától fûtve jobban ér-
dekel a jelen, azon belül is Peking, netán van olyan sze-
rencsés, hogy személyesen lehet jelen a játékok helyszí-
nén, az feltétlenül vegye magához az LKG Média Kiadó
Kína címû útikönyvét. L. Kele-
men Gábor informatív köte-
tecskéje egy kisebb zsebben is
elfér, és az Olimpia alkalmá-
ból ellátták egy Az olimpia vá-
rosa 2008 címû melléklettel,
ami az olimpiai helyszínekrôl,
szállásokról, belépôjegyekrôl
ad tájékoztatást. Bár címek, te-
lefonszámok tekintetében a
hazai szervezôhöz irányít,
ilyesfajta gyakorlati zseb-
könyvnek tehát nem használ-
ható a melléklet, de általános
és elôzetes képet mindenestre
kaphatunk az olimpiai város-
ról. A Kína legfontosabb látni-
valóit áttekintô útikönyv a tö-
mörsége miatt roppant hasznos útitárs. Akik ugyanis
fellapozták a Könyvhét korábbi, idei áprilisi számát,
azon belül is a kínai könyvkínálatot áttekintô aján-
lót, esetleg forgatták is az említett köteteket, azok
megbizonyosodhattak róla, hogy egyetlen kötetbe
zárni ezen ország látnivalóit, ha mégoly hatalmas
albumot képzelünk is, mint egy dohányzóasztal:
lehetetlen vállalkozás. Az LKG Média kiadványa
csak a legfontosabb érdekességekre koncentrál,
azokra a turistákra gondolva, akik nem hosszabb
idôt szándékoznak tölteni a Távol-Keleten. Pekin-
gen kívül Xian, Sanghaj, Hongkong, Tibet és a Ha-
inan-sziget látnivalóira tér ki a kötet, itt-ott tízes
toplistákban összegezve a legfontosabb látnivalókat, a
keretes írásokban pedig kitérve azokra az érdekességekre,
amelyek ismertével kulturálisan felvértezve vághatunk neki –
ha csak gondolatban is – a csodák birodalmának.

Ha azonban mégsem utaznánk, mert otthonülôk vagyunk, és
inkább a tudomány felôl közelítenénk a sport világához, egy fi-
gyelemre méltó kötettel lepte meg olvasót az Akadémiai Kiadó
(2007). A Pikó Bettina – Keresztes Noémi szerzôpáros neve jegyez-
te könyvecskét, amely méretében alig haladja meg a zsebben el-
férô Kína-útikönyvet, de amit a „kis könyv – komoly eredmé-
nyek” mottóval jellemezhetnék. A Sport, lélek, egészség címû mun-
ka egy szociológiai kutatás eredménye, azon belül is a sportszo-
ciológia területének újdonsága. A szerzôk a sportolási szokáso-
kat, az azok hátterében álló társadalmi és pszichológiai mozga-
tórugókat, hátráltató és segítô tényezôket, és nem utolsósorban
mindezek hatásait, eredményeit dolgozták fel. Az adatszerû, táb-
lázatokba foglalt, egzakt mérési eredmények elsôsorban a szak-
emberek számára szolgálnak igen hasznos információkkal, de
megannyi tanulságot rejtenek magukban a laikus olvasó számá-

ra is, hiszen ezek az alapos kutatá-
sok mindenben alátámasztják az
elôzetes várakozást: a rendszeresen
sportoló és a soha nem sportoló
személyek fizikai és mentális álla-
pota között szakadéknyi különbség
van. Ilyen „költôi képek” helyett Pi-
kó – Keresztes természetesen tudo-
mányos szakkifejezéseket és szám-
szerû mérési eredményeket használ,
de akár számokkal, akár szavakkal
fejezzük ki a kötet tanulságát: a
rendszeres fizikai aktivitást végzôk
szociálisan, egészségi állapotban és
életkilátásokban messze túlszár-
nyalják az inaktív egyéneket. Külö-

nösen fontos küldetése a könyvnek a gyer-
mekek és fiatalok körében végzett vizsgáló-
dások közzététele, amelyek igazi vészjelzés-
ként szolgálnak a szülôknek és a szakembe-
reknek.

A sportkönyvek menüjének végére
mintegy csemegeként szolgálható fel a
Tankönyvkiadó különlegessége: Az olim-
pia világa címû kötet. Érdekessége a ha-
gyományos négyszög alakú könyvforma
megbontása: helyette kerek lapokon
böngészhetjük az olimpiák történetét. A
Murray Books-sorozatban megjelent ha-
sonló, kör alakú vállalkozások már feltár-
ták a foci, a Forma 1 és a zene történetét
(a könyvborítók egy focilabda, egy ver-
senyautó kereke és egy bakelitlemez alak-

jában öltöttek testet). Ezúttal egy athéni
pénzérme csillog a könyvkülönlegesség

borítójaként, amely kétségkívül a fia-
talabb korosztály körében fog hó-
dítani, és minden bizonnyal ked-
vet csinál még a könyvektôl távol-
ságot tartó diákok számára is,
hogy fellapozzák ezt az összefog-
lalást. A kötet az i. e. 776-ban
rendezett elsô olimpia történeté-

tôl az 1896-os elsô újkori olimpián
át a jelen, pekingi pillanatig lapról

lapra áttekinti az ötkarikás játékok
történetét, körbejárva minden kultúrtör-

téneti kapcsolódási pontjukat. Így többek
között a sportágak, az érmek, a különleges történel-

mi pillanatok históriáját, és magukét a fôszereplôkét is: a
sportolókét. Aki általánosságban akar tájékozódni a játékok
mûvelôdéstörténeti vonatkozásairól, a sportágak legfôbb
adatairól egy kellôen informatív, látványos és egyben szóra-
koztató kötet segítségével, az keresse szemével a hagyomá-
nyos kötetek között az olimpiai karikát megidézô kört, és
pörgesse – azaz lapozza fel mielôbb.

Egy mondat végül még idekívánkozik a gazdag könyvkínálat
mellé Pikó Bettina és Keresztes Noémi kötetvégi összefoglalójá-
ból, fôleg, ha nagyon elmerülnénk a kanapén az olvasgatásban.
„A rendszeres sport pszichoszociálisan fejleszti az önbizalmat,
elôsegíti a pozitív gondolkodásmód kialakulását. Segíti a szoron-
gás, a depresszió oldását, csökkenti a stressz kedvezôtlen hatása-
it.” A felsorolás még hosszan folytatódik, és nem csak olvasni ér-
demes, de kipróbálni is feltétlenül.

Laik Eszter 4
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Sajó László (tizenkét kötetes) köl-
tô egotripjei több mint tíz éve

rendszeresen olvashatók a Magyar
Narancs hasábjain. Az egotripek,
ahol – a költô-író elmondása sze-

rint – az egón van a hangsúly, sze-
mélyes, fanyar humorral átitatott,

„boldog, szomorú” mozaikdara-
bok saját életébôl. Egyes szám el-
sô személyben, vagy épp a két al-

teregó, K. Dezsô és E. Kornél „ne-
vében” megírt helyzetjelentések:

lelkiállapotokról, barátokról, nôk-
rôl, kocsmákról és mindenekelôtt

a nagybetûs Fociról. Az elmúlt
egy évtized írásaiból válogat az

Ünnepi Könyvhétre kiadott, Öt és
feles címû, Burger Barna retrofo-

tóival egybekomponált kötet.

■ – Az írások nagy része vallomás a fociról, a fo-
cihoz. Mikor kezdôdött ez a szerelem?
– A foci gyerekkori szenvedély; a kommunikáció
sajátos formája lett számomra. Tüdôbajos, véz-
na gyerek voltam, mindentôl óvtak a szüleim,
fôként a sportolástól. Én persze nem engedel-
meskedtem a szülôi intelmeknek, és titokban le-
jártam a srácokkal focizni. Játék közben lehet-
tem igazán gyerek, mikor együtt rúgtam a labdát
a többiekkel. Ez azonban nem csekély körülte-
kintést igényelt, lévén, hogy az iskolában lak-
tunk. Anyám a konyhaablakból rálátott a fél futballpályára,
így csak védô lehettem, vagy csatár – a takarásban lévô olda-
lon. A fenyôfa jelölte ki a határt. A többieknek nem mertem
elmondani, miért nem lépem át soha a felezôvonalat, nehogy
kiröhögjenek. Így lettem félpályás focista. Ezt a történetet
megírtam egy egotripben is. Amúgy – zárójelben megjegyzem
– az íróválogatottban is csatár vagyok. A foci végigkísérte a
középiskolás, majd az egyetemi éveimet is. Ez a közösségi
élet – mondom szomorúan – megszûnôben van; üresek még
a lakótelepi futballpályák is. A kiüresedett, ledózerolt pályák
számomra ezt jelképezik. Jelenleg két csapatban játszom: a
BEAC öregfiúk csapatában és az íróválogatottban.
– Haldoklik a magyar foci – mondják. Ezzel szemben
egyik-másik tárca mintha a magyar futball „védôbeszéde”
lenne.
– „A járdára, magyar, ki kell menni, kutyaszar, a miénk, bele kell
lépni, hókupac, velünk tart, bele kell törölni” – a 395. címû írás-
ból. Így érzem. Kicsit kipukkadt, kicsit lapos, de mégiscsak a mi-
énk. Egy nemzet lelkének szüksége van a focira. Azt hiszem, ke-

vés író jár ki manapság meccsekre; én
gyerekkorom óta nagy drukker vagyok
(vidéki gyerekként az MTK-nak drukkol-
tam, drukkolok most is), szeretem a pá-
lya hangulatát – kintrôl is, együtt üvölte-
ni, szurkolni sok ismeretlen ismerôssel,
ez összehozza az embereket. Távol álljon
tôlem a nosztalgiázás, „bezzeg Puskásék
idejében”. Mégis hiszem, hogy leszünk
még bajnokcsapat. Lásd az U19-es válo-
gatottat! Látom és örülök.
– Mint az íróválogatott? Májusban ren-
dezték meg a mini író foci-eb-t Bécs-

ben, ahonnan a magyar csapat hozta el az aranyérmet.
– A tornán négy ország írócsapata vett részt: a szlovének, az
osztrákok, a svájciak és mi. Két bronzérem után ez az elsô nagy
gyôzelmünk. Így meghívást kaptunk a 2010-es író-vb-re Dél-Af-
rikába, de a kiutazáshoz szükségünk lenne támogatókra. A mér-
kôzések mellett persze ezúttal is tartottunk felolvasásokat (a té-
mánál maradva), de voltak kötetlen beszélgetések a sport irodal-
mi/filozófiai vonatkozásairól is.
– Miért jó az írócsapatban játszani? A foci képes arra,
hogy csapatjátékossá tegye az írókat, föloldjon esetleges
ellentéteket?
– A pályán nem írók, hanem „civilek” vagyunk. Az írói sike-
rek itt nem számítanak, csak a játék; az öltözô (nem mindig
irodalmi nyelven elhangzó) ítéletét pedig el kell fogadni. Más
a pálya és más a kávéház hangulata. Egyébként a játék sokat
elárul az emberrôl, jelen esetben az írói mivoltáról. Csapatjá-
tékos (egyáltalán játékos?), egoista, feszült vagy lazán vicces?
Én jól érzem magam, a pályán, pályán kívül, szereztem né-
hány barátot – mi kell még?
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Foci EB után Öt és feles
Beszélgetés Sajó Lászlóval
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– Mire utal a cím? Öt és feles: a pálya legkisebb része.
– Úgy van. A pálya legkisebb négyszögletû (mint a Kerek Erdô)
része, mondhatni, elhanyagolható, céltalanul unalmas terület.
Sár, fûrészpor, dagonya. És mégis. Itt történnek a nagy dolgok: a
gól (ha belebotlunk egy-egy labdába), a kapus vetôdései. Egy ap-
ró szeglet, ahonnan rá lehet látni az egészre. Erre gondoltam, mi-
kor elkezdtem írni a tárcákat. De ha úgy tetszik, idézzük fel in-
kább a meccs utáni hangulatot: öt korsó sör, meg egy feles.
– Szöveg és fotó tökéletesen kiegészítik egymást a kötetben,
a 70-80-as évek hangulatát idézô retro képek tovább mélyítik
a mondanivalót. Hogyan született a közös munka?
– A képek Burger Barna egyéni látását tükrözik, valójában önál-
ló életet élnek. Barnával (aki egyébként maga is az íróválogatott
tagja) együtt kerestük fel a helyszíneket: futballpályákat, vasútál-
lomásokat, kocsmákat, temetôket. A képek – az írásokhoz ha-
sonlóan – sokszor elhagyatott, vagy mára a felismerhetetlensé-
gig átalakított helyekre kalauzolnak. Hiányt jelölnek a ledóze-
rolt pályák, a bezárt kocsmák, a régi restik, az elnéptelenedett le-
látók, egykor volt, mára nyoma sincs hangulatok.
– A könyv négy ciklusba rendezi az írásokat. Mindegyik cím
„kis” elôtaggal szerepel, mintha a pálya legkisebb részére ref-
lektálnának.
– Ebbe a négy ciklusba – Kismutató, Kisfoci, Kiskocsma, Kiskarácsony
– nagyjából belesûríthetôk életem banális történetei. Barátok, nôk,
kórház, utak és kocsmák. A foci mint téma és mint metafora szinte
valamennyi írásban felbukkan. A foci a társadalom képe; a játék
megmutatja, hogyan vagyunk mi itt, és hogyan vagyunk egymással.
Direkt módon nem akartam aktuális politikai kérdésekre reflektálni,
társadalmat elemezni, de a történetek mögött természetesen meghú-
zódik a kor levegôje, az általános hangulat. És feltûnnek a társada-
lom tipikus szereplôi: kisemberek, arcok a talponállókból, edzôk és
szurkolók, bakterek, ápolók arctalan kórházakból, aluljárós hajlékta-

lanok. A futballpályák
mellett az írások fô hely-
színe a vasút és a temetô.
Mindig útközben va-
gyok, egészen Farkasré-
tig. A vasút gyerekkorom
óta foglalkoztat; nézem a
vonat ablakából az elsu-
hanó tájakat, és arra gon-
dolok, mennyi mindent
elszalasztunk a másik ol-
dalon. A könyvön
ugyanakkor végigvonul
egy áttételes sík, a törté-
netek rejtett dimenziója:
a vallás, vagy ha úgy tet-
szik, saját, személyes mi-
tológiám. A történetek
apokrifek ugyan; itt, a
földön játszódnak, mégis
utalnak egy másik di-
menzióra. Ez különösen

a Kiskarácsony címû ciklusban érzékelhetô. Az utolsó egotripet
(Atya utolsó ítélete) egyfajta összegzésnek szántam. A mindent el-
döntô meccsen a Jók és a Gonoszok küzdenek. Atya a bíró, a Fiú és
Szentlelky a partjelzôi. A tét nem csekély. A Jók azonban késnek; a
nép már zúgolódik, kár volt kijönni a meccsre. Aztán mégis megje-
lennek, heten – lehet játszani. Heten a Jók, tizenegyen a Gonoszok.
A Jók azonban állják a sarat, és végül gyôzedelmeskednek a Gono-
szok felett. Hogy happy legyen a vége.

