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korlátlan raktározási lehetôséggel.

Új címünk:
1158 Budapest, Késmárk u. 9. – Danubiasped raktárház (volt Agrotek)

Új telefonszámaink:
417-3438, 417-3439, 417-3441.
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Balázs D. – Hajnal K. (1944)Ember, jellem, írás
Ligeti R. (1982) Az írástanulás pszichológiája
Kiss Lajos: (1977) Az igazságügyi kézírás szakértôi
vizsgálat alapjai

Libermann Tibor (1924) Írás és jellem
Románné G. Klára (1926) Írás és egyéniség
Pinterics Károly (1909) Írás vizsgálat
c. könyveket keresi Fazekas Gyöngyi (06-309-417-245).

KÖNYVET KERES

■ A könyvbarátok közül sokan szeretnének régeb-
ben megjelent könyvekhez hozzájutni, és ez nem
mindig sikerül, mert már elfogyott a keresett
könyv, antikváriumban sem lehet megkapni, az elô-
jegyzés szokása eléggé kiment a divatból, így aztán
abban sem reménykedhet az olvasó, hogy félrete-
szik neki a könyvet, ha valaki beviszi eladni az an-
tikváriumba. Pedig nagyon sokan szeretnének egy-
egy meghatározott könyvhöz hozzájutni. Eladni
könyvet legalább ennyien szeretnének, csak az a
baj, hogy a kétféle szándék nem nagyon találkozik;
azt a könyvet, amit az egyik antikváriumban keres-
nek, talán éppen abban a pillanatban utasítják visz-
sza egy másik antikváriumban.

Lapunkban emiatt bevezettük a könyvet ke-
res–kínál „apróhirdetés” rovatot, hátha közre tu-
dunk mûködni abban, hogy eladó és vevô megtalál-
ja egymást. A hirdetés feladójának nevét, címét

és/vagy telefonszámát, valamint a keresett–kínált
könyv adatait – annyit, amennyi elég a beazonosí-
táshoz – közöljük, tehát szerzô, cím, kiadó, kiadás
éve. Árat nem feltétlenül, mert úgy gondoljuk,
hogy ez a vevô és eladó dolga, de természetesen ha
valaki úgy kívánja, közölheti, mennyi az a legki-
sebb-legnagyobb összeg, amennyiért eladja–meg-
veszi a könyvet.

Olvasóinknak ez nem kerül semmibe, szolgáltatá-
sunkat ingyenesen vehetik igénybe, egyetlen „korlát”
az esetleges helyhiány, de ez is csak azt jelenti, hogy
egy késôbbi számban jelennek meg a keresett–kínált
könyv adatai. Ezt a szolgáltatásunkat csak magánsze-
mélyek számára nyújtjuk ingyenesen.

A hirdetés feladható szerkesztôségünknek levél-
ben, faxon, telefonon. 
Címünk: 1114 Budapest, Kanizsai u. 41.

Telefon/fax: 466-0703

I N G Y E N E S E N  H I R D E T H E T  

K Ö N Y V E T  K E R E S – K Í N Á L  R O V A T U N K B A N

11., csütörtök:
A Veszprémi Filozófiai Mûhely délutánja
Vendégeink: Csejtei Dezsô, Garaczi Imre, Kalmár
Zoltán, Simon Ferenc és Vajda Mihály
12., péntek: Száz éve született Kodolányi János
Kodolányi János és Szabó István levelezése
(Holnap Kiadó)
Vendégeink: Csûrös Miklós és Domokos Mátyás
23., kedd:
Bemutatkozik a Prágai Tükör kulturális és közéleti
lap
24., szerda: A Kijárat Kiadó és az Octogon folyó-

irat délutánja. Preisich Gábor albumának bemuta-
tója (Architektúra sorozat).
A kötetet és a folyóirat új számát Bojár Iván András
mutatja be.
25., csütörtök: A Jelenkor Kiadó és folyóirat nyi-
tott szerkesztôségi délutánja
31., szerda: A marosvásárhelyi Mentor Kiadó de-
dikálással egybekötött könyvbemutatója
F. Benedek István, Gergely Tamás és Gulyás Miklós
köteteit bemutatják: Gálfalvi György, Káli Király Ist-
ván és Láng Zsolt
Közremûködik: Kézdy György

AZ ÍRÓK BOLTJA MÁRCIUSI  PROGRAMJAIBÓL
(Budapest VI., Andrássy út 45.)

A programok délután 4 órakor kezdôdnek, az eltérô idôpontot külön jelezzük.
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– Egyiptom már-már mérthetetle-
nül távoli ôskorától, az utolsó fá-
raók korszakáig terjedô hatalmas
idôtartamban, leletek és írásos
források adnak fogódzót a kuta-
tónak. Számos fix pontot, de még
több, csupán kikövetkeztethetô
eseménysort, összefüggést. Mek-
kora szerepet játszhat az egyipto-
lógus áthidaló munkájában a lo-
gika, a képzelet? Hol fedi a múl-
tat a legnagyobb homály?

– A klasszikus antikvitás ku-
tatója elsôsorban auktorok
szövegeit használja, melyek
egy-egy hosszabb-rövidebb
korszakról részletes leírást ad-
nak. S amelyekbôl megismer-
heti az adott idôszak szemé-
lyiségeit is. Egyiptomban ez a
mûfaj, sajnos, ismeretlen.
Ezért az egyiptológus nagy-
mértékben függ a leletek eset-
legességétôl. Így vannak
olyan korszakok – például a
XIX–XX. dinasztia kora –,
melyekben gazdagon tájéko-
zódhat. És vannak periódu-
sok – például a VII-tôl a – X.
dinasztáig terjedô elsô, illetve
a XIII-tól a XVII. dinasztiáig
terjedô második átmeneti kor
–, amelyekben alig van mire
hagyatkoznia. A kutató tehát
e több ezer éves történet mo-
numentális, gigantikus képét
apró mozaikkockákból pró-
bálja összerakni: sorrendbe,
értelmes kontextusba illeszte-
ni. Sírok tanúságtételébôl, áb-
rázolások ikonográfiájából,
egy-egy rövid feliratból kísérli
meg az áthidalást. Nem min-
dig sikerrel, hiszen az egyip-
tomiak igen diszkrétek voltak
a rögzítésben. Világképükbe
az illett, hogy Egyiptom min-
dig gyôz, az idegen népek

adót fizetnek, az új király
trónra lépésekor viszatér az
aranykor, a nép boldogan él.
A „zûrzavaros” idôszakok ve-
reségeirôl így csak külsô for-
rásból, például asszír királyok
szerencsére részletes leírásai-
ból tudunk. Ezért a kutató
nem nélkülözheti a tények-
hez illesztett, logikával el-
lenôrzött, szigorú korlátok
közt tartott képzeletet sem.

– A régi idôk felfedezôje, ásatója
tehát jóval több követ, épületet,
sírt, mûvészeti emléket faggat, az
újabb koroké sokkal számosabb
írásos forrást. Mit adott az egyip-
tológia a történettudománynak?
Mit nem nélkülözhetnek a ké-
sôbbi korok régészei, történészei?

– A monumentális templo-
mok, piramisok, e távoli törté-
net tényei tanúsítják: a Közel-
Keleten évezredekig fönnállt
egy stabil birodalom. Ez egy-
részt sajátos földrajzi körül-
ményeknek köszönhetô: siva-
tagok és tengerek határolták,
így Egyiptom többnyire el-
lenállhatott a hódítási kísérle-
teknek. Másrészt az ország jel-
legzetes gazdasága – a folyam
menti kultúra minden kötött-
sége és lehetôsége – is hozzá-
járult a stabilitáshoz. A lakos-
ságnak a földmûvelést a Nílus
áradásának ritmusához kellett
igazítania. A csatorna- és víz-
tárolórendszerek kialakítása
nagyarányú építkezéseket,
szervezômunkát igényelt.
Ahogyan az is, hogy kedvezô
években inséges idôkre fölhal-
mozták a gabonát. Ezzel is
magyarázható, hogy Egyipto-
mot évezredeken át erôs köz-
ponti hatalom uralta, amely
szigorúan irányította a politi-

kát, gazdaságot. Az átmeneti
korokban épp ez a centrali-
záltság gyöngült meg, s ez járt
zûrzavarral, éhínséggel. Egyip-
tom államrendjének, gazdasá-
gának állandósága késôbbi
idôk kutatóinak így számos
következtetésre ad alapot. És
tanulsága e történetnek, hogy
egyetlen eszmét sem érthe-
tünk meg annak materializált
formája: kövek, épületek, sí-
rok, mûalkotások stb. nélkül.

– Az egyiptológus ma már gaz-
dag képet tud felmutatni e világ
mindennapjairól, tudományáról,
mûvészetérôl, hitvilágáról, világ-
képérôl. Mi az, amiben korunk
embere is múlhatatlanul kötôdik
Ré fiainak birodalmához?

– E kultúrában szorosan
összefonódik, sajátos eszmevi-
lágát pontosan tükrözi a mû-
vészet és a vallás. Egyetlen
más nép sem foglalkozott
annyit az életet követô, halál
utáni léttel, az örökkévalóság-
gal, mint az egyiptomi. S nem
hittek a reinkarnációban, az
életet egyszerinek tekintették.
Hitük szerint a történelemnek
is volt kezdete, az elsô alka-
lom: a teremtés. És van vége
is: számos szövegük foglalko-
zik a világ végével. S míg az e
világi életrôl csak nagy ritkán
találni olyan forrást, amelybôl
egy-egy személyiség jellemét,
egyéniségét meg lehet rajzolni,
ugyanezen személyek túlvilági
sorsáról rendkívül részletes tá-
jékoztatást kapunk. Unisz ki-
rály, az V. dinasztia utolsó
uralkodójának valóságos élete
például szinte ismeretlen, ám
sírjának piramisszövegei pon-
tosan, színesen leírják: miként
hagyja el a sírt, hogyan megy

fel az égbe, a circumpoláris,
soha le nem nyugvó csillagok
zónájába, az örökélet régiójá-
ba. És a Királyok Völgyének
késôbbi sziklasírjai is hason-
lóan részletes információt ad-
nak például a Napisten éjsza-
kai utazásáról, arról, hogy az
éjszaka tizenkét órájában mi-
ként halad át a túlvilág tizen-
két tartományán, mirôl beszél-
get a halottakkal stb. Aki nem
ismeri a szemléletet, ahogyan
a halhatatlanságot ostromolta
ez a nép, a piramisépítôk lel-
kületéhez sem közelíthet. S
nemcsak uralkodóikéhoz, ha-
nem azon százezrek gondol-
kodásához sem, akik nem csu-
pán kényszer hatására végez-
ték nehéz munkájukat, hanem
abban a tudatban is, hogy
uruk így elérheti a halhatatlan-
ság legfelsôbb fokát, s végül
ôket is magával viheti a túlvi-
lági birodalomba. Akik az
egyiptomi és görög mûvésze-
tet összehasonlítják, gyakran
az utóbbi javára írják: ott az
ember volt mindennek mérté-
ke. Egyiptomban viszont az
építmények valóban emberfe-
lettiek, mértékük az istenség-
hez igazodik, hozzá kíván
méltó lenni. S hogy mit adott
az egyiptomi gondolkodás a
késôbbi koroknak? Csak dió-
héjban: például a tizes szám-
rendszert, a gyakorlati beállí-
tottságú matematikát, a 365
napos kalendáriumot, orvosi
diagnózisokat, sokféle gyógyí-
tást, tudták már, hogy a vérke-
ringés központja a szív. És eb-
ben a despotikusnak tartott
keleti monarchiában, már Kr.
e. 2000 körül kinyilatkoztatja
a Mindenség Ura: „Én min-
den embert a társához hason-
lóan alkottam meg.” Eszerint
eredendôen mindenki egyen-
lô, az emberiség rontotta, tor-
zította el az isteni tervet.

Kákosy László:
Az ókori Egyiptom törté-
nete és kultúrája
Osiris Kiadó1998.
2480 Ft

EMBER ÉS GONDOLAT

K Á K O S Y  L Á S Z L Ó V A L
b e s z é l g e t  N á d o r  T a m á s

Bár ô talán tiltakozik ellene: kétségtelenül Ré kegyelt fiainak egyike. Messzi leszármazott
persze, de a Napisten engedélye, biztató egyetértése híján aligha hatolhatott volna ennyire
mélyen piramisba, királysírba, leletek, föliratok, papiruszok rejtélyeibe, sok ezerszer jobb-
ról balra, a hieroglifák útmutatása szerint. De kevés lett volna az ásatásokhoz szükséges
konokság, talányfejtô ész és szorgalom, a vésetek értelmezéséhez elengedhetetlen kutató-
szenvedély és logika, vagy akár a vakszerencse is, ha kutatásainak egyik alanyával, Dzse-
hutimesz királyi írnokkal, Amon magtárainak felügyelôjével nem sikerül mintegy kezet fog-
nia. A többi már nyilvánvaló: egy csöndes, szinte személytelenül szerény emberben bölcsen
társul kivételes tudás és ténytôl tényig araszoló, mégis merészen ívelô fantázia.
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■ Immár negyedik pályázati
évéhez érkezett a kulturális
tárca által 1995-ben meghirde-
tett „Kedvezményes kamatozású
könyvszakmai hitelprogram”,
amelyet a könyvszakmai vállal-
kozások üzleti tevékenységé-
nek elôsegítésére, értékteremtô
folyamatainak segítésére, az ér-
tékteremtô könyvszakmai vál-
lalkozások piaci megerôsítésé-
nek segítésére hoztak létre.

Mint a hitelprogramot a kez-
det óta menedzselô Péliné, dr.
Bán Éva – a Nemzeti Kulturális
Örökség Minisztériuma Mûvé-
szeti Fôosztályának munka-
társa – mondja, a mára rendkí-
vül népszerûvé lett pályázat ak-
kor „dobott” mentôkötelet a
magyar könyvszakmának, ami-
kor – 1995-ben – úgy látszott,
önerôbôl a kis- és középvállal-
kozások nem képesek talpon
maradni. A program segítségé-
vel a pályázók forgóeszköz-
szükségleteiket finanszírozhat-
ják 50 százalékos kamattámo-
gatással.

Míg a könyvkiadók az igé-
nyes irodalmi alkotások, so-
rozatok, tudományos és is-
meretterjesztô mûvek megje-

lentetéséhez kaphatnak ka-
mattámogatást, addig a ter-
jesztôk, kereskedôk készleteik
bôvítéséhez, a nehezen fo-
gyó, nagyértékû mûvek,
klasszikus és kortárs magyar
irodalom, illetve ilyen profilú
kiadványok „készleten tartá-
sához” kapnak e pályázat se-
gítségével támogatást.

Mint a minisztérium munka-
társa mondja, az évi 30 milliós
kamattámogatás, a 300–400
millió forintos hitelkihelyezés,
évi 1 milliárd forintot „ter-
melt”. A pályázaton egyébként
négyévesnél fiatalabb cégek
nem indulhatnak. A program-
ban részt venni szándékozók-
nak szakmai, piaci, pénzügyi
üzleti tervet kell készíteniük,
meg kell fogalmazniuk céljai-
kat, és hitelképességüket is bi-
zonyítaniuk kell. A szakmai pá-
lyázatot egy, könyvpiaci- és
könyvszakmai ismeretekkel fel-
vértezett Szakértô Bizottság bí-
rálja el és továbbítja a Kereske-
delmi és Hitelbank Rt.-hez,
amely a kezdet kezdetén állt a
könyvszakmai hitelprogram
„mögé”... A nyertes pályázóval
a Bank hitelszerzôdést, a Nem-

zeti Kulturális Örökség Minisz-
tériuma pedig kamattámogatási
szerzôdést köt. Az igénybe ve-
hetô minimális hitelösszeg 5
millió, maximális hitelösszeg
60 millió forint.

Az elsô pályázati évben 32, a
másodikban 24, a harmadik-
ban 21 könyvkiadói mûhely,
terjesztô cég kapott így támo-
gatást. A kérdésre, hogy a pá-
lyázók kedvét nem veszi-e el a
többoldalas kérdôív, a bonyo-
lult adatszolgáltatás, hogy
nem tûnik-e úgy számukra, üz-
leti titkokat kell kiadniuk a pá-
lyázat kapcsán, a pályázat fö-
lött bábáskodó minisztériumi
munkatárs megnyugtat,
mondván: „csak olyan adato-
kat kérünk, amelyek a cégbíró-
ságnál is, az APEH-nél is meg-
jelennek. Mivel itt komoly
összegekrôl van szó, természe-
tes viszont, hogy a pályázat
kiírói körültekintôek és szigo-
rúak a futamidô betartásának
számonkérésében (minimum
6, maximum 12 hónap) és a
törlesztési ütemezés (ez utób-
bit a bank a hitelbírálat során
felülvizsgálhatja, módosít-
hatja) betartásában.

Azon pályázók, akik a vállalt
projektet nem valósítják meg,
illetve nem határidôre tesznek
eleget vállalt kötelezettségeik-
nek, a jövôben minden mi-
nisztérium által meghirdetett
pályázatból kizárják magukat,
ugyanakkor az elôzô évben pá-
lyázók a következô évben is in-
dulhatnak kamattámogatásért.
Az új hitel felvétele azonban
nem válthatja ki az elôzô évi
hitelt, azt elôzôleg határidôre
vissza kell fizetni.” Mint meg-
tudom, eddig nem volt olyan
pályázó, aki ne teljesítette
volna határidôre vállalt kötele-
zettségét. Ebben annak a bizo-
nyítékát látja Bán Éva, hogy a
magyar könyvpiac szereplôi
igen hamar tudomásul vették a
„játékszabályokat”. Azt is hoz-
záteszi, hogy ennek a könyvtá-
mogatási és hitelpályázatnak
nem kis szerepe volt abban,
hogy az elmúlt idôszakban eu-
rópaivá vált a magyar könyv-
piaci választék, hogy a kisebb
kiadók, terjesztôk is képesek
voltak „lábra állni” és megma-
radni a magyar könyvpiacon.

T. Puskás Ildikó

...címet viseli dr. Zádor Imre köny-
vének elsô fejezete. S e címben
benne van a miskolci Szinva patak-
tól a Csendes-óceánig ívelô – meg-
próbáltatásoktól sem mentes –
egész életpálya. A Lélekgyógyítás ten-
gereken túl november elején jelent
meg, az Adu Print kiadásában. A
neves pszichiáter eseménydús élet-
rajzi regénye, amely bepillantást
enged a lélekgyógyászat rejtel-
meibe is, nem csak az egyszerû ol-
vasó számára érdekes olvasmány,
de bizonyára a szakmabelieknek is.

„Nem ajánlom a könyvet olva-
sásra, mert szétzúzza az ember
napjait. Ugyanis letehetetlen. Ki
ez az ember? Hova cikázik a vi-
lágban? – hallottuk a könyvbe-
mutatón Gyurkovics Tibor írótól.
Nos, éppen errôl szól Zádor pro-
fesszor pszichiátriai regénye
(Gyurkovics mûfajmeghatározá-
sa). Önmaga, az ideális élettér, az
eszményi nô, az emberséges gyó-
gyítás módjainak keresésérôl. A
pszichiáterrôl, akit az ÁVÓ bör-
tönében eltöltött tizenöt keserves

hónap „élménye” indított – negy-
venévesen – az osztrák határ felé
1956-ban, és aki Ausztria, Argen-
tína és Kanada után Ausztráliá-
ban lelt – harmincegy éven át –
második hazára. A magyar olva-
sónak szokatlan kitárulkozással és
ôszinteséggel mesél a jóképû dok-
tor „világhódító” útját át meg át-
szövô románcokról, Leenáról, az
egész életében keresett nagy szere-
lemrôl, és az élet viszonylag kései
ajándékairól, a három gyerekrôl.
Szinte együtt élünk a családdal a
Sydney elegáns negyedében álló
villában és drukkolunk a William
Osler Hall pszichiátriai magánkli-
nika betegei sorsának jobbra for-
dulásáért. Esetleírásai – mindenik
egy-egy életsors. Michel, a gyil-
kossággal vádolt gazdag fiatalem-
ber, vagy a gyûlölt apának végül
megbocsátani tudó Anne törté-
nete – hogy csak kettôt említsünk
– akár önálló novellaként is
megállnák a helyüket.

A szerzô sokoldalú érdeklôdésé-
nek köszönhetôen bepillantha-

tunk az egyes országok – legfôkép-
pen Ausztrália – politikai, kulturá-
lis és mûvészeti életébe, a minden-
napok szépségeibe és tragédiáiba.
Bejárhatjuk vele a kontinens pá-
ratlanul gyönyörû tájait: a világ
legnagyobb, egy tömbbôl álló
szikláját, az Ayers Rockot, a fan-
tasztikus szépségû Olgákat és a
környezô szigeteket – Vanuatut,
Samoát, Fijit.

Közelebbrôl megismerhetjük az
egyes országok politikai, kulturális
és gazdasági életének kiemelkedô
személyiségeit, köztük Robert
Menzies miniszterelnököt és a saj-
tócézár Rupert Murdoch-ot, Ar-
gentína legnagyobb festômûvé-
szét, Quincella Martint, valamint
a nagy ausztrál festôbarátokat:
Brett Whitelyt és Sir Sidney No-
lant. Személyes ismeretség fûzte a
szerzôt népszerû írókhoz is: a
morcos remete Patrick White-hoz,
a kiugrott pap Morris Westhez.
Sydneyi otthonában vendégül
látta Marcel Marceau-t, életre
szóló kapcsolatot tartott a Fran-

ciaországban élô, magyar szárma-
zású szobrász és festômûvész
Étienne Hajduval.

Zádor professzor tizenkét évig
volt a második legnagyobb auszt-
rál légitársaság, az Ansett tanács-
adója, Sir Peter Abeles és Rupert
Murdock közeli munkatársa és ba-
rátja. Vallja, hogy a repülôszeren-
csétlenségek többségét emberi hi-
bák okozzák, amelyek jórészt ki-
küszöbölhetôk a színvonal, a hu-
mánpolitikai feltételek meghatáro-
zásával. Tapasztalatai érdekes ol-
vasmányt jelenthetnek a szakma-
belieknek is.

Az óhazához mindvégig erôsen
kötôdô, anyanyelvét tökéletesen
megôrzô professzor ma ismét Bu-
dapesten él és így vall memoárkö-
tetérôl: „Magamat is arra nevelem,
hogy a könyvemben csak részben
vázolt megpróbáltatások ellenére
megôrizzem lelkesedésemet, hite-
met a szeretetben, a szerelemben,
a szépségben és a fejlôdésben.

