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Szótárak, nyelvkönyvek, tankönyvek széles választékával
várjuk boltjainkban a tanévkezdésre készülô diákokat és szüleiket.
Az újonnan megnyílt budafoki Campona Libri Könyvesboltban is.
(1222 Budapest, Nagytétényi út 27-47.)

Az Osiris Kiadó felhívja kedves olvasói és partnerei figyelmét, hogy
megjelentek a Millenniumi Könyvtár újabb kötetei!
(A kötetek bolti ára változatlanul 500 Ft)
13. Kaffka Margit:
Színek és évek
14. Vörösmarty Mihály:
Csongor és Tünde
15. Madách Imre:
Mózes
16. Krúdy Gyula:
Asszonyságok díja
17. Arany László:
A délibábok hôse

19. Szabó Zoltán:
Szerelmes földrajz
20. Hajnóczy Péter:
A véradó
21. Móricz Zsigmond:
Árvácska
22. Jókai Mór: A tábornok
és az asztrálszellem
23. Kosztolányi Dezsô:
Horoszkóp
24. Krúdy Gyula: Bukfenc

Elôkészületben:
18. Galgóczi Erzsébet:
Mama öltözik

(A kötetek várhatóan
szeptember végééig
jelennek meg.)

A sorozat kedvezményes áron elôfizethetô az Osiris Könyvklubban
(1053 Bp. Veres Pálné u. 4-6. tel.: 267-6241, 318-2516), illetve a kötetek megrendelhetôk az
Osiris Kiadóban Balasi Ildikótól
1053 Bp. Egyetem tér 5. tel.: 266-6560/108, fax¨267-0935.

Megjelent! Megjelent! Megjelent!

Filmelmélet
Bíró Yvette: Profán mitológia
Szôts István: Szilánkok és gyaluforgácsok
Wim Wenders: Írások, beszélgetések
Filozófia
Feyerabend: Három dialógus a tudásról
Hart: Jog, szabadság, erkölcs
Heller Ágnes: Személyiségetika
Huoranszki Ferenc: Filozófia és utópia
Luhmann: Látom azt, amit te nem látsz
A nevezetes névtelen. 30 éve hunyt el
Hamvas Béla
Pascal: Írások a szerelem szenvedélyérôl...
Ryle: A szellem fogalma
Irodalomtörténet
Koltai Tamás: Árnyék és képzelet
Egyed Emese: Kard és penna
Jefferson-Robey: Bevezetés a modern
irodalomtörténetbe
Ricoeur: Válogatott irodalomelméleti
tanulmányok
Kézikönyvek
Csermely-Gergely-Koltai: Kutatás és közlés
szettudományokban
Virágvölgyi Péter: A tipográfia
mestersége-számítógéppel
Nyelvészet
Chomsky: Mondattani szerkezetek –
nyelv és elme
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Az Osiris Kiadó az alábbi újdonságokat kínálja:

Giay-Nádor: A magyar, mint
idegennyelv
Hernádi Sándor: Beszédmûvelés
Neumer Katalin: Nyelv, gondolkodás,
relativizmus
Robins: A nyelvészet rövid története
Politológia
Gyurgyák János: Mi a politika?
Kerekes Zsuzsa: Parlamenti ábécé
Mészáros – Szakadát: Magyarország
politikai atlasza
Pszichológia
Crary: A megfigyelô létrehozása
Ferenczi Sándor: A pszichoanalízis felé
Hunyadi György: Történeti és politikai
pszichológia
Sacks: Antropológus a Marson
Szépirodalom
Babits Mihály összes versei
Gion Nándor: Latroknak is játszott
Koestler: Egy mítosz anatómiája
Kormos I.: Mese Vackorról, egy pisze....
Lázár E.: A kisfiú meg az oroszlánok
Nemes Nagy Ágnes összes versei
Pilinszky János összes versei
Pilinszky János: Publicisztikai írások
Sajó László: Negyednap
Szabó Magda: Mézescsók Cerberusnak
Szabó Zoltán: Diaszpóranemzet
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Szociológia
Allport: Az elôítélet
Andorka R.: Bevezetés a szociológiába
Teológia
Eliade: Vallási hiedelmek és legendák
2. kötet
Vermes Géza: A zsidó Jézus vallása
Történelem
Borsi-Kálmán Béla: A békétlenség
stádiumai
Cseh-Kalmár-Pór: Zárt, bizalmas,
számozott
Davis: Martin Guerre visszatérése
Furet: A francia forradalom története
Fügedi Erik: Az Elefánthyak
Hagen: A horogkereszt árnyékában
Hegyi-Kertész-Németh Sarkadi:
Görög történelem
Renfrew: Régészet
Szabolcsi Bence: Zsidó kultúra és
zenetörténet
Wittkower: A Szaturnusz jegyében
Újságírás
Németh Erzsébet: Közszereplés
Perecz László: Hívószavak
Túri G.: A jazz ideje

Az Önt érdeklô kötetek megvásárolhatók az Osiris Könyvesboltban
(1053 Budapest, Veres Pálné u. 4-6. tel.: 266-4999, 318-2516)
vagy megrendelhetôk az Osiris Kiadóban
(1053 Budapest, Egyetem tér 5. tel.: 266-6560/108, fax: 267-0935)
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A Könyvhét „teljes” VIP-listája
Mostanában a Világgazdaságban megjelent postabanki VIP-lista a beszédtéma,
rendôrségi házkutatás a szerkesztôségben,
parlamenti vizsgálóbizottság felállításának
a szándéka és a sajtó lankadatlan tudósításai gondoskodnak arról, hogy mint beszédtéma megmaradjon érdekesnek, és
újabb és újabb fordulatokról tudjanak beszámolni egymásnak a társasági csevejben
résztvevôk. Érdekes lenne eltûnôdni azon,
hogy ki mindenki és vajon miért volt „nagyon fontos személy” a Postabank, illetve
annak vezetôi számára, és persze azon is,
hogy mely erkölcsi alapelvek megsértése
miatt kell szégyenkezni a VIP-hitelt igénybevevôknek. Nagyon szeretném elkerülni,
hogy bármiféle erkölcsi relativizmus logikai bûnébe essek, de nem tehetek róla,
folyton az jár a fejemben, hogy ismerôseim közül ki hogyan reagálna egy
ördögien kísértô kérdésre: „akarsz-e kölcsönkapni ezer forintot úgy, hogy csak
nyolcszáz forintot kell késôbb visszaadnod?”. Azt hiszem, nemmel válaszolni
egy ilyen kérdésre, ma az „okos, ügyes”
többség számára értelmi fogyatékosságnak
látszana. Pedig ugye, nem feltétlenül az.
Mégis, a VIP-listán szereplôkrôl sok minden egyéb mellett egyvalamit biztosan
tudhatunk, VIP-nek, „nagyon fontos személynek” számítottak. Hogy milyen
szempontok szerint, ezt részben csak találgathatjuk. Milyen következtetésekre adhat
lehetôséget ez az „okos, ügyes” többség
számára? Akinek nagyon sok pénzt ajánlanak, az nagyon fontos személy, vagy aki
nagyon fontos személy, annak elôbb-utóbb sok pénzt fognak ajánlani? (Ok?
Okozat?) A „nagyon fontos személy” fogalmának meghatározásához a „sok pénz”
attribútumot kell igénybe vennünk? Ezzel
el is érkeztünk a lényeghez. A pénz valóban fontos, de egészen biztosan léteznek
más értékmérôk is, noha tudom, hogy eltorzult mai értékrendünkben minden és
mindenki azt sugallja közvetlen vagy közvetett módon, hogy a legfontosabb érték a
sok pénz.
Mindenesetre a Könyvhét „teljes”
VIP-listája nagyon hosszú: és nem azok
szerepelnek
rajta,
akiknek
készpénzhitelt folyósítottunk. (Ilyenek
nincsenek.) Most jöhetne a név szerinti
lista, csak elfogyott a hely...
Kiss József
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Könyvbemutató a határnyitás
10. évfordulóján
Az elôszót írta Hans-Dietrich Genscher
alljuk be, sok-sok dologra kellett figyelnünk 1989-ben, úgyhogy talán nem is emlékszünk pontosan mindenre,
de az biztosan megmaradt
sokunk emlékezetében, hogy
a Magyar Népköztársaság
kormánya történelmi tettre
határozta el magát: szeptember 11-én megnyitotta a határt Ausztria felé a kelet-német menekültek elôtt. Aztán
jött a Berlini Fal lebontása, s
a folyamat betetôzéseként a
két német állam egyesítése.
A Magvetô Könyvkiadó a
tíz év elôtti rendkívüli események évfordulójára idôzítette
Horváth István és Németh
István ...És a falak leomlanak
címû kötetének bemutatását.
S nem akármilyen prezentációt szervezett e könyvpremierhez. Hans-Dietrich Genscherrel írattak elôszót a
mûhöz, s a Kempinski Hotelban megtartott szeptember
10-i sajtóbemutatóra a két
szerzôn kívül természetesen
meghívták az egykori német
külügyminisztert is.

V

Megrázó képsorok – egy
szöveg nélküli rövidfilm –
vetítésével indult a könyvbemutató, amelyen a meghívott újságírók, rádió- és tévériporterek mellett a hazai politikai élet számos képvi-

selôje megjelent. Továbbá
ott volt a hallgatóság sorában
néhány kiváló történész is.
Erdôs Ákosnak, a Láng
Holding elnök-vezérigazgatójának köszöntô szavai után
a szabaddemokrata német
politikus emlékezett vissza
az egy évtizede lejátszódott,
igencsak izgalmas eseményekre. Hans-Dietrich Genscher beszédébôl kiderült,
ami manapság magától értetôdônek tûnik, akkor egyáltalán nem volt az. Méltatta
Magyarország akkori kormányának merész és helyes
döntését, amelyet – tegyük
hozzá – a polgárok egyetértése csak megerôsíthetett –,és
elmondta azt is, Mihail Gorbacsov határozottan kijelentette, hogy a Szovjetunió
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többé nem fog beavatkozni a
szabadságra vágyó közép-kelet-európai népek életébe, a
demokráciára törekvô kormányok politikai döntéseibe.
Ezzel nagy mértékben csökkentette a döntés kockázatát,
amire szükség is volt, hiszen
akadtak olyan „testvéri szocialista országok”, ahol rossz
szemmel nézték a magyarok
eme törekvését.
Magyarország ezzel a lépéssel kinyilvánította, hogy a
belsô demokratizálódás útját
keresi, és az egységes Európába tart.
Hans-Dietrich Genscher
hangsúlyozta, hogy a magyar
nép 1956-ban a németek csodálatát vívta ki, 1989-ben pedig szívüket hódította meg.
Az egykori német külügyminiszter – 1974-tôl majd
két évtizeden át töltötte be
ezt a tisztet – úgy látja, hogy
„A magyar reformerôk idejekorán felismerték a kívülrôl
megnyilvánuló támogatás
fontosságát a kezdetben csak
gazdasági jellegû magyar reformok számára. A Német
Szövetségi Köztársaság Magyarország legjelentôsebb
gazdasági partnere volt. A
magyar reformerek emiatt,
de a két nép történelmi kapcsolata miatt is keresték a
kapcsolatot az NSZK-val.
Helyesen látták, hogy a Szövetségi Köztársaság által
nyújtott támogatás segíthet
Magyarországnak a súlyos
gazdasági válság leküzdésében. Ez képessé tette a reformerôket arra, hogy a gazdasági változásokat politikaiak
kövessék.”

Hans-Dietrich Genscher
elôszavában azt is kiemeli,
hogy természetesen voltak e
kedvezô
folyamatoknak
elôzményei is. „Bonn”, azaz
a szövetségi kormány támogatta a magyar reformszándékokat: a folyamatok sorából kiemelhetô esemény a
magyarországi német kisebbségrôl szóló államközi
egyezmény aláírása, amelyre
1987-ben került sor. „Hasonlóan jelentôs volt a kultúrintézetek nyitásáról aláírt
egyezmény is” – áll az egykori alkancellár, az F. D. P.
elnökének elôszavában.
A könyvbemutatón jelen
volt Göncz Árpád köztársasági
elnök is, aki kifejtette azt a
gondolatát, hogy az akkori
döntés nemcsak a német nép
érdekeit szolgálta, hanem a
miénket is. Hangsúlyozta:
méltó ez a nap arra, hogy megünnepeljük. Göncz Árpád, aki
1989-ben még nem volt a magyar politikai élet szereplôje,
hozzászólásában a legjelentôsebb történelmi események sorába emelte az 1989-es
fordulatot. Mint ahogy a
könyvbemutató díszvendége
is említette, a despotizmus elleni 1953-as berlini felkelés, az
’56-os magyar, a 68-as prágai
forradalom egymással összefüggô eseménysor a szabadságért vívott harcban.

miniszter, aztán különösen
mint külügyminiszter igazán
sokat dolgozott.
– Van-e most elég ideje az olvasásra? – érdeklôdtem.
Mire Hans-Dietrich Genscher a következôket válaszolta: – Kétségtelen, hogy
most több idôt fordíthatok az
olvasásra, mint korábban, de
ez nem jelenti azt, hogy eleget.
Arra a kérdésre, hogy mit
olvas mostanában, ezt
mondta: – Elsôsorban történelmi olvasmányok iránt érdeklôdöm, de természetesen
szívesen olvasok olyan
kortárs történelmi munkákat
is, mint amilyen a most bemutatott könyv, Horváth
István és Németh István
munkája. Ez utóbbit azért
forgattam
érdeklôdéssel,
mert olyan idôszakot ír le,
amelyet magam is átéltem,
és az én fô érdeklôdési területem is. No, és ne felejtsük
el, hogy ebben az évben
szerte Németországban megemlékeznek Johann Wolfgang Goethe születésének
250. évfordulójáról, tehát
Goethe-mûveket is leveszek
a könyvespolcról.
– Miért érezte úgy, hogy el kell
vállalnia az elôszó megírását
ehhez a könyvhöz?
– Azt gondolom, ez a kötet
fontos dokumentuma a magyar-német kapcsolatoknak,

Magáról a könyvrôl feltétlenül el kell mondanunk azt,
hogy nem csupán a tíz évvel
ezelôtti eseményekrôl szól,
ahogy az alcíme is jelzi, Magyarország és a német egység
(1945 – 1990), tágabb határokat szab az áttekintésnek.
A kötet jól használható mint
elsôdleges forrásanyag, valamint azért is, mert idôrendi
áttekintést, irodalomjegyzéket valamint számos fényképfelvételt is tartalmaz.
A szerzôkrôl pedig azt kell
tudni, hogy Horváth István
1984 – 1991 között bonni,
1990-ben berlini nagykövet
volt, tehát aktív szerepet játszott az átalakukás idôszakában. Németh István történész, kutatási területe a 20.
századi német történelem és a
magyar – német kapcsolatok.
A Magvetô Könyvkiadó különleges ajándékkal fogadta a
sajtó munkatársait: az ...És a
falak leomlanak recenziós példányai mellé átnyújtották a
Magyar Nemzet tíz évvel korábban megjelent számának
reprint kiadását – igencsak
érdekes, tanulságos ennyi idô
múltán, némileg homályosuló emlékeink, itt-ott talán
már torzító emlékezetünk
„reparálására” újra olvasni az
akkori beszámolókat, vezércikkeket, kommentárokat.
A bemutató után a Markó
Könyvszalonban a két
szerzô és Hans-Dietrich
Genscher dedikálta a könyvet, mondhatnánk úgy is:
állta az érdeklôdôk ostromát, hiszen közel egy órán
át szinte megállás nélkül
kellett ellátni kézjegyükkel
a könyv példányait.
Ezt az alkalmat használtuk
fel arra, hogy néhány – lapunk jellegének megfelelôen,
nem a politikára, hanem az
írásra, olvasásra, irodalomra
vonatkozó – kérdést tegyünk
fel Hans-Dietrich Genschernek, aki elôbb mint belügy-
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amely jelentôs döntések fázisát ábrázolja. S a kötet egyik
szerzôje, Horváth István nem
csupán szemlélôje, hanem
aktív résztvevôje, alakítója
volt olyan eseményeknek,
melyek mind a magyarok,
mind a németek számára
fontosnak bizonyultak. Az
akkori miniszterelnök, Németh Miklós, valamint a külügyminiszter, Horn Gyula
döntése egész Európára kiterjedô jelentôsségel bírt.
– Mit ír most? – hangzott következô kérdésem. – Jelenleg
egy olyan könyvön dolgozom, amely a német külpolitikának azon döntéshelyzeteirôl
szól, amelyeknek én magam is
a részese voltam. Személyes
nézôpontból és – nem tagadom – érzelmi megközelítéssel írom meg mindezt.
(Cs.A.)

Hermann Bareiss:

Késsel? Kézzel? Villával?
Így illik enni 77 különleges ételt
Fordította: Falvay Dóra, Magyar Könyvklub, 1999
■ A szerzô a gasztronómia speciális területét választotta könyve
tárgyául: a különleges ételek fogyasztásának illemérôl írt kézikönyvet. Bareiss ABC sorrendbe
rak 77 ételt, amelyek szerinte különlegesek és tanácsokat ad fogyasztásukhoz. Mint minden válogatás, ez is tükrözi a szerzô ízlését, ezért semmi meglepô nincs
abban, hogy a 77 étel közé a cseresznye befért, a gránátalma
azonban nem. A könyv elôszavában ezért is kaphatott helyet az a
megállapítás, hogy a legegyszerûbb étel is lehet problémás –

azaz különleges. Mindenesetre a
kiválasztott ennivalók bemutatásra kerülnek – némelyek története részletes kultúrtörténeti keretbe is van illesztve. A magukat
a legnehezebben megadó ételek
„megközelítési módját” hosszabban, sokszor ábrákkal illusztrálva
ismerteti, nem feledkezve meg
arról sem, hogy melyik finomsághoz milyen ital dukál.
A Murphy-követôk stílusában
megírt útmutató tömörségre és
humoros megfogalmazásra törekszik, ez utóbbi nem mindig
sikerül. Aki még nem fogyasztott

articsókát, bouillabaisse-t, homárt, nyelvhalat vagy ökörfarkat,
de a közeljövôben tervezi, az
biztos, hogy egyrôl a kettôre jut
a megismerés területén a Késsel?
Kézzel? Villával? olvasása után.
A legbiztosabb – mint ezt Bareiss is javasolja – az ismeretlen
ínyencségek kipróbálása – és ha
nehézségeink merülnek fel a fogyasztás módjával kapcsolatban,
még mindig ott van a pincér, aki
mindent tud és alig várja, hogy
segítségünkre siessen.
Herczeg Béla

Egy kellemesen kajánkodó részlet Hermann Bareiss könyvébôl

A hamburger nem ennivaló, hanem kortünet
■ Miért is éppen hamburger a
hamburger?
Sajnos, ezt senki sem tudja.
Annyi bizonyos, hogy nem
Hamburgból származik, hanem
az Egyesült Államokból, és nem
idôsebb egy-két évtizednél.
Mirôl is beszélünk? Egy vattaként összenyomható zsömlérôl.
Nyers hagymáról, mely lehetetlenné teszi az emberekkel
való társalgást (kivéve persze
az eszmetársakat), elborzasztó
mennyiségû ketchupról, egy
szál salátalevélrôl, no meg egy
minimális méretû tányéraknáról, mely állítólag marhahúsból
van, ám az íze olyan, mint a hámozott léggömbbé.
A magam részérôl igazán
boldog vagyok, hogy a hamburgert hamburgernek hívják, s
nem például berlinernek. Hogy
vette volna ki magát Kennedy
híres mondása: „Ich bin ein
Berliner", ha errôl mindenkinek egy zsömlébe gyömöszölt
fasírt jut eszébe?
A hamburgert széles e világon
német nemzeti eledelnek tekintik. Ebbe kénytelenek vagyunk
belenyugodni, ugyanúgy, mint a
magyarok abba a titokzatos és lehangoló átváltozásba, melyet

pásztori egytálételük, a gulyás
szenvedett el a nemzetközi
konyha berkeiben. Vagy az olaszok, akik hazájukban hírét sem
hallották „olasz salátának”. Meg
a kínaiak, akik életükben elôször
az USA-ban látnak Chop Suey-t.
Az ártalmatlan és csekély vonzerejû hamburger sok ínyenc számára maga a megbotránkozás
köve, mivel a gyorsétkezés tökéletes példáját látják benne: az étkezési kultúra hanyatlását, a tömegtáplálkozást, az egyenétkezést.
A hamburger sikere kortünet.
Étkezési szokásaink két nemzedék alatt többet változtak, mint
ezredévek során azelôtt. Mert az
asztalt eddig mindig nagy társaság ülte körül. Az étkezéseknek
megvolt a maguk ideje. Különleges igényei egyedül az „emberhorda" vezérállatának lehettek.
Manapság viszont az emberek
túlnyomó többsége a munkahelyen fogyasztja el fôétkezését,
amelynek – mint az evésnek általában – a lehetô legkevesebb
idôbe kell kerülnie.
Innen fakad az egyenétkezés
iránti kereslet. Az aztán nem követel semmi agymunkát.
Másrészrôl viszont ellenmozgalomnak lehetünk tanúi. Az

emberek még sosem áldoztak
ennyi idôt, pénzt és törôdést
arra, hogy baráti vendégseregeknek fôzzenek! Nem kevés magánház konyhája büszkélkedhet
olyan fölszereléssel, mely még
profiknak sem válna szégyenére.
A szakácskönyvek môvészeti kiadványokat megilletô gonddal
készülnek. Új foglalkozás is született: a szakács-újságíró.
A mai ízlés szerinti vendégsereg
méretre talán nem kisebb, mint a
régi idôkben, ám mégis egészen
más. Aki manapság ilyesmiben
vesz részt, teljes mértékig önként
cselekszik. Egyszerûen örömét
leli a társaság és az étkezés egybefûzésében. Lehet, hogy az asztaltársaságban eltöltött órák jelentik élete legszebb idejét.
És, hangozzék bár mégoly hihetetlenül a vájt fülûeknek, de
ugyanez az érzés hajtja gyermekeinket a hamburgerbodegák felé. A kölykök itt együtt
lehetnek a barátaikkal, esznek,
beszélgetnek, és jól érzik magukat.
Nem érdemes amiatt izgatnunk magunkat, hogy ez az üdvös esemény éppen hamburger
kíséretében zajlik. A fiatalok itt
fesztelenül érzik magukat, nem
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úgy, mint odahaza vagy valami
jobb étteremben. Ott állandóan
arra kell figyelni, nehogy valamit elvétsenek, nehogy valamit
tönkretegyenek. Itt jól elvannak
együtt a maguk módján, nincsenek kényszerek, idôzavar, asztali illem, és nem muszáj késselvillával enni.
És óhatatlanul szembe találjuk
magunkat ezekkel a kis hamburgerevô vadakkal, mi, az úgynevezett ínyencek.
Az európai emberek nagy nevelôi évszázadokon át törték
magukat azért, hogy puszta kezünket minél inkább és minél
biztosabban tartsuk távol az ennivalótól. Most pedig ütött a
szabadulás órája!
Ne ócsároljuk hát mértéktelenül a szegény hamburgert. Vannak jó oldalai is. Fôleg ha nem
muszáj megennünk.

Káosz
A káosz ott kezdôdik, ahol a klasszikus tudomány
véget ér. Amióta az ember a természet törvényeit
vizsgálja, mindig különös tudatlanság lengte körül
a légkörben, a viharos tengerben, az állati populációkban, a szív- és az agymûködés ingadozásaiban
felbukkanó rendezetlenséget. A természet szabálytalan része rejtélyes, megmagyarázhatatlan, sôt
ijesztô volt a tudósok számára.
A hetvenes évek elején azonban néhányan kezdtek közelebb férkôzni a rendhagyó esetekhez. A
kutatók – matematikusok, fizikusok, biológusok,
vegyészek – mindannyian a szabálytalanság különbözô fajtái között kerestek hasonlóságot, és
közvetlen kapcsolatot tártak fel a felhôk alakja, a
villámlás nyomvonala, a vérerek mikroszkopikus
összefonódása, a csillagok galaktikus tömörülése
és a tôzsdei árfolyamingadozások között. Ezeknek
a fantasztikus összefüggéseknek ered nyomába a
szerzô, és történeti szálakat követve jut el a káoszelmélet bemutatásához, közben megismertet bennünket az események fontosabb szereplôinek személyiségével és életútjával is.
James Gleick könyve, bár több mint tíz éve íródott, semmit sem vesztett érdekességébôl és aktualitásából abban az értelemben, hogy azóta
sem született a témát ilyen alaposan, mégis közérthetôen feldolgozó mû.
James Gleick
Káosz
Egy új tudomány születése
Göncöl Kiadó, 359 oldal, 1890 Ft
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Lengyel László

A hallgatás ereje
Bocsássák meg a hívôk nekem, hogy istenkáromlással kezdem búcsúztatómat,
de Szilágyi János halála
megint Isten nemlétérôl
gyôzött meg. Mert lehetetlen, hogy Isten azt akarná,
hogy azok haljanak, akik
jók, becsületesek és az életnek nagy-nagy szüksége
van rájuk, miként nekik az
életre. A halálhír hallatán
bizony káromoltam az Istent – miért mindig azokat,
s miért így kell elvesztenünk. 61 éves volt, teli
megvalósítható tervekkel.
Végre minden megadatott
neki: nyugalom és szolíd
jólét a nagy családban, Magyarország elsô kiadójának
irányítása, a teremtés öröme. Ennek most vége.
Gyermek- és ifjúkoráról
hallgatott. A kíváncsi és
megértô tekintettel hallgatás amúgy is természete.
Aki átéli a legvégletesebb
szegénységet és nyomorúságot, és ô átélte, annak
vagy állandó átok és kesergés van a száján, hogy hallgatás pecsétli le. Törvénytelen külvárosi gyermek,
aki egy napon születik József Attilával, április 11-én.
Munkásnô, mindent akaró,
semmit el nem érô anyja
egyedül neveli gyerekeit.
Elôször a pesti külvárosban, majd a bombázások
miatt Karácsond falvában,
a faluszéli, elhagyott uradalmi épületben.
Éhség, sötétség, hideg,
mezítelenség, semmibôl
élés. Itt már gyerekként
felnôtt vagy. A puszta életedért, az anyád és nôvéred életéért küzdesz. Ne-

körülhatárolt
feladatok
módszeres megoldására.
Kézmûves, mesterember
alkat szellemi téren. Kézbe
fogja a fát, a megmunkálandó anyagot, s addig
nem nyugszik, míg ki nem
faragja belôle a megrendelt
formát. Nem fantázia, hanem szorgalom. Ha nem
megy elôször, akkor újra
neki másodszor és harmadszor. Életét a munka töltötte ki. Azok közé tartozott, akik meggyôzôdéssel
hitték, a magunk életét
háttérbe kell szorítani a világ, a munka érdekében.
Nem az vagy, amit gondolsz, nem az vagy, amit
érzel, hanem az, amit teszel – ez volt kimondatlan
elve. Ezért nehezen fejezte
ki magát, nem tudta igazán
átadni gondolatait. De
nem mutatta érzelmeit, nehezen fogalmazta meg szeretetét, de haragját is. A
gondolatok és az érzelmek
el voltak zárva a szemérem, a távolságtartás cellájába. Nem kérni, nem elfogadni, nem kiadni magunkat – helyette tetteinkkel
példát mutatni.
Hívô katonája lett egy
eszmének. Errôl az eszmérôl mást hitt, mint annak urai. Hitte, hogy az ô
szocializmusa humánus,
embereket felszabadító,
szegényeket felemelô, elvekhez hû, magyarságában megtartó szocializmus. Könnyû utólag gúnyolódni, fitymálkodni. E
hit nem volt balekság,
nem volt karrierizmus, se
ostobaság. Vajon miben
hihetett valaki, aki látta

ked nincs semmid, minden másoké. Te nem
vagy, csak mások vannak.
Azok, akiknek van mit enniük, világosban és melegben széken ülnek, ágyban
alszanak, cipôben járnak.
Te rongyokon fekszel, vacogva bújsz anyádhoz. Mi
jöhetett ebbôl a gyermekkorból? Nôvére gyógyíthatatlan depressziója, menekülés e hideg és könyörtelen, ellenséges világból a halálba? Vagy a
foglalás, a szerzés, az
erô alkalmazása? Netán a
mélybe fojtott, fullasztó
aggodalom másokért, az
áldozat, a tanulás, a teljesítés vállalása?
Anyja mindenáron taníttatni akarta. S fia látta azt a
hihetetlen erôfeszítést, és
vágyat, ahogy anyja ôt a tanultság, a felemelkedés útjára igazította. „Belôled tanult embernek kell lenni,
fiam!” Amivé lett, az legalább harmadában, vért
köpô, fuldokló, de gyermekét tanulásra szorító anyjának köszönhetô. A másik
harmadot, tetszik, nem tetszik a szocializmus tette
hozzá. A plebejus szocializmus tanulási lehetôséget, kollégiumot adott, s
hitet abban, hogy a „magafajta” is fölkerülhet, ha tanul. A harmadik harmada a
bizonyítani,
teljesíteni
akaró gyerek. Fiatalon megvolt benne a másokra nyitottság, a kíváncsiság a világgal szemben. Benne volt
a dolgok észszerû magyarázatának igénye, s amit a
leginkább fölismert magában, hogy képes konkrét,
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osztályos társait sínylôdni, urak által félrerúgni, ha nem a társadalmi felemelkedésben?
Hívô katona volt, aki végrehajtota a rábízott feladatokat, legyen az színikritikusi vagy a színházi
élet instruktori szerepe.
De mindenkor becsületes
és önmaga lelkiismeretén
aggályosan ôrködô volt.
Ezért került végül ütközésbe azzal a hatalommal,
amely azt hitte, hogy bábuként kezelheti.
Méltán lehet büszke a
Nemzeti Színház ügyében
tett lépéseire. Budapestre segítette a kaposvári színház
tehetségeit, majd védelmezte önállóságukat, mûvészi szabadságukat körömszakadtáig. Soha nem lett
volna a Katona József Színház nélküle. Mi sem természetesebb, hogy a hatalom
fogaskerekei közé került,
amely felôrölte. A Nemzeti
Színház igazgatói állását elveszítette, hosszú hónapokra munkanélkülivé vált.
Nem volt hová mennie.
Egy ember, aki „a munka
mindenekelôtt”
vallását
vallja, nem indulhatott reggel nyolcra sehová, nem
volt naptárában határidô,
nem volt feladata. Lelkileg
belerokkant. Kiábrándult?
A hatalom embereibôl és
eszméibôl bizonyosan. De
abból a plebejus önfelszabadító eszmébôl, amivé a
szocializmust magán belül
párolta, abból nem.
Mindent újra kellett kezdenie. A Móra Kiadó igazgatójaként bele kellett tanulnia egy szakmába. Jó

szakma, nehéz szakma.
Megtanulta. Azon kevesek
közé tartozik, akinek a kezében nemcsak könyvek és
álmok állnak össze, hanem
összefüggô sorozatok, átfogó
gondolatmenetek.
Egy világlátást konkrét
technikákba menteni, ez a
legnagyobb dolog. Mások
szolgálatára állt, mert a kiadói szakma lényege a szolgálat és a szolgáltatás, és
ezt mindig határozottan,
döntésképesen. Egyedül
csinálta. A vezetést mindig
a saját kezében tartotta.
Nem félt a döntéstôl, döntése következményeitôl.
Hiszen egész életében
maga igyekezett magáról
dönteni.
A rendszerváltás többszörösen megrendítette. Mindenekelôtt azzal, hogy
1990-ben megjelent, legönfeltáróbb és önkiadóbb
könyvére semmiféle reakciót nem kapott. Gyermekkorát írta meg benne, rövid
és nyers, Móriczot Örkénybe oltó szikársággal. A
szemérmesség és a zártság
az írásban is visszatartotta a
kirobbanástól. A véres szavakat óvatosan vette kézbe
és bekötötte. Nem akart
senkit se bántani. Az írás
viszont vér, szenny, bántás.
De a legnagyobb baj,
hogy senkit nem érdekelt.
Úgy érezte, hogy se élete,
se írása nem kell többé senkinek. Mit kezdhetne a külvárosi fiú fázós ugrándozásaival, csillagtalan éjszakába bámulásaival egy versengô, piaci társadalom?
„Aranyat ígértél nagy zsákkal/ anyádnak és most itt
csücsülsz,/ mint fák tövén
a bolondgomba/ (így van
rád, akinek van, gondja),/
be vagy zárva a Hét Toronyba/ és már sohasem
menekülsz.” – miként József Attila írta.