Maczkay Zsaklin
Sajó László: Öt és feles
Osiris Kiadó, 352 oldal, 2980 Ft
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Izgalmas szellemi kalandra hív Hankiss Elemér, sok-sok
irodalmi példával is szemléltetett, a Létrôl, a Nemlétrôl

és a Sorsról elmélkedô új könyve. Stílszerûen szólva:
úgy hozta a sors, hogy évfordulós beszélgetést folytat-

hatunk; az Ikarosz bukása címû könyv a szerzô nyolcva-
nadik születésnapja táján jelent meg.  Ebben a köteté-

ben a szerzô egyebek mellett arról ír, hogy arcunk tük-
rözi életünket: nemcsak örökletes vonásaink rajzolód-
nak ki rajta, hanem a sors húzta barázdák is. Hankiss

Elemér arca, összhangban friss szellemével, vidám, elé-
gedett. Nem könnyû idôpontot egyeztetni vele, mert
dolgozik, nyüzsög, elôad, külföldön tanít. Töprengés
nélkül idéz hosszú, nem csak klasszikus sorokat. Azt

mondja, ez szakmai ártalom, illetve elôny, mert a napi
gyakorlat nem hagyja lankadni a memóriát.

■ – Az Ikarosz bukása egyik fejezetében életpálya-modelleket
sorol. Egyikre sem mondanám biztonsággal, hogy ráillenék az
Ön pályájára. Miként jellemezi saját eddigi életútját?
– Gondolatilag és szakmai szempontból csapodár vagyok. Az ame-
rikai újságíró-életrajzokban olvasni, hogy kezdte cipôtisztítóként,
mosogatóként vagy lapkihordóként, és fôszerkesztô lett belôle. Be-
lôlem nem lett fôszerkesztô, de én is sok mindent kipróbáltam.
Mindig új és újabb dolgok érdekeltek. Az értelmiségi pályán lévô
embernek az a dolga, hogy igyekezzen megérteni a világot, önma-
gát meg a másik embert, és segítsen másoknak, hogy ôk is megért-
sék mindezt. Lehet ezt úgy tenni, hogy valaki elkezdi gyerekkorá-
ban vizsgálni a kakukkfüvet és még nyolcvanéves korában is arról
ír monográfiát. Sok kiváló tudós életpályája ez. A másik lehetôség:
megpróbálni több szempontból látni a világot. Én elôször az iro-
dalomtörténet majd az irodalomelmélet és az esztétika, késôbb a
szociológia, az elmúlt tíz–tizenöt évben pedig a kultúraelmélet és a
filozófiai antropológia szemszögébôl próbálom látni és elemezni
az emberi életet és a világot.
– Honnan ered ez a sokoldalúsága, amely talán legfôbb értékét
adja ennek a könyvének is: egymástól távoli területek tapaszta-
latait vetíti egymás mellé, ezáltal létrehoz egy új dimenziót?
– Mint mindenkit, engem is sok hatás ért. Édesapám a francia tan-
széket vezette a debreceni egyetemen, ugyanakkor az olasz, a spa-
nyol, a német, az angol irodalomban is otthon volt. Ez a sziporká-
zó sokoldalúság vonzó minta volt. Utána az Eötvös Kollégiumban
együtt tanultunk más szakmabeliekkel, még az akkor általunk „dö-
gészeknek” csúfolt fizikusokkal, matematikusokkal, biológusokkal
is. Ez igazi együttlét volt, mert a szemináriumokon és a könyvtár-
ban együtt éltünk, beszélgetéseink során villogtak, kavarogtak az
irodalom, a történelem, a filozófia, a nyelvészet, a fizika, a biológi-
ai szempontjai. Tanulságosak voltak az amerikai egyetemeken eltöl-
tött évek is: ott aztán valóban a legkülönfélébb tudományágak gon-
dolatainak kereszttüzében áll az ember. De ma már itthon is itt
nyüzsögnek sok és sokféle civilizáció, kultúra, világnézet, vallás esz-
méi. Mindezek külön-külön és együttvéve segíthetnek az embernek
abban, hogy megértse önmagát és a világot. 
– Milyen viszonyban áll egymással Ön szerint a sors és az em-
beri szabadság?

– Azokkal értek egyet,
akik úgy vélik, hogy az
ember, bizonyos hatá-
rok, keretek között, sza-
bad. A határokat geneti-
kánk, képességeink, al-
katunk, neveltetésünk,
társadalmi környeze-
tünk együttese határoz-
za meg, illetve az anyagi
világ törvényei. Nincs
olyan ember, aki három
métert tudna ugrani rúd
nélkül. De e határokon
belül lehetôségünk van
a választásra, annak el-
döntésére, hogy erre
vagy arra megyünk, éle-
tünket így vagy úgy ala-
kítjuk. Nagyszerû dolog

és nehéz teher ez a szabadság. Mert a döntés pillanatában szabadok
vagyunk, mi döntjük el, hogy erre vagy arra indulunk el, de a dön-
tés egyben veszteség is. Amikor a sok lehetôség közül egyet kiválasz-
tunk, az összes többi lehetôségrôl, életlehetôségrôl lemondunk. Ar-
ról nem is szólva, hogy az életnek újra és újra kialakulnak a maga ru-
tinjai, s ezeknek a rutinoknak a ketrece rázárul az emberre. Újra és
újra ki kell törni belôlük. „Csak annak jussa élet és szabadság, ki nap-
ról napra vívja ki”, írta Goethe a Faust-ban. Boldog az, aki olyan kör-
nyezetbe született bele, ahol a keretek viszonylag tágak, s ahol ô re-
latíve szabad lehet. Annak az afrikai kisgyereknek azonban, aki
mondjuk AIDS-fertôzéssel születik, majd maláriát kap, és öt-hat éve-
sen meghal, annak semmiféle lehetôsége nem volt a döntésre és a
szabadságra. A világ alapvetôen és vérlázítóan igazságtalan.
– Miért szorultak háttérbe az elmúlt évtizedekben az Ön köny-
vében most górcsô alá vett kérdések a Létrôl és Sorsról?
--  A huszadik században rengeteg más feladata volt a tudományos
kutatóknak és a filozófusoknak. Konkrét problémák ezreit kellett
megoldaniuk. És azok az empirikus módszerek, amelyeket e prob-
lémák elemzésére fejlesztettek ki, nem igazán voltak alkalmasak a
Lét és a Sors kérdéseinek vizsgálatára. De ez nem jelenti azt, hogy
a huszadik században ezek a kérdések feledésbe merültek volna. Az
olyan nagy gondolkodók, mint Freud, Jung, Jaspers, Sartre, Heideg-
ger, Foucault, Rorty az emberi Lét és Sors eddig ismeretlen mélysé-
geit tárták föl. Persze ôk sem találták meg a „végsô” válaszokat, a
végsô igazságot. S talán nem is volna jó, ha megtalálták volna. Mert
az emberlétnek mintha az örökös keresés volna a lényege. S ha már
nem volnának titkok, megfejtendô kérdések, megoldandó problé-
mák a világban, akkor visszajutnánk „az álmodó ártatlanságnak” a
világába, amelyben a híres teológus, Paul Tillich szerint, az idôk
kezdetén, Ádám és Éva élt az Édenkertben. S ez mintha nem vol-
na igazi emberi lét.
-- S ön sem találta meg könyvében azt a bizonyos végsô választ?
-- Szerencsére nem. Sokkal szerényebb volt a célom. Azt elemzem
a könyvben, hogy az élet esetleges eseményeinek a sora hogyan ala-
kulhat át jelentéssel, jelentôséggel teli emberi sorssá. Törékeny és
nagyszerû emberi sorssá.

Mátraházi Zsuzsa
Hankiss Elemér: Ikarosz bukása
Osiris Kiadó, 278 oldal, 2980 Ft
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„Álmodó ártatlanság” vagy emberi sors?
Születésnapi beszélgetés egy csapodár gondolkodóval
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■ Kezdetben volt az eszme: gyûljenek össze
négyévente a világ legkiválóbb sportolói és
mérjék össze erejüket, ügyességüket, ki tud
gyorsabban, magasabban, erôsebben a má-
sik fölé kerekedni. Aztán a II. világháború
idején már más eszmék is beleszóltak a ne-
mes versengésbe, nem is beszélve az 1956-
os melbourne-i vagy a moszkvai, Los Ange-
les-i olimpiáról, amikor a hidegháborús fe-
szültséget az olimpikonok saját bôrükön ta-
pasztalhatták. Az 1988-as szöuli olimpia a
20. század nagy ideológiai csatáiban mintha
enyhülést hozott volna. A kettészakadt Ko-
rea déli részében megrendezett versenyek
egy új kor hajnalát jelezték: 160 ország tele-
víziós csatornái tudósítottak az eseményrôl.
A sportolók a médiának köszönhetôen a
nappalikba költöztek, hôsies küzdelmeiket
a fél világ végigizgulhatta, ezzel együtt az új
éra (a globalizáció) szelleme beszüremlett a
fogyasztók agyába. 

A sport világméretû üzleti vállalkozássá nôtte ki magát. A spor-
tolók nem csupán professzionális „atléták”, hanem termékek,
egy-egy nevesebb sportolóval gyakorlatilag bármit el lehet adni.
A sportolók ikonokká váltak, a valós sportteljesítményük egyre
távolabb kerül a piaci értéküktôl, irreálisan magas összegekért
váltanak klubot, a szponzorációs szerzôdésük határozza meg,
hogy mikor, hol, mennyiért lépnek pályára a hivatalosan szük-
séges mérkôzéseken túl. 

Az olimpia máig a világ legnagyobb sporteseménye, szponzorok
százai tülekednek, hogy logójuk néhány pillanatra feltûnjön a kép-
ernyôn. Elég, ha csak a Magyar Olimpia Csapat gyémánt-, arany-,
ezüst-, bronz- és ki tudja még milyen fokozatú támogatóira gondo-
lunk. Miért lenne ez másképp nagyban? Az Akadémiai Kiadó gon-
dozásában megjelent Hoffmann Istvánné Sport, marketing, szponzorá-
lás címû tankönyve a hazánkban is egyre népszerûbb sportszpon-
zoráció rejtelmeibe vezeti be az olvasót, magyar és nemzetközi pél-
dákkal világítva rá, hogy mekkora jelentôsége van a jól felépített
marketingkampánynak egy sportklub, sportszervezet életében.
Hasznos elemzéseket olvashatunk a könyvben a hazai sportpiac
gazdasági környezetérôl, valamint a (sport)fogyasztói magatartás
mibenlétérôl. A sportfinanszírozás formái és eszközei részben pe-
dig világméretûvé tágítva a perspektívát, az olimpiai játékok pénz-
forrásairól így ír a szerzô: „Az olimpiai játékok, alig vitatható,
szponzorok nélkül nem lennének megrendezhetôk. Ennek egyik
jól érvelô magyarázata, hogy a világmárkák tulajdonosai készek
nagy összegeket áldozni arra, hogy termékeik minden olyan piacon
jelen legyenek, amelyek valamilyen formában kapcsolatba kerülnek
az olimpiával.” 

A pekingi olimpia 12 fô támogatója (TOP Program) 866 millió
dollárt fizetett azért, hogy 2005 és 2008 között használhassa az
olimpiát jelképezô öt karikát, a TOP cégek közül a Coca-Cola az
1928-as amszterdami, a McDonald's pedig az 1976-os montreali
olimpia óta támogatója az olimpiai mozgalomnak. Az Adidas ve-

zetôje, Herbert Hainer így nyilatkozott a
Spiegel címû lapnak: „az olimpia a vala-
ha létezett legjobb lehetôség arra, hogy a
cégek megismertessék magunkat a fo-
gyasztókkal, s a térségben végleg megvet-
hessék lábukat.” Jó, ha tudjuk, Herbert
Hainer annak ellenére nyilatkozott így,
hogy cége nem is tagja a TOP 12-nek…
Szponzorok nélkül valóban nem mû-
ködhetnének sportrendezvények. Az ál-
lami szerepvállalás csökkenésével, a ko-
rábbi gondoskodó feladatokat a kôke-
mény piaci szabályok szerint mûködô
nagyvállalatok veszik át. Ez már hagyo-
mányosan jól mûködik az Egyesült Álla-
mokban, Európában és a Távol-Keleten:
Dél-Koreában és Japánban. De mi a
helyzet Kínával? A pekingi olimpiai játé-
kok az állam és a magántôke viszonyát
is érdekes, új kontextusba helyezik. A Kí-
nai Néppárt protekcionista gazdaságpo-

litikája vajon hogyan egyeztethetô össze a szabad versenyt hirdetô
multinacionális vállalatokkal?

Kétségtelen, hogy az utóbbi évtizedben látványos gazdasági fejlô-
dést elérô Kína a szponzorok nélkül, csupán saját állami bevételei-
re támaszkodva is képes lenne megrendezni az olimpiai játékokat,
kétségtelen ugyanakkor, hogy a szponzoroknak is ott kell lenniük a
világ legnézettebb sporteseményén. (Az olimpia mûsorában szerep-
lô sportágak kiválasztásában az utóbbi évtizedekben egyre nagyobb
szerepet kapott a közvetíthetôség: az unalmas, kevéssé látványos
események vagy változtatnak a sportág szabályain és lebonyolítási
rendjén, vagy kiszorulnak a palettáról. A közvetítési jogokból szár-
mazó bevétel a szervezôk bevételeinek felét teszi ki!) A kínai válla-
latoknak az olimpiai játékok hatalmas lehetôséget jelentenek, világ-
szerte ismertté válhatnak, megmutathatják gazdasági erejüket a mo-
dern technológiában, kereskedelemben és szolgáltatásokban. Kína
az olimpiának is köszönheti látványos gazdasági fellendülését, hi-
szen a nagyszabású rendezvény nemcsak a gazdaságot élénkíti, ha-
nem számos más szektorban is (az építôipartól kezdve a turizmu-
sig) jövedelembevételt jelent. 

2020-ban Magyarország is olimpiát rendezne. A Budapesti Olim-
piai Mozgalomról (BOM) egyre többet hallani, számos sportoló,
politikus és közéleti személyiség csatlakozott a kezdeményezéshez.
A BOM támogatásával jelent meg Dr. Holger Preuss Az olimpiai
játékok gazdasági háttere (Sanoma, Budapest, 2006) címû könyve.
A szerzô a mainzi Johannes Gutenberg Egyetem sporttudományi
tanszékének oktatója, 2005-óta a Pekingi Sport Egyetem vendég-
professzora, nagyszabású sportrendezvények gazdasági szakértôje,
tanácsadója. A kiadványban arra vállalkozik, hogy érthetôvé tegye
az olimpiai játékok komplex gazdasági hatásmechanizmusát lelkes
támogatók és a szkeptikusok számára egyaránt, és bebizonyítsa,
nemcsak az adott ország önbecsülésére, de gazdaságára is pozitív
hatással van az olimpia rendezése.

Pompor Zoltán

K
ö
n
y
v
k
u
lt

ú
ra

4
5
4

olimpia és könyv

Olimpia, marketing, Kína
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V. Összegzés: A lakóhelyi szegregáció változó

formái Budapesten

DDaawwddaa  FFaaaall  ––  SSuuhhaa  GGyyöörrggyy::  GGAAMMBBIIAA
Afrikai történelem egy folyó völgyében
Publikon Kiadó
128 oldal, kartonált, 1800 Ft
Magyar nyelvû irodalom mindeddig csak érintôlege-
sen foglalkozott a Szenegáltól a Guineai-öböl vidéké-
ig terjedô régió geopolitikai történetével. Az elsô
Gambia-monográfiát átfogó igényességgel Dawda
Faal, banjuli születésû, helytörténettel foglalkozó tör-
ténész-tanár írta.
A könyvet a térséget kiválóan  ismerô, magyar Afrika-
szakértô Suha György fordította, szerkesztette és lát-
ta el jegyzetekkel. 

AAFFRRIIKKAA  TTAANNUULLMMÁÁNNYYOOKK
2008 II.évfolyam 2. szám
Publikon Kiadó Pécs
Kartonált, 1195 Ft
A folyóirat korábbi számai is kaphatók.