Nyolcvanévesen is.”
Hegedûs Eszter

A Z  É R T Ô L  A Z  Ó C E Á N I G

A m i n ô s é g i  é s  s o k s z í n û  k ö n y v k i a d á s
t á m o g a t á s a  –  h i t e l p r o g r a m m a l
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1997 júliusában David Camp-
bell a Londoni Kereskedelmi
Bankkal közösen létrehozta a
Club XXI Century elnevezésû
könyvklubot Oroszországban.
Mr. Campbellnek nem ez volt az
elsô kezdeményezése ebben az
országban, az ô nevéhez fûzôdik
a Troika nevet viselô könyvkiadó
is, amely fôként szépirodalmi
kiadványokat publikál a nagykö-
zönség számára is elérhetô áron.
Mivel azonban Oroszország ha-
talmas kiterjedésû, nem volt kön-
nyû eljuttatnia kiadványait széles
olvasóréteghez, leginkább az eu-
rópai területen élôk olvasták eze-
ket az igényes kivitelû, tartalmas
könyveket. Campbell úgy gon-
dolta, hogy orosz nyelvû köny-

vekre az ország egész területén
igény van, ezért döntött a klub
alapítása mellett. A siker ôt iga-
zolta, a világ leggyorsabban fej-
lôdô könyvklubja lett az oroszor-
szági, elôzetes elôrejelzések sze-
rint ez év végére a tagok száma
elérheti a 2,5 milliót is. A Club
XXI Century második katalógusa
alapján 2 millió könyvet adtak el.
A klub azonban nem maradhat
Oroszország határain belül, hisz
a tulajdonosok elképzelése sze-
rint a tevékenységi kör Ukrajnára
és a többi volt szovjet tagállamra
is kiterjedne. Az elképzelések sze-
rint a harmadik üzleti év végére 5
millióra növekedhet a klubtagok
száma az orosz nyelvet beszélô
országokban. És, hogy milyen

könyvek iránt érdeklôdnek az ol-
vasók? Leginkább a klasszikusok,
gyermekkönyvek és a bestsellerek
kelendôek a könyvklub igen nagy
kínálatából, amely 150 ezer cí-
met tartalmaz.

Az Egyesült Államok 1998-as
könyveladási statisztikái szerint
az amerikai kiadók jó évet zártak.
A könyvértékesítésbôl befolyt
bevétel 7,9%-os növekedést mu-
tat, így a tavalyi évben 2,35 mil-
liárd dolláros végeredményt
könyvelhettek el. Nem kis részt
vállalt ebbôl az Internetes könyv-
értékesítés, amelynek sikere még
maguknak a kiadóknak is kelle-
mes meglepetést okozott. A szá-
mítógépes könyveladások hatal-
mas növekedése bizonyítja, hogy

a vásárlók is szívesen veszik
igénybe a virtuális könyvpiaco-
kat, legalábbis a Harper Collins
kiadó értékesítési fônöke szerint
ennek köszönhetô a nagy mér-
tékû bevételnövekedés. Mások
szkeptikusak, a Random House
szóvivôje szerint távol van még
az az idô, amikor a világhálón
keresztül több könyvet fognak
vásárolni az olvasók, mint a ha-
gyományos formában. Mindene-
setre az Internet néhány kiadó
pozícióját jelentôs mértékben
megerôsítette, míg mások kicsit
irigykedve tekintenek a riválisok
elômenetelére.

A Bookseller február 26-i számából
szemezgetett: 

Pompor Zoltán.

K ö n y v k l u b  –  2 , 5  m i l l i ó  t a g g a l  . . .

Azt írja az újság...

– 1945 májusában, még épp’ csak
eloszlott a lôporfüst, Szombathe-
lyen születtem. Ott  is jártam isko-
lába, a Nagy Lajos király gimná-
ziumban érettségiztem 1963-ban. A
következô öt évben pedig elvégez-
tem a Berzsenyi Dániel Tanárképzô
Fôiskola népmûvelés–könyvtár sza-
kát. 1972 óta Budapesten élek.

– Hogyan, mikor kezdett nyelveket ta-
nulni?

– Mindig  érdekelt az irodalom, és
az volt a benyomásom, hogy ha az
ember konkrét vagy helyes képet
akar szerezni a világról, ez csak
nyelvtanulással megy. Nem szabad
kiszolgáltatottnak lenni a pillanat-
nyilag létezô fordításoknak. Akkori-
ban persze sok minden nem volt
még lefordítva, vagy ha igen, hát
nagyon célirányosan.

– Ma a három legnagyobb európai
nyelvbôl fordít. Hogy sajátította el
ezeket?

–  Fogtam magam és elôször né-
metül tanultam meg; voltak kap-
csolatok, NDK-beli menyasszony
– kinek nem volt?! –, akivel lehe-
tett levelezni. Az angollal folytat-
tam. Úgy kezdtem angolul ta-
nulni, hogy bementem a Váci ut-
cai antikváriumba, ahol megvet-
tem Beckett Malone meghal címû
könyvét, aztán nekiálltam – szótár,
nyelvtankönyv segítségével – ki-
jegyzetelni. Ez az agyonfirkált kö-
tet (mutatja – Cs.A.) a dokumen-
tuma az angol tanulásomnak.
Ezután következett a 70-es évek
közepén a francia. Tulajdonkép-

pen Flaubert miatt  kezdtem el
franciául tanulni. Ô a modern
próza és a modern világirodalom
megteremtôje. A modernség alapja,
kiindulópontja és próbaköve az a
megszakítottság, hogy egyszerûen
áthelyezte az olvasó tudatába, amit
tudatosan kihagyott a mûvébôl.
Tulajdonképpen neki köszönhe-
tem, hogy nem lettem író...

– Nocsak. Szóval „valami” helyett
kezdôdött ez a, már a mai napig is im-
ponálóan gazdag mûfordítói pálya?

–  Tulajdonképpen elvetélt író-
féle volnék mindmáig, írónak in-
dultam, csakhát a ’70-es években
gyakorta úgy kaptam vissza a zsen-
géimet, hogy még a gemkapocs is
ugyanott volt, ahová én tettem,
látszott, hogy el sem olvasták. Az-
tán arra gondoltam, hogy Becket-
tet talán mégse dobják ki olyan
könnyen, mint ahogy engem ki-
dobtak. Nem árt egy világnagyság
mögé rejtôzni. Az elsô komolyabb
mûfordításom ’82 októberében je-
lent meg, Kéry László a Nagyvilág-
ban Beckett prózakölteményét
(Rosszul látom, rosszul mondom)
hozta az én fordításomban. Ettôl
kezdve tulajdonképpen folyamato-
san jelennek meg a munkáim.

– Azóta fôhivatású mûfordító?
– Akkoriban még idegen nyelvû

levelezôként dolgoztam a Külker-
ben, dokumentátorként a mûszaki
könyvtárban. ’87-ben megjelent a
Beckett-trilógia (Molloy – Malone
meghal – A megnevezhetetlen), akkor
felvettek a Mûvészeti Alapba, és ’88

áprilisától szellemi szabadfoglalko-
zású vagyok. Az is fontos volt, hogy
a  Beckett-levelezés nyomán meg-
hívtak a readingi Beckett Archí-
vumba, ahol az ô dolgait kéziratban
is tudtam tanulmányozni három
hónapig. Utána Soros-ösztöndíjat
kaptam stb., stb. Csak mûfordítás-
sal foglalkozom.

– Munkái sorát szemlélve három iga-
zán nagy név ötlik az ember szemébe: Be-
ckett, Nietzsche és Foucault ...

–  Fantasztikus élmény volt, ami-
kor ’61-ben Beckettnek Az utolsó te-
kercs-ét olvastam a Nagyvilágban
Szenczei László fordításában. Ettôl
kezdve Beckettôl soha nem váltam
meg, mindig számontartottam, utá-
namentem, az angol prózáját pró-
báltam lefordítani.

– Hogyan talált rá Nietzschére?
– Még fôiskolásként azt vettem

észre, hogy rettenetes gyûlölet övezi
ôt, és bármiféle irodalmi vagy filozó-
fiai ambíciótól függetlenül egysze-
rûen kíváncsi voltam, ki ez az em-
ber, akit ennyire kell gyûlölni. El-
kezdtem fordítani, hogy aztán – azt
hiszem – egy életre ne tudjak szaba-
dulni tôle. Foucault úgy került sorra,
hogy ô az elsô számú külföldi és au-
tentikus Nietzsche-tanítvány. Ôrá
igazán alkalmazhatjuk a mondást,
hogy alkotó módon fejlesztette to-
vább a Mestert. Nemcsak szajkó
módjára ismételte és átstilizálta, ha-
nem továbbfejlesztette Nietzschét.
Mivel ô is nagy stílmûvész, elôször
író és csak utána filozófus, tudo-
mánytörténész.

– Ennyi gyakorlattal – úgy „illik” –
legyen az embernek mûfordítói ars poe-
ticája. Mire kell egy mûfordítónak
ügyelnie? 

–  Egész egyszerûen: az ember
csak olyasmit tud lefordítani, amit
el tud olvasni, amit meghall.

–  Ezt úgy kell érteni, hogy nem megbí-
zásból, fölkérésre fordít, hanem csak
azokat, akiket „meghall”...

–  Ha egy mód van rá. De ennek
van egy hátulütôje, szinte auto-
matikusan kizárja, hogy valaha
önállóan is szóhoz jussak íróként.
Én a saját életmû-elgondolásomat
találom meg a mûfordításban. Így
tulajdonképpen minden perccel
távolabb kerülök az esetleges
egyéni kísérletezéstôl. Ez tulaj-
donképpen kudarc...

– Én mégis irigykedve hallgatom, hogy
nincs rákényszerítve bérfordításra...

– Néha azért bérmunkát is kell
vállalni.

–  Nyilván jó, hogy azt csinálja, amit
szeret, de érzi-e e szakma, e hivatás meg-
becsültségét?

– Egyfolytában Európát emleget-
jük, de ahhoz, hogy tényleg oda jut-
hassunk mindenféle tekintetben, is-
mernünk kell az európai gondolko-
dás fô vonulatait. Szerintem ott kel-
lene kezdôdnie a mûfordítás meg-
becsülésének, hogy megnézzük, ki
mit választ ki az európai kultúr-
kincsbôl. Ki mennyire tudja a mara-
dandó értékeket kihüvelyezni az
irodalom-és filozófiatörténetbôl.
Talán ez a legfontosabb kérdés.

Cs. A.

Világnagyságok árnyékában
Beszélgetés  Romhányi  Török Gáborral
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A kortárs világirodalom értékes mûvei,
nagyszerû olvasmányok szép kivitelû kö-
tetekben!

A lélek tájképei – Hat belga szimbolista költô
(fordította és tanulmányokkal ellátta:
Lackfi János) 252 old., színes, fóliázott
kartonkötésben, ára: 590 Ft

Barnard, Benno: Lyukas világ (kortárs
holland regény, fordította Gera Judit)
268 old., színes, fóliázott kartonkö-
tésben, ára: 790 Ft

Boulanger, Daniel: Veszélyes szívesség (fran-
cia novellák fiatal fordítók fordításában)
15 szerzôi ív, színes, fóliázott kartonkö-
tésben, B/6-os form., 690 Ft

Ernaux, Annie: Árulás (két francia kisre-
gény, Szávai János tanulmányával és for-
dításában), 180 old., színes, fóliázott kar-
tonkötésben, ára: 540 Ft

Gevers, Marie: Guldentop (regény – fordí-
totta Bárdos Miklós) színes, fóliázott kar-
tonkötésben, 146 old., ára: 420 Ft

Goffette, Guy: Vízhalász (a francia
nyelvû belga költô verseit Tóth Krisz-
tina, Imreh András és Lackfi János for-
dította) 144 old., színes, fóliázott kar-
tonkötésben, ára: 420 Ft

Lindgren, Torgny: Dongóméz (regény,
fordította Jávorszky Béla) 188 old, színes,
fóliázott kartonkötésben, füllel, 

ára: 490 Ft
Lindgren, Torgny: Az ötujjú krumpli (el-

beszélések, Jávorszky Béla fordításá-
ban) 178 old, színes, fóliázott karton-
kötésben, ára: 620 Ft

Namur, Ives: Hét kapu könyve (versek, fran-

ciából fordította Lackfi János és Timár
György), 110 old., B/6 formátum, színes,
fóliázott kartonborítóban,

ára: 570 Ft
Paasilinna, Arto: Az üvöltô molnár (regény

– finnbôl fordította Jávorszky Béla) 186
old., A/5 formátum, kartonkötésben, szí-
nes, fóliázott enveloppal, 730 Ft

Tunström, Göran: A pusztai levél (regény,
Jávorszky Béla fordításában), 175 old,
színes, fóliázott kartonkötésben, A/5
formátum, 780 Ft

Tunström, Göran: A tolvaj (regény –
fordította Jávorszky Béla), 390 old.,
A/5-ös formátum, színes, fóliázott
kartonkötésben, 730 Ft

A sorozatban eddig megjelent kötetek

teljes ára: 7370 Ft. A teljes sorozat

megvásárlóinak 5000 Ft-os kedvezmé-

nyes árat ajánlunk!

Elôkészületben:

Maeterlinck, Maurice drámái (fordította
Bárdos Miklós és Lackfi János) kb. 250
old., B/6-os formátum., színes, fóliázott
kartonkötésben

Ha érdekli, merre tart ma a világ irodalma, ol-
vassa a Magyar Napló Könyveket!

Akciós köteteink:

Bosquet, Alain: Századvégi szonettek (versek
– francia eredetibôl fordította Tóth Krisz-
tina és Somlyó György) 80 old., színes, fó-
liázott, ragasztott kartonkötésben, F/5
formátumban, 200 Ft

Szanjútei Encsó: Kísértetlámpás (japán re-
gény – fordította Bratka László) 190 old.,
színes, fóliázott, ragasztott kartonkötés-
ben, F/5 formátumban,

ára: 350 Ft

VÁRKONYI NÁNDOR

ÉLETMÛVÉNEK KIADÁSA

A SZÉPHALOM

KÖNYVMÛHELYNÉL

Várkonyi Nándor: Az ötödik ember, I–III. –
a Sziriat oszlopai szerzôjének hatalmas
léptékû világszemléje eszmetörténeti mû,
ami arra keresi a választ, hogy mi okozza
a modern kor válságjelenségeit. Összesen
1506 old., B/5-ös formátum, cérnafûzött
keménytáblás, egész vászonkötésben, szí-
nes, fóliázott enveloppal,

ára: 6400 Ft
Várkonyi Nándor: Varázstudomány, I. (a

kultúrtörténeti mû elsô kötete) kb. 520
old., A/4 formátum, cérnafûzött, ke-
ménytáblás, egész vászonkötésben, színes,
fóliázott enveloppal, névmutatóval,
ára: 2900 Ft
A monumentális mûben Várkonyi Nándor
egy ma is végletesen ellentmondásos megítélésû
területet térképez fel a kezdetektôl napjainkig.
Kelet és Nyugat kultúráit bejárva: nevezetesen
a szellemi jelenségek feltáratlan, mert törvény-
szerûen nem ismétlôdô, így kísérletekkel nem
reprodukálható, de tényszerûen is, számolatlan
és folyamatos emberi tapasztalat által megerô-
sítetten létezô körét.
A II. kötet kiadására 1999-ben kerül sor.

TOVÁBBI KIEMELKEDÔ

KÖNYVAJÁNLATUNK

Jókai Anna: Ne féljetek – új regény az élet-
mûsorozatban, melynek hôsei az örege-
dés és a halál gondolatával viaskodnak.
A fontos önismereti regény története
1978–97 között játszódik és tanácstalan
korunk nagy kérdéseivel foglalkozik.
B/4-es formátum 342 old., ragasztott
kartonkötésben enveloppal, ára 1500 Ft,
cérnafûzött, keménytáblás, fóliázott 
kötésben ára: 1800 Ft

Krasznahorkai László: Sátántangó – a
nagysikerû regény 2. kiadása, 320 old.,
A/5-ös formátum, színes, fóliázott karton
kötésben 590 Ft,  fóliázott, keménytáblás
kötésben ára: 700 Ft

A magyar irodalom évkönyve, 1997. (Szer-
keszti Buda Attila.) Mindenki és min-
den megtalálható a kötetben, aki és ami
az elmúlt év magyar irodalmában fontos
volt. 360 old., színes, fóliázott karton-
kötésben, A/5-ös form., ára: 980 Ft

Egyes köteteink a kiadóban – hétköz-
napokon 10–16 óra közt –
20% árkedvezménnyel

megvásárolhatók!

A kiadónknál írásban megrendelt könyveket
bolti áron címére küldjük – ingyenes cso-
magolással és ingyenes postai utánvéttel!
Nagykereskedôket is kiszolgálunk mege-

gyezés szerinti árréssel!

Széphalom Könyvmûhely – Magyar Napló Könyvek

A  S z é p h a l o m  K ö n y v m û h e l y  c í m e :
B u d a p e s t ,  V á r o s l i g e t i  f a s o r  3 8 .  1 0 6 8 ,  T e l . / f a x :  3 5 1 - 0 5 9 3

AZ EURÓPA KÖNYVKIADÓ ÚJDONSÁGAI

Az Európa Könyvkiadó kiadványainak legteljesebb választékát kínálja az Európa könyvesbolt (1082 Budapest, József krt. 18.

Telefon: 334-21-12). A terjesztôket, viszonteladókat az Európa Raktárház várja (1134 Budapest, Váci út 19. Telefon: 320-9455).

JANET FRAME

Éjjel, ha ba-
goly huhog
Az új-zélandi
írónô regénye
egy – anyagiak-
ban és a sors
csapásai okán is
– szegény csa-
lád története,
három testvér
életútjának köl-
tôi szépségû,
megrázó és
megtisztító erejû leírása.
Ára: 980 Ft

GÖRGEY GÁBOR

Adria szirénje
Görgey Gábor ötkötetes regényciklusá-
nak befejezô kötetében a fôhôs, immár
az öregkor küszöbén lévô Topporczy
Ádám a rendszerváltás utáni Magyaror-
szágon próbálja elhelyezni életét, önma-
gát, a túlzsúfolt múltat a kegyetlenül tü-
lekedô új világban.
Ára: 1200 Ft
A könyv bemutatója március 26-án, pén-
teken 17 órakor lesz a Madách Kamara
Színházban (Bp. VII., Madách I. tér 6.)

SALMAN RUSHDIE

Kelet, nyugat
A világhírû angol író 1996-ban magyarul
már megjelent, három ciklusra osztott
kötete kilenc elbeszélést tartalmaz.
Ára: 950 Ft

A NÉMA LEVENTE

Öt magyar dráma
A tárgyi és életrajzi
jegyzetekkel ellátott
kötet olyan XX. szá-
zadi színmûveket tar-
talmaz (Bródy Sán-
dor: A tanítónô –
Heltai Jenô: A néma
levente – Molnár Fe-
renc: Játék a kastély-

ban – Füst Milán: Boldogtalanok – Ta-
mási Áron: Énekes madár), amelyek a
középiskolai oktatásban kötelezô vagy
ajánlott olvasmányként szerepelnek.
Ára: 650 Ft

MICHAEL WALSH

Múlik az idô
(Casablanca)
Az amerikai író könyve a Casablanca
címû film regényfolytatása.
Ára: 980 Ft

CHRISTIAN JACQ

A Tutanhamon-
ügy
II. Ramszesz
mellett talán a
legismertebb fá-
raó a fiatalon
elhunyt Tutan-
hamon, akinek
csodálatos
aranykincsekkel
teli sírját kalan-
dos körülmé-

nyek között találta meg és tárta fel
Howard Carter angol régész. A ná-
lunk is nagy sikert aratott ötkötetes
Ramszesz-sorozat szerzôje a híres fá-
raósír feltárásának legendás történetét
írta meg fordulatokban bôvelkedô, iz-
galmas regényében.
Ára: 1600 Ft

STEPHEN LAWHEAD

Albion Dala 3. kötet
A Végtelen Fonat

A fantasy-trilógia harmadik részében,
mely Az Édenkert Háborújával kezdôdött,
s Az Ezüst Kézben folytatódott, beteljese-
dik a Banfáith jóslata – s a mitikus kelta
világban játszódó történet a végére ér.
Ára: 980 Ft

STEPHEN KING

Puszta földek
A Setét Torony címû fantasy-regény
harmadik kötete.
Ára: 1200 Ft

PATRICIA CORNWELL

Fekete halál
Scarpetta doktornô, a
már világhírû patoló-
gus újabb, hajme-
resztô bûnesetet gön-
gyölít fel...
Ára: 980 Ft

BORBÁS MÁRIA

A bûnbak bégetése
avagy gyöngyszemek
a papírkosárból
Annak a bizonyos FÜZET-nek a könyv-
változata, amelybe évtizedekig gyûjtöget-
ték a kiadó
szerkesztôi
a fordítások
szövegében
lelt szebb-
nél szebb
gyöngysze-
meket.
Például
ilyesmit: A
bûnbak bé-
getése árad
munkáiból.
Ára:
1100 Ft
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– Ha nem Ön volna Kornis Mihály,
érdekelnék-e a Kornis Mihály nevû
író mûvei?

– Én nem Kornis Mihály va-
gyok, legalább a magam számára
(mint ahogy remélem, Ön sem
azonosul az emberek magáról al-
kotott képével), következéskép-
pen „a Kornis Mihály nevû író
mûvei” határozottan érdekelnek
– amíg el nem készülnek. Azután
már nem, hiszen valamennyit kí-
vülrôl tudom, nekem diktálta so-
ronként, szavanként: úgy hat rám
mind, mint egy-egy milliószor
hallott zenedarab, ami a fülembe
ült, de már nagyon szeretném
nem dúdolni, hanem elfelejteni
végre. Kornis ezerszer többet tud
nálam, összehasonlíthatatlanul
bonyolultabb fickó, mint én va-
gyok. Szeretnék ô lenni egyszer.
Talán, ha meghalok!

– Pályája elején, a Végre élsz címû
kötet novelláiban, a Hallelúja címû
drámában frenetikus humorral ábrá-
zolta a pártállami idôk fejtetôre állt vi-
lágát. Írásai J. Skovercky megállapítá-
sát juttatták eszembe: „A történelem
alkímiája mindent komédiává alakít.
Még a karnevált is.” Újabb mûveiben
a humor mintha háttérbe szorult
volna... Miért ez a hangváltás?

– Nem tudok akkorákat kacagni
a szerencsétlenségen, mint fiata-
lon, mert ez már az én szeren-

csétlenségem, és nem a szüleimé:
az úgynevezett történelemnek,
amelyet helyesebb volna irányta-
lan gaztettnek nevezni, ma már
nem ifjú, többé-kevésbé kívülálló
nézôje, hanem elszenvedôje va-
gyok: alanya és balekja. Halódó
világban voltam fiatal, amelynek
tragikomikus jellege abból adó-
dott, hogy jövônek hazudta ma-
gát, holott aggastyáni múlt volt,
ma pedig egy életerôvel teli,
energikusan gonosz világban kell
megöregednem. Olyan ez,
mintha a fiamról kiderülne, hogy
nem Hamlet, akinek hittem, csak
egy kasszafúró.

– Napkönyv címû regényének vi-
lága olyan tágas, hogy akármennyi
folytatását el tudnánk képzelni. Az
Élet és Irodalomban közölt 1998-as
prózái esetleg ezt a folytatást jelen-
tik?