hogy mennyire élôk belül a
nedvek és az erek: új ágat
növesztett.
Emlékeznek a Háború és
békébôl Andrej Bolkonszkij fájára. A szomorú, reményt vesztett Andrej elmegy az öreg fa mellett,
amelynek már csak száraz
ágai merednek az égre. Úgy
érzi, ô ez a fa, vége az életének. Majd a városon
megismerkedik Natasával,
újra szerelmes és fiatal lesz.
Visszafelé alig ismer az
öreg fára – teles-teli virággal. Szilágyi Jánosnak a Helikon a Natasája. Megtalálta benne nemcsak a túlélést, hanem az újrakezdést, a feladatot.
Igen, szerelmes volt a kiadójába. Vitte haza a terveit, s büszkén mutatta a
könyveket – mi csináltuk,
én csináltam. Szerencséje
is volt, hiszen tisztességes
és korrekt tulajdonost kapott a Róna és társa cégben. Minden döntésében
maga mögött érezhette a
tulajdonost, anélkül, hogy
rettegnie kellett volna a
beavatkozástól. Szilágyi
János nem egyszerûen kiadót akart csinálni, hanem
Magyarország elsô kiadóját. Szellemi kört gyûjtött
a kiadó köré, s ki ne emlékezne ragyogó arcára, amikor körbenézett a könyvesbolt megnyitóján, vagy
messzirôl nyújtotta hatalmas kezét egy-egy jól sikerült könyv bemutatóján.
Hányan tudnak így újrakezdeni? Hányan tudják
teljesíteni ilyen pontosan
és elszántan a kíméletlen
piac várakozását? Hányan
képesek belevágni egy tôkés vállalat igazgatásába?
Barátaim, legyünk büszkék
rá, erre a megrendítô és
mégis természetes újrakezdésre. Ez nemcsak arra bizonyíték, hogy Szilágyi Já-

Értelmével elfogadta, de
érzelmeivel soha nem
tudta földolgozni a változást. Talán, ha a rendszerváltók új elitje hajlandó tudomást venni és elégtételt
adni mindazoknak, akik a
semmibôl teremtették meg
önmagukat és világukat,
akkor nem fáj annyira az
érdektelenség. Így viszont
nemcsak ô, hanem százezrek érezték úgy, hogy amikor kimondják egy történeti korszakra: „zsákutca”,
akkor az ô életükre is
mondták.
Többé nem írt. Ez a zárkózott ember az írásban
ment el legmesszebb, itt
tárt leginkább ablakot belsejébe. Az ablakot a közöny rácsukta. Szenvedései
kiíratlanok maradtak. Ehhez társult a Móra privatizációja. Éppúgy megviselte, mint egy évtizeddel
korábban a Nemzeti Színház ügye. Kevés hiányzott
ahhoz, hogy ugyanúgy eltûnjön a rendszerváltás
piszkos hullámaiban, mint
sokan mások.
Azt hiszem, hogy nemcsak a hétköznapokban,
hanem a válságokban is a
víz felett tartotta a családja.
Kevés emberpár kapaszkodott úgy egymáshoz, mint
ôk feleségével ketten. Megtalálta helyét a közös házban, a nagy családban. Talán betegségében értette
meg, hogy mennyire szeretik, s ô mennyire szereti
ôket – feleségét, gyermekeit, unokáit. Fölsejlett
elôtte, hogy más is van,
mint a munka.
„Az ember – írja Marcel
Proust – nem épület,
amelynek toldozgatni lehet
a felszínét, hanem fa,
amelynek törzse és lombozata a belsô életnedv megnyilatkozása”. A reménytelenségben
megmutatta,
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nos hôsiesen képes volt
erre, hanem arra is, hogy
lehet, sôt, kell újrakezdeni.
Talán mégis jobb ország
ez, mint ahogy gondoljuk.
Mégis különb emberek lakják, mint ami látszik.
Emlékeztessük-e egymást,
hogy a szerelmes Andrej
herceg halálos sebet kap
Borogyinónál, és szörnyû
szenvedés után hal meg,
akkor, amikor igazán
boldog lehetett volna. János is tudta, hogy halálos
sebet kapott. Tudta, hogy
a benne terjedô, rágó falánk rák alig hagy idôt a
dolgok lezárására. Mindent a helyére akart tenni,
mindent le akart zárni.
Nem azért, mert halni
akart, hiszen soha nem kívánt ennyire élni. A betegség és a halál tudata, érzése
kinyitotta önkéntes cellája
ajtaját. Mindent be akart
fogadni. Ha lenne hová
vinni valamit ebbôl az
életbôl, akkor azt mondanám, hogy hónapokon át
csomagolt. Emlékeket, tárgyakat, színeket, érzéseket.
Minél nagyobb batyut
akart egyre keskenyebb vállára kanyarítani. E batyu
tele szetetettel és megbecsüléssel.
Valaki azt mondta nekem: mondjon annyit
róla, hogy rendes, becsületes ember volt. Talán kevés, talán nagyon is sok.
Hiszen
„becsületesnek
lenni, ahogy most jár a világ, annyi, mint egynek
kétezerbôl lenni kiszemelve” – állítja Hamlet. A
lámpással világos utcán
járó, rendes, becsületes
embert keres. Mi megtalálunk. Egyet, kétezerbôl kiszemelve.
Elhangzott 1999. augusztus
31-én, Szilágyi János temetési
szertartásán.

SZEMELVÉNY

Daniel Pennac

Nem kötelezô olvasmány
Részletek A Fekete Sas Kiadónál a Téli Könyvvásárra megjelenô kötetbôl
1.
Olvasni!
Nem.
Olvasni. Így, ponttal a végén.
Nem parancsolómód. Infinitívusz.
Olvasni... Olyasvalami, mint
„szeretni”, „álmodni”.
Ráparancsolhatsz bárkire is,
hogy „szeress”? Kötelezhetsz valakit arra, hogy: álmodj!?
Hogyan hangzik: „Szeress!”?
Hogyan hangzik: „Álmodj!”?
S hogyan hangzik: „Olvass!”?
Vannak dolgok, amiket nem lehet kötelezôvé tenni.
Nem lehet megparancsolni: Olvass!
Olvass! Azonnal menj a szobádba, és vedd elô a könyvet!
Az eredmény? Az eredmény:
semmi. Nulla.
A gyerek üldögél a nyitott könyv
fölött. Mélázik. Álmodozva bámul ki az ablakon. Mennyivel
érdekesebb világ. Mások bezzeg
szabadok!
Esetleg elbóbiskol.
De ha rányitjuk az ajtót, csak azt
látjuk, tényleg elôtte a könyv. Ül
az íróasztalánál és olvas.
Engedelmesen olvas.
Éber álmából felneszel, ha benyitunk az ajtón.
– Na ugye! Ugye milyen remek
ez a könyv? Ugye neked is teszik?!
Nem mer ôszintén válaszolni.
Nem meri azt mondani, hogy
nem. Szentségtörés volna... Megtanulta, olyan nincs, hogy valaki
ne szeresse a könyvet, ne szeressen olvasni. Tényleg jó..., válaszolja, csak ne lennének benne
azok a baromian hosszú unalmas
leírások.
A válasz hallatán két lehetôség
adódik. Vagy nyugodtan visszamegyünk s leülünk a tévé elé,
vagy kitör a családi vita.
– Szívesen olvas, csak a hosszadalmas leírások untatják. Megjegyzem, van benne valami igazság. Manapság más világot élünk.

Kinek van annyi ideje, mint a 19.
század regényíróinak? Nekik
mindent le kellett írniuk, hogy...
– Ez nem indokolja, hogy átugorjon részleteket, nem lehet
úgy olvasnia, hogy kihagyja a
könyv felét!
És így tovább.
Ne fáradjunk, ne vitatkozzunk.
A gyerek már réges-rég az igazak
álmát alussza.
Esténként az ágya szélén ülve, világokat, új s új világokat teremtettünk, ott és akkor regényírókká váltunk.
A gyerek tátott szájjal hallgatta. S
mégha nem is mi találtuk ki a történetet, csak egyszerûen felolvastunk egy-egy közismert mesét,
számára esténként, az ágya szélén
ülve akkor is írók voltunk. Akkor
is, ha elfelejtettük, elôzô este hol
is hagytuk abba a cselekményt,
akkor is, ha nem pontosan. [...]
3.
Legyünk igazságosak; mikor
megszületett a gyermekünk,
eszünkbe se jutott, hogy az olvasás gyötrelmes feladat lehetne.
Méghogy az olvasás feladat!
Eszünkbe se jutott. Csak arra
gondoltunk, mekkora öröm lesz
mindkettônknek.
Mesélek neki! Azután majd én
adom kezébe az elsô könyvet.
Imád majd olvasni! Minden
szülô azt hiszi, a gyereke zseni...
de az enyém tényleg az.
Hiszen az én gyerekem. Tudom,
minden szülô elfogult, azt hiszem, mi kivételek vagyunk. Az
én fiam tényleg zseni. Megtanultunk mesét mondani s közben
rájöttünk a mesemondás ízére.
Nem is hittük volna, mi mindenre vagyunk képesek. Rájöttünk, mennyi mesét lehet felolvasni s meglepôdtünk ... kitalálni
is tudunk. Fogalmunk sem volt
róla, még ez is megy.
Emlékeztünk a hôsök nevére.
Lehetséges, nem volt hozzá te-

hetségünk... Nem találtuk a megfelelô szavakat, eltévesztettük a
szereplôk neveit, összekevertük
az egyik történet elejét a másik
végével – mindennek semmi jelentôsége...
S mégha nem mi találtuk ki is a
történetet, csak felolvastuk, fennhangon felolvastuk, mi voltunk a
szerzôk, mi voltunk a mesélôk.
Gyermekünk nekünk köszönhette,
hogy álom s ébrenlét mezsgyéjén
tovább folytatódott a mese, tovább folytathatta a történetet. Mi
voltunk tehát „a” Könyv.
Idézzük csak fel e feledhetetlen
idôszakot, a bensôséges kapcsolatot.
Néha megijesztettük, csupáncsak
azért, hogy megvigasztalhassuk,
megnyugtathassuk.
Már nem hitt a mesékben, mégis
megborzongott.
Akkor lett igazi olvasó.
Ô, az igazi olvasó, mi pedig a
Könyv.
Talán itt kezdôdtek a...bonyodalmak!
4.
Egy szó, mint száz, megtanult olvasni, mielôtt megismerte volna
a betûket. Kitártuk elôtte a mesevilág kapuját, megajándékoztuk a
tér és az idô végtelenségével,
megtanulta a varázsigét: hipphopp ott legyek, ahol akarok. A
mesékben felismerte családtagjait, testvéreit, szüleit, a rokonokat, tudta, ki a rossz és ki a jó, s
biztos volt benne, hogy a mese
végén mindig a jó gyôzedelmeskedik, de szívszorongva várta,
hogy tényleg így legyen. A hôsök
vigyáztak rá, ô pedig rájuk. Ô –
az olvasó. Otthonosan mozgott
a képzelt világban, tudta, nélkülük unalmas, szürke lenne az
élet, de azt is, nélküle nem
mûködne ez a fantasztikus világ.
Igen, észrevétlenül megtanítottuk – olvasni.
Meg akart tanulni olvasni.
Ezekrôl az utazásokról nem be-

10

szélt. Mi sem kérdeztük. A reggel
józan fényében minden más. Az
ô titka maradt, Hófehérkével beszélgetett-e, vagy valamelyik törpével. Senkinek semmi köze
hozzá. Saját, külön, hozzáférhetetlen univerzum. Megoszthatatlan élmény. Nem lehet beszélni
róla, nem szabad elárulnia. [...]
6.
A kamasz a szobájában ül. Asztalán nyitott könyv. Nézi. Olvasnia kellene. Addig nem mehet ki
a szobából, míg be nem fejezi. A
sorok összemosódnak a szeme
elôtt. Kibámul az ablakon. Mikor szabadulhatna már?
Úristen, még csak a 48. oldal. Vajon hány órája gyötrôdik itt? S tessék, eljutott a 48. oldalig. A négyszázhatból. Pontosan annyi. Megnézte. Ez bizony ötszáz oldal.
ÖTSZÁZ! Ha legalább több párbeszéd lenne! De egy túróst. Sûrû
sorok, a margóval bezzeg spóroltak. Na végre: egy gondolatjel.
Hurrá! Itt legalább lehet tudni, a
szereplôk beszélgetni fognak. Az
egyik tényleg szövegel. De nem a
másik válaszával folytatódik.
Megint leírás következik. Tizenkét
oldal. Tizenkét oldal. Tizenkét
sûrûn nyomtatott oldal! Nem! Ezt
nem lehet kibírni! A rohadt
életbe! Káromkodik. Abba a rohadt morva életbe! A rohadék...
És még csak a 48. oldal. Vajon
mi lehet az elôzô negyvenhéten?
Nem mer belegondolni, fogalma
sincs róla. Nem mer belegondolni, mit fog válaszolni a tanár
kérdéseire.
Besötétedett. A szülôk szobájából felhallatszik a Híradó szignálja. Még egy félóra van vacsoráig.
Ellenségesen mered a könyvre.
Szét kéne tépni, tûzbe vágni. De
amilyen vastag, csak megpörkölôdne! Az, amit lapszélre firkált, persze megmaradna: sok,
nehéz, vastag, legszívesebben a
fejéhez vágná...

SZEMELVÉNY
...Felidézi a jelenetet: a tanár lediktálja a szerzôt és a címet.
– És hány oldal? – kérdezi kórusban az osztály.
– Három-négyszáz körül...
(Hazudott!)
– És mikorra?
Az elképesztôen rövid határidô
hallatán az osztály felmorajlik.
– Tanár úr! Ezt nem gondolhatja
komolyan! Négyszáz oldal? Két
hét alatt? Képtelenség!
(Legalább tényleg négyszáz
lenne!)
A tanár úr válaszra sem méltatta
ôket.
Megsemmisíthetô, bezúzható,
de örökéletû tárgy. Maga a megtestesült unalom. Mi a neve?
Könyv.
Ô is mindig, minden dolgozatában azt írja: „könyv”. Az író
könyve, az író könyvei, mikor az
író megírta könyvét, a könyv arról szól, hogy...
„Gondolatok címû könyvében
Pascal kifejti, hogy...”
Mondhatja a tanár, fogalmazzon
pontosabban, könyv a telefonkönyv, könyv a szótár, az útikalauz, a fôkönyv is könyv – regényrôl, esszérôl, novellákról,
verseskötetrôl kell beszélni...
Hiába!
A következô házi feladatot is így
kezdi: Flaubert Bovaryné címû
könyve arról szól....
Ha – mint most is – el kell olvasni, egy könyv – az egy könyv.
Az Encyklopédia is könyv, akkor
is, ha csupán arra szolgál, hogy
családi ebédekkor a gyerek feneke alá csúsztassák: a kicsi érje
fel az asztalt.
S a könyv, ami annak idején, kis
korában „felemelte”, most nehéz
koloncként húzza le.
Elhatározottan visszaül a székre.
Lapoz. Megpróbál még néhány
oldalt elolvasni.
De megint csak a súlyt érzi, az
eredménytelen erôfeszítéséét, a
kényszerû olvasásét.
Szemhéja elnehezül, érzi, nincs
más lehetôség: meg kell adnia
magát – „a könyv” gyôzött.
7.
Közben mi, az okos, bölcs felnôttek a mélységesen megvetett
tévé elôtt ülünk s egymás szavába vágva szidjuk:
– Bugyuta, közönséges, szirupos
mûsorok... Meg az a rengeteg

erôszak...Bármelyik csatornára
kapcsol az ember, csak úgy dôl a
butaság. Undorító!
– Mit szól azokhoz az elfuserált
japán rajzfilmekhez?
– Nem csak a mûsorokról van
szó! Maga a televízió! Igaza volt
annak, aki azt mondta: a szem
rágógumija. Csak ülsz, bámulod,
s beveszed ezt az elôre megcsócsált...
– Igen, csak lerogyunk a készülék
elé és nézzük...
– Mindegy, hogy mi megy...
– Kényszeresen kapcsolgatunk,
mert...
– Mert elviselhetetlenek a reklámok!
– Ugyan már, mindenütt ugyanazt kapod! Átkapcsolsz, hátha
ott...
– ...és ott megint csak ugyanazt a
reklámot látod.
Hirtelen csönd támad. Igen, mi
okosak, bölcsek, felnôttek, szavak nélkül is értjük egymást.
Tudjuk, amit tudunk.
Egyikünk megtöri a csendet:
– Mi bezzeg annak idején olvastunk. Mennyivel másabb a
könyv, az olvasás! Az olvasás aktív dolog. Cselekvés!
– Igaza van! Az olvasásban az olvasó is közremûködik! Igen! Tagadhatatlan!
– A tévé... de ha jól meggondoljuk, a film, a mozi is ilyen. Mindent a szádba rágnak, készen kapod az egészet. A kép, a kísérô
zene –, ha esetleg nem értenéd a
rendezôi szándékot... no meg a
hangok, a zajok...
– Persze, persze...Megcsikordul
az ajtó, ha esetleg nem tudnám,
hogy most kell borzongani.
– Ha olvasunk, a „film” a képzeletünkben pereg. Az olvasás –
együttalkotás.
Ismét csend.
(Az „együttalkotók” elhallgatnak)
Majd:
– Elgondolkodtató, hány órát
töltenek a gyerekek a tévé elôtt!
Csak hétvégeken minimum
nyolcat–tízet. Hétköznap is
legalább kettôt... Majd harminchat órát. Többet ülnek a
képernyô elôtt, mint ahány irodalomórájuk van. (Tisztelet a
kivételnek, az én gyerekem hál’
istennek nem tartozik közéjük)
S akkor a moziról még nem is
beszéltünk.

– Elképesztô!
– Statisztikailag bebizonyították.
– Hát nem az iskola felé billen a
mérleg...
Megint csönd telepszik közéjük.
Mélységes csönd.
8.
A végtelenségig folytathatnák.
Miért távolodik el a gyerek a
könyvtôl? Miért nézi inkább a
tévét, jár inkább moziba?
De hiszen mi mindent elmondtunk.
Azt is, hogy nemcsak a tévé a hibás.
Azt is, hogy mi még olvastunk, a
mostani gyerekek nem. A köztünk lévô néhány évtized évszázadnak tûnik.
Lelkileg közelebb vagyunk a
gyerekeinkhez, mint a szüleink
voltak hozzánk, de intellektuálisan mi sokkal közelebb álltunk a szüleinkhez.
(Itt kis vita következik, értelmezzük, hogy mit is jelent a
„lelkileg”, és mit az „intellektuálisan”.)
– Ha úgy tetszik: értelmileg.
– Érzelmileg?
– Nem érzelmileg, hanem értelmileg,
Másként szólva: affektíve közelebb állunk a gyerekeinkhez, effektíve a szüleinkhez.
Ez „társadalmi tény”. Tudomásul kell vennünk, hogy fiaink és lányaink koruk gyermekei is. Mi egyszerûen csak gyerekek voltunk, ôk társadalmi
lények is.
– ...?
– Bizony, bizony. A mi
kamaszkorunkhoz semmi köze
nem volt a társadalomnak. Divatosan szólva, ahogy a szociológusok mondanák, mi a felnôttek társadalmában éltünk.
Gyerekkorunkban egyformán
öltözködtünk, örököltük egymás ruháit, egyformán étkeztünk, minden család pontban
délben ült asztalhoz, a vasárnapi ebéd után családi séta, azután este az egész család a tévé
elé ült. Megjegyzem, akkoriban még sokkal jobb mûsorok
voltak... És annyit olvastunk,
amennyi csak belénk fért. Emlékeztek, mennyire tiltottak a
„csak felnôtteknek szóló”
mûvektôl?
– Nagyszüleink korában a lá-
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nyoknak nem is volt szabad olvasniuk!
– Igy igaz! Különösen a regényektôl féltették a nôket. „A
képzelet az otthon bolondja”
Nem tesz jót a házasságnak.
– És mi van ma? A serdülôket a
társadalom öltözteti, táplálja,
neveli, szórakoztatja.
Mi buliztunk, ôk discóba járnak, mi könyveket olvastunk,
ôk felteszik a wolkmant, elzárkóznak a külvilágtól. Odáig jutottunk, hogy külön lakónegyedeket kapnak!
És a Beauburg?
Mi lett belôle? Tripolisz!
Rémes mi folyik ott... kábítószerkereskedelem, bárkit leüthetnek,
nagy ívben elkerüli az ember.
Meg az R.E.R. aluljárói. Hogy a
Nagycsarnok környékérôl ne is
beszéljünk.
– Ahonnan ez az analfabéta
tömeg épp Franciaország legnagyobb közkönyvtára elé
özönlik.
Megint csönd... angyal szállt át a
szobán.
– A ti gyerekeitek a Beauburg-ba
járnak?
– Csak néha. Hál’ istennek
messze lakunk.
Csönd...
Hosszas hallgatás...
– Röviden szólva...
– ....röviden szólva: nem olvasnak.
– Nem.
– Mással vannak elfoglalva.
– Mással.
9.
Ha pedig nem a televíziót szidjuk, akkor általában a technicizált világot, az elektromos játékokat, s ha nem a tetrice a hibás, akkor az iskola: elévült
tantervek, elfásult tanárok,
rossz oktatók, lerobbant osztálytermek... Megszûntek az iskolakönyvtárak...
És még?
Ja, persze! A Kulturális Minisztérium költségvetése...na, abból aztán nem jut Könyvre.
Ilyen körülmények között
nem is várhatjuk, hogy a fiaink, leányaink, hogy gyermekeink, hogy a fiatalok olvassanak!
– Egyébként általában is...a
franciák egyre kevesebbet olvasnak...

FEJEZETEK A MAGYAR KÖNYVSZAKMA TÖRTÉNETÉBÔL

A könyvkereskedelem államosítása
„Eredetileg”, vagyis 1949 februárjában a Gazdasági Fôtanács háza táján még úgy vélekedtek, hogy a Minisztertanács felügyelete alá tartozó könyvterjesztô nemzeti vállalatot kell alapítani, a fôvárosban és vidéken fokozatosan kiépítendô összesen mintegy 25 könyvesbolttal, azzal, hogy a
vidéki állami könyvesboltok lássák el könyvvel a vidéki magánkönyvkereskedôket. Ami azt jelenti, hogy ekkor még nem
a magán-könyvkereskedelem államosítása, hanem új állami
könyvkereskedelem létrehozása volt a cél.

■ Amikor a Minisztertanács
május 20-i ülésén meghozta határozatát a Könyvterjesztô
Nemzeti Vállalat (KNV) alapítására (igazgató: Várkonyi László),
a vállalat már három hete dolgozott: mindenekelôtt átvette
az addig már a nagynyomdák államosítása során állami tulajdonba került könyvesboltokat:
az Egyetemi Könyvesboltot, az
Új Idôk (Singer és Wolfner)
könyvesboltját, az Athenaeum
könyvesboltját, a debreceni Méliusz könyvesboltot.
1949. június 14. E napon vette
át (azaz vásárolta meg) a KNV
Erôs Rezsô zalaegerszegi könyvesboltját. Hogy milyen rugalmasan történt mindez, bizonyítja, hogy a megvételt követô napon megnyílt a KNV „József Attila” könyvesboltja, mégpedig a
régi tulajdonos, Erôs Rezsô vezetésével. (Fizetése: havi 1100
forint.) És ezen az alapon folyt a
hálózat kiépítése: sorba nyitották ki „új” boltjaikat, azaz cserélték ki cégtábláikat Hódmezôvásárhely, Orosháza, Székesfehérvár, Eger, Mohács, Veszprém,
Szekszárd könyvesboltjai (az
utóbbi a Molnár-féle nyomda államosítása következtében). A
fôvárosban az Orvosi Könyvesbolt, a Munkás Könyvbolt (Szenes Lajos), majd a Szent István
Társulat balassagyarmati, ceglédi, debreceni, gyôri, pécsi, szegedi és budapesti botjai kerültek
átvételre. (Az utóbbiak a kegyszerek árusítását tovább folytathatták.)
Mint látható, a hálózatfejlesztés üteme erôsen felgyorsult, az
év végén a KNV-nek már 28
boltja mûködött és a IV. negyedévi forgalma meghaladta a 20
millió forintot.

Nem sokat váratott magára az
államosítás következô szakasza.
„Az egyes vállalatok felszámolásának szabályozása tárgyában”
megszületett minisztertanácsi
rendelet végrehajtása során
elsôként olyan kiadók felszámolására került sor, amelyek könyvesbolttal is rendelkeztek. (Grillféle könyvkereskedés, Nova Irodalmi Intézet, Feldmann-féle
könyvkereskedés, Novák Rudolf
Tudományos Könyvkiadó, Stúdium Könyvkiadó, Csokonai
Könyvterjesztô). A Cserépfalvi
Könyvkiadót is ekkor számolták
föl. Annak, hogy könyvesboltja
miért nem került erre a sorsra,
oka az, hogy a boltját Cserépfalvi Imre már az 1948-as könyvnapokat követôen ellenszolgáltatás nélkül átadta az 1947-ben a
szovjet kulturális cikkek magyarországi forgalmazására létrehozott Horizont Kft.-nek.
1949. december 28-án megjelent egy elnöki tanácsi rendelet a
10 munkásnál többet foglalkoztató üzemek és valamennyi
nyomda államosításáról. Ez
utóbbi, fôképpen vidéki kisvárosokban azt jelentette, hogy a
nyomdához kapcsolt könyv-,
papír-, írószerbolt is állami tulajdonba – konkrétan a KNV tulajdonába – került. És mivel ekkorra a bolt „régi, kapitalista” tulajdonosát a politika alkalmatlanná nyilvánította a bolt vezetésére, a KNV központja kénytelen volt egy-két napos adminisztrációs „kiképzés” után
szinte válogatás nélkül bárkit
boltvezetôi megbízással vidékre
küldeni. Az ô munkájukat volt
hivatva segíteni a Fiókvezetôi vezérkönyvnek elnevezett 20 oldalas
brosúra, amely egyebek mellett
tartalmazta, hogy tanköny-

vekbôl 10, szépirodalomból
31,5, minden egyéb kiadványból
24,5 százalék a viszonteladói árengedmény.
Mindezek következményeképpen a KNV bolthálózata szinte
egyik napról másikra megkétszerezôdött: a fôvárosban 18, vidéken 47 állami könyvesbolt mûködött.
A KNV mind ez ideig ún. demigross vállalat volt, azaz egyaránt folytatott nagy- és kiskereskedelmet. Ám a Belkereskedelmi
Minisztérium (a könyvkereskedelem is ide tartozott) általános
szervezési elveibôl következett a
két tevékenység kettéválasztása:
a KNV maradt a nagykereskedelmi vállalat, a kiskereskedelem
vitelére pedig létrehozták a
Könyvesbolt Kiskereskedelmi
Vállalatot.
Mindezek végrehajtására 1950
közepén került sor. És alig öt hónappal késôbb az MDP agitprop
bizottsága egy olyan javaslatot
tárgyalt, amelynek lényege: a
könyvterjesztést át kell szervezni. (Ekkorra a kifejezést: könyvkereskedelem törölték a szótárból,
mondván: ez nem kereskedelem, hanem könyvterjesztés,
ami jelzi, hogy nem gazdasági,
hanem mûvelôdési kategóriáról
van szó.) És 1951. május 1-jén az
MDP Szikra Könyvterjesztô Vállalata, a SZOT Népszava Kiadójának terjesztési fôosztálya, a
KNV és a Könyvesbolt Kiskereskedelmi Vállalat dolgozói mint
egységes monopolista állami vállalatnak, az Állami Könyvterjesztô Vállalatnak (ÁKV) táblái
alatt vonultak fel és meglehetôs
bizalmatlansággal méregették
egymást. Az 1262 munkatárssal
induló ÁKV igazgatója Zala
Imre, a Szikra Könyvterjesztô
addigi igazgatója lett.
Az ÁKV megalakulását követôen a magán-könyvkereskedelem még a korábbinál is gyorsabb ütemben sorvadt. Egyre
több könyvkereskedô adta vissza
iparengedélyét és jelentkezett
munkára az ÁKV-nál. És az
ÁKV alapításától számított egy
év sem telik el, amikor – 1952.
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április 17-én – az ÁKV központjának és boltjainak mintegy másfél száz dolgozója kapott meghívást a Könyvklubban tartandó
megbeszélésre (jelenleg az Írók
Boltja), amelyen a belkereskedelmi minisztérium illetékesfôosztályvezetôje ismertette
a fôvárosi magán-könyvkereskedôk iparjogosítványainak
megvonásával kapcsolatos tudnivalókat. A résztvevôk megkapták megbízóleveleiket, a belkereskedelmi miniszternek az
iparjogosítvány megvonásáról
szóló rendelkezését, a szükséges
jegyzôkönyv-ûrlapot és a lakatot
a bolt lezárásához.
Az „eligazítás” után a résztvevôk azonnal végrehajtották a
feladatot. Ugyanezt vidéken a
megyei tanácsok kereskedelmi
osztályainak irányításával a már
meglevô vidéki ÁKV-boltok dolgozóinak közremûködésével végezték el. Ezen az egyetlen napon tehát az egész országban
182 könyvkereskedô (87 fôvárosi és 95 vidéki) iparjogosítványát vonták vissza. (A papír-írószer kereskedôk folytathatták
munkájukat, tôlük – könyvkészleteiket átvéve – csak a könyvárusítás jogát vonták meg.) Említésre érdemes: négy megye területén (Bács-Kiskun, Komárom,
Nógrád és Pest megyében) nem
volt dolguk a könyvesboltokat
államosítóknak, ugyanis eddigre
e megyékben már nem volt magán-könyvesbolt.
A voluntarizmus a diadalát ülte. Hiszen az államosított 182
könyvesbolt közül mindössze
15 folytatta munkáját (állami)
könyvesboltként, a többit felszámolták. A fontos az volt, hogy
az ÁKV elsô születésnapján már
nem volt versenytársa a boltoknak, a munkát már senki nem
„zavarta”.
Miközben a mintegy két tucat
állami könyvkiadó egyre nehezebben eladható kiadványainak súlya
alatt a Párizsi Áruház akkor központi könyvraktár céljait szolgáló
épülete már-már roskadozott...
Varga-Neubauer Sándor