GGrroossss  AArrnnoolldd::  GGRROOSSSS  AARRNNOOLLDD
Gross Arnold és a Medence Csoport Bt.
112 oldal, keménytáblás, 8300 Ft
Ebben a könyvben Gross Arnold képes vallomásait „ol-
vashatja" a kedves érdeklôdô a világról, a természetrôl,
az emberekrôl, férfi, nô kapcsolatáról, utazásról és még

sok minden másról: egyszóval az Életrôl, mindar-
ról, amit a mûvész átélt, ami a mûvészt körülveszi,
amirôl szerinte érdemes és kell „beszélni".

AA  KKÖÖTTEETTEEKK  MMEEGGVVÁÁSSÁÁRROOLLHHAATTÓÓKK::
BBUUDDAAPPEESSTTII  TTEELLEEKKII  TTÉÉKKAA

11008888  BBUUDDAAPPEESSTT,,  BBRRÓÓDDYY  SS..  UU..  4466..
TTEELLEEFFOONN::  778877--55666611;;  FFAAXX::  226666--00885577

EE--MMAAIILL::  OOTTKKOONNYYVV@@CCHHEELLLLOO..HHUU
WWWWWW..TTEELLEEKKIITTEEKKAA..CCOOMM

A BUDAPESTI TELEKI TÉKA
AJÁNLJA



■ Rosszul indult számunkra az 1928-as
amszterdami olimpia: sorozatos kudar-
cok a salakon, balszerencse és igazságta-
lanságok a küzdôtereken. A negyedik
napon, augusztus elsején végre felkú-
szott a piros-fehér-zöld zászló a magas-
ba, a gyôztes azonban nem hallhatta a
Himnuszt, mert ô nem volt jelen. (Esz-
tergomi kertjében értesült a sikerrôl.) Dr.
Mezô Ferenc gimnáziumi tanár Az olym-
piai játékok története címû munkája sze-
rezte meg az irodalmi olimpiai aranyér-
met, mégpedig az epikai mûvek köré-
ben, tizennégy pályázót megelôzve.

A gyôzelem nagy lendületet adott olim-
piai csapatunknak: sorra jöttek az addig
késô érmek, kúszott az árbocra a lobo-
gónk hol az elsô, hol a második, hol a harmadik he-
lyezés okán. Gyôztes könyvében (kiadása Bp.,
1929, reprint 1979, 2004) ezt írta Mezô Ferenc:
„Kalokagathia: tökéletes testben szép lélek; ez
volt a görög nevelés ideálja, ezt a célt szolgál-
ták a palaestrák, gymnasium egyaránt. Mind-
kettôt inkább testgyakorló iskolának szán-
ták, de a lélek meg a szellem mûvelésének is
hathatós tényezôi voltak. A testi és szellemi
tökéletesség bemutatása, a szétszórtan élô, de
fajilag összetartozó görögség között a lelki
kapcsolat megteremtése, majd megerôsítése s
mivel minden tehetség, képesség az égiek ajándé-
ka: isteneik kultuszának ápolása, – ezek a gondola-
tok teremthették meg nemzeti játékaikat, közöttük is le-
gelôbb az olympiaiakat.” Valamint: „Olümpiában, ahol a
gyôztes atlétát ünnepelték, ott fontak koszorút a költô, az író,
a mûvész homlokára is. Ebben van – mûvelôdéstörténeti
szempontból – az olimpiai játékok legnagyobb jelentôsége”.

Az ókori játékok idején a görögök természetesnek vették a
legnemesebb sportünnep és a mûvészetek együttes megjele-
nését, ösztönzô kölcsönhatását. A görög ideál, a testi-szelle-
mi-erkölcsi tökéletességre való törekvés nagyszerû mûvek,
hagyományok, emlékek – festmények, szobrok, irodalmi al-
kotások – formájában maradt az utókorra.

Pierre de Coubertin, az újkori olimpiai játékok francia apos-
tola a görög elôdökhöz hasonlóan gondolkodott a test és
szellem igényes edzésérôl. Bizonyítja ezt irodalmi munkássá-
ga is, amelybôl kiemelkedik az Óda a sporthoz címû költemé-
nye. (Devecseri Gábor fordításában jelent meg magyarul. Idé-
zi könyvében – Sírni csak a gyôztesnek szabad! – az
olimpiai bajnok úszó, Székely Éva.) Ezzel a mûvé-
vel Coubertin az 1912-es olimpián szerzett – álné-
ven – aranyérmet. 1912 és 1948 között ugyanis az
olimpiákon mûvészeti versenyek is voltak iroda-
lom, szobrászat, festészet, építészet és zene kategó-
riákban. (Nem rendeztek mûvészeti versenyeket
1896–1908 között, majd 1952-tôl, a helsinki olim-
piától kezdôdôen. Kulturális események azonban
minden olimpiához kapcsolódnak.)

Mindenesetre 1928-ban, a Várban adott kor-
mányzói fogadás után, az Oroszlános udvar elôtt,
az olimpikonokról készített fényképen ott áll egy
szemüveges, kissé pocakos értelmiségi, Mezô Fe-
renc, az irodalom olimpiai bajnoka.

Dr. Mezô Ferenc 1885. március 13-án született a Zala megyei Pö-
löskefôn. Eredeti családi neve (1908-ig) Grünfeld. Gimnáziumi
tanulmányait Nagykanizsán és Zalaegerszegen folytatta, 1909-
ben a budapesti egyetemen bölcsészdoktori és görög–latin szakos
tanári oklevelet szerzett. Tibullus a magyar irodalomban (Bp., 1908)
címû doktori értekezését summa cum laude fokozattal védte
meg. 1908-tól Budapesten, 1912–1913-ban Rákospalotán tanított
gimnáziumban, majd iskolaigazgatói kinevezés folytán a zala-
szentgróti polgári fiúiskolában dolgozott az 1913–1914-es tanév-
ben. Innen hívták be katonai szolgálatra, s 32 hónapot töltött a
fronton. Leszerelése után a budai Mátyás Gimnázium tanára volt
1918-tól 1934-ig. Ami a sportról szóló munkáit illeti, Nagykani-
zsa sportja címû írását a fôvárosi lapok is átvették, s 1925-ben je-
lent meg A görög sport címû mûve. Gyôztes munkáját az Orszá-
gos Testnevelési Tanács közvetítésével nevezte az olimpiára.

1935–1942 között a Berzsenyi Dániel Gimnázium tanára
volt, majd a Kölcsey Gimnázium igazgatója, végül

1945-tôl 1953-ig a Közoktatási Minisztériumban
dolgozott. Közben három éven át a Magyar

Testnevelési Fôiskolán is tanított sporttörté-
netet. Tanári munkássága mellett tudomá-
nyos kutató és gyûjtô munkáját is folytat-
ta. Munkái sorából kiemelkedik a Nem-
zetközi Olimpiai Bizottság (NOB) meg-
bízásából készült Az újkori olimpia (Bp.,
19561, 19602) címû könyv, mely a ma-
gyaron kívül öt nyelven jelent még meg.

Részt vett a Magyar Olimpiai Bizottság
megalakításában (1947). 1948-tól haláláig

(Bp., 1961. november 22.) a NOB tagja volt.
Javaslatára a II. világháborút követôen Emil

Kunze irányításával felújították a félbehagyott ásatá-
sokat Olümpiában. Dr. Mezô Ferenc síremlé-
ke a Fiumei úti temetôben van, nevét számos
iskola viseli, szülôházának falán fehér már-
ványtábla ôrzi emlékét, Nagykanizsán 1998
óta mûködik a Dr. Mezô Ferenc Olimpiai
Kör, melynek célja az olimpiai eszme és a
sport mint kulturális életforma népszerûsítése
Zala megyében. A Magyar Diáksport Szövet-
ség és a Magyar Olimpiai Akadémia minden
évben meghirdeti a Dr. Mezô Ferenc Szelle-
mi Diákolimpiát.

A Gróf Klebelsberg Kuno vallás- és közokt.
m. kir. miniszter elôszavával megjelent mû az
Országos Testnevelési Tanács Könyvtára XL.
köteteként látott napvilágot, 121 képpel és 2
térképpel. A könyv fejezetei: I. Olympia, II. A

versenyszámok, III. A gyôztesek ünneplése, IV. Ver-
senyek, versenyzôk, nézôk, oktatók, V. A hanyatlás,
VI. Befejezés, VII. Az olympiai játékok korszakai,
VIII. Függelék (ez, a nevesebb gyôztesek, nevezete-
sebb események felsorolásával idômutatót, majd név-
és tárgymutatót, képjegyzéket tartalmaz.) A hazai és
külföldi szakirodalom a szerzô elôszavát követi. (A
2004-es hasonmás kiadást a Babits Kiadó gondozta.)
Dr. Mezô Ferenc fáradhatatlan munkával, céltuda-
tos tevékenységgel a sporttörténetírás terén és az
olimpiai mozgalom fejlesztésében szerzett érdeme-
ket. Egyik legfontosabb jutalma pedig megismétel-
hetetlen irodalmi aranyunk volt.

K. S. A.
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olimpia és könyv

Irodalmi aranyunk



■ Nézegetem az ÉS június 6-i, Ünnepi Könyvheti számában megje-
lent verskötetek kiadójának a nevét és az árát, az oldalszámot most ha-
gyom is. S próbálok kikövetkeztetni valamit, ezt-azt. A kínálat nem
rossz. Van itt klasszikus: Kölcsey, Babits,
Füst Milán, Somlyó Zoltán és Jékely Zol-
tán. Itt vannak jelenünk népszerû, elis-
mert, tekintélyes, jelentôs stb. „nagy öreg-
jei”: Juhász Ferenc, Kányádi Sándor,
Csoóri Sándor és Domonkos István. A
középnemzedékbôl Bíró József, Bodor
Béla, Csajka Gábor Ciprián (posztu-
musz), Szilágyi Ákos és Turczi István. A
fiatalok közül Acsai Roland, Jász Attila,
Schein Gábor, L. Simon László és Szálin-
ger Balázs. A meglepetés: Fekete István:
Összegyûjtött versek. Még a hazai kiadó-
kat sem sorolom föl mindet: FISZ,
Holnap, Hungarovox, Jelenkor,
Kortárs, Kossuth, Kráter, Magvetô,
Magyar Napló, Múlt és Jövô, Nap,
Napkút, noran, Orpheusz, Palati-
nus, Ráció és Tiszatáj.

Ha meggondolom, hogy annak
idején három nagy, persze állami
kiadó (Móra-Kozmosz, Magvetô,
Szépirodalmi) gondoskodott an-
tológiáról, nagyok-közepesek és
teljesenmindegymilyenek, magyar
és világirodalmi klasszikusok, élô
klasszikusok-középkorúak-feltöre-
kvô ifjú tehetségek, kisebb-na-
gyobb ígéretek kiadásáról... Zavar-
ba ejt a bôség. (Hogy lesz ebbôl jókedv?! Úgy aztán semmiképp,
hogy mégiscsak szóba hozom az árakat. Tudniillik, megkérdezem
magamtól: Te, adnál 1800 forintot X kötetéért, 3400-at Y-éért? Na
jó, Kölcsey összes költeményei-ért /Osiris/ 4500-at igen, Füst Milá-
néért /Fekete Sas/  2800-at igen, de pl. utóbbit megvettem anno,
1972-ben 31 Ft-ért, igaz, ez bôvebb, úgyhogy ajánlatos beszerezni.
Igazán nem tudom, jót teszek-e Mezey Katalinnal, amikor elárulom,
az ô válogatott verseihez lehetett a legkisebb összegért hozzájutni
/945 Ft/. De ki ad egy nem ennyire ismert költô fele akkora terjedel-
mû ikszedik kötetéért 2200-at? Ez utóbbi bizonnyal kemény táblás,
védôborítós. Mert a terjesztô vállalatok így szeretik. Persze, a költôk
legtöbbje is. De: el lehet adni? Verseskönyvön nemigen van haszna
a kiadónak. Többnyire a költônek se. S hogy egyáltalán mibôl jelen-
tetnek meg mai magyar szerzôket? Bizony-bizony pályázni kell. Per-
sze azt senki sem hiszi, hogy a megítélt 200-300 ezer forintból ki le-
het hozni egy kötetet?! A kiadóknak az a kedves szerzô, aki egyéb tá-
mogatókat verbuvál a kötetének. Elôbb-utóbb visszatér az elôfizetés-
gyûjtés feledésbe nem ment szokása, rendszere! 

Egészrész címmel fiatal költôk antológiáját adta ki a FISZ és a L’Har-
mattan. Bár sok lesz a nevekbôl, hadd írom ide mind a tizenhármukét:
Antal Balázs, Bajtai András, Csobánka Zsuzsa, Dunajcsik Mátyás, Kru-
sovszky Dénes, Kupcsik Lili, Málik Roland, Mándoki György, Nemes
Z. Márió, Pollágh Péter, Sopotnik Zoltán, Turányi Tamás és Varga Zol-
tán Tamás. A szerzôk korát, végzettségét, foglalkozását, önálló kötetük,
egyéb alkotó foglalatosságuk mibenlétét, blogjuk nevét stb. elárulja a
„függelék”. A k. kabai lóránt szerkesztette kötetben nagyjából ugyan-
annyi verssel szerepel mindenki. Az egyes szerzôk mûvei nem egy-egy
tömbben kaptak helyet. A kötet „fülén” érdekes kérdést vet föl, Vas Ist-

ván nyomán Bán Zoltán András: a
60-as években három hatásközpont-
ja volt a kortárs lírának: 1. Weöres,
2. Pilinszky (és Nemes  Nagy) meg
Juhász Ferenc–Nagy László. Ma ki-
rajzolódik-e ilyen határozott nyom-
vonal? S ha nem, akkor mi lehet en-
nek az oka, illetve következménye?
Pályakezdôk országos antológiája a
Szárnypróbálgatók. Jubileumi kiad-
vány ez, írja az olvasóknak szóló
ajánlásában Góg János, Juhász Gyu-
la-díjas és a Magyar Köztársasági Ér-
demrend Lovagkeresztjével kitünte-
tett költô, hiszen ez az 5. antológia,
amely a kötetcímmel azonos pályá-
zat 2008-as anyagából állt össze. Az
Alföld Mûvészeti Egyesület és a
Raszter Könyvkiadó díjazottjainak
és minôsítettjeinek, azaz arany,
ezüst és bronz oklevéllel jutalma-
zottjainak a nevét megtaláljuk a kö-
tet végén. A 84 nevet ha akarnám
se tudom felsorolni. De, íme: van
utánpótlás, hogy szépen fejezzem
ki magamat, bôven.
A 25 éves Balla István elsô kötetét,
benne negyvennyolc vers, a FISZ
jelentette meg, Grecsó Krisztián
fülszöveg-ajánlásával. Grecsó az if-

jabb pályatárs iróniáját, humorát, „lantos történetmondó” voltát eme-
li ki. Az itt szereplô induló, elsôkötetes költôk közül ô alkalmazza a
kötött és a szabad formát. Módosított haikuk mellett tovább már nem
redukálható minikukat ír, szonett és epigramma után hosszú, elbocsá-
tó üzenet áll (nem szép tôle.) Szilágyi Ákos és Parti-Nagy hangja hallik
ki olyik mûvébôl. Van humora: ironikus, játszi, nevettetôs.