– Igen, ezeknek egy része beke-
rült abba a szövegbe, amelyet
most – és már évek óta – írok, és
a Napkönyv folytatásának képze-
lek. Lassan haladok. Nem azért,
mert nem tudom, hogy mit aka-
rok, hanem mert megrettent a
téma nagysága. Az életszerelem
élményét óhajtom megírni, leg-
korábbi emlékeimtôl kezdve a ka-
masz-, és ifjúkori lázakon át a
máig. A szent és a profán dolgok-
ról egy hangon szólni: nem kön-

nyû. Ezt a munkát semmi esetre
sem akarom elkapkodni. Vagy
olyanná tudom formálni a köny-
vet, amilyennek lennie kell, vagy
ki sem adom a kezembôl.

– Utóbbi idôben mintha a régi idôk
„királydrámáihoz” hasonló ciklusba
kezdett volna: Kádár után Kádárné
alakja ihlette írásra. Készül sorra
venni az elôzô negyven év „trónvi-
szályainak” többi szereplôjét is? Ne-
tán írni fog egy Aczél György mono-
lógot is?

– Eszem ágában sincs. Kádár
és feleségének alakja sem politi-
kai szempontból érdekel, ha-
nem ha furcsán hangzik is,
misztikus aspektusból. Kádár-
nak már a neve is sokat mondó.
Ô volt „a káder” prototípusa: az
egyes József Attila-költemé-
nyekben megszólítani vágyott
proligyerek, akibôl mégis örök
idôkre legendás munkásáruló
lett, ugyanakkor a ’80-as évek
végén ô volt az egyetlen vezetô
kommunista a szovjet blokk-
ban, aki agóniájában – mely a
magyar szocializmus végnapjai-
val idôben kísértetiesen egy-
beesett – úgy érezte, hogy vala-
miféle magyarázattal tartozik a
mának egyes történelmi dönté-
seit illetôen. Kádár és Kádárné
az igazi és az egyedül hiteles
„Szabó család”.

– Tudjuk – többen nyugtázták is –,
hogy Ön remek elôadója saját mûvei-
nek. Némelyikkel fel is lépett és komoly
sikert aratott. Nem tervezi-e, hogy lét-
rehozza az Önhöz hasonló írók bemu-
tató színházát, ahol a közönséggel
közvetlen kapcsolatba kerülhet?

– Több éve létrehoztam a Ka-
tona József Színház Kamarájá-
ban: Az író színháza címmel. Va-
lamennyi írói felolvasást hangsza-
lagra is veszi a színház. Egyebek
közt Petri, Tandori, Kertész Imre,
Esterházy, Parti Nagy és mások,
köztük jómagam több fômûvet,
drámáját, regényét ôrzi a Kato-
na–Petôfi Irodalmi Múzeum kö-
zös Hangarchívuma, természete-
sen mindet a szerzô elôadásában.

– Lesz-e, mikor lesz és mi lesz a leg-
közelebb olvasható vagy megnézhetô
Kornis Mihály-mû?

– Az 1999-es Könyvhétre jele-
nik meg Összegyûjtött drámáim
kötete a Magvetô Kiadónál.
Benne a Kádár-monológgal és
Kádárné balladájával, a Ro-
wohlt Kiadó a frankfurti könyv-
vásárra hozza ki a Napkönyv
német fordítását (fordítója a ki-
tûnô svájci írónô: Christina Vi-
ragh) továbbá még az idén átira-
tomban mutatja be a Pesti Szín-
ház Brecht Kispolgárnász-át, a
Vígszínház pedig Shakespeare:
Sok hûhó semmiért-jét.

Lehet-e könyvnek köze a filmhez
egyáltalán? Lehet. A posztmoder-
nek szerint a könyben szöveg van,
a vásznon és a képernyôn meg kép-
sorok. Én nem osztom ezt a néze-
tet. A könyvben sok minden lehet,
többek között szépirodalom is.
Számomra a szépirodalom vagy
költészet, vagy, ha próza, akkor epi-
ka. Az epika pedig mese. Történet.
Ha nagyon korszerû akarok lenni
(nem akarok), akkor narráció.

A jó film számomra ugyancsak
történet, mese. Szól valamirôl sôt,
szerencsés esetben mond is vala-
mit. Ilyenkor gyanakszom, hogy
mûvészettel állok szemben. Ezért a
jó filmnek – szerintem – jó történet
az alapja, vagyis filmes szempont-
ból: jó forgatókönyv.

Február elején volt a Magyar
Filmszemle, melyen a zsûri botrá-
nyos módon nem adta ki a fôdíjat.
A zsûrinek volt egy prekoncepciója,
egy látomása arról, hogy szerinte

milyen kell legyen egy fôdíjas film.
Ezen lehet vitatkozni. Én azt mon-
dom, az ilyen prekoncepció min-
dig szubjektív: neked ez a jó film,

nekem az, mert a mûvészetnek
nincs mértékegysége. Nem mond-
hatom, hogy Shakespeare 98 pon-
tot ér, Goethe 95-öt, Dosztojevszkij
93-at, Tolsztoj csak 90-et. Azt sem,
hogy Fellinit 96-ra becsülöm, vi-
szont Steve Spielberg csak 95-öt ér,
Coppola, mondjuk 89-et és akkor
ehhez kell mérni Enyedi Ildikót. Ez
nyilvánvaló hülyeség. A magyar
filmmûvész és producer társadalom

azért tiltakozott a zsûri döntése el-
len, mert szerintük ez rossz reklám:
degradálja a világ szemében a ma-
gyar filmet. Vagyis a díj végered-

ményben nem is értéktétel, hanem
reklám.

Ebben van valami. Minden díj-
kiosztás mögött a Magyar Film-
szemlétôl az Oscar- vagy akár a No-
bel-díjig politika van. Vagy üzletpo-
litika, vagy mûvészetpolitika (aze-
lôtt ezt ideológiának nevezték),
vagy nemzetpolitika, vagy más. De
sohasem esztétika, mert, mint tud-
juk, az esztétikumnak nincsen mér-

tékegysége. Se kilóra, se méterre, se
literre, sem amperre, voltra stb-re
nem lehet átszámítani.

A Magyar Könyvhét a magyar
könyvkiadás nagy seregszemléje, de
szerencsére nem oszt díjakat. A ma-
gyar filmmûvészek és producerek,
amikor olyan nagyon haragszanak
a  szemle zsûrijére, csak azt felejtik
el, hogy a külföldi forgalmazókat
nem egy kormánykoalíció jelölte
ki: azok üzletemberek. Megnézik a
filmet, akár díjazott, akár nem, és
megsaccolják, hányan nézik meg
azt a moziban, milyen nézettségre
számíthat a televízióban.

Ezt úgy nevezik, ha tetszik a
mûvészeknek, ha nem, hogy
piacgazdaság. A külföldi forgal-
mazó föl sem teszi azt a kérdést,
hogy történetet lát-e vagy poszt-
modern képsorokat. Csak az van
abban a sötét fejében, hogy a
nézô bepalizható-e a szóbanfor-
gó mûalkotásra vagy sem.

ÍRÓFAGGATÓ
„– Egy árva sorát sem olvastam! – kiáltott fel idegesen a látogató.
– Akkor honnét tudja, hogy nem tetszik, amit írtam?
– Ugyan, hát nem elég az, amit a többiektôl olvastam? – legyintett a

jövevény. – Egyébként, tudja mit? Elhiszem becsületszavára. Mondja
meg maga: jók a versei?”                         (Bulgakov: A Mester és Margarita)

Nádra Valéria Kornis Mihálytm e g k é r d e z t e

Kertész Ákos

Könyv és  f i lm
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(1021 Budapest, Margit krt. 7.
Telefon/fax: 212-5191)

ajánlata

HÚSVÉT ELÔTT...
CSAK NÁLUNK!

Gyimesi hímes tojások

(Összeállította Antalné Tankó Mária)

Az Erdélyi Múzeum Egyesület kiadása

Erdély egyik legkülönlegesebb tájegysége a

Gyimes völgye, ahol a napi díszítô mûvészek

mai napig megôrizték mintáik archaikus vo-

násait. Innen származik a kötetben köz-

readott több mint 200 húsvéti hímestojás

minta.

A minták eredeti nagyságúak, többségük szí-

nes reprodukció.

A kötet ára fûzve 600 Ft

A                               Kiadó ajánlata

Új témakörökkel bôvül a játékos kedvû fiatalok számára népszerû so-
rozatunk:

Ára: 600 Ft/füzet

Ûrkutatás Klasszikus zene Sport

Egymilliónál is több kötet jutott el ol-
vasóinkhoz a sikeres

Mi Micsoda könyvsorozatban.
Legújabb kiadványunkat

Hildegard Elsner:

A vikingek

címû kötetet márciustól megtalálja a
könyvesboltokban. Ára: 1490 Ft

Tessloff és Babilon Kiadó
1075 Budapest, Károly krt. 3/a.

Tel.: 322-3871

Szakkönyváruházak
Iskolacentrum

1051 Budapest
Október 6. u. 9.
Tel.: 332-5595
Fax: 311-1876

Mediprint Könyvesbolt

1053 Budapest
Múzem krt. 17.
Tel./fax: 317-4948

Mûszaki Könyváruház

1061 Budapest
Liszt F. tér 9.
Tel.: 342-0353
fax: 342-1317
Hermész-díjjal kitüntetve

Technika Könyvesbolt

1114 Budapest
Bartók B. út 15.
Tel./fax: 466-7008

Antikvárium
Központi Antikvárium

1053 Budapest
Múzeum krt. 13–15.
Tel.: 317-3781
Fax: 266-1970

Magvetô hálózat
1088 Budapest
Rákóczi út 27/b.
Tel./fax: 338-2739

3300 Eger, Bajcsy-Zs. u. 2.
Tel./fax: 36-312-039

9021 Gyôr, Arany J. u. 3.
Tel./fax: 96-319-760

2000 Szentendre, Fô tér 5.
Tel./fax: 26-311-245
Hermész-díjjal kitüntetve

Minden ami zene
Kodály Zoltán

Zenemûbolt,

Antikvárium és

Hangszerbolt

1053 Budapest, Múzeum krt. 21.
Tel./fax: 317-3347

Rózsavölgyi Zenemûbolt

1052 Budapest
Szervita tér 5.
Tel.: 318-3312
Fax: 318-3500
Hermész-díjjal kitüntetve

FÓKUSZ
KÖNYVÁRUHÁZAK

1072 Budapest
Rákóczi út 14.
Tel.: 268-1103
Fax: 267-9769
Hermész-díjjal kitüntetve

3530 Miskolc
Széchenyi u. 7.
Tel./fax: 46-348-496

4026 Debrecen
Hunyadi u. 8–10.
Tel.: 52-322-237
Fax: 52-416-091

7621 Pécs, Jókai u. 25.
Tel.: 72-312-835
Fax: 72-314-988
Hermész-díjjal kitüntetve

6720 Szeged, Tisza L. krt. 34.
Tel./fax: 62-420-624
Hermész-díjjal kitüntetve

A legnagyobb választékú hálózat
LÍRA ÉS LANT RT.

Vásárlás  az  Interneten!
http:/www.lang.hu/l i ra

* * * * * * * * * * * * * * * *
Különleges ajánlat!

Markó Könyvszalon
1055 Budapest, Balassi Bálint u. 7.

Tel.: 302-6363, fax: 302-5008

A CUSTOS-ZÖLD KÖNYVESBOLT
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Minden könyv egy helyen!

TANKÖNYVCENTRUM
a Kódex Könyváruházban

Budapest V., Honvéd u. 5.  (A Parlamenttôl egy percre.)
Telefon: 332-7357

Az általános és középiskolai tankönyvek közel teljes 

választékával várjuk kedves vásárlóinkat.

Minden könyvet egy helyrôl!

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

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

„Mindenfélét, de nem mindent”

Elôzetes telefonos egyeztetés alapján 
díjtalan kiszállás, szállítás.

Libri sikerlista
1999. február 12 – 28.

A Libri üzlethálózatban regisztrált vásárlások 
számítógépes összesítése alapján

4. Atkinson, Rita L. –
Atkinson, Richard C.:

Pszichológia

Osiris Kiadó

5. Bagyinszki Zoltán:
Kastélyok a történelmi

Magyarországról

Publi-City Kiadó

6. Horváth Hilda:
Régvolt magyar kasté-

lyok

Athaeneum Kft.

7. Bálint Ágnes:
Mazsola

Gótfalvai és Társa Kiadó

8. Larousse memo

Akadémiai Kiadó

9. Mi az a szerelem?

Palatinus-könyvek

10. Drosnin, Michael:
A Biblia kódja

Vince Kiadó

11. Magyar Nagylexikon

7. kötet

Magyar Nagylexikon Rt.

12. Durrell, Gerald:
Fogjál nekem

kolóbuszt!

Európa Könyvkiadó

13. Vargas Llosa, Mario:
Szeretem a mostohámat

Európa Könyvkiadó

14. Fenwick, Elizabeth:
Kismamák nagykönyve

Magyar Könyvklub

15. Kundera, Milan:
Tréfa

Európa Könyvkiadó

1166..  Too, Lillian:
Teljes képes Feng Shui

útmutató

Édesvíz Kiadó

17. Filliozat, Isabelle:
A szív intelligenciája

Fiesta Kiadó

18. Dohár Péter:
Kis angol nyelvtan

Ring 6. Kiadó

19. Szeretni tehozzád

szegôdtem

Sziget Kiadó

Kiss Gábor (fôszerk.):
Magyar szókincstár

Tinta Kiadó

Heller Ágnes:
Biciklizô majom

Múlt és Jövô Kiadó

Garcia Marquez, Gabriel:
A tábornok útvesztôje
Magvetô Könyvkiadó

1.
2.
3.

Immanuel Kant 1770–1796
között logikát és metafizikát ta-
nított a königsbergi egyete-
men. Ezt a mûvét azonban
nem a tanulóknak, hanem a ta-
nároknak ajánlotta, tôlük várva
el, hogy téziseit tudománnyá
rendszerezzék. Kant két évvel
korábban jelentette meg élete
fômûvét, a Tiszta ész kritikájá-t.
Az 1783-ban kiadott Prolegome-
na jó alkalmat nyújtott elméle-
tei kiegészítésére, magyarázatá-
ra. Egyben itt reflektált pálya-
társai ellenvéleményére is. Ez a
késztetés magyarázza, hogy fej-
tegetéseiben élesen elhatárolja
a kritikai filozófia transzcen-
dentális idealizmusát minden
hagyományos idealizmustól. A
tanulmányt négy fô kérdés
megválaszolására építi:
1.Miként lehetséges tiszta ma-

tematika?
2.Miként lehetséges tiszta ter-

mészettudomány?

3.Miként lehetséges egyálta-
lán metafizika?

4.Miként lehetséges metafi-
zika mint tudomány?

„Az a szándékom – írta Kant
–, hogy mindazokat, akik úgy
gondolják, érdemes metafizi-
kával foglalkozniuk, meggyôz-
zem: elkerülhetetlenül szüksé-
ges, hogy munkájukat egy
idôre megszakítsák, mindent,
ami eddig történt meg nem
történtnek tekintsenek és mie-
lôtt továbbhaladnának, felte-
gyék a kérdést: lehetséges-e
metafizika egyáltalán?

Aki e tervet, melyet prolego-
menaként minden leendô me-
tafizika elé bocsátok, ismét
csak homályosnak találja, az
gondolja meg, hogy nem
szükséges mindenkinek meta-
fizikával foglalkoznia.”

v.t.a.
Atlantisz 1999. 175 oldal
Ára: 1295 Ft

Immanuel Kant:
Prolegomena minden leendô

metafizikához amely tudományként
léphet majd fel
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Markó László:

John M. Roberts könyvei több
szempontból is kuriózumnak
számítanak. A szerzô tudós pro-
fesszor, aki olyan átfogó ismere-
tekkel rendelkezik, ami szokat-
lan ezen a pályán. A történészek,
csakúgy mint más tudomány-
ágak mûvelôi, szakosodnak. Ki-
sebb-nagyobb korszak, idôinter-
vallum kerül az érdeklôdésük és
kutatásuk homlokterébe. Itt
azonban az egész emberiség tör-
ténelme kerül bemutatásra
egyenletes gondossággal, precizi-
tással. A sorozatok, amelyeket
nem egy szerzô ír vagy állít
össze, többnyire nem egysége-
sek. Óhatatlanul adódnak kü-
lönbségek, amirôl esetünkben
nincs szó, valamennyi kötetet,
valamennyi történelmi idôsza-
kot ugyanazzal az egységes
szemlélettel mutat be a szerzô.
Persze ennek is lehet buktatója,
hiszen ki ne lenne elfogult vala-
melyik korral, egyik állhat hozzá
közelebb, másikkal szemben le-
hetnek ellenérzései. John M. Ro-
berts azonban töretlenül kitart a
kitûzött cél mellett, ô az emberi-
ség történelmét akarja bemu-
tatni, a fejlôdésvonalát megraj-
zolni, mentesen minden kritikai
éltôl. Hittel, optimizmussal kö-
zelíti a témát, vallja, hogy az em-
ber által teremtett kultúra érté-
két képvisel, ami a kutatásának
tárgya, hogy ezt mi befolyásolta,
mi alakította, formálta. A szerzô
érdekfeszítôen mesél, miközben
nem feledkezik meg arról sem,
hogy ragaszkodjon a tényekhez.
Ez a könyv nem fikció, nem a
történelem iránt érdeklôdô szé-
píró alkotása. Ez igazi történe-
lemkönyv.

Aki figyelmesen belelapoz a
most megjelent elsô kötetbe,
meglepve tapasztalja, hogy el-
vétve találkozni évszámokkl, s az
uralkodók sem uralják a fejezete-
ket, a könyv hôsei nem a véres
csaták hôsei. A könyv szakít a ha-
gyományos történelemírással, és
egy úgynevezett mesélô formát,

szubjektív összefoglalást választ.
Emberközelivé hozza a régmúl-
tat. A hangsúly sokkal inkább a
hétköznapokra tevôdik át, azokra
a momentumokra, cselekede-
tekre, kisebb és nagyobb lépé-
sekre, amelyek meghatározói az
emberiség fejlôdésének, alakulásá-
nak. A munka, a vallás, a kultúra,
a hétköznapok, a mindennapok
szemtanúi lehetünk. Olykor azt
érezzük, mintha mi is részesei
lennénk a régmúltnak.

Az olvasó átfogó mûveltséget
szerez, s még akkor is érthetô, kö-
vethetô, ha elôzetesen nem ren-
delkezik ide illô tanulmányokkal.
De azok is érdeklôdve forgatják,
akik olvastak hasonló témájú
könyveket, mert más a megvilágí-
tás, más a szemlélet és ennek kö-
vetkeztében más információkat
tartalmaz a kötet. A sorozat célkö-
zönsége ilyetén módon a lehetô
legszélesebb. Átfogó, alapos isme-
retekkel szolgálhat az iskolások-
nak, akiket gyakorta az évszámok
sokasága, a kronológiai felsorolá-
sok, az adatok száraz halmaza
riaszt el a történelem tanulásától.
Minden bizonnyal lesznek, akik
úgy találják, sok minden kimaradt
a kötetekbôl. Való igaz, de azt
majd egy másik könyvben lehet
elolvasni.

A sorozat szerkesztése élvezetes
munkának bizonyult és bizonyul,
mert folyamatosan dolgozunk a
további köteteken. Pillanatnyilag
az esô négy kötet készült el. Rit-
kán találkozni ilyen precíz, szin-
ten hibátlan alkotással. Üde szín-
foltnak bizonyult a könyvvel való
munka, s remélem, ahogy az én
szemléletemen is változtatott, ta-
lán másokén is. Nálunk a történe-
lemoktatásban a német vonal az
uralkodó, a száraz adatok hal-
maza, a szikár tények ismertetése.
A könnyedebb, érdekesebb, de
nem felszínes történelemszemlé-
let pedig idegennek bizonyult. A
könnyebb megértést, az élvezete-
sebb szellemi kalandozást a ren-
geteg fotó, illusztráció, térkép-
anyag teszi még érdekesebbé.

Imponáló a könyv terjedelme

is. Aki kézbe veszi, nem retten
meg attól, hogy soha nem ér a
végére. Ezeknek a könyveknek a
kiolvasására nem kell heteket
szánni, persze, aki kedvet kap, az
minden bizonnyal nem elégszik
meg majd az olvasatokkal, s be-
veszi magát valamelyik könyv-
tárba, s alaposabban utána néz-
het egy-egy kornak. Nekik ez a
könyv jó alapnak bizonyulhat,
amire lehet építkezni.

A kiadó a sorozatról:

Roberts egykötetes világtörténe-
lem-könyve 1976 óta többször
megjelent felfrissített, javított
kiadásban, nagy sikert aratva a
nyolcvanas években, és az érdek-
lôdés nem lanyhult az évezred
utolsó dekádjában sem. A töret-
len népszerûség arra ösztönözte
a szerzôt és számos nagy európai
kiadót, hogy a vastag kötetet tíz
részre felbontva, újraszerkesztve,
aktualizálva és színes illusztrá-
ciós anyaggal gazdagítva az ez-
redfordulóig megjelentesse. A
Könyvklub is bekapcsolódott a
nemzetközi vállalkozásba, ami
azt jelenti, hogy több országban,
több nyelven  egyszerre folynak
az elôkészületek. Vagyis nagyjá-
ból egy idôben jelennek meg a
sorozat egyes darabjai angolul,
németül, olaszul, lengyelül, cse-
hül és magyarul. Mindez sok iz-
galommal jár, hiszen végsô so-
ron vadonatúj kiadványon dol-
gozunk, nincs elôttünk eredeti
példány, menet közben gyako-
riak a változtatások, az illusztrá-
ciós anyag egészen új, ugyanis az
eredetiben alig volt színes kép.
Viszont egy olyan történelmi ér-
telmezésnek lehetünk részesei,
amely nem politikai rendszerek-
tôl, államberendezkedési for-
máktól befolyásolt, hanem egy
egységes európai szemléletet
képvisel. A sorozat magyar szer-
kesztôje és munkatársai most
foghatták kezükbe a kész köny-
vet, munkájuk eredményét,
amely – álszerénység lenne eltit-
kolni – kárpótol a fáradságért és
a nehézségekért. A legkorsze-
rûbb nyomdatechnikával készült
kötet érdekes, nem elcsépelt il-
lusztrációi színvonalasak, a fény-
képek minôsége a National Geo-
graphy fotóira emlékezteti az
embert. Egy szép és jó ismeret-
terjesztô sorozat elsô darabja,
ilyen lesz a többi kilenc is. 