Vigyünk életet a szakmába!
Bart István elnökkel beszélgetünk a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztôk
Egyesülésének tisztújító közgyûlése elôtt
Minek kerülgetni a forró kását? Inkább egybôl nekiszögezem a kérdést Bart Istvánnak, a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztôk
Egyesülése elnökének, aki
„civilben” a Corvina Könyvkiadót vezeti.
– Igaz-e a szóbeszéd, miszerint Ön
nem jelölteti magát az Egyesülés közelgô tisztújító közgyûlésén?
– Fontolóra vettem ezt a lehetôséget, de végül hagytam magam lebeszélni róla. A jelölôbizottság véleménykutatást végzett az igazgatótanács körében.
Noha a tagok ilyen-olyan kifogásokkal illették az elnökség tevékenységét, nincs más jelöltjük,
akinek személyét illetôen konszenzusra tudnának jutni. Ez
meggyôzött engem arról, hogy
még egy ciklusra el kell vállalnom a megbízatást azzal a megkötéssel, hogy tervezünk egy
alapszabálymódosítást, amely
legföljebb két terminusra korlátozza a hivatalviselést. Kívánatos volna, hogy mind többen
részt vegyenek a munkában,
több kompetens ember legyen.
– Lehetséges, hogy nem túl népszrû
dolog tisztségviselônek lenni?
– Persze. Az Egyesülés attól
mûködik, hogy az elnökség dolgozik. Az MKKE nagyon aktív
szervezet lett, rengeteg a háttérmunka, például jogalkotás folyik. Szerencsére a változó minisztériumokkal változatlanul jó
viszonyban vagyunk, ezért
semmi sem történik a könyvszakmában, amirôl ne kérnék ki
a véleményünket. Folytonosan
döntéseket kell hozni, de nem lehet örökké összehívni az igazgatótanácsot, amelyik nagy testület, valamennyi tagvállalat igazgatójából áll. Általános bizalmukat kell élveznünk ahhoz, hogy
képviselhessük az érdekeiket. A
tisztségviselôk gondolkoznak, ôk
intézik, szervezik az ügyeket. A
tagság természetesnek vesz bizonyos szolgáltatásokat és nem
töpreng el azon, hogy mi mögött
mekkora munka van. Mi érezzük, hogy kezd túlnôni rajtunk
ez a feladat, fizikailag nem telik
ennyi az idônkbôl. Szeretnénk
bizottságokat létrehozni, lenne
például könyvhét-, és külön
könyvfesztivál-szervezô bizott-

ság, mint ahogyan a szakkönyvek ügyét már most is Lelkes Lajos fogja össze. Társadalmasítani
kell a döntéseket.
– Mire a legbüszkébb elnöksége eddigi idejébôl?
– A támogatási rendszer kiépítésére, ezen belül a kedvezményes hitelpályázatra és a könyvfesztiválra. Ez utóbbi úgy jött
létre, hogy beültünk az autóba
Zentai Péterrel és kimentünk
Frankfurtba, bekopogtunk a
Weidhaas-hoz, kértük, segítsen a
budapesti könyvfesztivál megszervezésében. Meg kellett gyôznünk arról, hogy képesek vagyunk egy ilyen esemény lebonyolítására, miközben mi sem
voltunk meggyôzôdve arról,
hogy kell-e ez a magyar közönségnek vagy nem kell. A szervezés akkoriban kezdôdött, amikor
a mélyponton volt a könyvszakma. Azért is találtuk ki a könyvfesztivált, hogy valami életet vigyünk a munkába, legyenek célok, legyenek lécek, amelyeket át
kell ugrani, hogy valami galvanizálja az energiákat. A fesztivál
beváltotta a hozzá fûzött reményeket. Tapossák egymást az emberek. Ezt tekintem az egyik fô
sikernek, mert közben a könyvhét sem sorvadt el, fennmaradt a
téli könyvvásár, s idén novemberben harmadszor lesz felsôoktatási szakkönyvvásár. Megvívtuk a könyvtári kötelespéldánycsatát is, ezentúl tizenhat helyett
csak hat példányt kötelesek a kiadók átadni a nemzeti könyvtárnak. Ez azért jelentôs, mert egy
sokezer forintos könyv esetében,
amely ma már nem ritkaság, meg
kellene emelni a fogyasztói árat a
túlzott szolgáltatási kötelezettség
miatt. Már nem állami könyvkiadásról beszélünk, tehát nem
volt világos, hogy miért kellene
dotálnunk például a Békés megyei Könyvtárat.
– Miben tartja legkevésbé sikeresnek az Egyesülést?
– A jogalkotás terén találkozunk a legtöbb külsô akadállyal.
Itt a nagy cél az „áfátlanítás”.
Azt gondolom, Magyarországon ezt a meccset nem lehet segítség nélkül megnyerni, csak az
Európai Unióval együttmûködve, más civilizált országok
példája nyomán. Egyelôre csak

törekedhetünk ebbe az irányba.
Miután sikerült elérnünk a tankönyv áfamentességét, beadtunk egy összpárti támogatást
élvezô módosító indítványt arra
vonatkozóan, hogy a könyvtári
beszerzések áfáját a kis intézmények is visszaigényelhessék.
Summáját tekintve ez 200 millió forint körüli összeg, jelzi a
könyvtárak nyomorúságát. A
Pénzügyminisztériumnak talán
nem túlságosan nagy érvágás, de
a kétségbeejtô helyzetû bibliotékákon sokat segítene. Könyvtörvény is szerepel a jogi csomagunkban. Tudniillik az történt,
hogy amikor a rendszerváltás
után deregulálták a világot, akkor a sok-sok rendelet között kidobták azt is, amely a könyv
impresszumának tartalmára vonatkozott, valamint kimondta,
hogy
Magyarországon
a
könyvár egységes. A fix árat fontos volna újra kimondani, tudniillik a választékot védenénk
vele. Mert mondhatjuk ugyan,
hogy a vásárló akkor jár jól, ha
minél olcsóbban jut hozzá a kötetekhez, csakhogy ez az árengedmény csupán a kiadványok
kis töredékére érvényes, általában a gyorsan elkelô lektûrre.
Ha ezeket a köteteket a pulton
árulók kínálják olcsóbban, akkor a tisztességes kínálatot
nyújtó boltok esnek el attól a
bevételtôl, amelynek segítségével fenntarthatnák magukat, hiszen náluk is az a háromszáz
könyv volna a legkelendôbb,
ami az utcai árusoknál. De a
könyvek belsô értéke nem atól
függ, hogy milyen gyorsan kapkodják el ôket. Ezek a szempontok szinte fordítottan arányosak
egymással. Ha azt akarom, hogy
a tartalmas könyvek ne tûnjenek
el a kínálatból, akkor meg kell
védenem azokat a kereskedôket,
akik nagy választékot tartanak.
Ahhoz azonban törvény kell,
hogy az álfélárú és félárú könyveket ki lehessen szorítani a piacról. A tárcaegyeztetések során
nagy csaták zajlanak. Az Ipari és
Kereskedelmi Minisztérium, valamint a versenyhivatal ellenzi a
fix áras könyv gondolatát. Pedig
például Németországban és
Ausztriában érvényben van ez a
törvény.
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– Bizonyára az elkövetkezendô elnökségi idôszakra is akad terve.
– A legszélesebb réteget érdeklô
elgondolás az, hogy 2000. karácsonyán meghirdetjük az olvasás
évét. Az ezt követô egy esztendôben modern reklámokkal
„bombázzuk” az ifjúságot. Tévémûsorokkal, vetélkedôkkel a
könyvre, az irodalomra vonjuk a
figyelmet. A többszázmilliós
propagandának a szükségességét
a kormány is belátta, hiszen oly
mértékben erodálódott az olvasni tudás és az olvasás szokása,
hogy a jövôre meginduló olvasáspropagandát szolidabb formában továbbra is folytatni kell
majd.
– Elégedett a taglétszámmal a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztôk Egyesülése?
– A termelési érték nyolcvanöt százalékát a mi tagságunk állítja elô. A lista végén
persze gyakran változnak a nevek, némely kis kiadó megszûnik, más kereskedô egyéb árucikkek eladására vállalkozik. De
Magyarországon már nincs ember, aki naprakészen meg tudná
mondani, hány könyvkiadó
mûködik Magyarországon. Már
regisztrálni sem kell az újabb
ilyen vállalkozásokat. De úgy
van ez az Egyesülésnél, mint a
szakszervezetnél. Annak a szakmabelinek az érdekeit is képviseljük, aki nem társult hozzánk.
– Milyen elônyt tudnak felkínálni
saját tagságuknak?
– A szakmai közösséget, a klubot meg a kedvezményes részvételt különféle rendezvényeinken.
Ha, mint például legutóbb a
könyvfesztiválon, a zsúfoltság
miatt nem fogadhattunk mindenkit, akkor két jelentkezô közül az kapta meg a várva várt bemutatóhelyet, aki tagja volt az
egyesülésnek.
– Hogy gyôzi a nagy könyvkiadó
igazgatói és az Egyesülés elnöki teendôit egyaránt ellátni?
– Mióta átalakult a könyvszakma, már a legidôsebb kiadóigazgatók közé tartozom –
mondja a hatodik ikszet taposó
Bart István. – Korosodó emberként beérem öt órai alvással és ha
ébren vagyok, akkor dolgozom.
Mátraházi Zsuzsa

AZT ÍRJA AZ ÚJSÁG

Y2K - Könyvkiadás kontra millennium
■ Közeledik a kétezredik év,
várakozások és félelmek idôszaka: várjuk az új lehetôségeket, de ugyanakkor rettegünk
az esetlegesen felmerülô váratlan problémáktól. A legkorábban felbukkanó és a mindennapi élet szinte összes területét
érintô vészhelyzetet angolul
Y2K ( Year 2000 ) néven, magyarul pedig a millenniumi
bummként emlegetik. A számítógépeket érô kihívással az
egyre jobban informatizálódó
könyvszakmának is szembe kell
néznie, a megoldás, új szoftverek beszerzése pedig a könyvkereskedôk pénztárcáját igen érzékenyen érinti. Angliában – és
szinte minden más országban –
fôként a kisebb könyvesbolthálózatok és a független kiadók
érzik meg az ezredfordulós szá-

mítógépes „katasztrófát”. A
modernizált kiadókban manapság már minden munkafolyamat nélkülözhetetlen kelléke a
számítógép, a könyvek adatait,
az eladásokat ezeken regisztrálják, de számos helyen még a riasztórendszert is a gépek irányítják. Egy-egy komplett átalakítás költsége – szoftverek, új
számítógépes hálózatok beszerzése – 50 és 100 ezer angol font
között mozog. A kormány a kiadók érdekeit szem elôtt tartva
igyekszik segítséget nyújtani a
kevésbé tehetôsebbeknek, ezért
hozták létre az Action 2000
projektet. Hiszen ez a probléma mindenkit érint, nem
dughatják a könyvkereskedôk
se homokba a fejüket, a pénzkiadás ugyan meglehetôsen fájó,
de megéri bebiztosítani a jövôt,

a jövô évezredet. Ennek ellenére akadnak olyanok is, akik
nem veszik elég komolyan a
2000-es év kihívását, úgy gondolják, még akkor is képesek
lesznek eladni könyveket, ha
minden rendszer lerobban, az
óvatosabbak azonban 2000. január elsején nem nyitnak ki.
Hollandiában olyan problémával szembesülnek a tankönyvkiadók, amilyennel hazánkban közel tíz éve nem találkozhattunk,
tudniillik a nyár végi iskolakezdésre nem jutottak el a könyvek
az iskolásokhoz. Az ok azonban
egészen más, a kiadóknak a szigorú minôségi vizsgálatok elhúzódása miatt immáron második
éve nem sikerült eljuttatni könyveiket a diákokhoz. Tavaly ezen
okból az iskolakezdést is el kellett halasztani a holland hatósá-

Új Libri Könyvesbolt
a Camponában

lálható, alkalmazkodva a kialakult
vásárlói szokásokhoz. A belvárosi
körzetekben az összes bolt mintegy 1/3-a található.
A Camponába és a többi nagy
üzletközpontba általában többféle áruért látogatnak el a vevôk.
Az itt létesített könyvesboltok kínálata azonban igen sokszínû és
színvonalas, hogy mindenki érdeklôdési körének megfelelô áruválasztékot biztosítson.

Vendégeink: Baranyi Ferenc,
Szabó György és Turczi István
29. szerda Diskurzus szótárírásunk múltjáról, jelenérôl és jövôjérôl (Tinta Kiadó)
A Magyar Szókincstárt, rokon értelmû szavak, szólások és ellentétek
szótárának bemutatása.
A kötetet bemutatja: Kiss Gábor
fôszerkesztô
30. csütörtök A Jelenkor Kiadó és folyóirat nyitott szerkesztôségi délutánja

■ A fôváros legújabb bevásárlóközpontja, a Campona ünnepélyes megnyitóján új Libri könyvesboltot is avattak. Zentai Péter, a Magyar Könyvkiadó és
Könyvterjesztôk Egyesülés igazgatója, köszöntôjében arról a
kedvezô folyamatról és fellendülésrôl szólt, amely az utóbbi három évben a könyvkiadó és
könyvkereskedô szakmában tapasztalható. Az újabb és újabb
könyvesboltok megnyitása egyben a fogyasztóképes kereslet
növekedését, az olvasók fokozott érdeklôdését is jelzi. Míg
1991-ben az infrastruktúra kétharmada elveszett, ma már országosan 700 könyvesbolt áll az
érdeklôdôk rendelkezésére. Várhatóan ez a tendencia tovább
erôsödik és a közeljövôben
újabb könyvesboltok nyitják
meg kapuikat.
Dietrich Tamás, a Libri Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ügyvezetô igazgatója hangsúlyozta,
hogy a könyvesboltok betelepülése a nagy üzletközpontokba az
európai trendnek felel meg. Hazánkban az összes bolt fele ilyen
nagy bevásárlóközpontokban ta-

Az Írók Boltja szeptemberi
programjai
(Budapest VI., Andrássy út 45.
A programok délután 4 órakor
kezdôdnek)
23. csütörtök Füst Milán: Teljes
napló I-II. (Fekete Sas Kiadó)
Bemutatja: Kis Pintér Imre
24. péntek A Napszínház kulturális rendezvényének keretében
Ladik Katalin költônô multimediális mûsora, amelynek során fiatal költôk mûvei is bemutatásra kerülnek
27. hétfô A Széphalom Könyvmûhely új köteteinek bemutatója
Dalok ura – Kortárs ausztrál költôk antológiája
Franco Cajani: Töprengés a szélben (versciklus magyar és olasz
nyelven)

John Kekes (sz. 1936.), az Amerikában élô, magyar származású filozófus, a State University of New
York at Albany filozófia tanszékének professzora. A liberalizmus ellen
címû könyvének megjelenése (Európa Könyvkiadó) alkalmából Miért jelent problémát a liberalizmus számára a rossz kiterjedtsége címmel
1999. szeptember 23-án, csütörtökön 18 órakor elôadást tart a KözépEurópa Egyetem (CEU) auditóriumában (Budapest V., Nádor u.
11.). Minden érdeklôdôt várnak!
Megjelent Egely György: Bevezetés a tértechnológiába II. címû
könyve. A kötetet a szerzô 1999.
szeptember 28-án 17 órától dedikálja a Technika Könyvesboltban:
1114 Budapest, Bartók Béla út 15.
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goknak. Meggondolandó, hogy
a mennyiség és a minôség egyre
inkább labilis egyensúlya a tankönyvpiacon milyen eszközökkel állítható vissza hazánkban
is, úgy, hogy ebbôl se a kiadóknak, se a tanulóknak ne származzék káruk.
Végezetül pedig egy angol
nyelvû könyvújdonságra szeretném felhívni a figyelmet. John
Major ex-kormányfô önéletrajza
októberben jelenik meg az angol könyvesboltok polcain. A
beharangozó szerint az egyik
legszemélyesebb és „legleleplezôbb” kiadvány lesz, amit egykori brit miniszterelnök valaha
is írt. Kíváncsian várjuk a magyar változatot!
(The Bookseller)
pompor

Helyesbítés
Súlyos, félreértésre okot adó hiba
csúszott elôzô számunk egyik interjújának szövegébe. Mégpedig az
(olvasó)szerkesztô - eredeti végzettségét tekintve: magyartanár - hibájából. Ô most szépen beírja magának a szekundát (!), és elnézést kér
a megkérdezett írótól, valamint az
írófaggató Nádra Valériától. Szabó
Györgynek az elsô kérdésre adott
válaszában a kézirat szerint ez olvasható: „Dacból nem választottam hangzatosabb írói nevet, ezt
hagyta rám apám; s Szabó Pál, akinek regényeire talán emlékeznek
néhányan, azt tanácsolta, legyek
büszke rá, hogy én is „szabó” vagyok, hiszen ez a magyar történelemben azért szapora, mert ôseink
voltak a „szablyások”. Lám, lám a
szöveg – kényszerû – megrövidítése (meghúzása) és a pontosvesszônek egyszerû vesszôvé való
átalakulása, továbbá egy nagyon
egyszerû szócska, egy kötôszó, az s
elmaradása miatt micsoda szép kis
baki született! Ne csodálkozzunk
tehát a nyelvtantanárok szigorúságán. Hogy is kell (lehet, szabad)
központozni a legendás, példabeli
mondatot: A királynôt megölni
nem kell félnetek...?! (Cs.A.)

EMBER ÉS GONDOLAT

Kiszely Gáborral
b e s z é l g e t N á d o r Ta m á s
Az egyszerûség kedvéért tudáshalmozónak lehetne nevezni, ha kedvelné az egynemû dolgok tömegét, a megegyezô elemek összességét mutató halmazokat. Ám ô a sokféleségben keresi a kapcsolatokat, ütközéseket, ellentmondásokat, a feszültségekkel teli rendszert. És választott tárgyában kutatja a tények és eszmék sajátos hálózatát, az
összefüggéseket, illeszkedéseket, kitekintô távlatokat. Ha
ôt kérdezik – lett légyen szó Izraelrôl, a rómaiakról, vagy
éppen a szabadkômûvességrôl – legszívesebben folytonos
továbbtanulónak titulálja önmagát. S valóban az: el nem fáradó szellem, örökös posztgraduális igyekezettel.
– Politológia, történelem, színháztudomány, teológia – mire késztették,
késztetik sokágú tanulmányai?
Ennyiféle tanulmány után voltaképp mi a hivatása, mestersége?
– Úgy adódott, hogy az említett stúdiumokat javarészt Németországban végezhettem, a teológiát viszont már itthon. Kulturális rádiómûsorokban, folyóiratokban és hetilapokban kezdtem publikálni. Német nyelvû
rádióadásoknak ma is munkatársa vagyok. Politológiát tanultam, de politikával nem foglalkozom. Történeti és teológiai ismereteimet hasznosíthattam
többek között Hallom, Izráel és
Mi, rómaiak címû köteteimben,
s kivált idén publikált, A szabadkômûvesség címû könyvemben. Mindenekelôtt az irodalom
és a színház érdekel. Meg az európai szellemtörténet, amelyrôl
itthon – bár idehaza is kiváló
mûvelôi voltak – sokáig kevés
szó esett, vagy ha mégis szóba
került, félreértések övezték.
Mondhatnám, hogy mûvelôdéstörténész, vagy akár azt is, hogy
esszéista vagyok, ám szívesebben nevezem magam folyton tanuló publicistának.
– Izráel, Róma, szabadkômûvesség: három könyv, három történeti
korszak, három külön világ. Mi
köti össze e látszólag igencsak eltérô
tárgyú, mûfajú munkákat?
– Elsôsorban a szemléletmód.
Az, ahogyan e világok tényeit és
szellemtörténetét, kései utódként vagy részint kortásként látom, megítélem. S talán a forma,
amelyet arisztotelészi értelemben nevezhetünk akár tartalom-

nak is. Érdeklôdésem középpontjában a Földközi-tenger térsége áll. Az a szellemi teljesítmény, amely itt született, és Európa magvává vált. Számomra
ez Izraelbôl indult, s a görögségen, Rómán, majd a kereszténységen át jött fölfelé az idôben,
jutott aztán túl kontinensünkön,
és szétterjedt az egész világon.
Ezért foglalkoztam elsô könyvemben Izraellel, illetve fôként
annak szellem- és vallástörténetével, a jelent is némileg e képbe
„keverve”. A Mi, rómaiakat hasonló megközelítéssel írtam: egy
régi civilizációt fölelevenítve,
visszapillantva reá mai szemmel.
A szabadkômûvességben pedig a
maszonéria történetét, szertartásait, titkait próbálom föltárni, kitérve ennek szellem- és mûvelôdéstörténeti vonzataira.
– Ahogy ön írja: A szabadkômûvesség címû monográfia nem tévhitek, rosszhiszemû híresztelések cáfolatára vállalkozik, hanem összegzô,
elemzô leírásra. A maszonéria történelmi gyökereinek megismerése révén kiderül: ez nem valamiféle
múltbéli társaság. Mi teszi mindmáig elevenné?
– Az elkötelezettség a felvilágosult gondolkodás, a humanista
szellemiség iránt. A tudás bôvítésére, az örökös megújulásra, az
önismeretre való törekvés. Az,
hogy a szabadkômûvesek körében fontos parancsolat a szembenézés önmaguk hibáival, a
folytonos öntökéletesítés. S az
elszántság a világ megváltoztatására. Olyan értékôrzô, konzervatív értelemben, amilyenre polgárosodó országunkban oly nagy

szükség van, vagy inkább: lenne.
S persze az emberi jogok iránti
elkötelezettség.
– Ha ez így van, mi lehet az oka
annak, hogy mégis éppen a szabadkômûvesség ad annyi okot a félreértésre, ellenszenvre, gyûlölködésre? Bár persze tudható: a világ
bármely tanát, tételét félre lehet magyarázni...
– Ennek legfôbb oka minden
bizonnyal az, hogy a maszonéria hívei kezdettôl zárt, titkos
társaságot alkotnak. Illetve bizonyos szertartásokat, rituálékat csupán egymás között kultiváltak, filozófiájuk lényegét is
csak a beavatottak ismerhették.
Ez fölkeltette a kívülállók kíváncsiságát. S mert nem váltak
számukra hozzáférhetôvé, úgy
vélték, olyan elit birtokolja a titkokat, amelytôl tartani, félni
kell. Ezért aztán az egyház is
megkezdte a harcot a szabadkômûvesség ellen. Persze, a
szabadkômûvesség sem maradt
adósa az egyháznak. És kemény
torzsalkodások kezdôdtek, kivált az európai latin országokban. S mert a maszonéria titkossága megmaradt, hosszú
idônek kellett eltelnie, mire a
második világháború után meg
nem indult a szabadkômûvesség belsô reformmozgalma,
mely aztán alkalmat adott bizonyos nyitásra. A játszma azonban még nincs lejátszva, mert
számos páholytag ma is azt vallja: bármi történjék is, a szabadkômûvesség maradjon továbbra is zárt társaság. De az
érintettek nagy többsége úgy
véli: amennyiben a világ megváltoztatásával a társadalomnak
valóban segíteni akarnak, a szertartásbéli titkok a jövôben csupán a hagyományôrzés szerepét
tölthetik be. Akik ezt másképp
ítélik meg, alighanem anakronisztikusan
gondolkodnak.
Olyasmihez ragaszkodnak, aminek nincs jogosultsága mai világunkban.
– Úgy fest, minden írása a világosság vonzásában keletkezik, közelít
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véglegesnek vélt alakjához. Most,
egy nagy munka végeztével végül is
mire szeretne fényt deríteni?
– Ezzel a témával lassan huszonöt éve foglalkozom, tehát
könyvem folyamatos gyûjtés,
elemzés eredménye. Ha úgy tetszik, saját öntudatosulásom folyamatával párhuzamosan végeztem e munkát. Folytonos tanulással. Szívesen hallgatva holtakra („ôk fogják ceruzámat”) s
élôkre, a szakmai tanácsoktól a
stilisztikai kiigazításokig. Tehát
valóban araszolgatva, tárgyamat
fokozatosan közelítve dolgozom, hogy azt mennél pontosabban, részletesebben, világosabban láthassam, leírhassam. Ilyen
értelemben – bár összefoglalásom célját talán elértem – munkám befejezetlen. Hiszen a szabadkômûvesség szinte kimeríthetetlen téma. Átfogó kötetem
közreadása után jöhet a kibontás, számos részlet feltárása. Például: a vegyesrendûek, a nôi szabadkômûvesség, a maszonéria és
a globalizáció összefonódásának
témája. Vagy akár az, hogy a szabadkômûvesség
szimbólumrendszerét miképpen használják
különbözô nagyon is kétes szekták: mondjuk, a sátánisták. Feltáratlan az antimaszonéria lélektana is, amely nemegyszer pszichopatologikus jeleket mutat.
Egyszóval, e tárgykörben bôségesen akad még dolgom.
– Tapasztalva, hogy ennyi titok
birtokosa, óhatatlanul felmerül a
kérdés: tagja-e Ön is valamelyik szabadkômûves páholynak?
– Nem vagyok szabadkômûves, így tehát viszonylag szabadon mozoghatok e körben, hiszen nem köt a páholyfegyelem.
Aki elég kitartó, azért sok mindent megtudhat. És kellô távolságtartással megírhatja, amirôl a
hagyományok tiszteletében és
az azok iránti kötelezettséget
vállalva a szabadkômûvesnek
hallgatnia kell.
Kiszely Gábor: A szabadkômûvesség. Korona Kiadó, 1999
178 oldal

KIADÓRA VÁRVA

Isabel Allende: Paula
(Spanyol eredetibôl angolra fordította Margaret Sayers Peden. Flamingo, London, 1995)
■ Isabel Allende chilei írónô lánya, Paula huszonhét éves, amikor Madridban egy heves
rosszullétet követôen kórházba
kerül. A gyógyszerek ellenére –
néhány késôbbi orvosa szerint talán éppen miattuk – azonban hamarosan kómába esik. A világ különbözô országaiban élô családtagok Madridba sietnek, s a lány
anyja és nagyanyja ott is maradnak, hogy naponta látogathassák.
Az élet-halál küzdelem egy
évig tart, ennyi idôt kap az anya
áldozatvállalásra, fájdalomra,
kétségbeesésre, reményre és beletörôdésre, ennyi ideig szeretheti még élô, de öntudatlan lányát, hogy azután már csak a
halottat szerethesse.

A betegágy mellett, a kórházi
folyosón, a kis szállodai szobában való várakozás közben regény születik, az írónô a gyógyulásban reménykedve meg akarja
örökíteni Paula számára a család
életének történetét, hogy amikor
– esetleg mindent felejtve –
majd magához tér, könnyebben
visszataláljon az övéihez.
A kezdeti bizakodást fokozatosan az elkerülhetetlen vég
közeledtének tudata váltja fel,
de közben az alakuló regény
mind erôteljesebben önálló
életre kel. A reményét vesztett
anya az utolsó hónapokban
már nem Paulának ír, Paula
megszólítottból egyre inkább
egyes szám harmadik személyû

szereplôvé válik, s Isabel Allende sem kizárólag anya már,
hanem tudatos, fegyelmezett,
biztos kézzel szerkesztô író is
egyben. A mûvészet, az alkotás
betölti legnemesebb hivatását:
túlél és túlélni segít. A kórházi
történetek sorát rendre megszakítja a visszaemlékezés, kivételes egyéniségek, történelmi
események (például az 1973-as
chilei puccs), kalandos életutak, családi legendák vagy
csak egyszerûen az élet mindennapi történései elevenednek meg a könyv lapjain, otthonos közelségbe hozva egy
távoli földrész szülötteinek
meglepôen és jólesôen ismerôs
érzés- és gondolatvilágát.

A magyarul már kiadott, egyik
korábbi Allende-regény, a Kísértetház mesés-fantasztikus fordulatait, szellemeit és Marquezre
emlékeztetô stílusát a Paulában
hiába keressük, ennek a regénynek a való élet a fôszereplôje.
Hozzátehetném, hogy nem csupán fôszereplôje, hanem diadalmas fôhôse is, mert bár a szerzô
a leselkedô halál közelségében
írja a könyvét, abban mégis az
életöröm gyôzedelmeskedik.
„Gyönyörû és szívbemarkoló
memoár... Allende született történetmesélô... egészen csodálatos” – írta a könyvrôl a Los Angeles Times kritikusa. Azt hiszem, nem tévedett.
Deme Mária

A

merte a történelmet is, a politikát is. Tudta, mi következik: a
zsenge demokráciát pillanatokon belül eltapossa a bolsevik
totális diktatúra. Csak azért
nem vándoroltunk ki, amíg lehetett volna, mert én nem voltam hajlandó. Én tizenöt évesen
azt hittem, nekem itt kell építenem a szocializmust. (Apám korai haláláért tehát felelôs vagyok, de ez nem tartozik szûken
vett témánkhoz.)

zésbe, nem a szexuális eltévelyedésekbe, aberrációkba.) Ha a
szülô úgy viselkedik, ahogy velem az én apám, akkor a gyereket nem veszti el. Sem az unokáit, ha a gyereke történetesen
az új közösségbôl választ párt
magának.
Ezért nem hiszek én semmilyen agymosásban. A kamasz
gyerek keres valamit, és megtalálja, mondjuk, Jézust, de nem
a plébános úrnál, hanem a Hit

hogy a szülôk fülei süketek a
hallásra, hát nem beszél: hallgat. És kerüli a szülôi otthont,
amennyire lehet.
A szülô meg szalad a plébános úrtól a rendôrségen át a
médiáig hangosan jajgatva a
fájdalomtól, a méltatlanságtól, mely imádott gyermeke
részérôl érte: hogy ô mindent
megadott annak a gyerekek,
aki íme most elfordult tôle,
ez nem történhetett másképp, csak úgy, hogy átmosták az agyát.
Nem ismerôs az érvelés a politikából? Aki másképp gondolkodik, azt az ellenség manipulálja, átmosta az agyát, tehát
hülye, be kellene zárni az elmegyógyintézetbe! A gyermek
a természet ajándéka. Ajándék,
ha egy kapcsolat termékeny.
De gyermeket nemzeni, még
szülni is ezerszer könnyebb,
mint fölnevelni. És sajnos a
szülôknek a nevelés mûvészetét nem tanítja senki. A gyereknevelés pedig ezerszer nehezebb
és
veszélyesebb
„üzem” (tönkre lehet tenni
több emberi életet is), mint az
autóvezetés, mégsem kérnek
hozzá jogosítványt.
Ha a gyerek elfordul a szüleitôl, biztos, hogy a gyerek a
hibás?....

szekta a mindig a másként gondolkodók tábora. Azoké, akik sem
az egyházi, sem a laikus (világi)
hatalomban nem találják meg,
amire vágynak, amit keresnek.
A szekta tehát mindig a „történelmi” egyházak és a fönnálló
hatalom csôdje. A közélet
csôdje. Akinek nem tetszik a
szekta, elôször a hivatalos vallási és világi eszmékben, mozgalmakban, a hagyományos kínálatban keresse a hibát.
Szekta soha nem jön létre ott,
ahol nincs rá szükség. A szektát a szellemi, kulturális és érzelmi légüres tér hívja létre, a
vákuum. Amikor az emberek
úgy érzik, kiüresedett az életük, ezért keresnek valami újat,
valami más kapaszkodót.
A Napkeltében láttam egy riportot: Vitray hallgatott meg
kétségbeesett szülôket, akik azt
panaszolták, hogy gyermeküket
a gonosz szekta, a Hit Gyülekezete ellenük hangolta, és átmosta az agyukat. Nem ismernek a gyerekre, mintha kicserélték volna. Vitray bölcs riporterként csak hallgatott, s azzal fejezte be, hogy meg fogják kérdezni a másik felet is.
1945–1949-ig tartott (legalábbis nálam) a Fényes Szellôk
kora. Apám nem lelkesedett. Is-

Kertész Ákos

A szekták és a gyermekek
agymosása
Apám azt mondta: Nem hallgatsz rám, mert nem hiszed el,
hogy én már megtapasztaltam,
azért tudom. Te is meg akarod
tapasztalni. Tedd, ha úgy gondolod. Majd megtapasztalod
magad, és rájössz, hogy igazam
volt. Ez az attitûd minden kamasz életében bekövetkezik.
Nem hisz az öregeknek, csak a
saját tapasztalatának. Valami
mást, valami csak neki valót keres, és belebotlik, mondjuk a
Hit Gyülekezetébe. (Nem drogba, nem az alkoholba, nem a
szkinhedekbe, nem a bûnö-