Rumpler György festményeit 1989 óta már több kiállításon bemutat-
hatta. Fotósként is ismert lehet a most 39 esztendôs alkotó neve. El-
sô verskötete elsô olvasásra tárgyilagos alkotónak mutatja. Másodszor
olvasva jobban feltûnnek a pontos, tényszerû, realista képek-monda-
tok között az ilyen sorok: „Elhagyott istenek és országok mellett kit
érdekel egy elveszett lélek?” vagy: „szebb glóriát még senki sem ka-
pott a szerelemtôl.” 

Varga Zoltán Tamás neve már elôfordult fentebb, az Egészrész szer-
zôjeként. Próbát tettem: vajon én is ezzel a nyolc verssel mutattam vol-
na be ôt ott (már ha minden itt olvasható költeménye készen volt ta-
valy). Nos, az a rész jól reprezentálja ezt az egészet, a lassú, könnyû, ki-
mért, apró mozgást. Mint Rumpler Györgyé, végig kitartott a hangja.
Egységes, jól felépített, zökkenômentes a kötet. Egyik verse a másikból
következik, nem csupán követi egymást. Mindaz, amit elmond, tart va-
lahová, alig-mozgással. És persze a kerten belül.

Cs. A.

Balla István: Minden ízében. Bp., Fiatal Írók Szövetsége, 86 old., 1800 Ft;
Egészrész. Fiatal költôk antológiája. Szerk. k. kabai lóránt. Bp., József Attila
Kör–L’Harmattan. 183 old., 1500 Ft; Rumpler György: Harangot öntök a
féltésnek. Orpheusz Könyvek, 80 old., 1500 Ft; Szárnypróbálgatók. Pályakez-
dô költôk országos jubileumi antológiája. Csongrád, Raszter Könyvkiadó,
144 old., á. n.; Varga Zoltán Tamás: A kert. Lassú mozgás. Bp., József
Attila Kör–L’Harmattan. 70 old., 1500 Ft 4
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kezdôk és tartalékok



■ A Lexikonrajongó örömmel jelenti:
remekbe sikerült tudástárral gyarapo-
dott a hazai lexikonkultúra. Egyelôre
csupán a 1. kötet látott napvilágot, de a
Mûvek Lexikona még idén folytatódik
és befejezôdik a 2. és 3. kötettel. A Szlá-
vik Tamás fôszerkesztésével készült
munka mûvek címei nyomán haladva e
mûvek ismertetését, leírását, elemzését
nyújtja (és számos esetben a megfelelô
illusztrációt). Természetes az elôrebo-
csátás: „A terjedelem korlátozott volta
miatt nyilvánvalóan nem törekedhet-
tünk teljességre, nem szerepelhet válo-
gatásunkban minden jeles alkotás, egy-
fajta értékrend mégis kiolvasható belôle.
A múltat illetôen a mûvészet-, az építé-
szet-, a film-, a zene- és az irodalomtör-
téneti jelentôségû értékek továbbadásá-
ra, a kortárs mûvek esetében a múló di-
vatoktól függetlenül is figyelmet érdem-
lô, értéket közvetítô szellemi produkci-
ók bemutatására törekedtünk”.

E sorok írója a belelapozás, az ötletsze-
rûen elsôre kínálkozó alkotások (Anye-
gin, Appendix, Barbárok, A calais-i pol-
gárok, Chronica Hungarorum, Dekameron, Diszkoszvetô,
Édes élet, Egri csillagok, Egy kiállítás képei, A fajok eredete,
Firenze [építészeti remekei], gízai Nagy Piramis, Golgota,
Hamlet stb.) után olyan címekre kezdett vadászni, amelyek-
nek hiányáért nem róhatná meg a hatalmas betûtenger elle-
nére is csak korlátozott felülettel rendelkezô kötetkészítôket.
Kellemes meglepetésére azonban – többek között – a Glossza
(Mihai Eminescu költeménye) ugyanúgy nem hiányzik, mint
A fizika kultúrtörténete (Simonyi Károly nagy összefoglalá-
sa), felüthetô Az aranykakas-eligazítás (Nyikolaj Rimszkij-
Korszakov operájáról) és ízlelgethetjük az Egy szöszi szerel-
me címû Miloš Forman-film cseh címének szó(elem)ismétlô
dallamát is (Lásky jedné plavovlásky).

A szócikkek jó lélegzetvételû, kiegyensúlyozott, körültekin-
tô – jelen körülmények között feltûnôen terjedelmes, akár a
kis tényeknél is idôzô – minidolgozatok. Általában tartalmaz-
zák a kísérô adatokat (a festmények méreteit, egy-egy film
operatôrének, fôszereplôinek nevét, a mûvész- és tudósélet-
rajzok fôbb pontjait és a kapcsolódó információkat, a befo-
gadás-történet jelentôsebb állomásait és így tovább). Eseten-
ként a leírások szuverének és poénosak, de sosem fontosko-
dók vagy kotnyelesek. Az adatokba nyilván csúszhatott itt-ott
hiba – súlyos elírást elsô nekifutásra egyetlen kardinális he-
lyen sem leltem. Tudásszerzés és tudásfrissítés céljából nagy-
szerû áttekintést kapunk, tudomány és mûvészet különleges
pásztázását. Extenzív és pozitivista a nagyszabású „leltár”, ám

horizontján a történelmi
összefüggések, a technikai és
alkotáslélektani mûhelytitkok,
a kölcsönhatások – például az
adaptációk, feldolgozások,
címátvitelek – megfelelô inten-
zitással ugyancsak kirajzolód-
nak, túlmutatva az évszámo-
kon, idézeteken, sommás
összegzéseken.

Ebbe a kötetbe került az
Egy… címkezdetû alkotások
garmadája, itt sorakoznak a
„fehér” és a „fekete” címek.
„Fehér” meglepetésünkre csak
három (A fehér kastély, A fe-
hér léggömb, Fehérló-mon-
da); Ajtmatovtól – nyugodjék
békében – a Fehér hajó esetleg
még bekerülhetett volna, s
legalább egy képzômûvészeti
„fehér”. A „feketék” száma ki-
lenc, a Fekete bojtár vallomá-
saitól és a Fekete gyémántok-
tól a Fekete négyzet…-en át A
fekete városig. Finom megol-

dás (mûvészeti vezetô: Józsa Ágnes), hogy a névelôs címek
esetében az A-t lágyabb szürke színnel nyomtatták a cím fett
fekete betûi elé.

Mérlegelhetô persze (példának okáért), hogy a Goldberg va-
riációk (csak) Grunwalsky Ferenc filmjének címeként fordul-
jon-e elô, Johann Sebastian Bach híres csembalómûvével mit
sem törôdve, s kérdés: Lessing Bölcs Náthánjában a címsze-
replônek Szaladin szultán csak a „véleményét kéri”, vagy cselt
vet-e a varázshatalmú gyûrû példázata elôtt. Mindez azonban
mit sem csorbítja a nyilván hasonló színvonalon kiteljesedô
tudástárház értékét. Máris gyakorlatias gyorsasággal és belefe-
ledkezô élvezettel informálódhatunk az Amélie csodálatos
életétôl a diósgyôri várig, a Bovarynétól az Egyperces novel-
lákig, a Beethoven-emlékmûtôl a drezdai Képtárig ezernyi al-
kotás (vers, regény, dráma, kódex, könyv, festmény, szobor,
épület, épületegyüttes, múzeum, film, színházi produktum,
tudományos mû stb.) legfontosabb tartalmi és formai jellem-
zôirôl, értékérôl, jelentôségérôl, sorsáról, nemzetközi és ma-
gyar vonatkozásairól.

A lexikon „címeréül” Sir Edward Burne-Jones Az aranylép-
csô címû, a reprodukción is lenyûgözô képét választottam: a
létté lett tudás benépesült fokait.

T. T.
Mûvek Lexikona 1, A–He
Magyar Nagylexikon Kiadó
934 oldal, kötve 11900 Ft (díszkiadás: 14900 Ft) 
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Mûvek Lexikona 1, A–He
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■ A Tenger Katedrálisa Arnau Estanyol lenyûgözô élettörténete.
Erôszakban fogant 1320-ban, apjának, Bernatnak Navarcles vára
mellett fekvô tanyáján. Jobbágynak született, és szolgaságban cse-
peredett, de szabad emberként öregedett meg. Szélsôséges íveket
követô sorsa – tiszta szíve, a szerencse, az égi és földi szerelem
hatására – a szívbemarkoló gyerekkori nyomorúságtól az irigylés-
re méltó gazdagságon, sikeren, hírnéven át a bukásból való fel-
emelkedésig vezérelte. Megélte a középkori Katalónia világának
brutális kegyetlenségeit: a földesurak jogosított önkényét, az ink-
vizíció kínzatásait, a királyok és nemesek embernyúzó törvénye-
it. Üldözött zsidókat mentett, majd ôt mentették, volt háborús
hôs, látott zendülést, pestisjárványt, gazdasági válságot. Ahogy az
ô ideje telt, úgy épült naggyá ötvenöt év alatt Barcelona legszebb
temploma, a Santa María del Mar, A Tenger Katedrálisa

(Részlet a regénybôl)
A három elöljáró az egyik kôfejtôvel tárgyalt, aki mást se tett,
csak rázta a fejét. A négy férfi a kôhalmot fürkészte, és a tömbök-
re mutogattak, aztán megrázták a fejüket. Arnau próbált nyelni
egyet, de a torka teljesen kiszáradt. Egész testében remegett! Nem
reszkethet éppen most! Megmozgatta az ujjait, aztán körzött
egyet a karjával. Nem lehet, hogy meglássák, mennyire remeg!

Josep, az egyik elöljáró, kiszemelt egy követ. A kôfejtô közö-
nyösen legyintett egyet, Arnaura pillantott, és megingatta a fe-
jét, aztán intett a munkásoknak, hogy emeljék rá. „Mindegyik
ugyanakkora”, ismételte unalomig.

Arnau, mikor látta a munkások kezében a követ, eléjük lépett.
Elôrehajolt, és teste minden izmát megfeszítette. A jelenlévôk
elnémultak. A munkások finoman engedték rá a követ, és segí-
tettek a markával megtámasztani. Ahogy a teljes súly ráneheze-
dett, még jobban meggörnyedt, és a lába megroggyant. Arnau
összeszorította a fogát, becsukta a szemét. „Tartsd meg!”, mint-
ha valaki ezt mondta volna. Nem szólalt meg senki se, de mind-
annyian ezt kiáltották némán, amikor látták, hogy remeg a fiú
térde. Fel! Fel! Arnau felegyenesedett a súly alatt. A többiek fel-
lélegeztek. De képes lesz-e elindulni? Arnau szorosra zárt szem-
mel várt. Képes lesz-e elindulni?

Egyik lábát elmozdította. A kô súlya lendítette tovább a mási-
kat, és megint az egyik… és a másik. Ha megáll… ha megáll, elô-
rezuhan a kôvel együtt.

Ramon szipogott egyet, és a megtörölte a szemét.
– Hajrá, fiú! – hallotta az egyik fuvarost, aki rájuk várt.
– Elôre, bátran!
– Képes vagy rá!
– Szûz Máriáért!
A kiáltások visszhangot vertek a kôfejtôben, és elkísérték Ar-

naut, aki magányosan lépkedett a városba vezetô úton.
De mégsem volt egyedül. Az utána induló hordárok könnyen

elérték, de mindegyikük, az elsôtôl az utolsóig Arnauhoz igazí-
totta a lépteit néhány percig, hogy biztassák és dicsérjék; amikor
beérte a következô, az elôzô saját ritmusában folytatta az útját.

De Arnau nem is hallotta ôket. Gondolkodni sem volt ereje. Csak
arra tudott figyelni, hogy a hátul lévô lába elôre kerüljön, és ami-
kor látta, hogy elôrelendül, és az útra lép, már a következô lépésre
gondolt, egyik lába a másik után, legyôzve a szörnyû fájdalmat.

Sant Bertran veteményesei között járva már egy örökkévalóságnak
tûnt, amíg egyik lábáról a másikra lépett. Minden hordár lehagyta.
Eszébe jutott, hogy Joan és ô hogyan adtak vizet nekik, miközben
a hordárok a hajó szélének támasztották a nehéz követ. Szemével
valami hasonló támaszték után kutatott, és hamarosan talált is egy

olajfát, és alacsony ágainak
tudta dönteni a terhét; ha a
földre teszi, soha többet nem
tudja felemelni. A lába egy
merô görcs volt.

– Ha megállsz – tanácsolta
Ramon –, ne hagyd, hogy a
lábad elzsibbadjon, mert nem
fogsz tudni továbbmenni.

Arnau megszabadulva a te-
her egy kis hányadától, meg-
mozgatta a lábait. Kifújta ma-
gát egyszer, kétszer, és még ki
tudja, hányszor. Szûz Mária viszi a tömeg egy részét, ezt is hallot-
ta. Ha ez igaz, Istenem, akkor micsoda súlya lehet ennek a kônek?
Nem merte megmozdítani a hátát. Nagyon fájt, rettenetesen fájt.
Hosszú ideig pihent. Vajon képes lesz-e folytatni? Arnau körülné-
zett, egyedül volt. A fuvarosok nem ezen az úton jártak, hanem a
Trentaclaus-kapun keresztül.

Képes lesz rá? Az égre nézett. Hallgatta a mindent betöltô csen-
det, aztán egy mozdulattal a hátára billentette a követ. A lába meg-
mozdult. Lépett egyet elôre, aztán még egyet, kettôt, hármat…

A Cagalellnél újabb pihenôt tartott a követ egy sziklapárkány-
ra támasztva. Ott érték be az elsô hordárok, akik már visszafelé
jöttek. Senki se szólt hozzá. Csak egymásra néztek, Arnau össze-
szorította a fogát, és hátára vette a követ. Volt, aki odabiccentet,
de senki sem állt meg. „Ez a próba”, mondta késôbb az egyikük,
mikor Arnau már nem hallhatta, és hátrapillantott a lassan ha-
ladó alakra. „Egyedül kell megküzdenie vele”, bólintott a másik.

Amikor átkelt a nyugati falon, és maga mögött hagyta a Framenorst,
Arnau szembe találta magát a Barcelona utcáin kavargó tömeggel. De
ô csak a lépteire ügyelt. Már a városban volt! Tengerészek, halászok,
asszonyok és gyerekek, a hajóépítô mûhelyek munkásai és a hajó-
ácsok csendben nézték a kô alatt görnyedô fiút, akinek egész testét ki-
verte a veríték, és az arca eltorzult az erôlködéstôl. Mindenki az ifjú
hordár lábait figyelte, Arnau is csak a lépteit vigyázta, semmi mást, és
a többiek néma csendben biztatták: még egyet, még egyet…

Néhányan csatlakoztak hozzá, mögé szegôdtek szótlanul, lép-
teiket az ô ritmusához igazítva, így érkezett meg a fiú a Santa Ma-
ríához, több mint két óra iszonyatos erôlködés után, nyomában
a néma kísérettel. Mindenki félbehagyta a dolgát. A kômûvesek
kilestek az állványokon, az ácsok és kôfaragók letették kezükbôl
a munkát. Albert atya, Pere és Mariona a templom elôtt várták.
Ángel, a ladikos fia, aki azóta felügyelô lett, odalépett hozzá.

– Gyerünk! – kiáltotta. – Már majdnem vége! Mindjárt megér-
kezel! Hajrá!

Az állványok magasából egyszer csak biztató kiáltások érkeztek.
Akik pedig a nyomában érkeztek, üdvrivalgásban törtek ki. Az egész
Santa María del Mar ujjongott; még Albert atya is csatlakozott az
általános ünnepléshez. Arnau azonban továbbra is a lépteire ügyelt,
egyik, másik, egyik, másik… amíg a kôrakodó helyhez nem ért; ott
az inasok és felügyelôk leemelték a nyakáról a súlyos terhet.

