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A Kairosz Kiadó ôszre várható újdonságai
Nyírô József
Íme, az emberek
1980 Ft
A szerzô elsô emigrációban
írt regénye, azt mutatja meg,
hogyan viselkednek az emberek a „határhelyzetekben”,
menekülés közben.

Nyírô József
A megfeszített
Drámák és misztériumjátékok
1580 Ft
A Nyírô-életmûsorozat zárókötete. Tartalmazza az ismert Júlia szép leány-t és
több más drámáját, misztériumjátékát, amelyek könyv
alakban most jelennek meg
elôször.

Walter Nigg
A misztikus hármas csillagzat
1680 Ft
A középkori misztika három domonkos alakját – Ekhart mestert,
Boldog Suso Henriket és Tauler
Jánost – mutatja be a svájci
szerzô, gazdagon idézve a három
misztikus írásaiból. A szerzônek
már több könyve jelent meg magyarul és azokat kedvezôen fogadták a hazai olvasók.
Bartolomeo de Las Casas
Rövid beszámoló az indiánok kiírtásáról
Kb. 1150 Ft
Bartolomeo de Las Casas 1484ben született Sevillában, 1510 körül szentelték pappá a Szent Domonkos rend kötelékében. Prófétai hangjával, ahogy a latin-amerikai indiánokat védte, megelôzte
korát. Az indiánok védelmezôje
akkor járt közben értük, amikor a
spanyol a konkvisztádorok, leigázva az Újvilágot, elpusztították
az inkák és aztékok birodalmát.

Könyveink minden nagyobb könyvesboltban kaphatók és a kiadónál is megrendelhetôk.

Címünk:
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Múlt, jelen,
október huszonharmadika
Statisztikusok, demográfusok a megmondhatói, országunk hány állampolgára született 1956-ban, és ezek közül hányan születtek október 23-án. Aki még él közülük (mert
sajnos halandó a magyar; tudjuk a demográfusoktól), az negyvenharmadik születésnapját ünnepelheti az 1956-os magyar forradalom emléknapján. Családja, gyermekei, esetleg már unokái társaságában, vagy egyedül
(mert demográfusoktól tudjuk ezt is, szép
számmal élnek egyedülállók is köztünk).
(Újabb zárójel: isten bizony, semmi bajom a
demográfusokkal.) Halottakra is kell emlékeznünk e napon, de most maradjunk az
élôknél, mert az élet mindig megy tovább.
Ama említett családban, ahol esetleg már
unoka is van, a születésnapját ünneplô
nagypapa vagy nagymama az ötvenhatos
forradalom emlékeirôl már nem számolhat
be saját élményei alapján, mert azok nincsenek neki. Ô maga még elsô kézbôl hallhatott beszámolókat Isonzóról, Doberdóról, a
Don-kanyarról, a Corvin-közrôl, neki már
csak a „legvidámabb barakk” élményének
továbbadása marad saját tapasztalatai alapján. (Hatvannyolcban még csak tizenkét
éves volt.) Az emberi tudat sajátsága: legtöbben privát történetükön keresztül élik meg a
történelmi idôket is, hitelesnek csak saját tapasztalataikat fogadják el, innen is ered valószínûleg oly sok indulatos vita a történelmi
idôk tanúi között. Ötvenhat megítélésének
történelmi változásairól viszont már saját
emlékei vannak a boldog születésnaposnak.
Az iskolában még ellenforradalomnak tanulta, miközben iskolán kívül tudtára adták
több felôl is, hogy az bizony forradalom
volt, ám idôközben egy rövid ideig eredménynek számított, hogy félhivatalosan
népfölkelésnek is tekinthetô. Immár egy évtizede tudjuk hivatalosan is, hogy forradalom volt Magyarországon 1956-ban, ám a
viták nem nagyon csitultak, irányzatok,
szemléletmódok, szubjektív emlékek vetélkedése zajlik, politikai szempontok is befolyásolják ma éppúgy, mint régen az események és résztvevôik megítélését. A születésnapi tortán negyvenhárom szál gyertya ég.
Érdekes idôket élünk.
Kiss József
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lán még szegényebb. Azt
mondod, pokoli? Szegényebb országból nézve talán
nem is az. Én nem az elviselhetetlenrôl írtam, mert amíg
él az ember, mindent elbír,
és úgy is él a bajával, mint
házastársával, aztán egyszercsak nem megy tovább. Akkoriban is furcsálltam, hogy
a kritikusok a regény leírásában halmozták az alvilág,
gyehenna, a pokol bugyrai
etc. szinonimáit. Holott
mindaz, amit meséltem,
meglehetôsen emberi volt,
sôt gyakori, mert a szerencsétlenség közönségesebb,
mint a szerencse.
– A látogatót, majd az 1977ben cenzúrázottan megjelent második regényt, A városalapítót
nemcsak politikai, hanem irodalomkritikai kifogások is érték.
Többen a francia „új regényt”
emlegették e könyvekkel kapcsolatban. Hiányolták a hagyományos lineáris cselekményevezetést, kevesellték a sztorit, sokallták a belsô monológokat, az
esszészerû
kommentárokat.
Késôbb A cinkossal részben
visszatért a cselekményközpontú
elbeszélésmódhoz. Volt-e ebben a
visszatérésben szerepe a bírálatoknak? Egyáltalán: használ-e
vagy árt a kritika az írónak?
– Emlegettek könyveimmel kapcsolatban sok
szerzôt az elmúlt két évszázad irodalmából, hízelgô
névsor állt össze, de még a
Biblia is szóba került. A
francia „új regénybôl”
fôként azok eredeztették
ôket, akik az ide sorolható
szerzôket nem olvasták. A
látogató és A városalapító
magyar új regények voltak,
amennyiben
semmilyen
doktrínához, rendelkezésre
álló konvencióhoz nem igazodtak. Ha valaki a maga
módján és másképp mint a
többiek, sûríti a maga világát egy könyvnyi prózába,
akkor új regényt írt. Valaki

Mindenki
olyan, mint
a szövege
Beszélgetés
Konrád Györggyel

– Harminc évvel ezelôtt jelent
meg, akkoriban igen nagy vihart kavarva A látogató. Az
akkori hivatalosságot leginkább a pokoli szegénység ábrázolása döbbentette meg a regényben – ne feledkezzünk meg
róla, hogy magát ezt a szót: szegénység, legalábbis a szocializmus
vonatkozásában
számûzték a köztudatból. Mi
van ma – mi lehet ma – Konrád szegényeivel, elesettjeivel?
– Nagyjából ugyanaz, mert
a szegénység tartós, csak a

személyek változnak. A szegénység azonban nem csak
állapot, hanem csapás is, baleset, gödör, amelybe bele
lehet esni. Miért éppen az
lenne angyalian fegyelmezett, akinek szûkösek a viszonyai? A gazdagnak, ha kirúg
a hámból, nem lesz baja, a
szegénynek baja lesz. Kapálóznak, hanyatt esnek, gyötrik egymást. Mivelhogy a
fent és a lent ma távolabb
van egymástól, mint harminc éve, aki szegény, az ta-
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körülnéz. Mondja, hogy
mit csinál. Nézi, hogy hol
van. De – ismerjük el – nem
azt írja, amit akar, hanem
amit tud. A mozgókép már
akkor is sztorik garmadájával látott el, az alapképlet –
vadászat és menekülés –
ezernyi változatával, úgy
hogy én a lineáris szervezés
helyett inkább a szônyegszövés eljárását követtem,
igyekezve, hogy a csomók
sûrûn illeszkedjenek egymáshoz. Nézd a munkát,
mint a szônyeget, az egyes
cselekmények motívumok,
részminták. Egyébként a
vád jogos, néha beleestem a
gondolkodás bûnébe. Tárlatvezetés a szerzô agyában,
a belépés önkéntes.
– Az elôbb említett regény, A
cinkos már csak külföldön, illetôleg szamizdatban jelenhetett
meg. A publikációs tilalmat csak
a rendszerváltás küszöbén oldották fel. Konrád Magyarországon nem létezô személy volt, míg
külföldön a legismertebb magyar
szerzô lett. Hogyan élte meg azt
a kettôsséget?
– Ez a helyzet nem sorscsapás, hanem személyes döntés következménye volt. Bírnom kellett tehát vele járó
kényelmetlenségeket. Ha ezt
választottam: álljam. A belsô
emigráció a szellemi szabadságnak legalább az illúziójával és talán a tréningjével kárpótolt. Erôlködésnek éreztem volna minden más életstratégiát, akár a belföldi alkalmazkodást, akár a nyugati
emigrációt.
Reggelenként az ágyból kikelve az volt a benyomásom, hogy létezem. És milyen vallási parancsolat
mondja meg, hogy hány példányban kell léteznünk? A
példányszámról egyébként
nemcsak az állam döntött,
hanem a piac is, a külsô és a
belsô kis föld alatti, mindazonáltal igen valóságos

piac, amelyet én nagyra becsültem, mert ez nem igényelte a kertelést. De hát
végtére is, úgy véltem, amíg
legalább egy példányban
szabadlábon létezhetem és
családostul megélünk, addig
a játszma az enyém.
– Egyáltalán: a nyugati siker
a hazai közvélemény bizonyos
köreiben gyanút és ellenszenvet
ébreszt. Az említett kettôsség
ezért – ha enyhített formában is
– ma is fennáll. Konrád elôbb a
Nemzetközi Pen majd a berlini
Mûvészeti Akadémia elnökeként Hegyeshalomtól Nyugatra
szinte osztatlan elismerésnek örvend – Magyarországon viszont szenvedélyes, olykor
gyûlölködô támadásoknak tette
ki magát. Különös, hogy ezekre
alig válaszol. Miért nem?
– Nem szeretek veszekedni,
feleselni, orrmutatásra orrmutatással válaszolni. Szeretek nyilvánosan gondolkodni. Személyes támadást senki
ellen nem írtam, és senkiére
sem válaszoltam, nincs
okom eltérni ettôl a szokásomtól. Ha valaki az ellenszenvében részeltet, az ô

dolga, nem az enyém. Ha elgondolkoztam, hogy ennek
meg mi a baja, honnan a személyes indulat, semmi érdekes nem jutott eszembe. Miért utál? Csak. Ha mint zsidót, ha mint polgárt, ha
mint gondolkodót utáltak
emberek, akik történetesen
nem voltak se zsidók, se polgárok, se gondolkodók, az
sem énrólam szólt, nem valami személyesrôl, hanem
inkább az engem elmarasztalókról és az ô képzeteikrôl,
amelyeket rám aggattak.
Mindenki olyan, mint a szövege. Ha bosszankodó szöveget írnék, bosszankodó figura lennék. És már miért legyek az?
– Persze azért nemcsak a magyar közéletben vannak lövészárkok, hanem a németben is. A
Mûvészeti Akadémia elnökeként gyakran kellett ezekben állást foglalnia. (Gondolok itt például a Holocaust-emlékmû körüli heves konfliktusokra vagy
közmondásos Ossi-Wessi ellentétre.) Hogyan kezeli Konrád
ezeket a viszályokat, hallgatnak-e szavára és nem tart-e at-

tól, hogy a magyar mellett hamarosan a német perpatvarba
is belekveredik?
– Ha Budapesten nem félek, Berlinben miért félnék?
A lelkiismeretemtôl talán,
ha valamit a kedve ellen cselekednék. De ezt kerülöm,
magamban alaposan meghányom-vetem a dolgot,
mielôtt leírom. Bôségesen
beszélgetek róla kollégáimmal, akadémiai környezetemmel, barátaimmal is,
nem hamarkodom el a véleménymondást. Lehet, hogy
nincs igazam, bár tôlem telhetôen az igazat írom. Ez
meg szokott látszani a szövegen. Ezért vannak, akik
bólintanak. Azok között,
akiket kedvelek és becsülök,
olyanok is vannak, akik a fejüket rázzák. Meggondolom, maradok a magaménál, továbbra is kedvelem és
becsülöm ôket. Örömmel
észleltem, hogy az általam
megismert német világban a
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véleménykülönbség nem jár
erkölcsi leértékeléssel. Elismerem, itt kezdô vagyok a
megismerésben,
otthon
nem egészen.
– Van-e olyan kézirata, amelyet valamilyen okból eddig
nem publikált, avagy szemérmetlen módon: mi van az asztalfiókban?
– Sok töredék. Ismertem
egy nagy tudóst, aki hosszú
évtizedeken át minden más
kísértést elhárítva, aszketikusan dolgozott a fô mûvén,
amelyre minden találkozás
során baráti körben sejtelmes célzásokat tett. Halála
után izgatottan kérdeztem a
fô tanítványt: „És a fô mû?”
A fô tanítvány lesütötte a
szemét: „Nincs. Egyszerûen
nincs.” Éjfél van, kedves
Gyuri, a holnap délelôttöt
minden valószínûség szerint
megint írással töltöm.
Az interjút készítette:
Dalos György
Fotó: Szabó J. Judit

Gondolatok

Szépek nem,
de – nagyon –
okosak
Elôzô számunkban interjút közöltünk Szilágyi
Ákossal, a Frankfurti Könyvvásárra delegáltak
egyikével. Szót ejtettünk arról, hogy könyve milyen
titkokról lebbenti fel a fátylat, mivel ez a könyv pillanatnyilag nem lelhetô fel a hazai könyvpiacon.
Ígéretünkhöz híven, felvillantunk néhányat azon
gondolatok közül, amelyek a Helikon Könyvkiadó
szervezte könyvbemutatón hangzottak el. A találkozó egyik – vagy másik – pikantériája volt, hogy a
bemutatott könyveket a TVK szponzorálta.
Három könyv – Gombár Csaba:
Államoskönyv, Lengyel László:
Mozgástér és kényszerpálya, Szilágyi Ákos: Borisz sztár és a sztárevicsek – a rendszerváltás jegyében fogant, kakukkfiókának
Hankiss Elemér könyve, Az emberi kaland számított.
A négy úr, egymástól eltérô
attitûdöt képviselt. Hankiss
Elemér az optimista, aki nem
hisz abban – ellentétben Szilágyi Ákossal –, hogy a dolgok, a
társadalmi jelenségek folyamatosan lefelé mennek, hanyatlanak, amiben élünk, az a leépülés kora. Mert, ha így lenne,
ugyan hol tartanánk? Hankiss

Elemér azt mondja, a világegyetem hullámzik. Egyszer
fenn, egyszer lenn. Szigetek
épülnek és süllyednek el. És
egyébként is, mi a fene az a
posztmodern, amire Szilágyi
Ákos elôszeretettel hivatkozik.
Egy újság összegyûjtötte napjaink divatos fogalmait, s ott a
posztmodernrôl tömören azt
állította, hogy valami, aminek
semmi értelme nincs. Használja gyakran!
A média hatalmához a bulvárlapok is hozzájárulnak, a sokak
által lenézett bulvárlapokról
csak annyit, hogy fontos dolgok
történnek meg bennük. Ve-

Frankfurt ’99

ÚTRA KÉSZEN
■ Utazás elôtti „last minute”
sajtótájékoztatót tartott október
6-án a Goethe Intézetben a
Múlt és Jövô Kiadó.
Kôbányai János igazgató felvázolta, hogyan és mivel készültek
fel az 51. Frankfurti Könyvvásárra. Megejelenésük nem jelent
ugrást az ismeretlenbe: a közelmúltban részt vettek egy jeruzsálemi nemzetközi könyvvásáron, s ez amolyan „edzômérkôzés” volt a számukra.
Az elôrejelzések alapján megjósolható az Ámos Imre Szol-

noki vázlatfüzete hasonmás kiadásának sikere. A Radnóti bori
noteszének ikertestvére, a pepita
fedelû füzet Ámos utolsó alkotói korszakának, a munkaszolgálat idején készült skicceit tartalmazza. A rajzokhoz Kôbányai
János Az Apokalipszis aggadája
címû tanulmánya társul angol
és német nyelven. Alighanem a
szövegében színvonalas, nyomdai kivitelezésében igényes katalógusnak is köszönhetô, hogy
már a megnyitó elôtt ezer példányt rendelt a kiadó elsô ide-
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gyük, mondjuk az egyik leglocskábbat, a Buntét – folytatja
Hankiss Elemér, és felsorol néhány cikket a német Bunte képes magazinból, dicséri azok –
archaikus – felépítését. A téma
lehet bármilyen egyszerû, a cikkek szerkesztése azonban zseniális, kimûvelt. A legegyszerûbb
olvasót is sikerül a legrafináltabban vezetni. A szerzôk által alkalmazott sorvezetô a lélektan,
a filozófia, a bibliai tanulságok
eszenciája. No és a szaftos botrányok, hát azok bizony, kellenek! Ebbôl az világlik ki, hogy
mi, olvasók-fogyasztók, igazi
kannibálok vagyunk, akik mások szerencsétlenségén tudunk
jóízûen csámcsogni, vágyunk a
szörnyûségekre, a látszatkeretek
összeomlására.
Gombár Csabát az foglalkoztatta, lesz-e érdeklôdés a magyar viszonyok iránt Frankfurtban. Ô egy követségi fogadásra emlékszik, amelyet a
Szovjetunió utolsó évében tartottak. Egy hölgy hurrogta le
ôt, mondván, mit ugrálunk mi
– magyarok –, hiszen csak addig voltunk érdekesek, amíg ôk
– szovjetek – jelen voltak.
Most majd oda süllyedünk,
mint például Dánia, senki
nem beszél majd rólunk. Adná
isten, hogy odáig süllyedjünk
– gondolta akkor, és mondta
most Gombár Csaba. Mit
mondjunk, a hölgy nem bizonyult tehetséges jósnak.

Lengyel László a hitrôl beszélt. Hogy komoly menedzserek kezdenek – átvitt és konkrét – tenyérjósokban hinni.
Egyáltalán mindegy nekik, és
sokaknak másoknak is, hogy
mi az, csak legyen valami megfogható, amiben hinni lehet.
Persze vannak tévutak, mint
például a Hit Gyülekezete. S
ha más nincs, ott a Dallas, sokaknak az is iránymutató, amit
ott látnak. Gramsci például a
börtönbeli elmélkedései során
kifejtette, hogy az emberek 99
százaléka ponyvát olvas. Miért? Mert ezek szinte mind
ugyanazt a mesét dolgozzák
fel és a mesékre szükség, van.
Valamennyi Dumas agyából
pattant ki – mondja Lengyel
László. – Gondoltam, megírom ezt az elméletet, de elment tôle a kedvem.
Azután elmeséli, mi a közös a
Monte Cristo grófja és mondjuk
a Simicska között. A családi csapások, az átok, a bosszú… Az
összesküvés-elméletek, mind
szappanoperabeli klisék. Akár a
Bunte is lehozhatná. Olyan az
életünk, mintha valamilyen álruhás Monte Cristo gróf rángatná a zsinórjait.
Az elhangzottak zöme konkrétan alig kapcsolódik a bemutatott könyvekhez. De miért is kellett volna az ott leírtakat elismételni? Azokat el lehet olvasni.
Jobb ez így!
Bagota /ity edt.

gen nyelvû könyvébôl az amerikai Jewish Publication Society.
Ugyancsak jelentôs kiadvány,
a Budapesti aggadák címû prózai
antológia számíthat érdeklôdésre Frankfurtban. A kötet a
holocaust utáni magyar zsidó
irodalomból ad közre válogatást. A szerzôk nagy része itthon él, de külföldre származott
írók, akik már idegen nyelveken
publikálnak, ám magyarnak
vallják magukat, szintén helyet
kaptak a kötetben.
A sajtótájékoztató vendége,
Heller Ágnes, legutóbbi kötetének, a Biciklizô majomnak utóéletéról beszélt. Elsôsorban a
közönségvisszhangról. „Akikrôl
írtam, csalódottak, mint ahogy
azok is, akik kimaradtak”,
mondta. Sok észrevételt kapott,
volt, aki egy-egy részlet kiigazí-

tását kérte. Rég elkallódott ismerôsök újra felbukkantak.
„Az, hogy a nevük fennmarad
– ezért is érdemes volt kiadni
ezeket az emlékcserepeket.” A
német fordítást nagyon jónak
tartja. „Talán szebb a nyelvezete, mint ahogy én beszélek
magyarul. A fordító már egy
újabb nemzedék tagja, olykor
egy-egy kifejezés magyarázatra
szorul. Egy nap felhívott és a
segítségemet kérte, mert nem
értette, mit jelent az, hogy 'X.
Y. barátságosan barackot nyomott a fejemre'..” De milyet,
kérdezte, sárgát vagy ôszit?”
A kiadó az ezredfordulóra, tehát az év végéra készül kiadni
Ámos Imre fômûvét a János jelenéseit, Heller Ágnes esszéjével.
A. J.

Kis kutya,
nagy kutya,
nem ugat hiába
■ Nem bizony, mert a kutyakedvelôk értik kutyájuk szavát. Tudják, hogy mit akar közölni a gazdival, és ennek megfelelôen adnak enni, inni, távolítják el a kullancsot a kutya bôre alól, vagy
csak egy simogatással jutalmazzák
a buzgó ebet. A Magyar Könyvklubnál megjelent Arany kutyakönyv a kutyakedvelôk számára
nyújt hasznos ismereteket. Akinek van kutyája, az ebbôl a
könyvbôl segítséget, esetleg számára is új információkat kaphat
az etetésrôl, a szôrzetápolásról, a
kiképzésrôl, arról, hogy hogyan
praktikus a kutyával utazni, arról,
hogy hogyan kell a kutyát ápolni,
a betegségeiknek milyen jelei lehetnek, mit kell tenni, ha ezeket a
jeleket tapasztaljuk.
A gazdagon illusztrált albumnak azok is hasznát vehetik,
akiknek még nincs kutyájuk, de
szeretnének, sôt még azok is,
akik nem szeretnének. Akik szeretnének, azok a sok kutyafajta
leírása alapján választhatnak

maguknak kedvencet, megtudhatják, melyik kutyát mire tenyésztették ki, melyik jó
házôrzô, melyik lesz a kisgyerekük számára nagyon kedves játszótárs, melyik fajta szereti a vizet, az úszást, és melyikkel nem
célszerû csónakázni indulni.
Akik nem szeretnének kutyát
tartani, azok a kutya származásáról, háziasításáról juthatnak
ismeretekhez, megismerhetik a
kutyafajtákat, a kutyák viselkedésének jellemzôirôl olvashatnak. Nem érdektelen ismeretek
ezek, hiszen a világirodalom, a
mûvészetek bôvelkednek a kutyaábrázolásban, a kutyák
fôszereplésével készült történetek jó eséllyel pályáznak a sikerre, elég, ha csak Jack London
és Cecile Aubry mûveire gondolunk, melyek megfilmesítve
is komoly sikert arattak.
Nem utolsósorban látványnak
is szemet gyönyörködtetô ez az
album, a színes képeken nagyon
sok kutyafajtát láthatunk, és némi

meglepôdéssel tapasztalhatjuk,
ahány fajta, ahány kép, a képekbôl tükrözôdik valami megfoghatatlan kutyaegyéniség is.
Játsszunk el a gondolattal: vajon
kutyaképeket használva is meg lehetne-e csinálni a Szondi-tesztet?
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Visszatükröz-e valamit az ember
személyiségébôl az, hogy melyik
kutyafajtát választaná a képek
alapján, melyik kutyafajta rokonszenves? Szerintem igen. Van aki
a pitbullt választja.
M.J.

KÖNYV ÉS INTERNET
minket megelôzve több mint
75 ezer érdeklôdô. Nem is
tudjuk, hova nézzünk, annyi
a finomság az étlapon. Aki
határozott kívánsággal érkezett, egybôl neki eshet a
gyors keresésnek, majd pedig
meg is vásárolhatja a kiszemelt könyvet, hiszen itt alkalma nyílik nemcsak válogatni az aktuális kiadványok
között, hanem azokat a hálón keresztül megrendelheti.
A könyvek szerelmesei értesülhetnek a legfrissebb listákon keresztül a sikeres
szerzôk sikeres könyveirôl. A
fôoldalt tovább színesíti a
Névnapi ajánló, amelyen keresztül az alkotók köszöntik
a névnaposokat és mindjárt
ajánlanak is számukra egy
kellemes
kikapcsolódást
nyújtó könyvet, valamint az
Évforduló és A nap szerzôje felirat alatt is találhatunk érdekes olvasnivalókat. A Corvina-történetek a honlap szórakoztató egysége, minden alkalommal új Mátyás királytörténettel kedveskedik az olvasónak. Akinek ennyi sem
elég, bekukkanthat egy virtuális antikváriumba, ahol akár
maga is eladhatja felesleges
könyveit és megvásárolhatja
a szükségeseket – sajnos az
utóbbi idôben az antikvárium rendszerint zárva volt.
Lehetôségünk van aukciókat
látogatni, vagy böngészni az
olcsó könyvek között – számos könyvet kínálnak olcsóbban a bolti árnál, természetesen ezek az árak csak akkor érvényesek, ha náluk vásárolunk. Azonban nem
mindenhova tudunk könnyedén bejutni, a lap szerkesztôi
regisztráció segítségével próbálják elválasztani a komoly
érdeklôdôket a nézelôdôktôl.
Némi barangolás után aztán
az ember beleütközik egy
falba: tudniillik, ha esetleg
közelebbrôl kíváncsi valamire, jobb, ha regisztrálja
magát. Kár, hogy a fôoldalon

Aki keres, az talál !
■ Az egész úgy kezdôdött,
hogy egy könyvnek (Drága
New See!) csak a címét tudtuk és azon tanakodtunk, hogyan tudnánk a legegyszerûbben és a leggyorsabban megtalálni a többi adatát
is. Mellesleg rendelkezésünkre állt egy számítógép és
némi információ az interneten fellelhetô keresôprogramokról. Elôször a Corvina
keresôjével próbálkoztunk,
de az eredmény csupán eredménytelenség volt. Aztán javasoltam a Könyvkeresôt,
hátha majd ott, talán… És
tényleg, megtalálta – kicsit
már kezdtem kételkedni abban, hogy létezik ilyen címû
könyv. De ha már ilyen közeli kapcsolatba kerültem a
Könyvkeresôvel (www.konyvkereso.hu), igyekeztem jobban is megismerni a képességeit. Legelôször magára a
rendszerére, felépítésére voltam kíváncsi, ezért a Bemutatkozunk ikonra kattintottam. Az érdeklôdô itt aztán
tényleg mindent megtudhat
a programról. A Könyvkeresô
adatbázisa azért jó, mert az
összes Magyarországon rendelkezésre álló könyv adatait
nyilvántartja, és az 5 éve folyamatosan
fejlesztett
Könyvindexen alapul. Továbbá – és ez sem elhanyagolható szempont – közvetítési felületül szolgál a kiadók
és a vásárlók között, ezáltal
az internet lehetôségeit megragadó kiadók egy újabb értékesítési lehetôséghez jutnak.
Tudniillik a Könyvkeresô segítségével nemcsak keresgélni
lehet, hanem rendelni is, a
rendszer továbbítja a kiadóknak a megrendeléseket.
Visszatérve a fôoldalra, még
három lehetôségünk van a
továbbhaladásra: keresünk
(55560 könyv 4914 kiadótól,

itt tényleg mindent meg lehet találni, ha csak az ISBN
számot tudjuk, akkor is!),
megnézzük milyen új könyveket kínálnak (mindig naprakész az adatbázis), vagy a
Könyvek a hálón ikon segítségével végeláthatatlan kalandozásra indulunk a világháló
labirintusában, mindenféle
hazai és külföldi könyves oldalakon.
A
megtalált
könyvrôl rövid ismertetôt olvashatunk, megnézegethetjük a borítóját, ha a kiadó nevére kattintunk, megtudhatjuk a címét, telefonszámát, email címét, sôt még a könyvesboltjainak az adatait is.
Ezek után tényleg nem nehéz hozzájutni a kiszemelt
könyvhöz, elmehetünk akár
személyesen is a kiadó egyik
közeli boltjába, de meg is
rendelhetjük a könyvet a
Könyvkeresôn keresztül. Emellett az igazán profi szolgáltatás mellett számos kiegészítô
szolgáltatáshoz is hozzájuthatunk. Legújabban a Frankfurti Könyvkiállítással foglalkozó linkek gyûjteményét
tették közkinccsé, de a nagyobb magyarországi könyvtárak oldalainak jegyzékét is
elôvarázsolhatjuk egyetlen
kattintással (ismételten csak
Könyvek a hálón lehetôség segítségével).
Már esett szó a másik jelentôs magyar internetes
könyvkeresô szolgáltatásról,
a Corvináról (www.corvina.
hu), amely magát „könyvesház a hálón” névvel határozza meg. Hát igen, mindenki ilyennek képzel el egy
igazi cyber-könyvesboltot. A
cím begépelése után egy
meglehetôsen csinos honlap
tárul a szemünk elé. Végigtekintve a kínálaton, megbizonyosodhatunk afelôl, hogy
nem véletlenül járt már itt
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errôl nincs szó, sok bosszúságot megtakaríthatnának vele.
A regisztráció során aztán
tényleg mindenki interaktív
lehet, kb. 50 kérdés és
„némi” várakozás után már
saját jelszava is van, nem árt
azért megnézni a postánkat
sem a sikeres „felvételi” után,
mert e-mailen keresztül hozzák tudomásunkra a sikeres
bejelentkezést. Ha pár nap
múlva visszatérünk az oldalhoz, a belépéskor már használhatjuk a jelszavunkat, sôt
vásárolhatunk is könyveket,
amelyek között különbözô
szempontok alapján tallózhatunk: a szépirodalomtól
kezdve az útikönyvekig minden megtalálható a kínálatban, éppen úgy, ahogy egy
hagyományos könyvesboltban. Ha valaki még ezek után
sem tudott eligazodni a Corvina honlapján – bár ezt kétlem – még mindig írhat egy
levelet a készítôknek, vagy az
áttekintô térkép segítségével
maga kezd hozzá az oldal felderítéséhez.
A Corvina keresôje nem
annyira sokrétû, mint a
Könyvkeresô, azonban színvonala feledtetni tudja a keresés
során elôforduló esetleges sikertelenséget. A Könyvkeresôt viszont alapvetôen arra
fejlesztették ki, hogy minden
könyv megtalálható legyen
rajta. Mindkét oldal unikum
a maga nemében, üde színfolt a könyvbarátok számára
a világháló elektronikus sivárságában. A könyvkeresô
programok jelentôs idôt takarítanak meg a könyvkedvelô
embereknek,
egyszerûbbé teszik a keresgélést
az új könyvek között, azonban – és ezt ne feledjük –
semmi sem tudja pótolni egy
igazi könyvesbolt hangulatát,
a könyv borítójának látványa
nem helyettesíti az érintést, a
lapozgatást, a beleolvasást.
- pompor

Közülük Iles a szélesebb látókörû
témakiaknázó. A teljes huszadik
századi történelmet képes bejátszani nem kevés municiót kínáló
mûtermelô terepén. Elôzô lektûrje, A spandaui fônix a Gorbacsovféle úgynevezett peresztrojkát és
glasznosztyot hozta össze a hitleri
Németország föltételezett nemzetközi manipulációival, fegyelmezetten elôvezetett – ám néha
ôrjitôen fantáziadús – thrillerzûrzavar keretében.
A most megjelent Fekete Keresztben se dobja sutba a második világháborús titkos-ügyekre vonatkozó ismereteit. Ha már így beléjük ásta magát, sikeres kísérletet
hajt végre sokoldalú tudása újabb
kamatoztatására. Ajtóstul berontó
korábbi szerkesztési módszerét ezúttal megváltoztatta. Jelenidejû rámába foglalta koncepciózus cselekményét. A rémítô alapmese
középpontjában tüsténkedô férfiak és nôk egyike sem éri meg a kilencvenes éveket. A szerzô azonban – elôhang és epilógus révén –
tesz róla, hogy ha már félezer oldalon együtt szorongtuk végig életveszélyes kalandjaikat, befejezésül
megtudhassuk, mi lett belôlük nélkülünk, megmenekülésük után.