Gyülekezetében. És boldog és
állandóan új barátaival „lóg”.
Minél többet szidalmazza a
szülô gyermekét, minél értetlenebbül áll a választása elôtt,
minél indulatosabban pocskondiázza elôtte azt az új közösséget, amelyre a gyerek rátalált és ahol jól érzi magát, a
gyerek annál kevésbé tud
ôszinte lenni a szülôhöz, és
mivel új vallása tiltja a hazudozást, inkább nem válaszol.
És mert tiszteli apját, anyját a
Tízparancsolat szerint, kerüli
az összetûzést velük. Rájön,
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Szegények hátán
egyensúlyozó kormányok
örténetesen úgy esett,
hogy egymás után olvastam el egy neves,
élô amerikai író legújabb
regényét, amit szerzôje
félre nem érthetô sajtetésekkel élete „fô mûvének”
szánt (most nem errôl lesz
szó), és egy számomra tökéletesen ismeretlen nevû
valaki (ma sem tudom, íróe igazán, van-e más
könyve is, esetleg szociológus, publicista vagy riporter, de ha utóbbi, akkor
mestersége javából való)
Az utca ügyvédje címû regényét. Hogyan, hogy nem,
az elôbbi mû fárasztott,
untatott, bosszantott, mert
minden bele volt zsúfolva,
amitôl „mély”-nek és „bonyolult”-nak kellett volna
lennie, de egyik sem lett,
csak zavaros és erôsen túlírt,
agyonmagyarázott
konstrukció, amely ráadásul még témájában sem
hozott újat, mert az illetô
nemzedéktársai már számtalanszor megfogalmazták
ugyanazt – csak ezerszer
jobban. Ezzel szemben, és
itt ért a meglepetés, John
Grisham szerény, sôt
mondhatni „kisigényû”
munkája, ez az idônként
átlátszóan célzatos, lineáris szerkezetû, az életnek
egyetlen kis szeletét bemutatni kívánó alkotás a
maga nemében profi
munka, tisztességes vállalkozás, de ami ennél sokkal
fontosabb: érdekes. Lehetôvé tette, hogy naiv olvasóvá legyek arra a pár
napra, amíg eljutottam az
elejétôl a végéig. Volt kiért
és volt minek a kimeneteléért izgulnom, s ilyesmit
már nagyon régóta nem
éreztem. Túlságosan régóta. Az ember hajlamos

T

egészen
megfeledkezni
róla, hogy a regényolvasás
valaha régen, még a gyerek- és kamaszkorban élvezet volt, nem munka, nem
nyögvenyelôs feladat, nem
megfejtendô rejtvények kibogozása, ami még nem is
volna akkora baj, de gyakran olyan rejtvényeké, melyeknek kitalálói nem igazán korrektül adták meg
függôleges és vízszintes kitalálnivalóik definícióját.
Grisham – újra mondom,
hogy talán nem is igazi író
– naiv módon, lelkesen és
buzgón lát neki a dolgának: a hajléktalanok problémáját veszi górcsô alatt
szemügyre, a gazdag Amerika nagyvárosi hajléktalanjait, és mert tisztességes
a szándéka és jó a szeme a
valódi konfliktushelyzetek
fölfedezéséhez – remekmûvet ugyan távolról sem,
de fölzaklatni képes, letehetetlen könyvet igenis
alkotott. Sôt, regénye közepe táján a hatás már
nem is elsôsorban a Mûalkotásból fakad (cselekményébôl, szereplôibôl, elôre
ki nem található fordulataiból), hanem valami másból, valami irodalmon kívüli tényezôbôl, ami
mégis rendkívül fontos.
Egy ponton túl kezdem elveszíteni azt az olvasói érzetemet, hogy „na persze,
mindez az USA-ban játszódik”. Bele is borzongok, mert mind több
benne az átélhetô, a nagyon is ismerôs, az egy az
egyben fölismerhetô motívum. Ahogy Grisham
hôse, a katarzison átesett
gazdag ügyvéd egy válságos pillanatban (szándéka
ellenére, mi több, önsorsrontó módon) kezd ráéb-

redni, hogy másutt, másképp, más célokért kellene
élnie, hogy egy félelmetesen kegyetlen világ áldozatai, a hajléktalanok, a szegények tôle pár utcányira
élnek és roppant kevés segítséggel is roppant sokra
mehetnének – valahogy
úgy döbben rá a hazai olvasó, hogy mindez már
most sincs annyira távol
tôle (sem térben, sem
idôben), mint hinné, mint
hinni szeretné. „Az elmúlt
tizenöt évben két és fél
millió alacsony rezsijû lakáslehetôséget számoltak
fel és a szövetségi lakásprogram költségvetésébôl
vagy hetven százalékot faragtak le. Nem csoda,
hogy az emberek az utcán
laknak. A kormányok a
szegények hátán egyensúlyozzák ki a költségvetéseiket...” Ezt ugyan Mordecai
Green, a feketebôrû washingtoni ügyvéd magyarázza el a fôhôsnek,
de (némi változtatással
a mennyiségek terén)
mondhatná egy magyar
szociális munkás is. Michael, a fôhôs, aki maga
vallja be, hogy „a szociális
érzékenység nem tartozik
családunk erényei közé”,
akkor döbben meg igazán,
amikor hajléktalansorba
süllyedt egykori értelmiségivel is találkozik. A fokról
fokra végbemenô talajvesztés, a munkanélküliség, a nélkülözésbôl adódó
kopott külsô, ami az elhelyezkedést még nehezebbé
teszi, a társadalom érzéketlensége, a megszorításokat
könnyedén megideologizáló hatalom közönye, ma
már egytôl egyig ismerôs
mifelénk is. Kilakoltatások, közmû-kikapcsolások,
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a
munkanélküli-segély
összegének csökkentése,
idejének örökös kurtítása,
majd megvonása, az álláslehetôségek hiánya testközelbôl átélhetô tünet a
rendszerváltás utáni magyar értelmiség számára is
– kivéve persze e réteg privilegizált (s ennélfogva a
bajok iránt közömbös) részét. El is szégyenlem magam, amikor rájövök, hogy
ezért fog meg engem ez a
regény a kelleténél jobban,
ettôl válok iránta megbocsátóbbá, és türelmesebbé,
noha – valljuk azért meg –
olykor nagyon is kilóg a
lóláb, túl direkt a felvilágosító, ismeretterjesztô
célzat. Másfelôl azonban
mégis azt mondom, ha egy
könyv képes elérni, hogy
az ember megrendüljön
tôle, nem lehet akármilyen
fércmû. Az irodalmi hatás
összetett dolog, olykor
megeshet, hogy kevesebb
benne a mûvészi, több az
emberi tényezô. Csupa
olyan könyvet olvasni,
mint John Grishamé, megfeküdné az ízlésünket, a
hatás ellenkezôjébe fordulna át. De néha, azt hiszem, nagyon is ránk fér,
hogy valaki a lelkiismeretünket piszkálja: egyáltalán, van-e még?
John Grisham:
Az utca ügyvédje
Magyar Könyvklub,
Bp., 1999, 367 oldal

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
Ha nem Ön volna Parti Nagy
Lajos, – olvasná-e Parti Nagy
Lajos mûveit?
– Nem tudom, a Szódalovaglás címû kötet óta annyira talán olvasnám, mint a számomra fontos kortársak mûveit. Azt hiszem, nem állna
távol a személyes ízlésemtôl.
Lengyel Péternek nagyon
igaza van, az ember azt írja,
amit szívesen olvas. Elôbb-utóbb kénytelen azt írni, teszem hozzá, ez nincs mindig
így, ez alighanem egy folyamat, lélektani, önismereti, poétikai. Nincs mese, elôbb-utóbb kiütközöl magadon, különben az egész élet és mû
csak rossz, amatôr színielôadás, jégrevü, tisztaszoba. Másrészt, ha mondjuk
nem én lennék én, s mondjuk
író se lennék, akkor nyilván
kevésbé zavarna, ami most
zavar, nem szedném szét,
nem figyelném, hogyan csinálja az író, mit rontott el
stb., hanem hagynám magam, olvasnám és vagy tetszene vagy nem. Nem ártana,
ha néha tudná így olvasni az
ember saját magát! Hogy álmában két macska legyen és
játsszon egymással.
– Költôként indult, olyan versekkel, melyek az uralkodó eszmények iránt nem mutattak ájult
tiszteletet, s a hagyományt ironikusan kezelték, volt viszont bennük a szokottnál több játékosság
és kísérletezés a magyar nyelv lehetôségeivel. Tudatosan keresett
költôi külön utat, vagy csak hagyta az alkatát, az ízlését, az eredendô vonzalmait érvényre jutni?
– Ez egy kielemezhetetlen
elegy, a tudatosságé és alkaté,
koré és vonzalmaké. Külön
utat legföljebb keres az ember,
mire mondjuk megtalálná, az
vagy nem külön út, vagy teljesen érdektelen a különsége. A
hagyomány
belakásának,
nagyképûen értelmezésének a
módja, hogy mit kezd veled, s
te mit vele, talán ennyi a „kü-

megkérdezte
lön”, nem több, ez pedig személyre szabott, bár olykor
annyira csak, mint az ujjlenyomat. A Szódalovaglás
írása során, az összehordás és
az összerakás idején nagyjából
kialakult, hogy mi az a tágan
értett forma, mely elbírja egy
évtizedemet, azt, amit hagyományról, versrôl, szerelemrôl,
társas magányról, mittudomén, mirôl, gondolok. Gondol a kezem. Gondol a sor, a
mondat, az ujjaim alatt.
– A régebbi (a mostanitól alapvetôen különbözô) Magyar Naplóban jelent meg az a tárcasorozata, melybôl az átütô sikerû Se
dobok, se trombiták címû könyve
összeállt. E kötet egyik darabjában olvastuk: „Írni jó. Okkal inkább, céllal kevésbé. Nem szabadna átpolitizálódni és nem szabadna nem...” Ez fölér egy ars poeticával. Ma hogyan látja, írni
jó-e még, és tartható-e az átpolitizálódástól (meg az ellenkezôjétôl)
való tartózkodás?
– Érvényesebbet és egyszerûbbet annál, mint amit Illyés
mondott, hogy az író a mûveivel politizál, azóta se lehet
mondani. Írni jó, az átpolitizálódástól meg nem félek. A
Havi Magyar Fórumban épp a
nyáron lebeletaposóztak meg
lehazafiarculköpöztek az Ibusár egyik elôadása kapcsán.
Most akkor az Ibusár politizál? Vagy én? Minden tárgy
lehet irodalmi mû tárgya, így
az úgynevezett politika is. A
kérdés, hogy hogyan válik
mûvé. De manapság az író
politizálásán nem ezt értik,
hanem hogy pártszimpatizáns-e, méginkább, hogy ír-e
újságot. Nekem pedig nincs és
egyre kevésbé van késztetésem
a napi aktualitások mentén
hálás és vitriolos publicisztikákat írni a kurzus Nárcisz
Macsóiról, Vôlegényszerszámairól. Ez nem finnyásság,
nem kivonulás, inkább alkat
dolga, vérmérsékleté. A,
mondjuk így, politika, fölhá-

borodni, gutaüttetni valót
bôven kínál, szomorú, de be
kell látni, hogy a hatalom-betegség nem kurzus és nem
rendszerfüggô, hanem ott lappang az emberi természet mélyén, mint csöndes vagy hangos téboly. Ez a jelenség természetesen érdekel, minden
kurzus újabb adalékokat szállít hozzá. Undorba hajló
szkepszis, valami ilyesmit érzek, de ez nem napi és
glossza-téma.
– Elsô dramatikus formában írt
mûve csupán stílus- és mûfajparódia akart lenni, de sokkal több:
egy megrögzött mentalitás mulatságos kritikája lett. Az Ibusár
hôsnôje, Sárbogárdi Jolán felbukkan-e még további opuszokban?
– A Test angyalát a Jelenkor
újra kiadja karácsonyra, újabb
Jolán-mûvet nem tervezek. Az
Ibusár kapható, játszották is,
volt vagy nyolc bemutatója.
Persze lehetne írni a Jolán-regényeket, a dilettáns-paródiákat szakmányba, kisiparba, de
ép a redundancia-, a dagályosság-paródiák azok, melyeket
életveszélyes felvizezni. Számomra különben is fontosabb, ahogyan a „Jolán-hang”
beépült az én hangomba, ahogyan minden mondatom alatt
ott beszél a gyomromban, ô
az én titkos hasbeszélôm. A
mentalitás, a nyelvi töröttség,
a leszorítottság, célok és képességek olykor komikus, olykor tragikus összeférhetetlensége persze, tárgyam továbbra
is. Az is igaz, hogy Jolánnak
folyton adósa vagyok, s valahányszor ezt kérdezik tôlem,
amit most Ön, s én ezt kezdem válaszolni, hogy ti. Nem
írok több „Jolánt”, rögtön
eszembe jut, hogy talán mégis
kéne.
– Az utóbbi idôben egy remek
drámafordítás (Schwab: Elnöknôk) mellett, mindenki örömteli meglepetésére, lírai és prózai
munkák után egy eredetileg is
színpadra szánt drámával, a
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Parti Nagy Lajost
Mauzóleummal jelentkezett. A
Katona József Színház komoly sikert aratott vele. Lehetséges, hogy
kószálása a mûfajok között éppen
itt, a drámánál ér véget?
– Igen, a Mauzóleumot a Katona kérte, azt hiszem, más
színháznak nem is írtam
volna darabot. De annak a
szövegnek is legalább annyira
prózai, mint drámai tétje volt
a számomra, ahogy egy operában a zene a fôszereplô,
nem a librettó, úgy a Mauzóleum fôszereplôje mindenekelôtt a nyelv, a dikció. Nem
bújtam más bôrbe, nem
kezdtem el másként gondolkodni, ha valaki elolvassa A
hullámzó Balaton novelláit, s
utána a Mauzóleumot, pontosan érti, mire gondolok.
Ezzel együtt az Ibusár, majd
a Mauzóleum megajándékozott a színház-élménnyel,
ami talán azért valódi élmény, mert sem színházi embernek, sem drámaírónak
nem gondolom magam. De
színház-közelben lenni jó,
ezért is fordítok szívesen
színházaknak. Ascher épp
most rendez a Tháliában egy
Franz Xaver Kroet-darabot,
amit én fordítottam. De én
ezt nem tartom különösebb
kószálásnak. Bennem ez
mind, a vers, a próza és e
„drámai” szövegek nagyon
összetartoznak, remélem, ez
látszik is. A kószálás meg
alighanem véget ért, ki vagyok kötve – ebben a háromszögben.
– Mit olvashatunk Öntôl a legközelebb?
– Az utóbbi években írt prózákból darálok, írok szét, illetve össze egy könyvet, melyet jövô könyvhétre ad ki a
Jelenkor, emellett írtam, illetve írok a Café Babel ez évi
számába egy-egy dolgozatot a
négy elemrôl, négy monstre
szócikk tulajdonképpen, ezekbôl elképzelhetô, hogy könyv
lesz valamikor jövôre.

M A G YA R R Á D I Ó , B U D A P E S T

HANGRÖGZÍTÔ

A magány illemtana
Liptay
Katalin,
mûsorvezetô: – Ha az
elbeszélés nehézségeit
pontosan érzékelô, de
az emberi létezésrôl
fragmentumokban is
lényegeset elmondani
tudó író alakját kívánjuk elôhívni a közelmúlt olvasói emlékezetébôl, Ottlik Géza
után mindjárt Mészöly Miklóst szoktuk
megnevezni.
Nagy
példa és megkerülhetetlen
viszonyítási
pont. Végtelen figyelemmel és fegyelemmel
hajol minden kis és
nagy tárgya fölé. A
pozsonyi Kalligram
Kiadónál végre napvilágot látott Szigeti
Lászlónak az íróval
folytatott beszélgetése. A szerzô a hasonló
mûfajú Zsebcselekben
ugyancsak bravúrosan állított elénk egy
másik nagy közép-európai írót, Bohumil
Hrabalt. Ilyen sikerre
nehéz
ráduplázni.
Most azonban így történt. Párbeszédkísérlet következik párbeszédkísérletrôl. A mikrofon elôtt Mészöly
Miklós kérdezôje, Szigeti László irodalomtörténész, a Kalligram
Kiadó igazgatója.
Pál Melinda: – Mészöly
Miklós úgy fogalmaz, hogy
Hrabalnak sikerül az intim
szférát úgy megjeleníteni,
olyan áradó mesével behozni a
prózába, amit egy magyarnak
igazából nem sikerülhet. És ez
alapvetôen a cseh és a magyar
életsors különbözôségébôl adódik. Hihetô ez, vagy pedig egy
kedves gesztus volt Mészölytôl?

Szigeti László: – Ha
jelzôt kell keresni Mészöly
intimitásához, azt a kifejezést használom, hogy „a
magány intimitása”. Hrabal
intimitása a nyilvánosság
intimitása. Amikor egy barátommal kivittük Hrabalt
Kisorosziba, az egyik pillanatban azt kérdezte Mészölytôl, a tömény kádárizmus
közepén,
hogy
„mondd, te félsz?” Mészöly
azt mondta, hogy „nem”,
nem fél. Nem értette a kérdést. Azt hiszem, hogy Hrabal ezt a rettegését, ezt a félelmét kompenzálta a vidámsággal és a groteszkkel.
Mészöly az az útkeresô és
az a nagy fordulatokat tevô
ember, aki a Saulusban
megmutatkozik.
P. M.: – Most nagyon sok
mindent megtudunk arról,
amirôl a mûveibôl csak részlegesen értesülhetünk, hogy a háború mekkora traumát jelentett
neki. Hogy egyszerûen nem
tudja feldolgozni sok fiatalembernek a bûntelenül bûnbe sodrását, amit a háborúban kellett
nekik végigszenvedni. És nem
tudja feldolgozni igazából a
gyerekkort.
Sz. L.: – Megdöbbentett
az a kép, amelyben leírja
Mészöly, hogy egyszer a
szekszárdi dombokon mennek haza az édesapjával, ô
akkor még félhetett, vagy
reszkethetett, és az apja
megállt egy szurdok elôtt,
ami tök sötét volt, odavitte
s azt mondta: nézz be!
Nincs ott semmi, nem kell
mitôl félni! S Mészöly Miklós azt mondja, azóta nem
fél. Az egész gyerekkora belesûrûsödik ebbe a képbe. S
olvashatunk arról az iszonyú feszültségrôl, amely a
szülôk között létezett, amit
valóban nem tudott kiírni
magából. Az Anyasiratóban

vannak utalások erre a
nagy, feldolgozhatatlan fájdalomra, de ezt nem úgy
közli, mintha baj lenne,
mintha valami nagy defektus lenne, hanem tényként.
Ô, aki a város embere a
mûveiben, hihetetlen intenzitással beszél a hazáról,
a haza történelmének feldolgozhatatlanságáról, a kis
nemzet azon pozíciójáról,
hogy nem vállalhat az európai történelem, vagy a világtörténelem színpadán felelôsséget és mégis végig
kell csinálnia valamit.
P. M.:- Régóta tervezi, hogy
megírja „a” naplót, ami 1689tôl 1989-ig lenne Magyarország és Közép-Európa sorskérdéseirôl egy napló. Érdekes,
hogy az a Mészöly, aki áradó
szeretettel beszél a nagy naplóírókról, például Füst Milánról, nem tudja másként elgondolni, mint hogy Magyarország történelmérôl írja meg a
naplóját.
Sz. L.: – Mészöly azért
döntött úgy, hogy meg kell
írni „a” naplót, mert ráébredt arra, lehetetlen megírni
az ország nagyobbik hányadának elvesztését, az ország
szétdarabolását, lehetetlen
megírni az elsô és a második világháborút. Ebben a
szövegében a nagy magyar
háborús regényt invokálja,
amelyet nem lehet megírni,
és elmondja, mért nem lehet megírni. Mért tudták
megírni a németek, mint
vesztesek, mért tudták megírni az amerikaiak, mondjuk, Norman Mailer és a
többek, mint gyôztesek,
vagy mért tudták megírni az
oroszok nagy háborús regényeiket? A magyar irodalom azért nem tudta kivajúdni, mert egyrészt rossz
oldalon állt, másrészt igazából nem övék volt a fe-
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lelôsség ezért a háborúért.
És mégis felelôsöknek kiáltattak ki.
P. M.: – Visszatérnék ahhoz, hogy mennyire nem hajlandó bármilyen személyeset
kiadni magából. Például mennyire nem beszél mûveiben a
nôkrôl, akik nagyon fontos szerepet játszottak az életében.
Pontosabban, nagyon elidegenítve, nagyon tárgyiasítva beszél róluk.
Sz.L.: – Mészöly a prózájában nagyon keményen ír
a nôkrôl, néha nagyon
nyersen bánik velük, és
majdnem hogy mellékszereplôk. Az Anyasiratón kívül még egy, az anyáról
írott mû rendített meg engem, A szív segédigéi Esterházy Pétertôl. Mészöly
Miklós mást keresett a prózájában, és azt hiszem, az
életében is. Az igazságot. S
ezek a történetek vagyunk
mi. És errôl hírt adni, hiteles hírt adni, ez szakma. Bár
Mészöly nem mondja magát írónak, azt mondja, ô
kutat, hogy nyomozó, és
Colombohoz
hasonlítja
magát. Érdekes, Hrabal is
azt mondta: „Szigeti úr, én
nem vagyok író. Én csak lejegyzô vagyok. Azt jegyzem
le, amit látok, meg amit értek.”
P. M.: – De azért van különbség a lejegyzô és a kutató
között?
Sz. L.: – Persze, nagy. Mészöly a megismerés embere,
aki mindent tudni, mindent
összerakni akar. Hiszen
Mészöly a 20. század egyik
olyan magyar prózaírója,
akit a tudomány komolyan
érdekel.
(Elhangzott az Irodalmi Újság
1999. szeptember 11-i számában. Szerkesztô: Jósvai Lídia.)

MOZI – VIDEO
Video
A cseresznye íze

■ Jobb lenne szeder ízének
nevezni az elmesélt történetet,
hiszen az a példabeszéd,
amely valójában a film pillére,
a bizony errôl a nálunk alig ismert – legalábbis az ízét tekintve – gyümölcsrôl, mint
metaforáról beszél. Nem kis
lelkierô kell ahhoz, hogy a
Cannes-ban Arany Pálma-díjat
nyert filmet végignézzük, de
megéri. A sivatagi tájat nézve,
szinte kilométerrôl kilométerre követve Badii urat, vagy
unatkozunk, vagy elgondolkozunk. Aki azt szereti, ha másodpercenként ezernyi inger
éri, ezernyi snittbôl és eseménybôl áll a film, az bizony
ásítozni fog, sôt el is alszik rajta. Aki azonban bírja, hogy részese legyen a lassan, ha úgy
tetszik keleti nyugalommal
vibráló filmnek, az élvezni
fogja az amúgy akárhol, akárkirôl is szólható mesét. Mert
ugyan ki ne érezte volna, hogy
legszívesebben belefeküdne
abba a bizonyos gödörbe –
egyszerûbben szólva, fôbe
lôné, felvágná, beszedné, kötelet kerítene, kiugrana és így tovább – miközben másra sem
vágyik, mint hogy valaki a nevén szólítsa, megfogja a kezét,
és mégis kihúzza a maga kereste gödörbôl. A férfi, akinek
pokolra vezetô útját végig kí-

sérjük, ezt az embert keresi.
Azt, aki majd fogja a lapátot és
rászór húszlapátnyi földet.
Nem tudjuk, hogy ennek a keserû arcú férfinak mi baja van,
nem derül fény arra, hogy lehetne-e rajta segíteni, s valójában ez nem is fontos, hiszen
úgyis csak az számít, hogy mit
érez, és nem az, hogy mi a valóság. Ez a nézet is elhangzik a
filmben. Azt viszont nem tudjuk meg, hogy végzôdik a filmbéli történet, mert a rendezô
egy, már több filmbôl ismert
csavarintással bízza ránk Badii
úr sorsát. Igaza van, ugyan ki
tudja, hogy mi a jó, mit is kell
tenni, ha végtelenül boldogtalanok vagyunk?
(iráni, rendezô:
Abbas Kiarostami)
Odeon

Egyéjszakás kaland

■ Lehet elítélni, lehet élni vele. De az is lehet, hogy aki elítéli, egyszer mégis megéli, s
az is lehet, hogy az, ami egyéjszakásnak indul, az egy életre
szóló lesz. Ne kapkodjuk el a
véleménynyilvánítást.
Mike Figgis a hangulatteremtés mûvésze, vele szemben is
egymásnak ellentmondó vélemények élnek. Van, aki elutasítja, mert közel áll az érzelmességhez, a durvábbak giccsbehajlónak is mondják, mások
pedig rajonganak érte, mert a
filmjeinek
varázsa
van.
Elôcsalja a nézôbôl azt, amit
elveszettnek hitt, vagy soha
nem is élt át, mert engedett az
elôítéletek csábításának.
Ez a film az egyéjszakás kaland mellett más dolgokról is
elôítéletmentesen szól. Megértôen kezeli a színek közötti
szerelmet, és a homoszexualitást is elfogadóan mutatja.
Nagy és színes a világ, mondja. Elférünk benne, sôt kell,
hogy ide-oda sétálgassunk
benne, ízlelgessük, élvezzük.
Szabadon,
önmagunkhoz
hûen keressük meg azt, ami
nekünk a legjobban kell. Ára
van, de megéri.
(amerikai, rendezô:
Mike Figgis)
Flamex

És a nyolcadik napon

■ Jó lenne hinni, hogy a
megváltoztathatatlan megváltoztatható. Csak akarat és
derû kell hozzá. De nem így
van, mert kell hozzá még egy
filmrendezô is, csak akkor
mennek a dolgok ilyen gördülékenyen. Akkor lehet,
hogy változtassunk az életünkön akkor, ha már minden hullám átcsap a fejünk
felett, ha a cél már nem
szentesíti az eszközt, hanem
felfal minket.
És az is szinte elképzelhetetlen, hogy együtt éljünk egy
mongoloid emberrel. Illetve
sokaknak ez sikerül, különösen akkor, ha ez a saját gyerekük, de másként, aligha.
Márpedig ez a belga–francia
film nem kevesebbet próbál –
kellô derûvel, optimizmussal
– sugallni, hogy mindez lehetséges. Mert adott egy fölpörgetett ügynökoktató és egy
otthonba adott mongoloid fiatalember. Ôk egymáshoz
sodródnak, és ahogy kell, ez
az orvosi értelemben vett fogyatékos világítja meg az orvosi értelemben nem fogyatékos elméjét, hogy az életet
másként is lehet élni, mint
hajszoltan, embertelenül. Például, hogy ha a lányának 14én van a születésnapja, akkor
azon a napon illik megjelenni,
felköszönteni, s nem elôre elküldeni az ajándékot, mondván, hogy aznap rendkívüli
akármi van. És a beígért találkozókat be kell tartani. Mert a
kapcsolatoknak ez az ómegája. De a film szereplôjének
nincs kapcsolata, se a családjával, se az élettel, se magával.
Egy kicsit „tatis” beütésû
film, ami annyit jelent, hogy
azóta sem változott semmi. –
(Tati a hatvanas évek jeles
rendezôje, aki ilyesfajta életérzéseket idegenített meg
filmjeiben) De azért nézzük
meg a filmet, hátha tévedés
az egész, és nincs is a rendezônek igaza …
(belga–francia, rendezô:
Jaco van Dormael)
Odeon
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A szélhámos

■ A rendezô neve ismerôsen
cseng, nem véletlenül, hiszen
egy másik Csuhraj volt, aki
megrendezte a Ballada a katonáról címû klasszikus szovjet filmet. Ahogy az, úgy ez is
egy vonatozással egybekötött
kálváriáról szól, ott is és itt is
bolyong valaki. Ott a háborúban, itt utána. Egy szép nô,
egy édes arcú kisfiú és egy
minden hájjal megkent csirkefogó, egy gátlástalan szélhámos triászáról a keser-édes
film. Túl a háborún, útban
egy újabb nyomorúság felé
vonatozik ez a három ember,
keresik a megnyugvást és a
boldogságot. Mi már tudjuk,
hogy ez az út nagyon hosszú,
s az igazi szereplôknek nagyon kevés beleszólása lesz
abba, hogy ez ne így legyen,
ellentétben a kisfiúval, aki a
film végén pontot tesz oda,
ahova kell. Pisztollyal.
(orosz–francia, rendezô:
Pavel Csuhraj)
Odeon

A sárga tengeralattjáró

■ Régi szép idôk, amikor még
nem vettük észre, hogy miként
manipulálnak, amikor még elhittük, hogy a jövô szép lesz,
van, ahol a jelen is. Mert, ahol
ezek az aranyos – mások szerint
szörnyûséges – fiúcskák ilyen
önfeledten fejezhetik ki magukat, ahol ilyen kedves filmecskék születnek, az maga lehet a
boldogság.

MOZI – VIDEO
létjogosultsága. Sajna tehát,
hogy ettôl az élménytôl elesünk, de sebaj, mert rájövünk, azért még marad elég
csemege, mert mint tudjuk, a
magyar hangok is – sôt – zseniálisak. A Z-4195, azaz a
dolgozó hangya története jó
mulatság.
(amerikai, rendezte: Eric Darnell
és Tinm Johnson)
UIP-Dunafilm

Az utolsó napok

Mozi
Tea Mussolinivel
A zenés rajzfilm a Beatles
együttes zenéjével készült el,
ôk ültek be a sárga tengeralattjáróba, védték meg Bors
országot a kék mufurcokkal
szemben, s küzdöttek a Repülô Kesztyûvel.
(angol, 1968)
Intercom

Z, a hangya

kultúráért. Az idillt a feketeingesek felvonulása, a fasizmus terjedése zavarja meg. A naiv nôk védelemért a Ducéhoz fordulnak,
aki egy teára hívja meg a hölgyek
egyikét. A többi a történelembôl
tudható, a hölgyeknek rá kell ébredni, a világ megváltozott, vége
az idillnek
(amerikai, rendezte:
Franco Zeffirelli)
UIP-Dunafilm

■ A bizarrnak tûnô cím egy
cseppet sem bizarr, sôt nagyon
is valóságos eseményt dolgoz
fel. 1934-ben, Firenzében idôs
angol hölgyek élnek, és természetesen meghitten teázgatnak.
A hölgyek mindegyike más,
egyike személyes kötôdést érez
Mussolinihez, akit végtelenül
nagyra becsül, másikuk állatbolond, van, aki nem tud nemet
mondani a férfiaknak, van, aki a
nôknek, és olyan is, akit nemes
egyszerûséggel hozományvadásznak titulálhatnánk. Másmás temperamentum, egy a közös bennük, rajonganak az itáliai

■ A film elválaszthatatlanul
összefonódik Steven Spielberggel, aki a Schindler film
óta makacsul kutatja és dolgozza fel az iszonyatot – amelyrôl azt hittük, soha nem ismétlôdik
meg
–,
a II. világháborús Holocaustot. A film háttere az 1994ben alapított nonprofit szervezet, a Shoah-alapítvány,
amelynek célkitûzése, hogy videón rögzítse és archiválja a
túlélôkkel készített interjúkat.
Eddig 50 ezer ilyen interjú készült el. Sajnálatos, hogy nem
tudni, ez az archívum vajon a
szégyenérzetet kelti-e fel azokban, akiknek szégyenkezniük
kellene, avagy felingerli ôket.
Szomorú tény, hogy a történ-

■ Amit nem élvezhetünk: a
hangya hangja Woody Allen.
Tehát ez a poén kilôve, fanyaloghatunk, mint ahogy
kilôve a második, a harmadik, a negyedik, az ötödik
egészen a tizedikig, mert valamennyi szereplô az eredeti
változatban parádés színészek hangjával jelent meg.
Hiába, egy olyan országban –
USA –, ahol ismeretlen a
szinkronizálás mûvészete,
mert más filmet sem látni,
mint amerikait, ennek nincs
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tek nem mindenki számára
szolgáltatnak tanulságot, nem
gondolnak arra – mint ahogy
Spielberg mondja –, hogy ezek
a dolgok bárkivel megtörténhetnek, „velem, veled, a szomszédoddal vagy bárkivel”.
(amerikai, rendezô:
James Moll)
Intercom

Az ôsz meséje

■ Eric Rohmer megrendezte a
Négy évszakot. Nem a zenemûvet képesítette meg, csupán annak ötletét „orozta el”, s
gondolta ki, mi is hozható ki a
nyárból, a télbôl, a tavaszból, s
most ezúttal az ôszbôl. Mert három film már elkészült, ez a befejezô opus. Valamennyinek
középpontjában a nô áll. Az ôsz
hôsnôje Magali, a 45 éves délfranciaországi gazdálkodó. Gyerekei felnôttek, ideje új, saját életet élni. A barátai segítenének is
neki, kérdés, hogy igényli-e ezt a
segítséget, s hogy egy ilyen kívülrôl jövô kezdeményezésnek
milyen buktatói vannak.
(francia, rendezô:
Eric Rohmer)
Budapestfilm
Bagota / ity edt.