Gerô András történész

a sorozatról:

A világ történetét tartja kezében az
olvasó. De ebben a történetben
nem a jól ismert történelmi évszá-
mok, dicstelen történelmi szemé-
lyiségek és dicsô hadjáratok hal-
mozódnak egymásra idôbeli sor-
rendben. Ez a történet az emberrôl
szól. A tudásra ébredô, emberi sze-
mélyiségvonásokhoz jutó homo
sapiensrôl. Az emberrôl, aki a civi-
lizáció hajnalán elkezdte tudato-
san használni és átalakítani a kör-
nyezetét: tárgyakat formált anya-
gokból, egyházakat hozott létre fé-
lelmekbôl és vágyakból, szövetsé-
geseket vagy éppen ellenségeket
szerzett a többi ember közül, és is-
mertté tette az ismeretlent. S
mindezzel kultúrát alkotott. A ter-
mészet nyers szövedékeibôl létre-
hozta az emberi kultúra szövetét.
J. M. Roberts mûve ennek több
évezredes történetét meséli el. Me-
séje sok különálló, egymással
mégis szorosan összefüggô epizód-
ból áll, hiszen az egymástól távoli
történelmi terek és korok mind-
mind létrehozták a maguk kultúrá-
ját. Az ókori ázsiai államokat, Me-
zopotámiát, Indiát és Kínát az em-
beri kultúra bölcsôiként tisztelik,
hiszen elôször itt jöttek létre azok
a szervezett életkeretek, amelyek a
késôbbi korok civilizáció mérték-
egységeiként szolgáltak. A földkö-
zi-tengeri antik kultúrák, a hellén,
majd a római civilizáció hatása
olyan nagy volt az emberiség törté-
netére, hogy miattuk a világ sokáig
egyet jelentett Európával. A ke-
resztény kultúra ezt a zsidó-antik
kultúrát vette alapul ahhoz, hogy a
világnak új olvasatot adjon – a bi-
zánci papok, az arab könyvek, a le-
vantei kereskedôk állandó jelenléte
közepette. A mû ezeket az egy-
másra rímelô és egymásra cáfoló
kultúrákat mutatja be: képi és tár-
gyi világukat, mítoszaikat és való-
ságaikat, és – nem utolsó sorban –
maradandóságukat és életképessé-
güket. Mert az emberi kultúra
nemcsak korával követi az emberi-
séget, hanem osztozik annak sorsá-
ban is: van kultúra, amelyik to-
vább él, és van, amelyik nem ér vé-
get egyáltalán.

(x)

K é p e s  V i l á g t ö r t é n e l e m
A  t ö r t é n e l e m  e l ô t t  –  A  k o r a i  c i v i l i z á c i ó k

A világpremierrel egy idôben jelenteti meg a Magyar
Könyvklub a Képes Világtörténelem sorozat elsô köte-
tét. Túl azon, hogy mutatós, szép könyv, más különle-
gességgel, nevezetesen a hangvételével is felhívja ma-
gára a figyelmet. A könyvújdonságról a sorozat szer-
kesztôje, Markó László történész beszél, a teljes soro-
zatot pedig a kiadó ismerteti és Gerô András ajánlja.
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M i b ô l  t e r e m  a  m á r c i u s i  i f j ú ?  

O l v a s ó s z e m ü v e g

A kecsesen vékonyka kötet pro-
vokálóan rövid fülszövege az
„arctalan nemzedék” tagjának
mondja a szerzôt, holott az ol-
vasó már pár mondat megízlelése
után is tudja (ha ugyan eddig, az
Út Eridanusba meg a Vénusz beteg
címû kötetekbôl meg nem ér-
tette), hogy itt egy nagyon is
erôteljes arcélû, feltûnôen karak-
teres íróval van dolga. Egyéniség-
gel, aki az irodalmi divatok egyik
„istállójához”, se tartozik, önál-
lóan tapossa ki magának a vé-
kony ösvényt, melyen járnia ada-
tik. Onagy Zoltán vajúdva szüli

prózáját: elôbb szétszedi (de
ízekre ám!) a világot, lehántja
róla a közhely-képeket, sablon-
mondatokat, panel-indulatokat, s
aztán össze is rakja új, másféle
egésszé, melynek zaklatott belsô
rendje szokatlan és nem könnyen
adja meg magát, de értelmes és
megéri az olvasói erôfeszítést.
Olykor még fel-felbukkan némi

stiláris modorosság a mondatok
közt, de egyre kevesebb van
belôle. „Az ember nem akar
megállás nélkül irodalom lenni”
– mondatja ki egyik hôsével, aki
– véletlenül? – író, és nagyon is
Onagyra hasonlít. Megrendítô
szépségû a kötetnyitó Mit csinál
a kéz, ha alszik? címû írás csakú-
gy, mint a szerzô leggyakrabban

visszatérô látomás-figuráját, Ba-
lassi Bálintot „feltámasztó” elbe-
szélés, a Kuruzslás és mágia.
Onagy Zoltán színei is megsoka-
sodtak az új kötetben: élvezzük a
Magyar Anya akciót átjáró iró-
niát, a Mikszáth fiktív „titkos
naplóját” közlô írás gyöngéd, rej-
tett érzelmességét. A ritkán publi-
káló író, úgy tûnik, a körülötte
lévô csöndet, a félrevonulás ma-
gányát igencsak jól hasznosította.

-s-s
Vár ucca tizenhét könyvek
Veszprém, 1998.,
128 oldal, 800 Ft

O n a g y  Z o l t á n :

N e m  k e l l  h a l

■ Nem a semmibôl, az biztos.
Petôfi, Vasvári, Jókai szokott
eszünkbe jutni, ha a márciusi if-
jakról esik szó, esetleg még – ta-
lán fura neve miatt – Sükei Ká-
roly. És a többiek? Bevallom, Iri-
nyi Józsefrôl például szégyenlete-
sen keveset tudtam. Ha megkér-
dik, ki volt, megeshetett volna,
hogy kapásból hülyeséget vála-
szolok: a „gyufás”. (Holott az a
bátyja volt.) Talán rémlett volna
még valami a filoszi múlt kö-
débôl, miszerint ô fordította le
elsôként a Tamás bátyja kunyhó-
ját. Egyszóval semmi érdemleges.
Ám sebaj: most minden pótol-
ható! Megjelent Irinyi József fô
mûve, a Német-, Francia- és Ango-
lországi úti jegyzetek. Alig több,
mint százötven év késéssel, hi-
szen 1846-os hallei kiadása óta
nem lehetett hozzáférni. Megje-
lent, és – sajnos – még mindig
nem késôn. Még mindig nem ki-
zárólag kultúrtörténet. Az is per-
sze, mert csuda érdekes, hogy va-
laki 1842-ben mit és hogyan lá-
tott Európában. Ez a könyv még-
sem ettôl esemény. Aki az Argu-
mentum Kiadó jóvoltából,
Fenyô István reformokkal kap-
csolatos mindentudásának, nála
nemzedékkel fiatalabbakat meg-
szégyenítô lelkesedésének kö-
szönhetôen most megjelent, csak
másodsorban útirajz. Elsôsorban
a hazai tudat- és egyéb állapotok-
ról szól, melyek némelyike máig
sem sokat változott. Nem zsur-
nalisztikus fogás tehát, ha azt
mondom, hogy töprengve és iz-

gatottan olvastam, mintha a mai
viszonyokról is lenne mondani-
valója. És nem is csak a dolgok
felszínén, bár az a bizonyos fel-
szín sem akármilyen. „Magyaror-
szág jelenleg nagy zavarban van”
– írja Irinyi 1845-ben, abban az
Apponyi grófnak szóló nyílt le-
vélben, melyben felpanaszolja,
hogy kéziratát 11 hónapig tartó
fektetés után sem engedélyezte a
cenzúra. „Ellenzéki tag vagyok,
igenis, de nem vagy anarchicus”
– mutatkozik be naivan, hiszen
ugyanez minden szavából, min-
den megfigyelésébôl kiderül, s
épp ez (és nem egyes kifogásolt
mondatai) tették mûvét veszé-
lyessé. Irinyi ugyanis centrista,
aki a minden irányú szélsôségek-
kel szemben, már ifjan is külön-
leges felkészültséggel és széles
körû tudással veszi fel a küzdel-
met. Magyarán: az az embertí-
pus, melybe ô tartozik, azt a le-
hetséges vezetôi gárdát képviseli,
amely képes volna felváltani az
önmagát éppen lejárató vezetôi
réteget. Világos tehát, hogy ha
valakiket, épp ôket nem szabad a
nyilvánosság elé engedni. Amel-
lett azt sem igen titkolja, hogy
miféle útirajz lesz az övé: „Min-
denek felett az észnek, a tisztán
elmélkedô és következetes ész-
nek kell oltárt emelni, anélkül
magában a jelen csak árnyék, a
múlt mese, a külföld pedig maj-
moknak való...”

Helyenként szinte hátborzon-
gató, hogy a Münchenben, Pá-
rizsban vagy Londonban látottak

apropóján miféle távlatokat képes
gondolati úton bejárni az alig
húszéves Irinyi. „Magyarország
megmaradván magyarnak, képes
lesz-e a harc megbírására, mely
akárminô késôn, de elôbb-utóbb
bizonyosan be fog következni az
orosszal?” – kérdi 1842-ben.
„Hogy lehessen meg az olyan em-
berben emberi méltóságának va-
lódi érzete, kit még meg is lehet
botoztatni?” – íme a kérdés, mely
egyúttal felelet is az 1920-ban (!)
visszaállított botbüntetés anakro-
nizmusára. És tovább: mi már
tudjuk, épp az Irinyi könyvét kö-
vetô másfélszáz év históriájából,
hogy mennyire igaz ez: „Párizs
kis Amerika a vén Európában, s
menedékhelye mindennek, ami
üldözött” – de vajon honnét sej-
tette ilyen pontosan Irinyi? S
amit Marat és az ôt meggyilkoló
Corday Sarolta fanatikus dogma-
tizmusának „egynemûségérôl” ír,
vajon nem érvényes-e (mutatis
mutandis) a mai politika fanati-
kus dogmatikusaira? „A király
tisztán hivatalnok, és semmi
egyéb” – mondja rajongott Fran-
ciaországa viszonyai láttán. Ha a
király szót mással helyettesítjük,
nincs-e ezen ma is eltöprengeni
okunk? „A különbözô pártok kö-
zött szövetségek mindég veszé-
lyesek szoktak lenni. Egy komoly
pártnak csak elvekben szabad
élni, és hogy lehet két különbözô
elvet áldozat nélkül egyesíteni?”
Ma is ez a gond a koalíciókkal... S
hogy mennyire elfogulatlan elme,
még doktriner mivoltában is, arra

álljon itt a lehetséges ezer példa
közül egy: „Ezen szó: köztársa-
ság, még semmit sem mond, s
mindössze is csak azt teszi: király-
talan ország...” A „tetszelgés” ez-
zel a szóval, amit Irinyi kipécéz,
valahonnét szintén ismerôs...
Idézhetném még, amit a sajtóról,
amit a népnek „szembekötésül
adott” jogokról, vagy amit kora
számos „csalképzetérôl” ír, de
ezek az egymondatos ízelítôk azt
úgysem érzékeltethetik, mennyi
tudás támasztja alá mindezt a
könyv teljességében. Elég annyi,
hogy Irinyi József, a márciusi if-
jak gárdájának mégcsak nem is
legismertebb alakja valami na-
gyon vonzó és nagyon más szere-
pet töltött be abban a világban,
mint a miénkben a mi új nemze-
dékünk. Eszébe sem jutott pél-
dául, hogy pusztán a mohó és
nyers hatalomvágy vezetôi sze-
repre képesíthetné. Aspirációi
merôben más forrásokból táplál-
koztak. Hogy mifélékbôl, arra
nézve Irinyi munkája akár tan-
könyv is lehetne.

Irinyi József: Német-, Fran-

ci- és Angolországi úti jegy-

zetek

Argumentum Kiadó,
Bp., 1998., 273 old., 800 Ft
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FEKETE ISTVÁN TITKA 
Balázs Attila, mûsorvezetô: – A
koppányi agától a halhatatlansá-
gig. Tanulmányok Fekete István-
ról, és az Aranymálinkó, Fekete
István hátrahagyott versei. Mind-
két könyvet az ajkai Fekete Ist-
ván Társaság adta ki. Természete-
sen a figyelmükbe ajánlom ezt a
két kötetet is, bár nem tudom,
miként juthatnak hozzájuk. Se az
Aranymálinkó, se a Tanulmá-
nyok... boltban állítólag nem
kaphatók. Mást nem tudok aján-
lani, forduljanak levélben a Fe-
kete István Társasághoz. Címük:
8400 Ajka, Ifjúság utca 11. Való-
színüleg nem is lehet találóbb
címe e Társaságnak. Ugyanakkor
nem ilyen egyszerû és nagyszerû
az „ifjúsági író” titulus.

Liptay Katalin: – Pilinszky a ’60-as
években az Új Emberben recenziót írt a
Vuk megjelenése alkalmából, és nagyon
meleg hangon méltatta Fekete Istvánt. Azt
írja, hogy Fekete Istvánnál a teremtett vi-
lág milliárdnyi élô, lélegzô, életért küzdô
lényével mindig egyensúlyban van. Tehát
egy olyan összerendezett, még ép világe-
gészt sugalmaznak ezek a mûvek, amibôl
mi ugyan már kiszakadtunk, de mivel
még vágyunk vissza az elvesztett Édenbe,
ezért – írja Pilinszky – nagyon jó érzés
visszasimulni ebbe a rendbe, szépségbe, Is-
tentôl való harmóniába. Azt hiszem, va-
lahol itt keresendô a lényeg...

Fráter Zoltán, irodalomtörté-
nész: – Azt mondják, Fekete István-
nak az a titka, hogy mindent, a termé-
szet legapróbb jelenségét is, legapróbb
mozzanatát is az emberi világ részévé
teszi. Ez igaz, de talán, fordítva még
igazabb: ugyanis, hogy minket, embe-
reket is a természet részévé tesz ez a
fajta szemlélet. Az ember is olyan ter-
mészetes módon simul be a természe-
tes környezetbe, a fák, a bokrok, a ma-
darak világába, hogy teljes mértékben
a helyén érzi magát. Olyan ôsi álla-
potra vezet vissza ez a szemlélet, ami-
kor a társadalom szinte ki sem alakult
még. Valamiféle ôseredeti létformára
emlékeztet az a fajta szemlélet, ami Fe-
kete István regényeiben kibontakozik.

L. K.: – 1937-ben nyerte meg mint ak-
tív vidéki gazdatiszt a Gárdonyi Géza
Társaság regénypályázatát A koppányi
aga testamentumával. Akkortól kezdve
legalább a hetvenes évekig töretlen volt a
népszerûsége. Életében ugyan komoly tö-
rést jelentett az 1945–48-as nagy fordu-
lat, hiszen 1949-ben kirúgták a miniszté-
riumból és utána – azt hiszem – uszálykí-
sérô volt és halászmestereket tanított, de
végül is az ötvenes évek közepétôl folya-
matosan jelentek meg a mûvei. Mi lehetett
a magyarázata, hogy a korabeli kultúrpo-
litika vele bizonyos értelemben toleránsabb
volt, mint mondjuk az Újholdasokkal
szemben? Noha egyáltalán nem volt sem
ateista, sem szocialista realista szerzô.

F. Z.: – Talán két okból is „megkegyel-
meztek” neki. Elsôsorban mint ifjúsági
írót könyvelték el. Úgy ítélhették meg,
mint az Újhold egyes szerzôit: ifjúsági
regényben „elmegy”. A másik ok az lehe-
tett, hogy az ifjúsági regényen belül is ál-
lattörténetekrôl volt szó közvetlenül,
nem is az emberi világ jelent meg itt, ha-
nem a Természet élete. Semmifélekép-
pen nem lehetett ráfogni, hogy valami-
féle aktuálpolitikai vonatkozása van,
nem tûnt veszélyesnek, engedték.
Annyira nem járt el fölötte az idô, hogy
– valamilyen mértékben – bizonyára
emelkedni fog ezeknek a köteteknek a
népszerûsége. Mostanában újra felütöt-
tem A Pál utcai fiúkat, a Tüskevárat, be-
leolvastam a Kelébe, a Bogáncsba és
nem tudtam letenni. Persze belôlem a
régi olvasó beszél...

L. K.: – Nekünk ez nosztalgia...
F. Z.: – Igaz, de úgy gondolom,

ahogy A Pál utcai fiúk örök olvas-
mány, minden korhoz szól, minden
életkorban lévô olvasóhoz szól, úgy a
Tüskevárat is elôveheti hatvan- nyolc-
van- százéves korában is mindenki, és
meg fogja találni benne a maga örö-
mét. Ugyanis ezek a könyvek remekül
meg vannak írva. Érzelmekre hatnak,
nagyon jól megcsináltan. Mesterség-
beli tudásról is szó van itt, de ez talán
nem árt az irodalomnak. Szerintem
nem járt el a történet fölött az idô,
afölött, hogy valaminek eleje, közepe

és vége van, afölött, hogy valami vala-
honnan fejlôdik valahová, ha nem fej-
lôdik, legalább alakul. A legtöbbet ta-
nulni a példamutatásból, a példaadás-
ból lehet. És ezek a regények analógia-
ként szolgálhatnak az egészen más
környezetben felnövô mai gyerekek-
nek, hogy mégiscsak vannak bizonyos
fogódzók a világban, vannak értékek,
vannak olyan helyzetek, amikor az ál-
latok mutatnak példát az embereknek,
kitartásból, élniakarásból, küzdésbôl
és – minden szomorúság ellenére –
mégiscsak szép az élet.

L. K.: – Többször említik, hogy az ilyen
moralizáló történetekbôl általában kilóg va-
lamiféle didaktikus lóláb.

F. Z.: – Vannak elbeszélései, amelyek,
legalábbis számomra, halványabbak,
ezekbôl idônként bizony kilóg ez a di-
daktikus lóláb, amikor például az erdô-
ben eltévedt gyerekeket búcsújárók
messzirôl hangzó éneke vezeti a jó útra.
Ez a szolid vallásosság idônként átlengi
Fekete István írásait, de a legjobb regé-
nyeit nem, illetve egészen másképpen,
a szerzô alapállása szerint nyilvánul
meg bennük a szeretet, nem pedig téte-
lesen, nem didaktikusan.

L. K.: – Talán ezért szerette Pilinszky is...
F. Z.: – Valószínüleg, igen. Egyrészt

azért, mert sok mindenben magára is-
merhetett, másrészt pedig egy alapvetô
emberi magatartást talált benne, ami-
nek ô is nagy híve volt.

Balázs Attila, mûsorvezetô: –
Szörényi László szavai szerint
Szilágyi Sándornak a Bibó Ist-
vánnal kapcsolatos írásai nem
csupán a filológia megkerülhe-
tetlen dokumentumai, hanem
egy nagyjelentôségû szerzô ér-
telmezéseként is fogódzókat ad-
nak. Ugyancsak szerinte Szilá-
gyi politikai publicisztikájának
aktualitása égetôen megmaradt,
ugyanakkor rendkívül érdeke-
sek a Mészöly Miklósról, Spiró
Györgyrôl, Konrád Györgyrôl
írt tanulmányai. Szilágyi esszéi,
tanulmányai az Új Mandátum
Könyvkiadónak köszönhetôen
láttak napvilágot. 

Marton Éva: – Köteted címe: Osti-
nato, ez egy zenei kifejezés...

Szilágyi Sándor: – Azt jelenti,
hogy makacs, csökönyös. Bizonyos
értelemben ez önjellemzés is. Zenei
kifejezésként pedig a visszatérô mo-
tívumok megnevezésére szolgál.

M. É.: – Köteted három  – mûfajában
is más – részre tagolódik: publicisztikák,
Bibó-tanulmányok illetve irodalmi
esszék. Idôrendben megfordítottad eze-
ket; elkezdted a mához közeli írásaiddal
és mentél vissza a hetvenes évek végéig.

Sz. S.: – Nagyon nehéz lett volna
rögtön beleugrani a múltba, és onnan
közelíteni a mához, különösen
azokra az olvasókra gondolva, akik
nem éltek ebben a korban. Mindegyi-
kük valamiféle személyességet próbál

közvetíteni vagy megfogalmazni. Én
azt gondolom, hogy ha ez a szemé-
lyes vonásuk megmarad, tehát olyas-
valaki beszél, akinek ezek valóban
személyes, a szó eredeti értelmében
véve egzisztenciális kérdések, akkor
én már elértem azt, amit gondoltam.

M. É.: – A kötet második része a Bi-
bó-tanulmányok, ezek megjelentek már
mind.

Sz. S.: – Még  ’85-ben, A szellemi
ellenállás jelképe c. elsô kötetemben,
ami szamizdat kötet volt. Egyébként
magának a mostani könyvemnek  a
születése igazából a Bibó-tanulmá-
nyokhoz köthetô. Az történt ugya-
nis, hogy Dénes Iván Zoltán elhívott
abba a körbe, ahol Bibó István mun-
kásságával foglalkoznak, és elég szo-
morúan azt tapasztaltam, hogy ez a
kis szamizdat kötet, a benne lévô ta-
nulmányok, gondolatok, megállapí-
tások egyszerûen ismeretlenek szá-
mukra. Gondolom, akik ma kutatják
Bibó életmûvét, akár velem vitázva,
továbbléphetnének azon, amit én
már egyszer megfogalmaztam.

M. É.: – Számodra némiképpen lezá-
ródott a Bibó-kutatás valamikor a
nyolcvanas években.

Sz. S.: – Azt gondoltam, hogy  ’89
– ’90 után már nem lesz értelme ma-
gyarázgatni Bibó István életmûvét.
Nagyon szomorúan kell megállapí-
tanom, hogy egy újabb Bibó-felejtés
korszaka következett el. Nem felej-
tettem el Bibó Istvánt, sôt úgy is fo-

galmazhatnék,  hogy nem én vagyok
az, aki elfelejtettem.

M. É.: – Köteted  új oldala szá-
momra az irodalomkritika, a legko-
rábbi írásaid. Irodalommal ma már
nem foglalkozol...

Sz. S.: – Valóban, ezt abbahagy-
tam. Noha irodalomkritikusnak ké-
szültem...

M. É.: – A Mészöly-tanulmány a
szakdolgozatod is volt...

Sz. S.: – Így van, de az istennek  se
tudtam megjelentetni, mert Mészöly
Miklós az akkori kultúrpolitika be-
sorolása szerint a tûrt kategóriába
tartozott, késôbb pedig az én becses
személyemet már nem is a tûrt kate-
góriába sorolták. Azért a Mozgó Vi-
lágban, a Kritikában, itt-ott megje-
lent egy-egy kritikám, meg hát sza-
mizdatban is.

M. É.: – Fontos volt, hogy azok a sze-
mélyek, akikrôl írtál, vagy akikrôl a kö-
tetben írsz, politikailag nem nagyon je-
lenhettek meg?