Arnau csak ekkor nézett fel, még mindig elôrehajolva és remeg-
ve, de elmosolyodott. A többiek körülvették, és gratuláltak neki.
Arnau nem tudta, ki ez a sok ember, csak Albert atyát ismerte fel,
aki a Las Moreres temetô felé nézett. Arnau követte a pillantását.

– Érted tettem, apa – suttogta.

Ildefonso Falcones: A Tenger Katedrálisa. Fordította: Cserháti Éva
Kiss József Könyvkiadó, Kötött, 486 oldal, 2990 Ft

Ildefonso Falcones
A Tenger Katedrálisa H
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■ Ebben a hónapban a legidôszerûbb beszédtéma a
sport, azaz az olimpia és benne, remélhetôleg, a mieink
szereplése. Évszázados sportéletünkrôl és hagyománya-
inkról meglehetôsen régóta tudósítanak  a különbözô
mûfajú könyvek, melyek természetesen ma már csak an-
tikváriumokban lelhetôk fel. A 19. századig viszonylag
gyér számban, de a 19. századtól, és fôleg a 20. század for-
dulójától nagyszámú sporttal foglalkozó munka lát nap-
világot a különbözô sportágak elterjedésével és hazai fel-
virágozásával párhuzamosan. Az újkori olimpiai játéko-
kon a kezdetektôl fogva részt vettünk, ezekrôl a szereplé-
sekrôl is rendre jelentek meg beszámolók. És bár, ahogy
mondani szokás, kis nép vagyunk, általában mégis impo-
náló éremesôvel jöhettek haza olimpikonjaink a világren-
dezvényekrôl, ami a mindenkori könyvkínálat alakulásá-
ra is hatással volt, és valószínûleg lesz is.

Az 1880-as évektôl kezdve mindegyik olimpiára jelentek
meg olvasnivalók, témájuk szerint vagy az olimpiák törté-
netét, vagy az éppen aktuális eseményeket taglalták. A té-
ma alapos feldolgozását adja a Magyarok az olimpiai játéko-
kon 1896–2000 címû album (Bp., 2000), melyben összeál-
lították az olimpiák bibliográfiáját.

Az elsô újkori olimpiára készülve 1885-ben jelenik
meg Mezô Ferenc Az olimpiai játékok története c. mûve,
melyet 1928-ban Amszterdamban az olimpia irodalmi
versenyén aranyéremmel jutalmaztak. 1929-ben Klebels-
berg Kunó elôszavával újra megjelenik, 1978-ban és
2004-ben pedig hasonmás kiadás készül belôle. (A kötet-
rôl és Mezô Ferencrôl bôvebben lapunk elôzô oldalán
olvashatnak. – A szerk.)

Az elsô olimpia, amelyrôl magyar nyelvû kiadvány is
készül az 1904-es. Stankovits Szilárd összeállításában  je-
lenik meg Az 1904-ik évben Saint Louisban rendezendô
olimpiai játékokra vonatkozólag a Magyar Olimpiai Bizott-
ság által kibocsátott tájékoztató. Az 1908-as londoni olimpiá-

ra a torna versenyprogramjai, szabályai és feltételei jelennek meg.
Az 1912-es olimpiára már egy sor kiadványt publikáltak: Ge-

rentsér László Az 1912. évi olimpiai
játékokra készülô atlétáknak téli fog-
lalkoztatása címmel adott ki egy
füzetecskét. Kiadták a lövészet
programját és szabályait is. Az
események után született Herczeg
István Impresszióim a stockholmi
olimpiádról (1912) címû munkája.
A stockholmi olimpiai játékok cí-
men Speidl Zoltán is könyvet írt
(1912). Jóval késôbb, 1955-ben
Mezô Ferenc angol és francia nyel-
vû összefoglalót jelentett meg a
Hungarian Olympic Library so-
rozatban. Az 1920-as olimpiára
Magyarország, mint a volt köz-
ponti hatalmak egyik tagállama
nem kap meghívást. 1924-ben a
Magyar Olympiai Bizottság kiad-
ványainak 5 kötetében megjele-
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Olimpiai antikvárium
Régmúlt olimpiák könyves emlékei

olimpia és könyv

Hajós Alfréd, az elsô magyar olimpiai bajnok

Schenker, Berti és Posta
az 1924. évi párizsi olimpián4
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nik a MOB jelentése a VIII. (párisi)
olympiádon való részvételérôl.

A századelô sporteredményeirôl szüle-
tett Mezô Ferenc Képek a magyar sport
multjából (1926) címû könyve. A vívás,
birkózás, hajózás, torna, atlétika vagy
például a kerékpározás jeles alakjainak
teljesítményét örökíti meg.

Vadas Gyula szerkesztésében az 1924-es
Sport-évkönyv tartalmazza a párizsi olim-
piai játékok eredményeit. Már akkor is
jelentek meg sport-almanachok, így az
OTT az 1925., 1928., 1932. és 1936. évi
almanachot is megjelentette. A 100-ak
könyve a Nemzeti Sportkönyvtár 23. szá-
maként jelent meg (1927).

Az 1928-as amszterdami olimpiáról és
a magyarok szereplésérôl a Stephaneum
Nyomda által megjelentetett, az Orszá-
gos Testnevelési Tanács által kibocsá-
tott jelentés ad tájékoztatást. Ugyanek-
kor Pálfy György is összefoglalót ad Az
1928. évi amsterdami IX-ik olimpiai verse-
nyek és a II. téli olimpia teljes és részletes
eredményei címen. „Az 1928. évi IX. amsterdami olimpia lo-
vasmérkôzései”-rôl, illetve egy másik kiadványban az olimpi-
ász lovairól  Mares István számol be (1929). Gerhárd Lajos
szerkesztette A magyar sport reneszánszának története 1896-tól
napjainkig c. kiadványt – melyben a Magyar az Olimpián fe-
jezetet természetesen az olimpiák szakértôje, Mezô Ferenc ír-
ta – (1932), és amelyet „A magyar sport pantheonja” kiadó-
vállalat adott ki. Kalmár István könyve a Los Angeles-i olim-
pia történetével foglalkozik (1933). Mártonffy Miklós a Magya-
rok a X. (losangelesi) olimpián c. kiadványa (1933) az eredmé-
nyeket összegzi. Pánczél Lajos 1934-ben kiadja A magyar vízi-
póló történetét. Mezô Ferenc kiadott egy Olympiai kalauzt (1936),
illetve következô évben szerzôi kiadásban A berlini olimpia c.
munkát. Pluhár István is írt a berlini olimpiáról egy könyvet
(A berlini olimpia, 1936). Fáklyás stafétafutás címmel szintén ki-

adtak egy füzetet az
olimpiáról (1936). Fe-
renczy István Két cserkész
az Olimpiászon címmel
írt könyvet a témában
(1937). Az Országos
Testnevelési Tanács
könyvtárának 60. da-
rabjaként jelent  meg
Moldoványi István hiva-
talos jelentése a játékok-
ról. Piday Jenô A berlini
olimpia, ahogy mi láttuk
címmel írt könyvet
(szerzôi kiadás, 1937).
Bognár Istvánnal szer-
kesztve megjelentetett
egy olimpiai zsebkönyvet
is (1936). Prém Lóránd A
IV. téli olimpiai játé-
kokról írt beszámolót
(az OTT 61. füze-
te,1936.) Lengyel Miklós
Usettyék vagy Zsarnócza-
yék? A magyar sport
„politikai” válsága és

olimpiai esélyei a belsô krízissel
kapcsolatban címmel írt tanul-
mányt (1939). Az 1940-es olimpiá-
ról Tordy Lajos Megemlékezések Ja-
pánról. Japáni törekvések. Külpoli-
tikai állapotok. A tokiói olimpiász
terve és az odautazás módja cím-
mel jelentetett meg összefoglalót
(1937). A Magyarországi sportegye-
sületek történetét Pluhár István
szerkesztette (1941). Szerelemhegyi
Ervin a szerkesztôje A modern olim-
piai játékok c. kötetnek (1928, 1932,
1943). Az 1948-as olimpia Magyar
olimpiai zsebkönyvét Ujhelyi József
szerkesztette (1948). Feleki László és
Hidas Ferenc Magyarország esélyei az
olimpián címmel latolgattak (1947).
A tíz aranyat, öt ezüstöt és 13
bronzot jelentô olimpia után több
értékelô munka is született. Kocsis
Mihály: A legsikeresebb olympiai elô-
készületek tanulságai, illetve Magyar-
ország a londoni olimpián címmel ad

ki két kiadványt (1949). Az Országos Sport Hivatal kiadásá-
ban pedig napvilágot lát egy olimpiai képeskönyv, Így gyôz-
tünk Londonban címmel. 

Szénási Zsófia

(A jobb sorsra érdemes, sajnálatos módon mégis megszûnt Ma-
gyar Könyvgyûjtô utolsó évfolyamában jelent meg Szénási
Zsófiának ez az írása, ott a bibliofil olvasóközönség figyelmé-
re számítva lényegesen bôvebb terjedelemben, és nem csupán
az olimpiákkal foglalkozó mûvekre kiterjedôen. A rövidített
változat közlésével azt a könyvekben megjelenô múltat igye-
keztünk vázlatosan felvillantani a Könyvhét olvasói számára is,
melynek tükrében árnyaltabban láthatjuk mai sport- és „olim-
piai” könyvkiadásunk teljesítményét: büszkék lehetünk a ha-
gyományainkra. – A szerk.) 4
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Kmetykó János az 1912. évi stockholmi olimpiára készülô tornászválogatott tagjaival



■ A könyvkiadók mérlegeinek elemzése azt mutatja, hogy va-
gyonuk legalább 50% – a készlet, alapvetôen saját elôállítású
késztermék készlet. Az év egészét tekintve a  készletek súlya
azonban ennél is nagyobb, mivel a december 31-i fordulónap
épp a legnagyobb forgalmú – karácsonyi vásári –  idôszakot
zárja le, amikor az évközben felduzzadt készletek csökkennek.

A bizományosi értékesítési rendszer következtében a kur-
rens  könyvek általában a könyvesboltok polcain találhatók,
és csak kisebb részben a kiadói raktárban. A kiadók idegen
helyen tárolt  készleteirôl a terjesztôknek (bizományosoknak)
év közben valódi fogyásjelentéseket, év végét követôen pedig
szabályos leltárral alátámasztott tárolási nyilatkozatot kellene
adniuk. Ebben az ügyben a kiadók ellenôrzési lehetôségei
meglehetôsen korlátozottak, a bizományosi értékesítési rend-
szernek itt a gyenge pontja. Valahányszor csôdhelyzet áll elô,
vagy tulajdonosváltásra kerül sor egy bizományosnál, meg-
kezdôdnek a viták a kiadókkal. Utóbbiak szembesülnek a ko-
rábbi elszámolások pontatlanságával, a hiányzó készlettel,
vagy a már lejelentett (eladott) készletre vonatkozó visszárú
igénnyel. A bizományos mindaddig, amíg a kiadó tulajdonát
képezô könyvet el nem adja, vagy vissza nem adja, a felelôs
ôrzés szabályai szerint köteles arról gondoskodni.

A kiadónál a saját raktárban tárolt könyvekrôl  év végén leltárt
kell felvenni. A mérlegérték egy könyvnél bizományosi egyezte-
téssel és leltárral alátámasztott mennyiségre tényleges utókalku-
lációval meghatározott közvetlen elôállítási költség. A készletek
értékelésének a számviteli törvény által meghatározott elve az
egyedi, cikkszámonkénti,
könyvenkénti értékelés.
A készletek másik fô csoport-
ját alkotják az anyagkészletek.
Általában  virtuálisan  jelen-
nek meg a könyvkiadás szám-
vitelében. A nyomdából a ki-
adó raktárába érkezô könyvek az átvétellel egyidejûleg  felérté-
kelôdnek a kiadó ráfordításaival (elôkészítés költségei, jogdíjak
stb.), és mint késztermékek kerülnek bevételezésre. Szigorú
számviteli logikát tekintve az alábbi könyvelési mûveletek kü-
lönböztethetôk meg:
a.) A nyomdai termék a kiadó raktárába érkezésekor, a mennyi-

ségi átvétel alapján mint anyagkészlet jelenik meg;
b.) Ezt felhasznált közvetlen anyagköltségként könyveljük a

nyomdaszámla alapján a megfelelô költségviselôre (a mûvet
azonosító munkaszámra, vagy fôkönyvi számra, ahol már ott
vannak a kiadónál eddig felmerült közvetlen költségek);

c.) A könyv összes felmerült ráfordításait kiegészítjük a várható
(még nem számlázott) költségekkel, vagy megállapítunk egy
tervezett önköltséget;

d.) A raktárba érkezés napján az elkészült saját terméket mint
készterméket a tényleges, vagy tervezett önköltségén készlet-
re vesszük a költségviselô számlával szemben.

Ez a logikai sor szerintem helyes, és megalapozza a nyomdai ter-
mék (nyomdaszámla) mint anyagköltség könyvelését. Itt semmi-
lyen lépés nem ellentétes a számviteli törvénnyel. Az anyagkölt-
ség megjelenik és beépül a saját könyv elôállítási költségei közé.
Az anyagkészlet ez esetben csak átmenetileg létezik.

Tényleges anyagkészlet szerepelhet a kiadó mérlegeiben ak-
kor, ha például a kiadó elôre megveszi a papírt több könyvé-
nek elôállításához. Ez a készlet jellemzôen a nyomdákban tá-

rolódik, és a nyomda felhasználás-jelentése alapján tudja a ki-
adó az anyagköltséget könyvelni. Ilyenkor a nyomda számlá-
ja már csak nyomdai szolgáltatást tartalmaz, amit a kiadónak
igénybevett szolgáltatásként kell könyvelnie ugyancsak a mû-
re, költségviselôre.

Említsük meg a készletcsoportok közül  a befejezetlen és fél-
kész termékeket. A kiadóknál jellemzôen befejezetlen terme-
lés fordul elô, késôbbi idôszakban megjelenô mûvekre felme-
rült kiadások. Kevesen tudják, de a kiadói szolgáltatásokra
felmerült költségekbôl, a ki nem számlázott rész szintén be-
fejezetlen termelés.

A készletérték elemzésének eszközei
A cikkcsoport-összetétel és készletváltozás elemzése megmu-
tatja a készletek belsô struktúráját és annak változását. Cikk-
csoportonként önállóan értékelhetô a részarány az összes
készletben, a értékesítés elért hozama, valamint a készletvál-
tozás.  A készletek növekedése pénzt köt le, csökkenése pénzt
szabadít fel, ha utóbbi értékesítés miatt, és nem selejtezéssel
következik be. Az értékesítésbôl hozam származik, amely de-
finíciója szerint az értékesítés közvetlen költsége – mint meg-
történt korábbi pénzkiadás feletti pénztöbblet. Éppen ezért
egy cikkcsoport, vagy az összes termékcsoport változásának
cash-flow hatása közelíthetô a két mutató, a hozam és a kész-
letváltozás összegével.

eFt

Látjuk, hogy a példában a nyitó és zárókészlet összetétele
eltérô. A C könyvcsoport lehet egy kifutó sorozat, nincs
utánnyomása, és már leárazva értékesítik (ld. alacsony ho-
zam), de még mindig több pénzt termel, mint az A és B ter-
mékek. Azonban, ha  a C -t selejtezik, annak cash-flow ha-
tása nincs.

A zárókészlet csoportosítása megjelenési év szerint szintén
hasznos értékelési szempont. A több éves készletelemekben
fekvô pénz kiszabadítása leárazásokkal, akciókkal lehetsé-
ges. A selejtezésük az eredményt csökkenti, néha ez is lehet
szempont.