Amennyire nyugodt az érdemes, bár nem minta-elôéletû szereplôk életalkonya, annyira zaklatott, akadályokkal nehezített ama
nevezetes megbízatásuk, melynek
teljesítése nem sok jót ígér számukra. Lényegében hármójuknak
kell megbénítani egy mérges gázokkal gonoszkodó náci haláltábor mûködését.
A hôsök kiválasztása önmagában
konfliktusos tényezô. A gázhoz
értô tudós konok békepárti, társa
viszont bosszúszomjas zsidó terrorista. (Lásd még róla a spandaui
sztorit is.) Miközben szabályszerûen készülnek bevetésükre, nézeteik állandóan ütköznek. Meghiúsulással fenyegetik vállalkozásukat. Kitalálójuknak tehát nyomós
okokat kell latba vetnie, hogy színvonalasan megindokolja, miért
hajlandók mégis az együttes kockázatra. Az alkalmazott lélektanra
azért is szükség van, hogy az igényesebb olvasók figyelmét elterelje
a véletlen okozta körülmények izgalomkeltô, de szükségtelen halmozásától. A váratlanságok természetesen nemcsak a regénybeni kavarás céljait szolgálják. Inkább látszanak egy jövendôbeli leleplezéses-üldözéses-átvágásos-fulladásos-

robbantásos filmforgatókönyv jelenetrészleteinek.
Csemegének számít az egykori
angol miniszterelnök, Winston
Churchill többszöri felléptetése bizonyos stratégiai megbeszéléseken. Sok köze ugyan nincs a bonyodalmakhoz, de jelenléte
megint alkalmat ad a rokonszenves gondolkodású Greg Ilesnek
ahhoz, hogy fejet hajtson a nagyformátumú angol politikus elôtt.
Nem hiányzik a (személyes)
megtorlás motívuma Az utolsó túsz
címû J. Nance-regény szinte kizárólag levegôben lévô repülôgépeken játszódó, agyafúrtan fölspannolt gépeltérítô históriájából sem.
Sôt, igazából ez a bosszúvágy a
kriminális légimutatványosdi kimeríthetetlennek látszó (aztán
mégis ellankadó) hajtómotorja.
Különösen a simlisre komponált
mû elsô harmadát pumpálja teli
spiritusszal az a starthelyzet, hogy
egy Boeing 737-es – jókedélyûnek
semmiképp sem nevezhetô – kapitánya légbeemelkedésük után
egyszer csak bejelenti: hívatlan
vendég ücsörög a pilótafülkében.
Kivánságai, amilyen fuzsitosak,
annyira fenyegetôek, jó lesz engedelmeskedni neki.
A repülôforgalmi szakértelmérôl megint csak aprólékos és
fölényes tanúságot tévô Nance az
eseményekben példás rendet tartva vezeti tévútról-tévútra mind a
gyanútlanokat, mind a gyanakvó
járatosakat, egészen addig a fordulópontig, amikor másik központi figurája, egy szövetségi nyomozónô színre nem lép – földön
majd levegôben egyaránt.
Innentôl nemcsak légivagányságokra lehetünk fölkészülve. Részesülünk a telt idomú FBI-os
asszonyka bôbeszédû teóriáiban

FINNUGOR KIADVÁNYOK
AZ OROSZ KULTURÁLIS
KÖZPONTBAN

ténelmi, néprajzi, mûvelôdéstörténeti, nyelvészeti valamint
útleíró munkákat közöl reprintben. Tyumen, mint Nyugat-Szibéria vezetô ipari centruma,
csupán az utóbbi évtizedekben
vált kulturális központtá. Jurij
Mandrika pedig, ebben a távoli
városban, családjának minden
vagyonát befektetve vállalkozott arra, hogy a jobb sorsra érdemes rokon népekrôl szóló
helytörténeti munkákat sorra
megjelentesse, ha szükséges,
akár fordításban is.
Az orosz könyvpiac megint
felfedezi – ilyen volt például a

tavaly megjelent Ugor Mitológia –, és fontosnak tartja újranyomni ezeket a munkákat,
melyek jó része mára hozzáférhetetlen – magyarázza Vándor
Anna, a kulturális központ
programigazgatója. – Mandrikában egy igazi, megszállott
könyvkiadót ismertem meg.
Igényes, szép kivitelben adja
közre kiadványait, teszi mindezt egyszemélyes vállalkozásként. Magyarországon még hírbôl sem ismertük kiadóját,
holott számos, a magyar finnugristáknak eddig elérhetetlen,
hiátuspótló munkát jelentetett

A kiaknázás
mestersége
Miután átböngésztem a negyvenes éveiben járó
Greg Iles, meg a nála idôsebb – légiszakértô –
John J. Nance magyarul tavaly megjelent elôzô
munkáit is, elmondhatom: újfent bámuldozó tanúja lettem mindkettejük újabb könyvekben
megnyilvánuló szórakoztatói rátermettségének.

■ Idén a Rokon népek napján –
melynek középpontjában finn
nyelvû ifjúsági filmek vetítése
és díjazása áll, házigazdája pedig részben az MTV, részben az
Orosz Kulturális Központ – a
finnugor népek filmtermése
mellett, egy finnugor irodalommal foglalkozó oroszországi kiadó is bemutatkozik. A tyumeni székhelyû Mandrika Kiadó
elsôsorban 18–19. századi, nyugat-szibériai népekrôl szóló tör-
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is, amelyek néha káprázatos lóugrások formáját öltik. Olyiktól
annyira elcsudálkozunk, hogy
többször azt hisszük: futhatunk,
mert itt a következtetések világvége. Csak a vastag könyv hátralévô
oldalainak száma gyôz meg arról,
hogy újabb furaságokra, majd
ezek éles eszû megfejtésére egyaránt fel kell készülnünk. A talpraesett ügynöknô végül úgy eluralkodik minden és mindenki felett, hogy az egyre-másra pácba
kerülô újabb bûnözôk és támogatóik csak hápogni képesek ennyi
csûrcsavart ravaszkodás láttán...
Az író elôbbi elaborátumából (a
Könyörtelen küldetésbôl) sem hiányzott a közhelyszerû Amerikaellenesség, mint kulissza. Itt ez az
ellenzékieskedés háttérbe szorul.
Legföljebb az akadékoskodó rangidôsek páva viselkedése, totojázása utal arra, hogy még komolyabb – például valóságos – esetek
kedvezô vagy kedvezôtlen kimenetelét nemcsak az utolérhetetlen
technika, de kezelôinek esendôsége is hátrányosan befolyásolja.
Az utolsó túsz lebilincselô hatása
tagadhatatlan. Más kérdés, hogy
rekapitulálni, reá visszaemlékezni
merôben fölösleges. A vérprofi
lektûr mesterei még meg is
sértôdnének a maradandóság feltételezésétôl velük kapcsolatban.
Ôk a siker elégedett nyugtázása
után máris a következô sztorijukon filóznak. Olvasótáboruk aktuális gusztusát próbálják kifürkészni tisztes iparûzésük jövedelmezô folyamatosságának megszakítatlansága érdekében.
Iszlai Zoltán
Greg Iles: Fekete Kereszt
John J. Nance: Az utolsó túsz
521, illetve 391 1. Kötetenként 999
Ft. Generalpress
meg, igaz, oroszul. Olyan
mûvekrôl van itt szó, melyeket a magyar szakemberek jóformán csak a hivatkozás
szintjén ismerhettek, s talán
Munkácsy Bernát könyvtárában voltak meg utoljára. A
Mandrika Kiadó a finnugor
filmfesztivál két napja alatt
(okt. 27. és 28.) várja az érdeklôdôket, továbbá azokat a
kiadókat, akik ezeket a kiadványokat közvetítenék a magyar
olvasók felé – fejezi ki reményeit a magyarországi fogadtatásról a központ munkatársa.
Sz. Zs.

SZÍNHÁZ
Otello, a velencei mór
Bemutató az Új Színházban
■ A pályakezdô színész arról álmodik, hogy Romeó lesz, Julius
Caesar, de még országos hírû
mûvész korában is csak remélheti,
hogy rátalál a szerencse és eljátszhatja Othellót. Hatalmas dráma
ez, amely nemcsak kitûnô címszereplôt követel, de kitûnôségeket a
mellékfigurák alakításához is. Már
azért dicsérhetnénk Kiss Csabát,
hogy merte vállalni a színrevitelt,
de tudjuk, a vak ló is bátor: neki
mer ugrani a falnak. Kiss tehát
nem bátor volt, hanem tudta,
hogy e nagy feladatra érett színészei vannak: Gáspár Sándor –
Othello, Bubik István – Jágo, Derzsi János – Rodrigo, Györgyi
Anna – Emilia, országos színészlistán is méltók a feladatra. Azt is
tudta a rendezô, hogy ezt a drámát nem érdemes napi érdekûvé
aktualizálni: Jágo nem azért intrikál, nem azért szövi Othello ellen
a hálót, mert megveti az idegen
származású vezért, vagy mert nem
kapott akkora hatalmat, mint szerette volna. Jágo mélyebbrôl fakadó gyûlölet eszköze: ô az, aki a
világ (itt: világa) vezetését más
módszerekkel hiszi kivihetônek,
mint a mór. Amikor tehát arra
szánja magát, hogy a velencei tábornokot gyilkossá alázza – egy
világot akar megdönteni, a maga
képére formálni.
A szereposztás egyenlô súlyú,
erejû drámai színészeket állít a
középpontba, s küzdelmükhöz a
nézô felelôsségérzetét hívja tanúnak. Jágo rosszat akar – de milyen okos! Othello jóravaló – de
milyen gyanútlan! Ki zökkentheti vissza a tisztesség kerekét?
Ki szolgáltathat igazságot? Kiben van erkölcsi erô ahhoz,
hogy a jónak mondott viselkedésnek érvényt is szerezhessen?
A politikai érdekek szerint büntetô-megbocsátó-mismásoló velencei dózse? A kinevezésért
kuncsorgó ciprusi kormányzó? A
nôügyekkel, itallal megingatható
Cassio? Othello, a gyilkosságba
hajszolt, boldogságától megfosztott Othello az egyetlen, aki bíró
lehet. Gáspár Sándor nem él
nagy gesztusokkal, búcsú-monológját nem zengeti, mint a végítélet harsonáját. Súlyosan, gyorsan végez az élettel, amit nem kí-

ván folytatni, ha már olyanná
lett, amilyenné Jago rajzolta. A
groteszken, az abszurdon, de
fôleg élete ezredvégi eseményein
edzôdött nézô döbbenten tapasztalja, hogy ez a halál – megtisztító végkifejlet. Jágo teljes vereséget szenvedett.
Annyit beszélünk az értékválságról, hogy már természetes velejárója lett az életünknek. Ennek az
elôadásnak a végén szeplôtlenül
felragyog az, amit egyszerûen tisztességnek nevezünk, és a felzaklatott nézô örömmel veszi észre,
hogy képes ennek örülni.
„Shakespeare nemcsak költônek,
de színházi embernek is nagyobb
volt, semhogy Othelloban a féltékenység tragédiáját akarta volna
megírni. Ilyen tragédia nincs, és
nem is lehet, mert magából az érzésbôl hiányzik a tragikum
legfôbb ismeretôjele: a nagyság. A
féltékenység, mint jellemvonás:
komikus, tragikussá csak mint egy
nagy jellem állapota válhatik.
Nem a féltékenység nagy Othelloban. Maga az ember nagy, a katona, a vezér nagy: vélt, de valóságosnak érzett csalódásából lesz
tragédia.”
Benedek Marcell: Shakespeare

Sok hûhó semmiért
Shakespeare a Vígszínházban
■ A távoli Messinában megpihen harcai közepette az aragóniai herceg, s ugyan mivel lehetne
kellemetesebben tölteni az idôt,
mint a szerelemmel. Kivált jó
mulatság ez, ha végül mások házasodnak – ezúttal az ifjú barát,
Claudio s a kormányzó leánya,
Hero. Gyors lánykérés után már
díszítik is a lakodalmas asztalt,
semmi akadálya a teljes boldogságnak. Ebbôl ugyan nem lesz
színjáték – gondolta Shakespeare, de így gondolta már az a
szerzô is, akinek a nagy stratfordi a mesét köszönhette: a szép
arát megrágalmazzák feslett
elôélettel, mire Claudio gróf a
menyegzô pillanatában oltárnál
hagyja a rossz hírû kisasszonyt.
Botrány! Gyalázat! Szörnyû átkok és szívszakadás. Addig is,
míg sikerül az igazságot kideríteni, holt hírét költik Herónak,
de amikor az igazság pillanata

eljô – feltámad. Most lehet csak
örülni igazán! Hegyen-völgyön
lakodalom. De Shakespeare ezt
is kevesellette. Költött hát még
egy szerelmespárt: a nôgyûlölô
Benedettót és a csípôs nyelvû
Beatricét, akiknek legkedvesebb
passziója, hogy szakadatlan egymással perlekedjenek. Állítólag
ki nem állhatják egymást – de
csak ôk nem látják, hogy ez bizony: szerelem. Mi fûszerezhetné jobban a Claudio–Hero
édes-rémes vonzalmat mint az,
ha sikerül összeboronálni a mérgeskedôket? A hercegnek erre is
van gondja, s láss csodát! – ez a
fullánkos pár a válság pillanatában bízik egymásban, ôk nem
hisznek a rágalom szavának, s
nem kis részben rajtuk áll, hogy
végül minden jóra fordul.
Már négyszáz évvel ezelôtt is –
mert épp ennyi idôs ez a vígjáték
– a Benedetto–Beatrice páros
aratta a legnagyobb sikereket, s
azóta is kitüntetett feladata vezetô drámai színészeknek, hogy
a színes jellemû, cselekvô helyzetû és mulattató dialógusokkal
szolgáló alakokat megformálhassák. A Vígszínházban most Kaszás Attila és Hegyi Barbara
kapta a lehetôséget. Nem egészen rajtuk múlott, hogy maradéktalan sikerrôl nem beszélhetünk. A rendezô megváltoztatta
a játék korát: motorbiciklin,
lakk-köpenyben érkeznek a katonák, és egyenruhájuk is a húszas
évek Itáliájának viseletére hajaz.
Az aragóniai herceg helyett ezek
Mussolini katonái. A messinai
kormányzó udvarháza, ahol a
cselekmény folyik, szintén e századi, kedélyesen lepusztult tanya, ahol természetes „térelem”
mosóteknô, szénásszekér, rozoga
reterát, pajta és baromfiól. Nyilván azért itt fogadják az úri vendéget, mert nincs másik udvar,
illetve bejárat. Végül is vígjátékban vagyunk és vidéken. Nagyobb baj az, hogy a figurák is
követik ezt a külsôséget. Viseletük lompos, elhanyagolt. Beatrice a kezdô jelenetben éppen
tésztát gyúr, ámde olyan mocskos a gumicsizma a lábán, a kóctömeg a fején, hogy még egy tanyasi konyhalány se lehet
ennyire némber, ha a keze alól
étel kerül ki. A késôbbiekben a
szereplôket némileg kicsinosít-

10

ják, valamivel gusztusosabbak
lesznek, sajnos azonban a szöveg, amit a mai nyelvi humor
kedvéért Kornis Mihály átigazított, nem mutat ilyen kedvezô
változást. Sôt! Egyre lehangolóbb az erôlködés, hogy jópofaságok, aktualizáló kiszólások
mulattassák a publikumot. A népiest alantas, a szellemest közönséges próbálja elhitetni. Ezen pedig mit sem javít az, hogy az ifjabb színészek – az egy Kaszás
kivételével – képtelenek érthetôen beszélni. Kiemelkedô,
következetesen végiggondolt alakítással Harkányi Endre szolgált,
aki az esketô barátból félszeg falusi plébánost formált, s elhitette, hogy nem véletlenül jut
eszébe az emberi esendôséget
legjobban ismerô alaknak a sorsfordító ötlet: tettesse Hero holtnak magát. Ô tudja, hogy a még
nagyobb baj képes elôhívni az
emberi jóságot. Úgy tetszik, Harkányit kevéssé instruálta a rendezô, inkább Shakespeare szellemét követte.
– kes
A Sok hûhó semmiért kvarto kiadása 1600-ban jelent meg. A
mese Bandello egyik novellájából
való, de nem a mese érdekes a darabban, hanem Shakespeare leleménye, Beatrice és Benedek szópárbaja: a két ifjú ember, aki csak
lassan veszi észre, hogy nyers csipkelôdései mögött szerelem bújkál.
Ôk ketten is igazán rokonszenves
és eleven alakok, s az a tulajdonképpeni vígjáték, ami velük történik. Az ô szellemes szópárbajukon
kívül a humor eszköze még a népies alakok beszéde, idegen szavak
ferdítése, az angolok helytelen
használata. A hivatali hatalmára
büszke Galagonya ebben páratlan.
Magyarra már az 1800-as években lefordította a darabot Benke
József (társulatvezetô, Laborfalvi Róza apja). A fordítás alapja Heirich Beck Die Qualgeisterje volt. (Az egymást bosszantók.) Az elsô bizonyítható pesti
elôadás 1807-ben volt, az alakok
részben magyar, részben német
nevet viseltek. 1876-tól fogva
Arany László igényes fordításában játszotta a Nemzeti Színház. Késôbb – ma is – Fodor Józsefé használatos.
Benedek Marcell nyomán

Volt-e Univerzális
Grammatika
Bábel elôtt?
■ A Test és lélek sorozatban jelent meg Steven Pinker professzornak, a Center for Cognitive Neuroscience (Massachusetts Institute of Technology) igazgatójának az emberi
nyelvrôl szóló könyve, mely a
népszerû tudományos irodalom kedvelôi, de a nyelvészet
különbözô ágaival foglalkozó
szakemberek, s persze nem
utolsósorban a magyartanárok,
egyáltalában a nyelvtanárok
számára hallatlanul érdekes,
izgalmas olvasmány lehet.
Ahogy a szerzô megjegyzi, a
nyelv tanulmányozása nagyszerû intellektuális izgalmat
nyújt.
Pinker szerint, aki megismerés-tudománnyal foglalkozó
tudós, a nyelv a humán biológia része, vagyis egy ösztön.(Ezt egyébként elôször
Darwin fogalmazta meg.) Van
egy komplex, univerzális
nyelv, amely „nem csupán va-

lamilyen kulturális találmány,
hanem egy speciális nyelvi
ösztön terméke.” A földlakók
– eltekintve a kölcsönösen érthetetlen szókincstôl – egyetlen
közös nyelvet beszélnek – olvashatjuk a Bábel tornya címû
fejezetben. Egyetlen univerzális mentális nyelv van, az emberi elme ezen a mentális nyelven gondolkodik. A nyelv
vizsgálata pedig végsô soron
azért fontos a kutató számára,
mert ez az elme leghozzáférhetôbb eleme.
A megismerés-tudomány a
pszichológia, a számítástudomány, a nyelvészet, a filozófia
és a neurobiológia eszközeinek
felhasználásával próbál magyarázatot adni az emberi intelligencia mûködésére – írja a
szerzô. Ennek megfelelôen
alaptézisének alátámasztására
a nyelvészet mellett számos tudományterületre vezeti el olvasóit. Érzékletes, elgondol-

Szóbeliség és
írásbeliség
■ Az Áron Kiadó igényes társadalomtudományi kiadványainak sora újabb kitûnô kötettel
bôvült, a Nyíri Kristóf és Szécsi
Gábor által szerkesztett, egyetemi tankönyvnek minôsített tanulmánygyûjteménnyel, amely
az információtárolás módozataival, illetve azok változásaival s
ezen utóbbiak következményeivel foglalkozik. A szóbeliség és
az írásbeliség eltérô jellege a
nem szakemberek számára is
jobban tudatosul most, amikor
annyit beszélnek a Gutenberggalaxis végérôl, hiszen szemünk
elôtt nô föl az a nemzedék,
amelynek az elektronikus kommunikáció lesz a mindennapi
nyelve. Hatalmas utat tett meg

az emberiség a szóbeliség korszakától az írásbeliség kialakulásán át, ezen belül kitüntetett
szerepe volt a könyvnyomtatás
feltalálásának, a legmodernebb
kommunikáció-technika megszületéséig és világhódító elterjedéséig.
A kötet három fejezetbe csoportosított tanulmányai azt az
alaptételt járják körül, hogy „a
nagy kommuniációtechnológiai
változások...minden esetben
megváltoztatták észlelési sémáinkat, az érzékeink közötti
munkamegosztást, gondolkodásunk szerkezetét és tartalmát” –
írja bevezetôjében McLuhanra
hivatkozva Nyíri Kristóf. Majd
így folytatja: „Az alfabetikus

kodtató és – ne féljünk a kifejezéstôl – szórakoztató példákkal támasztja alá bizonyítékait,
ez vonatkozik különösen
azokra az esetekre, amikor „tudományos” álfelfedezéseket,
„tudományos” babonákat szed
ízekre, és semmisít meg.
Ha létezik a nyelvi ösztön,
akkor annak valahol az agyban
kell lakoznia – mondja Pinker,
és hallatlanul izgalmas „neuromitológiai nyomozásba fog”.
Még csak a nyelvtani gén megközelítésénél tartunk, ismeri
el, de hozzáteszi, „a következô
néhány évben” várhatóan sok
érdekes felfedezésrôl olvashatunk majd a nyelv neurológiájáról és genetikájáról.
E gondolatgazdag, vitatkozó
kedvû, az „ábrándos spekulációkat” kíméletlenül visszautasító mûrôl remélhetôleg alapos
elemzések is szólnak majd
szakfolyóiratokban. Itt már
csak az a kötelességünk marad,
hogy dicsérjük Bócz András
fordítói teljesítményét, aki a
Nyelvi ítészek címû fejezetben
szükségszerûen Steven Pinker
alkotótársává lép elô, amikor is
az elôíró szabályok magyar példatárából sorakoztatja fel a
közkeletû tévhiteket és babonákat, s igencsak meggyôzôen,
bár kétségtelenül meghökkentôen
érvel
(Pinkerrel

együtt) amellett, hogy amit a
nyelvmûvelôk hibának tartanak, végül is nem áll szemben
a nyelvi rendszer természetes
mûködésével. Tehát igencsak
kényes
kérdés, mi számít
grammatikailag helyesnek.
A kötet jegyzetekkel, bôséges
(külön magyar) irodalomjegyzékkel és glosszáriummal zárul, illetve tárgymutató könnyíti meg a tájékozódást Steven Pinker szakmailag alapos,
közérthetô módon megfogalmazott, majd félezer oldalas
könyvében.
Steven Pinker: A nyelvi ösztön.
Hogyan hozza létre az elme a
nyelvet? Typotex, 1999
496 old. 2800 Ft

írás kialakulása teremtette meg
úgymond a rögzített nézôpont
– az idôálló kronológia, az egységes térbeli perspektíva, a gondolat tárgyának meghatározott
szempontú szemlélete – paradigmáját, ám ez a paradigma
csak a könyvnyomtatás, ti. a
hangtalan-akadálytalan olvasás
korában lesz egyeduralkodó.
Ehhez képest az elektronikus
kommunikáció egyfajta visszatérés az írásbeliség elôtti korokat jellemzô egyidejûséghez,
szimultaneitáshoz, ok és okozat, hatás és ellenhatás egybeeséséhez: a feedback elve felbomlasztja a lineáris logikát, a
gondolati mûködés immár nem
jelképezhetô térbeliség és haladás lineáris-vizuális modelljeivel, a filozófia hozzálát a tudás
évezredes metaforikájának felszámolásához.”
A három fejezet címe: Az írásbeliség születése – ezen belül
Nietzsche, Walter J. Ong és

Eric A. Havelock írásai rendkívül izgalmas tudomány- és filozófiatörténeti, kultúrantropológiai problémákat feszegetnek.
A második rész Az írásbeliség következményei címet viseli: Ong,
Jack Goody, Brian Stock a témában már klasszikusnak nevezhetô tanulmányai az írott
kultúra jellemzôit járják körül,
kimutatva, hogy az írás „új
grammatikát, új logikát, új szemantikát – a megismerés új világképét hozza létre.”
A Könyv, számítógép, „másodlagos szóbeliség” c. fejezetbôl hadd
idézzek egy gondolatot, amely
számunkra, akik a könyvkultúrát „szolgáljuk” és mûveljük,
ugyanakkor már fôleg számítógéppel dolgozunk: az új médium megerôsíti a régit.
Szóbeliség és írásbeliség. A kommunkikációs technológiák története
Homérosztól Heideggerig. Áron
Kiadó, 1998
296 old. 990 Ft
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FEJEZETEK A MAGYAR KÖNYVSZAKMA TÖRTÉNETÉBÔL

Szakképzés
1945–1948
■ Az ifjú könyvesek szakmai képzését, azaz a
mûvelt, jól tájékozott ifjú
szakember-gárda megteremtését és ismereteik állandó
gyarapítását az 1945-ben
immár csaknem hét évtizede mûködô fônökegyesület mindig is elsôrendû feladatának tartotta. Igaz viszont, hogy e törekvésükben a szakma vezetôi meglehetôsen magukra voltak
hagyva.
1945-ben mintha ez is pozitívan változott volna. Már
ez év nyarán egyetemi körökbôl jött az értesülés,
hogy a budapesti Tudományegyetem Sajtótudományi
Intézetet
szervez,
amelynek keretében külön szakosztály foglalkozik
majd a könyvkiadók és -kereskedôk képzésével. Az értesülés azzal egészült ki,
hogy az egyetemi elôadók
sorában ott lesznek a
könyvszakma legtapasztaltabb vezetôi is.
E szép tervek megvalósítását minden bizonnyal az
infláció sodorta el. A stabilizációt követôen a könyvszakma néhány vezetôje
már törte a fejét valamilyen
korszerû megoldáson, amikor a Magyar Könyvtárosok
és Levéltárosok Egyesületének könyvtárosi szakosztálya a Széchényi Könyvtárba
megbeszélésre hívta az
egyesület vezetôit. A megbeszélésen az egyesület képviseletében Stemmer Ödön
antikvárius (a könyves szakmai-oktatás lelkes apostola)

és Bak János fôtitkár vett
részt. Miután Tolnai Gábor
a Széchényi Könyvtár
fôigazgatója tájékoztatta a
résztvevôket a könyvtárosok
szakképzésére vonatkozó
terveikrôl, közölte: megvan
a lehetôsége, hogy a könyvtárosok és könyvárusok
szakképzését összekapcsolják.
A feladat megoldását a
NÉKOSZ kínálta, mely
máris megkezdte a könyvtárosok, továbbá a kiadói és
terjesztôi szakemberek képzését szolgáló Szabó Ervin
Kollégium szervezését. Kiválasztottak a Naphegyen egy
erre a célra alkalmas villát,
megkezdték a rendbehozását, az egyesület könyvkiadói választmánya pedig
arra való tekintettel, „hogy a
szakmának rendkívül nagy
szüksége van értékes szakemberekre”, a Szabó Ervin
Kollégium részére tízezer
forintot és ugyanilyen értékû könyvet szavazott meg.
A budapesti könyvkereskedô szakosztály sem akart
kimaradni: ôk egyhavi tagdíjuknak megfelelô összeget
ajánlottak fel erre a célra.
És amíg a Naphegyen folyt
a kollégiumi építkezés, elkészült a „beiskolázási terv”,
mely szerint a Kollégium
elsôként kéthetes tanfolyamokat irányzott elô parasztfiatalok számára, ezt szeptembertôl mintegy 40–50
résztvevôvel tíz hónapos,
bentlakásos tanfolyam követte volna, kiegészítve esti
továbbképzô tanfolyammal.