Sz. S.: – Nem, egyáltalán nem volt
szempont. Ez érdekes kérdés egyéb-
ként. Én magam nem vagyok vallá-
sos. S érdekes módon mindig olyan
írókkal foglalkoztam, akiknek a mo-
rális elkötelezettsége, értékrendje
mögött vállalt hit vagy – rendszerint
persze – kétkedô hit húzódik meg.
Mészöly esetében ez pregnánsan így
van, de akár Spirót is mondhatnám,
aki egy nagy-nagy kétkedô, de na-
gyon jól tudja, hogy miben kétkedik,

és Petri György is ebbe a kategóriába
tartozik, de mondhatnék másokat is

M. É.: – Mégis ôk kerültek be, Spiró,
Konrád és Mészöly...

Sz. S.: – Így van, de nem az volt a
szempontom, hogy ezek politikailag
stichesek – hogy mondjam, a stigmát
nem én raktam rájuk, azt az akkori
kultúrpolitika rakta rájuk. Ennél volt
egy fontosabb szempont – Mészöly
esetében nem nagyon, de a többiek
esetében olyasfajta álláspontot fogal-
maztam meg, ami a korabeli kritikákra
abszolút nem volt jellemzô. Mondok
rá egy példát: Konrád György, vagy
akár Tar Sándor esetében sem volt az
irodalmi közvélemény meggyôzôdve
arról, hogy pusztán irodalmi értéket
képviselnek, politikai, kultúrpolitikai
értékeket tulajdonítottak nekik. Ehhez
képest az én értelmezésem kifejezet-
ten irodalmi szempontú. Az, hogy va-
lami szamizdatba szorult, azt esetle-
gességnek tudtam, és önmagában ez
nem minôsített semmit. Ha jobban
belegondolunk, tulajdonképpen ami
szellemi érték akkoriban megszületett,
az éppen hogy  csak átcsusszanhatott
az akkori kultúrpolitikán. Akinek sze-
rencséje volt, az átcsusszant, akinek
nem volt szerencséje, az szamizdatba
szorult. De a közös nevezô az volt,
hogy ezek értékes mûvek.

(Elhangzott az Irodalmi Újság 
1999. február 27-i számában.

Szerkesztô: Jósvai Lídia.
Felelôs szerkesztô: Kôrösi Zoltán.)

A  M A K A C S  K Ö Z Ö S  N E V E Z Ô
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Molnár Géza:
Hózápor Budán
Hét krajcár kiadó, Bp. 1998,
190 old

Az író hetvenötödik születés-
napját köszönti ez a kötet, a
válogatott elbeszélések kötete
s ez máris olyan gesztus, mely
manapság szokatlan: a könyv-
piac – állítólag – nem szereti a
rövid prózát, ezért efféle
gyûjtemények nem is igen je-
lennek meg. Jubileumot
megülni se divat azokat il-
letôen, akik nem tartoznak az
irodalmi szekértáborok egyi-
kének vagy másikának a pro-
tokolljába. Kíváncsiságunkat
már ezek a körülmények is
felkeltik, aztán az újabb meg-
lepetés fokozza azt: Molnár
Géza mindösszesen – írd és
mondd! – tíz elbeszélését tar-
totta érdemesnek arra, hogy
életmûve egyik foglalataként
újból elibénk tárja. Ez pedig
nagymértékû szerénységre,
megbecsülendô önmérsék-
letre, egyszóval ritka ökonó-
miára vall. Volt ereje lemon-
dani olyan – a maguk idejé-
ben antológiadarabnak szá-
mító – novellákról is, mint
amilyen az Eszter címû bal-
lada, mely pedig csaknem
négy évtized múltán újraol-
vasva is erôteljes írás. Nem
kopott meg A szerelmes kis-
inas sem, varázsa van a Sano-
árnak, viszont – nem ünnep-
rontásként jegyzi meg a re-
cenzens – most is mesterkélt-
nek, az író igazi alkatáról ide-
gennek érzôdik Az ég kékje
könnyebb meg a Mediterrán
novella. Van viszont ennek a
válogatásnak egy nagy megle-
petése, legalább is e sorok
írója számára: A kedves el-
hunyt címû remek darab,
melynek szatirikus töltése,
groteszkbe hajló világa azt
jelzi, Molnár Géza sem illik a

skatulyába, melyben sokáig
elhelyezték. Színesebb, gaz-
dagabb egyéniség ô, mint lí-
raian pasztellszínû tablói sej-
tetik. S az olvasónak eszébe
jut, vajon az utóbbi tíz esz-
tendô élményvilága nem ihle-
ti-e arra a szerzôt, hogy hu-
morát és iróniáját, írói fegy-
vertárának e ritkán használt
eszközeit, kifényesítse és for-
gatni kezdje?

Ny. A.

Oravecz Péter:
Sehova tanúja
TEVAN
136 oldal, 650 Ft

A költô 1977-ben született és
már az elsô kötete Gérecz At-
tila-díjat kapott 1995-ben. Ti-
zennyolcesztendôs korában
már elismerték a tehetségét.
Ez a kötet az 1997-ben írt
verseit gyûjti össze. Egyetért-
hetünk idôsebb költôtársa
ajánló soraival: „Kész költô,
teljes fegyverzettel, s amit én
külön szeretek: saját magát
dobja mérlegre, áll modellt a
megírandóhoz, máris túl-
lépve a mai divatok stílus-
bravúrjain.”

A bevezetô mû: az Ellen-
Ginsberg-sirató elbonthatatla-
nul ötvözi a gyönyörû költôi
képet: „... szemhéjam duz-
zadt gyümölcshúsát egy fris-
sen köszörült fénysugárral fel-
nyitom” – a mai kor, a vil-
lanyszámlák, a lakótelepek, a
jégkrémek, a kóla és a gumi-
cukor világával.

„Október vége van nem
méltattam rá, hogy sirassalak,
s te nem méltattál rá, hogy si-
rassanak Allen – talán búcsú-
znom se kéne tôled, mert egy
megbocsátó mosolyt látok le-
begni mindenütt, mely legin-
kább a tiedhez hasonlatos.”
A kötetben modern versek és
a régi nagy költôk stílusában
írt klasszikus veretû sorok
váltakoznak. A költô olyan
fiatal, aki keresi az újat, de

ugyanakkor tisztelettel szó-
lítja meg régi mestereit:
Weöres Sándort, Nagy Lász-
lót, Balassi Bálintot és Gins-
berget.

Nem másolja ôket, hanem
tiszteleg elôttük, az ô stílusuk-
ban írt versek nem utánzatok.

Gondolataival aranykeretbe
foglalja az ôt formáló és ta-
nító költôk szavakból csiszolt
ékköveit.

Rajnai András

Janikovszky Éva:
Mosolyogni tessék!
Móra Könyvkiadó
156 old., 998 Ft

Ez a könyv most felnôtteknek
készült, bár megtévesztô a bo-
rító és Réber László csodála-
tos illusztrációi. De igazán rá-
fér az idôsebbekre is egy kis
mosolygás, sôt olykor-olykor
akár a féktelen jókedv is. Ám-
bár e könyvet olvasván, néha
bizony majdhogynem könny
szökött a szemembe. S az is
elôfordult, hogy csak fanyar
mosolyra futotta, mert tulaj-
donképpen szomorúan vi-
dám ez a könyv. Az öregkor
bölcsessége lenne, amikor az
ember már nem hajszolja
mindig az újat, régi, kedves
dolgain mosolyodik el?

Úti fényképek elevenednek
meg a sorok között, amikor el-
kalandozunk az írónôvel
Amerikába, Tallinba. Régi ba-
rátokat látogatunk meg, kime-
gyünk a telekre, megtudhat-
juk, milyen érzés híres ember-
nek lenni. Aztán ott vannak a
beszélgetések, amik úgy hiá-
nyoznak leginkább az egyedül
élôknek. Mert beszélhetünk
az állatainkkal, a virágainkkal,
mégis jobban esik, ha valaki
válaszol is, esetleg ránk moso-
lyog. Még akkor is, ha csak tá-
voli ismerôs, vagy csupán a
buszon szoktunk reggelente
találkozni vele. Saját kis éle-
tünk „Dallas sorozatát”
megédesíthetik ezek a percek.

Valami ilyesmirôl szól ez a
könyv. Nos, tessék kérem ki-
próbálni! Valahogy így: „... a
földúton kerekezem. Jobbra
almáskert, balra kukorica.
Hangfoszlány ér utól a boldo-
gító suhanásban, hátranézek,
Béki néni, egyetlen szomszé-
dunk integet. Visszaintek, de
ô újra kiált valamit, most sem
értem, a lendület továbbvisz,
aztán mégis fékezek, megál-
lok, fordítom a biciklit, lehor-
zsolom a térdem, visszakere-
kezem. Béki néni türelmesen
vár a földút szélén. – Bicikli-
vel? Biciklivel? – kérdi.

– Biciklivel – mondom. És
ahogy egymásra mosolygunk,
abban benne van, hogy ked-
veljük egymást, és örülünk,
hogy szomszédok lettünk.”

P. ZS.

Nick Hornby:
Egy fiúról
Európa Kiadó
307 oldal, 1300 forint

Aki szeretne belelátni egy
„csonka” családban felnövô,
tizenkét éves kisfiú, egy, a saját
érzelmi függetlenségére gör-
csösen vigyázó, kamaszkorba
és kamasz létformába „belera-
gadt” túlkoros harmincas férfi,
egy depressziós családanya lel-
kébe, aki szeretné jobban
megismerni ezt a „take it ea-
sy”-s, rockzenés, gyorsétkez-
dés, sok élvezetre és kevés fe-
lelôsségre vágyó világot,
amelyben élünk, ám mégis hi-
szi, hogy a mostani középko-
rúak, huszon- és tizenévesek
semmivel nem rosszabbak,
mint az évtizedekkel ezelôtti
harminc-, húsz- és tizenéve-
sek, aki  hiszi, hogy a mai fia-
talok érzelmekre, szeretetre,
szerelemre, megértésre, tár-
sakra vágynak, azoknak bizo-
nyára kellemes és tanulságos
olvasmánya lesz Hornby fris-
sen megjelent regénye.

könyva ján ló

Magyar irodalom

Külföldi irodalom



AZ ATLANTISZ KÖNYVKIADÓ

ÚJDONSÁGAI

TAMÁS GÁSPÁR MIKLÓS:
Törzsi fogalmak I–II.

840 oldal,  ára: 2695 Ft

PERCZEL ISTVÁN:
Az Isten felfoghatat-

lanságáról és leereszke-

désérôl Szent Ágoston és

Aranyszájú Szt. János

260 oldal, ára: 1295 Ft

JOHN OF SALISBURY:
Policraticus

Alexander

250 oldal, ára: 1295 Ft

CÍMÜNK: 1052 BUDAPEST,
GERLÓCZY U. 4.

TELEFON: 266-3870,
ILL. 327-1000/2848

FAX: 266-3870 E-MAIL:
ATLANTIS@C3.HU

A
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A HÁTTÉR Kiadó

ajánlata

LÉLEK-KONTROLL SOROZAT

Berne, Eric:
Emberi játszmák 648 Ft
Berne, Eric: Sorskönyv 1300 Ft
Fromm, Erich:
Az emberi szív 598 Ft
Fromm, Erich:
A szeretet mûvészete 598 Ft
Goleman, Daniel:
Érzelmi intelligencia 1200 Ft
Riemann, Fritz:
Az öregedés mûvészete 458 Ft
Schacter, Daniel L.:
Emlékeink nyomában 1398 Ft

ELÔKÉSZÜLETBEN:
Antonio-Vallejo Nágera:
Szemtôl szemben

a depresszióval kb. 500 Ft

A könyvek megkaphatók

a könyvesboltokban,

nagykereskedésekben

és a Háttér Kiadóban.

Címünk:

Budapest 1334, Váci út 19.
Postacímünk:

Budapest 1525, Pf.: 97
Tel./fax: 320-82-30

329-72-93

ÚÚ JJ   KK ÖÖ NN YY VV EE KK   AA   NN AA PP   KK ÖÖ NN YY VV NN ÉÉ LL
Csapó Katalin – Karner Katalin:
Budapest az egyesítéstôl
az 1930-as évekig
Változó világ 25. – Útmutató

350 Ft
Nagy Franciska: A kísértet tévedése
szerzôi kiadás 750 Ft

Az Ôrség és a Vendvidék
Kalauz turistáknak és természetbarátoknak

840 Ft
Botár Gábor:
Horgászbottal a Balaton körül

1190 Ft
Túrázások a Balaton-felvidéken

1300 Ft
Dosek – Ozsváth: A sízés 2000
(A Magyar Testnevelési
Egyetem tankönyve)

1213 Ft
Lissák György: A formáról
(Design esztétika + marketing)

4460 Ft
Dr. Hunyadi László:
Az emberiség vallásai
az ôskortól napjainkig 3590 Ft

Így isztok ti...
Gömör Tamás fényképei
Hernádi Gyula bökverseivel 2200 Ft

A Napvilág Kiadó ajánlata
az I. negyedévre

Napvilág Kiadó 
1054 Budapest, Alkotmány utca 2.

Telefon: 311-4866. Fax: 353-2019. E-
mail: foundhis@mail.c3.hu

AKIK NYOMOT HAGYTAK A 20. SZÁZADON 4.

Neumann Jánostól az Internetig
Vámos Tibor,  Z. Karvalics László, Komenczi Bertalan

és Nagy Péter írásai
140 oldal, 600 Ft. Megjelenik márciusban.

AKIK NYOMOT HAGYTAK A 20. SZÁZADON 5.

Max Weber és a  20. század
társadalomtudományi gondolkodása

Erdélyi Ágnes, Cs. Kiss Lajos, Erényi Tibor, Somlai Péter
és Szigeti Péter írásai
152 oldal, 700 Ft.

Bayer József
A politikatudomány alapjai

432 oldal, 1800 Ft.

Norbert Elias
A szociológia lényege

192 oldal, 980 Ft

C í m ü n k :  1 1 5 8  B u d a p e s t ,  K é s m á r k  u .  9 .  D a n u b i a s p e d  r a k t á r h á z  ( v o l t  A g r o t e k )

T . :  4 1 7 - 3 4 3 8 ,  4 1 7 - 3 4 3 9 ,  4 1 7 - 3 4 4 1

N e t C i t y  i n t e r n e t  c í m :  n e c i t y . h u

Alan Mountain:
Búvárok kézikönyve

A búvárkodás története 
Felszerelés és gyakorlás
A tengeri környezet
Egészség és biztonság
Szakirányú búvárkodás

5500 Ft

Simon Singh:
A nagy Fermat-sejtés

A világot 350 éven keresz-
tül lázban tartó matemati-
kai probléma szenzációs
megoldásának lebilincselô
története
Világsikerû
tudományos
bestseller!

1950 Ft



A regény hôse, Will Freeman
(beszédes név!), a világ legsza-
badabb, leggondtalanabb em-
bere. Egy véletlen következté-
ben összeakad a tizenkét éves
Marcus-sal és mindennel,
amitôl eddig menekült: ér-
zelmi viharokkal, a mások
iránti felelôsségérzettel, kényel-
metlen helyzetekkel. A különc
kisfiú elôször csak hivatlan
vendég az élet napos oldalán
lebzselô Will életében. Amikor
Mr. Független rádöbben, hogy
a kisfiú vállára túl sok terhet
raktak elvált szülei, hogy a gye-
rek számára ô az egyetlen biz-
tos pont, maga is ragaszkodni
kezd Marcushoz. Az érzelmek
és a másik iránt érzett fe-
lelôsség „felnövelik” Will-t és
társaihoz hasonló kamasszá te-
szik Marcus-t. A „normális”
szülô–gyerek röppályát „járják”
be együtt, a „szorosan fogd a
kezem”-tôl, az „engedj el”-ig...

Olykor mulatságos, máskor
könnyfacsaró történetet írt az
angol író, akit nálunk a Pop, a
csajok, satöbbi címû könyve
után sokan ismernek és ked-
velnek. Kis- és nagykamaszo-
kat nevelôknek, elvált
szülôknek kifejezetten aján-
lott olvasmány...

– só –

Jostein Gaarder:
Vita Brevis
Park Könyvkiadó
203 old.

1995-ben jelent meg magyarul
a norvég irodalom „fenegyere-
kének”, Jostein Gaardernek
zseniális regénye, a Sofie világa,
amely egy misztikus krimi ke-
retében foglalja össze a filozó-
fia történetét a kezdetektôl
napjainkig. A most napvilágot
látott Vita Brevis hasonlóan
fantasztikus elgondolásból
született. Alcíme: Floria Aemi-
lia levele Aurelius Augustinus-
hoz. Megjósolható, hogy egy-
felôl elragadtatott tetszéssel,
másfelôl a szent dolgokkal tör-

ténô bármely játékot ájtatosan
elutasítók felháborodásával
fog találkozni. Magam az
elôbbiek táborába tartozom.
Az író Szent Ágoston Vallo-
másait olvasta újra mai, friss
szemmel, s ebbôl született a
„válasz”, amelyet a fikció sze-
rint, a nagy középkori filozó-
fus szerelme, kilenc esztendôn
át hûséges élettársa, Adeoda-
tus nevû fiának édesanyja írt a
szent életû férfiúnak.

A történet alapja azonban
valóságos, hiszen elolvasható
a Vallomások elsô részében,
amelyben Szent Ágoston ifjú-
korának bûneit, azaz életrajzát
tárja fel Isten elôtt a körtelo-
pástól a paráználkodásig. Mi
tagadás, Gaarder az élet mel-
lett tesz hitet, Floria ugyanis
az Isten megcsúfolását látja
mindabban, ahogyan Hyppo
késôbbi püspöke elfordul min-
dentôl, ami természetes, s
amit állítólag maga Isten te-
remtett gazdagnak és gyö-
nyörûségesnek. Floria hellén,
aki – végiggondolva történetü-
ket –, már végképp nem akar
megkeresztelkedni, és elhatá-
rozásának helyességérôl éppen
a Vallomások elolvasása
gyôzte meg. Floria szerelmes
élettársa volt a boldog, ifjú Au-
reliusnak, aki a saját lelkiüdvét,
túlvilági életét mentendô, el-
taszította ôt, elszakítva kisfiá-
tól is, akit soha nem láthatott
viszont. Búcsúzóul még arra is
rávette, hogy többé ne ismer-
jen férfiút. Az elhagyott, bol-
dogtalanságra kárhoztatott nô
szempontjából – mit tegyünk?
– önzô és bûnös az a férfi, aki-
nek túlvilági boldogása egy
vagy (esetünkben) több ember
életébe kerül. Aurelius vétke-
zett nemcsak fia és szerelme
ellen, de a természet, és az Is-
ten alkotta (?) világ ellen is.

Bár magát a történetet jól is-
merjük, mégis kellemes izga-
lommal olvashatjuk ezt a re-
gényt, mintha arra várnánk,
hogy ebben majd másként

fordulnak a dolgok. A regény
egy szabad, büszke, okos nô
története, aki csak attól fél,
mit tesz majd az egyház az
olyan asszonyokkal, mint ô.
Félelme nem volt alaptalan,
jobbára máglyán végezték be
életüket.

N. V.

Gabriel García Marquez:
Az ezredes úrnak nincs,
aki írjon
Európa Kiadó
85 oldal, 880 forint

A világhírû kolumbiai mági-
kus realista író, García Marqu-
ez korai kisregényének hôse, a
húszévesen ezredessé lett for-
radalmi kincstárnok, aki a pol-
gárháború befejezése óta – öt-
venhat éve – vár egy levelet,
amely arról értesíti: mint a
köztársaság hajdani katonája
nyugdíjra jogosult. Ennek a
megalázó, reménytelen és
idegôrlô várakozásnak a törté-
nete a kisregény. Az ezredes
élete e köré a várakozás köré
rendezôdik, ez a remény segít
neki felülemelkedni a nélkülö-
zésen és a becsapottságérze-
ten, az emberhez méltatlan
körülményeken, az öregségen,
az éhezésen, a fia halála miatti
szomorúságon. Miközben
minden hét péntekén elzarán-
dokolunk vele a postahajóhoz,
megismerkedünk a falu lakói-
val, a fia volt barátaival, a fele-
ségével, az orvossal, a szegé-
nyek ügyeiben mozdulni sem
hajlandó ügyvéddel, a hajdani
harcostárssal, a zavarosban ha-
lászó, a falu leggazdagabb em-
berévé lett don Sabassal. Az
ezredes, a történelem közkato-
nája, akirôl – szokás szerint –
elfelejtkezett a hatalom, aki-
nek igazi tragédiája az önérze-
tessége, a szemérmessége, a
tartása. Önmaga elôl is igyek-
szik eltitkolni, hogy a testét-
lelkét egyaránt felôrli a nélkü-
lözés, de mostoha sorsa elle-
nére sem káromolja sem a sor-

sát, sem a hatalmat, sem az Is-
tent. Ezért is érezzük megrázó-
nak, amikor – a regény végén –
átlátva kilátástalan helyzetét,
elkáromkodja magát. A
büszke, tiszta ember mosdat-
lan szava felér egy lázadással,
istenkáromlással...

Marquez kisregényének ez-
redese a világ bármely táján
élhetett volna és élhetne ma
is. Talán ezért is érezzük is-
merôsnek sorsát, viselkedését,
kifosztottságát...

– tip –

Egedy Gergely:
Nagy-Britannia története
Aula Kiadó
437 oldal, 2995 Ft

A Kiadó a XX. századot bemu-
tató sorozatának legújabb kö-
tete Nagy-Britannia töténetét
dolgozza fel. A jelen mindig a
múltban gyökerezik. A ko-
rábbi korok és korszakok, a
XIX. század gazdasági-társa-
dalmi fejlôdése alapvetôen
meghatározták a jelenkor tör-
ténelmét. A szerzô Viktoria ki-
rálynô halála napjától végigkí-
séri az egymást váltó kormá-
nyok, politikai pártok tevé-
kenységét, a gazdasági kon-
junktúra–dekonjunktúra hatá-
sok érvényesülését. Beavat a
világháborúk diplomáciai
elôcsatározásaiba, a hadi ese-
mények hátterébe. A kötet
második része az 1945 utáni
eseményeket és folyamatokat
követi nyomon napjainkig. A
dekolonizáció fázisait éppúgy,
mint a jelentôs politikai-társa-
dalmi változások eredôit. Kü-
lön fejezet taglalja azt a neo-
konzervatív kihívást, amelyet
„thatcherizmusnak” ismer a
világ. 1981-ben egy szokatlan
hirdetés jelent meg a Times-
ban: „Munkáspárt. Elhunyt
1981. január 24-én hosszú be-
tegség után Wembleyben. Te-
metése a Westminsterben. Vi-
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rágokat nem kérünk”. Ettôl a
momentumtól napjainkig – a
Munkáspárt feltámadásáig –
követhetjük nyomon a sziget-
ország politikai életében bekö-
vetkezô változásokat. S ezzel
már a napi események sûrûjé-
be érkeztünk, a XXI. század
küszöbére. A szerzô Nagy-Bri-
tannia e századi történetét érté-
kelve vonja le a konklúziót: „A
szigetország emelt fôvel büsz-
kén léphet a XXI. századba, hi-
szen ha már nem is rendelke-
zik azzal a birodalommal,
amelyet e század kezdetén ma-
gáénak mondhatott, továbbra
is földrészünk meghatározó je-
lentôségû hatalma maradt. S
történelme arra tanít, hogy
helytállásának záloga, legfôbb
ereje éppen nemes hagyomá-
nyainak megôrzésében rejlik.”

A kötetet válogatott bibliog-
ráfia, életrajzi áttekintés, rö-
vid kronológia és térképmel-
lékletek egészítik ki.