A készletek elemzésénél hasznos eszközök a kronologikus át-
lagkészlet, és a készletek cserélôdését jellemzô  mutatók.

Kronologikus készletérték-számítás (a szezonális hatások ki-
egyenlítésére):

Rendelkezésre áll 5 adat: M Ft
Nyitó készlet 45
Készlet III. 31-én 55
Készlet VI. 30-án 60
Készlet IX. 30-án 65
Készlet XII. 31-én 50

A nettó árbevételbôl számítható megtérülési mutató azt fejezi
ki, hogy a bevételbôl hány nap alatt térül meg az átlagos kész-
letben lekötött pénz. E mutató elônye, hogy a mérlegbeszámo-4
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lóból közvetlenül számítható, viszont a termékek valódi cseré-
lôdését nem jelzi.

Az ismert gazdálkodási körforgás (pénzkiadás – beszerzés –
elôállítás – értékesítés – pénzbevétel) alapján a készletbôl értéke-
sítési költség lesz. Az 1 napra jutó átlagos értékesítési költség a
készlet valódi forgásával függ össze.

Átlagkészlet (elôállítási önköltségen)
Megtérülés (nap) =

1 napra jutó nettó árbevétel

Átlagkészlet (elôállítási önköltségen)
Forgási sebesség (nap) =

1 napra jutó értékesítési közvetlen költség

360
Forgás (fordulat/év) =

Forgási sebesség (nap)

A fenti táblázat összesen rovatára számítva rendre az alábbi érté-
kek adódnak: átlagkészlet 100 000, megtérülés 185 nap, forgási
sebesség  267 nap, 1,3 fordulat évente. Megfigyeléseim alapján az
1–1,5 fordulat/év a hazai könyvkiadókra jellemzô mutató. 

Egy kiadói dilemma
Könyvek  kiadásakor gyakori kérdésként merül fel  a nagyobb pél-
dányszámban való elôállítás, vagy a késôbbi utánnyomás választá-
sának problémája. A nagyobb példányú elôállítás fajlagos nyomda-
költsége kisebb, mint az alacsony példányszámé. A csökkenés a pél-
dányszám növekedésével nem lineáris, hanem degresszív viszony-
ban áll. Azonos eladási árnál többlethozam keletkezhet a könyv ön-
költségének csökkenése miatt. Ezzel szemben áll a nagyobb pél-
dányszám értékesítésének magasabb kockázata, valamint a növek-
vô tárolási költség.  Ma a gyakorlat inkább az utánnyomás preferá-
lása, a készletekkel szemben. Az átlagos megjelenési példányszám a
tankönyveket és bestsellereket kivéve 2500–5000 példány közt van.
A racionális döntésnek sokszor a kiadó likviditási helyzete szab gá-
tat. Hasonló szituáció fordul elô a külföldön gyártatott könyveknél,
ahol már 500–1000 példány többletrendeléssel jelentôs beszerzési
árcsökkentés érhetô el. 

Készletnyilvántartás szervezése
Minden készletnyilvántartás két rendezôelvre épül:
– A cikkszámrendszerre;
– A mûveleteket leíró ún. mozgásnem törzsre.
A kontrolling megvalósítása érdekében fontos a cikkcsoport-
képzés megfelelése a fôkönyvi kivonat nettó árbevétel és értéke-
sítés közvetlen költségei bontásának, lényegében a tervezés és
elemzés igényelte termékcsoport-bontásnak. 

A mozgásnem törzs a készletnövelô és készletcsökkentô mûve-
letek leírása. Példaszerûen a raktárakba (ilyennek értve a bizomá-
nyost is) beérkezô készlet, a vevôk visszaadott készlete növelô
mozgásnemekkel, az értékesítés, a raktárközi átadás, vagy egyéb
felhasználás-csökkentô mozgásnemekkel írható le. Az egyéb fel-
használásokat az eltérô könyvelésük és adózásuk szerint csopor-
tosíthatjuk:
– Szerzôdéses (támogatás, szponzorálás, közös kiadás stb.) célú

felhasználás (AM);
– Szerzôknek adott tiszteletpéldányok  a jogfelhasználási szer-

zôdés szerint;
– Üzletpolitikai célú ajándék (sajtónak adott recenziós példá-

nyok);
– Adományok non-profit szervezeteknek;
– Üzleti ajándék, és kis értékû ajándék;
– Köteles példányok (AM);

X. úr a KH-ban
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Tilia Kiadó
T: 06/30-40-99-530
tilia.kiado@gmail.com

Jean-René Huguenin
Napló
François Mauriac elôszavával

„Boldognak lenni annyit jelent,
hogy minden egyes dologban ta-
lálunk valami rejtélyeset, amit
senki más nem vesz észre, vagy-
is valami szeretnivalót." 
(1958. december 4.)

Az Olvasó egy fiatal francia író különleges, költôi szépségû napló-
ját tartja a kezében. Huguenin, ahogy egyik méltatója mondja,
„mint egy meteor száguldott át a francia irodalom egén”. Regénye,
a Kegyetlen part (1960) megjelenésekor Aragon és Mauriac a fran-
cia irodalom új nagy reménységét üdvözölték személyében. Autó-
balesetben vesztette életét 1962-ben. 26 éves volt.

Kiadásra szánva készítette naplófeljegyzéseit, vetette papírra gon-
dolatait a világról, mûvészetrôl, szerelemrôl, reményrôl, életrôl és
halálról. Bepillanthatunk írói mûhelyébe, szemünk elôtt születik
meg a Kegyetlen part: a tovatûnt gyerekkor, a múló fiatalság, a nyár
és az ôsz fényben és árnyékban játszó regénye. Érdekes portrékat ol-
vashatunk (Mauriac, Gracq, Sagan, Nimier), kirajzolódik a kortársak,
barátok alakja. Egyikük, Yves Merlin állította, hogy nevének kezdô-
betûi azt jelentik, „Je rends heureux” („Boldoggá teszek másokat”). 
304 oldal, 2520 Ft

(X)

Dr. Danima Damdindorj

AZ ÖNGYÓGYÍTÁS MÛVÉSZETE
Az Öngyógyítás mûvészete egy magyarországon

praktizáló mongol orvosnô kutatómunkájának
az összegzése.

Ôsi hun, mongol,
ujgur, tibeti és

kaukázusi
hagyományok

alapján szervek
illetve

betegségek
szerinti

bontásban
kereshetjük benne

a megfelelô
gyógymódokat.
A könyv kézirat

jellegû
kiadványként

nagy
példányszámban
fogyott a betegek

körében.

Ára: 2200 Ft   Belsô Ösvény Kiadó

Telefon: 06-20-427-4220. E-mail: ddanima@yahoo.com
Honlap: www.danima.try.hu
A könyv kapható Líra, Libri és Alexandra könyvesboltokban.
A www.bookline.hu-n lehet rendelni postán is.

Folytatás a 464. oldalon.
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zt hallottam a tévében egyik hivatásos
megmondó emberünktôl – tévedés ne es-
sék, semmi bajom vele: derék humanista,

demokrata polgár, történész, abszolút kultúrember
–, hogy a kereszténység arra buzdít: szeresd feleba-
rátodat, de ez fölösleges. Nem kell szeretned, csak
tekintsd embernek. Ezt természetesen a fölséges
népnek a meleg büszkeség napján tanúsított nemes
viselkedése kapcsán mondta. 

Mélyen egyetértek, nem vitatkozni akarok, csak
pontosítanám a fogalmakat. Nem a keresztény
egyházak tanairól beszélek –, de szinte biztos,
hogy a forrás, Jézus és az ô forrása: Mózes harma-
dik könyve, ahol Jézus szavai
szóról szóra olvashatók (mert
a názáreti tudta, honnan kell
idézni), nem arra buzdítanak,
hogy „szeresd” felebarátodat.
Füst Milán hívta föl rá a fi-
gyelmemet, hogy itt valami
fordítói tévedésnek kell len-
nie, a szeretet fogalma logiku-
san nem illik ide. 

A szeretet bipoláris, köny-
nyen átcsap a gyûlöletbe, sokszor egy is vele. Odi et amo: mond-
ta már Catullus is. A két tétel, hogy szeretem a Mancikát és sze-
retem a borjúhúst, ugyanazt jelenti: be akarom kebelezni mind-
kettôt. Birtokolni akarom. Ha szeretem, legyen az enyém, de ha
nem lehet az enyém, ne legyen másé sem. Inkább elpusztítom.
Megölöm! A szeretet vad, féltékeny, és gyakran gonosz. Gonosz,
sérült lelkû anyák szokták halálra szeretni gyermekeiket. 

Nyilvánvaló, hogy Jézus ilyet nem mondhatott, hiszen rögtön
meg is magyarázta, mire gondol. „Úgy, mint önmagadat.” Amit
nem kívánnál magadnak, ne kívánd a felebarátodnak sem. Ez vé-
gül is nem azt jelenti, szeresd, hanem azt, hogy légy jó hozzá.
Továbbá minden ember a te felebarátod, következésképp, sze-
resd az ellenségedet is. Egyetlen mércéd legyen; ne legyenek kü-
lön mércéid!

„Szeresd az ellenségedet is.” – Ez irracionális és képtelenség,
szokás mondani, ez az a magas léc, amit átugrani úgysem lehet,
ahhoz isteni tökéletesség kellene, erre gyarló ember nem képes.

Vagyis Jézus ezzel csak egy abszolút igazodási
pontot ad; és így aztán máris föl vagyunk ment-
ve minden felelôsség alól! 

Hohó, nagy tévedés! Mert ha kétezer éve félre-
értjük a szeretet fogalmát, akkor Jézus azt mond-
ta: légy jó az ellenségedhez is. Amit magadnak
sem kívánnál, ne kívánd az ellenségednek sem.
Ha így igaz, akkor mi az irracionális ebben? Sem-
mi. Mert ez a gyakorlatban azt jelenti: bánj úgy
az ellenségeddel, amilyen bánásmódot magad is
elvárnál az ellenségedtôl. Ha kell, lôdd le, de ne
becstelenítsd meg az asszonyát, ne kínozd a gye-
rekeit, ne zsarold a szeretteivel. Mert mindezt

magadnak sem néznéd el. Ha
hódító vagy, értsd meg a mes-
terlövészt, aki téged, a meg-
szállót, orvul lelô egy ablak
mögül. És értsd meg a leigá-
zott nép fölszabadító törekvé-
seit is. Hisz te is így tennél a
meghódítottak helyében. 

A legjelentôsebb gondolat,
ami valaha elhangzott! Ha
mind képesek lennénk (glo-

bálisan) jók lenni a felebarátunkhoz, arra, hogy ne bántsuk fö-
löslegesen, hogy ha nem tudunk jót tenni, legalább ne ártsunk
senkinek, ne akarjunk tudatosan rosszat, minden morális prob-
léma megoldódna ember és ember között.

Ha magam vagyok a mérce, ahogy a názáreti rabbi mondta:
vagyis amit magamnak nem kívánnék, nem tenném a felebará-
tommal sem, ha ellenség, akkor sem, akkor máris kiderül, hogy
nem irracionális a gondolat, hogy „szeresd” az ellenségedet is. 

„Mint önmagadat.” Ez azt jelenti, tekintsd magaddal egyenran-
gúnak. És máris ott vagyunk, amit a fönt említett történész a té-
vében mondott: Nem kell szeretni, de legalább tekintsd ember-
nek. És akkor nem lehet két mércéd, egy a magad számára és egy
másik az ô számára. Akkor nem alázhatod meg, nem sértegethe-
ted, nem uszíthatsz gyûlöletre, nem tekintheted alacsonyabb
rendûnek, sem magad magasabb rendûnek. 

És akkor eldöntheted végre, keresztény vagy-e, vagy náci.
Krisztus követôje vagy-e, vagy rasszista, fajvédô és fajgyûlölô. 

Kertész Ákos
A legjelentôsebb

gondolat

A

– Termékkísérô ajándék (másik termék mellett) (AM);
– Selejtezés, mint végsô megoldás (AM).
(AM: ahol védhetô az ingyenes átadás adó- és illetékmentessége)

Ma már szinte természetes igény, hogy a készletnyilvántartó
rendszer számlázzon, és ezzel egyidejûleg  automatikusan
csökkentse a készleteket. Ugyancsak természetes, hogy a
program az összes készletmozgásról az ügyvitel részére zárt
rendszerben teljes körû adatokat adjon át. A kontrolling mû-
ködtetése szempontjából a havi ciklusú zárások és feladások
a megfelelôek. 

A kiadók készletnyilvántartásai tartalmazzák a bizományo-
sok elszámoltatásához szükséges kihelyezett készletek (kvázi
külsô raktárak) vezetését is. A bizományba adás növeli, a
visszáru és a fogyásjelentés csökkenti a bizományosi raktár
készletét. Visszatérô kérdésként merül fel a már eladott (leje-
lentett) készletbôl történô visszáru-igény kezelése. Ha azo-
nosítható a hibás fogyásjelentés, és a kiadó kapcsolódó szám-
lája, akkor számlajóváírással rendezhetô ez a kérdés. Másik
megoldás a visszavásárlás, ekkor a korábbi vevônek kell
számlát készítenie. Bár logikailag ez a kiadónál áruvásárlás

lenne, olyan cikkbôl, amibôl neki van saját terméke is, a
többségi elv alkalmazható, és saját termékként kezelhetô –
feltéve, hogy a számviteli politikában a kiadó szabályozza
ezt az esetet. Ez egy jó példa arra, miért érdemes a számvite-
li politikát „testre szabni”.

Az új könyvek a raktárba  érkezést követôen azonnal terí-
tésre kerülnek, hiszen újdonságként legnagyobb a kereslet
irántuk. Mint a cikk elején írtam, a készletre vételnek várha-
tó tényleges, vagy tervezett önköltségen a beérkezéskor meg
kell történnie, maga a készletnyilvántartó rendszer igényli a
nyilvántartási árat. Emellett célszerû a fogyasztói ár cikken-
kénti vezetése is, amely a számlázás alapját képezi, hiszen eb-
bôl történik az árrés, árengedmény levonása. 

A könyvkiadás jellegzetességei: az egyedi termékgyártás, a sok-
irányú elaprózott értékesítés, a kiadók által rögzített fogyasztói
ár, a bizományi rendszer, mind abba az irányba hatnak, hogy a
kiadók készletnyilvántartásra használt  programjai általában
egyedi fejlesztésûek. Megfelelô adaptálás és átalakítás nélkül a
tipikus ipari vagy kereskedelmi készletnyilvántartó programok
kevésbé alkalmazhatók szakmánkban.

Dr. Bódis Béla

Folytatás a 463. oldalról.
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A Typotex Kiadó minden kiadványa, így ez is 20% kedvezménnyel vásárolható meg a kiadóban
(Bp. 1024 Retek u. 33-35. 316-3759) és az Olvasók boltjában (Bp. 1052 Pesti Barnabás u. 4. 266-0018)

1998 és 2005 között szegedi és bécsi magyar egyetemisták vitaestek sorát rendezték a hit és tudomány viszonyáról. 
A kötet a vitaestek hangfelvételeinek szerkesztett változatát tartalmazza.
Ez a hiánypótló kezdeményezés teológusok, hívô és ateista természettudósok és filozófusok számára tette lehetôvé, hogy
nézeteiket nyilvánosan kifejthessék, és egyúttal inspiráló párbeszédekben többféle nézôpontból megvilágíthassák.