Libri sikerlista
1999. augusztus 28 – szeptember 12.
A Libri üzlethálózatban regisztrált vásárlások
számítógépes összesítése alapján

1.
2.
3.

Iskolaválasztás elôtt...2000
Pont-Ez Kft.

Képes enciklopédia 1. – Star Wars
Panemex-Grafo
Mérei Ferenc–V. Binét Ágnes:
Ablak–Zsiráf
Móra Ferenc Könyvkiadó

4. P. Gál Judit – Ambrus
Attila:
Én, a whiskys
IPM Könyv
5. Országh László – Magay
Tamás:
Angol–magyar nagyszótár
Akadémiai Kiadó
6. Deme László – Fábián Pál –
Tóth Etelka:
Magyar helyesírási szótár
Akadémiai Kiadó
7. Magay Tamás – Országh
László:
Magyar–angol kéziszótár
Akadémiai Kiadó
8. Hawking, Stephen:
Einstein álma
Vince Kiadó
9. Cartographia világatlasz
Cartographia Kft.
10. Magyar értelmezô
kéziszótár 1-2.
Akadémiai Kiadó
11. Reynolds, David West:
Star Wars képes
enciklopédia
Panemex-Grafo
12. Németh Lajos:
Csontváry
Corvina Kiadó

13. Erdôs József – Prileszky
Csilla:
Halló, itt Magyarország!
Akadémiai Kiadó
14. Bakos Ferenc:
Idegen szavak és kifejezések kéziszótára
Akadémiai Kiadó

A forradalom enciklopédiája
■ A nyár derekán megjelent az
1956-os Intézet multimédia CDROM-ja: 1956 Enciklopédiája – A
magyar forradalom és szabadságharc, 1956. október 6. – december
12. Igazi enciklopédia: eseménytár,
bibliográfia, ki-kicsoda, archívfilmés hanggyûjtmény, térképek, emlékmûvek.
A KRONOLÓGIA képezi az
adatbázis gerincét. A forradalom
eseménytörténetét tartalmazza a
Rajk-temetéstôl (október 6.) az utolsó nagy általános sztrájk végéig (december 12.). Az eseményekhez társul a fellelhetô összes forrás; hangés képanyag, mozgófilm, könyvek
és újságcikkek. A CD-ROM adta lehetôség felhasználásával egy adott
nap országos vagy helyi eseményei
a forradalom egy-egy idôszakában
gyorsan kigyûjthetôk, a hozzájuk
kapcsolódó forrásokkal együtt.
A CD-ROM-on közel 800 FÉNYKÉP található, köztük több, eddig
sehol nem publikált amatôr felvétel
(többek között a Rádió ostromáról,
a Sztálin-szobor ledöntésérôl. Az
ARCHÍV HANGFELVÉTELEK
zömmel a Magyar Rádióban hangzottak el. (Beethoven: Egmont nyitány, Eroica szimfónia, a kor hangulatát idézô dalok) Az ARCHÍV
FILMFELVÉTELEKET a HDF
munkatársai készítették október 23-

tól mindvégig folyamatosan. Több
tucatnyi TÉRKÉP segít eligazodni a
forradalom helyszínein, az akkor
használt utcanevekkel, az eseményeket és intézményeket jelzô szimbólumokkal. Az ÉLETRAJZOK
címû adattár a korszak közel 600
fontos szereplôjének életútját tárolja. A BIBLIOGRÁFIA kétezer tételes szakirodalmi tájékoztató számottevô tanulmányt, dokumentumot, visszaemlékezést, interjút tartalmaz, tekintet nélkül a munkák
színvonalára, politikai irányultságára. Az EMLÉKMÛVEK (1956–97)
címû adattárból kiderül, mennyi
emléket állítottak Magyarországon
és a világban 1956 hôseinek és áldozatainak. A FILMOGRÁFIA az
1956-ban és azt követôen itthon készült tematikus filmek és dokumenumértékû, nem sugárzási céllal
forgatott felvételek annotált jegyzékét tartalmazza.
A Soros Alapítvány és a Nemzeti
Kulturális Alap támogatásával megjelent Enciklopédia az intézet Európa közepén – Magyarország a jelenkorban címû történeti CD-ROM sorozatának elsô része.
1956-os Kutatási és Könyvkiadói Kht.
7990 Ft
Aczél János

15. Magyar Nagylexikon
8. kötet
Magyar Nagylexikon Rt.
16. Gunston, Bill:
A korszerû harci
repülôgépek enciklopédiája
Zrínyi Kiadó

PARNASSZUS ANTIKVÁRIUM

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

17. Korniss Péter
Magyarország Európa
szívében – angol nyelven
Officina Nova

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

18. A világörökség
Gulliver Könyvkiadó

Elôzetes telefonos egyeztetés alapján
díjtalan kiszállás, szállítás.

19. Dohár Péter:
Kis angol nyelvtan
Ring 6. Kiadó

Minden könyv egy helyen!

„Mindenfélét, de nem mindent”

TANKÖNYVCENTRUM

a Kódex Könyváruházban

20. Eco, Umberto:
A Foucault-inga
Európa Könyvkiadó

Budapest V., Honvéd u. 5. (A Parlamenttôl egy percre.)
Telefon: 331-0126, 331-0127
Az általános és középiskolai tankönyvek közel teljes
választékával várjuk kedves vásárlóinkat.
Minden könyvet egy helyrôl!
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KÖNYVAJÁNLÓ
Magyar irodalom
Háy János:
Xanadu
Palatinus Kiadó,
294 oldal, 900 Ft
A szó szoros értelmében
„angyali” regényt írt Háy János.
Úgy is fogalmazhatnánk, a
Xanadu mágikus realista regény.
Mint a rádió egyik irodalmi
mûsorában az író elmondta,
elôször egy novellát írt, egy
horvátországi irodalmi lap
felkérésére, aztán csak nem
hagyta nyugodni a téma és
„regénnyé kotyvasztotta”. Azt
vallja „nem nagy dolog. Kell két
tucat angyal, egy teremtô,
néhány részeges tengerész, egy
velencei kereskedô, egy piránói
lány, kell egy nagy tenger, kellenek rá hajók, kell Velence és
kell Piránó... Összekeverjük,
kiöntjük és készen van az elsô
fejezet... Keverünk harmincnyolcszor és készen van mind a
harmincnyolc fejezet.” Ilyen
egyszerû Háy János regényírói
recepetje... (Hogy a „kevergetésben” örömét lelte, az is
bizonyítja, hogy még rajzolgatott is a történethez, a borító is
az ô munkája).
A történet látszatra egyszerû.
Egy
dúsgazdag
velencei
kereskedô olthatatlan szerelemre
lobbant egy szép piránói lány
iránt.
Palotát
épített
a
szerelmének, s kalitkába zárt
madárként tartotta. A lányt,
mint a gazdag idegen ágyasát,
utálták a piránóiak, ezért a
kereskedô a palota bejárata fölé
íratta: „Hadd fecsegjenek!”
Késôbb elfelejtette a maga gyártotta intelmet, s ez lett a veszte,
hiszen amikor úton-útfélen arról
fecsegtek a mocskos szájú, részeg
matrózok, hogy távolléte alatt a
lány mással hentereg, a
szerelmes férfi megölte kedvesét.
A Xanadu „három síkon”, s
földön, vizen és a levegôben játszódik. Olvastán a nagy eposzok
is eszünkbe jutnak, hiszen itt is
beleavatkoznak az emberek cselekedeteibe az – egyáltalán nem
jóindulatú, sôt nagyon is gyarló
– égiek. (Minden földi lény
olyan angyalt és olyan „túlvilágot” kap, amilyet érdemel!) A

földi embereket az élvezetek –
ivás, evés, meggazdagodás, a
nemi üzekedés – szüksége hajtja.
Irigykednek a velenceire, aki
minden élvezetet meg tud
vásárolni az aranyain, akit viszont egyre kevésbé tesz boldoggá a vagyon, s aki egyre mohóbban keresi élete értelmét. Végül
meg is találja, a lány képében. A
szimpla szerelmi történet csak
ürügy, hogy Háy meséljen
nekünk, olyan dolgokról, amirôl
gondolkodni érdemes...
Xanadu címû regénye olykor
filozofikus magasságokba repíti
az olvasót („röpteti, majd
kikacagja”), máskor „lerántja” a
porba, „amelybôl vétetett”...
– tip –
Vathy Zsuzsa:
Kalandregény
Palatinus, 1999
205 oldal, 996 Ft
Vathy Zsuzsa legújabb regénye
a Búrkifli novelláihoz hasonlóan a hétköznapiság ellentmondásainak
és
szépségének
emblematikus átszerkesztésével
ragadja meg az olvasót. Hôse
látszólag
teljesen
átlagos
budapesti értelmiségi figura, aki
azonban, s erre szokatlan neve
is predesztinálja, mégis kicsit
más, mint a többi ötvenes
jogász.
Kis-Várdai Akáciusz ugyanis tíz
plusz egy napos szabadságát
azzal tölti, hogy átélje mindazt,
ami itt és most átélhetô.
Minden nap újabb közönséges,
mégis jelképes kalandot rejt
számára: néhány órára hajléktalanokhoz csatlakozik, összehasonlítja az utcai pizzériát a
beülôssel, részvétet nyilvánít
egy ismeretlen temetésén.
Alkalmi talpmasszázst vesz egy
vak masszôrtôl, kefehajú stoppos lány oldalán talál röpke
örömökre,
végignéz
egy
árverést, és éjfélig üldögél egy
régiségkereskedônél.
Nem csak a címbeli mûfaj, a
kalandregény újraírása ez a
könyv, melyben tizenegy lazán
kapcsolódó fejezet egy-egy nap
történéseit fedi le, de egy
nagyívû emberiségköltemény
immár behatárolt dimenzióit is
vázolja. Akáciusz, aki „szívesen
hangoztatja,
hogy
jobban

vonzódik a derûs pillanatokhoz,
mint a szomorúakhoz, hogy
szereti a csülkös bablevest és a
mákos
tésztát”
ezredvégi
Odüsszeuszként kalandozik a
reklámok és állandósult akciók
émelyítô tengerében, egy elgázolt öregasszony képében szembesül a halállal, hamleti temetôi
jelenetben elbeszélget a sírkôfaragókkal, és fausti kíváncsisággal veti magát a testi örömök és
intellektuális élmények sokaságába, hogy végül saját gyermektelen házassága elôterében az
emberiségért folytatott jogászi
munkában találjon értelmet.
Vathy Zsuzsa visszafogott
érzelmességgel és finom iróniával ábrázolja korunk hôsét.
Mulatunk és szánakozunk is
rajta, de a szerzôvel együtt
„szeretjük Akácot. Talán azért,
mert szereti ô is az embereket...
Szeretjük azért is, mert bátran
elérzékenyedik. Ha az élet nagy
kérdéseirôl van szó, könnyes
lesz a szeme, meghatódik és
nem bánja meg.”
Valahogy ugyanezért lehet
szeretni Vathy Zsuzsát is.
Orosz Ildikó

Külföldi irodalom
Albert Camus:
A lázadó ember
Nagyvilág, 1999
353 oldal, 1400 Ft
„Ennek az esszének az a szándéka, hogy elfogadja a pillanatnyi
állapotot, a logika diktálta bûntettet, és hogy megvizsgálja
önigazolásait: erôfeszítés tehát
korunk megértésére. Lesznek,
akik úgy vélekednek talán, hogy
azt a kort, mely fél évszázad
alatt földönfutóvá tesz, szolgaságba taszít, illetve megöl hatvanmillió embert, egyszerûen és
mindenekelôtt el kell ítélni. Értsük meg azonban bûnösségét!”
— írja Camus filozófiai
munkájában, 1951-ben.
Gondolatmenetében
az
abszurd tapasztalaton belül az
egyetlen evidencia a lázadás,
ennek fogalmát terjeszti ki horizontálisan
és
vertikálisan,
történelmi-társadalmi
és
esztétikai síkon. Grandiózus vál-
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lalkozásba fog: a lázadás szempontjából sorra felidézi az európai történelem és irodalom fordulópontjait. Az ókor mitikus
lázadójától,
Prométheusztól
indul, de az igazi metafizikai forradalom, azaz a sorsa és teremtôje ellen lázadó ember
történetének kiindulópontjául
Sade márki abszolút tagadását
választja. Azután Blake, Milton
és Lermontov mûvei segítségével
világítja meg a romantikus
hôs
lázadásának
lényegét.
Dosztojevszkij
Ivan
Karamazovjában látja a lázadás
következô típusát, akitôl tovább
gyûrûzik az út a nihilistákon át,
Nietzsche filozófiájáig, és a szürrealista mûvészetig. Camus rendszerében az emberiség nagy
zendülôi különbözô formában,
de mind a teremtett világ disszonanciája ellen tiltakoznak, a
halállal szemben a folytonosságot és a világ egységét követelve.
Camus következetesen végigviszi érvelését. Fantasztikus
érzékkel elemzi Saint-Just figuráját és a francia forradalom
konkrét királygyilkosságát, majd
pedig a hegeli filozófia absztrakt
istengyilkosságát.
Meggyôzô
módon bizonyítja, hogy az
erkölcsrôl
való
fokozatos
lemondás meghosszabbítása a 20.
századi államterrorizmus intézménye. Camus pontról pontra
összeveti a fasiszta állam irracionális terrorját és a kommunista
állam racionális terrorját. A
zsarnoksággá és gyûlöletté fajult,
hazug lázadásnak és forradalmaknak az utolsó, megemelt nyelvezetû oldalakon logikus alternatíváját kínálja a gondolatmenet: visszatérést a lázadás ôsforrásához és az alkotáshoz, mûvészetben és munkában egyaránt.
Orosz Ildikó

Nadine Gordimer:
Egymagam
Helikon Kiadó, 344 oldal
1480 Ft
A kortárs dél-afrikai fehér írónô,
Nadine Gordimer, életmûve
kevésbé ismert hazánkban. Igaz,
sok idô telt el azóta, hogy a hetvenes évek végén, a nyolcvanas
évek elején több regénye és novellája is megjelent magyarul.
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Ezalatt Nadine Gordimer 1991ben
irodalmi
Nobel-díjat
kapott. Regényei a dél-afrikai
apartheid rendszer korában játszódnak (és akkor is íródtak),
legtöbbször a mindennapok
szintjén mutatva be a társadalmi
és politikai feszültségeket, a
durva faji megkülönböztetés, a
szegregáció tarthatatlanságát.
Az Egymagam címû könyv hátterét részben már a kilencvenes
évek adják, a politikai rendszer
bukása, Mandela szabadon bocsátása, az elsô demokratikus
választások. Az elôtérben Vera
Stark, a közszereplô és családos
asszony kettôs élete rajzolódik ki.
Vera fehér ügyvédnô, a feketék
jogainak elszánt képviselôje, aki
korábban a fehérek erôszakos
kitelepítési akcióinak és a feketék
önkényes
földfoglalásának
kereszttüzében dolgozott, a
rendszerváltás után pedig az új
Alkotmányt elôkészítô bizottság
tagjává választják. Eközben Vera
nôként is él és élni akar.
Szerelmek szövik át az életét, az
egyikbôl sok évtizedes házasság
lesz, a másik megmarad epizódnak, az egyikbôl gyerekei születnek, a másik elvonja a figyelmét
családjáról. Férfiakkal való kapcsolataiban egyszerre meghatározó
a lelki kiteljesedés igénye, a vállalt
érzékiség és a függetlenség vágya.
Az alakja körül kibontakozó
három generáció történetével
érintkezésben több fekete család
életét is megismerjük. Ellentmondásokkal terhelt, tudathasadásos világ ez, amely sem a
diktatúrában, sem a születô
demokrácia idején nem egyértelmûen „fekete-fehér”. Itt van
mindjárt az afrikaans, ez a keveréknyelv, de a szereplôk által
használt nyelvek finom játéka
egyébként is jól érzékelteti a délafrikai társadalmi-etnikai viszonyok bonyolultságát. Veráék
barátai közé tartozik például egy
korábban illegalitásban mûködô
fekete politikus házaspár: ôk az
angolt nem csak a nemzetközi
nyilvánosság elôtt használják, de
többnyire otthon is, sôt a kényszerû emigrációban nevelkedett
lányukkal kizárólag így tudnak
szót érteni, s bár egymás közt
néha a férfi ôseinek nyelvén
beszélnek, azért a férj asszonya
nyelvére vált a vigasztalás egy

intim pillanatában. Rendkívül
érzékeny lélekelemzés, erôteljes
dialógusok és cselekményesség
jellemzik Nadine Gordimer írásmûvészetét, amelybôl ismét
nagyszerû regény született.
–oil–
Alex Garland:
A Part
Park Kiadó, 375 oldal
Verne mester nem gondolhatta –
bár ki tudja, miért ne –, hogy
egyik ártatlan mûve, a Kétévi
vakáció, hány írót fog megihletni,
hányan táplálkoznak majd belôle,
abból kiindulva, hogy a nagy elôd
egyetlen szavát sem hiszik el. /Ha
nagyon alaposak akarunk lenni,
akkor az eredet eredete nem is ez
a mû, hanem sokkal inkább
Defoe Robinsonja, bár ô sokkal
közelebb állt a mai nézetekhez.
De mint tudjuk, a történelem a
felejtések és az emlékezések
sorozatából áll./ Jobban mondva,
másra sem vágynak, mint hogy
elhiggyék, de ahogy elkezdenek
gondolkozni, valahol mindig
kisiklik a nagy idea vonatja.
Adva van tehát egy sziget, ahova
valamilyen eseménytôl vagy
kényszertôl hajtva kiköt egy kis
csapat. Megélni, ez a vágyuk, s ha
már mindent kényszerülnek elölrôl kezdeni, akkor ez a világ, ez a
közösség legyen jobb, mint amit
maguk mögött hagytak, igazságosság és testvériesség uralkodjon.
És itt a csapda, mert már maga a
vágy megfogalmazása is keresztülhúzza a demokrácia ábrándját,
hiszen az uralkodás testvére az
elnyomás. A megérkezés pillanatában kiválasztódik valaki, aki
okosabb, de legalábbis talpraesettebb, találékonyabb, ô lesz a
vezér, s teljesen mindegy, hogy a
többiek választják, vagy rá szavaznak, az egész irányított.
Valami ilyesmi történik a mába
illesztve. Csupa fiatal, akiknek
ábrándjában a thaiföldi sziget
fövenye kelti fel a paradicsomi
emlékeket.
Valamennyien
menekülnek, ki önmaga elôl, ki
emlékektôl, ki csak úgy. Aki már
ott van, féltékenyen ôrzi a birodalmat a betolakodóktól, s
maguk
is
bujdosnak
a
bennszülött ôröktôl, akik egy
kábítószer-ültetvényt védenek a
külvilágtól. A képlet tehát adott,

hajótöröttek és kalózok. Ami
pedig bekövetkezik, az a XX.
századi pokol, a fiatalok egymásnak esnek, hogy védjék a bôrüket,
a bennszülöttek elôször a mit
sem
sejtô
betolakodókat
mészárolják le, majd a megtûrt
partfoglalókat. Minden gyújtópontjában a hatalmaskodás, az
önzés és az erôszak áll, ami nélkül
nincs közösség, nincs társadalom.
Sôt, a végkövetkeztetés az, hogy
egy ilyen mikrotársadalom sokkal
kevesebb
szabadságra
add
lehetôséget, mint a makro, ahol
azért, ha legalább nagyvonalakban betartjuk a játékszabályokat,
el lehet különülni, lehet élni a
magán életünket, fel lepet építeni
a belsô partjainkat, ki lehet játszani az uralkodókat.
Olvasmányos könyv, egy fiatal
író tollából.
Bagota / ity edt.
P. G. Wodehouse:
Mike és Psmith
Fordította: Révbíró Tamás
Európa Könyvkiadó, 1999
A fanyar angol humor klasszikusai közül Magyarországon Evelyn
Waugh és P. G. Wodehouse a
legkedveltebb. Wodehouse az
ismertebb, eddig az Európa Kiadó
gondozásában több mint egy
tucat könyve jelent meg, most
épp a Mike és Psmith. A szerzô
több történetébôl már ismerôs
Psmith, a csetlô-botló világfi, aki a
leglehetetlenebb helyzetekbôl is
szerencsésen keveredik ki ékesszólása és gyors helyzetfelismerése
segítségével. Ez a könyv Psmith
életének egy korábbi szakaszát
mutatja be, a középiskolában
töltött utolsó évét, ahol jó barátra
akad: Mike-ra.
Mike Jackson a wyrkyni
középiskola tehetséges krikettjátékosa, akit azonban a vakációban komoly gond nyomaszt,
az utolsó tanévben minden
valószínûség szerint ô lesz a
csapatkapitány.
A
szünidô
közepén azonban ez a gond már
nem gond többé, még ha Mike
nem is így képzelte el a megoldást.
A wyrkyni iskola igazgatója ugyanis a fiú értesítôjében tudatja a
szülôkkel, hogy a Mike-nak a
sportban tanúsított abnormális
tehetsége nyilvánvalóan háttérbe
szorította
benne
az
élet
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komolyabb dolgai iránti érdeklôdést. Mr. Jackson nem habozik,
Mike-t az isten háta mögötti
Sedleigh-be küldi, ahol mindössze
száz diák tanul, csapatukat pedig
krikettben
–
ellentétben
Wyrkynnel! – sehol sem jegyzik.
Mike itt találkozik Psmith-szel –
az Etonból lemorzsolódott, többszörös évismétlô diákkal, akinek
szülei szintén Sedleigh-ben látták
a reményt, hogy fiuk jobb útra tér
–, akivel egy szempillantás alatt
összebarátkozik. A könyv a két fiú
kalandjairól, diákcsínyekrôl no és
persze a krikettrôl szól. A történet
pedig hogyan is végzôdhetne
másként: természetesen Wyrkyn
és Sedleigh diákjai egyszer csak
ellenfélként találkoznak – a
krikettpályán.
Herczeg Béla

Irodalomtörténet
Albert Zsuzsa:
Irodalmi legendák, legendás irodalom
Pannónia Könyvek, 232 oldal
Egy olyan korszak íróira
emlékeznek pályatársak, irodalomtörténészek, kritikusok és
szerkesztôk, amikor az irodalom
még fontos szerepet játszott a
magyar társadalom életében.
Illyés Gyula, Kassák Lajos, Tamási
Áron, Veres Péter esetében a
történelmi
szerepvállalás
bizonyára a „kései” utókor
számára is nyilvánvaló, ugyanakkor érdekes lenne tudni,
hányan emlékeznek még a mai
olvasó- (vagy nem olvasó)
nemzedékbôl például Sarkadi
Imre, Kamondy László vagy
éppen Szabó István nevére...
(Hadd ne soroljuk föl az eredetileg rádiós „szellemidézésnek”
mind a tizennégy szereplôjét,
akiket nem csupán az az
egyetlen szomorú tény sorol
közösségbe, hogy életrajzuk
immáron két évszám közé
szorítható.)
A névsort áttekintvén azt
láthatjuk, hogy tizennégyük
közül nyolcan még a századforduló környékén születtek, öten
az elsô világháború utáni esztendôkben, míg a legifjabb a
harmincas évek elején. A bioló-
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giai
valószínûségszámítás
szerint többen még élhetnének
közülük. Némelyiküknél éppen
itt kereshetjük a legenda
magvát. Másoknál meg éppen
pályaívük „rendhagyó” mértékû
kiteljesedésében. Mi hát a közös
bennük? Miért válhattak mindannyian irodalomtörténetünk
legendás hôseivé? Az élô kortársak erre keresik a választ
„szellemidézô”
kerekasztalbeszélgetéseik során.
De miért is beszélünk legendákról? Esetünkben mit
takar e fogalom?
Mellôzvén
a
közkeletû
meghatározásokat,
arrafelé
tapogatódznánk, hogy a legenda
egy közösség valamely sokak által
ismert, de némiképpen titokzatos
életû (és/vagy halálú) tagjának cselekedeteirôl és/vagy sorsfordulatairól
szóló szájhagyomány. Hogy leírják-e, kinyomtatják-e, a lényeget
tekintve szinte mellékes... Azaz
mégsem! A nyomtatott forma
ugyanis lehetôvé teszi, hogy
azok a nemzedékek is részesüljenek a közös élménykincsbôl,
amelyek magának a közösségi
létnek az élményét egyre kevésbé
ismerhetik.
Hallottunk már elég sommás
véleményeket az irodalom
szereptévesztésérôl. Valóban
nem szerencsés az a történelmi
helyzet, melyben az íróknak
kell a politikai közvélemény
alakítására vállalkozniuk. Fôleg
ha egyedül ôk vállalkoznak
erre. Ha csupán ôk „álmodnak
meg” a tömeg számára valamiféle cselekvési programot. Ám
az sem valami biztató történelmi helyzet, amikor az írástudók
már csak nem is álmodnak
közvéleményformáló szereprôl.
Az Albert Zsuzsa kerekasztalánál megidézett írónemzedékben (a mából visszatekintve
már elmosódnak a születési
dátumokból adódó különbségek) e tekintetben mindenképpen meggyôzôek az olykori
botlásokat sem elhallgató emlékezések: egészséges arányban
ötvözôdött a küldetéstudat a
felelôsségérzettel. Boldogult
íróink e csoportja feltétlenül rászolgált hát, hogy akár mindannyiuk emlékét a legendák
dicsfénye ragyogja be.
t.i.

Kurt Hofmann:
Beszélgetések Thomas
Bernharddal
Palatinus Kiadó
134 oldal,
980 Ft
Irodalomtörténeti érdekességet
adott az alkotóra – mint
magánemberre – kíváncsi
olvasó kezébe a Palatinus
Kiadó, amikor megjelentette
Kurt Hofmann 1981–88 között
készült
beszélgetéseinek
könyvváltozatát. Az 1931-ben
született és az monstre interjú
elkészülte után röviddel elhunyt Thomas Bernhard
osztrák író, költô, színházi
szerzô – mint az írásból is
kitûnik – nem volt könnyû
beszélgetôtárs, sôt kifejezetten
kellemetlen interjúalany volt.
Ahogy az érzékeny embereknél
ez lenni szokott, Bernhard hol
érdes modorú volt, hol
cinikus, hol a polgárpukkasztó
modorát vette elô, hol a
sértegetôt, hol a humorát, hol
a fenegyerekségét. Persze, ha
jól meggondoljuk, igaza is
lehetett, róla az írásai (amelyek
többsége megjelent magyarul
is) beszéltek legjobban.
Bernhard írói magatartása
érdes modora és a látszat
ellenére is rokonszenves, mert
ôszinte. Az író dolga valóban
nem a nyilatkozgatás, nem az,
hogy beszéljen az írásairól,
hanem az, hogy írja le, amit a
világról gondol. A magyar irodalom zseniális költôje meg is
fogalmazta ezt az Ars poetica
címû versében: „Költô vagyok –
mit érdekelne/ engem a
költészet maga?”
És Thomas Bernhard?
„Az irodalommal én egy cseppet sem foglalkozom... A saját
könyveim tartalmát sem tudom,
mert nem is érdekelne ma már...
Az ostoba író, az ostoba festô
mindig motívumokat keres,
holott csak magára van szüksége,
csak a saját életét kell kövesse...
Az írás egy drog... Ahogy a tehén
füvet zabál, az író gondolatokat
zabál... Van egy dolog, ami van
és valamilyen másik, amit
leírok... Az ember valami jót akar
csinálni, kedve van ahhoz, amit
csinál, mint egy zongoristának...
Egy nap ide leülök, írok valami

prózát és aztán megint valami
mást... Ezt érzi az ember, most
ehhez van kedve, most meg
ahhoz... Mindenki, aki ír valamit,
az egy új igazság...”
Persze Thomas Bernhard
igazságát csak mûvei ismeretében
érthetjük meg. Ez a beszélgetésfüzér ugyancsak József Attilát juttatta a recenzens eszébe: „Csak az
olvassa versemet/ ki ismer
engem/ és szeret.”
Hát valahogy ilyesformán...
Kurt Hofmann interjúkötetét is
csak azok olvassák el, akik
ismerik és szeretik Thomas
Bernhardot...
– só –

Történelem
Francia diplomáciai iratok
a Kárpát-medence
történetérôl 1918-1919
Akadémiai Kiadó 1999
395 oldal. Ára: 2800 Ft
A
Magyar
Tudományos
Akadémia és a Soros Alapítvány
támogatásával megjelent kötet
1918–1919-bôl származó, a
Kárpát-medence
térségére
vonatkozó francia eredetû iratokat
tartalmaz.
Az
I.
világháború évekig húzódó
katonai csatározásai véget értek,
immár a diplomatákon volt a
sor, hogy Európa térképét
újraszabják. A korabeli dokumentumok, a békekonferencia
jegyzôkönyvei híven közvetítik
a Monarchia felosztása és az
utódállamok létrehozása körüli
diplomáciai törekvéseket, a
francia érdekek domináns megjelenítését. Nyomon követhetôk
a különbözô érdekcsoportok,
nézôpontok párharca és az a
folyamat, melynek során a
katonai demarkációs vonalak
politikai határokká váltak.
A rendezés következményei
ismertek. A megoldás módja
máig ható feszültségek forrása.
A közfelfogásban is rendkívül
sok – a tájékozatlanságból
eredô – pontatlanság rögzôdött.
Ez a forrásgyûjtemény a realitásokkal szembesít. A magyar
vonatkozású anyag dokumentálja azt a politikai-katonai szituációt, mely kényszerpályára
terelte a Károlyi-kormány
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külpolitikáját, és meghatározta a nagyhatalmak és a
környezô országok vezetôinek
a Tanácskormánnyal szembeni taktikáját is. A kötet 184
iratot, eredeti dokumentumot
közöl, melyet térképillusztrációval és helységnév-mutatóval egészítenek ki. A jobb tájékozódást segítené a kronológikus sorrendben feldolgozott
anyag tartalomjegyzékének
közzététele.
Tausz A.