Talán jelezni is felesleges:
mindezekbôl semmi nem
valósult meg.
De ahhoz, hogy az évtizedek óta a gyakorlatban bevált kiadói tájékoztatókat
megrendezzék, nem volt
szükség népi kollégiumra.
1945/46-ban a Magyar
Magánalkalmazottak grafikai szakosztálya keretében
került sor ilyen tájékoztatókra, 1947 tavaszán (a
könyvnapok elôtt) pedig az
egyesület Magyar utcai székházában tizennyolc alkalommal huszonhét kiadó
igazgatói, lektorai, továbbá
írók-költôk
találkoztak
hétrôl-hétre (sôt gyakran hetenként kétszer) a könyvkereskedôkkel, ahogyan ezt
Szenes Lajos (a Munkáskönyvbolt
vezetôje,
a
könyvszakma
nesztora)
megfogalmazta: „a jobb
sorsra érdemes magyar könyv
és az ismerôs-ismeretlen magyar olvasó érdekében”.
1948 tavaszán az Új Idôk
Irodalmi Intézet (Singer és
Wolfner) üzemi bizottsága
volt a szakmai elôadások
gazdája. Az elôadások színhelye ez alkalommal az Új
Idôk központjának (VI.,
Andrássy út 16.) II. emeleti
tanácsterme, a terem falán a
felirat: A felemelkedés útja a
szaktudás.
Az elsô elôadás keretében
(Az író szerepe a népi demokráciában) négy író mutatkozott be, mint az írók négy
„típusa”: Karinthy Ferenc a
kezdô író, Török Sándor a
polgári író, Illés Béla a politizáló író és Zsigray Júlia a szórakoztató író.
A második elôadás címe:
A könyv megválasztása. Elôadók: Vas István, a Révai
Kiadó lektora és Benedek
Marcell, a Új Idôk irodalmi
igazgatója.
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A harmadik téma: A könyv
elôállítása. Elôadók: Róna
Emy
grafikus,
Bródy
László, a Hungária vezérigazgatója, a grafikai fônökegyesület elnöke és Viola
Ferenc, a könyvkötôk ipartesületének elnöke.
A könyv terjesztése témának öt elôadója volt: Káldor Márton, a Renaissance
Kiadó igazgatója, Szenes
Lajos könyvesbolt vezetô,
Kômûves Imre antikvárius,
Falus Imre és Vermes
Magda, az Új Idôk vezetô
munkatársai.
Az elôadás-sorozat tervezett ötödik programja (A
könyvkiadó szempontjai és
jövôje), amelyet április 15-re
tûztek ki, elmaradt. A nagynyomdákat (s vele a nagykiadókat) már három hete államosították: ugyan milyen
jövôt tudott volna felvázolni kollégái számára Máté
Károly (Egyetemi Nyomda), Seress Géza (Szikra Kiadó) és Cserépfalvi Imre
(magánkiadó).
A kultuszminisztériumban a könyvszakma ügyei
Kardos László miniszteri
tanácsoshoz (irodalomtörténész, kritikus, mûfordító)
tartoztak. Az elôadás-sorozatot ô zárta be. Két mondat e záróbeszédbôl: „A
jövô fejlôdése minden tôkés
vállalkozás sorsát meghatározza, de felesleges fenyegetôbb
képet festeni errôl, mint a valóság. Én nem féltem a szocializmustól a könyvkiadást, de
önöket sem, akiknek nagy része mint kereskedô, vállalkozó, üzletember foglalkozik
és gonddal törôdik a könyvekkel, mert tapasztalatom, hogy
csak anyagi érdekbôl semmit
sem lehet csinálni, legkevésbé
könyvet...”
Varga-Neubauer Sándor

KÖNYVIPAR

Fontolva
haladnak

Beszélgetés Lelkes Lajossal,
a Mezôgazda Kiadó vezetôjével
■ A fenti, reformkori kifejezés
járt folyton-folyvást a fejemben,
amikor Lelkes Lajossal, a
Mezôgazda Kiadó Kft. ügyvezetô igazgatójával beszélgettem.
A Mátyásföldre „kitelepült” szerkesztôség könnyûszerkezetes
épületét már messzirôl fel lehet
ismerni, hiszen az ablakokban
virágok pompáznak. Az épületbe
lépve valamilyen megmagyarázhatatlan otthonosság-érzetem támadt. Ez a benyomás csak fokozódott, amikor Lelkes Lajossal
beszélgetni kezdtem...
– Ön a néptánc- és táncházmozgalom egyik meghatározó egyénisége, ismert
koreográfus,
a
népi
kultúra ismerôje, agrármérnök,
könyvszerkesztô, 1992-tôl, a
Mezôgazdasági Kiadó „felbomlásától” a Mezôgazda Kiadó és Kereskedô Kft. vezetôje. A vezetése alatt
álló kiadói mûhely kiadványai hûen
tükrözik az Ön szellemi elkötelezettségét, hiszen az évi 50-60 újonnan
megjelenô agrárkiadvány és a kb. 40
utánnyomott kötet között megtalálhatók a néprajzi kiadványok is. Milyen ezeknek a kiadványoknak a keresettsége?
– Egy agrárkiadónak a növényés állattenyésztési, állategészségügyi, élelmiszeripari, erdészeti,
vadászati szakkönyveken kívül a
agrártörténettel, a környezetvédelemmel, a hagyományôrzéssel
kapcsolatos könyvek megjelentetése is a profiljába tartozik. Kiadványaink egy részét az agrártörténettel, a népi kultúrával, hagyományôrzéssel foglalkozók, vagy
ezek iránt a témák iránt érdeklôdôk keresik, ám ez a kör jól
behatárolható és nem jelent hatalmas példányszámokat.
Ma már a könyvpiac 40 százalékát „lefedik” a szakkönyvek.
Ezért is határoztuk el hat éve,
hogy a szakkönyvkiadással foglalkozó szakemberek számára, a
Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztôk Egyesületén belül, létrehoz-

zuk a szakkönyvkiadói „tagozatot”. Ezt a szakmai szervezôdést a
szükség hívta életre, hiszen a
nagy könyvünnepeken, könyvszakmai találkozókon általában
mindig az irodalomról, a szépirodalmi kiadók gondjairól esik szó,
holott a szakkönyvek külön ága a
könyvkiadásnak és hihetetlenül
megnôtt irántuk az érdeklôdés. A
szakkönyvkiadás – például a
mezôgazdasági kiadványok esetében – gyakran egybeesik a
felsôoktatási tankönyvpiaci igényekkel is. Egy ilyen kis ország,
mint a mienk, nem tudna eltartani – például az agrárkönyvek tekintetében – külön tudományos,
külön felsôoktatási tankönyvek
kiadásával és külön szakkönyvek
kiadásával foglalkozó szellemi
mûhelyeket. A Mezôgazda Kiadó gondozásában megjelenô
munkák egy része – akárcsak más
szakkönyvkiadók – egyszerre
„szolgálja ki” a felsôoktatási tankönyvpiacot, elôsegíti a tudományos gondolatcserét, és ad ki a
mezôgazdaságban dolgozó kvalifikált szakemberek, a mezôgazdasági vállalkozók számára nélkülözhetetlen kiadványokat... Ezért
is kezdeményeztük annak idején,
hogy évente egy alkalommal –
novemberben – rendezzük meg a
Mûegyetemen, a Felsôoktatási
könyvek kiállítását és vásárát.
Minden februárban az érdeklôdô
szakma számára megszervezzük a
Mezôgazdasági Könyvhónapot,
amelyen találkoztatjuk az agrárszakma, és -könyvkiadás különféle képviselôit.
– Az utóbbi években egyre több
szakmában – így az agrárszférában
is – a „talponmaradás” feltételévé lett
a naprakészség, az önképzés... A
szakkönyvek iránti megnövekedett
keresletnek ellentmondani látszik,
hogy a szakkönyveket kiadni nem a
legnyereségesebb vállalkozás, hiszen
meglehetôsen gondos és hosszadalmas
elôkészület után, meglehetôsen nagy

szellemi befektetéssel – szerzô, lektor,
szerkesztô, tervezôszerkesztô aprólékos munkája nyomán – lehet csak új
mûvel, vagy egy már megjelent szakkönyv újrakiadásával piacra lépni.
Kiadnak-e olyan mûveket, amelyek
„eltartják” a igényes, ám nehezen
megfizethetô árú könyveiket?
– Számos kiadó fedezi a biztos
piaci sikert ígérô, drága kiadványokkal a fontos, ám költséges
kiadványok megjelentetését, ám
a mi kiadónk nem ad ki könyvet
ilyen megfontolásból, holott például nagy divatja van a kertészeti
albumoknak, amelyek ugyan
gyönyörûek, ám semmilyen gyakorlati, szakmai hasznát nem veszik a benne foglaltaknak a vásárlók, hiszen a mi éghajlati, talajviszonyaink mellett, az albumban
látható kerteket nem lehet „leutánozni”. E témában is közelebb
állnak hozzánk a „valódi” szakkönyvek, az olyanok, amelyek a
kertépítéshez, telepítéséhez, gondozásához használható tanácsokat adnak. Bár hajdanán, agrármérnökként foglalkoztam a
gyógyfüvekkel, a természet patikájával, és ma már köztudott,
hogy a népi konyha és a reformtáplálkozás egy tôröl fakad, nem
érzem feladatunknak az ilyen témájú könyvek kiadását, akkor
sem, ha vélhetôleg sokat hoznának a „konyhára”. Ezzel szemben a Jelenlévô múlt címû sorozatunkban megjelentettük a Népi
konyha címû kötetet, amely a dunántúli tájak ételeit mutatja be.
A könyv nem divatos szakácskönyvek stílusában íródott
ugyan, de a reformtáplálkozás
hívei is, a népi hagyományok
iránti érdeklôdôk is haszonnal
fogathatják...
– Mostanában, az Európai Uniós
csatlakozás reményében, különösen
sok szó esik a mezôgazdaságról. Ez
– feltehetôleg – megnöveli az Önök
kiadói felelôsségét is, hiszen egyáltalán nem mindegy, hogy a szakemberek tájékozottak lesznek-e az elkövetkezô három évben a „haladási”
iránnyal, azokkal a tendenciákkal,
amelyek következménye a magyar
mezôgazdaság zökkenômentes felzárkózása lehet...
– Szoros kapcsolatot tartunk az
agráregyetemek oktatóival, a magyar mezôgazdaság jeles elméleti
és gyakorlati szakembereivel. Az
uniós csatlakozás reményében
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várhatóan egyre nagyobb lesz a
kereslet a családi gazdaságokkal,
a farmgazdálkodással, a csatlakozási elvárásokkal, minôségi kritériumokkal kapcsolatos szakkönyvek iránt. S persze nemcsak a
globális, az egész országot érintô
kérdésekben kell tájékozottnak
lenniük a szakíróknak, a szakkönyveket kiadó szellemi mûhelyeknek... Agrárkiadóként „rajta
kell tartanunk” a szemünket az
élelmiszerpiacon, az állattenyésztés gondjain... Manapság
például egyre keresettebbek a világon a kecsketejbôl készült élelmiszerek. Nemsokára megjelenik
a könyvpiacon a kecsketenyésztéssel kapcsolatos szakkönyvünk... Vállalkozó gazda sorozatunkat a családi gazdálkodóknak
szánjuk, míg például a manapság
világszerte divatos lovaglás, lótartás alapismereteit Lovasakadémia sorozatunk köteteibôl ismerhetik meg a tenyésztôk, az állatorvosok, állatorvos-jelöltek, hobbilovasok. E sorozatunk egyikmásik kötetét a Testnevelési
Egyetemen is használják, tankönyvként.
A Mezôgazda Kiadó kiadványai
egységes szakmai koncepcióhoz
igazodnak. Ez a tudatosság a kötetek küllemén is felfedezhetô.
Ahogy látom, a kiadó arculatának megteremtését sem bízták a
véletlenre. A mezôgazdasági
könyvek évenként visszatérô ôszi
ünnepét stílusosan Könyvszüretnek nevezik, a teljes mezôgazdasági szakkönyvtermést a Könyvistállóban, a XVI. kerületi Koronafürt u. 44-ben kereshetik az érdeklôdôk.
Manapság még kevés kiadó törekszik arra, hogy összhangot teremtsen a szellemi profilja, épülete, belsô terei, berendezése –
mûanyagból, farostból készült
bútort, könyvespolcot még véletlenül sem sikerült felfedeznem
az épületben –, s a gondozásában megjelenô mûvek külsô
megjelenése, valamint a szellemi
mûhely bábáskodásával születô
rendezvények között. Lelkes Lajos szájából egyáltalán nem
hangzanak furcsán a kiadói erkölcs, a szakmai megbízhatóság
és egyéb, manapság egyáltalán
nem divatos fogalmak...
A beszélgetôtárs
T. Puskás Ildikó volt

TUDÓSÍTÓINKTÓL
Nyomdában a Bécs–Budapest 2000 album. A Well Press Kiadó kétnyelvû, két várost bemutató albuma november 15-e után
jelenik meg Bécsben és Budapesten. A könyv a két város, illetve
a két nemzet történelmi és kulturális tradícióira, hasonlóságára
és különbözôségeire hívja fel a figyelmet, a hétköznapi élet bemutatásával: gasztronómiai szokások, kávéházi kultúra, a mindennapok életképei, az éjszakai élet különbözô szintjei, a zene
világa, építômûvészet, politikai élet, emberi kapcsolatok, érzések
lesznek a tárgyai képben és szóban a kötetnek. Bécset Hernádi
Gyula író és Szebeni András fotómûvész, Budapestet Gerhard
Tötschinger író, rendezô és János Kalmár, magyar származású,
Bécsben élô fotómûvész mutatja be a kötetben.
Zsilka János hagyatékát a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, a Magyar Tudományos Akadémia és az MTA
Könyvtára anyagi összefogásával az Akadémiai Könyvtár számára sikerült megvásárolni. Hámori József miniszter október 10én adta át ünnepélyesen a magyar tudósközösség számára a hagyatékot, amely Zsilka János könyvgyûjtô szenvedélyének köszönhetôen nyolc ôsnyomtatványt és harmincnyolc 16. századi
antikvát tartalmaz. A könyvek teljes mértékben az MTA Könyvtára gyûjtôkörébe tartoznak, restaurálva, jó állapotban vannak.
Néhány közülük nincs meg egyik magyar közgyûjteményben
sem. Az ünnepélyes aktus után a sajtó képviselôinek bemutatták
A magyar könyvtárak egy ezredév tükrében címû multimédia CDROM-ot, amely reprezentatív, látványos összefoglalója a magyar
könyvtárak ezredéves történetének. A lemez létrejöttének kezdeményezôje és támogatója a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma volt. A magyar, angol és német nyelven készülô lemez
célja, hogy bemutassa a hazai könyvtáraknak a mûvelôdéstörténetben játszott szerepét, mai helyzetét, fejlesztési terveit. A lemez különlegessége, hogy egyetlen egérkattintással be lehet
lépni az on-line elérhetô könyvtári adatbázisokba, az internetre
közvetlen kilépést biztosító CD-ROM-nak köszönhetôen a felhasználó folyamatosan naprakész információkhoz juthat.

szakmával, mert a fényképészeti divatokat és a technikai fejlôdés
szabta határokat minden cenzúránál erôsebb korlátozásnak érezte.
A fotóapparát azonban nem vonult végleg nyugdíjba, magával
vitte vidékre, külföldre, dolgozószobába és barátokkal való találkozásokra. A szûkszavúságával ható lírai öszekötôszövegek a fekete-fehér fotók között az írót dícsérik, a fényképek pedig a szociológust
(Meztelen kisfiú a parasztudvaron, Szilvát fôzô asszony), kortásak
(Weöres Sándor, Pilinszky János, Kerényi Grácia) arcképei az irodalomtörténész archiváló attitüdjét mutatják. Ahogy közeledünk a
mához, úgy kerülnek mindinkább elôtérbe a természet kincsei.
(„Egyszer azt álmodtam, hogy fûrészesek jönnek és nem tudom
ôket megállítani” – vallja egy évszázados tölgyfa fotója mellett, a
vadkörtefát pedig megmutatja az év minden szakában.)
Vallomás ez az album múltról, jelenrôl s talán a jövôrôl is, széprôl és rútról, a világot a maga valóságában elfogadó mûvész tolmácsolásában, aki az elillanó pillanatot, érzéseket nemcsak betûkkel,
de fotói révén is képes velünk marasztani.
emzsés

Nádas Péter fekete-fehér arcokról, tájakról
Az író, aki fotósnak készült

Az Írók Boltja októberi programjai
Noran Napok (október 26-27.)
Betyár volt-e Cigány Jóska? – Sáfár Sándor
cigány mesegyûjtése
Vendégeink: Szombath Árpád, a könyv illusztrátora és Jónás Tamás, a kötet szerkesztôje
A kötetet bemutatja: Rézmûves Melinda néprajz
kutató
27., szerda:
A Magyarországon írták c. angol nyelvû sorozat
új köteteinek bemutatója
Kosztolányi Dezsô, Krúdy Gyula, Mándy Iván
novellái
Vendégeink: John Bátky, Peter Doherty, Molnár
Eszter és Vajda Miklós
28., csütörtök: A Jelenkor Kiadó és folyóirat nyitott szerkesztôségi délutánja

26., kedd:

A programok délután 4 órakor kezdôdnek.
Szeretettel várjuk az Írók Boltja teázójában!
(VI., Andrássy út 45.)

Szokványos hírnévsztori. A jeles tanulókból, az eminensekbôl a
legritkább esetben válnak mûvészek, híres emberek. Nádas Péter,
akirôl a Magyarországot ez idén díszvendéggé fogadó Frankfurti
Könyvvásár jóvoltából derült ki, hogy a Németországban ismert,
hazánkfia-tollforgatók közül a három legnépszerûbb közé tartozik, új oldaláról mutatkozott be szeptemberben a Mai Manó
Házban. A Nagymezô utcában, az évtizedekig az Autóklubnak
otthont adó, most régi feladatát visszakapott épületben kialakított fotómûvészeti galériában egy füst alatt tartottak kiállításmegnyitót és könyvbemutatót. Nádas Péter Valamennyi fény
címû, a Magvetô Könyvkiadó gondozásában megjelent kötetét
nyújtották át képletesen a nagyközönségnek, valamint a könyv
részleteibôl rendeztek tárlatot.
A családi kupaktanács döntött úgy hajdanán, hogy ha a fiuk nem
mutat hajlandóságot a tanulásra, legyen belôle fényképész. Az elgondolás komolyságát bizonyítandó az egyik nagybácsi a gimnazista korú Péternek tüköraknás fotóapparátot ajándékozott. A gyerek pedig, követve a mérnök nagybácsi használati útmutatásait, lesétált a leányfalui Duna-partra fotózni. Az összeférhetetlenség alkotó és fényhatás között a mûteremben alkalmazott, minden arcot
„elmosó” s a retusálással szépítô-egyenábrázatokká alakító megvilágítás kötelezô alkalmazása idején lett nyilvánvalóvá. Nádas Péter az
íróvá válás csábítása mellett azért hagyott fel a számára kiszemelt
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Aforizmák az új színházért
A Moszkvai Mûvész Színház munkáját vezetô elvek, amint azokat
Sztanyiszlavszkij és Nyemirovics-Dancsenko megfogalmazta legendássá vált történelmi beszélgetése alkalmával, 1897 júniusában
* Nincsenek kis szerepek, csak kis színészek.
* Ma Hamlet, holnap egy statiszta, de még akkor is, ha csak
egy statiszta, a színésznek mûvésznek kell lenni.
* A drámaíró, a színész, a jelmeztervezô, az öltöztetô és a színpadi személyzet mind egy célt szolgálnak, azazhogy kifejezzék a drámaíró fô gondolatát, amiért a darabot írta.
* A színház a ruhatárban kezdôdik.
* A színház kreatív életének megsértése bûn.
* A késés a színházban, a lustaság, az önfejûség, a hisztéria, a
szerepek ignorálása, ugyanannak a dolognak kétszeri elismétlése mind egyenlôen ártalmas és káros.
Idézi Martin Esslin A modern színházban, 1997

EMBER ÉS GONDOLAT

Bíró Yvette-tel
beszélget

Nádor Tamás
Nem csupán értelmezôje, elemzôje, tudós professzora a
hetedik mûvészetnek, de sajátos gourmet-ja is a filmnek.
Pedig természetétôl idegen az elragadtatás, szemléletét
ironikus tárgyiasság és összefüggéskeresô távlattartás
járja át. De azért nem vesztette el készségét az elemi ízlelésre, az elsô látás örömére. Önfeledt nézô és kritikus
boncnok tehát egy személyben. Profán vizsgálója annak,
ami több is, kevesebb is önmagánál, s óhatatlan részese
századunk gyors égésû, mégis maradandó csodájának:
filmmûvészetnek, -mágiának.
– Hajdan, amikor a hetedik mûvészet
még védelemre, mûvészet voltának
igazolására szorult, lett légyen az civil,
vagy bezupált szakember: mindenki
tele volt a film határtalan lehetôségeit
illetô illúziókkal. Napjainkra mirôl
bizonyosodott be, hogy kikerülhetetlen
mûvészettörténeti tény, és mi találtatott könnyûnek a film históriájában?
– Közhely: a film gyorsított
fejlôdéssel
nagykorúsodott.
Száz év alatt átesett mindazon,
megcsinálta mindazt, amit a hagyományos mûvészetek évezredek alatt. És ebben a rohanásban elég hamar beérett, sôt: hamarosan óriási dolgokat tudott
létrehozni. Remekmûvek sokasága született abban az idôszakban, amelynek már személyes
tanúja lehettem. A filmmûvészet második világháború utáni
diadalmaskodására gondolok. S
bár természetesen nem évültek
el a hagyományos értékek, akkorra a film kivételes helyzetbe
került. A vizuális ábrázolás, a
mozgóképkultúra sok mindent
meghatározó jelentôséget nyert
életünkben. Más mûvészeti
ágak, s a tudomány legkülönbözôbb ágazatai találkoztak a filmmel.
S
amikor
mindez
összesûrûsödött, létrejött a film
aranykorszaka. Antonioni, Bergman, Chabrol, Chytilova, Fellini, Ferreri, Forman, Godard,
Huszárik, Jancsó, Kazan, Makavejev, Pasolini, Polanski, Resnais, Tarkovszkij, Truffaut, Vajda,
Visconti, Wajda, Widerberg,
Zanussi és mások neve fémjelzi
azt az identitást, amelyet próbáltam meghatározni.

– Századunk akár a film évszázadának is nevezhetô (kivált, ha az
összes mûfajra, megnyilatkozási
módra gondolunk). Gyors emelkedések és zuhanások után, túl néhány
halálon és újjászületésen, mi várható? A film konszolidálódik? Szépen beilleszkedik a többi, nagymúltú
mûvészet közé?
– Túl drámai, túl romantikus a
fogalmazás, én nem hiszek az
effélékben. A gyorsított ütemû
fejlôdés során valóban voltak
diadalmas idôszakok és úgynevezett válságok, de hát, így mûködik a világ. S hogy a filmet
hányszor fogják még dicsôíteni,
és hányszor temetni, nem tudom, de ezt megjósolni nem is
feladatom. Ami bizonyosra vehetô: a mozgóképi ábrázolásnak nincsenek határai és még
óriási lehetôségek állnak elôtte.
Noha persze technikája, formája: a hagyományos felvevôgéppel rögzített, vászonra vetített film már jórészt a múlté.
De engem épp az érdekel, hogy
hol vannak azok a határok és átjárók, amelyek révén a film
érintkezik és „átmegy” a hagyományos mûvészetekbe. És viszont: miképpen módosítják
ezek a filmet. Aki századunk
mûvészetét ismeri, tapasztalhatja: a többi mûvészet között
is állandósult ez a „cserebere” .
(Ahogyan az egyes mûvészetekben is elmosódnak a belsô határok, s sincsenek már tiszta mûfajok.) Tehát nem hiszek a film
halálában, és számomra a válság
szó is üresen cseng. Valójában a
film szerepe, funkciója változik.