A vitaestek résztvevôi: Bölcskei Gusztáv református teológus, Czeizel Endre orvos genetikus, E. Szabó László tudomány-
filozófus, Kampis György tudományfilozófus, Kókay József geológus, Lányi András író, filozófus, Papp Sándor kémikus,
Somfai Béla jezsuita erkölcsteológus, Szónoky Miklós geológus, Tóth Mihály filozófus, utazásszervezô, Weissmahr Béla
jezsuita filozófus

Dombi Péter: Hiszem vagy tudom?, Vitaestek hit és tudomány viszonyáról 2100 Ft, Typotex Kiadó

Az Alexandra Könyváruházak sikerlistája
2008. június 20. – 2008. júllius 17.

Szépirodalom
1. Kepes András: Matt a férfiaknak

Alexandra Kiadó
2. Ken Follett: Az idôk végezetéig

Gabo Kiadó
3. Paulo Coelho: Élet – Válogatott idézetek

Alexandra Kiadó
4. Lôrincz L. László: Manituk 1–2.

Gesta Könyvkiadó
5. Vavyan Fable: Kedves, mint egy kéjgyilkos

Fabyen Könyvkiadó
6. Timothy Zahn: Star Wars: Kirajzás

Szukits Könyvkiadó
7. Nora Roberts: Nézd meg az anyját!

Harlequin Magyarország
8. Paulo Coelho: A fény harcosának kézikönyve

Athenaeum 2000 Kiadó
9. D. Tóth Kriszta: Lolával az élet

Sanoma Budapest Kiadó
10. Fejôs Éva: Bangkok, tranzit

Ulpius-Ház Könyvkiadó

Ismeretterjesztô
1. Sebestyén Balázs: Szigorúan bizalmas 

I.A.T. Kiadó
2. Rhonda Byrne: The Secret / A titok

Édesvíz Kiadó
3. dr. Csernus Imre: A nô

Jaffa Kiadó
4. Tracy Hogg, Melinda Blau:

A suttogó titkai I.
Európa Könyvkiadó

5. Nothoff Ingrid: Én vagyok a móri mészáros?
GBT Press

6. Müller Péter: Szeretetkönyv
Alexandra Kiadó

7. Müller Péter: Örömkönyv
Alexandra Kiadó

8. Szendi Gábor:
A nô felemelkedése és tündöklése
Jaffa Kiadó

9. Robert O. Young, Shelley Redford Young:
A PH csoda + CD
Bioenergetic Kft.

10. Étterem- és Borkalauz 2008
Alexandra Kiadó

Gyermek, ifjúsági
1. Fekete István: Vuk

Móra Kiadó
2. Meg Cabot:

A neveletlen hercegnô naplója 9.
Ciceró Könyvstúdió

3. Joanne K. Rowling:
Harry Potter és a Halál Ereklyéi
Animus Kiadó

4. Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk
Móra Kiadó

5. Geronimo Stilton: A sajtpiramis titka
Alexandra Kiadó

6. Bartos Erika:
Anna, Peti és Gergô – Családi fészek
Alexandra Kiadó

7. Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig
Akkord Könyvkiadó

8. Erich Kästner: A két Lotti
Móra Kiadó

9. Catherine Hapka: East High a király!
Egmont Kiadó

10. Bartos Erika:
Anna, Peti és Gergô – Játsszunk együtt!
Alexandra Kiadó

Bookline sikerlista
2008. június 16. – júllius 15.

Szépirodalom
1. Sebestyén Balázs: Szigorúan bizalmas 

I.A.T. Kiadó
2. Kepes András: Matt a férfiaknak

Alexandra Kiadó
3. Follett, Ken: Az idôk végezetéig 

Gabo Kiadó
4. Fejôs Éva: Bangkok, tranzit 

Ulpius-Ház Könyvkiadó
5. Christie, Agatha: Az órák 

Európa Könyvkiadó
6. Lôrincz L. László: Manituk 1–2. 

Gesta Könyvkiadó
7. Tolkien, J. R. R.: Húrin gyermekei 

Európa Könyvkiadó
8. Follett, Ken: A katedrális

Gabo Kiadó
9. Juska, Jane: Szex és Nyugdíj 

Ulpius-Ház Könyvkiadó
10. Fable, Vavyan: Kedves, mint egy kéjgyilkos

Fabyen Kiadó

Ismeretterjesztô
1. Szendi Gábor: A nô felemelkedése és tündöklése

Jaffa Kiadó
2. Hogg, Tracy – Blau, Melinda:

A suttogó titkai 1.
Európa Könyvkiadó

3. Byrne, Rhonda: The Secret – A titok 
Édesvíz Kiadó

4. Hogg, Tracy – Blau, Melinda:
A suttogó mindent megold
Európa Könyvkiadó

5. Hogg, Tracy – Blau, Melinda:
A suttogó titkai 2.
Európa Könyvkiadó

6. Burget Lajos: Retró szótár
Tinta Könyvkiadó

7. Csernus Imre Dr.: A nô 
Jaffa Kiadó

8. Young, Robert O. Dr. – Young, Shelley Redford:
A PH Csoda + CD 
Bioenergetic Kft.

9. A 100 leggazdagabb – 2008
Napi Gazdaság Kiadó

10. Deákné B. Katalin: Anya, taníts engem!
Deák és Társa Kiadó

Gyermek, ifjúsági
1. Thomas, a gôzmozdony – Válogatott mesék 8. 

Egmont Kiadó
2. Thomas, a gôzmozdony – Válogatott mesék 7. 

Egmont Kiadó
3. Fekete István: Vuk 

Móra Ferenc Könyvkiadó
4. Rowling, J. K.: 

Harry Potter és a Halál Ereklyéi 
Animus Kiadó

5. Kästner, Erich: A két Lotti 
Móra Ferenc Könyvkiadó

6. Bartos Erika:
Anna, Peti és Gergô – Játsszunk együtt!
Alexandra Kiadó

7. Bartos Erika:
Anna, Peti és Gergô – Családi fészek 
Alexandra Kiadó

8. Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk 
Móra Kiadó

9. Mérei Ferenc – V. Binét Ágnes: Ablak–Zsiráf 
Móra Kiadó 

10. Berg Judit: Tündérnaptár
Pozsonyi Pagony Kiadó

A Könyvtárellátó Kht. sikerlistája
2008. június 1. – június 30.

Szépirodalom
1. Steel, Danielle: Csodálatos kegyelem

Maecenas Kiadó
2. Lôrincz L. László: Manituk 1–2.

Gesta Kiadó
3. Roberts, Nora: Azúrkék égbolt

Gabo Kiadó
4. Závada Pál: Idegen testünk

Magvetô Kiadó
5. Fable, Vavyan: Kedves, mint egy kéjgyilkos

Fabyen Kiadó
6. Roberts, Nora: A bosszú csapdájában

Gold Book Kiadó
7. Brown, Sandra: Tálcán kínált szerelem

Maecenas Kiadó
8. Holt, Victoria: A francia királyné

I.P.C. Könyvek.
9. Courths-Mahler, Hedwig: A lady hasonmása

EX-BB Kiadó
10. Preston, Douglas: A maja kódex

General Press Kiadó

Ismeretterjesztô
1. Fodor Katalin–Mudrák Béla:

Sodrott papírvirágok
Cser Kiadó

2. Huszár János:
Új kis magyar nyelvtan középiskolák számára
Amtak Kiadó

3. Gerencsér Ferenc: Régi szavak szótára
Anno Kiadó

4. Täubner, Armin: Gyerekzsúrok
Cser Kiadó

5. Gerencsér Ferenc: Legújabb szavaink szótára
Anno Kiadó

6. Mûvek lexikona 1. köt.
Magyar Nagylexikon Kiadó

7. Wigand, Molly:
Tûnjön a félelem, itt a védelem
Agapé Kiadó

8. Szabó Judit–Maczák Edit: Hogyan írjunk
fogalmazást az általános iskolában?
Item Kiadó

9. Természettudomány 3. Tûzhányók
Kossuth Kiadó

10. Deli Éva–Buda Mariann: Tanulástanítás
Dinasztia Kiadó

Gyermek, ifjúsági
1. Francz Magdolna–Ôsz Gábor: Otthonunk, 

Magyarország – Mi micsoda
Tessloff és Babilon Kiadó

2. Adams, Christine A.: Hogyan légy jó barát
Agapé Kiadó

3. Menendez-Aponte, Emily:
Anya és apa válnak
Agapé Kiadó

4. Herrmann, Heike: Gombák – Mi micsoda 
Tessloff és Babilon Kiadó

5. Stilton, Geronimo:
Bajuszokra vigyázni, itt jön Egeróni!
Alexandra Kiadó

6. Virágvölgyi András:
A király – Hunyadi Mátyás arca
Pytheas Kiadó

7. Lengyel Dénes: Régi magyar mondák
Móra Kiadó

8. Flemmer, Walter: Az ôsi Kína – Mi micsoda
Tessloff és Babilon Kiadó

9. Tarnowski, Wolfgang: Lovagok – Mi micsoda
Tessloff és Babilon Kiadó

10. Balázs Ágnes: Lufi és a boszorkányfarsang
Móra Kiadó
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Závada Pál:
Idegen testünk
Líra sikerlista,
szépirodalom, 1.
■ Závada Pálnak
új kötete is sike-
res. Fogadtatásá-
ról, idôszerûségé-
rôl, a regény
megírásának kö-
rülményeirôl be-
szél a szerzô a ve-
le készített inter-
júban e számunk
444. oldalán.

Fekete István:
Vuk
Alexandra siker-
lista, gyermek,
ifjúsági, 1.
■ Fekete István
ö r ö k b e c s û
klasszikus regé-
nye a kis róka-
kölyökrôl újra és
újra visszatér a
sikerlisták sze-
replôi közé,  és
ha mai olvasói
majd saját gyere-
keiknek is ke-
zükbe adják, ak-
kor ez sokáig így
marad.
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Libri sikerlista
2008. június 1. – június 30.

Szépirodalom
1. Follett, Ken: Az idôk végezetéig

Gabo Kiadó
2. Závada Pál: Idegen testünk

Magvetô Kiadó 
3. Esterházy Péter: Semmi mûvészet

Magvetô Kiadó 
4. Fejôs Éva: Bangkok, tranzit

Ulpius-Ház Könyvkiadó 
5. Bächer Iván: Intôkönyv

Ulpius-Ház Könyvkiadó 
6. Follett, Ken: A katedrális

Gabo Kiadó
7. Coelho, Paulo: A fény harcosának kézikönyve

Athenaeum  Kiadó 
8. Márai Sándor: Eszter hagyatéka

Helikon Kiadó
9. Pilcher, Rosamunde: Nyáridô

Ulpius-Ház Könyvkiadó 
10. Márai Sándor: Füves könyv

Helikon Kiadó

Ismeretterjesztô
1. Byrne,  Rhonda: A titok – The Secret

Édesvíz Kiadó
2. Csernus Imre Dr.: A nô

Jaffa Kiadó
3. Szendi Gábor:

A nô felemelkedése és tündöklése
Jaffa Kiadó 

4. Popper Péter: A nem értés zûrzavara
Saxum Kiadó 

5. Young, Robert O. Dr. – Young, Shelley Redford:
A PH csoda + CD
Bioenergetic Kft.

6. Révai Gábor: Beszélgetések nem csak tudományról
Csányi Vilmos
Corvina Kiadó 

7. Hankiss Elemér: Ikarosz bukása
Osiris Kiadó

8. Lajos Mari: 99 csirke- és pulykaétel
Sanoma Budapest Kiadó

9. Hogg,  Tracy – Blau, Melinda:
A suttogó titkai I.
Európa Könyvkiadó 

10. Horváth Ilona: Szakácskönyv
Pannon Literatúra Kiadó

Gyermek, ifjúsági
1. Cabot, Meg: A neveletlen hercegnô naplója 9.

Ciceró Könyvstúdió 
2. Rowling, J. K.: Harry Potter és a Halál Ereklyéi

Animus Kiadó 
3. Ziegesar, Cecily Von: Bad girl 5.

Ulpius-Ház Könyvkiadó
4. Fekete István: Vuk

Móra Kiadó
5. Kästner, Erich: A két Lotti

Móra Kiadó
6. Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk

Móra Kiadó
7. Berg Judit: Tündérnaptár

Pozsonyi Pagony 
8. Barsocchini, Peter: High scool musical 1.

Egmont-Hungary Kft.
9. Awdry, Christopher – Awdry, W.:

Thomas, a gôzmozdony – válogatott mesék
Egmont-Hungary Kft.

10. Ziegesar, Cecily Von: Hot girl 1.
Ulpius-Ház Könyvkiadó

Líra sikerlista
2008. június 1. – június 30.

Szépirodalom
1. Závada Pál: Idegen testünk

Magvetô Kiadó
2. Esterházy Péter: Semmi mûvészet

Magvetô Kiadó
3. Körkép 2008 

Magvetô Kiadó
4. Lôrincz L. László: Manituk 1–2.

Gesta Könyvkiadó
5. Ken Follett: Az idôk végezetéig

Gabo Kiadó
6. Vavyan Fable: Kedves, mint egy kéjgyilkos

Fabyen Könyvkiadó
7. Paulo Coelho: A fény harcosának kézikönyve

Athenaeum Kiadó
8. Szép versek 2008

Magvetô Kiadó
9. Grecsó Krisztián: Tánciskola

Magvetô Kiadó
10. Danielle Steel: Csodálatos kegyelem

Maecenas Könyvkiadó

Ismeretterjesztô
1. Sebestyén Balázs: Szigorúan bizalmas

I.A.T. Kiadó
2. Kepes András: Matt a férfiaknak

Alexandra Kiadó
3. Révai Gábor:

Beszélgetések nemcsak tudományról
Corvina Kiadó

4. Tabajdi–Ungvári: Elhallgatott múlt
Corvina Kiadó

5. Rhonda Byrne: The Secret – A Titok
Édesvíz Kiadó

6. Popper Péter: A nem értés zûrzavara
Saxum Kiadó

7. Nádasdy Ádám: Prédikál és szónokol
Magvetô Kiadó

8. Tracy Hogg – Melinda Blau:
A suttogó titkai 1. 
Európa Kiadó

9. Kiss Krisztina: Az Olsen-titok 2.
Ringier Kft.

10. Csernus Imre dr.: A nô
Jaffa Kiadó

Gyermek, ifjúsági
1. Fekete István: Vuk

Móra Ferenc Könyvkiadó
2. Meg Cabot: A neveletlen hercegnô naplója 9.

Ciceró Könyvstúdió
3. Szabó-Tóth-Varró: Kerge ABC

Magvetô Kiadó
4. A világ állatai – Puzzle könyv -

Manó Kiadó
5. Kästner, Eric: A két Lotti

Móra Kiadó
6. Bartos Erika:

Anna, Peti és Gergô – Családi fészek
Alexandra Kiadó

7. Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk
Móra Kiadó

8. Francz Magdolna – Ôsz Gábor:
Otthonunk Magyarország
Tessloff és Babilon Kiadó

9. Varga Katalin: Gôgös Gúnár Gedeon
Móra Kiadó

10. Hupikék törpikék – Foglalkoztató kicsiknek
Manó Könyvek Kiadó
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Szendi Gábor:
A nô felemel-
kedése és
tündöklése
Bookline sikerlista,
ismeretterjesztô, 1.
■ Az anya, a sze-
retô, a feleség, a
lánygyermek: a
nô. A legtöbb férfi
egész életében ku-
tatja a titkukat, és
szerencsés, aki el-
mondhatja, hogy
közel jutott a meg-
oldáshoz. Egy kis
segítség a megfej-
téshez: Szendi Gá-
bor könyve.