Helytörténet
Félszáz
mondat
Budapestrôl
Szerkesztô: Köves József
K.u.K. Kiadó, 80 oldal
Budát a régi világutazók már a
tizenötödik században a világ
legszebb városai közé sorolták.
Nem véletlen, hogy Budapestet
ma is Európa – de lehet, hogy a
világ egyik legszebb városaként
tartják számon. Amirôl 1876-os
naplófeljegyzései
szerint
Podmaniczky Frigyes ábrándozott,
„fôvárosunkat
a
világvárosok polcára emelve
idevonzani a most vajmi csekély
számban
jelentkezô
idegeneket”, mára már valóság.
Olykor persze nem árt ezeknek
az idegeneknek a szemével látni
ezt a világvárost. A budapesti
születésû Felix Salten osztrák író
(többek között a Bambi címû
meseregény alkotója) írja 1931ben: „amikor visszatérek Pestre,
mindig új csodákat látok, amelyek távollétemben épültek”.
Amundsen, a híres norvég
felfedezô 1935-ben a lüktetô,
eleven világvárosra, Marina
Vlady, francia színésznô és
Marcello Mastroianni Budapest
titokzatosságára, Carlo Bergonzi
operaénekes 1974-ben a budai
várra és az Operaház épületére
csodálkozik rá.
Az itt élô, vagy itt élt hírességek
között is sokan vannak, voltak
olyanok, akik – Kosztolányihoz
hasonlóan – aki „szíve bálványának” nevezi ezt a várost –, naponta csodálkoztak rá, akik máshol el
sem tudnák képzelni az életüket.
Míg 1841-ben az ismeretlen
újságíró a gombamód szaporodó
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„leopoldvárosi pompás paloták”
iránt lelkesedik, amelyek, szemben a „belváros ószerû, szabály és
kényelem nélkül összehordott
keskeny és egyenetlen utczái”-val
a valódi „architecturai” ízlésnek
nyitnak utat, Latinovits Zoltán – a
színészkirály – Buda tücsökzenés
lankáival, Mészöly Miklós író a
századforduló idején épült
épületekkel, Psota Irén színésznô
és Vas István költô a fôváros
látványával, hangulatával nem
tud betelni. A K.u.K. kiadónál
nemrég megjelent képes zsebkönyv e hírességek szemével láttatja Budapestet...
Persze, mi, az e várost lakó
halandók is rácsodálkozunk
néha a Dunára, a Várra, egy-egy
külföldi út után megkönnyebülten lélegzünk fel, hogy végre
hazaérkeztünk... Aztán néhány
nap elteltével újra bosszankodunk a közlekedés, a szeméthalmaz, a folytonos útjavítások és
ki tudja még mi minden miatt.
Mert ma is aktuális a vicclap
1957-es megállapítása:
„Budapesten a TATAROZÁS
ALATT az árusítás, a közlekedés,
a házasodás, a szaporodás, a futballozás, a totózás, a lottózás, a
burkolt áremelés, az intrikálás, a
szórakozás és a Duna ZAVARTALANUL FOLYIK.”
– show –

Filozófia
Tengelyi László:
Élettörténet és sorsesemény
Atlantisz Könyvkiadó
369 oldal, 1595 Ft
Történetek szövik át az idôt,
amelyben élünk. Helyünket családi elbeszélések jelölik ki. Ezekhez
a történésekhez hozzátesszük a
magunk állandóan változó,
nyugvópontra még halálunkkal
sem jutó történetét. Ami történt
velünk, amit magunk teszünk,
amitôl félünk, elmondjuk újra és
elmondjuk másként, de valójában
elbeszélhetô-e az idô? Ez minden
idôregény alapkérdése. Nem lehet
elbeszélni az idôt, de nagyon is el
lehet beszélni a sorssá szövôdô
idôt.
Ellentmondás, sôt kétértelmûség lappang élettörténet fogal-

munknak a mélyén is. Érthetjük
rajta életünk megélt, elmondott,
vagy elmondható történetét is. A
fenomenológia az élettörténetet
megélt, ám egyszersmind eleve
értelmet is hordozó idôegésznek
tekinti. Az értelmezés másik útja
az elbeszélô azonosságelméletén
alapszik. Hogy kik vagyunk, az
valójában életünk történetébôl
derül ki. Ez a kétértelmûség azt
követeli, hogy visszautat találjunk
az élettörténet fenomenológiai
elemzésében. Az elbeszélô azonosságelméletének két fô állítása:
1. személyes azonosságunk élettörténete egységben áll, 2. élettörténetünk egysége ugyanolyan
jellegû, mint az elbeszéltek
egysége. Ha tehát az elbeszélô
azonosság visszautat keres a
fenomenológiához, ez nem úgy
értendô, hogy ráhagyatkoznánk
egy kész és minden részletében
kidolgozott filozófiai módszerre.
Ellenkezôleg, feladatunk éppen
az, hogy magunk teremtsük meg
azokat a gondolati eszközöket,
amelyekkel élettörténet és önazonosság kapcsolata feltárható.
Elbeszéléseinkre úgy tekintünk,
mint amelyek életünk eseményeinek értelmet adnak.
Magunk élettörténete elválaszthatatlanul
összefonódik
másokkal, és önazonosságunkba
kiolthatatlanul beleszövôdik a
másság.
Megrendült
önértelmezésünk újbóli megszilárdításához csak a másokkal
fennálló kapcsolatainkból remélhetünk támpontot.
Rajnai András

Szociológia
A cigányok
Magyarországon
(Összeállította Kemény
István)
Magyar Tudományos Akadémia
270 oldal, 700 Ft
A
Magyar
Tudományos
Akadémia évtizedünk eleje óta
többször kezdeményezte európai
fórumokon a cigányság helyzetének nagyrégió-szintû felmérését. „A romakérdés KözépEurópa és Magyarország legerôsebb társadalmi és etnikai feszültsége a következô évtizedekben.

Nem szabad „megkerülni„ a
problémát, és hagyni, hogy az
csak egy szûk körû, jó szándékú
és felvilágosult értelmiségi csoport „kutatási témája legyen” –
írja Glatz Ferenc annak a tanulmánykötetnek a bevezetôjében,
mely A roma népesség helyzete címmel 1997 végén rendezett konferencia elôadásait adja közre.
Tulajdonképpen örülhetnénk,
ha a „romakérdés” csupán a fentebb aposztrofált „jó szándékú
értelmiségi csoport” kutatási témája lenne. Azonban már a
bevezetôbôl is kicseng, hogy e csoport jól tudja: az adott társadalmi
és etnikai feszültségek napjainkban is szélesebb körökben
keltenek kiszámíthatatlan hatású
rezgéseket. Az sem titok, hogy e
feszültségek csillapítása az európai
integrációnak is feltétele. A konferencia – és az azt summázó kötet
– tehát kísérletként értékelhetô a
feszültségforrások számbavételére.
Minthogy a kötetbe foglalt
tanulmányok tudományos indíttatásúak és nem a „nagyközönségnek” íródtak, mellôznek mindenféle publicisztikai, érzelmi
elemet. Mégis mindegyikük
alkalmas arra, hogy eloszlasson
egy-egy
közkeletû
elôítéletet.
(Napjainkban
minden,
a
cigánysággal foglalkozó munkának ilyen feladata is van!) Talán
a legszemléletesebb példája e
ködoszlatásnak Neményi Mária
dolgozatában érhetô tetten
(Biológia vagy kultúra? Termékenységgel kapcsolatos szerepviselkedések
a roma nôk körében). Mindenki
által ismert köhely, hogy „a
cigányság szaporább, mint a
magyarság és ennek végzetes
következményei
lehetnek
nemzeti szempontból”. A szerzô
1997-es empirikus kutatási anyag
alapján bizonyítja, hogy a „túlszaporodási
hajlam”
nem
etnikus sajátosság, hanem
részben egészségügyi tájékozatlanságból, részben a tudatos
életvezetés hiányából ered. A
polgárosulás
folyamatával
egyenes összefüggésben (mely
létezô tendencia a cigányok
körében is) éppúgy kialakul a
racionális családtervezés, mint
bármely más etnikai csoportnál,
mely nem él már a proletár-lét
tradicionális közösségében.
Hasonlóképpen
közkeletû
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elôítélet-forrást érint Szuhay Péter
áttekintése is: Foglalkozási és megélhetési stratégiák a magyarországi
cigányok körében. A kiélezett
kérdésre, hogy a cigányoknak a
tulajdonhoz és a munkához való
viszonya „etnikus választásként”,
„etnikus
értékjelzôként”
értelmezhetô-e, az etnográfus
empirikus kutatások tényeivel
válaszol: „A cigány csoportok
megélhetése többelemû, az azonnali jövedelemszerzés mindent
elvállalható struktúrájától a
tudatos árutermelôi, kereskedôi
üzem megszervezéséig terjed. (...)
Így helyezôdik rendszerbe (...) a
gyûjtögetô és zsákmányoló
tevékenységek széles köre, a
guberálás, a szelektív hulladékgyûjtés, az alkalmi és napszámos
munka, a háziipari tevékenység, a
mezôgazdasági termelés, a szociális gondoskodás, illetve ellátás,
a legális és illegális kereskedelem, a
feketegazdaságba sorolható csempészkedés, s egy magasabb szinten
megnyilvánuló vállalkozói tevékenység.” Ki-ki összevetheti a
tudományosan dokumentált tényeknek e széles skálájával saját
szûkös ismeretein (netán szerencsétlen tapasztalatain) alapuló
elôítéleteit...
Lehetetlen e szûk helyen az
egész kötetnek akár még csak a
tartalomjegyzékét is ismertetni.
Hadd zárjuk ajánlásunkat Kemény
István summázatával (Tennivalók
a
cigányok/romák
ügyében).
Bizonyára egyet fogunk érteni a
jeles szociológussal abban, hogy
az oktatás, a jogalkotás, a
foglalkoztatáspolitika
és
a
közvéleményformálás
terén
jelentôs tennivalói adódnak
annak a társadalomnak, amely a
legnemesebb értelemben vett
modernizációt tekinti közép- és
hosszú távú feladatának.
Trencsényi Imre

Antropológia

Claude Lévi-Strauss
Faj és történelem
Napvilág Kiadó
104 oldal, 750 Ft
„Lehet, hogy nem mindig értem
Lévi-Strauss szavait, de mindig
eszembe juttat valamit...” – írta

KÖNYVAJÁNLÓ
szerzônkrôl egy angol kutató.
Egy amerikai egyetem diákszállásának falán egy Lévi-Straussidézet olvasható, kiegészítve a
következô szöveggel: „Ha ezt a
mondatot egyszer megértem,
akkor elmondhatom, hogy
antropológus vagyok!”
E szavakkal kezdi a könyv
utószavát a kulturális antropológia jeles magyar képviselôje,
Boglár Lajos. A Faj és történelem
olvasói jóval szerencsésebb
helyzetben vannak, mint a fentebb idézett angolszász urak, e
könyvecske ugyanis nem a bennfentes szakmának íródott,
hanem – ismeretterjesztô és
tájékoztató célzattal – a szélesebb közönségnek. Ennélfogva
stílusa, érvelése szinte didaktikusan érzékletes és teljesen közérthetô. Eredetileg az UNESCO
felkérésére íródott 1952-ben A
faj kérdése a modern tudományban
címû sorozat részére.
Talán két jelentôsebb szaktudományos (etnológiai, strukturális antropológiai) publikáció
állt a szerzô mögött, amikor e
felkérést kapta. A késôbbiekben
jócskán
igazolódott
a
nemzetközi kulturális szervezet
bizalma, hisz a francia tudós
gazdag terepismeretét kiválóan
tudta ötvözni brilliáns stílusával
például a méltán népszerû
Szomorú trópusokban.
Kezünkben tartott áttekintô és
fogalom-tisztázó tanulmányainak
címe – a sorozatcímmel egyetemben – önmagáért beszél. E szûk
helyen nem lehet célunk az írás
gondolatmenetének részletesebb
ismertetése. Ajánljuk inkább a
hazai olvasótábor figyelmébe
ismét a magyar pályatárs
szavaival:
„Jelen dolgozata, bár közel fél
évszázada
íródott,
olyan
kérdéseket boncolgat, mint a
kultúrák sokfélesége, az egyenlôtlen fejlôdés, az etnocentrikus
szemlélet – alapjában véve idegen
kultúrák megértésének gondjairól, olyan kérdésekrôl szólva,
amelyek nemcsak az '50-es években, hanem manapság is vitatott
témái különféle tudományoknak,
de az utca emberének is, aki – szó
szerint – a bôrén érezheti, hogy
a <<népek olvasztótégelyében>>
mindig forr valami...”
t.i.

Pszichológia

Biológia

Sigmund Freud: A
patkányember – Négy
klinikai esettanulmány
Akadémiai Kiadó, 1999
Fordította: Alpár Zsuzsa, Lôrincz
Zsuzsa, Paneth Gábor

Ferenczi Andrea: Genetika
– Génetika (Beszélgetések)
Harmat Kiadó. Budapest, 1999
149 oldal, 1480 Ft

Vitathatatlanul a 20. század
egyik
legnagyobb
hatású
gondolkodója volt Sigmund
Freud, életében azonban nemcsak elismerés jutott osztályrészéül, de megszámlálhatatlan
támadás is. Az osztrák neuropszichiáternek bírálói elsôsorban azt vetették a szemére, hogy
a
szexualitásnak
túlzott
fontosságot tulajdonít a személyiségfejlôdés folyamatában. A
tudomány konzervatív képviselôi részérôl emiatt mocskolódó cikkek és tanulmányok
láttak
napvilágot,
de
a
tanítványok közül is néhányan
– köztük Carl Gustav Jung - épp
emiatt fordítottak hátat a pszichoanalízis megalapítójának. A
freudi elméletet és módszert
másrészt azzal támadták, hogy
az spekulációra épülô, légüres
térben álló elméleti konstrukció, amelynek nincs gyakorlati
alapja. A pszichoszexuális
fejlôdés elméletét Freud követôi
kutatásaikkal
kiegészítették
ugyan, de annak alapjaihoz nem
nyúltak, a pszichoanalízis
világszerte
elismert
pszichoterápiás módszerré vált,
terminus technikusai beépültek a köznyelvbe: az utókor
igazolta az iskolaalapító bécsi
orvos elméletét. Az Akadémiai
Kiadó által közreadott négy
klasszikus klinikai esettanulmány („Dóra”, a „kis Hans”, a
„Patkányember”
és
a
„Schreber”) olvasásakor elgondolkozhatunk azon, hogy az
analízis folyamatát konkrét
példákon keresztül bemutató
írásokat miért nem olvasták az
egykori bírálók? A négy esettanulmányból kirajzolódó kép
ugyanis egyértelmûvé teszi,
hogy nem pusztán spekulatív
elméletrôl van szó, hanem
olyan módszerrôl, amely a lelki
jelenségeket magából az emberbôl igyekszik megérteni.
Habe

A genetika – mint minden új
tudomány – az ismeretlen, az
izgalmas és a misztikus határmezsgyéjén mozog. Egyfelôl hihetetlen
távlatokat nyit meg a kutatók elôtt
azzal, hogy elérhetôvé teszi az
emberi
génállomány
teljes
feltárását. Másfelôl a közvélemény
egyre inkább negatív attitûdökkel
fordul a genetikus felé, hiszen
valami
olyan
dologgal
foglalkozik, olyan beavatkozásokat hajt végre, ami velünk kapcsolatos ugyan, de ismereteinket
messze meghaladja. Különösen a
klónozott Dolly birka létrehozása
óta
tiltakoznak
sokan
nyomatékosan az ilyenféle beavatkozások ellen, attól félve, hogy
a közeljövôben valóra válhatnak a
tudományos
fantasztikus
regények génkezelt társadalmairól
szóló utópiái. A tudományos
kutatók tisztában vannak a
felelôsség súlyával, éppen errôl
szól ez a beszélgetéseket tartalmazó könyvecske, melyben a
közvélemény számára érthetôen
megfogalmazódnak a kutatásokat
kísérô etikai, jogi, ökológiai, szociológiai, teológiai problémák és
viták. A könyv szerkesztôje,
Ferenczi
Andrea
sokféle
tudomány szakértôibôl választotta ki a megszólalókat: van köztük
genetikus, immunológus, orvos,
ökológus, bioetikus, etológus,
filozófus, jogász és teológus. A természettudósok összefoglalják, hol
tartanak a kutatások, és mindnyájan keresik a választ arra, mik a
veszélyei és a korlátai a genetikai
beavatkozásnak.
A
természettudománnyal
foglalkozó kutatók egyetértenek
abban, hogy a génsebészet legnagyobb felhasználhatóságát a
gyógyítás területén kell keresni.
Elsôsorban
a
genetikailag
károsodott
emberek
életminôségét lehetne javítani vele,
jelentôs eredményeket tudnának
elérni génmanipulációval például
a vérzékenység, a veleszületett
immunhiányos állapot vagy a
cisztikus fibrózis (a tüdôt és
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légutakat érintô betegség), a meddôség vagy a szervátültetés terén.
Mintegy 200 génsebészeti kezelés
folyik ma a világban, a kezelés
azonban rendkívül költséges,
kimenetele bizonytalan. A
kutatók egységesek abban is: a
mai technológiával megoldhatatlan, hogy bizonyos emberek
bizonyos kimagasló tulajdonságait génmanipulációval megkettôzzék. Többször is hangsúlyozzák: egészséges csecsemôt nem
tenné szebbé, jóbbá és okosabbá
ez az eljárás, születés elôtti
génmanipulációról
pedig
egyelôre szó sincs. Noha a
növény- és állatvilágban évezredek óta gyakorolják a keresztezést
és a mesterséges válogatást, azaz a
génmanipulációt, a jelenlegi
technikával az emberi ivarsejteket, a zigótát és a kromoszómaszámot érintô beavatkozást
elvégezni nem lehet. A hírhedthíres Dolly birka egyébként 277
kísérlet egyetlen sikeres eredménye volt. A növényekkel kapcsolatos
génmanipulációs
fejlesztések kapcsán is óvatosságra intenek a kutatók: noha a jövô
évszázad élelmezési problémái
megoldásának egyik útja éppen
ez, ugyanakkor kevéssé ismerik
még az új fajták a fajok
környezeti viselkedését. Anglia
flórájának például 40%-a a
közelmúltban kialakult hibrid faj,
köszönhetôen az új populációk
gyors
és
agresszív
terjeszkedésének.
A
humán
tudományok
képviselôi más vonatkozásban
fogalmazzák meg aggályaikat.
A jogász szerint a jogi gyakorlat
ebben a kérdésben kivételesen
együtt halad a tudomány
fejlôdésével és világszerte elfogadták, hogy tilos embert
klónozni. A bioetikus a vallási
és világi ellenérvek mellett felhívja a figyelmet arra, hogy a
génterápiás gyakorlat – mivel
igen drága – mélyülô társadalmi egyenlôtlenséghez vezetne,
ráadásul
fogyóeszközzé
degradálná az embert. A filozófus véleménye szerint a
tömeges génmanipuláció alapjaiban rendítené meg az emberi
szabadságról, toleranciáról és
egyediségrôl szóló elképzeléseinket.
Sz. Zs.

„Csak az ember olvas...”

A Magvetô Kiadó ajánlata
Nádas Péter:
Valamennyi fény
288 oldal, kötött, védôborítóval
267x195 mm
5900 Ft
ISBN 963 14 2174 0
Nádas Péter fotóalbuma kivételes élmény. A Valamennyi
fény gyönyörû, beszédes fotói az emberrôl és az országról, természetrôl, történelemrôl vallanak. Nagyon szermérmesen Nádas Péter személyes sorsáról is. Idegen
vagy barát, ismert személyiség vagy országúti vándor
egyformán nagy téma az igazi
fényképésznek. Nádas Péter
fotóalbumát azért jó lapozgatni, mert a fényképezésnek
ugyanúgy szuverén mûvésze,
mint az írásnak. Lírai átvezetô szövegei nem bontják
meg a képek „elbeszélését”,
inkább a beleélést segítik.

Horváth István-Németh István
...És a falak leomlanak
Magyarország és a német
egység
(1945–1990)
LASSULÓ IDÔ SOROZAT
456 oldal, kartonált
125x197mm
Ár: 1989 Ft
ISBN 963 14 2176 7
A közelmúlt egyik legizgalmasabb fejezetét eleveníti föl Horváth István és Németh István
közös munkája. Azt az idôszakot, amikor a magyar külpolitika bátor döntésével hozzájárult a két Németország közötti
határ megnyitásához. Magyarország ezzel „az elsô téglát kiverte a berlini falból”, ahogy
azt 1989-ben Helmut Kohl fogalmazta.
A kötethez Hans-Dietrich
Genscher írt elôszót.

Könyveink megrendelhetôk telefonon (302-2798), megvásárolhatók a kiadóban
(1055 Budapest, Balassi Bálint u. 7.), illetve a kiadó raktárában
(1134 Budapest, Váci út 45. Bejárat az Apály u. 3. alatt. T.: 06-309-846-796)

A Széphalom Könyvmûhely ajánlata
1999 szeptemberében

A Móra Kiadó
szeptemberi
kínálatából

A magyar irodalom évkönyve 1998 (szerk. Buda Attila) 1200 Ft
Cajani, Franco: Töprengés a szélben (versciklus magyar
és olasz nyelven, ford. Baranyi Ferenc)
980 Ft
Fehér Béla: Kutyasétáltatás (dráma, hangjátékok)
780 Ft
Holm, R. Peter: Ellenfényben
(versek, norvégból ford. Sulyok Vince)
680 Ft
Jókai Anna-életmûsorozat: Szegény Sudár Anna
(regény – 3., változatlan utánnyomás)
1980 Ft
Ne féljetek (regény – 9., változatlan utánnyomás)
1800 Ft
Három (tudatregény – 2. kiadás)
1200 Ft
Kolumban, Nicholas: The Science of In-Between-Anthology
of Contemporary Hungarian Lyrik (a New York-i
Box Turtle Press Kiadóval közösen)
1500 Ft
Dalok ura. Kortárs ausztrál költôk antológiája
(ford. Turczi István – Tengeráramok sorozat II.)
1200 Ft
Krasznahorkai László: Az ellenállás melankóliája
(2. kiadás)
1500 Ft
Maeterlinck, Maurice: Pelléas és Mélisande
(drámák – ford. Bárdos Miklós és Lackfi János)
1100 Ft
Mezey Katalin: Paule Werbistedenn im Lande Gehtjanicht
(meseregény – az Új KÉZirat Kiadóval közös kiadásban,
magyarból ford. Hans Skirecki)
2400 Ft
Szakács Eszter: Másik hely, másik idô (új versek)
620 Ft
Vass Vilmos: A magyar demokratikus munkásmozgalom
rövid története 1914–1919
920 Ft
Wouters, Liliane: A vér zarándoklata (versek – franciából
ford. Tóth Krisztina, Ferenczi László és Lackfi János)
690 Ft

Arany László
Fehérlófia
32 oldal elôzékkel,
197x278 mm, kötve
998 Ft
A magyar népmesekincs egyik
legôsibb darabja a Fehérlófia meséje.
Megtaláljuk benne az égig érô fa táltos motívumát, a hétévi szoptatással
szerzett hatalmas erôt, mellyel Fanyûvôt, Kômorzsolót, Vasgyúrót
legyôzi a hôs, majd túljár a mesék gonosz kis törpéjének, a Hétszûnyû Kapanyányimonyóknak eszén, legyôzi a
tizenkét fejû sárkányt is, végül elnyeri
a legszebb királykisasszony kezét. A
vonzó világú, gazdag illusztráció Hajnal Gabriella grafikus, gobelinmûvész munkája.
László Arany
The Son of the White Horse
A Fehérlófia angol nyelvû kiadása.
1498 Ft
Tótfalusi István
Operamesék
312 oldal, 142x197 mm, kötve
1498 Ft
Az operairodalom huszonkilenc legnépszerûbb remekét, ezek cselekményét ismerhetjük meg a kötetbôl. Aki

Móra Kiadó
1134 Budapest, Váci út 19.
Telefon: 320-4740, Fax: 320-5382

a zeneszerzôrôl és zenérôl is tudni szeretne valamit, azt a kötet végi jegyzetek igazítják el.
Janikovszky Éva
Velem mindig történik valami
40 oldal elôzékkel együtt, 160x205 mm,
kötve, Réber László színes illusztrációval
998 Ft
„Én nagyon örültem, hogy az Attiláék
ide költöztek, mert most majd látja
apukám, hogy nemcsak velem történik mindig valami, hanem mással is
szokott.”
A Zöldszakállú király
(Móra aranykönyvek)
128 oldal, 165x235 mm, kötve
1398 Ft
A népmesék a magyarság meghatározó szellemi kincsei közé tartoznak.
Ebbôl a mérhetetlen gazdagságból válogattunk egy kötetre valót.
Klasszikus íróink és a folklór tudós
gyûjtôi – Kriza János, Arany János,
Benedek Elek, Illyés Gyula, Kormos
István és mások értô kézzel formázták a magyar mesét, megôrizve a népi
mesemondók szemléletes, eleven stílusát, ízes nyelvezetét. A kötet Vida
Gyôzô gyönyörû színes illusztrációival jelenik meg.

A könyvek megvásárolhatók a könyvesboltokban, kereskedôknek
forgalmazza a LAP-ICS Kft.
1134 Budapest, Váci út 45. Tel.: 359-0422, fax: 350-6623
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Keresztrejtvény
Vízszintes: 1. Rejtvényünk ezúttal a Fekete Sas Kiadó tevékenységére, köteteire hívja föl
a figyelmet – A kiadó által
megjelentetett,
hiánytalan
Füst Milán-Napló egy mondattöredéke (folyt. a függ. 1.
alatt). 2. Háromszínû lobogó –
Balázs Béla-díjas operatôr (László).

1

2

3

4

3. Az irodalomtudomány így (is)
nevezi a szonett nyolcsoros egységét – Elmélet – Tiltószó. 4. Dinamizmus, cselekvésvágy – Szeszes
ital – Kis ház. 5. Hamis – Leningrádi múzeum – Fa levélzete. 6. ...
Hackman: népszerû színmûvész –
Kapcsoló, mellékelô – Idegen tagadás. 7. Juttat – Baranyi Ferenc –

5

6

7

8

9

Férfinév – Papírra vet – Ón vegyjele. 8. Lát, néz, szemügyre vesz, angolul – Nagy András írónak kiadónál publikált esszékötete.
9. Ez a helységnév elô- vagy utótagként majdnem tucatnyi településnevünkben elôfordul – Gyôz – Piaci árus. 10. Moszat – Közlés része!
– Klasszikus kettôs magánhangzó –

10

1

11

12

13

Debreceni író, színigazgató (Ferenc) – Egy kissé elôjön! 11. Az Ismerjük meg a bútorstílusokat c.,
több kiadást megért mû írója
(Gyula) – Kis részekre bont – Csomót kibogoz. 12. Az Angyalvár
„szélei”! – Részvénytársaság – Névutó – Két betû egykori fôurak neve
elôtt – A bemutatott kiadó „spiritus rectora”, tapasztalt irodalomtörténész, kiadói szerkesztô (István). 13. Doktori
minôsítés (nem épp a legjobb...) –
1956-ben elhunyt amerikai író (Robert Morss) – Személyénél.
Függôeleges: 1. A Füst-idézet
befejezése. 2. Nagy zeneszerzônk
(Ferenc) – Férfinév – Gót uralkodó
volt. 3. Nagy vadász, utazó (Kálmán) – Morzehang. 4. Mezôgazdasági gép – Szín a francia kártyában
– ... di Sangro: olasz település,
üdülôhely. 5. Természeti népek által vallásosan tisztelt növény, állat
vagy tárgy – Mezôgazdasági terület
ôre – Vám, ismert német szóval. 6.
Tova – Tisztítószer – A magyar
tenger. 7. Helységnév egy Németh
László-mûben – Számnév – Szó
imák végén – Szülô – Régiesen párbajozik. 8. Romániának a Kárpátokon túli területe, névelôvel – Lapunk író-publicistája, a kiadó
több kötetét jelentette meg. 9.
Számtani fogalom – Részben éljenez! – Sütemény. 10. Híres cirkusz
volt – Fizetnivaló összeget csökkent – Foton egynemû betûi. 11.
Néma manó! – Szlovákiai város –
Európai nép – Érdekes, fordulatos
esemény. 12. Mintamérték – Tetejére – Casa d'...: Velence híres épülete – Csuk. 13. Zola-hôsnô – Angol, férjezetlen hölgy – Ide-oda a
szobában.
T. T.

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Beküldendô: a vastagon szedett sorok megfejtése.
Beküldési határidô: 1999. október 6.
A helyes megfejtést beküldôk között könyveket sorsolunk ki.
A nyertesek (összesen tízen) a Fekete Sas egyik kiadványát kapják jutalmul.
A nyereménykönyv Kelecsényi László regénye, amelynek szereplôi mozibolond kamaszok, a 60-as évekbôl.
A cselekmény színtere pedig Budapest, ahol akkortájt „egy kicsit megállt az idô”. Ámbár ez az idôszak
éppen az európai és benne persze a magyar film nagy évtizede. A szerzô a lélektani realizmus és a
dokumentarizmus eszközével hiteles, kissé nosztalgikus és mindenképpen szeretnivaló, olvasmányos
könyvet írt a fôhôs helykeresésérôl és képzeletbeli világáról.
A nyertesek listáját október 21-i számunkban közöljük. A könyvet postán küldjük el címükre.

29

A Kairosz Kiadó ajánlata
szubjektivizmus határozott elutasítása.
„Böhm értékelmélete mellett Bolzano logikája,
Husserl fonomenelógiája. Leibnitz és Arisztotelész metafizikája adtak indítást felépítésében teljesen eredeti rendszeréhez, melyen a legapróbb
részletekig az erôteljes rendszerezô elme szigorú
logikai következetessége uralkodik” – írja Kecskés Pál
A bölcselet története címû mûvében.
344 oldal. 2200 Ft
RÖVIDESEN MEGJELENIK
Somos Róbert egyetemi docens monográfiája
Pauler Ákos élete és filozófiája címmel
2000 Ft

Egyetemisták, fôiskolások és a filozófia kérdései
iránt érdeklôdôk figyelmébe:
Több mint ötven év után újra megjelent

Pauler Ákos
BEVEZETÉS A FILOZÓFIÁBA
címû fô mûve.
Pauler Ákos a két háború közötti magyar filozófia
irodalom legnagyobb hatású alakja, az objektív
idealizmus képviselôje, legjellemzôbb vonása a

ÔSZRE VÁRHATÓ ÚJDONSÁGOK:
Szépirodalom
Kosztolányi Dezsô: Lenni vagy nem lenni
A magyar irodalom nagyjainak arcképcsarnoka a
szerzô egyéni és elegánsan szellemes megfogalmazásában. 1700 Ft
Nyírô József: Íme, az emberek
A regény azt mutatja meg, hogyan viselkednek az
emberek határhelyzetekben, menekülés közben.
1980 Ft
Nyírô József: Drámák és misztériumjátékok
Az életmûsorozat záró kötete. Tartalmazza a Júlia

szép leányt és több más mûvet, amelyek elôször
jelennek meg könyv alakban. 1580 Ft
Sándor György: A XX. század idill-kollázsa.
Sándor György szóképes album.
A nagyszabású kollázsregény, egy keresztény erkölcsû mûvész szemével láttatja a XX. század érzés- és gondolatvilágát. 2600 Ft
Vallásos irodalom
Ladocsi Gáspár: A Jézus Krisztus-jelenség
a gnosztikus irodalomban
Korunkban újra felbukkan a gnoszticizmus (megismerhetôség), az ôsi eretnekség új köntösben. Errôl ír átfogó tanulmányt a szerzô.
Walter Nigg: A misztikus hármas csillagzat
A középkori misztika három domonkos alakját –
Eckhardt mestert, boldog Suso Hennket és Tauler
Jánost mutatja be a svájci szerzô.
Rónay György: A kereszt igazsága
Rónay Györgynek eddig kötetben nem publikált
nagyívû és tudományos alapossággal megírt tanulmányaiból ad bô válogatást a kötet.
Társadalomtudomány
Kahler Frigyes: Szemtôl szemben a múlttal
„A Brusznyai per” címû sikeres kötet szerzôjének
újabb írásai is a kommunista diktatúra „jog” illetve jogtalanság gyakorlatáról adnak megdöbbentô képet.