Olyan értelemben is, hogy az
elitmûvészet, a magasmûvészet
sem különül úgy el a tömegmûvészettôl, mint valamikor. S a
filmben is vannak már átjárható, „légiesített” határok.
– Új meg új kiadása jelenik meg A
hetedik mûvészetnek, az Egy akt felöltöztetésének, a Profán mitológiának, a Rendetlenség rendjének. Talán azért ekkora az érdeklôdés, mert
az információs évezredelôben is vágyakozunk a vizuális kultúra képzeletserkentésére, meséjére, mítoszára,
mágiájára?
– Szeretek abban hinni, hogy
ez a kifejezôeszköz születésétôl
lehetôséget adott a korábbiaktól
eltérô gondolkodásra, képi ábrázolásra. Ebbôl következôen módosította képzelôerônket. S
megteremtette a maga mítoszvilágát, mágiáját. Könyveim, cikkeim túlnyomó részét épp ennek reményében és tudatában írtam. Bizonyára legutolsó kötetembôl is kitetszik: szeretem a
paradoxonokat. Talán fôként
azért, mert alkalmat adnak arra,
hogy túllépjünk az egysíkú megfogalmazásokon. S a filmek világa, hál’istennek, tele van –
ésszerû – paradoxonokkal. Írtam
egy kis könyvet Siessünk lassan
címmel. Ebben voltaképp azt
vizsgálom – persze a filmmûvészet révén – az ellentétek mennyire komplementerek, mennyire egészítik ki egymást. S
hogy az alkotás lehetôségei
szemszögébôl mennyire nélkülözhetetlen az a feszültségi tér,
amely e végletek között keletkezik. Lágelmék persze nem minden pillanatban születnek, de
szerencsés esetben a feszültségek
kisülnek: jókor ütköznek,
összegzôdnek. S egy-egy zseni
révén létrejön a remekmû.
– A film professzoraként élete jókora részét bizonyára sötét nézôtereken, valamiféle mozgó világosság felé
tekintve töltötte el. Végül is mit látott
azon a „vásznon”? S nem volt-e hiányérzete örökös nézôként, nem érezte-e, hogy bele kell szólnia, be kell lépnie abba, ami odafenn pereg?
– A kérdés szíven ütött, hiszen a
magamféle valóban gyakran töpreng azon, ér-e annyit a „-ról, -rôl,
mint a -ból, -bôl”. Szeretném
hinni, hogy az értelmezés ugyanúgy gondolkodás, továbbgondolás, mint az alkotás, mint az, ha
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valami elmesélünk. Jómagam
többnyire csakugyan nem mesélek, hanem a meséléssel foglalkozom. De hogy ez másodlagos dolog-e, nem tudom. Ahogyan azt
sem, hol a határ a kettô között.
Egyébként nem csupán tanára
voltam és vagyok a forgatókönyvírásnak, hanem magam is írtam és
írok filmszcenáriókat. Most éppen egy Saramago-regény megfilmesítésén dolgozom. Vagyis e
könyv meséjét sajátos filmrendben-szerkezetben értelmezem a
magam számára. Amit az író másképp fogalmazott meg, azt formálom az elképzelésem szerinti látvánnyá, „láthatósággá”.
– S milyen ez a sajátos filmrend,
elképzelt látvány, „láthatóság” ?
– Említettem: voltaképp az érdekel, mennyire módosul a film,
miképpen mozdul ki abból a
klasszikus formából, amelyben
eddigi évtizedei során általában
megjelent. Készülô tanulmánykötetem címe: Nem tiltott határátlépések, az alcíme: Képkalandozások kora. Tehát azt tanulmányozom, elemzem, hogy akár a video, akár az installáció, akár a
fotó, akár a performance stb. miképpen hatott a filmre, révükön
milyen kirándulásokra, kalandozásokra, feltöltôdésekre nyílt lehetôség. Vagy éppen fordítva:
más mûvészetek milyen inváziót
indítottak, miképpen próbálkoznak a film bekebelezésével. Szerencsére már nincsenek mûvészeti, mûfaji sorompók, tilalmak,
mindenki szabadon portyázhat.
Tanárként és gyakorló filmesként
magam is az értelmezés nyitottságára törekszem. És pluralitásra, az
eszközök sokelemûsége és az értelmezés sokrétûsége tekintetében egyaránt. Hadd fûzzem
hozzá: sok iróniával, mert gyûlölöm a melodrámát, s az érzelgôs
önsajnálatot, amely még az egykori nagy mûvészeket is sajnálatraméltóan fáradt megnyilatkozásokra készteti.
Bíró Yvette–Marie-Genevieve Ripeau: Egy akt felöltöztetése,
Osiris Kiadó, 1996
218 oldal, ára: 880 Ft
Bíró Yvette: A hetedik mûvészet,
Osiris Kiadó, 1998
427 oldal, ára: 1120 Ft
Bíró Yvette: Profán mitológia, Osiris Kiadó, 1999
221 oldal, ára: 1180 Ft

AZT ÍRJA AZ ÚJSÁG

Ha túl nagy a könyv,
tedd be
egy szatyorba !
A szigetországi Phaidon kiadó
a XX. század képes keresztmetszetét jelenteti meg szeptemberben Century címmel. A
könyv szerkesztôje, Bruce Bernard, nem kis munkára vállalkozott, amikor hozzálátott ennek a szó szoros értelmében
hatalmas könyv kiadásának a
koordinálásához, hiszen nem
mindennapi az 1120 oldal és
közel 10 centiméter gerincvas-

tagság. A méret miatt elôször a
készítéskor jelentkeztek kisebb
problémák. A kiadó marketingigazgatója, Truda Spruy 60
nyomdát keresett fel, de egyikük sem vállalta a vaskosnak
ígérkezô könyv elkészítését.
Végül
a
nyomtatásra
Hongkongban, a fûzésre pedig
Kínában találtak megfelelô vállalkozót, ami szerencsésnek
mondható, hiszen a kiadó így

jelentôs összeget takaríthatott
meg. De problémák azért itt is
adódtak, kiderült, hogy a
könyvben vannak olyan képek
is, amelyek érzékenyen érinthetik a kínaiakat, köztük a Tiananmen téri vérengzésrôl is (a
hivatalos kínai verzió szerint
senki sem halt meg!). Végül
mind a nyomdászok, mind a
kötôk „áldásukat adták” a Century elkészítéséhez, a kiadó
képviselôi hozzáláthattak a
nagyszabású könyv elôkészítéséhez. Volt olyan idôszaka a
munkának, amikor 125 munkás
dolgozott
egyszerre
Hongkongban és Szingapúrban, a kiadványt három
mûszakban szinte megállás
nélkül készítették, mindössze-

C

A titok itt nem a részletekben
van: az egész zseniális!
Ádám, a gyógyíthatatlan idealista mindig belelkesül valamiért, aminek botorságát Lucifer öt perc alatt ragyogó logikával és frappáns replikákkal
bebizonyítja, de Ádám nem
hisz a destruktív bölcsességnek, és fejjel megy a falnak.
„Égszakadás, földinulás, a fejemen egy koppanás – átszaladunk egy más korba, szaladj te
is pajtás!” Karinthynál semmi
sem véletlen, az sem, hogy a
fölvonásokat ugyanaz a sztereotípia köti össze. Mert nem

mikus méretû. Nem arról szól,
hogy az ember eladja-e a lelkét
az ördögnek vagy se. Az a kérdés, hogy „mi végre az egész teremtés? Dicsôségedre írtál-e
költeményt? (kérdezi Lucifer az
Úrtól.) Belehelyezed egy rossz
gépezetbe, és meg nem unod
véges-végtelen, hogy az a nóta
mindig így megyen? Méltó-e ily
játék egy aggastányhoz, melyen
csak gyermekszív hevülhet?
Hol sárba gyúrt kis szikra mímeli urát de torzalak csak, képe
nem – végzet, szabadság
egymást üldüzi, s hiányzik az
összhangzó értelem?!”

supán a fôvárosban öt
társulat is készül a Tragédia bemutatására, de
nem az elôadásokról akarok
szólni, hanem kamaszkorom
egyik meghatározó élményérôl: Madáchról.
A Tragédiát szeretik összemérni Goethe Faustjával,
szerintem hamvába holt kísérlet, és még ostoba is. Az
irodalom csúcsteljesítményei
nem hegycsúcsok, magasságuk nem mérhetô, egy mérce
van: ez enyém, a befogadóé,
a kommunikációs aktusban
részt vevô megfigyelôé. Tudom,
hogy szentségtörés, de számomra a Faust sose nôtt föl a
Tragédiáig.
Pedig a Tragédia (ahogy Karinthy is írja), szinte minden
részletében rossz, suta. A
nyelvezete meg-megbicsaklik,
a dialógusai sokszor mondhatatlanok, a verselése primitív
és hibás – Arany János hiába
fésülte át, alapvetô dilettantizmusán nem tudott segíteni
(talán nem is akart, fölismerte,
hogy ez adja némely mondat
báját, és a csikorgó verselés a
verejtékes erôfeszítést is fölmutatja, azt a gigászi vállalkozást, amit ez a mû jelent).
Színjátéknak elôadhatatlan,
minden eddigi színpadi kísérlet kudarcot vallott, bölcseleti
költeménynek pedig hosszú,
tautológikus és unalmas.

Kertész Ákos

Égszakadás, földindulás
mondanak újat. Mivel elôre
tudható, a történet hová fut
ki, ezek a színek illusztrációk,
egy történelmi képeskönyv illusztrációi a serdültebb ifjúság
számára.
Három színnek van önmagában is belsô, drámai húzása: az
elsô színnek, a másodiknak
(kiûzetés a Paradicsomból), és
az utolsónak, melyben Madách
tételesen le akarja vonni a tanulságot. És persze nem tudja.
A Tragédia univerzális, koz-

Az Úr természetesen nem tud
felelni. „Csak hódolat illet, nem
bírálat!” – ez nem válasz. Ez egy
földi tirannus válasza, nem az Istené. És miután Lucifer bemutatja Ádámnak a sanszait, és
Ádám végre fölnôtt módra dönt:
legyen vége a komédiának, leugrom a szirtrôl, és nem lesz emberiség, akkor Éva bejelenti: „anyának érzem,, ó, Ádám magam”
Úristen, mint egy rossz szappanoperában: ez az az örök nôi bejelentés, ami minden értelmes
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sen 10 000 munkaórát vett
igénybe a létrehozása. A következô akadály már a képes album elkészülte után jelentkezett, olyan nagyra sikerült,
hogy nehezen tudták elképzelni a kiadó vezetôi, hogy a
vásárlók majd elkapkodják a
boltokból a hatalmas könyvet.
A megoldás egy hordtáskában
testesült meg, a több kilós
könyvet egy igen ízléses, füllel
ellátott dobozban lehet hazavinni a boltokból. A meglepô
ötlet viszont a kiadó elônyére
is válhat, fôleg a reklámkampány során, amikor minden bizonnyal sokan felfigyelnek
majd a „táskás könyvre”.

férfiszándékot
keresztülhúz.
Nem véletlenül nevezi Karinthy
Az ember tragédiáját A férfi tragédiájának. Das ewig Weibliche
zieht uns hinan – mondja a mindentudó Goethe, de Madáchnál
az örök asszonyi nem vonz, nem
emel föl, hanem kemény és gyilkos. A természet vaksága szövetkezik az Úrral, hogy az Ember
kénytelen legyen végigjátszani
azt a gonosz tragédiát, amit a Teremtô kitalált számunkra, és
amit Lucifer riasztó realizmussal
elôre bemutat. A Paradicsomtól
a kihûlt Földig, ahol a bioszféra
is elpusztul.
És mit tud vigaszul mondani
az Úr? „A lét küzdelem, és az
élet célja e küzdés maga.” Köszönöm szépen. Ez nem igazán
frappíroz. Eddig azt hittem, a
küzdés célja a gyôzelem – de
így...? Hát ha ez neked nem
elég, mondja az Úr, akkor tudok én ennél bölcsebbet is:
„Mondottam ember: küzdj és
bízva bízzál!”
Hát ha valami tragédia, ez az!
Földoldás és katharzis nélkül.
És filozófia a javából. Csak éppen magyar. És más a terminológiája, nem a német agyaknak
való. Ez nem Kant, Hegel,
Nietzsche, Lukács nyelve. Madách a világ egyik legnagyobb
filozófusa (lenne, ha nem született volna magyarnak. Vagy
szlováknak. Mindegy. Magyarul írt, és ez végzetnek elég...)

pompor

OLVASÓSZEMÜVEG

A Déry-jéghegy
víz alatti része
Nem voltam még tizenhat
éves, amikor életemben egyetlenegyszer közvetlen közelrôl
láthattam Déry Tibort, sôt,
nemcsak láthattam, kis híján
fel is lökött. Ez még a Blaha
Lujza téri, az igazi Nemzeti
Színházban történt, 1955 novemberében, pár perccel
azelôtt, hogy a III. Richárd
premierjén fölment volna a
függöny. A nézôtér teli volt
hírességekkel, zajlott a protokolláris „nyüzsi”, ünneplôbe
öltözött emberek zsivajogtak
és nézelôdtek. Magam is
bambán bámészkodtam a
földszinti páholyoktól a színpad felé lejtô folyosó kellôs
közepén, s alighanem útban
lehettem, mert egy idôsebb,
ôszes, de zilált hajzatú férfi
(ki nem volt nekem akkoriban
„idôsebb”?) jókorát taszított
rajtam, miközben az egyik páholyból kihajoló ismerôséhez
rohant. Pukkancs kamaszként
rögtön vérig sértôdtem, de
anyám nyomban felvilágosított: „Mit gondolsz, ki volt
ez? A Déry!” S ettôl nemcsak
lecsillapodtam, de izgatott és
kíváncsi is lettem, mert Déry
a kedvenc prózaíróm volt, olvastam a Feleletet és szerettem,
(bevallom, ez ma sincs másképp), és idôsebb barátaim révén ismertem az Alvilági játékok, a Jókedv és buzgalom novelláit is, láttam filmen a Simon Menyhért születését, színpadon a Talpsimogatót. Jól
megnéztem hát azt az embert, aki ezeket írta, és a látvány nem volt mindennapi.
Déry nem viselt sötét öltönyt,
sem nyakkendôt, inge legfelsô

gombját viszont begombolta,
az arca erôsen borostás volt,
az ingén pedig látszott, hogy
másnapos. Ámultam, hogy
így mert eljönni ide, egy premierre...! Azt persze csak
mostani kutakodásaim jóvoltából tudom beazonosítani,
hogy mitôl lehetett olyan ideges-izgatott azon az estén: egy
héttel voltunk a híres ellenzéki memorandum nyilvánosságra hozatala elôtt, mely
ügyben Déry ismét mint
„fôkolompos” bélyegeztetett
meg, s talán az a valaki is, akihez bekönyökölt a földszinti
páholyba, hogy kapkodva
megbeszéljenek valamit, ebben az ügyben akart tárgyalni
vele. Mindegy is, ezt az emléket az idô szinte már el is temette, rejtett képét az hívta
elô memóriámból, hogy pár
héttel ezelôtt hozzájutottam
a Déry eddig ismeretlen (még
bibliográfiákban is alig föllelhetô) mûveit, tehát a Déry-életmû „víz alatti részét” módszeresen és alaposan föltáró
könyvsorozat legújabb kötetéhez, a hatodikhoz. Ebben
az 1920 és 1944 között írt kisebb és nagyobb (nem az író
szándékai ellenére) homályban maradt regények olvashatók, s a róluk kialakult összbenyomás épp olyan, mint az
emlék, amit elôhívtak: van
bennük szándékolt extravagancia, megvetés a konvenciókkal szemben, de valami
más is. Ha lettek volna (nem
voltak!) kétségeim az iránt,
hogy Déry nem egyszerûen
csak író volt, hanem mesterségének megszállottja, sôt,

olyan mûvész, akinek a mestersége a szenvedélye – ez a
mostani publikáció ezeket is
eloszlatta volna. A Déry Archívum köteteit sorra világra
segítô, gondozó, pótolhatatlan irodalom- és kortörténeti
forrásokká avató Botka Ferenc jóvoltából úgy érezhetjük magunkat, mintha Déryt
in flagranti érnénk, vagyis írás
közben nyitnánk rá az ajtót.
Botka tudniillik ezekbe a kötetekbe maradéktalanul átmenti az eredeti kézirat vagy
az elsô publikáció összes javítását. Rekonstruálja azt a folyamatot, melynek eredményeként a mû végsô formája
kialakult. Mondhatnám: azt a
szenvedést, vagy azt a gyönyörûséget, ahogy Déry kihúz
egy passzust, visszailleszti, töröl, átjavít, beszúr, egy-egy kifejezés megváltoztatásával feszesebbé teszi az epizódot,
sejtelmesebbé a hangulatot.
Ez elképesztôen izgalmas, de
elképesztô az a tény is, hogy
ismeretlen „regényekrôl” beszélhetünk, többes számban,
s már ezeken kívül is mi mindent hozott fel az elsüllyedt
írói birodalom víz alatti tartományából Botka! Nem csupán rajongó olvasó, precíz filológus, de kritikus és irodalomtörténész is, akinek érdemébôl átélhetôvé lett, hogy
Déry miért volt tudathasadásos, tragikus helyzetben 1945
elôtt: hiába tudta róla egy
szûk kör, hogy ô már megírta
a Befejezetlen mondatot is.
(Márai Egy polgár vallomása
címû regénye mellett századunk magyar prózájának legnagyobb alkotását), a világ
csak egy alig ismert, különbözô idôkben más és más okból anatémával sújtott, de
mûvei révén szinte nem is értékelhetô irodalmárt tartott
nyilván. Egzisztenciális kényszer is szülte Déry itt olvas-
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ható kisregényeit, de lám,
odakenni ezeket, hígan megírni Déry – úgy tûnik – alkatilag is képtelen volt. Itt is felbukkannak olyan epizódok,
figurák, motívumok, melyek
késôbb a meghatározóan
nagy mûvekben hasznosulnak. A nyomor és az örökös
vegzatura rongálhatta Déryt,
az embert, de Déryt, az írót
nem
tudta
eltorzítani.
Mindez társadalmi és irodalmi hátterével, személyes
kapcsolataival együtt gazdagon és lenyûgözôen tárul fel
elôttünk Botka Ferenc eléggé
nem méltányolható érdemébôl, aki ellentétben a mai
magyar filológia bevett szokásával, mindennek utána jár, s
ennélfogva mindent tud Déryrôl, ami egyáltalán tudható.
Kifejezetten büszke is vagyok
rá, hogy egy tévedésen rajta
tudtam kapni: az egyik elôzô,
Három asszony címû kötet
72. számú darabjának lábjegyzetében „Bányász I.” nem Ilonát, a színésznôt, hanem Imrét, a filmgyár akkori izgatóját
rejti. Tehát hat kötet ezernél
is több jegyzete között egy
akadt, ami nem stimmelt – ez
az arány minôsíti legjobban
Botka teljesítményét. Ezért
merem állítani, hogy Déry,
akinek életében épp az irodalom világával nem sok szerencséje volt, holtában mégis
szerencsésnek tudhatja magát,
és a szerencséjét úgy hívják:
Botka Ferenc.
Déry Tibor: Különös árverés
(Déry Archívum 6.)
Petôfi Irodalmi Múzeum,
Bp., 1999., 373 oldal,
1200 Ft

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 Háy János, olvasnáe Háy János mûveit?

– E kérdés megválaszolása számtalan megoldhatatlan problémát
vet föl, hisz mondhatni, vitába
szállunk itt a teremtéssel. Vajon, ha
nem én volnék Háy János, akkor ki
lennék? Magyar volnék vagy külföldi (idegen)? Ha magyar volnék,
tudnék-e olvasni? Ha tudnék olvasni, s éppenséggel szívesen olvasnék kortárs hazai irodalmat, volnae helyettem valaki Háy János, aki
Dzsigerdilen, meg Xanadu, efféle
fura címeken írna regényeket, meg
mindenféle istenekrôl verseket?
Jobb ezt a rendet – ha már ekként
lett teremtve – nem bolygatni. Persze ezzel nem akarom azt mondani, hogy nem ajánlanám az írásaimat a nemháyjánosoknak, éppen
ellenkezôleg. A mûalkotás mindig
megszólítás, ajánlat a párbeszédre,
s aki ezt az ajánlatot teszi (az író +
mû) kevés dolognak tud annyira
örülni, mint mikor ezt az ajánlatot
elfogadja valaki.
– Elsô könye 1989-ben jelent meg, és
munkáinak száma máris tekintélyes: négy
verseskötet, három „vegyes” könyv, melyben vers, próza és rajz – az Ön rajzai –
együtt szerepelnek, valamint két regény.
Honnan ez a munkakedv és a bôség?
– A minap olvastam Jókai életrajzát, amit 50 éves írói jublileumára
írt. Ô akkor már közel négyezer ívnyi anyagról tudott beszámolni (ez
durva számítással kb. 80 000 oldal).
Ebben a relációban nevetséges
lenne a néhány „vékonyka” verseskötet és két közepes méretû regény
kapcsán bôségrôl beszélni. Beszélek
hát inkább munkakedvrôl, vagy
még inkább kedvrôl, ami azt gondolom, egy-egy írás legfontosabb
komponense. Ez kelti életre a mû
tárgyát, ebbôl jön egy-egy szöveg
energiája, intenzitása. Ez a kedv különben, ha komolyan vesszük,
praktikusan nem is olyan egyszerû
dolog. Fôleg a próza esetében, ahol
nem lehet linkelni, hogy máma
dolgozok, holnap meg majd meglátjuk. Szóval a fegyelmet meg a
kedvet kell összehozni, hogy a fe-

m e g k é r d e z t e
gyelem ne csapja el már induláskor
az ember kedvét az írástól.
– Második verseskötetét 1990-ben Vigyázat, humanisták címmel adták ki, de
Ön azóta is mindenütt A növények hazája címmel említi. Van ennek valami
(esetleg kultúrpolitikai) oka?
– Második verseskönyvem eredeti
címe Választás és azonosság volt. Tartalmilag leginkább ez felelt meg a
kötet központi ciklusának, amiben
egy Leopold Hoelzer és egy Friedrich
Meinsen nevû fickó ilyesféle problémákkal vacakol hol versben, hol prózában. De errôl magam tettem le, a
Goethe-mû (Vonzások és választások)
miatt. A növények hazája címet a kiadó nem engedélyezte, mondván, ez
olyan biológiai jellegû, s helyette egy
bombasztikusabb címet választott.
Én megalkudtam, de a dolog azóta is
nyomaszt, mármint nem az, hogy
más lett a könyv címe, hanem hogy
megalkudtam.
Egyébként a könyvek címei tartalmilag nagyon is hozzátartoznak a
bentlévôkhöz. A Dzsigerdilennél például a cím majdhogynem beugró
(húszforintos kérdés), hiszen alapmotívumként végigvonul az egész regényen. De nagyon fontos a maga által
„vegyesnek” nevezett köteteknél is,
ahol persze nem arról van szó, hogy
az ember gátlástalanul mindent belelapátolt a könyvbe. Figyelmes szerkesztéssel a szövegek tartalmi hozadékát alapul véve állítottam össze
ezeket a köteteket, s ez az elv nem tûr
mûfaji korlátokat. Különben lehet,
hogy ez helytelen hozzáállás volt részemrôl, mert alapvetôen ellentmond a mûfajokban gondolkodó olvasási tradíciónak.
– Az említett kötetben, bár ott még csak
költôi játékként, volt egy sor, mely a késôbbiek felôl nézve árulkodó jelnek tûnik:
„Ma hozzákezdtem regényem írásához”
– mondja a Napló címû vers. Igaz, akkor
ez úgy folytatódott, hogy „regényem 46
betûbôl és egy tusvonalból áll”. 1996-ban
viszont megjelent Dzsigerdilen címû, sokszor negyvenhat betûbôl álló regénye,
amely komoly sikert aratott (a meglepetésen kívül). Hogyan lesz egy ifjú költôbôl
vérbeli prózaíró?

– Amikor a Napló címû írás született, kifejezetten kicsi kompozíciókban gondolkodtam. Nem tudtam
prózában sem elfogadni olyan szöveget, ami a nyelv adta lehetôségeken
belül nem maximálisan koncentrált.
Éppen ez volt a fô problémám úgy
általában a prózával. Elképzelhetetlen volt számomra leírni egy mondatot azért, hogy a szereplômet eljuttassam Á helyrôl Bé helyre. Péter hazament vagy Zsófi közben föltette a teát a
gázra vagy És akkor hirtelen eloltotta a
villanyt – ilyet leírni számomra ma is
fizikai fájdalom. Tehát ahhoz, hogy
nagyobb kompozíciókban tudjak
mûködni, elôször ezt a gátat kellett
feloldanom. A fô kérdés a következô
volt: hogyan lehet létrehozni a prozódia szintjén is erôsen koncentrált
szöveget, ami mégis prózaként olvasható (azaz nem döglik bele az olvasó
a szövegek megfejtésébe). Elôször
néhány hosszabb elbeszélés (lásd
Holdak és napok címû kötet) született
meg, aztán jött a Dzsigerdilen címû
regény, ezekben – nagyon leegyszerûsítve a problémát – megpróbáltam a mondatok ritmikáját, képvilágát a maximumra turbózni, akként,
hogy közben megtartottam egy
mondhatni hagyományos cselekménygörgetést is. A jelzett írások, s
aztán az idei regény is cselekményükkel történelmi porondra kalauzolják az olvasót, bár nem történelmi regények. Engem a történelem bemutatása sosem érdekelt, s az
ilyen céllal született mûvekrôl nem
is tudom elképzelni, hogy mûalkotások legyenek.
– Akik a Dzsigerdilent egyszeri kalandnak hitték, idén, amikor újabb regénye, a Xanadu megjelent, rájöhettek, itt
egy prózai életmû (is) épül. Nekünk úgy
tûnik, a Xanadunak nincs semmiféle
elôzménye a magyar prózában, leírásnak, mesének, groteszknek, fantasztikumnak, történelmi háttérnek valami
egészen sajátos és egyedi ötvözete. Ön
tart-e valakit elôdjének, tudott-e bármilyen hagyományhoz kapcsolódni?
– Egyszeri, többszöri valami: ezt
valójában elôre nem nagyon lehet
tudni. A dolog csak bizonyos szintig
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Háy Jánost
függ a saját akarattól. Fene tudja, mi
rejlik az emberben, fôleg ha nem akar
erôszakból dolgozni, csak kedvvel. Én
most attól pánikolok a Xanadu (Föld,
víz, levegô) után, hogy soha több regényt nem tudok írni...
De mi is van ezzel a rokonsággal:
Álmossal és Elôddel. Hát ezzel nem
nagyon tudok mit kezdeni. Az ember
mindenfélét olvasott és olvas, s közben biztos tanul, meg elles dolgokat
de a végén azt csinálja, ami neki fekszik, ahol otthonosan tud mozogni,
természetesek és adekvátak a megnyilvánulásai. Különben Jókait szoktam én kapni – de ez sajna semmiféleképpen nem fedi a valóságot. A Jókait, mint figurát, szinte rajongom,
de a stilisztikája teljesen idegen
tôlem. A Xanadu nem hiszem, hogy
bármi módon ellentétben állna a magyar irodalom tradíciójával, bár nyilvánvaló, hogy minden új irodalmi
mûnek fel kell mondania az ôt megelôzô nyelvi, stilisztikai, esztétikai
konszenzust. Mindennél fontosabb
tény azonban, hogy a Xanadu szervesen kötôdik az európai kultúra hagyományaihoz. Sôt, talán anélkül
meg sem érthetô.
– Legközelebb milyen minôségében találkozhatunk Önnel: költôként, prózaíróként vagy – ami rajzai alapján nem zárható ki – esetleg képeinek kiállításán?
– Most, hogy így másodszor is a rajzok kerültek szóba, feltétlenül jeleznem kell: én nem vagyok képzômûvész. Dilettáns festô vagyok,
akit nem kötnek a kortárs festészet
aktuális elvárásai. Azt csinálom, amit
akarok. Az elsô rajzaim, amlyek a
Gyalog megyek hozzád a sétáló úton
címû kötetembe is belekerültek,
szinte a képregényekhez hasonlóan a
hagyományos szomorúmanók életét
mutatja be (lehet, hogy ezek igazából
nem rajzok, hanem képversek). Azóta rajzoltam valódi angyalokat, igazi
ördögöket, mindenféle törököket, teremtôket. Nem vagyok valami nagy
tervezô, de ezekbôl szívesen csinálnék egy kiállítást majd egyszer, ha
idô, meg kedv lesz hozzá. Különben
most csak verset írok, meg küzdök –
ahogyan mindenki – az életemmel...
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Polgár- és/vagy elvtárspukkasztás cseh módra
Balázs Attila, mûsorvezetô: – Josef Skvorecky Az emberi lélek
mérnöke címû mûvét a Kalligram Kiadó jelentette meg. A regény Kanadában játszódik,
ahová a ’60-as évek végén emigrált a szerzô, de a mû retrospektív rétegei visszavezetnek a
német megszállás alatti Csehországba. Hôsének gondolatai
ugyanakkor szinte korlátlanul
száguldanak térben és idôben.
Skvorecky iróniájának, szarkazmusának ismeretében izgalmasnak mutatkozik megvizsgálni az ô úgynevezett csehségét. Azt a cseh öntudatot, cseh
érzést, amelyet a kozmopolita
Kundera is nemegyszer igyekszik megragadni. A kérdéssel
kapcsolatban természetesen
Hrabalt sem lehet kihagyni.
Varga György, mûfordító: –
1958-ban a Gyávák megjelenése igazi
kultúrpolitikai botrány volt. Nagyon
sok elvtárs belesápadt, és bizony

Skvorecky a hatvanas évek közepéig
nem publikálhatott. Ô azt a fajta
cseh gyávaságot támadja, ami a protektorátus, a náci megszállás alatt
érezhetô volt, azt a fajta nyárspolgári
álszentséget, ami a felszabadulás környékén jött elô. Az egészet valamiféle amerikai dzsesszes kultúrával keveri, megteremti állandó fôhôsét, aki
aztán különbözô regényeiben önmagát a szerzôt testesíti meg. Az igazi
merészség a polgárpukkasztás volt,
és észre kell venni, hogy a kispolgár
és az elvtárs között hártyavékony a
határ. A cseh társadalom, eltérôen a
többi kelet-európai társadalomtól,
nyugatiasabb, polgárosodott társadalom volt, itt bizony a polgárok lettek
kommunisták. Tehát a polgárok, a
kispolgárok sértegetése egyben a
kommunisták sértegetésévé vált. Ráadásul ezt úgy interpretálták, ez volt
a fô bûne, hogy valamiféle nemzeti
büszkeséget sértegetett volna. Egyébként nagyon jellemzô a politikusok
gondolkodására, hogy mennyire ki-

Nem lett modern –
maradt klasszikus
Balázs Attila, mûsorvezetô: –
Ellenségei közül sokan rendkívül kitartó, tehetséges újságírónak nevezték. Szerintem teljes melléfogással. Kritikusai
ugyan honorálták a Hidegvérrel címû regény halálpontosságát, ám hiányolták az igazából
nagy mûvet. Utóbbiak úgy tartják, hogy ennek megírásában
végérvényesen
megakadályozta a The New Yorker egykori kifutófiúját, a csodagyerek Truman Capote-t a viszonylag korai halál. Néhányan,
akár csak Josef Skvorecky esetében, bestselleres mellékízrôl
beszélnek. A média nem éppen
pozitív hatásáról és így tovább. Irodalom and média – mi
is az állandó dilemma?
Abody Rita: – Számomra állandó
dilemma, vajon az a próza, amely bizonyos filmi, televíziós, vizuális erényekkel bír, felveheti-e a versenyt
ezekkel a vizuális mûfajokkal. Az az
érzésem, hogy nem, nem versenytárs
egymással ez a fajta dokumentumpróza és a médiák. Egészen biztos,
hogy a prózának a lehetôségei másutt
vannak, és nem a tényközlésben, még
akkor is, ha az irodalomtörténet folyamán volt olyan idôszak, amikor átfedték egymást e lehetôségek.