Tausz Anikó

Jankovics Marcell:
Mély a múltnak kútja
Csokonai Kiadó 310 oldal,
1450 Ft

A könyv alcíme: Gondolatok a
kultúráról, s ebbôl máris kide-
rül, hogy a szerzô ezúttal gon-
dolatébresztô tanulmányait je-
lentette meg, mégpedig azokat,
amelyek az utóbbi idôben fog-
lalkoztatták. A legutóbbi két
esztendô elmélkedéseit tartal-
mazó mû a karácsonnyal, an-
nak is asztrológiai vonatkozá-
saival foglalkozik. Asztrológia
és mitológia, a csillagok állása
és a néphit elegye arról mesél
az olvasónak, hogy például a
Jupiter, az „égi király” milyen
szerepet játszott az évezredek
történetében, azaz mint a ki-
rályság csillagképe milyen he-
lyet kapott példának okáért ab-
ban a fényjelenségben, amelyet
betlehemi csillag fogalomként

ismerünk. De a karácsony ürü-
gyén szóba kerül a szeplôtelen
fogantatás is, no és ennek kap-
csán a Tejút csillagképe, mely a
szerzôben nem csupán a szüle-
tés jelrendszerének magyaráza-
tát idézi fel, hanem a keleti mi-
tológia fôszereplôjét, Nut fa-
anyát is. Mint a jelképek, jel-
képrendszerek jó ismerôje, a
szerzô most sem tagadta meg
önmagát, egy hallgatag katoli-
kus jelképrôl, a szentségtartóról
adja közzé gondolatait. A ke-
reszténység térhódítása óta az
oltáriszentséget pünkösdkor
ünneplik, ezen a napon „Krisz-
tus titokzatos testét” egy kör-
meneten hordják körül, meg-
határozott útvonalon, szigo-
rúan szabályozott koreográfiá-
val. A Napot és a Holdat jelké-
pezô ornamentika egyetlen
szentségtartóról sem hiányoz-
hat, s a téli és nyári ünnepkört
jelképiségében összekötô oltári-
szentség a legszebb példája an-
nak, hogy a tér–idô egységben,
az örök körforgásban való gon-
dolkodás a középkori eredetû,
ám ôsi gyökerétôl el nem sza-
kadt katolikus naptár máig ér-
vényes és a gyakorlatban még
eleven sajátossága. Még mindig
asztrológia, de már más össze-
függésekben, az újabb fejezet-
ben a szerzô ugyanis nyelvész-
kedik. Azt firtatja, hogy az
elemi szimbolika, vagyis a tûz,
a víz, a föld és a levegô milyen
nyelvi leleményekre késztette a
régi és új szerzôket, s ezek az
elemek a különbözô nyelvek-
ben, anyagiságukon túl milyen
mély- és többértelmûségrôl val-
lanak. Miután két esztendô
gondolatait osztja meg az olva-
sóval Jankovics Marcell, nem
csoda, ha szó esik a képernyôs
kultúráról is, s korunk megany-
nyi elektronikus játékszerérôl,
nevezetesen a videóról, a CD-
ROM-ról és az Internetrôl, s
végsô soron a kultúra genetiká-
járól. A szerzô kultúrtörténeti
elmélkedéseit Darwinnal kezdi
és a Szentírással fejezi be. De

hogy a kettô között, mi min-
denrôl esik szó, csaknem más-
félszáz oldalon, arról íme egy
rövidke idézet: „Mint biológiai
fajnak, az embernek naponta
szüksége van vízre és élelemre.
Ez valamikor azt jelentette,
hogy az egyetemes emberi ter-
mészet részeként a túlélésre kell
játszania. De az ember
mezôgazdasági technikát talált
fel az élelem elôállítására és tá-
rolására, hûtôrendszereket az
élelem tartósítására. Ez azt je-
lenti: többé nem része az egye-
temes emberi természetnek,
hogy a túlélésre kellene játsza-
nia.” S az emberiség máskép-
pen sem része az egyetemes
emberi természetnek – derül ki
az írásból –, hiszen arat az
AIDS, dúl a pedofilia. Az új
trend új kultúrát, új világnéze-
tet és új erkölcsöt szül. Hogy
mi lesz ennek a vége?! Érdemes
a szerzô felvetésén tovább gon-
dolkodni...

d.cs.

Tóth Gy. László:
Az elôre jelzett földren-
gés
Közjó és jobbközép
avagy
a Kádárizmus bukása
Kairosz Kiadó
242 oldal, 1380 Ft

Mi a feladata a publicistának?
Elsôsorban az, hogy a napi po-
litikai eseményeknek tükröt
tartson. Elemezve a politikacsi-
nálók szándékait, szembesíti
ôket ígéreteikkel, számonkéri
cselekvésük következményeit.
A jó politikai publicista mindig
elfogult. Elfogult az igazságos-
ság, a méltányosság és az erköl-
csi értékek iránt. Az a politikus,
akibôl ezek az érzések hiányoz-
nak, kihullik az idô rostáján.

A könyv írója a keresztény
értékrend erkölcsének alapján
áll. Fontosnak tartja a nem-
zeti értékeket, a nemzeti iden-

titást, a nemzeti kultúra és ha-
gyomány védelmét, a kiskö-
zösségeket és a családokat.

Írásával hitet tesz a demok-
rácia, a jogállamiság, a magyar
történelem szabadelvû hagyo-
mányai mellett.

Vitacikkeiben leleplezi a lé-
tezô baloldal erkölcsi relati-
vizmusát, a késô kádári elitek
korrupt világát. Írásai látlele-
tek, amelyekbôl megtudhat-
juk, hogy milyen volt az
elôzô korszak, amelynek el-
lentmondásait valójában csak
most érzékelhetjük.

Az elmúlt években az or-
szággyûlési választások egy új
rendszert teremtettek, amely
rendszernek felelôssége, hogy
az országot kivezesse a múlt-
ból egy olyan korba, amely el-
törli egy korábbi kor minden
hibáját és egy új évezredbe ve-
zet bennünket.

Rajnai András

Kánya Emília:
Réges-régi idôkrôl
Kortárs Kiadó
324 oldal

A könyv írójának neve ismeret-
lennek tûnhet a legtöbb olvasó
számára, és sokakat ez a tény
máris elriaszt attól, hogy egyál-
talán kezükbe vegyék ezt a
visszaemlékezést. Pedig az al-
cím máris eligazít a szerzô sze-
mélyét illetôen: egy 19. századi
írónô emlékiratait olvashatjuk.
Kánya Emília volt nemcsak
Magyarországon, de az egész
Monarchiában az elsô lapszer-
kesztônô, húsz évig állt a Csa-
ládi Kör élén, amelyet nemcsak
szerkesztett, de ahol saját írásai-
nak nagy része is megjelent, pl.
a Gyulai Pállal vitatkozó cikk-
sorozata. Aki Kánya Emília írá-
sai közül elsôként visszaemlé-
kezéseit olvassa, csak epizód-
nak tekintené szerkesztôi pálya-
futását, olyan keveset ír a napi
munka gondjairól, a
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szerzôkrôl, vagy éppen az alko-
tói, írói szereprôl. A mû a csa-
ládtagok, gyermekek és unokák
számára készült, talán ezért is
szerepelnek benne nagyobb
terjedelemben a gyermekkor, és
az elsô házasság évei, az az
idôszak, amelyet az utódok
nem ismerhettek olyan jól.

A tanulással, önmûveléssel,
családi együttlétekkel teli bol-
dog gyermekkor után szomorú
házasévek következnek idegen
környezetben, ellenséges közeg-
ben, egy önmagát ellátni képte-
len férj oldalán. Nagy változá-
sok idôszaka ez a magyar törté-
nelemben is: a forradalom nap-
jai, a szabadságharc hónapjai,
majd a megtorlás évei. Emília
azonban a rossz házasság, a szá-
mára oly kedves családjától való
távollét ellenére is megtalálja
örömét gyerekei nevelésében,
kedves ismerôseivel, barátaival
való találkozásokban, a termé-
szetben, a zenében, az iroda-
lomban. Az utóbbi akkor válik
még fontosabbá, amikor szülei-
hez visszaköltözik, és 1860-ban
elindítja a Családi Kört. Bár újra
férjhez megy, a szerkesztés,
amelybe férje is besegít, to-
vábbra is nagyon fontos az
egyre bôvülô család fenntartása
szempontjából. Amikor húsz
év múlva a csökkenô számú
elôfizetôk miatt nem lehet már
a lapot fenntartani, lemond
róla, s ettôl kezdve családjának
és emlékeinek él. Leányával,
Emmivel pár évig Ipolyságon,
majd Fiuméban élnek, ahol ô
betegsége miatt egyre ritkábban
mozdul ki. Itt kezdi el írni
visszaemlékezéseit, s ezt való-
színûleg 1905-ben bekövetke-
zett halála miatt nem tudja be-
fejezni. A mû regényes, fordula-
tos életet tár elénk, olyan izgal-
mas epizódokkal, mint az 1838-
as árvíz, vagy az 1848. decem-
beri menekülés Pestrôl.

Olvasása során egy olyan asz-
szony élete bontakozik ki, aki
a sok boldogtalanság köze-
pette is helytállt, jobban, mint

a mellette álló férfiak, és szün-
telen kereste azt a boldogsá-
got, amelyben szüleivel és test-
véreivel élt gyermekkorában.

Borbíró Fanni

Rózsa György:
Grafikatörténeti
tanulmányok
Mûvészettörténeti füzetek 25
Akadémiai Kiadó
165 oldal, 1560 Ft

A krónikák eredetileg olyan
történeti feljegyzések, ame-
lyek idôrend szerint, évrôl-
évre haladva írják le az emlí-
tésre méltó történelmi esemé-
nyeket.

A mûfaj a virágkorát a kö-
zépkorban élte. Igen gazdag a
régi magyar krónika-iroda-
lom, melynek témáit több-
nyire az Árpád-kor ôsi króni-
káira lehet visszavezetni.

A középkor egyik legismer-
tebb alkotása a Képes Króni-
ka. Keletkezése: 1358, a szer-
kesztôje: Mályusz Elemér.
Biztos kézzel szerkesztette
meg az ôsgeszta által leírt
eseményeket, Kálmán korá-
nak és III. István uralmának
történeteit.

A krónika szövegének il-
lusztrációit késôbb készítet-
ték. A történelmi eseménye-
ket a mindenkori uralkodók
képeivel illusztrálták.

Thuróczy János Mátyás ki-
rály krónika-írója volt, aki fel-
dolgozta a középkori magyar
történelmet.

A hunok és a magyarok tör-
ténetét írta meg a honfogla-
lástól I. Lajos koronázásáig.

A krónika elôször Brünn-
ben jelent meg. A brünni
kiadás 42 darab fametszetû
illusztrációjában 32 magyar
király, Attila, a hét magyar
vezér, valamint Hunyadi Já-
nos alakja látható.

A krónika második kiadása
Augsburgban jelent meg. A

két kiadás között jelentôs a
minôségi eltérés.

A sokszorosított, színes fa-
metszetû miniatúrák nehéz-
kes technikáját, amelyet csak
a gazdagok élvezhettek, fel-
váltotta az olcsóbb fekete-fe-
hér fametszet.

A XVII. században sokszo-
rosított magyar királykép-so-
rozat gróf Nádasdy Ferenc ne-
véhez kapcsolódik. A könyv
hatvan uralkodót ábrázol, leg-
többjüket a trónon.

A képek történelmi esemé-
nyeket illusztrálnak, de ön-
magukban is fontos doku-
mentumok.

Rajnai András

Andrej Tarkovszkij:
A megörökített idô
Fordította: Vári Erzsébet
Osiris Kiadó, 1998
241 oldal, 1280 forint

Andrej Tarkovszkijt saját be-
vallása szerint az a szándék
vezette könyve megírásában,
hogy eligazodjon a film, e
fiatal, „csodaszép, lényegé-
ben még oly kevéssé kutatott
mûvészet lehetôségeinek út-
vesztôjében”, és hogy „saját
maga is a legnagyobb függet-
lenségre és teljességre tegyen
szert mûvészi munkájában.”
16 éven át készült, még
Moszkvában elkezdett,
Olaszországban folytatott,
Párizsban befejezett összegzô
munkája megírására az inspi-
rálta, hogy a filmjei közti
hosszú veszteglések, gyötrel-
mes kényszerpihenôk követ-
keztében rengeteg ideje ju-
tott annak átgondolására, mi-
féle célokat követ munkájá-
ban, miben különbözik a
filmmûvészet más mûvésze-
tektôl, s ô milyen sajátos le-
hetôségeket lát benne. A kü-
lönbözô filmtörténeti mun-
kák is vitára ingerelték, s arra

késztették, hogy a filmmûvé-
szet problémáiról és céljairól
leírja a gondolatait. A
megörökített idôben sok-sok
mûvészeti, irodalmi, filmes
példa segítségével világítja
meg a filmidôrôl, a film-
képrôl, a ritmusról, montázs-
ról, az (ötlet, a vízió megszü-
letésétôl a forgatókönyv lét-
rejöttéig vezetô) alkotói fo-
lyamatról, a film képi világá-
ról, a filmszínészrôl, a ze-
nérôl és zörejekrôl, a mûvész
felelôsségérôl vallott néze-
teit, miközben sok mindent
megtudhatunk filmjei szüle-
tésének körülményeirôl, azok
esztétikai, filozófiai proble-
matikájáról is. Mûvészetfilo-
zófiája, ars poeticája kifejtése
mellett Tarkovszkij, az orosz
filmmûvészet legnagyobb
alakja szükségesnek érezte,
hogy – ha röviden is – megis-
mertesse olvasóit a világról,
az emberrôl, az egyén he-
lyérôl, társadalmi és törté-
nelmi lehetôségeirôl, a lét ér-
telmérôl alkotott nézeteivel.
Úgy gondolta, ha a mûvész
nem érti meg az élet értel-
mét, aligha lesz képes arra,
hogy a mûvészet nyelvén vi-
lágosan fejezze ki magát.
Könyve zárszavában – nem
sokkal halála elôtt – többek
között az alábbiakat vetette
papírra: „Világunkban... meg-
bomlott minden kapcsolat az
egyén és a társadalom között,
mégpedig olyan fokon, hogy
most egyetlen dolog tûnik
fontosnak: meg kell keres-
nünk azt az utat, melyen ha-
ladva helyreállítható az em-
ber szerepe saját sorsa felett.
Ehhez az embernek vissza
kell térnie a lélek fogalmá-
hoz, a lélek szenvedéseihez,
és meg kell próbálnia össze-
kötni a lelkiismeretét és a tet-
teit.” Ô maga a filmjeivel
egész életében ennek elôsegí-
tésén munkálkodott.

(gervai)

könyva ján ló
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Kis- és nagykereskedelmi boltunk:
1126 Budapest, Tartsay Vilmos u. 12.

A könyvek megrendelhetôk:
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A COMPUTERBOOKS LEGÚJABB KIADVÁNYAI

Benedek Elek:
Piros mesekönyv
A világ legszebb meséi
(Klasszikusok fiataloknak) színes il-
lusztrációk: Méray Horváth Ilona
kb. 200 old. + színes melléklet, B/5,
kötve kb. 1200 Ft

E kötetben a világirodalom legszebb
meséibôl nyújt válogatást Benedek
Elek, aki lefordította és átdolgozta e
csodás történeteket, és szép magyar
nyelven teszi közzé 19 nép 22 fordu-
latos, elbûvölô meséjét.

E. Nesbit:
Öt gyerek és az izé
(Klasszikusok fiataloknak)
Ford.: Borbás Mária,
ill.: Buzay István
kb. 160 old., B/5, kötve kb. 990 Ft
A klasszikus angol gyermekirodalom
egyik legnagyobb alakjának regényé-
ben vidéken nyaraló londoni gyere-

kek varázslatos kalandjait ismerhet-
jük meg. Találkoznak egy magát
„homoktündér”-nek nevezô kis lén-
nyel, aki mindennap teljesíti egy kí-
vánságukat – ez azonban napnyugta-
kor érvényét veszti. A teljesült kí-
vánságok rendszerint kalamajkába
keverik a gyerekeket, így jól jön az
„Izé” segítsége.

Szendrey Júlia:
„Ha eldobod egykor az özvegyi
fátyolt...”
Napló, dokumentumok, levelezés
Az elôszót és jegyzeteket írta: Mikes
Lajos
Irodalmi kuriózum ez a napló, amely
egyetlen kiadásban, az 1930-as évek-
ben jelent meg Szendrey Júlia kézira-
tos hagyatéka alapján. Jelen kiadás ko-
rabeli dokumentmokkal: fakszimilék-
kel, fotókkal illusztrálva jelenik meg.
A naplóból megismeri az olvasó
Szendrey Júlia ifjú- és felnôttkorát, s

ez által a korabeli történelmet és a pri-
vát szféra életét.
kb. 280 old., Fr/5, kötve, kb. 990 Ft
P.G. Wodehouse:
Szajré a budoárban
(Vidám könyvek)

Ford.: Molnár Zoltán,
ill.: Zsoldos Vera
kb. 248 old., kb. 990 Ft
Kevés dolog tud úgy felvillanyozni
egy fiatalembert, mint a tudat, hogy
ô meg szerelmese újból „Rómeó és
Júlia”-szerû viszonyban vannak,
ráadásul hamarosan anyagi bôség ké-
szül ráköszönteni, ilyenkor az ifjú tel-
jes joggal érezheti úgy, hogy a világ
tetején ül, szivárvánnyal a válla körül.
Ekkor azonban elkezdôdnek a bo-
nyodalmak... A pompás sze-
replôgárda, no meg Wodehouse
egyedülállóan sziporkázó stílusa és
legyûgözô nyelvi humora ezúttal is
kitûnô szórakozást igért.

P. Brestyánszky Ilona:
Budapest zsinagógái
Fényképezte: Mudrák Attila
kb. 192 old, B/5, kötve kb 2500 Ft
A neves mûvészettörténész könyve a
vallástörténeti kérdéseket (a zsinagó-
gák kialakulása, szerepük, jelentôsé-
gük a zsidó vallásban) tárgyaló rövid
bevezetés után kronológiai sorrend-
ben ismerteti a budapesti zsinagógák
építésének, sorsának eseményeit a
középkortól kezdôdôen. A mû je-
lentôs mûvészettörténeti szintézis is
egyben, a budapesti zsinagógák épí-
téstörténetét a magyar építészet tör-
ténetébe ágyazva tárgyalja. A köny-
vet tudományos apparátus egészíti
ki és Mudrák Attila mûvészi fotói il-
lusztrálják.

Frank Júlia: Krumpliskönyv
262 recept, 5. kiadás,
160 old., A/5, kb. 690 Ft
Kiadó: Lucullus 2000 Bt., monopol-
terjesztô: Falukönyv-Ciceró
Levesek (saláták, mártások, pástéto-
mok, töltött zöldségfélék). Köretek
(fôzelékek, húspótlók, sült és fôtt,
édes és sós tészták, lángosok). Sör- és
borkocsolyák, sütemények. Péksüte-
mények, kenyérfélék kipróbált re-
ceptjei.
U T Á N N Y O M Á S O K :
G. Durrell:
Állatkert a poggyászomban
ill. Zsoldos Vera kb. 890 Ft
G. Durrell:
Aranydenevérek. Rózsaszín galambok
ill.: Zsoldos Vera 890 Ft
Fazekas Anna: Öreg néne ôzikéje
(zöld)
ill.: Róna Emy, 18. kiadás 590 Ft
Fazekas Anna: Öreg néne ôzikéje
(stancolt)
6. kiadás, 690 Ft

Jakab Zsolt: Adobe PageMaker 6.5

250 old, 2128 Ft
Tátrai Tibor: MS Projekt 98

kb. 400 old., kb. 2900 Ft
Áprilisban jelenik meg!

Windows 98 felhasználóknak

magyar nyelvû változat
kb. 650 old. kb. 2800 Ft

Március végén jelenik meg!

László József: Hangkártya progra-

mozása Pascal és Assembly nyelven

Bôvített, átdolgozott kiadás
530 old., 2900 Ft
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A
A Batthyány-kormány igazság-

ügyi minisztere. Zalaegerszeg,
Zala M. Lvt., 1998. (Zalai gyûjte-
mény 43.) 
ISBN: 963-7226-28-1 fûzött: 1368 Ft 

Adam, Robert: A leghatásosabb
pisztolyok, revolverek és puskák.
[Budapest], Új Ex Libris, cop. 1998. 
ISBN: 963-9031-27-5 kötött: 2680 Ft 

Ady Endre: A szerelem eposzából.
Marosvásárhely, Mentor, 1999. 
ISBN: 973-9263-92-9 fûzött: 1200 Ft 

A kertészkedés enciklopédiája.
[Kaposvár], Holló, [1999]. 
ISBN: 963-8380-69-1 kötött: 5980 Ft 

Albert Ernô: Sok szép cigányleány.
Háromszéki cigányoktól gyûjtött
népdalok és balladák. Sepsiszent-
györgy, Népi Alkotások Háza, 1998. 
ISBN: 973-0-00776-4 fûzött: 1000 Ft 

Aldrin, Buzz – Barnes, John: A
csillagok fiai. (1. köt.) Budapest, N
& N Kvk., 1999. (Möbius) 
ISBN: 963-85875-7-1

fûzött: 1399 Ft Ft (1-2.)
Aldrin, Buzz – Barnes, John: A

csillagok fiai. (2. köt.) Budapest, N
& N Kvk., 1999. (Möbius) 
ISBN: 963-85875-8-X

fûzött: 1399 Ft Ft (1-2.)
Allen, Robert: Mensa: agytorna

gyerekeknek. [200 furfangos fej-
törô]. Budapest, M. Kvklub, 1999. 
ISBN: 963-548-738-X fûzött: 1100 Ft 

Altman, Jack: Olaszország. [Buda-
pest], Welcome, [1999]. (Berlitz úti-
könyvek) 
ISBN: 963-7585-46-X fûzött: 1200 Ft 

A magyarok krónikája. 2. kiad.
[Budapest], Officina Nova, 1996. 
ISBN: 963-548-265-5 kötött: 5500 Ft 

Andrássy György: Nyelvi jogok. A
modern állam nyelvi jogának alap-
vetô kérdései, különös tekintettel
Európára és az európai integráció-
ra. Pécs, JPTE, (Studia Europaea) 
ISBN: 963-641-654-0 fûzött: 1450 Ft 

A XX. század krónikája. [Buda-

pest], Officina Nova, [1994]. 
ISBN: 963-477-004-5 kötött: 4950 Ft 

Az Ada95 programozási nyelv.
Egyetemi tankönyv. Budapest,
ELTE Eötvös K., cop. 1998. 
ISBN: 963-463-238-6 fûzött: 2850 Ft 

Az öt titok könyve. [Budapest],
Duna Televízió, cop. 1998. 
ISBN: 963-03-6299-6 fûzött: 833 Ft 

B
Bálint Julianna – Földesi Tamás

– Lendvay Marianna: Minôség –
tanuljuk és tanítsuk. Budapest, Mû-
szaki Kvk., cop. 1998. (Minôségme-
nedzsment) 
ISBN: 963-16-3007-2 fûzött: 1960 Ft 

Bánkiné Molnár Erzsébet: Betyá-
rok a Kiskunságban. Debrecen,
Ethnica, 1999. 
ISBN: 963-472-314-4 fûzött: 500 Ft 

Bayer József: A politikatudomány
alapjai. Bp., Napvilág, cop. 1999. 
ISBN: 963-9082-30-9 fûzött: 1800 Ft 