Könyveink megvásárolhatók a könyvesboltokban, vagy a Kiadóban.
Viszonteladók kiszolgálása: Kairosz Kiadó 1134 Budapest, Apály u. 2/b. Telefon/fax: 359-9825
A HOGYF EDITIO KÖNYVÚJDONSÁGAI
Budapest, Róna u. 169. 1145 T./f.: 363-0191

Ezúton gratulálunk kedves
szerzônknek,

Szerelmey Miklós
Balaton albuma
11 db kétszinû metszettel és egy kihajtható
térképpel illusztrálva. 17x24 cm, 54 p., keménytáblás
kötés. 990 Ft
Szerelmey Miklós „mûkônyomda tulajdonos” gróf Batthyány Imrének ajánlotta könyvét, amely az elsô magyar útleírások, útikönyvek egyike. A reformkor
felfedezte a magyar tájat, a Balatont, a
hazai barangolások örömeit. Járt már
gôzös a Balatonon, szerzônk bekalandozta az északi part romantikus tájait,
településeit. A gyakorlatias ismeretek
közlése mellett nem felejtkezett meg a
tájhoz fûzôdô regékrôl, mondákról sem.

Medg yes Péter
Professzor Úrnak,
abból az alkalomból,
hogy az angol királynô
a Brit Birodalmi Rend
parancsnoki keresztjével
tüntette ki.
Corvina Kiadó

52 színes kép, 28 rajz, 120 p., 17x24 cm, kartonált kötés. 1500 Ft
Gyümölcsfélék, a gyümölcsfeldolgozás
alapszabályai. A lé kinyerése, tartósítása.
Derítés, keverés, a levek végleges elkészítése. Gyümölcsborok, likôrök elkészítése.
Ecetgyártás házilag.
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142 színes kép, 160 p., 17x24 cm,
keménytáblás kötés. 1990 Ft
Nyersanyagok, hús, fûszerek. A szükséges felszerelés a házi készítészhez. A
bélbe töltés, füstölés. Pástétom és kocsonya. 63 hurka-, kolbász-, szalámi-, pástétom- és kocsonyarecept.

Meg jelent könyvek
1999. augusztus 26. – szeptember 9.
OLVASOM A LISTÁT, és látom, hogy nagyon sok tankönyv, tankönyvi segédkönyv jelenik meg, ami természetesen
nem meglepô, listánk az augusztus végén, szeptember elején
megjelent könyvek címeit tartalmazza, most van a szezonja az
iskolai könyveknek. Mivel mi a szerkesztôségben csak a címeket látjuk a listán, a könyveket magukat nem, csak a címekre
figyelünk – vagy nem figyelünk – fel. Igen figyelemre méltó
cím például a Szexcsapdák c. könyv alcíme: A rendszerváltás
erogén zónái. Vajon, hogyan kell ezt értenünk? Ha a könyv
azt tartalmazza, amit a címe ígér, akkor igen sok mulatós
kedvû olvasónak fog örömet szerezni a „Borággal áldlak”–
magyar bordaloskönyv. Már látom magam elôtt a borozók
törzsközönségét, amint mindegyikük elôtt nyitott könyv, és
borízû hangon felharsan a kórus…
A
A csodálatos asszony. Történelmi mondák
és más mesék. Kôszeg, Városkapu, 1999.
(Vasi Honismereti Kiskönyvtár)
ISBN: 963-03-7913-9 fûzött: 890 Ft
Alkotmánytan. 5. átd. kiad. Budapest, Osiris, 1999. (Osiris tankönyvek)
ISBN: 963-379-457-9 kötött: 2480 Ft
Állatokról gyerekeknek. Chevron, Hemma, [1999].
ISBN: 2-8006-3693-9 kötött: 1420 Ft
A magyar zene hungarológiai közvetítése. Jegyzet és annotált szöveggyûjtemény.
Budapest–Pécs, JPTE BTK – Dialóg Campus, 1999.
ISBN: 963-9123-45-5 fûzött: 780 Ft
Anger, Per: Raoul Wallenberggel Budapesten. Visszaemlékezések a háborús évek
Magyarországára. Budapest, Belvárosi
Kvk., 1999.
ISBN: 963-9114-12-X fûzött: 980 Ft
Antalfy István: Nagyanyó gyûszûje. Mesék
és versek gyermekeknek. Kecskemét, Háziny., [1999].
ISBN: 963-86000-0-4 fûzött: 650 Ft
Antal Mária – Heller Anna: Hogy mondjuk
angolul? Egyszerûbb beszédhelyzetek. 6.
kiad. Budapest, Nemz. Tankvk., 1999. (Tanuljunk nyelveket!)
ISBN: 963-19-0244-7 fûzött: 834 Ft
Arany László: Fehérlófia. Budapest, Móra,

1999.
ISBN: 963-11-7498-0 kötött: 998 Ft
A természet képes enciklopédiája. Budapest, Egmont Hungary, 1999.
ISBN: 963-627-305-7 kötött: 3999 Ft
Áttörés. Páneurópai Piknik, 1989. Gyôr,
Ad-Art Studió, 1999. Sopron, Páneurópai
Piknik '89 Alapítvány.
ISBN: 963-03-8159-1 kötött: 3500 Ft
A világörökség. Az emberiség legféltettebb
kulturális és természeti értékei. [Budapest],
Gulliver, 1997.
ISBN: 963-8466-63-4 kötött: 5990 Ft
Az öregedés biológiai és orvosi aspektusai. Gerontológiai tanulmányok. Budapest-Pécs, Dialóg Campus, 1999. (Dialóg
Campus szakkönyvek)
ISBN: 963-9123-23-4 fûzött: 1180 Ft
B
Babits Mihály: Babits Mihály összegyûjtött
versei. 3. jav. kiad. Budapest, Osiris, 1999.
(Osiris klasszikusok)
ISBN: 963-379-285-1 kötött: 1800 Ft
Bajkán László: Seven ate nine. Angol középfokú nyelvi tesztek. Nyíregyháza, Black
& White, cop. 1999.
ISBN: 963-9125-68-7 fûzött: 525 Ft
Bajkó István Zsigmond – Olaszyné Kállai Kamilla – Pákozdiné Gonda Irén:
Wirtschaftsthemen. Texte und Aufgaben. 2.
Aufl. [Budapest], Aula, 1999.

ISBN: 963-9215-07-4 fûzött: 2695 Ft
Barcsay Jenô: Mûvészeti anatómia. 14. kiad. [Budapest], Corvina, 1999.
ISBN: 963-13-4810-5 kötött: 4500 Ft
Baricz Rezsô: Mérlegtan. 3. átd. kiad. [Budapest], Aula, 1999.
ISBN: 963-9215-23-6 fûzött: 1990 Ft
Baricz Rezsô – Róth József: Könyvviteltan. Bevezetés a könyvviteli ismeretekbe. 5.
átd. kiad. [Budapest], Aula, 1999.
ISBN: 963-9215-26-0 fûzött: 1500 Ft
Bereményi Géza: Az arany ára. Piaci játék
három felvonásban. Budapest, Neoprológus, 1998. (A magyar dráma fóruma)
ISBN: 963-7432-30-5 fûzött: 280 Ft
Blandford, Edmund: Célpont: Anglia. A
Luftwaffe szárnyain a II, világháborúban.
Debrecen, Hajja, cop. 1999. (20. századi
hadtörténet)
ISBN: 963-9037-71-0 kötött: 1890 Ft
Bodnár István Olivér – Kiss Csaba –
Krnács András: Számítástechnikai alapismeretek, A. Budapest, Mûszaki Kvk., cop.
1999. (Az informatika alapjai)
ISBN: 963-16-2266-5 fûzött: 640 Ft
Bokorné Szegô Hanna: Nemzetközi jog. 3.
kiad. [Budapest], Aula, 1999.
ISBN: 963-9215-28-7 kötött: 2980 Ft
„Borággal áldlak”. Magyar bordaloskönyv.
Balatonboglár, Balaton Akad., 1999. (Balaton Akadémia könyvek 40.)
ISBN: 963-8365-44-7 fûzött: 1000 Ft
Molnár László: Fizika 7: munkafüzet. [13
éves tanulók részére]. Celldömölk, PauzWestermann, 1999.
ISBN: 963-9159-51-4 fûzött: 269 Ft
Borgulya Istvánné: Kunden- und Mitarbeitergesprache. (2.) Budapest, Dialóg Campus, 1999. Pécs. (Studia linguistica)
fûzött: 2180 Ft
Botlik Dénesné – Botlik Sándor: Orosz
alapfokú nyelvkönyv. Budapest, Paginarum
– Librotrade, 1999. (Paginarum nyelvkönyvek – vizsgázóknak sorozat)
ISBN: 963-9133-42-6 fûzött: 1968 Ft
Bubcsóné Hornyák Klára – Nyitrai Péter: Technika 4. osztályosoknak. Budapest,
Mûszaki Kvk., cop. 1999.
ISBN: 963-16-2535-4 fûzött: 420 Ft
Büchner, Gisela – Büchner, Erich: A
csau-csau. Minden tudnivaló a csau-csau
származásáról, vásárlásáról, tenyésztésérôl, táplálásáról, tartásáról, ápolásáról kiállításáról és nevelésérôl. [Érd], Elektra, 1999.
(Kutyakönyvtár)
ISBN: 963-9205-13-3 fûzött: 670 Ft
Bulla Béla – Mendöl Tibor: A Kárpát-medence földrajza. Budapest, Lucidus, 1999.
(Kisebbségkutatás könyvek)
ISBN: 963-8595-41-8 fûzött: 1500 Ft
Büntetendôség, büntethetôség. Büntetôjogi tanulmányok. Átd. kiad. Bp. Közgazd. és

Jogi Kvk. – MTA Állam- és Jogtud. Int., 1999.
(Jog és jogtudomány / az MTA Állam- és
Jogtudományi Intézetének sorozata 13.)
ISBN: 963-224-355-2 fûzött: 1736 Ft
Burgonya. Budapest, Vince, cop. 1999. (La
Gordon Bleu / Fôzôiskola ínyenceknek)
ISBN: 963-9192-15-5 fûzött: 1495 Ft
Burns, Robert: Robert Burns versei. Budapest, Európa, 1999. (Lyra mundi)
ISBN: 963-07-6580-2 kötött: 1200 Ft
C
Carter, Mildred – Weber, Tammy: Öngyógyítás talpmasszázzsal. Természetes
gyógymód számos betegségre. Átd., bôv. kiad. [Pécs], Alexandra, [1999].
ISBN: 963-367-457-3 fûzött: 1490 Ft
Chaitow, Leon: Az antibiotikumok alkonya.
Ellenszerek és alternatívák. Budapest, Bioenergetic, 1999.
ISBN: 963-8120-73-8 fûzött: 1400 Ft
Cioran, Emile Michéle: A bomlás kézikönyve. Budapest, Atlantisz, 1999. (Kísértések)
ISBN: 963-9165-30-1 kötött: 1395 Ft
Cook, Robin: Végzetes megoldás. [Budapest], I.P.C. Kv., [1999], cop. 1994.
ISBN: 963-635-155-4 fûzött: 898 Ft
Courths-Mahler, Hedwig: Nem élhetek
nélküled. Budapest, Bastei Budapest, 1999.
(Hedwig Courths-Mahler regényei)
ISBN: 963-296-309-1 fûzött: 548 Ft
Cs
Csirke. Budapest, Vince, cop. 1999. (La Gordon Bleu / Fôzôiskola ínyenceknek)
ISBN: 963-9192-13-9 fûzött: 1495 Ft
Csirmaz László: Nemsztenderd analízis.
Budapest, Typotex, 1999.
ISBN: 963-9132-68-3 fûzött: 1120 Ft
Csorba Csaba: Regélô váraink. Budapest,
M. Kvklub, 1997.
ISBN: 963-548-243-4 kötött: 2500 Ft
D
Dancsó Tünde: Számítástechnikai feladatgyûjtemény. (1. r.), cop. 1999.
ISBN: 963-16-2557-5 fûzött: 400 Ft
Dancsó Tünde: Számítástechnikai feladatgyûjtemény. (2. r.), cop. 1999.
ISBN: 963-16-2558-3 fûzött: 400 Ft
Desszertek. Budapest, Vince, cop. 1999. (La
Gordon Bleu / Fôzôiskola ínyenceknek)
ISBN: 963-9192-12-0 fûzött: 1495 Ft
Disney, Walt: Egy bogár élete. [Budapest],
Egmont Hungary, 1999. (Klasszikus Walt
Disney mesék 25.)
ISBN: 963-627-278-6 kötött: 1515 Ft
Disney, Walt: Simba büszkesége. (2.), 1999.
(Klasszikus Walt Disney mesék 26.)
ISBN: 963-627-277-8 kötött: 1515 Ft
Dobóné Tarai Éva – Tarján András: Kör-

ELÔFIZETÉSI FELHÍVÁS
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 juttatja el a lapot,
– a leggyorsabb, mert a megjelenô lapszámokat az árusítás megkezdésével egyidejûleg kapja kézhez,
MEGRENDELÉS
Megrendelem a Könyvhetet 1 évre 2880 Ft elôfizetési díjért. Kérem,
küldjenek postai csekket az elôfizetési díj befizetéséhez.

– a legbiztosabb, mert véletlenül sem marad ki egy lapszám a
sorozatból,
– a legkedvezôbb, mert az elôfizetôk kedvezményes 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.

NÉV......................................................................................................................
CÍM......................................................................................................................
..............................................................................................................................
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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.

1956
ENCIKLOPÉDIÁJA

A HÁTTÉR KIADÓ ÔSZI ÚJDONSÁGA
Fritz Riemann:
A SZORONGÁS
ALAPFORMÁI
Lélek-kontroll sorozat
Gyakran megesik velünk, hogy görcsbe szorul a gyomrunk, a torkunkban
mintha gombóc lenne, kiüt rajtunk a
hideg veríték. Félünk valamitôl?
Nem, hiszen sokszor alig értjük, mi
riasztott meg bennünket. És mégis
rettegünk: valami ismeretlentôl, megmagyarázhatatlantól, irracionálistól.
A pontosan leírható félelem határmezsgyéjén túl kezdôdik a szorongás

A magyar forradalom és szabadságharc
1956. október 6. – december 12.
EURÓPA KÖZEPÉN – MAGYARORSZÁG A JELENKORBAN
Az 1956-os Intézet történeti CD-ROM sorozata 1.

titokzatos és baljós világa, a sötét szobától, a mélységtôl, a bezártságtól és
még számtalan más, valójában tökéletesen veszélytelen dologtól való érthetetlen iszonyodás kórképe.
A német pszichoanalitikus típustanában négy szorongásos alapforma: a
szkizoid, a depresszív, a kényszeres
és a hisztérikus személyiség hétköznapi vagy már kórossá vált tünetegyüttesét vázolja fel megdöbbentô
és egyben lenyûgözô érzékletességgel. Így vagy úgy valamennyien a páciensei lehetnénk.
Ára: 880 Ft

Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc története kiváló lehetôség a
multimédiás eszközöknek a történettudományban való alkalmazására. Az
1956-os Intézetben 1997-ben kezdôdött meg egy ún. jelenkortörténeti adatbázis létrehozása. A CD-ROM-ra ennek egy szûkített, szerkesztett része került.
Az eseménytörténet feldolgozásának kiindulópontja az 1996-ban megjelent
1956 Kézikönyve c. kiadvány volt. A vidékkel foglalkozó rész jelentôsen bôvült, a budapesti és külföldi rész pedig a legfrissebb kutatási eredményekkel
egészült ki. A forradalom legszûkebben vett elôzményeitôl (1956. október 6.)
az utolsó nagy sztrájk végéig (1956. december 12.) tart a kronológia. Egy-egy
eseményhez kapcsolódnak a további adatok: az életrajzok, a fényképek, az
archív hang- és filmfelvételek, a történeti szakirodalom (könyvek és folyóiratcikkek). A CD-ROM-on az idôrendi, helyszín, személynév, testület, szervezet
szerinti keresés mellett lehetôség van ún. „szabadszavas” keresésre, aminek segítségével bármilyen szó vagy szótöredék gyorsan megtalálható.

A LÉLEK-KONTROLL SOROZAT MÉG
KAPHATÓ KÖTETEI:
Eric Berne: Sorskönyv
1300 Ft
Erich Fromm: Az emberi szív
598 Ft
Daniel Goleman: Érzelmi intelligencia
1200 Ft
Fritz Riemann: Az öregedés mûvészete
458 Ft
Dr. Juan Antonio Vallejo Nágera:
Szemtôl szemben a depresszióval
698 Ft
Daniel L. Schachter:
Emlékeink nyomában
1398 Ft

A CD-ROM-on következô témák találhatóak:
Kronológia – 1956. október 6-tól 1956. december 12-ig
Életrajzok – a korszak közel 600 fontos szereplôjének életútja
Bibliográfia – 2000 tételes szakirodalmi tájékoztató
Térképek – Budapest és számos vidéki város 1956-ban
Emlékmûvek – a forradalom vértanúinak és hôseinek állított emlékek
Multimédia – 800 fénykép, 16 archív filmrészlet és közel egyórányi
hangdokumentum.

Címünk: 1134 Budapest, Váci út 19.
Postacímünk: 1525 Bp., Pf. 97.
Tel/fax: 320-82-30, 329-72-93

Megrendelhetô 4990 Ft + postaköltség áron, utánvéttel az 1956-os Kutatási és Könyvkiadói Kht-nál, Budapest 1074 Dohány u. 74. Fax: 322-3084 Tel: 322-5228

KÖNYVHÉT

Hirdetésfelvétel

Könnyû Judit és Orosz Csaba Gábor
Telefon/fax 466-0703
Telefon 209-1875, 209-9140, 209-9141
E-mail: konyvhet@dpg.hu
Szerkesztôség: 1114 Budapest, Kanizsai utca 41.
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nyezetvédelmi praktikum tanároknak. Budapest, Mezôgazda, cop. 1999.
ISBN: 963-9121-52-5 fûzött: 1550 Ft
Dokumentumok Kispest történetéhez,
1873–1950. Budapest, BFL, 1999. (Budapest történetének forrásai)
ISBN: 963-7323-19-8 fûzött: 880 Ft
Doyle, Roddy: A méregzsák. Budapest, Európa, 1999.
ISBN: 963-07-6621-3 kötött: 1200 Ft
Dürrné Csabina Ildikó: Gazdasági ismeretek. [Munkafüzet]. Celldömölk, Pauz-Westermann, 1999.
ISBN: 963-9159-32-8 fûzött: 269 Ft
Dürrné Csabina Ildikó: Gazdasági ismeretek. [tankönyv]. Celldömölk, Pauz-Westermann, 1999.
ISBN: 963-9159-31-X fûzött: 712 Ft
E
Eberle, Hannelore – Salo, Tuula – Döllel,
Hannes: Modellrajz. Budapest, M. Divat
Int., 1999. Veszprém, Göttinger.
ISBN: 963-85941-1-X fûzött: 1792 Ft
Eco, Umberto: Hogyan írjunk szakdolgozatot?. [Szentendre], Kairosz, [1999], cop.
1996.
ISBN: 963-9137-53-7 fûzött: 1180 Ft
Ecsedy Judit, V.: A könyvnyomtatás Magyarországon a kézisajtó korában, 14731800. Budapest, Balassi, cop. 1999.
ISBN: 963-506-270-2 fûzött: 1500 Ft
Egyiptom: A fáraók és múmiák országa. [Budapest], Athenaeum K., cop. 1999. (Eltünt
civilizációk)
ISBN: 963-85962-8-7 kötött: 5450 Ft
Escher, Maurits Cornelis: Grafikák és rajzok. A mûvész bevezetôjével és kommentárjaival. Budapest, Vince, cop. 1992.
ISBN: 3-8228-0729-X fûzött: 2495 Ft
Etzold, Hans-Rüdiger: Opel Vectra B. (101.
köt.) , 1999.
ISBN: 963-9041-13-0 fûzött: 3360 Ft
Eubanks, Steve – Crouse, Whitney: Golfozni jó. De hogyan kezdjek hozzá? Golfkalauz a játékról, annak történetérôl, hagyományairól, szabályairól, etikettjérôl, felszerelésérôl és kifejezéseirôl. Budapest, Glória,
cop. 1999.
ISBN: 963-7495-78-9 kötött: 1250 Ft
Európa ma és holnap. Hogyan készül fel
Magyarország a csatlakozásra az Európai
Unióhoz?. 3. átd. kiad. Budapest, Balassi,
1998.
ISBN: 963-506-227-3 fûzött: 800 Ft
F
Farkas János – Kriska György: Élô környezetem: genetika, evolúció, ökológia. Biológiatankönyv 10. osztályosok részére. Celldömölk, Pauz-Westermann, 1999.
ISBN: 963-8334-92-4 fûzött: 640 Ft
Fiat Punto. Fiat Punto benzin- és dízelmotoros modellek 1994-tôl: 1,1 és 1,2 literes benzinmotorok, 1,7 literes turbódízelmotor 5- és
6-fokozatú sebességváltó: javítási kézikönyv. Budapest, Maróti-Godai, cop. 1999.
ISBN: 963-9005-43-6 kötött: 3360 Ft
Flade, Sigrid: Allergiák természetes kezelése. A természet patikája és a biológiai
gyógymódok: védekezési módszerek: öngyógyítási tanácsok: [Hogyan tegyük
könnyebbé életünket]. [Kaposvár], Holló,
cop. 1999. (Egészséges életmód)
ISBN: 963-9202-47-9 kötött: 1690 Ft
Folsom, Allan: Holnapután. 2. kiad. [Budapest], General Press, 1998. (Világsikerek)
ISBN: 963-9076-29-5 kötött: 999 Ft
Forgas, Joseph Paul: A társas érintkezés
pszichológiája. 6. kiad. [Szentendre], Kairosz, [1999].
ISBN: 963-9137-71-5 fûzött: 1600 Ft
Forrai Katalin: Jár a baba, jár. Budapest,
Holnap, 1999.
ISBN: 963-346-265-7 kötött: 880 Ft
Fôtt tészták. Budapest, Vince, cop. 1999.
(La Gordon Bleu / fôzôiskola ínyenceknek)
ISBN: 963-9192-14-7 fûzött: 1495 Ft
Foucher, Michel: Európa-köztársaság. Történelmek és geográfiák között: esszé. Budapest, Napvilág, cop. 1999. (Politikatörténeti
füzetek 14.)
ISBN: 963-9082-49-X fûzött: 1100 Ft
Frank József: A napraforgó biológiája, termesztése. Budapest, Mezôgazda, cop.
1999.
ISBN: 963-9239-00-3 kötött: 3500 Ft
Frisch, Aeleen: Windows NT rendszeradminisztráció. [Budapest], Kossuth, cop. 1999.
ISBN: 963-09-4094-9 fûzött: 3800 Ft
Füzes Miklós: Valami Magyarországon maradt. A kitelepített magyarországi németek
beilleszkedése
Németországban.

Pécs, Baranya M. Lvt., 1999.
ISBN: 963-8100-41-9 fûzött: 1493 Ft
G
Gálik Ágnes: Élô környezetem: az állatok és
növények teste, mûködése. Biológiatankönyv 9. osztályosok részére. Celldömölk,
Pauz-Westermann, 1999.
ISBN: 963-833-490-8 fûzött: 640 Ft
Ganeri, Anita – Corbella, Luciano: Az
óceánok atlasza. [Képes atlasz az óceánokról]. [Budapest], Gulliver, [1999].
ISBN: 963-8466-15-4 kötött: 2250 Ft
Gárdonyi Géza: Az öreg tekintetes és más
kisregények. Budapest, Unikornis, 1999. (A
magyar próza klasszikusai 68. köt.)
ISBN: 963-427-307-6 kötött: 2300 Ft
Gócs Judit: Szótagoló II. [Nyelvtan gyakorló:
munkafüzet általános iskolák második és
harmadik osztályosainak]. [Debrecen], Aquila, cop. 1996. (Aquila gyermekkönyvek 12.)
ISBN: 963-8276-60-6 fûzött: 348 Ft
Görög Mihály: Bevezetés a projektmenedzsmentbe. 3., átd. kiad. [Budapest], Aula, 1999.
ISBN: 963-9215 kötött: 2950 Ft
Gótfalvai Guótth Pál: High society. EnglishHungarian. Gyôr, Gótfalvai BT, 1999.
ISBN: 963-03-8099-4 fûzött: 1500 Ft
Graham, Heather: Trópusi éjszakák. Debrecen, Hajja, cop. 1999.
ISBN: 963-9037-70-2 fûzött: 799 Ft
Graupmann, Jürgen: Tabuk kislexikona.
[Budapest], Athenaeum K., 1999.
ISBN: 963-85962-6-0 fûzött: 1190 Ft
Grózinger Sándor: A feltámadás hite az
Ószövetségben és az ókori zsidó irodalomban. Budapest, Makkabi, 1999. (Kabbala
könyvek 1.)
ISBN: 963-7475-44-3 fûzött: 700 Ft
Gy
Gyárfás Endre: Der Zauberkloss. Budapest,
Ciceró, cop. 1999.
ISBN: 963-539-245-1 kötött: 2290 Ft
Gyárfás Endre: Varázsgombóc. Budapest,
Ciceró, [1999], cop. 1991.
ISBN: 963-539-244-3 kötött: 1800 Ft
H
Halász Elôd: Magyar – német kisszótár. 18.
átd. és bôv. kiad. váltl. lny. Budapest, Akad.
K., 1999, cop. 1988. (Kisszótár sorozat)
ISBN: 963-05-6664-8 kötött: 1150 Ft
Halász Elôd: Német – magyar kisszótár. 18.
átd., bôv. kiad., lny. Budapest, Akad. K.,
1999, cop. 1985. (Kisszótár sorozat)
ISBN: 963-05-6665-6 kötött: 1150 Ft
Hart, H. L. A.: Jog, szabadság, erkölcs. Budapest, Osiris, 1999. (Osiris könyvtár.)
ISBN: 963-379-526-5 fûzött: 880 Ft
Hartink, A. E.: Golyós puskák és karabélyok
enciklopédiája. [Budapest], Gabo, cop.
1999.
ISBN: 963-8009-85-3 kötött: 3500 Ft
Híd a jövô felé. Tudományos kutatás, iskola,
Internet. Budapest, Arisztotelész BT, 1999.
ISBN: 963-03-8431-0 fûzött: 833 Ft
Horn Péter – Zsilinszky Sándor: Akvarisztika. 13. kiad. Budapest, Mezôgazda, [1999],
cop. 1993.
ISBN: 963-9239-20-8 kötött: 1600 Ft
Horváth István – Németh István: ...és a
falak leomlanak. Magyarország és a német
egység, 1945–1990: legenda és valóság.
Budapest, Magvetô, cop. 1999. (Lassuló
idô)
ISBN: 963-14-2176-7 fûzött: 1989 Ft
Hubbard, L. Ron: Életre-halálra. (6. kv.) ,
[1999].
ISBN: 963-367-534-0 fûzött: 999 Ft
Hull, S. Loraine: Színészmesterség mindenkinek. Gyakorlati útmutató személyiségfejlesztô csoportoknak, drámakurzusok résztvevôinek, hivatásos és amatôr
színészeknek, színinövendékeknek, rendezôknek, színészpedagógusoknak és
mindazoknak, akiket érdekel a színészmesterség. [Budapest], Tericum, cop.
1999.
ISBN: 963-8453-35-4 fûzött: 1370 Ft
I
Iosephus Flavius: A zsidó háború. 6. kiad.
[Budapest], Talentum, cop. 1999.
ISBN: 963-645-041-2 kötött: 1750 Ft
Irodalmi feladatok megoldásokkal. [középiskola]. (4.) , 1999.
ISBN: 963-9128-36-8 fûzött: 450 Ft
J
Jakab Anna – Kárándi Rita, R.: Szóva-

rázs. [Nyelvtani foglalkoztató munkafüzet általános iskolák második osztályosainak].
[Debrecen], Aquila, cop. 1995.
ISBN: 963-8276-47-9 fûzött: 348 Ft
Jakab Zsolt: Adobe Photoshop 5. Windows/Macintosh: Adobe Photoshop 5.0 és
5.5. Budapest, ComputerBooks, 1999.
ISBN: 963-618-217-5 fûzött: 2464 Ft
Jókai Mór: Egy magyar nábob. [Budapest],
Akkord – Talentum, [1999]. (Talentum diákkönyvtár)
ISBN: 963-645-030-7 fûzött: 598 Ft
József Attila: Poems and fragments. [Budapest], Argumentum, [1999]. Maynooth, Cardinal Press.
ISBN: 963-446-113-1 1-897922-06-X fûzött:
1800 Ft
Józsué-2Krónika. (2.) , 1999.
ISBN: 963-04-8933-3 kötött: 1750 Ft
K
Kalatovicsné Süle Gyöngyi: Matematika:
2. osztály. Budapest, Totem, 1999. (Általános iskolai gyakorlófüzetek)
ISBN: 963-590-098-8 fûzött: 398 Ft
Kállay Géza: Nem puszta tett. [Budapest], Liget Mûhely Alapítvány, 1999. (Liget könyvek)
ISBN: 963-797-85-8 fûzött: 1200 Ft
Karinthy Frigyes: Die Reise nach Faremido. Budapest, Noran, 1999. (Ungarische
Meisterwerke)
ISBN: 963-9048-38-0 fûzött: 1490 Ft
Katona József: Bánk bán. [Budapest], Talentum – Akkord, [1999]. (Talentum diákkönyvtár)
ISBN: 963-645-031-5 fûzött: 398 Ft
Kekes, John: A liberalizmus ellen. [felsôoktatási tankönyv]. Budapest, Európa, 1999.
ISBN: 963-07-6618-3 kötött: 2500 Ft
Kelder, Peter: A fiatalság forrása. [Az öt tibeti jógagyakorlat]. (2. köt.) , 1999.
ISBN: 963-528-377-6 fûzött: 1300 Ft
Kempelen Béla: Magyar zsidó családok.
Budapest, Makkabi, 1999.
ISBN: 963-7475-42-7 fûzött: 2400 Ft
Kerékgyártó Györgyné – Mundruczó
György: Statisztikai módszerek a gazdasági elemzésben. 5. kiad. [Budapest], Aula,
1999.
ISBN: 963-9078-95-6 kötött: 3980 Ft
King, Stephen: Tóparti kísértetek. Budapest, Európa, 1999.
ISBN: 963-07-6613-2 fûzött: 1400 Ft
Kisiskolások olvasókönyve: Elbeszélések. Piliscsaba, Konsept-H, [1999].
ISBN: 963-8332-72-7 kötött: 690 Ft
Kisiskolások olvasókönyve: Mesék. Piliscsaba, Konsept-H, [1999].
ISBN: 963-8332-71-9 kötött: 690 Ft
Kisiskolások olvasókönyve: Versek. Piliscsaba, Konsept-H,
ISBN: 963-8332-70-0 kötött: 690 Ft
Kompendium des Bankwesens. (1.) Budapest, Dialóg Campus, 1999. Pécs. (Studia
linguistica)
fûzött: 2980 Ft
Kopper László: A hideg szoba titka. Budapest, Múzsák, 1999.
ISBN: 963-564-588-0 fûzött: 750 Ft
Kopper László: Ôrült fogócska. Budapest,
Múzsák, 1999.
ISBN: 963-564-589-9 fûzött: 650 Ft
Kôszegfalvi György – Loydl Tamás: Településfejlesztés. Budapest, ELTE Eötvös K.,
1999.
ISBN: 963-463-243-2 fûzött: 2760 Ft
Szebeni Sándor: A kútból kihúzott béka
avagy A skizofrén tudat kálváriájának tizennégy állomása. Budapest, Uránusz, 1999.
ISBN: 963-9086-66-5 fûzött: 560 Ft
Kosztolányi Dezsô: April fool. [Selected
stories]. Budapest, Noran, cop. 1999. (Written in Hungary)
ISBN: 963-9048-53-4 fûzött: 1200 Ft
Kosztolányi Dezsô: Esti Kornél. [Budapest],
Akkord, [1999]. (Talentum diákkönyvtár)
ISBN: 963-645-036-6 fûzött: 498 Ft
Kosztolányi Dezsô: Lenni, vagy nem lenni.
Hasonmás kiad. [Szentendre], Kairosz,
[1999].
ISBN: 963-9137-65-0 kötött: 1700 Ft
Kriminológiai ismeretek, bûnözés, bûnözéskontroll. [Egyetemi tankönyv]. 3.
átd. kiad. [Budapest], Corvina, 1999, cop.
1996. (Egyetemi könyvtár)
ISBN: 963-13-4792-3 fûzött: 3200 Ft
Krúdy Gyula: The knight of dreams. the journeys of Sindbad and other stories. Budapest, Noran, cop. 1999. (Written in Hungary)
ISBN: 963-9048-52-6 fûzött: 1100 Ft
Kruppa Géza: Szexcsapdák avagy A rendszerváltás erogénzónái [!]. szociodekameron. [Budapest], Dinasztia, 1998.