Zsidai Péter: – Fordulópont az
1966-ban megjelent Hidegvérrel, amely a
legnépszerûbb mûve?
A. R.: – Igen, ez volt alkotói pályájának a csúcspontja. Azért érdekes
mû, mert valahol a határán van a
szépprózának és a tényirodalomnak.
Részben dokumentum, ugyanakkor
mégiscsak irodalmi hagyományokat
követ. Valóságos történetet dolgozott
fel, egy indokolatlanul véres történetet, ezt viszont olyan irodalmi eszközökkel tette, amelyek – akárcsak a mai
filmek – testközelbe hozzák ezt a bizonyos történetet.
Zs. P.: – A mai életben a médiából
áramló kriminalizálódás valamennyiben
elôsegítheti talán a könyvének az olvasását, mármint a dokumentumregényhez
azok is közelebb jutnak, akik inkább a dokumentum stílusú bestsellereket olvassák,
ha ez nevezhetô annak.
A. R.: – Mindenképpen annak nevezhetô, hiszen egészen megdöbbentô, ami a mai médiához hasonlatossá teszi. Az, hogy a részletekre kiterjedôen, olyan mértékben próbálja
a valóságot rögzíteni, ami a mi számunkra valóban csak a médián keresztül megszokott.
Zs. P.: – Az életmódja mennyiben befolyásolta Capote-t, mennyiben volt tipikusan huszadik század végi ez az életfelfogás?

tartó ez az ideologikus hozzáállás,
ami megmaradt a rendszerváltozás
után is. Egy ismert cseh politikus,
közismert közgazdász, aki miniszterelnök is volt, kijelentette a Svejk
címû klasszikus nagyregényrôl, hogy
ezt a könyvet nem lett volna szabad
megírni, éppen azért, mert ugyanazokat a visszásságokat veszi górcsô
alá, és azokat pellengérezi ki, amiket
Skvorecky, és idônként Bohumil
Hrabal is.
Pál Melinda: – Kundera és Hrabal
mellett, azt hiszem, Skvoreckyt tartják a
legjelentôsebb cseh írónak. Hármójuk
közül legkevésbé Kundera maradt meg
csehnek, de Skvorecky szinte egész
életmûvében.
V. Gy.: – A háború utáni cseh
próza három meghatározó egyéniségérôl van szó: hogyha ilyen szempontból vizsgáljuk ôket, két véglet között lehet elhelyezni, az egyik Hrabal
abszolút csehsége; ô ugye megmaradt
az otthoni kocsmák koszában, az
Aranytigris szinte meghatározhatatlan színû asztalai mellett, miközben
Kunderából és Skvoreckybôl elegáns
úriemberek lettek, torontói katedrán,
illetve párizsi elôadótermekben. Az
irodalomhoz való hozzáállásban és

az irodalomról alkotott elképzeléseikben kell keresni az alapvetô különbséget. Kundera konstrukcióban, egyfajta egyetemességben, elvontságban
kereste vagy keresi az irodalom lényegét, Skvorecky figurái inkább Hrabaléihoz hasonlítanak: nagyon konkrét
élményekbôl, nem absztrakció útján
születtek. A különbség, a csehség
vagy világfiság kérdése inkább akörül
mozog, hogy ki milyen írói metódust, vagy a világhoz milyen fajta írói
hozzáállást választott. Skvorecky húsvér embereket mozgat a regényeiben.
Azt lehet mondani róla, hogy saját
generációjának és korának a leghitelesebb cseh krónikása. Akkor is, hogy
ha a ’68-as prágai tavasz leverése után
emigrációba vonult, vagy talán ezzel
együtt még inkább, hiszen az is egy tipikus cseh sors volt.
P. M.: – Mondta, hogy torontói katedrán ad elô, de a magyarra legutoljára lefordított mûve, Az emberi lélek mérnökei
is annyira Prágához kötôdik.
V. Gy.: – De igen markánsan belép a cseh emigráció, rengeteg emigráns figurája van ennek az idôsíkjaiban és élményanyagában szövevényes mûnek, amely egyik kedvenc
könyvem.

A. R.: – Ilyen értelemben is modern írónak tekinthetô Capote, hogy
a ’66-os csúcspont után, a Hidegvérrel sikere után az életformája is jelentôs változásokon ment át. Tehát
elkezdett egy sokkal zaklatottabb életet élni, amiben az alkoholnak és a
kábítószereknek is jutott szerep. Az
nagy kérdés, hogy az alkotói stílusa
ezeknek a hatására változott-e meg.
Én úgy gondolom, ez a két dolog
párhuzamosan haladhatott, nem hiszem, hogy feltétlenül az alkohol
vagy a kábítószer lenne az oka, hogy
másfajta stílusban kezdett el írni. Talán éppen a fômûvével kapcsolatban
tapasztaltak lehetett az a bizonyos élményanyag, aminek a hatására máshogy kezdett el gondolkodni és
ugyanakkor élni. Azt persze nem
mondhatjuk, hogy ez egy lezárult pálya, pontosan azért, mert a végére esnek azok a prózai kísérletek, amelyek
az amerikai prózának a megújítását
jelenthették volna.
Zs. P.: – De nem jelentették ezek szerint?
A. R.: – Volt egy olyan Capote-mû,
amirôl nagyon sok szó esett a halála
után, amibôl csak néhány fejezet került elô, amit állítólag éveken keresztül írt, meg-megújuló szerzôdésekkel,
és amit vagy sose fejezett be, noha ô
azt állította, hogy mindjárt kész van,
vagy pedig elvesztek ezek a bizonyos
részek. Ez lehetett volna valószínûleg
az a mû, ami tényleg megújítja mind
az ô prózáját, mind pedig a modern
amerikai prózának a megújulásához

hozzájárul. Az volt, vagy lett volna a
címe, hogy Meghallgatott imádságok.
Oly módon volt elkötelezett ennek,
hogy egy anekdota szerint, amikor
bûnözôkkel beszélgetett, azok ôszintén érzékelték, hogy kivel állnak
szemben, és ôszintén beszéltek
hozzá, nem volt hajlandó tanúskodni
egy bizonyos ügyben mint a vád tanúja, nehogy elárulja, hogy ezek az
emberek miket mondtak neki. Modernnek nevezhetjük valóban ezt a
tendenciát, hogy bûnügyek jelennek
meg az irodalomban, ugyanúgy,
ahogy ma a filmben szinte ez a legizgalmasabb és a leggyakrabban felvetôdô téma, az, ami az élet és a halál
mezsgyéjén jár. Azt, hogy modern, általában pozitív értékként szoktuk emlegetni. Elsôsorban a formára vonatkozóan. Ha azt mondjuk, hogy egy
író attól modern, mert ráérzett egy
ilyen véres kor-tendenciára, akkor
nem biztos, hogy ezzel jó szolgálatot
teszünk neki. A hatvanas években ez
még nem volt annyira tipikus téma,
mint ma. Ilyen szempontból Capote
elôfutára ennek a dolognak. Capote
tulajdonképpen lehetne mai író, ugye
’24-ben született, még élhetne és az
amerikai próza élô klasszikusai közé
tartozhatna. Dehát ’84-ben meghalt,
és a pályájának éppen olyan pontján,
amikor az dôlt el, hogy modern író
lesz-e vagy marad klasszikus.
(Elhangzott az Irodalmi Újság 1999.
október 9-i mûsorában. Szerkesztô:
Antall István. Felelôs szerkesztô: Kôrösi Zoltán.)
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MOZI – VIDEO
Video
■ Megint a régi nóta

Hát persze, hogy a szerelem,
az, amirôl ez a francia film,
jobban mondva beszél és zenél
– de nem táncol, mint a fülszöveg ígéri. Mert, hogy ez egy zenés film, amit nem más, mint
Alain Renais rendezett, vagy
két évvel ezelôtt.
Mûfajváltás, igazi hátra arc,
mert a sok elkötelezett, mélyvízi
film után Renais egy musicalszerûséget forgatott, ami azért
okot adhatna az álmélkodásra.
Sokan most legyinthetnek,
azok, akik – velem együtt – röhejesnek érezték azokat a filmeket, amelyekben egyik pillanatról a másikra a szereplôk dalra
fakadtak, meg táncra, és elkornyikáltak valami oda – nem –
illôt. Szóval azok most örüljenek, mert ez a régi nóta, nem az
a régi nóta. Itt a szereplôk csupán felidézik a régi francia slágereket, mintegy eldúdolják
azokat, amelyek az adott szituációra rímelnek. Mint az életben, amikor megyünk az utcán,
és lüktet valami drámai, vagy
nem drámai dallam a fejünkben, amelyik kellôképpen tükrözi akkori lelkiállapotunkat,
avagy mondandónkat. S hogy
teljesen emancipált legyen ez az
egész furcsaság, a szereplôk
nem a saját, hanem az eredeti
énekesek hangján szólalnak
meg, nemre való tekintet nélkül. Férfiajakról – olykor – nôi
hang csendül fel, és fordítva.

Ez tehát a kiindulás, amiért
már eleve érdemes a filmet
megnézni, és beleandalodni a
szereplôk szerelmi szövevényébe. Azokba a szövevényekbe, amelyek lépten-nyomon megesnek bárkivel.
Kellemes, édeskés film.
/Odeon/

■ Titkom, virágom
… és még mindig a szerelem,
ezúttal vörösben. Almodovarnak kedvenc színe, ha teheti,
mindenkit ebbe öltöztet. Az
egyértelmû, tiszta színeket kedveli, és használja, nála nincsenek drappok meg szürkék, mint
ahogy nincsenek langyos érzések, csak lüktetô szenvedélyek,
vad fájdalmak leheletnyi iróniába foglalva. Gondoljunk csak
arra a nem egészen épeszû momentumra, hogy a nô, a férfi
iránt
érzett
szerelemtôl
vezérelve, kitartóan viseli azt a
csizmát, amelyik szorítja a lábát – csak azért, mert a férfitôl
kapta. De ez még semmi, mert
az igazi tragédia-komédia az,
hogy nem tudja lehúzni magáról segítség nélkül a csizmát,
olyan, mintha a lábára nôtt volna. Lehetne ez szimbólum is,
mert így viszonyul fájdalmához
is. Az imádott férfitól kapta,
hát viseli. Kitartóan, vakon,
akár élete végéig.
A történet tehát nem túl bonyolult, adott egy nô közelebb
az ötvenhez, mint a húszhoz, és
szenved. Szenved, mert a férfi,
akit szeret, nem egészen egyértelmûen viselkedik vele. Vala-

hol Brüsszelben állomásozik,
hadba készül, miközben lazít a
nôhöz fûzôdô kötelékén. A nô,
aki egy sikeres – titkos – szerzôje egy könnyed, szerelmes
könyvsorozatnak, csak búslakodik, csak búslakodik, mert azt
gondolja, a világon semmi nem
fontosabb, mint hogy az imádott férfival legyen boldog.
És igaza van, mert a férfi sem
gondolja ezt másként. Egy másik férfi. Egy kedves kis köpcös,
szakállas férfi, aki úgy látványra
nyomába sem léphet a daliás katonatisztnek, de annyit küzd,
annyit tesz ezért a nôért, hogy a
vég nem lehet, más, mint, hogy
elnyerje szerelmét, és boldoggá
tegye. És milyen szép is az élet,
a nô belátja és hagyja.
Megérdemli, mert megküzdött érte. És ez a lényeg, hogy
a boldog véghez nem jut csak
úgy, könnyedén az ember, árat
kell érte fizetni, meg kell érte
dolgozni.
/Odeon/
■ Blues Brothers
Ismerôs ez a mondás: olyan
rossz, hogy már jó. Erre a filmre, helyesebben a film egyik
fôszereplôjére ez illik. Dan Aykroydot ugyanis egy olyan szerepbe kényszerítették, amelyik a
lehetô legtávolabb esik az egyéniségétôl, és akkor is félholtra
röhögnénk magunkat rajta, ha a
rendezô nem ezt akarta volna.
Ki ezért, ki azért.
Adott tehát valaki, aki él-hal a
bluesért, fekete öltönyt hord fehér inggel, kalappal és sötét
szemüveggel. Mániákusan keresi a régieket, akik szintén élnek-halnak a bluesért, fekete öltönyt hordanak fehér inggel, kalappal és sötét szemüveggel, és
hisznek benne.
Hallunk egy csomó jó számot,
miközben történik ez-az, de
azért a zene a legfontosabb ebben a filmben.
Számomra.
/UIP-Duna Film/
■ A Vasálarcos
és a Zorro
Két film azoknak, akik a kalandos filmeket szeretik, azoknak,
akik nem szeretik, de úgy gondolják, vannak magasabb
rendû szempontok is, mint
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hogy az alapján döntsenek, érdekli ôket a történet, avagy
nem. Ilyen magasabb rendû
szempont a színészek szeretete. A producerek számolhattak
ezzel a kettôsséggel, mert
olyan parádés színészekbe öltöztették a szerepeket, hogy
nagyon nagy lelki erô kell ahhoz, hogy ellen lehessen állni
ezeknek a filmeknek. Mert
ugye John Malkovich, Anthony Hopkins, Gerard Depardieu, Jeremy Irons olyan, mint
a mágnes. Van, akit Banderas
vonz, másokat pedig Leonardo
DiCaprio. Ôket is meg lehet
érteni. Erre mondják, hogy parádés szereposztás; kár lenne
kihagyni ezeket a filmeket.

MOZI – VIDEO
A kosztümös filmek idôrôlidôre helyet kérnek, mert ugye
vannak, akik még akkor nem is
éltek, amikor mi agyonizgultuk
magunkat a Három testôr legendáján. Most itt a folytatás, a négy
gárdistáról kiderülnek felemelô
és kevésbé felemelô dolgok, mert
az idô, bizony eljárt felettük.
/InterCom/

Az gyôz, aki gyôz, aki betartja a
szabályokat, az életben maradás
szabályait. Nem kér enni, el tud
bújni, ha kell és így tovább.
Csak szót kell fogadni az apukának. Szívbe markoló film, csodálatos jelenetekkel. Mellôzi azoknak a borzalmaknak a naturális,
de még azt is mondhatnánk, reális és naturális megjelenítését,
amelyek jellemezték ezt a kort.
Még ez a celluloidba csomagolt
változat is eléggé megrázó ahhoz, hogy felkavarja azokat, akik
nem sokat tudnak arról, mi történt, s megértessék ennek az abszurd borzalmát azokkal, akik
még ma is a karjukat lendítik, az
öklüket rázzák.
És még csak nem is tudják,
miért.
Félô, hogy ôk meg se nézik
ezt a filmet.
/Mirax/

Mozi
■ Az élet szép
Ez az a film, amelyik Oscar-díjat
kapott, s ez az, amelyik ellen
többen tiltakoztak, hogy helytelen dolog komoly, tragikus témákkal viccelôdni.
Tényleg helytelen dolog a XX.
század – egyik – legnagyobb gazságát parodizálni, de ez a film
nem azt teszi. Nem komoly dolgokról szól viccesen, hanem azt
sugallja, hogy vidám emberekkel
is megesnek tragikus dolgok, és
ennek ellenére nem veszítik el
humorérzéküket. Hogy kissé
ütôdötteknek látszó, csetlô-botló
alakokban olyan emberség, odafigyelés lakozik, ami felett gyakorta elsiklunk. Mint ahogy elsiklott felette mindenki, aki ezt a
filmet zokon vette.
Az élet szép, mondhatja az,
akinek ilyen társa van, akinek
ilyen apja, mint amilyet Roberto Benigni megalkotott. De kiderül, hogy az élet egyáltalán
nem szép, csak széppé tehetô.
Guidónak van lelkiereje ahhoz, hogy a gázkamrák árnyékában a kisfiát megóvja a rettegéstôl, a félelemtôl. Azt mondja
neki, ez egy társasjáték, amiben a
jók és a gonoszok vesznek részt.

■ Sztárom a párom
Jaj de szép lenne, ha az életben is így lenne …
Ha a gazdag széplány férjül
venné a szegény szép fiút.
Ha áttörnének minden elébük épített falon, ha a fiút
nem zavarná, hogy kedvese híresebb és sikeresebb, mint ô,
ha a lányt nem zavarná, hogy
párja nem vágyik a rivaldafény
nyújtotta világba.
Ha ez így lenne, akkor ez a
film nem aratna akkora sikert
világszerte, mert azt mondják,

hogy a Notting Hill, minden
idôk legsikeresebb angol filmje. A siker záloga a szereplôkben rejlik, ugyan kit
nem ejtene meg Julia Roberts
bájos, lágy mosolya, s kit ne
tenne hívévé Hugh Grant kedves, de kesze-kusza mosolya.
Kellemes szórakozás, finom
humorral, olykor nem mellôzve a szatirikus pillanatokat,
mert, hogy az angol humornak
nincs párja, mint ahogy a két
fôszereplônek sem. Ôk ugyanis a film két tökéletes alakja,
ôk szépek és kedvesek, szinte
hibátlanok. Azután ott vannak
mások, akik esetlenek, csúnyák, de azért szeretetre méltóak. Csipetnyi földi emberek
a nagy istenek árnyékában
Jól ki lett ez találva …
/Budapest Film/
■ Hírek
● Az év, a 2000. Év Brad Pitttel kezdôdik. Ô a fôszereplôje
a Harcosok klubja címû filmnek, amelyet David Fincher –
Alien 3, Hetedik, Játsz/ma –
rendezett. Ennek apropójaként
jegyezzük meg, hogy Brad Pitt
galamblelkû más kollégáihoz
képest, ô ugyanis soha nem keveredne a privát életben utcai
verekedésbe. Nem úgy, mint
John Malkovich, akinek elég
két verekedô autóst látni az utcán, hogy felébredjen benne
az igazságosztó vágy, vagy
Tom Cruise, aki nem késlekedett Londonban nyakon csípni egy utcai tolvajt, aki éppen
egy nô nyakáról tépte le az

aranyláncát. Persze London
nem a Garai utca, ott ô sem
lenne olyan bátor legény …
● A filmhez ma már nem kell
–feltétlenül – film. Az Egy
bogár életét például komputertechnikával készítették, onnan
közvetlenül kerültek DVD-re.
● Drew Barrymore hülyét
csinált magából. Ezért a kijelentésért nem zúdul ránk
semmiféle per, mert maga a
szép színésznô állította magáról, egy jelenet visszanézése
után. S hogy igaza van-e, azt
majd megnézhetjük mi is a
Never Been Kissedd – A bambanô – címû filmben. Az ominózus jelenetben egy kábítószeres sütemény hatására ellejtett táncot láthatunk, s ez
nem éppen a finom lelkeket
kápráztatja el.
● Nicolas Cage megkóstolta
Martin Scorsese-t – vagy fordítva? –, mert a Holtak útjában
övé a fôszerep. A cseppet sem
vidám történet egy mentôorvosról, illetve annak rémálmokkal terhelt éjszakájáról szól. Cage azonban nem szabadkozott,
volt ô már rosszabb bôrben is,
sôt teljesen oda volt a felkéréstôl. Hiába, a kihívás, az kihívás, akcióhôs akármikor lehet,
a Superman szerep megvárja.
● 2000-ben sem maradunk híján mûvészfilmeknek. A Budapest Film bemutatja – például
– Eduardo Sanchez és Daniel
Myrick filmjét, a Blair with Poject-et, Nyikita Mihalkovtól A
szibériai borbély-t. Még az
idén láthatjuk Enyedi Ildikó
filmjét, a Simon Mágust, Goran Paskaljevic-tôl a Lôporos
hordót, Atom Egoyan filmjét,
az Eljövendô szép napokat és
lesz Spanyol Filmhét, és Európai Filmhét is.
● Bár még messze az év vége,
korai lenne zárszámadást készíteni, azonban az idôközi
Budapest Film-toplistán az
Élet szép vezet. Az augusztus
végi nézôszám 123 568 volt.
Ezt nem egészen 5 hónap
alatt érte el a háromszoros
Oscar-díjas film.
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Attila:
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Saxum Kft.
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Minden könyv egy helyen!

TANKÖNYVCENTRUM

a Kódex Könyváruházban
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Magyar szinonimaszótár
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KÖNYVAJÁNLÓ

Ki is Ô? Lehet találgatni,
Moldova ismeretségi körét –
már ami publikus – és írói
munkásságát ismerve, lehet
tippelni. Ki nem mondjuk,
mert manapság kényes dolog
ez, se dicsérni, se szidni nem
illik nyilvánosan, mert soha
nem tudni mi a kedvezô, ha
valakire azt mondjuk, hogy
rabló, vagy ha azt, hogy pandúr. Szóval név nélkül, ugye
tudják, hogy én tudom, kire
gondolt Moldova?
De nem is ez az érdekes,
született egy bûnügyi regény,
egy riportszerû, fordulatos
mû. A regény szól egy kiégett,
elfásult volt rendôrrôl, aki belekeveredik egy antiszemita
történetbe. Nagyon nem
akarja, de kiderül, hogy nô is
van a dologban, mármint a
megbízó lánya személyében,
s innentôl kezdve, ha nem is
hanyatt-homlok, de azért
késztetést érez arra, hogy elvállalja a nyomozást.
A regénybôl helyenként kikacsint a valóság, azt mondjuk, hát igen, ez volt a Híradóban, vagy írta az újság.
Moldova, a riporter most a
szépírói bôrébe bújt, hadd
higgyük, hogy ilyen csak a
mesében van.

ború tapasztalatai minden
történetében kísértenek. A fiatal bosznia-hercegovinai író
még huszonöt éves sem volt,
amikor megkezdôdött a Jugoszlávia széthullásához vezetô
háború, így nincs min csodálkozni – mégis. A kötet gerincét alkotó novellaciklus (Az
események rekonstrukciója) minden darabját átszövi a fenyegetettség és a tehetetlenség érzése. Új idôk járnak, a mesterségesen felkorbácsolt etnikai
ellentétek megzavarják az embereket, az egykori – az
együttélésen alapuló – közösségek felbomlanak, már nem
a közös múlt a kapcsolatok
éltetôje, barátból ellenség lehet csak azért, mert nem a
„mieink” közül való. Jergovic
nem feszegeti a felelôsség kérdését, közvetlenül nem politizál, de a kis- és nagyvárosok
háborús hétköznapjainak bemutatásával – anélkül, hogy
kommentálná – olvasója tudjára adja, mennyire értelmetlen az etnikai alapú gyûlölködés. A novellák egy olyan világról adnak hírt, ahol „egyetlen alapszabály létezik, az,
amelyet Zuko Dzumhur
Boszniával kapcsolatban fogalmazott meg, és két mindig
összecsomagolt táska a lényege. Ezekben legyen minden
vagyonod és emléked.” Jergovic háborús emlékeit ebbe a
kötetbe csomagolta, hogy –
ellentétben Jugoszláviával –
ne hulljanak szét.

Bagota / ity edt.