Beck, Peter: Dézsakertek, apró ví-
zikertek. Kis tavak erkélyre, te-
raszra és tetôkertbe. 2. kiad. Buda-
pest, Falukv.-Ciceró, [1999]. (Falu-
kertész) 
ISBN: 963-7744-51-7 fûzött: 798 Ft 

Berde Mária, R.: Szentségvivôk.
Erdélyi regény. Marosvásárhely,
Mentor, 1999. 
ISBN: 973-9263-90-2 fûzött: 1300 Ft 

Berne, Eric: Emberi játszmák. 4.
kiad. Budapest, Háttér, [1997], cop.
1984. (Lélek kontroll) 
ISBN: 963-8128-33-X fûzött: 648 Ft 

Birkner, Friede: Galiba a „Római
császárban”-ban. Budapest, Bastei
Budapest, 1999. (Hedwig Courths-
Mahler lányának regényei) 
ISBN: 963-296-263-X fûzött: 546 Ft 

Bíró A. Zoltán: Stratégiák vagy
kényszerpályák?. Tanulmányok a
romániai magyar társadalomról.
Csíkszereda, Pro-Print – KAM –
Regionális és Antropológiai Kutatá-
sok Központja, 1998. (Helyzet
könyvek) 

ISBN: 973-9311-29-1 fûzött: 840 Ft 
Boileau, Pierre – Narcejac, Tho-

mas: Szédülés. Budapest, Pallas
Stúdió – Attraktor, 1999. (Klasszi-
kus detektívregények 10.) 
ISBN: 963-9022-93-4 fûzött: 890 Ft 

Borbás Mária: A bûnbak bégetése
avagy Gyöngyszemek a papírko-
sárból. Budapest, Európa, 1999.
ISBN: 963-07-6486-5 kötött: 1100 Ft 

Börcsök László: Érettségi, felvételi
feladatok: matematika. Szeged,
Szukits, cop. 1999. 
ISBN: 963-9151-44-0 fûzött: 990 Ft 

Börcsök László: Érettségi, felvételi
tételek, témakörök: matematika.
Szeged, Szukits, cop. 1997. 
ISBN: 963-9020-67-2 fûzött: 890 Ft 

Borsody István: Az új Közép-Euró-
pa. [Két világháború és ami utána
következett]. Szombathely, Savaria
Univ. Press, 1998. 
ISBN: 963-8275-63-4 fûzött: 2200 Ft 

Bruns, Susanne: 100 ötlet bioker-
tészeknek. 2. kiad. Budapest, Ci-
ceró, [1999]. (Falu-kertész) 
ISBN: 963-539-239-7 fûzött: 798 Ft 

C
Carayon, Michel: Merj élni!. Önse-

gítô gyakorlatok válsághelyzetek-
ben. Budapest, Szt. Hildegard Kft.,
1998. (Életfa könyvek) 
ISBN: 963-03-6306-2 fûzött: 980 Ft 

Carter, Philip – Russell, Ken:
MENSA: logikai rejtvények. [több
mint 150 fejtörô]. Bp., M. Kvklub,
1999. 
ISBN: 963-548-737-1 fûzött: 1300 Ft 

Cioran, Emile Michéle: Füzetek,
1957–1972. Budapest, Európa,
1999. (Mérleg) 
ISBN: 963-07-6478-4 fûzött: 950 Ft 

Collodi, Carlo: Pinocchio kalandjai.
Egy bábu története. Budapest, No-
ran, 1999. (Kentaur könyvek 18.) 
ISBN: 963-9048-41-0 fûzött: 1200 Ft 

Connelly, Michael: Fekete jég.
[Budapest], JLX, cop. 1999. 
ISBN: 963-305-093-6 fûzött: 798 Ft 

Copeland, Tom – Coller, Tim –
Murrin, Jack: Vállalatértékelés.
Értékmérés és értékmaximalizáció
vállalatvezetés. Bp., Panem, 1999.
New York [etc.], John Wiley & Sons,
1999. 
ISBN: 963-545-192-X kötött: 4500 Ft 

Courths-Mahler, Hedwig: A bú-
csúlevél. Bp., Bastei Budapest,
1999. (Hedwig Courths-Mahler re-
gényei) 
ISBN: 963-296-255-9 fûzött: 498 Ft 

Csámer István: Technika. Közleke-
dési ismeretek 10-14 éveseknek.
Debrecen, Glória Kvk., [1999]. 
ISBN: 963-9138-25-8 fûzött: 625 Ft 

Csány László kormánybiztosi
iratai, 1848–1849. (1. köt.) Za-
laegerszeg, Zala M. Lvt., 1998. (Za-
lai gyûjtemény 44.) 
ISBN: 963-7226-30-3
fûzött: 1668 Ft (1–2.)

Csány László kormánybiztosi
iratai, 1848–1849. (2. köt.) Za-
laegerszeg, Zala M. Lvt., 1998. (Za-
lai gyûjtemény 44.) 
ISBN: 963-7226-31-1
fûzött: 1668 Ft (1–2.)

Csapó Katalin – Karner Katalin:
Budapest az egyesítéstôl az 1930-
as évekig. Budapest, Útmutató K.,
1999. (Változó világ 25.) 
ISBN: 963-9001-36-8 fûzött: 350 Ft 

Csáth Géza: Mesék, amelyek
rosszul végzôdnek. Összegyûjtött
novellák. Magvetô, cop. 1994. 
ISBN: 963-14-1988-6 kötött: 1790 Ft 

Csíky Antal: Lazíts, ismerd meg ön-
magad 2.. [S.l.], Alpha Mirror Holi-
stic Centrum, 1999. (Hunga-pszi-
cho) 
ISBN: 963-03-6331-3 fûzött: 1000 Ft 

Csonkaréti Károly: Horthy, a ten-
gerész. 2. kiad. [Budapest], Zrínyi,
[1999], cop. 1993. 
ISBN: 963-327-319-6 kötött: 1260 Ft 

Czifferszky István: A sete bárány
és a kuvasz. történetek kutyákról.
[Gyöngyös], Pallas Antikvárium,
[1999]. 

Megjelent könyvek
1999. február 12 – 25.

Kedves Olvasónk!

Azt javasoljuk Önnek: fizessen elô lapunkra! Sokféle terjesztési
módszert kipróbáltunk, és meg kellett állapítanunk, hogy egyik
sem vetekszik az elôfizetés módszerével, mert az elôfizetés
– a legkényelmesebb, ugyanis a kézbesítô az Ön otthonába jut-
tatja el a lapot,
– a leggyorsabb, mert a megjelenô lapszámokat az árusítás
megkezdésével egyidejûleg kapja kézhez, 

– a legbiztosabb, mert véletlenül sem marad ki egy lapszám a
sorozatból,
– a legkedvezôbb, mert az esetleges áremelkedés esetén is a
jelenlegi elôfizetési áron kapja a lapot.
Sokat emlegetett adat, hogy Magyarországon évente kb. 9000
különbözô könyv jelenik meg, a tankönyveket nem számítva,
de nem mindenki gondol bele abba, hogy ez átlagosan óránként
egy, napi 24, heti 168 könyv megjelenését jelenti. Nagyon nagy
szám ez, ennyi  könyvújdonság között az eligazodás már nem
lehetséges segítség nélkül, és ez a segítség a Könyvhét.
Legyen Ön is rendszeres olvasónk, barátunk, elôfizetônk,
fizesse elô lapunkat, hogy naprakészen tájékozott lehessen a
kulturális élet egy jelentôs területén, a könyvek világában.

A Könyvhetet megrendelheti
a szerkesztôség címén:

1114 Budapest, Kanizsai utca 41., levélben vagy az itt
található kitöltött, kivágott megrendelôszelvényen,

vagy faxon a 466-0703 telefonszámon.

ELÔFIZETÉSI FELHÍVÁS

MEGRENDELÉS
Megrendelem a Könyvhetet 1 évre 2400 Ft elôfizetési díjért. Kérem,
küldjenek postai csekket az elôfizetési díj befizetéséhez.

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

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

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



ISBN: 963-9117-22-6 fûzött: 525 Ft 

D
Davies, Helen: Kezdôk román

nyelvkönyve. Holnap, 1999. 
ISBN: 963-346-280-0
kötött: 1200 Ft 

Davies, Helen – Kovács Ottília:
Kezdôk finn nyelvkönyve. Buda-
pest, Holnap, 1999. 
ISBN: 963-346-282-7 kötött: 1200 Ft 

Dawidowski, Marion: Mókás bá-
bok. Kézi-, ujj- és tölcsérbábok:
könnyen, gyorsan, házilag: szabás-
minták eredeti méretben. Budapest,
M. Kvklub, 1998. 
ISBN: 963-548-751-7 kötött: 1310 Ft 

Disney, Walt: Simba büszkesége.
(2.), 1999. (Klasszikus Walt Disney
mesék 26.) 
ISBN: 963-627-277-8 kötött: 1515 Ft 

Durrell, Gerald: Életem értelme.
Európa, 1999. (Vidám könyvek) 
ISBN: 963-07-6480-8 fûzött: 850 Ft 

E
Easwaran, Eknath: Meditáció.

Gyakorlati útmutató a mindennna-
pokra. Budapest, Édesvíz, 1999. 
ISBN: 963-528-327-X fûzött: 1100 Ft 

Elias, Norbert: A szociológia lénye-
ge. Napvilág, cop. 1998. 
ISBN: 963-9082-231-7 fûzött: 980 Ft 

Etkind, Aleksandr: A lehetetlen
Erósza. A pszichoanalízis története
Oroszországban. Európa, 1999. 
ISBN: 963-07-6323-0 kötött: 2800 Ft 

É
Érettségi, felvételi tételek, té-

makörök: biológia. Szeged,
Szukits, cop. 1999. 
ISBN: 963-9151-60-2 fûzött: 840 Ft 

Érettségi, felvételi tételek, té-
makörök: egyetemes történe-
lem. Szeged, Szukits, cop. 
ISBN: 963-9151-61-0      fûzött: 890 Ft 

Érettségi, felvételi tételek, té-
makörök: irodalom. Szeged,
Szukits, cop. 1999. 
ISBN: 963-9151-59-9 fûzött: 840 Ft 

Érettségi, felvételi tételek, té-
makörök: nyelvtan. Szeged,
Szukits, cop. 1999. 
ISBN: 963-9151-62-9 fûzött: 690 Ft 

F
Fábián Imre: Bihari népmesék.

Nagyvárad, Literator, 1999. 
ISBN: 973-9360-09-2 fûzött: 350 Ft 

Fehér Béláné: Zöldségtermesztôk
zsebkönyve. 2. jav. kiad. Budapest,
Mezôgazda, cop. 1998. 
ISBN: 963-9121-36-3 kötött: 2300 Ft 

Fehér István: Emberismeret az arc-
ból. Szeged, Szukits, cop. 
ISBN: 963-8199-97-0 kötött: 890 Ft 

Fejér László: Az ember tragédiája
bemutatói. Bibliográfia. Budapest,
Madách Irod. Társ., 1999. 
ISBN: 963-03-6603-7 fûzött: 653 Ft 

Ferge Zsuzsa: Fejezetek a magyar
szegénypolitika történetébôl. 2.
kiad. [Budapest], Kávé K., 1998. 
ISBN: 963-9169-01-3 fûzött: 920 Ft 

Fischer, Gisela – Jentner, Edith
– Meinardus, Elke: Állattörténe-
tek. kicsiknek nagy betükkel. 2. mó-
d. kiad. Erlangen, Pestalozzi, cop.
1999. 

kötött: 1420 Ft 
Focus. Papers in English literary

and cultural studies at JPU. Pécs,
Univ. Press, 1998. 
ISBN: 963-641-572-2 fûzött: 800 Ft 

Fordítás magyarra és szövegér-
tés: német. Középfok. Bp., Akad.
K., 1998. (Rigó nyelvvizsga köny-
vek) 
ISBN: 963-05-7572-8 fûzött: 2380 Ft 

Füst Milán: A mester én vagyok.
Egy doktorkisasszony naplójegyze-
tei. Budapest, Fekete Sas, 1998. 
ISBN: 963-8254-41-6 kötött: 1300 Ft 

G
Gale, Harold: MENSA: számrejtvé-

nyek. több mint 200 feladvány. Bu-
dapest, M. Kvklub, 1999. 
ISBN: 963-548-649-9 fûzött: 1100 Ft 

Gannet, Lewis: Szükségállapot.
[Budapest], InterCom, 1999. (Inter-
Com könyvek) 
ISBN: 963-8370-27-2 fûzött: 619 Ft 

García Márquez, Gabriel: A sze-
relemrôl és más démonokról. Buda-
pest, Magvetô, [1999]. 
ISBN: 963-14-2010-8 kötött: 980 Ft 

García Márquez, Gabriel: Egy ha-
jótörött története, aki tíz napig
hánykolódott egy mentôcsónakban,
étlen-szomjan, aztán a haza hôsé-
nek kiáltották ki, szépségkirálynôk
illették csókjukkal, reklámkampá-
nyokban meggazdagodott, majd a
kormány elfordult tôle, és egyszer s
mindenkorra elfelejtették. Bp., Mag-
vetô, cop. 1996. 
ISBN: 963-14-2037-X kötött: 980 Ft 

Gasperini, Brunella: Egy nô és
egyéb állatfajták. Bp., Háttér, 1998. 
ISBN: 963-8128-42-9 fûzött: 698 Ft 

Gondolatok a szerelemrôl. Buda-
pest, Flex, 1999. 
ISBN: 963-03-6487-5bársony: 1490 Ft 

Grant, Wendy: Ki az úr a háznál?.
Vegyük kezünkbe életünk irányítá-
sát. Budapest, Édesvíz, 1999. 
ISBN: 963-528-325-3 fûzött: 990 Ft 

Gyöngyösi Gergely: I. Remete
Szent Pál remete testvéreinek éle-
te. Pilisszántó, Fráter György Ala-
pítvány, 1998. (Varia paulina 3.) 
ISBN: 963-52109 fûzött: 960 Ft 

H
70 év a Sándor utcában: [1928-

1998]. Ajtósi Dürer, 1998. 
ISBN: 963-8314-19-2 fûzött: 1680 Ft 

Hamza Gábor – Földi András: Az
európai magánjog fejlôdésének
fôbb útjai. Szombathely, Savaria
Univ. Press, 1998. 
ISBN: 963-8275-08-1 kötött: 550 Ft 

Hidasi Judit: Na és, hogy tetszik
Japán?. Terebess, 1999. 
ISBN: 963-9147-04-4 kötött: 1299 Ft 

Holocsi János: 107 pohár hangu-
lat. Budapest, Pallas Stúdió, 1999. 
ISBN: 963-9022-98-5 kötött: 2950 Ft 

Hopkins, Cathy: Szerelem élet-
fogytig. Mit tegyél, hogy örökké tart-
son. Animus, cop. 1999. 
ISBN: 963-8386-63-0 fûzött: 498 Ft

Huizinga, Johan: Huizinga, a rej-
tôzködô. Bp., Balassi, cop. 1999. 
ISBN: 963-506-247-8 fûzött: 800 Ft 

I
Így is megírhatod! [30 kidolgozott

magyar irodalom írásbeli érettségi
tétel]. Békéscsaba, Item, 
ISBN: 963-85955-0-7 fûzött: 1167 Ft 

Illés Éva: Angliában minden más-
képp van. Corvina, 1999. 
ISBN: 963-13-4460-6 fûzött: 1200 Ft 

Imreh Zoltánné: Korok és stílusok.
Mûalkotások elemzése: munkatan-
könyv. (1. köt.) Pomáz, Comenius,
1995–1996. 

432 Ft 
Imreh Zoltánné: Korok és stílusok.

Mûalkotások elemzése: munkatan-
könyv. (2. köt.) Pomáz, Comenius,
1995–1996. 

514 Ft 
Imreh Zoltánné: Korok és stílusok.

Mûalkotások elemzése: munkatan-
könyv. (3. köt.) Pomáz, Comenius,
1995–1996. 

514 Ft 
Imreh Zoltánné: Tanári kézikönyv

a korok és stílusok: mûalkotások
elemzése címû tankönyv oktatásá-
hoz. Pomáz, Comenius, 1997. 

fûzött: 852 Ft 
Irodalom a gimnázium III. osztá-

lya számára. Budapest, Krónika
Nova, 1998. 
ISBN: 963-9128-17-1 fûzött: 920 Ft 

„Isten dicsôségére...”. Keresztek
és szentszobrok a somogyi orszá-
gos közutak mentén. Kaposvár, In-
fomark, cop. 1998. 
ISBN: 963-03-5572-8 kötött: 2500 Ft 

J
Jámbor János id.: Középsô Euró-

pa. 2. kiad. [Dunakeszi], Libra K.,
[1999]. 
ISBN: 963-7663-15-0 fûzött: 298 Ft 

Juhász Ilona, L.: Szlovákiai ma-
gyar néprajzi bibliográfia,
1987–1988. Dunaszerdahely, Lili-
um Aurum, 1998. (Miscellanea bib-
liothecae Hungaricae 1.) 
ISBN: 80-8062-010-5 fûzött: 605 Ft 

Jung, Carl Gustav: C. G. Jung
alapfogalmainak lexikona. (1. köt.) ,
1997. 
ISBN: 963-09-3963-0 kötött: 990 Ft 

Jung, Carl Gustav: C. G. Jung
alapfogalmainak lexikona. 2. köt.
Budapest, Kossuth, 1998. 
ISBN: 963-09-3992-4 kötött: 990 Ft 

K
Kaffka Margit: Colours and years.

[Budapest], Corvina, 1999. 
ISBN: 963-13-4463-0 fûzött: 1800 Ft 

Kapa Mátyás – Székely Gergely:
Történelem: felvételi tesztek és kér-
dések. [a jogi és bölcsészettudo-
mányi karokra, a tanárképzô fôisko-
lákra és Közgazdaságtudományi
Egyetemre, valamint az Államigaz-
gatási és a Rendôrtiszti Fôiskolára
pályázók számára]. 4. kiad. Bp.,
Corvina, 1999. 
ISBN: 963-13-4776-1 fûzött: 1200 Ft 

Kárpáti Andrea: Mûvészet és élet.
2. Budapest, Helikon, 1999. 
ISBN: 963-208-557-4 kötött: 2680 Ft 

Kelder, Peter: A fiatalság forrása.
Az öt „Tibeti” jógagyakorlat: feltárul
a tibeti kolostorok évezredes titka.
4. kiad. Budapest, Édesvíz, 1999. 
ISBN: 963-528-342-3 fûzött: 850 Ft 

Kikli Tivadar: Magyarnótaszerzôk,
énekesek és népdalosok lexikona.
Szeged, Bába, 1999. (Tisza hangja
17.) 
ISBN: 963-9144-30-4 fûzött: 2000 Ft 

Kleiner, Ewald: Sziklakertek,
függôkertek. 2. kiad. Budapest, Ci-
ceró, [1999]. (Falu-kertész) 
ISBN: 963-539-237-0 fûzött: 798 Ft 

Kubasik, Christopher: Anya me-
séje. Budapest, Beholder, 1999.
(Earth dawn) 
ISBN: 963-9047-28-7 fûzött: 698 Ft 

Kundera, Milan: Tréfa. Regény.
Budapest, Európa, 1999. 
ISBN: 963-07-6482-2 kötött: 1200 Ft 

Kun Tibor: Civilisation francaise du
XXe siécle. textes, anthologie,
exercices. Pécs, JPTE TK K., 1998. 
ISBN: 963-641-573-0
fûzött: 2800 Ft kazettával együtt 

L
László János: Társas tudás, elbe-

szélés, identitás. A társas tudás
modern szociálpszichológiai elmé-
letei. [Budapest], Scientia Humana,
cop. 1999. [Szentendre], Kairosz. 
ISBN: 963-9137-41-3 fûzött: 1300 Ft 

Lengyel Dénes: Kossuth Lajos
öröksége. mondák, történetek a
XVIII. és XIX. századból. 3. kiad.
Budapest, Móra, 1999. 

ISBN: 963-11-7468-9 fûzött: 798 Ft 
Lessing, Gotthold Ephraim: Lao-

koón. Hamburgi dramaturgia. Bu-
dapest, Fekete Sas, 1999. 
ISBN: 963-8254-56-4 fûzött: 1300 Ft 

Lewis, Peter: Harcmûvészetek.
[Budapest], Új Ex Libris, cop. 1998. 
ISBN: 963-9031-24-0 kötött: 3490 Ft 

Lindsey, Johanna: Angyali diadal.
Budapest, M. Kvklub, 1998. 
ISBN: 963-548-797-5 kötött: 1090 Ft 

Liu Csang: Csung Kuj az ördögûzô.
Budapest, Terebess, 1999. 
ISBN: 963-9147-16-8 kötött: 1499 Ft 

Llewellyn, Sam: Navarone elitcsa-
pata. Alistair MacLean Csapda
címû regényének folytatása. Buda-
pest, Trivium, cop. 1999. 
ISBN: 963-7570-55-1 fûzött: 990 Ft 

Lomnici Zoltán: Az adóperek
könyve. HVG-ORAC, 1999. 
ISBN: 963-9203-07-6 fûzött: 3920 Ft 

Lovász László: Kombinatorikai
problémák és feladatok. Budapest,
Typotex, 1999. 
ISBN: 963-9132-37-3 kötött: 3500 Ft 

Lurz Gerda: A 100 legjobb gyümöl-
csös finomság. [Budapest], Sajgó,
[1999]. 
ISBN: 963-0367-60-2 fûzött: 298 Ft 

M
MacDonald, William: Ezt tette Is-

ten. Budapest, Evangéliumi K., cop.
1998. 
ISBN: 963-9012-81-5 fûzött: 300 Ft 

Magyar Lajos: Kalandorok a 24-es-
bôl. Történetek a traiskircheni me-
nekülttáborból. Bp., Fekete Sas,
1999. 
ISBN: 963-8254-55-6 fûzött: 580 Ft 

Magyar törvénytár: 104-es számú
pótlapcsomag. a pótlapok cseréje.
[Budapest], [Unió], [1999]. 

fûzetlen: 9208 Ft
Majoros András: Belsôterek világí-

tása. Mûszaki Kvk., cop. 1998. 
ISBN: 963-16-3015-3 fûzött: 2280 Ft 

Márai Sándor: Kassai ôrjárat. [Bu-
dapest], Helikon, 1999. 
ISBN: 963-208-584-1 kötött: 940 Ft 

Márai Sándor: Kassai ôrjárat. [Bu-
dapest], Helikon, 1999. (Márai Sán-
dor mûvei) 
ISBN: 963-208-558-2 kötött: 1180 Ft 

Mátyás Antal: A hagyományos
közgazdságtan bírálata és kutatási
körének kiszélesítése az új intéz-
ményi iskola képviselôi részérôl.
akadémiai székfoglaló, 1996. ja-
nuár 18.. Budapest, Akad. K., 1999.
(Értekezések, emlékezések) 
ISBN: 963-05-7459-4 fûzött: 410 Ft 

Mawson, Robert: Kelj fel és járj!.
Budapest, Európa, 1999. 
ISBN: 963-07-6409-1 fûzött: 980 Ft 

Mesékkel Magyarországon. Ne-
gyedik osztályosoknak. (2.) 
ISBN: 963-8328-96-7 fûzött: 890 Ft 

Mezey Barna: Képviselet és alkot-
mány a középkori Európában. Eu-
rópai parlamentarizmus- és alkot-
mánytörténet. Rejtjel, 1998. 

fûzött: 1400 Ft 
Mikszáth Kálmán: A beszélô kön-

tös. Bukarest-Kolozsvár, Kriterion,
(Kriterion kincses könyvtár) 
ISBN: 973-26-0546-4 kötött: 600 Ft 

Molnár Vilmos: Az értelmetlen cso-
da. Novellák, karcolatok. Csíksze-
reda, Pro-Print, 1999. 
ISBN: 973-9311-31-8 fûzött: 510 Ft 

Montgomery, Lucy Maud: Anne
válaszúton. Európa, 1999. 
ISBN: 963-07-6549-7 kötött: 950 Ft 

Móricz Zsigmond a Kelet népe
szerkesztôje. Levelek. 1., 1988. 
ISBN: 963-7411-99-21560 Ft 1–2. köt.