www.konyvkereso.hu
Rendeljen könyvet az interneten!
Magyarország legnagyobb könyvkereskedelmi adatbázisán
keresztül, több mint 53 000 mûbôl válogathat.
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ISBN: 963-657-170-8 fûzött: 498 Ft
L
LaHaye, Tim – Jenkins, Jerry B.: A vesztô. Regény a Föld utolsó napjairól. Budapest, Amana 7, 1999.
ISBN: 963-85965-2-X fûzött: 850 Ft
Lant és kard. Ôsköltészetünktôl az államalapításig. Dunaszerdahely, Lilium Aurum,
1999. (Verses magyar történelem 1.)
ISBN: 80-8062-013-X fûzött: 698 Ft
Lant és kard. Ôsköltészetünktôl az államalapításig. Dunaszerdahely, Lilium Aurum,
1999. (Verses magyar történelem 1.)
ISBN: 80-8062-013-X kötött: 1198 Ft
Laposa József – Dékány Tibor: Pincejárás. Utazás a magyar borok világában. Budapest, Mezôgazda, cop. 1999.
ISBN: 963-9239-03-8 kötött: 2480 Ft
László Ervin: Izgalmas idôk. Felelôsségteljes élet az új évezredben. Budapest, M.
Kvklub, 1999.
ISBN: 963-548-985-4 kötött: 1290 Ft
Liturgikus dallamgyûjtemény. (1.) , 1999.
ISBN: 963-501-166-0 kötött: 672 Ft
Lukacs, John: Budapest, 1900. a város és
kultúrája. Budapest, Európa, 1999, cop.
1991.
ISBN: 963-07-6589-6 kötött: 1500 Ft
Lurz Gerda: A 100 legjobb jéghideg nyalánkság, STB Kv., [1999].
ISBN: 963-03-7723-3 fûzött: 90 Ft
M
Magassy László – Magassyné Molnár
Katalin: Százszorszép anyanyelv: munkafüzet 11–12 évesek számára: [6. évfolyam].
Celldömölk, Pauz-Westermann,
ISBN: 963-8334-79-7 fûzött: 269 Ft
Magassy László – Magassyné Molnár
Katalin: Százszorszép anyanyelv: munkafüzet 12–13 évesek számára: [7. évfolyam].
Celldömölk, Pauz-Westermann,
ISBN: 963-8334-83-5 fûzött: 269 Ft
Magassy László – Magassyné Molnár
Katalin: Százszorszép anyanyelv: munkafüzet 13–14 évesek számára: [8. évfolyam].
Celldömölk, Pauz-Westermann,
ISBN: 963-9159-40-9 fûzött: 269 Ft
Magassy László – Magassyné Molnár
Katalin: Százszorszép anyanyelv: tankönyv 11–12 évesek számára: [6. évfolyam].
Celldömölk, Pauz-Westermann,
ISBN: 963-8334-78-9 fûzött: 442 Ft
Magassy László – Magassyné Molnár
Katalin: Százszorszép anyanyelv: tankönyv 12–13 évesek számára: [7. évfolyam].
Celldömölk, Pauz-Westermann,
ISBN: 963-8334-82-7 fûzött: 442 Ft
Magassy László – Magassyné Molnár
Katalin: Százszorszép anyanyelv: tankönyv 13–14 évesek számára: [8. évfolyam].
Celldömölk, Pauz-Westermann, 1999.
ISBN: 963-9159-39-5 fûzött: 442 Ft
Magay Tamás – Kiss László: Angol – magyar kisszótár. Vált. lny. Budapest, Akad. K.,
1999, cop. 1995. (Kisszótár sorozat)
ISBN: 963-05-6942-6 kötött: 1150 Ft
Magay Tamás – Kiss László: Magyar – angol kisszótár. Budapest, Akad. K., 1999.
(Kisszótár sorozat)
ISBN: 963-05-6943-4 kötött: 1150 Ft
Magyar–angol napszótár. 10 szó naponta:
365 nap = 3650 szó. Budapest, Kolor Optika, cop. 1999.
ISBN: 963-0381-31-1 fûzött: 860 Ft
Magyar–német napszótár. 10 szó naponta: 365 nap = 3650 szó. Budapest, Kolor
Optika, cop. 1999.
ISBN: 963-0381-32-X fûzött: 860 Ft
Magyar törvénytár: 112-es számú pótlapcsomag. A pótlapok cseréje. [Budapest],
[Unió], [1996].
fûzetlen: 12064 Ft
Majoros József: Római élet. Mûvelôdéstörténeti segédkönyv a latin nyelv tanulásához.
[Budapest], Athenaeum K., 1999. (Lyceum
könyvek)
ISBN: 963-85962-7-9 fûzött: 1180 Ft
Makay Ida: Szigetlakó. [Pécs], Pro Pannonia, 1999. (Pannónia könyvek)
ISBN: 963-9079-33-2 kötött: 700 Ft
Marcard, Micaela von: A rokokó avagy Kísérlet az emberi szíven. Gáláns eszmények
és életválságok. Budapest, Európa, 1999.
ISBN: 963-07-6623-X kötött: 2200 Ft
Mátrai Zsuzsa – Szentessy Lászlóné: Az
emberek nálunk és máshol a világban. Budapest, Mûszaki Kvk. – Calibra Kv., cop.
1999. (Hogyan élünk?)
ISBN: 963-16-2353-X fûzött: 429 Ft
Mátyás az igazságos. Történetek Mátyás
királyról. [Gyöngyös], Pallas Antikvárium,
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[1999].
ISBN: 963-9117-31-5 fûzött: 398 Ft
Mátyásné Gaál Edit: Nyelvrôl, anyanyelvrôl
18 éveseknek. Budapest, Mûszaki Kvk., cop.
1999.
ISBN: 963-16-2534-6 fûzött: 560 Ft
Medgyes Péter: Angol nyelvkönyv gyermekeknek. (1/[1.]), 1999.
ISBN: 963-13-4741-9 fûzött: 760 Ft
Mercz Árpád: A must és a bor egyszerû kezelése. 4. átd. kiad. Budapest, Mezôgazda,
cop. 1999. (Kertészkönyvtár)
ISBN: 963-9239-07-0 kötött: 1350 Ft
Metz Katalin: Forgószélben. Harag György,
a rendezô-mágus. Budapest, OSZMI, 1998.
(Skenotheke 3.)
ISBN: 963-9000-00-0 fûzött: 500 Ft
Michael, Judith: Kegyes hazugságok. [Budapest], JLX, cop. 1999.
ISBN: 963-305-102-9 kötött: 1398 Ft
Mitchard, Jacquelyn: Az óceán mélye. Budapest, M. Kvklub, 1999.
ISBN: 963-548-958-7 kötött: 1390 Ft
Mitôl (nem) lesz deviáns?. Szöveggyûjtemény az iskolai „bûnmegelôzés”-hez. [Budapest], FPI, 1999.
fûzött: 850 Ft
Molnár László: Fizika 6: munkafüzet. [12
éves tanulók részére]. Celldömölk, PauzWestermann, 1999.
ISBN: 963-9159-49-2 fûzött: 269 Ft
Molnár László: Fizika 6: [tankönyv]. [12 éves
tanulók részére]. Celldömölk, Pauz-Westermann, 1999.
ISBN: 963-9159-24-7 fûzött: 500 Ft
Molnár László: Fizika 7: [tankönyv]. [13 éves
tanulók részére]. Celldömölk, Pauz-Westermann, 1999.
ISBN: 963-9159-24-7 fûzött: 560 Ft
Molnár László: Fizika 8: munkafüzet. [14
éves tanulók részére]. Celldömölk, PauzWestermann, 1999.
ISBN: 963-9159-53-0 fûzött: 269 Ft
Molnár László: Fizika 8: [tankönyv]. [14 éves
tanulók részére]. Celldömölk, Pauz-Westermann, 1999.
ISBN: 963-9159-52-2 fûzött: 560 Ft
Monchaux, Marie-Claude: A sehány éves
kislány. 7. kiad. Budapest, Móra, 1999.
ISBN: 963-11-7493-X kötött: 748 Ft
N
Nagy József: Vége???. Az emberiség lehetôségei 2000-2050-ig. [S.l.], [Magánkiad.],
[1999].
ISBN: 963-550-959-6 fûzött: 780 Ft
Nance, John J.: Az utolsó túsz. [Budapest],
General Press, 1999. (Világsikerek)
ISBN: 963-9076-53-8 kötött: 999 Ft
Nemes József: Informatika munkafüzet 11
éveseknek 5. évfolyam. Celldömölk, PauzWestermann, 1999.
ISBN: 963-8334-65-7 fûzött: 249 Ft
Nemes József: Informatika tankönyv 11 éveseknek 5. évfolyam. Celldömölk, Pauz-Westermann, 1999.
ISBN: 963-8334-64-9 fûzött: 500 Ft
Nemeskürty István: Wir Ungarn. Ein Essay
über unsere Geschichte. Budapest, Akad. K.,
cop. 1999.
ISBN: 963-05-7647-3 kötött: 6720 Ft
Németh Ákos: Haszonvágy. Budapest, Neoprológus, 1999.
ISBN: 963-7932-33-X fûzött: 740 Ft
Németh Andor: Mária Terézia. [Budapest],
Pesti Szalon, 1996. (Regényes történelem)
ISBN: 963-605-133-X kötött: 725 Ft
Nyirô József: Havasok könyve. [Bôv. kiad.]
[Szentendre], Kairosz, [1999].
ISBN: 963-9137-17-0 kötött: 1600 Ft
Nyirô József: Székelyek. Elbeszélések és
rajzok. Bôv. kiad. [Szentendre], Kairosz,
[1999].
ISBN: 963-9137-52-9 kötött: 1680 Ft

sek Európa jövôjérôl a második világháborúban. Budapest, Osiris, 1999.
ISBN: 963-379-622-9 fûzött: 1280 Ft
Prószéky Gábor – Kis Balázs: Számítógéppel – emberi nyelven. Intelligens szövegkezelés számítógéppel. Bicske, Szak K.,
1999.
ISBN: 963-9131-16-4 fûzött: 2800 Ft
Puget, Ollivier: A világ legszebb vitorlásai.
Budapest, Geopen, 1998.
ISBN: 963-9093-06-8 kötött: 4900 Ft
R
Raj Tamás: 100 + 1 jiddis szó. Zsidóságismeret új megközelítésben. Budapest, Makkabi,
1999.
ISBN: 963-7475-43-5 fûzött: 2400 Ft
Reichholf, Josef: Az erdô. A közép-európai
erdôk ökológiája. Budapest, M. Kvklub,
1999. (Természetkalauz)
ISBN: 963-548-949-8 kötött: 1690 Ft
Reid, Lori: Kelet-nyugati asztrológia, avagy
Miként követhetjük nyomon sorsunk alakulását a kínai és a nyugati asztológiai rendszer
segítségével. [Kaposvár], Holló, [1999].
ISBN: 963-9202-38-X kötött: 5500 Ft
Rudas János: Delfi örökösei. Önismereti csoportok: elmélet, módszer, gyakorlatok. 4. kiad. [Szentendre], Kairosz, [1999], cop. 1990.
ISBN: 963-9137-54-5 kötött: 1980 Ft
Ruházati szakismeretek. Budapest, M. Divat Int., 1998. Veszprém, Göttinger.
ISBN: 963-04-9909-6 kötött: 5992 Ft
S
Sághegy, Kemeneshát, Kemenesalja.
Kalauz turistáknak és természetbarátoknak.
Szombathely, B.K.L. K., 1999.
ISBN: 963-85705-6-3 fûzött: 840 Ft
Schoolland, Ken: Mafla János hányattatásai
a szabad piacon. Budapest, Agroinform,
[1999].
ISBN: 963-502-689-7 fûzött: 896 Ft
Scott, Silver: Az utolsó fejvadász. [Pécs],
Alexandra, cop. 1999.
ISBN: 963-367-578-2 fûzött: 999 Ft
Silberfeld Jakab: Lélekvándorlás a zsidóságban. Budapest, Makkabi, 1999. (Kabbala
könyvek 2.)
ISBN: 963-7475-45-1 fûzött: 700 Ft
Simmons, Simone – Hill, Susan: Diana titkos évei. [Budapest], Talentum, cop. 1999.
ISBN: 963-645-040-4 kötött: 1790 Ft
Siroki Zoltán: Díszmadarak a lakásban. 4. kiad. Budapest, Mezôgazda, cop. 1999.
ISBN: 963-9239-17-8 kötött: 1500 Ft
Smith, Wilbur: Napmadár. [Budapest], Delej,
cop. 1999.
ISBN: 963-9124-18-4 fûzött: 1298 Ft
Solymár József: Mátyás, a sosem volt királyfi. Budapest, Hungarovox, 1999.
ISBN: 963-86006-0-8 fûzött: 560 Ft
Spencer-Churchill, Henrietta: Antik enteriôr. [Budapest], Geopen, 1999.
ISBN: 963-9093-15-7 kötött: 4900 Ft
Sz
Szabó Lôrinc: Válogatott versek. [Budapest],
Akkord, [1999]. (Talentum diákkönyvtár)
ISBN: 963-645-037-4 fûzött: 498 Ft
Szalay László – Szentiványi Iván: A gazdaság közjogi szabályai. (3. köt.) , 1999.
ISBN: 963-9215-22-8 kötött: 3940 Ft
Szaotome Micugi: Aikido és a természet

harmóniája. Budapest, Szenzár, 1999. (Harcosok ösvényén)
ISBN: 963-85971-3-5 fûzött: 2700 Ft
Száraz György: Budapest: a city set in time.
Budapest, Corvina, 1999.
ISBN: 963-13-4785-0 kötött: 4000 Ft
Száraz György: Budapest: im Spiegel der
Zeit. Budapest, Corvina, cop. 1999.
ISBN: 963-13-4786-9 kötött: 4000 Ft
Szarvas Beatrix – Sugár András: Példatár
a Statisztika címû tankönyvhöz. 3. jav. kiad.
[Budapest], Aula, 1999.
fûzött: 2990 Ft
Szász Ferenc: Vielfalt und Bestandigkeit.
Studien zu den deutsch-ungarischen Literaturbeziehungen. Pécs, Jelenkor, 1999.
ISBN: 963-676-168-X kötött: 1700 Ft
Szegô László: Ember és tárgyi környezet.
Feng shui, avagy a szél és a víz tudománya.
Budapest, Édesvíz, 1999.
ISBN: 963-528-405-5 fûzött: 850 Ft
Szentiványi Ágnes: Angol nyelvtan alap-,
közép- és felsôfokon. (2.), 1999.
ISBN: 963-346-3211 fûzött: 1250 Ft
Szepes Mária: A mindennapi élet mágiája.
Budapest, Édesvíz, 1999.
ISBN: 963-528-364-4 fûzött: 990 Ft
Szepes Mária: Az álom mágiája. Tervezzük
meg álmainkat!. Budapest, Édesvíz, 1999.
ISBN: 963-528-395-4 fûzött: 1350 Ft
Szeretni tehozzád szegôdtem. 200 magyar szerelmes vers. [S.l.], Sziget Kv.,
[1999].
ISBN: 963-8138-07-6 kötött: 1350 Ft
Szigethy Gábor: Latinovits. Jelenetek egy
színész életébôl. [Budapest], Gabo, cop.
1999.
ISBN: 963-8009-93-4 kötött: 1990 Ft
Szigeti Andor: Népi konyha: dunántúli tájak
ételei. Ételek, ételkészítési és étkezési szokások, ünnepek. Budapest, Planétás, cop.
1999. (Jelenlévô múlt)
ISBN: 963-9014-60-5 kötött: 3200 Ft
Szikszainé Nagy Irma: Leíró magyar szövegtan. Budapest, Osiris, 1999. (Osiris tankönyvek)
ISBN: 963-379-442-6 kötött: 2280 Ft
Szilárd Klára: Szilárd Klára. Budapest, Palatinus, 1999.
kötött: 2960 Ft
Színrôl színre. Látványtervek Madách: Az
ember tragédiájához. Budapest, Orsz. Színháztört. Múz. és Int. – OSZK, 1999.
ISBN: 963-9000-07-8 fûzött: 5500 Ft
Szülinapra, negyven felülieknek. Pécs,
Alexandra, [1999]. (Öröm adni, öröm kapni)
ISBN: 963-367-107-8 kötött: 990 Ft
T
Tarczai György: Magyar legendák. Budapest, Kassák, 1999. (A papírusz titkai)
ISBN: 963-9100-30-7 kötött: 2600 Ft
Tatay Sándor: Kinizsi Pál. 12. kiad. Budapest, Ciceró, [1999], cop. 1994.
ISBN: 963-539-242-7 fûzött: 590 Ft
Természetvédelem és mezôgazdaság.
Budapest, MTA, 1999. (Mûhelytanulmányok /
Magyar Tudományos Akadémia Stratégiai
Kutatások Programirodája)
ISBN: 963-508-149-9 fûzött: 480 Ft
Tibor Ágnes – Grúber Cecília: Kamasznak
lenni... Önismereti és önmenedzselési kézikönyv. Budapest, Mûszaki Kvk., cop. 1999.

Ú
Új szabálysértési jogszabályok, magyarázatokkal. (1. köt.) , 1999.
ISBN: 963-9203-33-5 fûzött: 4032 Ft
Útmutató. A Liturgikus dallamgyûjtemény I.
és II. kötetéhez 8 és 12 évfolyamos katolikus
iskolák tanárai számára. [Budapest], FPI,
[1999].
fûzött: 380 Ft
V
Vágó Zsuzsanna: Bölcsek üzenete. A bölcsesség nagy könyve. 3. kiad. Budapest,
Kassák, 1999.
ISBN: 963-7765-99-9 kötött: 2900 Ft
Várkonyi Nándor: Az ötödik ember. (1.) , cop.
1995.
ISBN: 963-8277-66-1 kötött: 1600 Ft
Várkonyi Nándor: Az ötödik ember. (2.) ,
cop. 1996.
ISBN: 963-8277-67-X kötött: 2200 Ft
Várkonyi Nándor: Az ötödik ember. (3.) , cop.
1997.
ISBN: 963-8277-68-8 kötött: 2600 Ft
Véber Károly: Mikszáth Kálmán élete és mûvei. [Budapest], Nesztor, [1997].
ISBN: 963-7523-67-7 fûzött: 598 Ft
Végh András: Számítástechnikai feladatgyûjtemény. (3. r.), cop. 1999.
ISBN: 963-16-2559-1 fûzött: 400 Ft
Végh András: Számítástechnikai feladatgyûjtemény. (4. r.) , cop. 1999.
ISBN: 963-16-2560-5 fûzött: 400 Ft
Vérzô Magyarország. Magyar írók Magyarország területéért. Repr. kiad. [Budapest],
Arc, cop. 1999.
ISBN: 963-85990-14 fûzött: 1200 Ft
W
Wass Albert: Jönnek! Két regény egy kötetben. Budapest, Kráter Mûhely Egyes., 1997.
ISBN: 963-7583-20-3 fûzött: 987 Ft
Webster, Richard: Feng shui a munkahelyen. Budapest, Édesvíz, 1999.
ISBN: 963-528-381-4 fûzött: 1100 Ft
Wehlte, Kurt: A festészet nyersanyagai és
technikái. Utánny. Budapest, Balassi – M.
Képzômûv. Fôisk., [1999].
ISBN: 963-506-273-7 kötött: 5500 Ft
Wharton, William: Búcsú a szerelemtôl. Budapest, Tericum, cop. 1998.
ISBN: 963-8453-13-3 kötött: 1570 Ft
Z
Zentai István – Tóth Orsolya: A meggyôzés csapdái. hibák és visszaélések a mindennapi meggyôzésben. [Budapest], Typotex, 1999.
ISBN: 963-9132-45-4 fûzött: 1400 Ft
Zöldségek. Budapest, Vince, cop. 1999. (La
Gordon Bleu / fôzôiskola ínyenceknek)
ISBN: 963-9192-17-1 fûzött: 1495 Ft

Az összeállítás a Könyvtárellátó Közhasznú
Társaság információs rendszere alapján
készült. A felsorolt könyveket a Könyvtárellátó már felajánlotta megvásárlásra
a könyvtáraknak, ill. megrendelhetôk a
társaság home lapján (www.kello.hu).

Az Argumentum, a Belvárosi, a Korona, a
Paginarum, a Park, a Passage és az
Útmutató Kiadó kizárólagos terjesztôje

O
Ochino – pleokroizmus. (14. köt.) , [1999].
ISBN: 963-7815-94-5 kötött: 8990 Ft
Olasz konyha. Budapest, Vince, cop. 1999.
(La Gordon Bleu / fôzôiskola ínyenceknek)
ISBN: 963-9192-16-3 fûzött: 1495 Ft
P
Pál Lajos: A vezetô tisztségviselôkre vonatkozó szabályok. Budapest, HVG-ORAC,
1999. (Munkajogi füzetek sorozat)
ISBN: 963-9203-51-9 fûzött: 1120 Ft
Pap Károly: Azarel. Roman. [Budapest], Corvina, [1999].
ISBN: 963-13-4804-0 fûzött: 1800 Ft
Perjes Erzsébet: Foltvarrás. Patchwork: színes mintagyûjtemény kezdôknek és haladóknak. [Budapest], Saxum, cop. 1998.
ISBN: 963-9084-45-X kötött: 1480 Ft
Petôcz András: Mesék a Foci Tér 5.-bôl. Budapest, Seneca, cop. 1999.
ISBN: 963-9162-11-6 kötött: 1950 Ft
Petôfi Sándor: John the valiant. Biling. ed.
[Budapest], Corvina, 1999.
ISBN: 963-13-4740-0 fûzött: 2500 Ft
Polákovits Sarolta: 250 német ige ragozása.
Budapest, Szultán BT, cop. 1999.
ISBN: 963-8373-18-0 fûzött: 1900 Ft
Pritz Pál: Pax germanica. német elképzelé-

A NAPKÖNYV nagykereskedelmi áruház kulturált környezetben,
1,2 kilométernyi polcon, több mint 5000 címet kínál vásárlóinak. Rendeléseket faxon és telefonon is elfogadunk. Olcsó és
gyors házhoz szállítást vállalunk az ország bármely pontjára.

Figyelje akcióinkat!
Címünk: 1158 Budapest, Késmárk u. 9. (Agritek-telep)
Telefon: 417 34 38 ; 417 34 39 Fax: 417 34 41
Internet: www.netcity.hu

Új nyitva tartás: H: 8h – 16h, K-Cs: 7h – 17h, P: 8h – 14h
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A Ciceró Kiadó újdonságai
Gyárfás Endre: A VARÁZSGOMBÓC
Ill.: Vida Gyôzô, 64 oldal színes illusztrációkkal,
mônyomó papír, kötve, 1800,A kalandos meseregényben három törpe útnak
ered, hogy megkeresse a csodatevô varázsgombóc receptjét, melynek hatására óriásokká
nôhetnek. Az óriások birodalmában megkerül a
recept, de nincs meg a varázsige. Eközben földrengés fenyeget, és a törpék megmentik az óriásokat, akik ezért tiszteletbeli óriásokká fogadják
a törpéket, a törpék pedig az óriásokat. Így a
közben megkerült varázsigére nincs szükség.
Endre Gyárfás: DER ZAUBERKLOß
Ill.: Gyôzô Vida, Ford.: Wolfgang Kempe és Zsuzsanna Flack
68 oldal színes illusztrációkkal mônyomó papíron
2290,A varázsgombóc c. meseregény német nyelvô
kiadása. A könyv a Frankfurti Könyvkiállításon
a Frankfurt ’99 Kht által támogatott, hivatalos
listán szereplô kiadvány. Hazai és külföldi terjesztésre is kerül.
Linda Jennings: ÁLLATMESÉK
46 kalandos történet
Ford.: Szabó Mária, színes ill.: Val Biro, 96 old., végig színes mônyomó papíron kötve kb. 1500,Rövid, vidám, kalandos, kisgyermekekhez szóló
mesék. Fôszereplôi: ismert állatok és gyerekek.
Szendrey Júlia:
„HA ELDOBOD EGYKOR AZ ÖZVEGYI FÁTYOLT…”
Napló, dokumentumok, levelezés
256 oldal fekete-fehér fotókkal, kötve, 1500,Irodalmi kuriózum ez a napló, amely egyetlen
kiadásban, az l930-as években jelent meg Szendrey Júlia kéziratos hagyatéka alapján, Mikes Lajos gondozásában.
Hernádi Sándor: ÉSZTEKERGETÔ
(Az OM 1999/2000. évi 34.541/6/98. XIV.
számú segédkönyve)
236 oldal, kötve 990,Az ismert nyelvmûvelô agytornáztató helyesírási játékai 52 hétre diákok, szülôk és pedagógusok számára. Az önellenôrzéshez megadja a helyes megfejtéseket is.

J. Hasek: SVEJK. Egy derék katona kalandjai a világháborúban
Ford.: Réz Ádám. Változatlan kiadás. 728 old.,
kötve, kb. 1980,Ez a klasszikus regény régóta hiánycikk.
Tamási Áron: ÁBEL TRILÓGIA
(Ábel a rengetegben, Ábel a nagyvárosban, Ábel Amerikában).
Változatlan kiadás, kb.596 oldal, kb. 1800,Tamási Áron: ÁBEL A RENGETEGBEN
(Az OM 1999/2000. évi 34.541/9/98.XIV.sz. segédkönyve)
Változatlan kiadás, 490,Farley Mowat: VÍZISZONYOS VITORLÁS
(Vidám könyvek) Ford.: Sárközy Elga, 276 oldal,
1490,A Ne féljünk a farkastól! és az Ilyen kutya nincs is!
címû fergetegesen vidám könyvek szerzôje most
a maguk építette vitorlással indul útnak barátaival egy tengeri kirándulásra sok vidám kaland
közepette.
Neil Boyd: ATYÁK PÁCBAN
(Vidám könyvek) Ford.: Jászay Gabriella. Ill.: Zsoldos Vera, 312 old., 1490,„Egek, mitévô legyek?” sóhajtott fel Boyd atya
az e címen közelmúltban megjelent, nagysikerû könyvében. A mulatságos történetek e kötetben is folytatódnak, mert pl. meg kell oldani
az iskolai „szexuális felvilágosítás” ügyét, vagy
az öreg kleptomániás hölgy által lopott zoknik
értékesítését.
Németh Lajos: A MûVÉSZET SORSFORDULÓI
kb. 228 oldal, kb. 1500,A neves mûvészettörténész professzor, híres
Csontváry kutató kötetében – mely 1970-ben jelent meg elôször, s azóta hiánycikk – tömör,
velôs összefoglalását adja a modern mûvészetnek a XIX. század elejétôl. Hézagpótló mû.
(rövidesen megjelenik)

J.R. Tolkien: A BABÓ
Ford.: Szobotka Tibor, ill.: a szerzô
244 oldal, színes melléklettel kötve 1600,-, kartonált
1500,A világhírû meseregény változatlan kiadása.
Bársony Ottília: „JÓTETT HELYÉBE JÓT
VÁRJ!”
(Klasszikusok fiataloknak) Felvidéki ihletésû népmesék
Ill.: Kohl Attila, 96 oldal f-f illusztrációkkal + 4 lap
színes melléklet, kötve, kb.1200,A 14 felvidéki ihletésû mese óvodás és kisiskolás
gyermekekhez szól. A legjobb tradíciókon alapuló népmese-feldolgozásban jó szándékú emberek kerülnek harcba a mesevilág gonosz erôivel s a mese igazságtévô erejével legyôzik azokat.
A közreadott mesék zöme alig, vagy egyáltalán
nem ismert.

A fenti könyvek megrendelhetôk és megvásárolhatók sok ezer más könyvvel együtt:
FALUKÖNYV-CICERÓ Kereskedôháza 1134 Bp., Kassák L. u. 79.
T/F: 329-1619, T: 329-0879, F: 260-1170,
E-mail: cicero@mail.matav.hu
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Sigmund Freud:
A Patkányember
Négy klinikai esettanulmány
„Dóra”, a „kis Hans”, a „Patkányember” és „Schreber” – megannyi klasszikus esettanulmány a
pszichoanalízis megalkotójának
tollából. Mindegyik egy sajátos
lelki megbetegedés kimerítô leírása: a hisztéria, a kényszeres neurózis, a fóbia és a paranoia keletkezéstörténetének, hatásmechanizmusának felülmúlhatatlanul részletes, irodalmi igényességgel megalkotott bemutatása,
egyszersmind ékes cáfolata annak a vádnak, amely Freud elméletét spekulációnak, a tényektôl
elrugaszkodott fantáziálásnak
minôsítette – s gyakran minôsíti
ma is. Ezekbôl az esettanulmányokból világosan kitetszik,
mennyire a megfigyelt és kezelt
esetekre támaszkodnak a pszichoanalízis elméleti tételei, ezzel
mintegy a 20. század egyik legnagyobb hatású szellemi áramlatának „mûhelyébe” is bepillanthat
az olvasó. A bôséges kommentárokkal ellátott szövegek mindemellett igazi irodalmi élményt
is nyújtanak, az apró és rejtett
mozzanatok fokozatos feltárulása helyenként a detektívregények izgalmát kölcsönzi ezeknek
a szigorúan tudományos szándékkal megírt közleményeknek.
426 oldal
2350 Ft

Francia diplomáciai iratok a
Kárpát-medence történetérôl
(1918–1919)
Szerkesztette Ádám Magda és
Ormos Mária
A könyv a Kárpát-medence, benne Magyarország napjainkig meghatározó történetéhez nyújt forrásanyagot.
A kötetben helyet kaptak a belgrádi katonai konvencióval kapcsolatos jegyzôkönyvek, feljegyzések, táviratok, melyek a demarkációs vonalak megállapítására, majd
módosítására vonatkoznak, továbbá a térségben tartózkodó hadseregtábornokok
jelentései, illetve Párizs válaszai, az újonnan alakult gyôztes államok vezetôinek levelei, feljegyzései területi követeléseikrôl.
Bekerültek továbbá az önkényes területfoglalásról szóló beszámolók, s a szövetséges hatalmak ezzel kapcsolatos állásfoglalásai, a magyar fél jegyzékei, levélváltása a
politikai, diplomáciai, katonai akciókról,
valamint a francia Legfelsôbb Tanács Magyarországra vonatkozó jegyzôkönyvei.
400 oldal
Ára: 2800 Ft

Gereben Ágnes:
Mûvészet és hatalom
Orosz írók a XX. században
A szovjet levéltárakból most elôkerülô dokumentumokat elemezve Gereben Ágnes, az ELTE
tanára, Anton Csehov és Iszaak
Babel elsô hazai életrajzának írója,
közös gondolkodásra hívja az olvasót, hogy segítsen megismerni a
XX. századi orosz irodalom legendák nélküli történetét.
ISBN 963 05 7509 X
Ára: 1500 Ft

Megrendelhetôk:
a kiadó
vevôszolgálatánál,
tel.: 464-8200
fax: 464-8201
e-mail:
custservice@akkrt.hu
vagy
megvásárolhatók a
könyvesboltokban.