H. B.

Magyar irodalom

Moldova György:
A város hercege
Kertek 2000, 300 oldal

Külföldi irodalom

Miljenko Jergovic:
Szarajevói Marlboro
Jelenkor Kiadó, 1999
Fordította: Csordás Gábor
Tagadhatatlanul közép-európai irodalom Jergovic prózája, egy dolog miatt azonban mégis nagyon más, mint
a cseh vagy a lengyel kortásaké: a közvetlenül megélt há-

Josef Skvorecky:
Az emberi lélek mérnöke
Kalligram Könyvkiadó
326+357 oldal, 3000 Ft
Mielôtt a könyv olvasásába
belekezdünk, iratkozzunk be
egy-két nyelvtanfolyamra, de
legalább is vegyünk magunk
mellé angol–német és latin
szótárt. Mert ezek nélkül a
könyv alig-alig olvasható, illetve kevésbé érthetô. A vaskos – két – kötetnyi regény

önmagában sem könnyû olvasmány, mivel több idôsikon történik, de hogy még
idegennyelvû betoldások is legyenek benne, amelyeket
nem egészít ki semmilyen magyarra fordító láb- vagy széljegyzet, az már igencsak olvasópróbáló tett a könyv szerkesztôje részérôl. (Mert ugye
ennyivel azért meg lehetett
volna növelni a terjedelmet?)
Az írónak, Josef Skvoreckynek megjelent már könyve
(Gyávák), amely szintén önéletrajzi ihletésû, s valójában
ez a könyv annak folytatása.
Eszmei értelemben. Az ott
leírtak most felderengenek,
most sok-sok évvel az események után a távoli emigrációban, a hosszú távú emlékezet
korszakában. Az író él és emlékezik. Életének tanúi leveleit lapozgatja, miközben feltárul a cseh emigránsok kanadai világa.
Szigorú, mégis lazított hömpölygésû könyv, nem az,
amit egyvégtében el lehet olvasni, könnyen lehet követni
a sok szereplô útját, kiigazodni azokban a bizonyos
idôtekervényekben sem könnyû. Még egy kicsit nyomasztó is, hiszen az minden
visszaemlékezés, amelyeknek
legnagyobb keserûsége, hogy
a múltat nem lehet átírni –
csak, ha nagyon akarják –, és
az életet sem lehet újraélni.
Bagota / ity edt.
Irodalomtudomány

„Ha eldobod egykor az
özvegyi fátyolt...”
Szendrey Júlia naplója,
levelezése barátnôjével
és vallomása halottas
ágyán
Ciceró Könyvkiadó, Bp.,
1999
275 old.
Mindig újra kell felfedezni
nálunk, amit egyszer már
felfedeztek. Hetven évvel
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ezelôtt ugyanis a legendás
hírû Mikes Lajos, „az írók
patrónusa”, elôásta már a
feledés homályából Szendrey Júlia elveszettnek vélt
feljegyzéseit és egyéb iratait. Most mégis a reveláció
erejével hat, hogy a lelet ismét megjelenik, hiszen a
szaktudomány körein kívül
jószerivel még az sem vált
ismertté, hogy Petôfi feleségének ügye, a rászórt vádakkal egyetemben, már
régesrég
tisztázódott.
Szendrey Júlia alakja a második házasságtól vált botránykôvé, s éppen amiatt,
hogy merte „eldobni az özvegyi fátylat”. Ha már létezett volna ez a fogalom a
múlt században, azt mondhatnánk rá, emancipált nô
volt, aki intellektuális életet is élt. A költô alighanem – szépségén túl – épp
azért választotta ôt, mert
meglátta benne az egyéniséget, aki öntörvényûen
tud dönteni avítt regulák
és merész érzelmek között.
S épp ez az egyéniség volt
képes túllépni az álszent
elvárásokon: nem maradt
özvegy, aki a világ felé
szûzinek mutatja magát,
valójában pedig – titkon! –
áldoz egy fiatal nô természetes testi vágyainak.
Szendrey Júlia férjhez
ment – de sajnos, második
választása volt élete legnagyobb tévedése. Amit Horváth Árpádtól el kellett
szenvednie, több volt az
elviselhetônél. Hogy mi
volt az, arról is föllebbenti
a kényes titok fátylát ez a
kötet. Az újbóli kiadás
mindenképpen üdvözlést
érdemlô tett, mert legendát oszlat anélkül, hogy
kegyeletet sértene. Legfeljebb azt hiányoljuk, hogy
az iratokat megtaláló, gondozó, sajtó alá rendezô
Mikes Lajosnak Az Est
1925. április 12-i számában
közölt írását, amely magának a felfedezésnek az iz-

KÖNYVAJÁNLÓ
galmát, forró élményét ma
is megrendítô erôvel közvetíti, (elmulasztották) felvenni a kiadványba, melynek még jegyzetapparátusa
is az ô munkáját dicséri.
Ny. A.
Madarász Imre:
Századok, könyvek, lapok
(Magyar és világirodalmi
tanulmányok)
Hungarovox Kiadó, Budapest, 1999. 131 o. 690 Ft
Az olasz irodalom kutatója
ezúttal korai, világ- és magyar irodalmi tanulmányaiból, ismertetôibôl és értelmezéseibôl tesz közzé egy
csokorra valót – elsôsorban
középiskolás és egyetemi
hallgatóknak ajánlhatná,
ha ajánlaná e kötetet. Az
írások még abból az idôbôl
származnak, amikor a
szerzô az egyetemen magyar irodalmat tanított – és
két magyar irodalmi tárgyú
kötetet is publikált –, italianisztikai könyvei megjelenését, és italianista tanszékvezetôségét megelôzôen.
A tudományos igényû,
mégis olvasmányos kötetecske elsô felében a felvilágosodás nagyjairól olvashatunk – kicsit másképpen.
Rousseau Társadalmi Szerzôdésével kapcsolatban cáfolja a jakobinus – totalitárius értelmezés jogosságát,
és egyfajta liberális olvasatot ad. Kutatja a Sade
márki mûve körül kialakult
ellentmondásos felfogásokat, és arra az álláspontra
helyezkedik, hogy Sade antifilozófiai munkája nem a
felvilágosodásból gyökerezik. Kazinczy verse kapcsán a korban sokat vitatott ateizmusról beszél, vígeposzként értelmezi újra
Fazekas Lúdas Matyiját,
pontról-pontra elemzi Kármán Fannijának értékeit.
Írásainak másik fele szemezgetés a világirodalom-

ban, az ókortól napjainkig.
Elsôsorban olyan szerzôk
munkáival
foglalkozik,
ahol az értelmezésekben
sok volt a vita, egymásnak
ellentmondó ítéletek születtek a mûvekkel kapcsolatosan. Így kerülhet egymás mellé Hérodotosz és
Lucanus, Stendhal, Carlyle
és Hebbel, Proust és Thomas Mann. Elhelyezi a magyar irodalomtörténetben
Szerb Antal világirodalmi
áttekintését, újra felfedezi
Déry Tibor Feleletét,
elemzi Berkesi András és a
kádárizmus kapcsolatát.
Munkája igazi irodalmi olvasókönyv az irodalmi
„felfedezô utakra” vágyóknak.
Sz. Zs.
Filozófia

Manfred Frank:
A megértés határai
Jószöveg Mûhely Kiadó, Bp.,
1999, 113 oldal, 998 Ft
A filozófia a filozófusoké,
gondolja az átlag magyar értelmiségi, s ezzel el is intézi
magával a dolgot, tudniillik,
hogy miért nem olvas filozófiával foglalkozó könyveket. Hall róluk ezt-azt. félfüllel, félreérthetôen s könynyen kialakítja elôítéleteit:
semmi közünk hozzá. Aztán kezébe kerül egy könyvecske, amely alcíme szerint
arról szól, miért maradt el s
ennélfogva miért szorul rekonstrukcióra a diskurzus,
melynek a mai francia és a
mai német filozófia két kiválósága: Lyotard és Habermas között kellett volna létrejönnie. Manfred Frank, a
tübingeni egyetem filozófiatanára egész konferenciát
szervezett, hogy létrehozza
a tisztázó párbeszédet, de
éppen a legfôbb érdekeltek
meg sem jelentek rajta. A
hallgatóság soraiban az a

szlogen járta, mint könyvében szomorúan idézi, hogy
„a németek nevetségesek, a
franciák nullák”. Mint kiderül, a vitapartnerek (könyveikben is) kölcsönösen azzal
vádolják egymást, hogy a
párbeszéd azért nem lehetséges, mert ellenfelük nem
ismeri a mûveiket. Holott
hát, hogy csak egyetlen kiragadottat említsünk e problémák közül, olyasmikrôl (is)
gondolkodnak, vajon törvényszerû-e, hogy minden
forradalomnak induló mozgalom totalitarizmusba torkolljék, s valóban permanens forradalom kell-e ahhoz, hogy ne ilyen legyen a
végeredmény? S ez már
(mint még számos más kérdésfelvetés) minden értelmiségit érint – ha nem vesz tudomást róla, akkor már baj
van. Frank, mivel a személyes párbeszédet nem sikerült létrehoznia, esszéjében
létrehozza a mûvek párbeszédét: szövegeket szembesít, (így a személyes élû
sértôdések és bántások kiküszöbölhetôk), mert úgy gondolja, hogy az európai filozófia megújulása – mint a
kötetet fordító, gondozó és
utószavazó Balogh István
írja –, „csak a német és a
francia filozófiai tradíció újbóli összekapcsolása révén
valósítható meg”.
-a-a
Pauler Ákos:
Bevezetés a filozófiába
Paulus Hungarus – Kairosz,
1999. Reprint kiadás
A filozófiai introdukcióknak
elsôdleges feladatuk, hogy a
„bölcsesség szeretetének”
megértéséhez támpontokat
adjanak, és bemutassák történeti folyamatában a filozófiai
gondolkodás fejlôdését. A filozófia iránt érdeklôdôknek
írt bevezetésekre és bölcselettörténeti mûvekre egyaránt
jellemzô, hogy olvasásukkor

24

nemcsak a létrôl való gondolkodás mikéntjérôl kaphatunk
képet, hanem a szerzô eszmerendszerérôl is. Nincs
ez másképp Pauler Ákos
(1876–1933) Bevezetés a filozófiába címû könyvének esetében sem. A kor legnevesebb magyar objektív idealista filozófusa igazi sikerkönyvet írt, az 1921-ben
megjelent mûvet gyorsan elkapkodták, még a szerzô életében több kiadást megért.
Halasy Nagy József – a két világháború közötti idôszak filozófiai szaktekintélye –, aki
a Dante Könyvkiadó megbízásából kiegészítô fejezetet
írt Will Durant arcképcsarnokához, A gondolat hôseihez, Pauler Ákos életmûvét
emeli ki a filozófia magyar
mûvelôi közül, elsôsorban a
munkáiban megmutatkozó
rendszer koherenciája és gondolati világossága miatt. A
könyv fô fejezetei a filozófia
mibenlétét, a logika, az etika,
az esztétika és az ideológia
problémáit tárgyalják, bemutatva az érintett területek legismertebb gondolkodóinak
elméleteit. Az összegzô
mûben megidézett filozófusokat Pauler az objektív idealizmus filozófiai rendszerének fényében vizsgálja, ennek elônye az egységesség,
hátránya viszont az, hogy bizonyos gondolati rendszerek
bemutatását sokszor kiegészíti elmarasztaló ítéletével,
ahelyett, hogy ezt az olvasóra bízná.
H.B.

Politológia

Gábor Róbert:
Az igazi szociáldemokrácia
Századvég Kiadó, Bp. 1999
425 oldal, 1960 Ft
Lehet-e az egyik fajta elfogultság ellen egy másik fajtával küzdeni? Igazából ez
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a kérdés foglalkoztatja az
olvasót, aki tudásra szomjasan, mohó kíváncsisággal
veszi kézbe a hazai szociáldemokráciának egy (éppen
kényes volta miatt az indokoltnál kevésbé bolygatott)
periódusáról szóló könyvet, amely körül csak fokozza az izgalmat, hogy e
mozgalom egyik tevékeny,
fontos részese a szerzô.
Gábor Róbert az egyszerûség kedvéért „peyerista szárny”-nak nevezett
irányzatnak szerencsénkre
élô képviselôje, aki (1939ben csatlakozván az SZDPhez) testközelbôl ismeri a
párt részvételét az antifasiszta küzdelmekben és az
1945-tôl csak 1947 ôszéig
tartó, kurtára szabott
idôben. A rendszerváltás
elôtti történetírásnak neuralgikus pontja volt – nem
is igen tárgyalta – a szociál-

demokrácia története és
megítélése. A szektás prekoncepciók, a pártegyesítés
mélyen elhibázott döntése,
az SZDP-n belüli „kriptokommunista” balszárny tevékenysége már csak azért
is tabutéma volt, (vagy
csak ádáz elfogultsággal,
gyûlölködve említhetô),
mert koncepciós perek, hamis vádak, torz visszaemlékezések, elsikkasztott dokumentumok szegélyezték
a megismerés útját. Más
kérdés aztán, hogy a Peyert
és követôit ért méltánytalanságok és rágalmak ellenére az igazság nem azonos Peyer és társai szerepének egyoldalú mennybemenesztésével. Gábor Róbert – emberileg nagyon is
érthetô elfogultsággal – a
fél évszázaddal ezelôtti politikai ellenfeleit (köztük
például a feltétlenül ár-

nyaltabb megítélésre méltó
Justus Pált, Szalai Sándort)
szimpla
ügynököknek,
provokátoroknak minôsíti.
Ha emlékiratot írna, vállaltan személyes, nyiltan
szubjektív memoárt, ez
sem szúrna szemet. A
szerzô azonban az objektív
történetíró szerepét vindikálja, ennek viszont nem
tesz jót, hogy gyakran hivatkozik forrásként saját
feljegyzéseire, mint perdöntô dokumentumokra.
A könyv így mûfaji zavara,
ha tetszik: kettôssége miatt
egyszerre hordoz szenzációsan érdekes és értékes, az
SZDP igazi történetének
majdani megírásához nélkülözhetetlen momentumokat, és ébreszti bennünk azt a kételyt, melyet
beszámolónk lején megfogalmaztunk.
-s-s

Szuhay Péter
A magyarországi
cigányság kultúrája:
etnikus kultúra vagy a
szegénység kultúrája
Panoráma, 205 oldal
Ez az album-formátumú kötet (az egyidejûleg megjelent
akadémiai
kiadvánnyal
összevetve.) – gazdagt képanyagával, egységes szerkezetével és érzékletes esettanulmányaival – könnyebben „emészthetô” de nem
kevésbé értékes „táplálékot”
kínál mindazoknak, akik a
hazai
cigány
népcsoport(ok)ról – akár szociális
avagy kulturális munkájuk
könnyebbé,
eredményesebbé és élvezetesebbé tétele
érdekében, akár egyszerû tudásványból vagy kíváncsi-

A Széphalom Könyvmûhely
ajánlata 1999 októberében

A HÁTTÉR Kiadó újdonságai
a Lélek-kontroll sorozatban

Fritz Riemann:
A SZORONGÁS ALAPFORMÁI
880 Ft

Néprajz

Cajani, Franco: Töprengés a szélben (versciklus – magyar
és olasz nyelven, olaszból ford.: Baranyi Ferenc)
Dalok ura – Kortárs ausztrál költôk antológiája
(ford.: Turczi István)
Jókai Anna-életmûsorozat:
Jókai Anna: Három (tudatregény – 2. kiadás)
Jókai Anna: Ne féljetek! (kilencedik, változatlan
utánnyomás)
Jókai Anna: Szegény Sudár Anna (regény – harmadik,
változatlan utánnyomás)
Krasznahorkai László: Az ellenállás melankóliája
(2. kiadás)
Kolumban, Nicholas: The Science of In-Between –
Antology of Contemporary Hungarian Lyrik (A New
York-i Box Turtle Press Kiadóval közös kiadásban)
Mezey Katalin: Kivala Palkó Nemlehet-országban
(meseregény – 2. kiadás, az Új KÉZirat Kiadóval közös
kiadásban)
Mezey Katalin: Paule Werbistedenn im Lande
Gehtjanicht (meseregény – az Új KÉZirat Kiadóval
közös kiadásban, magyarból ford. Hans Skirecki)
Pék Pál: A bárány kiûzése (új versek)
Várkonyi Nándor: Az ötödik ember I.–II.–III.
(kultúrtörténet – Mezey Katalin, Vanyó László és
Tôkéczki László utószavával)
Várkonyi Nándor: Varázstudomány, I.
(a kultúrtörténeti munka elsô kötete: A rejtett világ)

Daniel L. Schachter:
EMLÉKEINK NYOMÁBAN
1398 Ft

Dr. Juan Antonio Vallejo Nágera:
Erich Fromm:
SZEMTÔL SZEMBEN
A SZERETET MÛVÉSZETE
A DEPRESSZIÓVAL
598 Ft
698 Ft

A könyvek megrendelhetôk közvetlenül a kiadónál is.
Címünk: 1134 Budapest, Váci út 19.
Postacímünk: 1525 Bp., Pf. 97.
Tel/fax: 320-82-30, 329-72-93

980 Ft
1200 Ft
1200 Ft
1800 Ft
1980 Ft
1500 Ft
1800 Ft
1790 Ft
2400 Ft
700 Ft
6400 Ft
3300 Ft

Széphalom Könyvmûhely
1068 Budapest, Városligeti fasor 38. Tel./fax: 351-0593
A kiadóban vásárlóinknak 20% engedményt adunk,
nagykereskedõknek megegyezés szerint.
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ságból – tudományosan
megalapozott képet akarnak
nyerni.
Már a cím is nagyon beszédes azáltal, hogy rötön rákérdez a lényegre. Azonnal
megindulnak a gondolataink és ha egy cseppnyi érzékenység is van bennünk a
téma iránt, elkezdjük csoportosítani azokat az ismereteinket és élményeinket
melyek az etnikai, illetôleg
amelyek a szociális megközelítésmód mellett szólnak.
Tudományos-ismeretterjesztô munkáról lévén szó,
talán nem apasztjuk az olvasó érdeklôdését, ha eláruljuk a gondolatsor végt.
Nincs vagy-vagy. Is-is van. A
különféle motívumok egybefonódnak és gerjesztik is
egymást. Az etnikai másság
bizonyos történelmi körülmények kötött társadalmi
kirekesztettséget eredményez: a kirekesztettség szociális leszakadáshoz vezet, ez
pedig erôsíti és konzelválja a
személyes és a csoportidentitás etnikai kapaszkodóit.
(Az „etnikai” jelzô természetesen nem hordoz értékítéletet. Miközben igen összetett tartalmat jölöl, a legkevésbé szolgálhat – valljuk
magunknak is az etnográfus
szerôvel – az autentikus kultúra és a tudatos hagyományápolás ilyen vagy
olyan elôjelû minôsítésére.)
A kötet elsô fejezetének
fogalomtisztázó passzusai
után történeti és kutatástörténeti áttekintés, majd gazdasági helyzetkép következik. Szerzônk érzékletes
esettanulmányokkal illusztrálva mutatja be korunk jellegzetes „cigány-foglalkozásait” – helyesebben szólva
megélhetési stratégiáit (bôvebben és színesebben,
mint ugyanô a fentebb említett akadémiai kiadványban). A szociális blokkot etnográfiali ismeretek követik, s e részhez kapcsolódnak az egészségkultúrával

kapcsolatos tapasztalatok.
A továbbiakban hosszabb
esettanulmányok következnek különféle témákban,
szociografikus igénnyel.
Külön értéke a könyvnek a
gazdag képanyag, melyhez
alapos „használati utasítást”
is kapunk. Mintegy ráadásként „irodalmi olvasókönyv”, azaz szöveggyûjtemény zárja a kötet klasszikus és kortárs cigány és nem
cigány szerzôk cigány-témájú írásaiból. Aki pedig
bôvebben óhajt tájékozódni
a szóban forgó témakörben,
bôséges irodalomjegyzéket
talál az album végén.
-iiNapló

Marion Merrick:
Itt a piros, hol a piros?
Magyarország angol
szemmel 1982–1989
Mágus Kiadó
206 oldal
Az ember gyakran szeretné
megkérdezni újdonsült ismerôseitôl, milyennek is látták ôt megismerkedésük
kezdetén? Az önismeret része ugyanis, hogy tudjuk:
melyek azok a szembetûnô,
szeretetteljes, vagy éppen ellenszenves vonásaink, amelyek megkülönböztetnek
bennünket másoktól.
Marion Merricket és férjét, Pault húsz évvel ezelôtt,
Angliából a véletlen és a
magyar zene szeretete vezérelte Magyarországra. Akkoriban, 1982-ben még maguk sem gondolták, hogy
sok furcsaságával, kényelmetlenségével együtt is,
nemcsak megszokják ezt az
országot, de hazájukul – s
itt született gyerekeik hazájául is – választják ezt a furcsa országot, ahol – amint a
naplóból is kitûnik – barátságosak és segítôkészek az
emberek, ahol egy postai
csomagot feladni, egy hiva-

talos ügyet elintézni megannyi megpróbáltatást jelent a „máshoz” szokott
idegennek, ahol finom falatokkal kínálják az idegent,
ahol egy éjjel alatt tud elrongálódni egy sétatéri pad,
ahol egyszerre van jelen a
rend és a rendetlenség, a
bürokrácia és a hivatali
„nagyvonalúság”. Az Angliából érkezett Marion hét év
– az államszocializmus
utolsó idejének és a rendszerváltozás
idôszakáig
ívelô – magántörténelmét
írta meg most magyarul is
megjelent naplójában. Annál nagyobb dicséretet pedig mi, magyarok nemigen
kaphatunk, mint hogy a
messzirôl jött idegenek végül is maradtak, mert végül
is sok mindent lehet ránk
mondani, csak azt nem,
hogy unalmas népség lennénk... (Egy nemzetközi
közvélemény-kutatás szerint – amely azt firtatta, milyen tulajdonságaik vannak
a különféle nációknak – a
válaszadók a magyarokat
tehetségesnek,
lobbanékonynak tartották, sokan
említették, hogy keverednek bennünk a poroszos és
latinos „vonások”.)
Marion Merrick közszemlére tárt naplója mindazoknak érdekes olvasmány lehet, akik vallják: a történelem része a köznapok története is, s hogy olykor a „civilek” több adalékkal szolgálhatnak egy adott korszakkal kapcsolatban, mint a tudós történetírók...
– só –
Szociológia

Marc E. Vargo:
Ôk és mi
Háttér Kiadó, 230 oldal,
998 Ft
Személy szerint azt mondhatnám, mi és ôk. Mert ez
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a melegekrôl szóló könyv
nem születhetett volna
meg, ha nem vagyunk mi
és nincsenek ôk, ha csak
mi vagyunk, magunkba integrálva ôket is. Jó, ez így
grammatikailag helytelen,
mert a személyes névmások eredendôen nem a kirekesztésbôl születtek. A
könyv címe azonban erre
utal, és ami félô, hogy a
határhúzás
kölcsönös.
Nem személyes síkon, hanem generálisan.
Mert mind a két hovatartozás elhatárolódik a másiktól. Nincs ez így jól,
tudjuk.
Szóval a könyv a comming out-ra buzdít, arra,
hogy történjen már meg a
határok felszántása, a melegek fedjék fel identitásukat,
hovatartozásukat.
Nincs ebben semmi, az
ôszinteség sok esetben
megértést, elfogadást gerjeszt. Mondja ezt az a férfi,
akinek jó tapasztalatai vannak a kérdéssel, de felelôtlenség lenne azt állítani, hogy a könyv útmutatóit alkalmazva, mindenki
ugyanígy éli majd meg az
integrálódást. (A helyzetrôl és nem a magam véleményérôl beszélek, amikor az integrálódást használom, mint jövô idôben
bekövetkezô fogalmat.) Ha
csak egyetlen embernek törik meg az élete azzal,
hogy megfogadja a könyv
tanácsát, már akkor is túl
nagy az ár. De más út
nincs, illetve az, ha ezt a
könyvet elsôsorban nem a
melegek olvassák el, hanem a heteroszexuálisok,
akik ezáltal egy kis betekintést kapnak abba, hogy milyen fájdalmas a kirekesztés, és hogy a barikádokat
végre föl kellene számolni.
Mert nincs miért ott hagyni az úton, csak akadályozza a közlekedést.
Bagota / ity edt.

KÖNYVAJÁNLÓ
Útikönyv

Sz. Benedek István:
Könyvek és álmok
nyomában
Mentor Kiadó
Marosvásárhely
169 oldal, 980 Ft
A szerzô mûve rendhagyó
útikönyv. Nyomát sem leljük benne az utazási célok
pontos indoklásának, a
klasszikus élménybeszámolónak, sem a felhívásnak,
hogy az író által „megtapasztalt világot” kötelességszerûen felkeressük. Az élmény individuális, az utazást mindenki másképpen
éli át.
A könyvben minden táj,
város, hegy, templom, tenger, vagy piramis bemutatásakor megelevenednek a
hozzájuk fûzôdô korabeli
történelmi események is, és
megjelennek ezek soha el
nem felejthetô hôsei. Mayerling vára most is ôrzi Rudolf trónörökös és Vecsera
Mária tragédiáját. A londoni
külvárosban a skót balladák
hajókról, kalandokról, tengerrôl és néhány bátor emberrôl szólnak. Az élmények
kísértetiesen megegyeznek
Kipling történeteivel.
Ránk vár India és Afrika
embernagyságú piros virágainak,
pálmáinak,
ôserdôinek, hajdanvolt palotáinak, népeinek megismerése is.
Jack London világában járunk vagy a Délszigetek
fûszerillatú, varázsos paradicsomában.
Meglátogatjuk Pagant, ahol
láthatjuk az elsô Buddhatemplom maradványait. Járkálhatunk az inka birodalom
romvárosaiban, az ôserdôben megôrzött piramisok között, vagy ezek labirintusában, ahol emberek ezreit áldozták fel isteneiknek. Sorolhatnánk még a varázsos hely-

színeket, ahová a szerzô elrepít bennünket, s ahová – ha
elég pénzünk van – mi is elutazhatunk, s az írás élményét a mi saját élményeinkkel gazdagíthatjuk.
De ha nincs annyi pénzünk, akkor a könyv segítségével is átélhetjük a világutazás nagy kalandját.
Rajnai András
Újságírás

Juszt László:
A Juszt-ügy avagy a
kormányzati pánikbetegség anatómiája
Europrospekt Kiadó 150 oldal
„Ne telefonálgass, úgyis tudják, hogy jössz!” Ezzel a humorosnak szánt invitálással
hirdette meg Juszt László saját kiadású könyve bemutatását. Vicc vagy valóság? Ki
tudja.
A könyv hasábjain felidézi
napjaink „kriminális” közéleti botrányait, melyeket
mûsoraiból már megismerhettek a televízió nézôi. A
felvetett kérdésekre máig
nincs felelet. A válaszreakció azonban gyors volt.
Házkutatás, betiltás, rendôri
vizsgálat, ismételt vádemelés, a lehallgatási ügy újabb
szánalmas továbbgyûrûzése.
Ennek a történetnek a jelenben az ismert média-sztár
a szenvedô alanya. De mindez többé nem J. L. üzemi
balesete, vagy a sokat szidott
sajtó újabb háztáji belügye.
Rendkívüli APEH-vizsgálatok különbözô lapoknál,
nem szûnô tendenciózus támadások egyes sajtóorgánumok ellen, mint egyfajta dramaturgia részét képeznék.
Amirôl azt hittük, hogy
nem ismétlôdhet meg
többé, visszasejlenek a titokzatos fenyegetések, a kafkai
beidegzôdések. Akinek volt
már „pere” a személytelen
hatalmi erôkkel, soha nem

szabadul meg ettôl a nyomasztó emléktôl.
Némi történelmi távlatban
szemlélve: tudvalevô, hogy
például Napóleon nem
szenvedhette a sajtót. XX.
századi „követôit” nem is
említve. De ezeket a rendszereket nem nevezték demokráciának. Az új évezred
küszöbén a polgár elemi
joga a véleménynyilvánítás
szabadsága.
Régen tudott, hogy a sajtó
csupán a valós viszonyok
tükörképe. Aki lesújt a tükörre, nem szembesül saját
torz képmásával.

Reklám

Tausz Anikó
Oliviero Toscani:
Reklám, te mosolygó
hulla
Park Kiadó, 181 oldal
Borderline, így nevezi a pszichiátria a szeretve gyûlölni,
vagy gyûlölve szeretni jelenségét. Leegyszerûsített, triviális, laikus megközelítése ez a
lelki jelenségnek. Ebben szenved Toscani is, mert arról a
szerelmünkrôl, akibôl okkal
ábrándulunk ki, arról nem
beszélünk, szégyelljük, hogy
benne voltunk, nem akarunk
hallani róla, nem hogy még
nap, mint nap vele is háljunk.
Ezzel szemben Toscani naponta megmártózik a reklámban, felruházza, szidja, de
szereti. Vele él, azt hiszi, meg
tudja változtatni, de mint
tudjuk, ilyen nincs. Mindenki
olyan, amilyen és olyan is
marad. Lehet venni a fogkefénket és kicuccolni, de mondogatni, hogy nem tetszik ez,
meg az... Felesleges. Ez a pasi
meg ostorozza, keresi a reklám hibáit. Érti a lényét, kifejezi, megalkotja, bámulja és
rajong érte. De valahol szégyelli ezt az elszakíthatatlan
érzelmet, mert meggyötri,
szembeállítja önmagával. Azt
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mondja, kifosztasz, de mégis
áldozok neked. Mindenemet
neked adom még akkor is, ha
megcsalsz, ha nem szeretsz.
A könyv egy elmúlhatatlan
szerelem vallomása, azé,
ami nem csak ôt, de az egész
világot rabul ejti, mozgatja.
Mert ugyan ki merné azt
mondani, beleértve a Benettont is, hogy megy ez a világ
nélküle is.
Nem megy. Kell ez a játék,
ez a bûvölet, része az egésznek, kell ez az ámítás, még
akkor is, ha beledöglünk.
Szép ez a könyv, szépek a
gondolatok, de minden marad a régiben. Ô is, meg a
Benetton is járja a megszabott utat, keresgél egy másik
ösvényt, amire azt mondja,
így tisztességesebb, de a cél
ugyanaz: eladni, szerelmeskedni, és megint eladni.
Ilyen világban élünk, nem
lehet igazán fellázadni, megmásítani a játékszabályokat,
Tûrni kell. Aki tudja, hunyja be a szemét, öltsön
háncsruhát, egye, amit maga
termel, maga szô és fôz. Ám
ennek az életérzésnek is
vannak prófétái, akik nagyobb hasznot húznak a
propagálásából, mint azok,
akik beveszik a maszlagot.
Megoldás?
Toscani szerint van, ô a
könyvében az egyik lehetséges utat is megmutatja, miközben egyszerre szól a reklámot megrendelôkhöz, a reklámkészítôkhöz és a reklámfogyasztókhoz. És bizonyít is,
mert kereskedelmi plakátjai
felvállalnak olyan feladatokat,
amelyek a politikusoké, a
közvélemény-formálóké lenne. Mozgósítanak a rasszizmus, az elôítéletek és tespedés ellen, felelôs részt kérnek
az egészségügyi felvilágosítás
szegmensébôl. Gondolkozz,
és csak azután válassz, csak
azután vásárolj. Mert nem ez
az elsôdleges cél.
Reméljük!
Bagota / ity edt.