Móricz Zsigmond a Kelet népe
szerkesztôje. Levelek. 2., Argu-
mentum, M. Irod Háza, 1998. 
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ISBN: 963-446-097-6 1560 Ft 1–2.
köt.

Morrell, David: Kettôs látás. [Buda-
pest], I.P.C. Kv., cop. 1999. 
ISBN: 963-635-143-0 fûzött: 798 Ft 

Morrison, Jim: Szeretlek és gyûlöl-
lek. [Kecskemét], Vagabund, cop.
1999. 
ISBN: 963-85939-4-6 fûzött: 325 Ft 

Murphy, Paul: Kanári-szigetek.
[Budapest], Welcome, [1999]. (Ber-
litz útikönyvek) 
ISBN: 963-7585-45-1 fûzött: 1000 Ft 

N
Nagy Endre: Egy város regénye.

[Budapest], Palatinus, 1999. (Vá-
rad, villanyváros) 
ISBN: 963-9127-59-0 fûzött: 880 Ft 

Nagy István Attila: Érettségi ban-
kett. Novellák. Nyíregyháza,
Szerzô, 1999. 
ISBN: 963-550-668-6 fûzött: 500 Ft 

Nagy Márta: A magyarországi gö-
rög diaszpóra egyházmûvészeti
emlékei 1. Ikonok, ikonosztázio-
nok., Debrecen, Kossuth Egy. K., 
ISBN: 963-472-288-1 kötött: 2600 Ft 

Nee, Watchman: A dicsôséges
gyülekezet. [Ahogyan Isten látja a
gyülekezetet]. Anaheim (Ca.), Li-
ving Stream Ministry, 1999. 
ISBN: 0-7363-0530-0 fûzött: 700 Ft 

Nemes Judit: A látszat csal. [Buda-
pest], Da Ká&Ró Kiadó Kft., 1998.
(Siker könyvek) 
ISBN: 963-03-6189-2 fûzött: 248 Ft 

Népélet a Kis-Homoród men-
tén. Szentegyháza, Gábor Á.
Szakközépisk. – Polgármesteri
Hiv., 1998. 

fûzött: 1650 Ft 

Ny
Nyitó Gyöngyvér: Erzsébet ki-

rályné, a koronás szépasszony. 2.
átd. kiad. Sajgó, cop. 1999. 
ISBN: 963-036-786-6 fûzött: 298 Ft 

O
Okváth Imre: Bástya a béke front-

ján. Magyar haderô és katonapoli-
tika, 1945–1956. [Debrecen], Aqui-
la, 1999. (Aquila könyvek / hadtör-
téneti sorozat) 
ISBN: 963-9073-80-6 kötött: 1490 Ft 

P
Palágyi Jolanda: Kézreflexológia.

Kézikönyv gyógyítóknak és öngyó-
gyítóknak. 2. kiad. Animus, 1999. 
ISBN: 963-8386-62-2 fûzött: 798 Ft 

Pásztói István: Példatár az egy-
szeres könyvvitelt alkalmazó vállal-
kozók számára, 1999. Bp., Unió,
[1999]. 
ISBN: 963-388-248-6 fûzött: 2912 Ft 

PC-mûhely. 1. Sághi Balázs: Alap-
lapok, sínrendszerek, konfigurálás.
Budapes, Panem, 1996. 
ISBN: 963-545-121-0 fûzött: 990 Ft 

PC-mûhely 2. Ila László – Sághi
Balázs: Megjelenítôk, háttértárolók,
soros és párhuzamos interfész. Bu-
dapes, Panem, 1996. 
ISBN: 963-545-122-9 fûzött: 990 Ft 

Pej Hszing: A déltengeri rabszolga.
Budapest, Terebess, 1999. 
ISBN: 963-9147-07-9 fûzött: 299 Ft 

Pimlott, John: A Luftwaffe. A német
légierô képes története a II. világhá-
borúban. Debrecen, Hajja, cop. (20.
századi hadtörténet) 
ISBN: 963-9037-56-7 kötött: 2490 Ft 

Poe, Edgar Allan: The black cat.
three stories. [Budapest], Corvina,
1999. (Kétnyelvû olvasmányok)
ISBN: 963-13-4766-4 fûzött: 980 Ft 

Pokol Béla: A jog szerkezete. Buda-
pest, Rejtjel, 1998. 

fûzött: 1980 Ft 

Polcz Alaine: Fôzzünk örömmel!.
Egészségesen, gyorsan, olcsón.
Pozsony, Kalligram, 1999. 
ISBN: 80-7149-079-2 kötött: 1400 Ft 

Pratchett, Terry: Bûbájos bajok.
Nagy bajban a korongvilág: fantasy
regény. [Debrecen], Cherubion,
1999. (Osiris könyvek 57.) 
ISBN: 963-9110-38-8 fûzött: 698 Ft 

Preston, Richard: A Kobra-ügy.
Budapest, Európa, 1999. 
ISBN: 963-07-6421-0 fûzött: 980 Ft 

Priszter Szaniszló: Növényne-
veink. A magyar és a tudományos
növénynevek szótára. Budapest,
Mezôgazda, cop. 1998. 
ISBN: 963-9121-22-3 kötött: 3900 Ft 

R
Raffai Mária: Információrendszer-

fejlesztés. Gyôr, Novadat, 1999.
(Software engineering) 
ISBN: 963-9056-19-7 kötött: 2950 Ft 

Riemann, Fritz: Az öregedés mû-
vészete. Utánny. Budapest, Háttér,
[1998]. (Lélek kontroll) 
ISBN: 963-8128-39-9 fûzött: 458 Ft 

Rudl József: A Szovjetunió utódál-
lamainak földrajza. Budapest-Pécs,
Dialóg Campus, 1999. (Dialóg
Campus tankönyvek) 
ISBN: 963-9123-25-0 fûzött: 2280 Ft 

Rushdie, Salman: Kelet, Nyugat.
Budapest, Európa, 1999, cop.
1995. 
ISBN: 963-07-6483-0 kötött: 950 Ft 

Russell, Edward Frederick
Langley: A horogkereszt rémtettei.
[Debrecen], Black & White, 
ISBN: 963-9064-06-8 fûzött: 525 Ft 

Ruzsiczky Éva: Szinonimaszótár
diákoknak. 2. kiad. [Budapest], He-
likon, 1999. 
ISBN: 963-208-577-9 kötött: 1480 Ft 

Ryokan: 44 haiku. Budapest, Tere-
bess, 1999. 
ISBN: 963-9147-11-7 fûzött: 299 Ft 

S
Sagan, Francoise: Jó reggelt, bú-

bánat!. Regény. Fiesta – Saxum,
[1999]. (Szélrózsa könyvek) 
ISBN: 963-8133-82-1 963-9084-42-5

kötött: 1200 Ft 
Salamonné Solymosi Ibolya: A

szerzôdések biztosítékai. Foglaló,
zálogjog, óvadék, kezesség, köt-
bér, bankgarancia, egyéb biztosíté-
kok. [Budapest], Agrocent, 1999. 
ISBN: 963-7691-70-7 fûzött: 6608 Ft 

Salinger, Jerome David: Franny
és Zooey. Budapest, Európa, 1999. 
ISBN: 963-07-6472-5 kötött: 980 Ft 

Samu Mihály – Szilágyi Péter:
Jogbölcselet. Budapest, Rejtjel,
1998. 

fûzött: 1980 Ft 
Sárosi Bálint: Hangszerek a ma-

gyar néphagyományban. Budapest,
Planétás, cop. 1998. (Jelenlévô
múlt) 
ISBN: 963-9014-35-4 kötött: 1990 Ft 

Sáry László: Kreatív zenei gyakor-
latok. Pécs, Jelenkor, 1999. (Ars
longa sorozat) 
ISBN: 963-676-159-0 fûzött: 1200 Ft 

Scherbák Viktor: Az új eón tudo-
mánya. Budapest, Rockcity, cop.
1999. (Túlvilág könyvek 2.) 

fûzött: 990 Ft 
Schmidt Mária: Az „antiszemitiz-

mus elleni harc” szerepe a rend-
szerváltozás éveiben.
[Szentendre], [Kairosz], [1999]. 

fûzött: 300 Ft 
Scott, Walter, Sir: A skót íjász. Qu-

entin Durward. [Debrecen], Aquila,
1999. (Krónikás könyvek) 
ISBN: 963-9073-29-6 kötött: 1490 Ft 

Seitz, Paul: Kis kerti patika. Gyógy-
növények termesztése és felhasz-
nálása. Budapest, Falukv.-Ciceró,

[1999]. (Falu-kertész) 
ISBN: 963-539-240-0 fûzött: 798 Ft 

Shakespeare, William: Sonnets.
Budapest, Noran, 1999. (Kentaur
könyvek 15.) 
ISBN: 963-9048-18-6 fûzött: 1200 Ft 

Shakespeare, William: Szonettek.
Szeged, Szukits, [1999]. (A líra
gyöngyszemei) 
ISBN: 963-9151-56-4 kötött: 750 Ft 

Sheldon, Sidney: Az éjszaka titkai.
I.P.C. Kv., [1999], cop. 1992. 
ISBN: 963-635-142-2 fûzött: 798 Ft 

Simmel, Johannes Mario: Két ha-
zában hontalan. [Budapest], Pallas
Stúdió, 1999. 
ISBN: 963-9022-96-9 kötött: 1780 Ft 

Somlyó György: Mesék a mese el-
len. Bilingvis kiad. Pécs, Jelenkor,
1999. 
ISBN: 963-676-128-0 fûzött: 1200 Ft 

Speer, Albert: Hitler bizalmasa vol-
tam. Emlékiratok. Budapest, Zrínyi,
cop. 1996. 
ISBN: 963-327-264-5 fûzött: 1680 Ft 

Stahl, Horst: Szobabonsai. Törpe-
fák az ablakpárkányon. 3. kiad. [Bu-
dapest], Falukv.-Ciceró, [1999].
(Falu-kertész) 
ISBN: 963-539-241-9 fûzött: 798 Ft 

Stefanik Pál: A magyar rövidhul-
lámú amatôr rádiózás története,
1945-1955. Budapest, Ajtósi Dürer,
1998. (A magyar rádiózás hôskora) 
ISBN: 963-8314-18-4 fûzött: 1690 Ft 

Steiger Kornél: A lappangó örök-
ség. Fejezetek a preszókratikus fi-
lozófia antik hagyományozásának
történetébôl. Budapest, Jószöveg
Mûhely, 1999. (Jószöveg könyvek) 
ISBN: 963-9134-09-0 fûzött: 1198 Ft 

Strobel, Stefan – Uhl, Thomas:
Linux. [Budapest], Kossuth, 1996. 
ISBN: 963-09-3896-0 fûzött: 2200 Ft 

Struthers, Jane: Sorsok könyve. A
jövô titkai – gyakorlati útmutató. Bu-
dapest, M. Kvklub, 1999. 
ISBN: 963-548-785-1 kötött: 3700 Ft 

Sz
Szádeczky-Kardoss Samu – Far-

kas Csaba: Az avar történelem
forrásai 557-tôl 806-ig. Budapest,
Balassi, cop. 1998. (Magyar ôstör-
téneti könyvtár / a József Attila Tu-
dományegyetem Magyar ôstörténe-
ti Kutatócsoportjának kiadványai
12.) 
ISBN: 963-506-237-0 fûzött: 2500 Ft 

Szaffkó Péter: Shakespeare és az
angol klasszikus történelmi dráma.
Kritikatörténeti áttekintés. Buda-
pest, Eötvös J. Kvk., 1999. 
ISBN: 963-9024-57-0 fûzött: 952 Ft 

Szalai Éva – Nagy Marianna: Az
államigazgatási eljárás és a sza-
bálysértési jog alapjai. Bp., Rejtjel,
1998. 

fûzött: 800 Ft 
Szávai János: Nagy francia regé-

nyek. 2. kiad. Budapest, Krónika
Nova, 1999. (Mûértelmezések) 
ISBN: 963-9128-24-4 fûzött: 550 Ft 

Szemere Bertalan: Utazás Kele-
ten a világosi napok után. Buda-
pest, Terebess, 1999. 
ISBN: 963-9147-12-5 kötött: 1999 Ft 

Szerelmemnek. [Budapest], No-
vella, cop. 1999. 
ISBN: 963-7953-24-8 bársony: 980 Ft 

Szili József: Arany János: Toldi: tri-
lógia. [Budapest], Akkord, cop.
1999. (Talentum mûelemzések) 
ISBN: 963-7803-56-4 fûzött: 498 Ft 

Szilvássy József: Kisebbség a ha-
táron. Válogatott publicisztikai írá-
sok és interjúk. Dunaszerdahely, Li-
lium Aurum, 1998. 
ISBN: 80-8062-020-2 fûzött: 706 Ft 

Szretykó György: Változások a
magyar társadalomban, 1990-
1997. Szociológiai, politológiai ta-

nulmányok. Villányi úti Konferencia-
közp. és Szabadegy. Alapítvány,
1998. (Villányi úti könyvek 14.) 
ISBN: 963-7580-20-4 fûzött: 896 Ft 

Születéskalauz. [Budapest], Mérce
Egyesület, 1998. 
ISBN: 963-03-6114-0 fûzött: 680 Ft 

T
Takács Tibor: 101 szonett. Ami

megment az elmúlástól. [Buda-
pest], Összmagyar Test. – CÉH, 
ISBN: 963-03-6488-3 fûzött: 400 Ft 

Tandori Dezsô: Fômû. [Budapest],
Liget, 1999. (Liget könyvek) 
ISBN: 963-7907-86-6 fûzött: 1120 Ft 

Tari Ernô: Stratégiai szövetségesek
az üzleti világban. Budapest, Köz-
gazd. és Jogi Kvk., 1998. (Szerve-
zet, vezetés, stratégia) 
ISBN: 963-224-289-0 fûzött: 2800 Ft 

Thinnes, Gerhard: Gyümölcsfák
metszése. 2. kiad. Budapest, Ci-
ceró, [1999]. (Falu-kertész) 
ISBN: 963-539-236-2 fûzött: 798 Ft 

Thompson, Hunter Stockton:
Félelem és reszketés Las Vegas-
ban. Ôrült utazás az Amerikai Álom
fel kiad. Budapest, Új Mandátum,
1999, cop. 1993. 
ISBN: 963-9158-25-9 fûzött: 1380 Ft 

Tompa Miklós: Könyvvizsgálói ké-
zikönyv. módszertani útmutató. Bu-
dapest, Unió, [1999]. 
ISBN: 963-388-246-X fûzött: 4928 Ft 

Tótfalusi István: Kiejtési szótár.
Budapest, Anno, [1999]. 
ISBN: 963-9189-07-3 kötött: 825 Ft 

Tóth Gy. László: Posztkommunista
kormánykoalíció Magyarországon.
[Szentendre], [Kairosz], [1999]. 

fûzött: 300 Ft 

U
Utry Attila: Kommunikáció, szociál-

pszichológia, kultúra. fôiskolai és
egyetemi jegyzet. Miskolc, Rónai
Mûvel. Közp., 1999. 
ISBN: 963-03-6563-4 fûzött: 670 Ft 

V
Vargas Llosa, Mario: Szeretem a

mostohámat. Bp., Európa, 1999. 
ISBN: 963-07-6467-9 kötött: 1100 Ft 

Várj reám. Orosz szerelmes versek.
[Budapest], General Press, (Szép
versek, szép köntösben) 
ISBN: 963-9076-44-9 bársony: 598 Ft 

Világtörténelmi kronológia. 200
ország történelme a kezdetektôl
napjainkig. [Budapest], Tárogató,
[1998]. 
ISBN: 963-9006-344-4 fûzött: 1975 Ft 

Vu-ce: A háború útja. Budapest, Te-
rebess, 1999. 
ISBN: 963-9147-09-5 fûzött: 299 Ft 

W
Winsor, Kathleen: Amber. Buda-

pest, Európa, 1999. 
ISBN: 963-07-6249-8 kötött: 1980 Ft 

Zemplén Jolán, M.: A felvidéki fi-
zika története 1850-ig. Piliscsaba,
M. Tudománytört. Int., 1998. (Ma-
gyar tudománytörténeti szemle
könyvtára 8.) 
ISBN: 963-03-6385-2 fûzött: 1450 Ft 

Zöllner, Erich: Ausztria története.
Bp., Osiris, (Europica varietas) 
ISBN: 963-379-486-2 kötött: 2800 Ft 

Az összeállítás a Könyvtárellátó
Közhasznú Társaság informáci-
ós rendszere alapján készült. A
felsorolt könyveket a Könyvtárel-
látó már felajánlotta megvásár-
lásra a könyvtáraknak, ill. meg-
rendelhetôk a társaság home
lapján (www.kello.hu).
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Kunszt György–Klein Rudolf:

PETER EISENMAN

A dekonstruktivizmustól a foldingig

Peter Eisenman a 20. század harmadik harmada amerikai
építészetének kiemelkedô, világhírû alakja. Tanítványai és
követôi szerint épületeivel és építészetelméletével korunkban
azt a szerepet játssza, amelyet a század elsô két harmadában
Le Corbusier töltött be. Nemzetközi hírnevét elsôsorban az-
zal szerezte, hogy a ’80-as évek végén a nyugati világban
uralkodóvá vált dekonstruktivista építészeti mozgalom fô
alakjaként jelent meg. A ’90-es évek közepére Eisenman gon-
dolkodásában és alkotó tervezôi habitusában elôtérbe került
a filozófiai és építészeti „folding” ideája és technikája.
A kötet az építész és a filozófus szempontjából egyaránt
szakszerû pontossággal kívánja bemutatni Eisenman eddigi
életmûvét.

ISBN 963 05 7540 X Ára: 3980 Ft

Megjelenik március 16-án!

Az Akadémiai Kiadó Rt. új címe:
1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 4.

Központi telefonszámaink:
Központ: 464-8282

Igazgatói titkárság: 464-8250
fax: 464-8251

Vevôszolgálat: 464-8200
fax: 464-8201

Nyelvi Szerkesztôség:464-8210
fax: 464-8211

Export: 464-8220
fax: 464-8221

Tudományos Szerkesztôség: 464-8230
fax: 464-8231

Nagy-Britannia és
Észak-Írország

kb. 1670 Ft

Izrael

kb. 1780 Ft
Amerikai Egyesült

Államok

kb. 2240 Ft

Japán

2490 Ft

A  M E D I C I N A K I A D Ó A J Á N L J A
A P A N O R Á M A N A G Y Ú T I K Ö N Y V E K E T

A könyvek megvásárolhatók a könyvesboltokban és megrendelhetôk a
Medicina Könyvkiadó Rt. Kereskedelmi Osztályán:

1054 Bp., Zoltán u. 7. T: 302-6288. T/F: 302-6293
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KÖNYVKERESKEDELMI KÖZPONT

1033 Budapest, Szentendrei út 89–93.

T.: 437-24-43, F.: 437-24-42

Nyitva tartás: H–Cs.: 8–16h, P.: 8–13h

Villámlevél (e-mail)

vevoszolg@wkdc.hu

Rózsa György:
Grafikatörténeti tanulmányok 1560 Ft

Gerben Ágnes:
Mûvészet és hatalom 1500 Ft

Tesztre készen CD-ROM angol
6900 Ft

Magyar szleng szótár 2350 Ft

Themenkompass tankönyv 4990 Ft
Tanári kézikönyv 2180 Ft
Kazetta 990 Ft
Módbeli segédigék – függô beszéd

1980 Ft

Fordítás magyarra és szövegértés
(angol) 2380 Ft

Fordítás magyarra és szövegértés
(német) 2380 Ft

Fodor István szerk.
A világ nyelvei 10500 Ft

Mátyás Antal:
A hagyományos közgazdaság bírálata

410 Ft

A szöveg vonzásában I.
Bejáratok 590 Ft

Biológia I. ökológia, rendszertan
680 Ft

Biológia (tankönyv) 795 Ft

Wimmer Imre:
Fényképezés nemcsak
kezdôknek 2800 Ft
Inzelt Annamária:
Bevezetés az innováció-
menedzsmentbe 1960 Ft
Majoros András:
Belsôterek világítása 2280 Ft

Bálint Julianna:
Minôség: tanuljuk és tanítsuk

1960 Ft
Zöld András:
Energiatudatos építészet 1800 Ft

CD 1200 Ft

Matematika 16–18 éveseknek 690 Ft

Pataki Béla:
Technológia-
váltások menedzselése 1480 Ft

Hamza Gábor:
Jogösszehasonlítás és antikvitás

3248 Ft
Tari Ernô:
Stratégiai szövetségek az üzleti
világban 2800 Ft

Üzemeltetési normakönyv hatályos
6720 Ft

Üzemanyag-normakönyv hatályos
10 080 Ft

Tûzvédelem hatályos 8960 Ft

Adó- és járulékcsökkentés
törvényesen ’99. 4424 Ft

Példatár a bér-, adó- járulékügyek
intézéséhez ’99. 4424 Ft

A költségtérítés, a természetbeni
juttatások és adókedv.
elszámolása ’99. 4424 Ft

Személyi jövedelemadó-
kalauz ’99. 4424 Ft

1051 Budapest,

Nádor utca 8.

Tel.: 266-87-22 Fax: 318-16-52

1051 Budapest,

Bajcsy-Zsilinszky út 20.

Tel.: 311-22-73 Fax: 311-24-43

1051 Budapest,

Nádor u. 8.

Tel.: 317-40-35 Fax: 318-16-52

AKADÉMIAI KIADÓ
e-mail: custservice:e@akkrt.hu

berczis@muszakikiado.hu

KÖZGAZDASÁGI ÉS JOGI

KÖNYVKIADÓ

e-mail: vevoszolg@kik.hu
Intenet: www.kjk.hu

Keresse Par tner  bo l t ja inkat !

AKADÉMIAI KIADÓ
MÛSZAKI

KÖNYVKIADÓ
KÖZGAZDASÁGI ÉS JOGI

KÖNYVKIADÓ

ÚJDONSÁGAINKBÓL