D. Tóth Kriszta:
Lolával az élet 
Alexandra sikerlis-
ta, szépirodalom, 9.
■ Az egyik leg-
népszerûbb nôi
lapban publikálta
beszámolóit az
anyaságról, kislá-
nyával, Lolával
töltött idejérôl D.
Tóth Kriszta. A
cikkek alapján
könyv lett, a
könyvbôl íme, si-
kerkönyv.

A választás lehetôsége

■ „Azokkal értek egyet, akik úgy
vélik, hogy az ember, bizonyos
határok, keretek között, szabad. A
határokat genetikánk, képessége-
ink, alkatunk, neveltetésünk, társa-
dalmi környezetünk együttese ha-
tározza meg, illetve az anyagi világ
törvényei. Nincs olyan ember, aki
három métert tudna ugrani rúd
nélkül. De e határokon belül lehe-
tôségünk van a választásra, annak
eldöntésére, hogy erre vagy arra
megyünk, életünket így vagy úgy
alakítjuk. Nagyszerû dolog és ne-
héz teher ez a szabadság. Mert a
döntés pillanatában szabadok va-
gyunk, mi döntjük el, hogy erre
vagy arra indulunk el, de a döntés
egyben veszteség is. Amikor a sok
lehetôség közül egyet kiválasz-
tunk, az összes többi lehetôségrôl,
életlehetôségrôl lemondunk. Ar-
ról nem is szólva, hogy az életnek
újra és újra kialakulnak a maga ru-
tinjai, s ezeknek a rutinoknak a
ketrece rázárul az emberre. Újra és
újra ki kell törni belôlük. „Csak
annak jussa élet és szabadság, ki
napról napra vívja ki”, írta Goethe
a Faust-ban. Boldog az, aki olyan
környezetbe született bele, ahol a
keretek viszonylag tágak, s ahol ô
relatíve szabad lehet.”

(Részlet Mátraházi Zsuzsának
Hankiss Elemérrel készített,  e számunk

452. oldalán olvasható interjújából)

Hankiss Elemér: Ikarosz bukása
Libri sikerlista, ismeretterjesztô, 7.

KÖNYVHÉT – ÚTIKALAUZ A GUTENBERG-GALAXIS VÁNDORAINAK

KÖNYVHÉT már az interneten is
211 szám – 10 év termése – az archívumban, címlapgaléria, válogatás 

tematikus összeállításokból, Kertész Ákos, Murányi Gábor, Tarján Tamás
írásai, könyvkiadók információi, X. úr a KH-ban, Könyvhétblog, hírek…

www.konyv7.hu – kattanjon rá



Mire ez a beszélgetés megjelenik a
Könyvhét augusztusi számának ha-

sábjain, az olvasók már nyomon kö-
vethetik a pekingi olimpia eredmé-

nyeit. Gallov Rezsô kiváló vízilabdá-
zó, sportújságíró, sportvezetô, edzô,

tanár válaszol a kérdésekre.

■ – Milyen gondolatok, szándékok indo-
kolták ennek a könyvnek a megjelenését
épp Peking elôtt?
– Úgy éreztem, most érkezett el tényleg az ideje
annak, hogy örök szerelmem, szenvedélyem, az
olimpia nyomatékkal tükrözôdjön írói-újságírói tevékenységem-
ben. Ehhez hozzájárult talán az is, hogy Kínáról nagyon keveset
tudtam, pedig a kínai sport különleges helyet foglal el a nemzetkö-
zi olimpiai mozgalom történetében. Az is izgatott, hogy mégis, mi-
ért Peking kapta meg az olimpia rendezésének jogát. Van egy olyan
mellékkörülmény is, ami szintén nem felejthetô, nevezetesen, hogy
ez a kíváncsiság nem most hirtelenében keletkezett, hiszen koráb-
ban azért ezekrôl én már sokat írtam, s a felvetett témák egyben
gondolatébresztôként is szolgáltak. Egy-egy témát megfogtam, igye-
keztem formába önteni, ám ezek újabb és újabb gondolatokat éb-
resztettek, s így indítottak el a tüzetesebb kutatómunka irányába,
amelynek, mondhatni, összegzése lényegében ez a könyv.
– Meglehetôsen kíméletlen módon feltárja könyvében az
olimpiai eszmétôl idegen, a legfôbb vezetést érintô korrupci-
ós ügyeket. 
– Az Olimpiai Bizottság több mint százéves története nagyon óva-
tossá teszi az embert, és ôszinte leszek, nem vagyok igazán optimis-
ta. Ennek több oka is van, de az egyik legfontosabb, az emberi gyar-
lóság, ami ugye örök. Az is tény, hogy az olimpiai mozgalom 21.
századi, eddigi rövid története is arra utal, amelyre egyébként az el-
múlt évszázad utolsó két évtizede is, hogy az elüzletiesedés az olim-
piai mozgalmat sem hagyta érintetlenül, a pénz hatalmas úr lett a
sportban is. 
– Budapest, az újkori olimpiák hiteles története szerint immár
három alkalommal (1896, 1912, 1960) reménykedve várta a
döntést, hogy olimpiát rendezhessen. Ön lát-e reális esélyt ar-
ra, hogy Budapest legyen 2020-ban az olimpiai játékok házi-
gazdája?
– 2020 túl közelinek tûnik számomra több szempontból is. Koráb-
bi, olimpiai játékokon szerzett tapasztalataim alapján, valamint fi-
gyelembe véve Magyarország jelenlegi gazdasági helyzetét, úgy ér-
zem, a jelzett évre nem valósítható meg az elképzelés. Ma már
olyan magas és költséges kritériumokat követelnek a játékok, ame-
lyeknek nem tudunk eleget tenni. Ha csak azt mondom, hogy az
olimpiai elôírásoknak egyetlen létesítményünk sem felel meg, ak-
kor, azt hiszem, nem kell tovább részleteznem... 
– Ebben a könyvben a legek játsszák a fôszerepet: a legelsô, a
legellentmondásosabb, a legdrámaibb, a legfurcsább. 
– Egész életemben arra törekedtem, hogy a leginkább érdekes dol-
gokat írjam meg.

Ebben a kötetben is azon igyekeztem, hogy megpróbáljam az ol-
vasó érdeklôdését felkelteni és kielégíteni, továbbá nem lehet figyel-
men kívül hagyni, ugye,  a jelenlegi olvasási szokásokat sem. Ami-
kor nem jut sok idô az olvasásra, akkor az írónak arra kell figyelnie,

hogy olyan témákat találjon, ami szavatol-
tan megragadja az olvasó figyelmét. Tudo-
másul vettem, hogy itt hosszas tanulmá-
nyoknak nincs helye, a mai olvasó azt sze-
reti, ha röviden, tömören, emészthetô egy-
ségekre töredelten kapja az információt,
amit bármikor felfüggeszthet, abbahagy-
hat, és ha van szabad 5 vagy 10 perce, ez-
alatt is ki tudja elégíteni az olvasási igényét.

A legellentmondásosabb dolog számom-
ra – s ez valóban izgalmas téma a sportked-
velô olvasó számára is –, hogy az olimpiai
elvek ugyan nemesek, szépek, azok gyakor-
lati megvalósulása ellenben nemegyszer
botrányos.

– Mit jelent Ön számára az olimpiai eszme?
– Én nem voltam soha olimpiai bajnok, mégis az olimpia gyer-
mekének tekintem magam. Erre persze van némi okom is, hi-
szen az olimpiákra mint vezetô és újságíró is gyakorta kijutot-
tam. Különleges helyet foglal el Montreal, ahol a kanadai vízi-
labda szövetség technikai igazgatója voltam. De mégis máshon-
nan indulnék el; habár bajnok nem voltam, ám elkötelezett és
ôszinte híve vagyok az olimpiai mozgalomnak… Az eszme, is-
métlem, csodálatos és nekünk nagyon nagy szükségünk van ar-
ra ebben a globalizációs problémákkal, gondokkal terhelt világ-
ban, hogy találjunk olyan célokat és megoldásokat, olyan filo-
zófiát, amely hozzásegíti az emberiséget, hogy tisztességesen él-
jen és igazi eszmékben találja meg a gyönyörét.
– Önvallomásában olvastam: „Kíváncsi természet vagyok, ér-
dekel minden, különösképpen az a varázslatos világ, amely-
nek küldötte és hû szolgája vagyok: a sport.” Honnan ered ez
a szenvedély?
– Talán 12 éves lehettem, amikor ez az örökre szóló vonzalom
megérintett, és azóta a  sport tölti ki az életem meghatározó részét:
ma is mindennap úszom, hetente kétszer teniszezem. Amikor el
kellett döntenem, hogy felnôttkoromban mit csinálok, csak olyas-
mit választhattam, ami a sport közelében tart, márpedig a sportúj-
ságírás tökéletes megoldásnak tûnt. Ennek következtében azután
természetes, hogy a sport minden ágazatát kipróbáltam: nemcsak
játékos, nemcsak újságíró, hanem közben, a sportiskola alapításától
kezdve, hosszú éveken keresztül az ifjúsági csapat edzôje is voltam.
Ennek köszönhetôen kerültem külföldre és kitekinthettem a nagy-
világra – a sport segítségével, a sport révén. Azt mondhatom, kie-
gyensúlyozott és elégedett ember vagyok, és ezt nem túl sokan
mondhatják el magukról. Ami az alapja ennek, hogy egész életem-
ben sikerült megoldanom a számomra legfontosabb kérdést: min-
dig azt csinálhattam, amit akartam és szerettem csinálni, és ráadá-
sul ezért még fizettek is. 

Tehát a sportnak köszönhetek mindent, a sport világában igazán
otthon vagyok, és ez a világ tényleg varázslatos – ebben nincs
cseppnyi túlzás sem!
– Mélységes tisztelet és csodálat övezi a több ezer éves kínai kul-
túrát. Ilyen történelmi elôzmények után Ön szerint mi várható
Pekingtôl?
– A könyvben van erre is utalás, az a címe az egyik fejezetnek, hogy
A világelsôség bûvöletében; úgy érzem, ez kifejezi a törekvéseiket.
A hatalmas kínai gazdasági fellendülés tükrében biztos vagyok ben-
ne, hogy az olimpia is  csúcsteljesítmény lesz.

Maróti István
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olimpia és könyv

Örök szerelmem, az Olimpia
Beszélgetés Gallov Rezsôvel





Vaskuti Istvánnak, az olimpiai bajnok kenusnak a
felesége egy kis budai könyvesboltot vezet, magas

rangú tisztségei mellett a sportoló is besegít, ha
van ideje. Azért szeretik csinálni, mert az

emberekhez sokkal közelebb lehet kerülni
a könyvek által.

■ Vaskuti István olimpiai bajnok kenusnak két szenvedélye van.
Az egyik hivatásává is vált, a másik szabadidejét tölti ki. 

A könyvek iránti rajongása második osztályos korában kezdô-
dött, amikor még csak tanult olvasni. – A nyári szünetben fer-

tôzô agyhártyagyulladással kellett feküdnöm a Heim Pál kór-
házban egy hónapot – meséli. – Egyedül voltam a szobában,
és nagyon unatkoztam. Valamivel le kellett kötni, ezért a szü-
leim – akik maguk is sokat olvastak –, halomszámra hordták be
nekem a mesekönyveket a Szabó Ervin Könyvtárból – emlék-
szik vissza a sportoló. 

Így kezdôdött a könyvek bújása, és az irodalom azóta is folyama-
tosan áthatja az olimpiai bajnok életét. Még akkor is, ha nem sok-
kal a könyvekkel való ismerkedés után új szenvedélye lett: 12 éve-
sen ugyanis kenuzni kezdett a budapesti Építôkben. Nevelôedzô-
je, Vajda Vilmos – a késôbbi szövetségi kapitány – kezei alatt sor-
ra érte el a hazai sikereket, majd  elsô nemzetközi gyôzelmét 1976-
ban, Brandenburgban akkori társával: Solymár Lászlóval. Késôbb
Foltán Lászlóval térdelt össze és az 1977-es szófiai világbajnoksá-
gon 500 méteren gyôzelmet is arattak. Ezután még nyolcszor állt
a vb-dobogó legmagasabb fokán. 1980-ban, Moszkvában pedig
szintén Foltan Zoltánnal 500 méteren elsöprô gyôzelmet arattak. 

Az edzések és a versenyek egyre szaporodtak, ô mégsem tá-
volodott el a könyvektôl. Sôt, feleségével, Évával könyvesbol-
tot nyitottak a budai Budagyöngye bevásárlóközpontban. –
Nem a megélhetés miatt vágtunk bele. Sokkal inkább, mert
mindkettônknek ez a szenvedélye – mondja Vaskuti István. –
Fôleg a feleségem vezeti a boltot és foglalkozik a vevôkkel, de
ha van idôm, én is besegítek. A legjobb tudásunk szerint csi-
náljuk – teszi hozzá.

Azért ragaszkodnak ehhez a boltocskához, mert az olimpiai
bajnok kenus szerint a könyvek révén igazán közel lehet kerül-
ni az emberekhez: – Amikor valaki bejön, óhatatlanul is beszél-
getés kezdôdik valamelyik írásról, ilyenkor pedig a vásárlók sok-
szor az egész életüket elmesélik. Jó barátságok is kialakulhatnak.

Majd megjegyzi, sajnálja, hogy egyre fogynak az
ilyen családias kis üzletek, és legfeljebb a könyv-
tárakban találnak még az olvasók ilyen beszélge-
tôs fórumot. – A mi boltunk szerencsére jó he-
lyen van, a vevôknek van igényük a törôdésre –
teszi hozzá. – Egyszerûen lehetetlen azt a sok
könyvet elolvasni, ami manapság megjelenik.
Amikor hozzánk bejön valaki, sokszor elmeséli,
hogy mit olvasott a legutóbb. Ilyenkor pedig a fe-
leségem tovább tudja ajánlani az írást valakinek,
akirôl kiderül, olyasmit keres.

Szerinte az emberek nem olvasnak annyit,
mint amennyire igényük lenne. – Van akinek
nincs pénze, hogy megvegye, ami érdekelné.
Ezen könnyebb segíteni, mert ilyen esetekben
kölcsönözni szoktunk a régóta ismerôs vevôink-
nek. De olyan is van, hogy ideje nincs valakinek
olvasni, mert annyit dolgozik. Ilyenkor kell
ügyesen ajánlani: kezébe adni azt a könyvet,
amire szüksége van. 

Vaskuti Istvánnak sincs túl sok ideje. Amel-
lett, hogy a Magyar Kajak–Kenu Szövetség
szakmai alelnöke, a Magyar Olimpiai Bizottság
tagja is és a Versenyzôi Bizottság vezetôje. –
Már nem edzek senkit – mondja. – De a felso-
roltakon kívül én vagyok az olimpiai versenyek
technikai küldöttje is, emiatt pedig legalább
12-szer utaztam az elmúlt idôszakban Peking-
be ellenôrizni a helyszíneket. Mikor elindul-

nak a játékok, akkor pedig vezetô bíró leszek.
Így aztán most a könyvesbolt csak a második. Nem is csoda ez

az Olimpia évében.
Ócsai Dorottya
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Kenu és könyv
A  könyves olimpikon

■ Egy nappal beszélgetésünk elôtt történt Kolonics György
tragikus halála. Vaskuti István alig talált szavakat miközben
sporttársára emlékezett: – Lehetetlen és megoldhatatlan hely-
zet állt elô. Nemcsak arról van szó, hogy a fiú remek sporto-
ló volt, hanem páratlan személyiség is. Igazi aranyemberre
emlékszünk vissza. 

Gyuri mindig nagyon odafigyelt magára és az egészségére.
Ha valamit érzett, azonnal szaladt az orvoshoz. Pár nappal a
halála elôtt is volt kivizsgáláson, és nem találtak semmit. Még-
is megtörtént.