Keresztrejtvény
Vízszinte: 1. A Múlt és Jövô
Kiadó újdonsága. 2. Személyére – Olasz filmrendezô (Francesco) – Nagy folyó – A Duna
egyik szakasza. 3. ... Lindgren:
svéd írónô, a gyermekirodalom
nagysága – Zokog – Cigarettát
végigfüstöl. 4. Kellemetlenül
nedves, penészes – Elemi ré-
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szecske – Számára – Részben fixál! 5. Becézett Olivér – Égéstermék, de egy Móricz-mû színhelye is – Erdei állat. 6. Költô,
író, mûfordító, 1912-ben
alapította a Múlt és Jövô c.
irodalmi és mûvészeti folyóiratot – Szereplô Dürrenmatt
Az öreg hölgy látogatása c. da-
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rabjában. 7. Névelôs hajórész –
Szilárd – Állat. 8. Hangtalanul
pótol! – Nôi név – Szín – Fôzôlé
– Számnév. 9. Író, szociográfus, a Múlt és Jövô c. folyóirat fôszerkesztôjeként a hasonló nevû kiadó munkáját
is irányítja. 10. Portéka – Antilopfajta – ... Amundsen: az
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Északi-sark felfedezôje – Szív,
régiesen. 11. Vitorlásverseny –
Túlbonyolított szövegbôl jelentést szûr le. 12. Arrafelé irányozza az ágyút – Ördögh Szilveszter novellája A csikó c.,
1973-as elsô kötetében – Léva
közepe! – Japán író (Kobo). 13.
Sakknagymesterünk (Péter) –
Veress Miklós múzsája – Régi
nép. 14. A Múlt és Jövô egyik
legjelentôsebb (irodalomtörténeti)
kiadványának
szerzôje.
Függôleges: 1.Özönlô – XX.
századi remekíró, életmûkiadását a Múlt és Jövô gondozza. 2. Indigóval létrehozott
gépirat – Torzó. 3. Legendás labdarúgó (György) – Innivaló –
Monoton géphangot hallatt –
Egykori ûrméték. 4. Széria –
Alaptalan vád. 5. Kettôzött
kötôszó... – ...s ennek fordítottja, de ez már Erzsébet királyné egyik beceneve – A névtelen – Növényrész – Római 49. 6.
Félhosszú szoknya – Nagy színmûvész volt (Andor) – Pénzt
postázó. 7. Ismert európai
könyvsorozat – Makacs. 8. Békaporonty – Egy kicsit tornázik! –
Kiejtett mássalhangzó – Mitológiai királylány – A taplóval
együtt szikrát pattint. 9. Tornászbajnok volt (Konrád) –
Máig híres brazil focista – Olasz
névelô. 10. Gól nélküli meccseredmény – Ipari növény – Tova
– Hazai helység. 11. Néma lesés!
– A magyar fotómûvészet nagysága (Károly) – Bibliai alak. 12.
Orrocska – Híres bûvész volt –
Magyar származású zeneszerzô
volt (Joseph) – Libahang. 13.
Féldrágakô – Gyilkol – Köztéri
mûalkotás.
T. T.

Beküldendô: a vastagon szedett sorok megfejtése.
Beküldési határidô: 1999. november 3.
A helyes megfejtést beküldôk között könyveket sorsolunk ki.
A nyertesek (összesen tízen) a Múlt és Jövô Kiadó Pap Károly-kötetét kapják jutalmul.
A nyertesek listáját november 18-i számunkban közöljük. A könyvet postán küldjük el címükre.
A szeptember 23-i számunkban megjelent keresztrejtvény helyes megfejtése:
Fekete Sas. A mennyekben majd tótágast akarok állni. Fôbenjárás. Fazakas. Nyerges András.
A megfejtés beküldôi közül Kelecsényi László: Mozibolondok címû könyvét nyerte:
Rózsa Tibor, Budapest, Barna László, Budapest, Patonay Jánosné, Esztergom, Tóthi Róbert, Kaposvár, Tamási Ildikó, Kaposvár, Létai Ferenc, Derecske,
Kurucz István, Budapest, Jakab Sándorné, Budapest, Pompor Tamás, Dunakeszi, László Árpád, Budapest
Nyereményüket postán küldtük el.
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Meg jelent könyvek
1999. szeptember 24. – október 7.
A
A család orvosa. Házi tanácsadó: [Egyedülálló kézikönyv,
amely gyors és megbízható útmutatást kínál a legkülönösebb
tünetek felismeréséhez és a legfontosabb kérdés eldöntéséhez:
kell-e orvost hívni?]. [Budapest],
M. Kvklub, [1999], cop. 1991.
[S.l.], Panda.
ISBN: 80-967606-2-9 963-282-601-9
kötött: 5500 Ft
A három királyleány. Magyar
tündérmesék. [Budapest], Palatinus, 1999.
ISBN: 963-9127-94-9 kötött: 1400 Ft
A Juszt-ügy avagy A kormányzati pánikbetegség
anatómiája. Budapest, Europrospekt, [1999].
ISBN: 963-03-8554-6 fûzött: 980 Ft
Áldozatvédelem. Szakkönyv a
bûncselekmények áldozataival
foglalkozók számára. Budapest,
BM K., 1999.
ISBN: 963-8036-46-X fûzött: 870 Ft
Általános társadalomföldrajz. (1.), 1998. (Dialóg Campus tankönyvek)
ISBN: 963-9123-01-3 kötött: 2880 Ft
A magyar nyelv könyve. 5. kiad. Budapest, Trezor, 1999.
ISBN: 963-9088-29-0 kötött: 1990 Ft
A magyar szociáldemokrácia
kézikönyve. Budapest, Napvilág, 1999.
ISBN: 963-908251-1 kötött: 2800 Ft
A nyilvánvaló nôk. Prostitúció,
társadalom, társadalomtörténet.
Budapest, Új Mandátum, 1999.
(Nagyítás / szociológiai könyvek
28.)
ISBN: 963-9158-35-6 fûzött: 1500 Ft
A társadalmi rétegzôdés
komponensei. Válogatott tanulmányok. 2. kiad. Budapest,
Új Mandátum, 1999. (Nagyítás /

szociológiai könyvek 5.)
ISBN: 963-9158-49-6 fûzött: 1800 Ft
A tudomány nagy enciklopédiája.
[Debrecen], Aquila,
[1999], cop. 1994.
ISBN: 963-8276-23-1 kötött: 1750 Ft
Avar János: Kennedyek. Versenyben a végzettel. Budapest,
Korona, 1999.
ISBN: 963-9191-41-8 kötött: 1450 Ft
Az agrárpolitika gazdaságtana. Válogatott tanulmányok.
[Budapest], Századvég, 1998.
ISBN: 963-85619-8-X fûzött: 1568 Ft

B
Babári Ernô – Babári Ernôné:
Segédkönyv az alapfokú "B" típusú német nyelvvizsgákhoz.
Székesfehérvár, Lexika, [1998].
ISBN: 963-9092-68-1 fûzött: 728 Ft
Bach, Richard: Illúziók. Egy vonakodó messiás kalandjai. Budapest, Édesvíz, 1999.
ISBN: 963-528-390-1 fûzött: 1100 Ft
Bagnall, Ursula – Hille, Astrid: Az olajfestészet nagy könyve. Budapest, Ciceró, cop.
1999.
ISBN: 963-539-273-7 kötött: 4490 Ft
Ballereau, Jean-Francois: A
világ lovainak nagy katalógusa.
[Pécs], Alexandra, [1997].
ISBN: 963-367-290-2 kötött: 1690 Ft
Bárány Éva: A színek mágusa:
Bényi László. Budapest, Uránusz, 1999. (A Karinthy-kör arcképcsarnoka 3.)
ISBN: 963-9086-73-8 fûzött: 1120 Ft
Bárány Éva: Buda elsô közmûvelôdési könyvtárának története. Budapest, Uránusz, 1999.
ISBN: 963-9086-72-X fûzött: 560 Ft
Barber, Shirley: Az elvarázsolt
erdô. [Tündérmese]. Pécs, Alexandra, [1999].
ISBN: 963-367-528-6 kötött: 1690 Ft
Bari Károly költô, folklórku-

tató interjúk, recenziók és
más írások tükrében. [Személyes dokumentumok és újságcikkek]: [Bari Károly 30 évi
néprajzi gyûjtésébôl válogatott
„Cigány folklór I–X" címû CDkollekció megjelenése alkalmából, kísérô kiadványként]. Gödöllô, Petôfi Mûvel. Közp., 1999.
ISBN: 963-03-7999-6 fûzött: 750 Ft
Barker, Pat: Felépülés. Budapest, Európa, 1999.
ISBN: 963-07-6631-0 kötött: 1300 Ft
Bársony Ottília: „Jótett helyébe
jót várj!". Felvidéki ihletésû népmesék. Budapest, Ciceró, cop.
1999.
ISBN: 963-539-220-6 kötött: 1390 Ft
Bart István: Hungary & the Hungarians. The keywords a concise dictionary of facts and beliefs, customs, usage & myths.
[Budapest], Corvina, 1999.
ISBN: 963.13-4848-2 fûzött: 2500 Ft
Batra, Sumita – Wilde, Liz:
Mehndi a testfestés mûvészete.
[Budapest], Pannonica, [1999].
ISBN: 963-8469-95-1 kötött: 3990 Ft
Békéssy Szilvia – Számadó
László: Középiskolába készülünk: Felvételi faladatok 4., 6. és
8. osztályosoknak. Matematika.
Budapest, Mágus, 1997.
ISBN: 963-8278-30-7 fûzött: 600 Ft
Beluszky Pál: Magyarország településföldrajza: Általános rész.
Budapest, Dialóg Campus,
1999. Pécs. (Dialóg Campus
tankönyvek)
ISBN: 963-9123-46-3 kötött: 3980 Ft
Benedek Elek: Magyarok története. Történelem gyermekeknek. Utánny. [Debrecen], Alföldi
Ny., 1994.
ISBN: 963-8216-02-6 kötött: 1200 Ft
Benedek Elek: Székelyföldi
mondák és mesék. 2. kiad. Budapest, M. Kvklub, 1999.

ISBN: 963-548-978-1 kötött: 1490 Ft
Benedek Elek: Toldi Miklós.
Arany János balladája nyomán.
Debrecen, Méliusz, 1995.
ISBN: 963-8216-07-7 kötött: 1200 Ft
Bennett, Steve – Bennett,
Ruth: Kapcsold ki a tévét!. 356
játék a gyermekével tévézés helyett: ötletek gyakorló szülôknek.
[Pécs], Alexandra, [1999].
ISBN: 963-367-261-9 fûzött: 698 Ft
Bércziné Juhos Júlia: Piac- és
marketingkutatás a gyakorlatban. Kézikönyv. 2. bôv., átd. kiad. Budapest, Co-nex Kvk.,
1999.
ISBN: 963-8401-23-0 fûzött: 1792 Ft
Beregi Edit: Egészségben megöregedni. Ajánlás fiataloknak és
idôseknek. Budapest, Medicina,
1999.
ISBN: 963-242-577-4 fûzött: 719 Ft
Bergengóc példatár. Budapest, Typotex, 1999.
ISBN: 963-9132-31-4 fûzött: 960 Ft
Bibliai nevek és fogalmak.
Budapest, Evangéliumi K.,
[1999].
ISBN: 963-9209-17-1 fûzött: 800 Ft
Bolla Ilona: A jogilag egységes
jobbágyságról Magyarországon.
2. kiad. [Budapest], Nap, cop.
1998.
ISBN: 963-8116-37-4 fûzött: 1750 Ft
Bombay László – Gyarmati
József – Turcsányi Károly:
Harckocsik 1916-tól napjainkig.
Budapest, Zrínyi, [1999].
ISBN: 963-327-332-3 kötött: 2450 Ft
Borovszky Samu – Goldziher
Ignác: A középkor. 1. rész: A
népvándorlás ; Az iszlám. (4.
köt.) Hasonmás kiad. , 1999.
ISBN: 963-9015-96-2 kötött: 4000 Ft
Bozai Ágota: Tranzit glória.
Szeged, Tiszatáj Alapítvány,
1999. (Tiszatáj könyvek)
ISBN: 963-8496-05-3 fûzött: 980 Ft

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.

A HELIKON KIADÓ AJÁNLATA
Kiran Desai
Ribillió a gyümölcsösben
1280 Ft
Az üdítôen mulatságos könyv hôse a kissé
lecsúszott családba, meglehetôsen különc
anyától született Szampath Csaula, aki egy
nap fogja magát, és felmászik egy guajávafára. Hamarosan kíváncsi tömegek keresik fel
a „Szentembert”, lármás majmok szegôdnek társául, apja pedig jó üzleti érzékkel zarándokhelyet alakít ki körülötte…
A kötetet november 2-án, délután 16 órakor
a Helikon Könyvesházban (Bp., VI., BajcsyZsilinszky út 37.) az Indiai-Magyar Baráti
Társaság rendezvényeként az indiai nagykövet felesége mutatja be.

Márai Sándor
Napló 1945-1957
(Márai Sándor Mûvei)
1500 Ft

Márai Sándor
Szindbád hazamegy
980 Ft

Márai Sándor mûveibôl még kapható:
Egy polgár vallomásai, Napló 1943–1944, Napló 1984–1990, Kassai ôrjárat
A gyertyák csonkig égnek
Füveskönyv

A könyvek megrendelhetôk a Helikon Kiadónál
1053 Budapest, Papnövelde utca 8. Telefonon Borbíró Zsókánál és/vagy Varga Istvánnál a 317-4987-es számon, vagy a
317-4967-es faxon, valamint megvásárolhatók a
Helikon Könyvesházban:
Budapest VI., Bajcsy-Zsilinszky út 37.

Ajándéknak való...
A legnagyobb vicckönyv
Tízezer vicc egy kötetben
452 oldal, 24,5x35 cm album, Menkó László rajzaival,
kötve kb. 3980 Ft
Minden szempontból rekord Köves József viccgyûjteménye: soha ilyen nagy
mennyiségû vicc még nem jelent meg egy kötetben, s ekkora vicckötet (majd
negyed méter széles, 35 centi magas) sem létezett még soha: hiszen nem is
könyv, hanem album. Tehát a legnagyobb vicckönyv kétszeresen is a legnagyobb. És
nagyon olcsó is: egy-egy vicc ára alig 40 fillér. A bolondnak is megéri.
Ajándéknak pedig még inkább!

K.u.K. Kiadó
1138 Népfürdô u. 15/a.
T./f.: 239-1189, 359-1634
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Brown, Sandra: Kimondhatatlanul. [Debrecen], Aquila, 1999.
(Vadrózsa könyvek)
ISBN: 963-679-050-7 kötött: 1720 Ft
Brown, Sandra: Kísértés. [Budapest], Maecenas, cop. 1999.
ISBN: 963-203-002-8 fûzött: 698 Ft
Büntetô törvénykönyv, büntetôeljárás, büntetés-végrehajtás. Budapest, Unió, [1999].
ISBN: 963-388-263-X kötött: 4928 Ft

C
Challenges of an interdisciplinary science. Budapest,
Akad. K., cop. 1999. (Progress in
mining and oilfield chemistry Vol.
1.)
ISBN: 963-05-7655-4 kötött: 9072 Ft
Chang, Jolan: A tao tanítása a
lelki és testi szerelemrôl. Ôsi kínai módszer a gyönyör elérésére, eredeti illusztrációkkal. Budapest, Réka Kvmûhely, [1998],
cop. 1990. (Seneca könyvek)
ISBN: 963-9162-17-5 fûzött: 1480 Ft
Chan, Jackie: Íme, Jackie Chan.
akciófilm az életem. [Budapest],
Lunarimpex, 1999.
ISBN: 963-9219-02-9 fûzött: 1980 Ft
Choderlos de Laclos, Pierre
Ambroise Fran‡ois: Veszedelmes viszonyok. 2. kiad. Budapest, Magvetô, [1998]. (Fehér
holló könyvek)
ISBN: 963-14-2137-6 kötött: 1890 Ft
Cornwell, Patricia: Tûzfészek.
Budapest, Európa, 1999.
ISBN: 963-07-6625-6 fûzött: 980 Ft
Courths-Mahler, Hedwig: Siddy nászútja. Budapest, Bastei
Budapest, 1999. (Hedwig Courths-Mahler regényei)
ISBN: 963-296-318-0 fûzött: 548 Ft
Crole, Robin: A pipa. Egy nemes
hagyomány tudománya és varázsa. Budapest, Glória, cop.
1999.
ISBN: 963-7495-88-6 kötött: 3980 Ft

Cs
Csernyak, Jurij B. – Rose,
Robert M.: A minszki csirke.
[Budapest], Akkord, cop. 1999.
ISBN: 963-7803-11-4 fûzött: 798 Ft
Csorba Csaba – Estók János
– Salamon Konrád: Die illustrierte Geschichte Ungarns. [von
den Anf„ngen bis Heute]. Budapest, M. Kvklub, 1999.
ISBN: 963-547-039-8 kötött: 4500 Ft
Csorba Csaba – Estók János
– Salamon Konrád: The illustrated history of Hungary. [from
the old days till now]. Budapest,
M. Kvklub, 1999.
ISBN: 963-547-019-3 kötött: 4500 Ft

D
Dancsó Tünde – Nagy-Szakál
Zoltán: Szövegszerkesztés.Feladatok és megoldások. [Budapest], Kossuth, cop. 1999.
(Tesztkönyv / informatika-számítástechnika mûveltségi alapvizsga)
ISBN: 963-09-4125-2 fûzött: 998 Ft
Daniel, Roger P.: A bibliai prófécia magyarázata. Budapest,

Evangéliumi K., cop. 1999.
ISBN: 963-9209-15-5 fûzött: 250 Ft
Danitz Béláné – Daró Ildikó –
Mészáros Tamásné: Táblázatkezelés. Feladatok és megoldások. [Budapest], Kossuth,
cop. 1999. (Tesztkönyv / informatika–számítástechnika mûveltségi alapvizsga)
ISBN: 963-09-4126-0 fûzött: 998 Ft
Decsi Imre: Mesék Mátyás királyról.
[Pécs],
Alexandra,
[1999].
ISBN: 963-367-161-2 kötött: 1190 Ft
Dénes András – Dénes Tamás: Man United. Budapest,
Aréna 2000, 1999.
ISBN: 963-85967-6-7 fûzött: 1490 Ft
Dessewffy Anna – Várday
György: A módosított közbeszerzési törvény gyakorlati alkalmazása. [Budapest], Századvég, 1999.
ISBN: 963-9211-03-6 fûzött: 3920 Ft
Die ungarischen Liberalen.
Budapest, Új Mandátum, 1999.
ISBN: 963-9158-44-5 fûzött: 3000 Ft
Donáth Tibor: Anatómiai atlasz.
7. kiad. Budapest, Medicina,
1999, cop. 1991.
ISBN: 963-242-590-1 kötött: 2690 Ft
Drinkwater,
Carol: Molly.
[Pécs], Alexandra, [1999].
ISBN: 963-367-356-9 kötött: 999 Ft

E
Ealy, C. Diane: Nôi kreativítás. A
leleményes nôi elme. Budapest,
Édesvíz, 1999.
ISBN: 963-528-384-9 fûzött: 1250 Ft
Egyszer volt játék. Magyar
népi gyermekjáték eszközök a
honfoglalástól napjainkig. Zánka,
Zánkai Gyermek és Ifj. Centrum
Kht., 1999. (Zánkai múzeumi füzetek 1.)
ISBN: 963-03-8200-8 fûzött: 250 Ft
Ember Mária: London. Utánny.
[Budapest], Panoráma, [1999],
cop. 1996. (Külföldi városkalauzok)
ISBN: 963-243-843-4 kötött: 1500 Ft
Eötvös József: A nôvérek. Budapest, Unikornis, 1999. (A magyar próza klasszikusai 69. köt.)
ISBN: 963-427-302-5 kötött: 2300 Ft

F
Faragó Vilmos: Igazoló jelentés.
válogatás 8 év (1990–1998) újságcikkeibôl. [Budapest], Filum,
1999.
ISBN: 963-8347-69-4 fûzött: 990 Ft
Farmosi István: Mozgásfejlôdés. Budapest, Dialóg Campus,
1999. Pécs. (Dialóg Campus
tankönyvek)
ISBN: 963-9123-48-X fûzött: 1680 Ft
Farrington, Karen: Feng Shui.
az egészség, gazdagság és boldogság elérésének gyakorlati útmutatója. [Kaposvár], Holló,
[1999].
ISBN: 963-9202-46-0 kötött: 2680 Ft
Feist, Raymond Elias: A király
kalóza. (1.r.) , 1999.
ISBN: 963-9047-41-4 fûzött: 998 Ft
Ferenczy, Josef von: Perbeszédtôl a párbeszédig. [Buda-

pest], Pannonica, 1999.
ISBN: 963-8469-99-4 kötött: 1500 Ft
Fiala Tibor: Pénzügyi modellezés Excellel. Budapest, Kossuth,
1999. (VIP / Very Important Publications)
ISBN: 963-09-4110-4 kötött: 2980 Ft
Filep György: Soil chemistry.
processes and constituents. Budapest, Akad. K., cop. 1999.
ISBN: 963-05-7455-1 kötött: 8064 Ft
Filippone, Bianca: Andalúzia.
[Budapest], Gabo, cop. 1999. (A
világ legszebb helyei)
ISBN: 963-8009-33-0 kötött: 4290 Ft
Fischer, Jürgen: 100 jó ötlet gerincpanaszokkal küszködôknek.
Hogyan védjük gerincünket?: mit
tegyünk, hogy ne fájjon a nyakunk, a hátunk, a derekunk?. 2.
kiad. Budapest, Golden Book,
cop. 1999.
ISBN: 963-8232-88-9 fûzött: 1350 Ft
Forgách András: Aki nincs. Budapest, Magvetô, [1999].
ISBN: 963-14-2166-X kötött: 1990 Ft
Forma 1 nagyenciklopédia.
Képes útmutató a Grand Prixautóversenyek világához. 2. kiad. [Kaposvár], Holló, 1999.
ISBN: 963-9202-39-8 kötött: 5500 Ft
Forster, Suzanne: Ismerôs idegen. [Debrecen], Aquila, 1999.
(Vadrózsa könyvek)
ISBN: 963-679-055-8 kötött: 1490 Ft
Frisnyák Sándor: Magyarország történeti földrajza. 4. kiad.
Budapest, Nemz. Tankvk., 1999,
cop. 1995.
ISBN: 963-19-0334-6 kötött: 1733 Ft
Fülöp Géza emlékkönyv. Mûvelôdéstörténeti és könyvtártudományi írások. Budapest, ELTE
Könyvtártud. és Informatikai
Tsz., 1999.
fûzött: 1300 Ft

G
García Márquez, Gabriel:
Száz év magány. 7. kiad. Budapest, Magvetô, [1999], cop.
1971.
ISBN: 963-14-2049-3 kötött: 1790 Ft
García Márquez, Gabriel: Szerelem a kolera idején. 6. kiad.
Budapest, Magvetô, [1999], cop.
1990.
ISBN: 963-14-2055-8 kötött: 1790 Ft
Gasparovich László: A rettegés
ötven napja. Budapest ostroma
és a kitörési kísérlet. Debrecen,
Hajja, cop. 1999. (20. századi
hadtörténet)
ISBN: 963-9037-75-3 kötött: 1890 Ft
Gazdag Ferenc: Európai integrációs intézmények. Budapest,
Osiris, 1999. (Magyarország az
Európai Unióban: kézikönyvtár)
ISBN: 963-379-624-5 kötött: 2200 Ft
Goerne, Ilka von: Legyen
(sz)ép a kismama. [Terhességi
tanácsok hónapról-hónapra].
[Szeged], Szukits, cop. 1999.
(Freundin)
ISBN: 963-9151-77-7 kötött: 2890 Ft
Goldman, Jane: A napnál is világosabb. Kulcs a nagybetûs élethez. [Pécs], Alexandra, [1999].
ISBN: 963-367-627-4 fûzött: 698 Ft
Gömöri Endre: A cár vakaródzik.

www.konyvkereso.hu
Rendeljen könyvet az interneten!
Magyarország legnagyobb könyvkereskedelmi adatbázisán
keresztül, több mint 53 000 mûbôl válogathat.
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Világtörténelem hónapról hónapra, 1994-1998. 2. bôv. kiad.
Budapest, PanPress, 1999.
ISBN: 963-03-6074-8 fûzött: 950 Ft
Göncz Árpád: In mid-stream.
talks & speeches. [Budapest],
Corvina, 1999.
ISBN: 963-13-4801-6 fûzött: 2500 Ft
Gooding, David – Lennox,
John: A keresztyénség meghatározása. A keresztyénség lényegének és a keresztyén felekezetek zürzavarának különválasztása. Budapest, Evangéliumi
K., [1999].
ISBN: 963-9209-11-2 fûzött: 300 Ft
Gooding, David – Lennox,
John: Kulcsfontosságú bibliai
fogalmak. Budapest, Evangéliumi K., [1999].
ISBN: 963-9209-10-4 fûzött: 350 Ft
Grass, Günter: A bádogdob. Budapest, Európa, 1999.
ISBN: 963-07-6579-9 kötött: 1900 Ft
Grotowski, Jerzy: Színház és
rituálé. Szövegek, 1965–1969.
Pozsony, Kalligram, 1999. Budapest, Pesti Kalligram.
ISBN: 80-7149-216-7 kötött: 1300 Ft
Gulyás István: Isten és az ember. Budapest, [Magánkiad.] –
Kornétás, 1999.
ISBN: 963-640-083-0 fûzött: 1200 Ft

Gy
Gyarmathi Sámuel: Affinitas. A
magyar nyelv grammatikailag bizonyított rokonsága a finn eredetû nyelvekkel: Továbbá a tatár
és a szláv nyelveknek a magyarral összehasonlított szójegyzékei. Budapest, Tinta Kvk., 1999.
(Bibliotheca Regulyana 3.)
ISBN: 963-85622-9-3 fûzött: 2240 Ft
Gyarmati Béla: Szószólóban.
Miskolc, Felsômagyarország,
1999.
ISBN: 963-9109-78-9 fûzött: 1000 Ft

H
Hágelmayer Istvánné – Szegediné Sebestyén Katalin: A
gazdasági társaságok, az egyesülés és a közhasznú társaság
munkajogi kérdéseinek új szabályai. [Budapest], Agrocent, 1999.
ISBN: 963-7691-72-3 fûzött: 7728 ft
Hahn, Harley – McGilton,
Henry – Morgan, Rachel:
Unix haladóknak. Könnyen is lehet. Budapest, Panem, 1996.
Maidenhead, McGraw-Hill, 1996.
ISBN: 963-545-115-6 fûzött: 1700 Ft
Hart, Stephen – Hart, Russel:
A II. világháború német páncélosai. Debrecen, Hajja, cop. 1999.
(20. századi hadtörténet)
ISBN: 963-9037-72-9 kötött: 2690 Ft
Hay, Louise L.: Az erô benned
van. Feltárul elôttünk a bennünk
rejlô szépség, szeretet és erô:
[lényünk az élet csodája]. Budapest, Édesvíz, 1999, cop. 1992.
(New Age 8.)
ISBN: 963-528-391-1 fûzött: 1300 Ft
Hegedüs Géza: Szent Szilveszter éjszakája. Történelmi regény.
Budapest, Palatinus, 1999.
ISBN: 963-9127-96-5 kötött: 1200 Ft
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A Napkönyv Nagykereskedelmi Áruház
ajánlata
Kennedyek – versenyben a
végzettel
Korona Kiadó
Avar János oknyomozó könyve
valós tények alapján tárja fel a
Kennedy dinasztia történetét.
240 oldal, 1450 Ft
Horváth Rozi szakácskönyve
NorDeco
Horváth Rozi legelsô szakácskönyve olyan ételekkel – és színes képekkel–, melyek egy kis
színt hozhatnak életünkbe.
210 oldal, 995 Ft
Géza fia, István
Seneca
Hegedüs Géza történelmi regénye legelsô királyunk életérôl és a
magyar történelem e meghatá-

rozó jelentôségû idôszakáról.
134 oldal, 1490 Ft
Két hold alatt – Zelk Zoltán
megíratlan életrajza
Argumentum
Sinka Erzsébet az együtt töltött
évek, valamint a költô novellái,
versei, visszaemlékezései alapján
írta meg ezt az életrajzot
520 oldal, 1600 Ft
Meseszótár
Passage
Egy különleges értelmezô szótár,
mely a legismertebb meséken keresztül, abc-sorrendben magyarázza meg a legfontosabb szavak
értelmét az 5–10 éves gyerekek
számára.
512 színes oldal, 3790 Ft

Egyetemes mûvészettörténet – öt világrész mûvészete
az ôskortól napjainkig
Park Kiadó
A pazar kiállítású mûvészettörténeti enciklopédia régóta várt
kézikönyv – alapmû, mely egyaránt szól a szakma avatott képviselôihez és a mûvészetek iránt érdeklôdô igényes olvasóhoz.
720 oldal, 2200 színes illusztráció, 14 900 Ft

Címünk: 1158 Budapest, Késmárk u. 9.
Nyitva tartás: H: 8–16 h, K–Cs: 7–17 h, P: 8–14 h
A Pro Pannonia Kiadó
ôszi ajánlata
(7601 Pécs, Pf. 270.,
72/213-379)

MEGNYÍLT!
ANGOL NYELVÛ
KÖNYVEK
KIS- ÉS NAGYKERESKEDELME
klasszikus és kortárs
szépirodalom
filmeskönyvek
mûvészeti albumok
lakberendezés
építészet
fotóalbumok
útikönyvek
gyermekkönyvek
szakácskönyvek
militária stb.
1137 Budapest,
Pozsonyi út 21–23.
tel.: 340-4426
fax: 340-4620
e-mail:
pend@mail.matav.hu

A Szent István
társulat újdonságai
A Magyar Szent Korona
és a szentkorona-tan az
ezredfordulón
A kötetben neves tudósok és közéleti személyek tanulmányai olvashatók arról, hogy mit jelent vagy
mit kell, hogy jelentsen az ezredforduló magyarságának a Magyar
Szent Korona és a köréje fonódó
ezeréves közéleti hagyomány.
Ára: 2100 Ft

Albert Zsuzsa:
Irodalmi legendák, legendás
irodalom
1200 Ft
Bacchus tölt poharat...
A szôlô és a bor (Anekdoták,
közmondások, álmok, idôjárási
megfigyelések)
1700 Ft
Fodor András:
A somogyi diák.
Napló 1945–1947
1600 Ft
Hetesi István: Mûvek, kapcsolódások. Puskin-, és Turgenyev-tanulmányok
900 Ft
Makay Ida: Szigetlakó
(Új versek)
700 Ft
Zoltán Szendi: Seele und
Bild. Weltbild und Komposition in den Erzählungen Thomas Manns
1600 Ft
Tám László: Keresztek,
szentek, kálváriák, temetôk.
Kreuze, Heilige,
Kalvarienberge, Friedhöfe
(Kétnyelvû, színes fotóalbum)
2500 Ft
Tüskés Tibor:
Kodolányi János
1200 Ft

Török József
Egyetemes egyháztörténelem I–II.
A Katolikus Egyház története, különös tekintettel a pápaság történetére.
Ára: 2800 Ft
Gesta Francorum
A Szent István Társulat új sorozata,
a „Középkori Keresztény Írók” elsô
kötete. A könyv az elsô és második
keresztes háború korának forrásait
közli (Gesta Francorum, Keresztesek levelezése, Szent Bernát: Az új
lovagság dicsérete). Fordította:
Veszprémi László, szerkesztette:
Sarbak Gábor.
Ára: 880 Ft
A könyvek megvásárolhatók:
1053 Budapest, Kossuth L. u. 1.
Tel.: 317-4890
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A Parnasszus
antikvárium ajánlata
1945 elôtt megjelent latin
nyelvû irodalmi és
történelmi szövegkiadások
olcsón eladók.

Bibliotheca Scriptorum
Medii Recentisque
Aevorum
Anonymus,
Bonfini,
Galeotto Marzio,
Celtis Protucius,
Taurinus,
Oláh Miklós
és mások mûvei.
Kérésére teljes listánkat
elküldjük.

Parnasszus Antikvárium
1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 50.
T/F.: 311-6049.

Herzog, Roman: Ôsi államok. A
hatalomgyakorlás eredete és
formái. [Budapest], Corvina,
1999. (Egyetemi könyvtár)
ISBN: 963-13-4755-9 fûzött: 2500 Ft
Hopkins, Cathy: Aromaterápia.
[Pécs], Alexandra, [1997]. (Amit
mindig is tudni szeretett volna)
ISBN: 963-367-223-6 fûzött: 698 Ft
Horváth Béla, N.: A hetedik. József Attila-tanulmányok. Budapest, Pannonica, 1999.
ISBN: 963-8469-97-8 fûzött: 1200 Ft
Horváth Éva – Kálmán
György: Nemzetközi eljárások
joga, a kereskedelmi választottbíráskodás. Budapest, Osiris,
1999. (Pázmány/Osiris könyvek)
ISBN: 963-379-642-3 kötött: 1800 Ft
Horváth Károly: A magyar
posta ezer éve. Budapest, Pallas Stúdió, 1999. (Pallas könyvek)
ISBN: 963-9207-20-9 kötött: 450 Ft
Horváth Margit, N. – Szilágyi
Ilona: Latin nyelvkönyv 10–15
éveseknek. (2.) 2. jav. kiad. ,
1999. (Klasszikus örökségünk)
ISBN: 963-19-0302-8 fûzött: 2317 Ft
Hungarian liberals. Budapest,
Új Mandátum, 1999.
ISBN: 963-9158-45-3 fûzött: 3000 Ft

I
Illyés Gyula: What you have almost forgotten. Selected poems
by Gyula Illyés. Budapest, Kortárs, 1999. Willimantic, Curbstone Press.
ISBN: 963-8464-90-9 fûzött: 2100 Ft
Imre Zoltán: Képes színháztörténet. Budapest, M. Kvklub,
1999.
ISBN: 963-548-971-4 kötött: 5990 Ft

J
Jónás Tamás: Bentlakás. Versek. Budapest, Noran, 1999.
ISBN: 963-9048-57-7 fûzött: 694 Ft
Jorion, Philippe: A kockáztatott
érték. Budapest, Panem, 1999.
ISBN: 963-545-179-2 kötött: 3190 Ft

K
Kálmán Lajos: A Kecskemét
környéki népdalkincs kistükre.
Kecskemét, Kecskeméti Lapok,
1999. (Kecskeméti füzetek 9.)
ISBN: 963-7813-26-8 fûzött: 1400 Ft
Karinthy Frigyes: Az emberke
tragédiája. Madách Imrike után
Istenkérôl, Ádámkáról és Luci
Ferkóról. Az eredeti kiad. 4.
utánny.
Budapest,
Háttér,
[1999].
ISBN: 963-8128-58-5 kötött: 498 Ft
Karinthy Frigyes: Viccelnek
velem. [Érd], Elektra, cop. 1998.
(Válogatott mesterek)
ISBN: 963-7314-97-0 kötött: 1180 Ft
Kárpáti György, S.: Páneurópai
Piknik '89 [videófilm]. Sopron,
Videográf Stúdió, [1999].
2678 Ft
Kasza Lajos: Budapest – Wien
– Washington. Das Leben eines
geflüchteten ungarischen Tierarztes. Szekszárd, Babits,
1999.
ISBN: 963-9015-92-X kötött: 1800 Ft
Kecskés László: A személyek
joga. (2.) , 1999. (Dialóg Campus tankönyvek)
ISBN: 963-9123-14-5 kötött: 2480 Ft
Kelecsényi László Zoltán –
Osztovits Szabolcs – Turcsányi Márta: Középiskolai

kötelezô olvasmányok elemzése. 6. kiad. [Budapest], Corvina,
1999.
ISBN: 963-13-4775-3 fûzött: 1250 Ft
Keményné Pálffy Katalin: Bevezetés a pszichológiába. [Fôiskolai tankönyv]. 8. kiad. Budapest, Nemz. Tankvk., 1999, cop.
1989.
ISBN: 963-19-0346-X fûzött: 693 Ft
Kertész Imre: Gályanapló. 2. kiad. Budapest, Magvetô, [1999].
ISBN: 963-14-2177-5 kötött: 1490 Ft
Kolloidika. Mikrofázisok, micellák, makromolekulák. 4. kiad.
Budapest, Nemz. Tankvk., 1999,
cop. 1985.
ISBN: 963-19-0331-1 kötött: 2386 Ft
Koontz, Dean R.: Ne félj!. [Budapest], Animus, 1999.
ISBN: 963-8386-75-4 fûzött: 888 Ft
Kormos Sándor: Közmûvelôdési intézmények és szervezetek. 2. jav. kiad. Budapest,
Nemz. Tankvk., 1999.
ISBN: 963-19-0198-X fûzött: 1344 Ft
Kosztolányi Dezsô: Horoszkóp. Válogatott elbeszélések,
1905-1918. Budapest, Osiris,
1999. (Millenniumi könyvtár)
ISBN: 963-379-619-9 kötött: 500 Ft
Kovácsi Mária: Magyar nyelvkönyv kezdôknek angol, francia
és német nyelvû magyarázatokkal. (1.) 5. kiad. Budapest,
Nemz. Tankvk., 1999.
ISBN: 963-19-0286-2 fûzött:
Kovácsi Mária: Magyar nyelvkönyv kezdôknek angol, francia
és német nyelvû magyarázatokkal. (2.) 5. kiad. Budapest,
Nemz. Tankvk., 1999.
ISBN: 963-19-0287-0 fûzött:
Kovácsi Mária: Szójegyzék:
Nyelvtani tárgymutató. ([3].) 5.
kiad. Budapest, Nemz. Tankvk.,
1999.
ISBN: 963-19-0288-9 fûzött:
Kriston Andrea – Ruzsonyi
Péter: Intim nôi torna. 5. jav.
szövegû kiad. Budapest, Bibliofil
Kft., [1999], cop. 1991.
ISBN: 963-225-096-2 kötött: 1290 Ft
Kriza János: Székely népmesék. 2. kiad. Budapest, M. Mercurius, 1999. (Klasszikus magyar mesék 1.)
ISBN: 963-85528-1-6 kötött: 1780 Ft
Krúdy Gyula: Palotai álmok és
más elbeszélések. Budapest,
Ister, 1999. (Ister magyar
klasszikusok)
ISBN: 963-85953-6-1 fûzött: 990 Ft
Kundera, Milan: Azonosság.
Budapest, Európa, 1999.
ISBN: 963-07-6604-3 kötött: 850 Ft

kenységalapú költségelemzés
alkalmazása a pénzügyi intézményeknél. Budapest, Panem,
1999.
ISBN: 963-545-191-1 kötött: 2900 Ft
MacDonald, William: Milyen
lesz majd a mennyben?. Budapest, Evangéliumi K., cop. 1999.
ISBN: 963-9012-96-3 fûzött: 250 Ft
MacDonald, William: Van különbség!. Segítség a Biblia helyes megértéséhez. Budapest,
Evangéliumi K., cop. 1999.
ISBN: 963-9209-06-6 fûzött: 400 Ft
Madarak voltunk.... Kárpátaljai
néprajzi írások. Budapest, Hatodik Síp Alapítvány, 1999. Beregszász, Mandátum.
ISBN: 963-8294-55-8 fûzött: 500 Ft
Magyar szárnyvonalak. Határon túli prózaírók antológiája.
Budapest, Present, 1999.
ISBN: 963-85816-8-9 fûzött: 1200 Ft
Makó Bálint – Dallos Attila:
Tunézia. 3. kiad. [Budapest],
Panoráma, [1999], cop. 1986.
(Panoráma "mini" útikönyvek)
ISBN: 963-243-844-2 kötött: 1180 Ft
Márai Sándor: Szindbád hazamegy. [Budapest], Helikon,
1999.
ISBN: 963-208-633-3 kötött: 980 Ft
Margreiter-McQuie, Susanne: Egy kis szív története. Budapest, Evangéliumi K., cop.
1999.
ISBN: 963-9209-08-2 fûzött: 250 Ft
Maros Gábor: „Az élet egy nagy
csodálatos semmi...". Gondolatok Seress Rezsô életérôl. [Budapest], MINSZ Varga, [1999].
(Faosz Magyar Írók Nemzetközi
Könyvtára 57. köt.)
ISBN: 963-7811-85-0 fûzött: 900 Ft
Marsh, Evelyn: Az orvosi eskü.
[Budapest], Budakönyvek –
Anuket, cop. 1999.
ISBN: 963-8296-49-6 fûzött: 629 Ft
Méhes Károly – Szundi
György: Forma 1: Grand Prix,
1990–1999. Csapatok, sztárok,
versenyek. Pécs, Alexandra,
cop. 1999.
ISBN: 963-367-624-X kötött: 3490 Ft
Merre visz a végzet. Árulók,
botrányok, perek. Budapest, M.
Kvklub, 1999.
ISBN: 963-548-955-2 kötött: 2450 Ft

L
Langhammer, Joachim: Mit
hoz a jövô?. Isten üdvterve a világgal. Átd. és bôv. kiad. Budapest, Evangéliumi K., cop. 1999.
ISBN: 963-9209-20-1 fûzött: 500 Ft
Langley, Andrew: Oxford enciklopédia gyerekeknek. [Kaposvár], Holló, cop. 1999.
ISBN: 963-9202-44-4 kötött: 4350 Ft
Ling Gyula: Vezérlô csillagok.
Debrecen, Fábián, [1999].
ISBN: 963-85545-7-6 fûzött: 1290 Ft
Lombardo, Simonetta: Görögország. [Budapest], Gabo, cop.
1999. (A világ legszebb helyei)
ISBN: 963-8009-32-2 kötött: 4290 Ft

M
Mabberley, Julie: Pénzügyi intézmények controllingja. Tevé-
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Mesterek, tanítványok. Ünnepi tanulmánykötet a hetvenéves Csetri Lajos tiszteletére.
Budapest, Magvetô, [1999].
ISBN: 963-14-2178-3 kötött: 1200 Ft
Mészáros Balázs: Magyar hajózástörténeti képeskönyv. Budapest, Pallas Stúdió, 1999.
(Pallas könyvek)
ISBN: 963-9207-00-4 kötött: 450 Ft
Mészáros Ernô: Fundamentals
of atmospheric aerosol chemistry. Budapest, Akad. K., cop.
1999.
ISBN: 963-05-7624-4 kötött: 7728 Ft
Microsoft Office 97. [Standard
és professional kiadás]. Budapest, Park, cop. 1999. (Gyorstalpaló)
ISBN: 963-530-468-4 fûzött: 2900 Ft
Moldova György: „XX. század,
lelépni!". Moldova György kalendáriuma a 2000. évre. Budapest, Kertek 2000, 1999.
ISBN: 963-9217-05-0 kötött: 2500 Ft
Montágh Imre: Mondd ki szépen. Budapest, Holnap, 1999.
ISBN: 963-346-3262-0565 fûzött:
880 Ft
Moody, Rick: Lila Amerika. Budapest, Európa, 1999.
ISBN: 963-07-6626-4 kötött: 1500 Ft
Moore, Robert J.: Amerika felülrôl. Légi és ûrfelvételeken.
[Budapest], Gabo, cop. 1999.
ISBN: 963-8009-888 kötött: 8900 Ft
Móricz Zsigmond: Herr Bovary.
[Budapest], Corvina, 1999.
ISBN: 963-13-4839-3 fûzött: 2000 Ft
Móser Zoltán: Amor Patriae.
Móser Zoltán fotói. Pomáz, Kráter, 1999.
ISBN: 963-9195-03-0 fûzött: 1600 Ft
Müller György: Tanács fiatal keresztyéneknek.
Budapest,
Evangéliumi K., cop. 1999.
ISBN: 963-9012-92-0 fûzött: 400 Ft

N
Nagy Lajos, Cs.: Nyelvtani
elemzési gyakorlókönyv: 3-4.
osztály. 8. kiad. Budapest, Trezor, 1999.
ISBN: 963-9088-30-6 fûzött: 370 Ft
Nagy László, G.: A világ legnépszerûbb logikai rejtvényei. Budapest, M. Kvklub, 1999.
ISBN: 963-548-974-9 fûzött: 1590 Ft

Nemere István: Moszkva titkai.
Száz év a rettegés birodalmában. [Debrecen], Lap-ics, 1999.
ISBN: 963-434-361-9 fûzött: 790 Ft
Néret, Gilles: Henri de Toulouse-Lautrec, 1864–1901. Köln,
Benedikt Taschen, 1999. Budapest, Vince.
ISBN: 3-8228-8236-4 kötött: 5995 Ft

O
Ouweneel, W. J.: Ha a vége jó,
minden(ki) jó?. Létezik-e egyetemes üdvösség?. Budapest,
Evangéliumi K., cop. 1999.
ISBN: 963-9209 fûzött: 250 Ft

Ö
Ötvösné Vadnay Marianna:
Segédkönyv az alapfokú „B" típusú angol nyelvvizsgákhoz.
Székesfehérvár, Lexika, [1998].
ISBN: 963-9092-56-8 fûzött: 728 Ft

P
Peck, M. Scott: A lélek tagadása. Az eutanázia és a halál spirituális és orvosi szemszögbôl.
Budapest, Édesvíz, 1999.
ISBN: 963-528-392-X fûzött: 1200 Ft
Peiffer, Vera: Pozitív gondolkodás. Mindaz, amit eddig is tudott
a pozitív gondolkodásról, de félt
alkalmazni: [Amire képesnek tartod magad, azt meg is tudod valósítani!. Budapest, HungaLibri,
[1999].
ISBN: 963-9021-23-7 kötött: 1398 Ft
Poli, Costanza: Toszkána. Firenze, Siena, Pisa. [Budapest],
Gabo, [1997]. (A világ legszebb
helyei)
ISBN: 963-8009-23-3 kötött: 4290 Ft
Pótlapok a Hatályos jogszabályok gyûjteménye címû
kiadványhoz, 97.. Budapest,
Közgazd. és Jogi Kvk., 1999.
ISBN: 963-222-322-5 fûzetlen:
22163 Ft

Q
Quinnell, A. J.: Mesterkémek.
[Budapest], I.P.C. Kv., cop. 1999.
(I.P.C. könyvek)
ISBN: 963-635-158-9 fûzött: 850 Ft

R

Rákóczi szabadságharc. Multimédiás taneszköz [CD-ROM].
Hódmezôvásárhely, Hódtói Ált.
Isk. és Gimn., [1999].
5900 Ft
Reid, Lori: Holdvarázs. Miként
befolyásolják a hold fázisai életünket, kapcsolatainkat és vállalkozásainkat. Budapest, M.
Kvklub, 1999.
ISBN: 963-548-935-8 kötött: 2500 Ft
Rendszerváltók a baloldalon.
Reformerek és reformkörök,
1988–1989: válogatott dokumentumok. Budapest, Kossuth,
1999.
ISBN: 963-09-4114-7 kötött: 1990 Ft
Rónai Mihály András: Történelmi arcképcsarnok. Budapest,
Háttér, 1999.
ISBN: 963-8128-55-0 fûzött: 1500 Ft

S
Sándor György: A 20. század
idill-kollázsa. Sándor György
szóképes albuma. [Szentendre],
Kairosz, cop. 1999.
ISBN: 963-9137-60-X fûzött: 2600 Ft
Sárosi István: Jerusalem, Jerusalem.... a drama. [Pécs], Pro
Pannonia, [1999]. (Pannónia
könyvek)
ISBN: 963-9079-42-1 fûzött: 800 Ft
Schmidt, Helmut: A globalizáció. politikai, gazdasági és kulturális kihívások. Budapest, Európa, 1999.
ISBN: 963-07-6629-9 kötött: 950 Ft
Sears, Barry – Lawren, Bill: A
zóna. A táplálkozás menetrendje. Budapest, M. Kvklub, 1999.
ISBN: 963-548-984-6 kötött: 1790 Ft
Selikowitz, Mark: Diszlexia és
egyéb tanulási nehézségek. 3.
kiad. Budapest, Medicina, 1999.
ISBN: 963-242-613-4 fûzött: 650 Ft
Simon, Dominique – Simon,
Serge: A világ nagy kutyakatalógusa.
[Pécs], Alexandra,
[1997].
ISBN: 963-367-329-1 kötött: 1490 Ft
Ember és természet, Földünk
és környezetünk. [Fôiskolai
jegyzet]. Budapest, Nemz.
Tankvk., 1999. (A tantervtôl a tanítási óráig)
ISBN: 963-19-0175-0 fûzött: 1135 Ft

T
Tornyok és temetôk. Magyar
írók utazásai a Felvidéken. Budapest, Ister, 1999.
ISBN: 963-85953-8-8 fûzött: 1250 Ft
Tóth Endre – Szelényi Károly:
A magyar Szent Korona. Királyok és koronázások. [Budapest], Kossuth, cop. 1999.
ISBN: 963-09-4136-8 kötött: 2500 Ft
Tóth Endre – Szelényi Károly:
Die Heilige Krone von Ungarn.
Könige und Krönungen. [Budapest], Kossuth, cop. 1999.
ISBN: 963-09-4109-0 kötött: 2500 Ft
Tóth Endre – Szelényi Károly:
The Holy Crown of Hungary.
Kings and coronations. [Budapest], Kossuth, cop. 1999.
ISBN: 963-09-4137-6 kötött: 2500 Ft
Tóth Éva: Emlékvers. [Budapest], Kráter Mûhely Egyes.,
cop. 1999.
ISBN: 963-9195-08-1 fûzött: 1200 Ft
Tóth Tiborné – Tóth Andrea
Éva: Értékelés és minôség a
közoktatásban. Budapest, Mûszaki Kvk., cop. 1999.
ISBN: 963-16-2544-4 fûzött: 970 Ft

U
Uris, Leon: Exodus. 3. kiad.
[Debrecen], Aquila, 1999, cop.
1989.
ISBN: 963-679-077-9 kötött: 1980 Ft

Ú
Új utak az egészségmegôrzésben. Módszerek. Budapest,
Alapítvány az Egészségre Nevelô Kórházakért, 1998.
ISBN: 963-03-6237-6 fûzött: 2500 Ft

Ü
Ünnepeink. 2. kiad. Budapest,
Hét Krajcár, 1999.
fûzött: 780 Ft

V
Van den Boomen, Jan: Fekete
vizek. Budapest, Valhalla Páholy, 1999.
ISBN: 963-9238-04-X fûzött: 890 Ft
Vandewiele, Agnes: Repülôk:
Repülôgépek, Ûrjármûvek, ûrbéli
szerkezetek. [Budapest], Passa-

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

Nyitva tartás: H: 8h – 16h, K-Cs: 7h – 17h, P: 8h – 14h
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ge, cop. 1999. (Nagy képeskönyvek)
ISBN: 963-228-149-7 kötött: 1490 Ft
Vernon, Roland: Nagy zeneszerzôk élete. Verdi, Stravinsky,
Chopin, Gershwin. Debrecen,
Méliusz, 1998.
ISBN: 963-8216-24-7 kötött: 1490 Ft
Vernon, Roland: Nagy zeneszerzôk élete. Vivaldi, Bach, Mozart, Beethoven. Debrecen, Méliusz, 1998.
ISBN: 963-8216-23-9 kötött: 1490 Ft
Volentics Anna: Gyermekvédelem és reszocializáció. 2. kiad.
Budapest, Nemz. Tankvk., 1999.
ISBN: 963-19-0330-3 fûzött: 1568 Ft

W
Walsch, Neale Donald: Beszélgetések Istennel. Szokatlan párbeszéd. (1. kv.) Budapest, Édesvíz, 1999.
ISBN: 963-528-398-9 fûzött: 1250 Ft
Walsch, Neale Donald: Beszélgetések Istennel. Szokatlan párbeszéd. (2. kv.) Budapest, Édesvíz, 1999.
ISBN: 963-528-399-7 fûzött: 1300 Ft
Weinberg, Robert A.: Ha egy
sejt megkergül. Hogyan alakul ki
a rák?. Budapest, Vince, 1999.
(Világ – egyetem)
ISBN: 963-9192-35-X kötött: 1295 Ft
Wellmann, Jutta – Wormer,
Eberhard J.: Hormonok. A test
titokzatos örömforrásai. Budapest, M. Kvklub, 1999.
ISBN: 963-548-987-9 kötött: 1590 Ft
Wender, Paul H.: A hiperaktív
gyermek, Serdülô és felnôtt. Figyelemzavar egy egész életen
át. 3. kiad. Budapest, Medicina,
1999.
ISBN: 963-242-612-6 fûzött: 420 Ft
Wilde, Oscar: A boldog herceg
és más mesék. Budapest, Magvetô, cop. 1998. (Fehér holló
könyvek)
ISBN: 963-14-2144-9 kötött: 1290 Ft
Woolfson, Richard: Gyermekünk testbeszéde. „Mit is jeleznek valójában kisbabánk vagy
gyermekünk mozdulatai?". [Budapest], Trivium, cop. 1999.
ISBN: 963-7570-62-4 fûzött: 990 Ft

Z
Zajkás Gábor – Gaálné Póda
Bernadette: Diétáskönyv. Cukorbetegek, máj- és epebetegek,
gyomor- és bélbetegek, vesebetegek, magas vérnyomásos,
érelmeszesedéses, infarktusos,
köszvényes, vérszegény, lázas,
leromlott, elhízott betegek, valamint gyermeket váró és szoptató
anyák számára. Utánny. Budapest, Medicina, 1999.
ISBN: 963-242-609-6 kötött: 1490 Ft
Zelk Zoltán: Túl a hegyen, túl a
réten. 2. kiad. Budapest, Móra,
1999, cop. 1993.
ISBN: 963-11-7509-X kötött: 888 Ft
Zemlényi Attila: Piros arany.
Versek. Budapest, Seneca,
1999. (Thesaurus)
ISBN: 963-9162-264 fûzött: 580 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).

A Ciceró Kiadó újdonságai

Balogh Béni: MAGYAR REGÉK
ÉS MONDÁK
ill.: Gyôrfi András, kb. 192 oldal fekete-fehér illusztrációkkal, kötve, kb. 1500 Ft
Az észak-magyarországi tájakon
gyûjtött históriák hol vidámak, hol
szomorkásak, hol meg olyan titokzatosak és izgalmasak, akár egy krimi.
Egyben azonos valahány: hûen tükrözi a magyar nép mesélô kedvét, képzeletének gazdagságát. A könyv a Ciceró Millenniumi ünnepi kiadványa.
Travers:
MARY POPPINS A PARKBAN
Ford.: Borbás Mária, ill.: Mary Sheppard
kb. 200 oldal fekete-fehér illusztrációkkal,
kötve, kb. 1490Ft

A kötet történetei szakasztott olyan
csudálatosak és elbûvölôk, mint mindaz, amit a világhírû „dadatündér" az
elôzô kötetekben véghezvitt. A hattyúvá vált libák, a megelevenedett
porcelánszobrok, a mesekönyvbôl kilépô gyerekek vagy az önálló életre
kelt árnyékok – megannyi feledhetetlen kaland.
Mikszáth Kálmán:
A KÉT KOLDUSDIÁK
kb. 140 oldal, kartonált, kb. 690Ft
P. Wodehouse:
VALAMI SUMÁKSÁG
Ford.: Molnár Zoltán, ill.: Zsoldos Vera
kb. 300 oldal sok fekete-fehér rajzzal, fûzve,
kb.1490Ft

Keggs kezdô komornyikként kihallgatott egy titkos tanácskozást tizenegy pénzmágnás között. A dúsgazdag
urak fejenként ötvenezer dollárt adtak össze, hogy fiaik között majd az
örökölje a kamatos kamatokkal jócskán megnövekedô összeget, aki legutolsóként nôsül meg. Huszonhat
évvel késôbb, mikor már csak ketten
vannak versenyben, az exkomornyik
ravasz tervet szô, hogy pénzzé tegye
értékes ismereteit. Váratlan fordulatok követik egymást, így Keggs feladata nehezebbnek bizonyul a vártnál, mert lépten-nyomon történik
VALAMI SUMÁKSÁG…

Román József: BEVEZETÉS
A MODERN MÛVÉSZETBE
kb. 272 oldal színes és fekete-fehér illusztrációkkal kb. 2500Ft
A modern mûvészet avatott szakértôje
esszékötetében az impresszionizmusból
kiindulva öleli fel az expresszionizmus, a
kubizmus, a futurizmus, az absztrakció,
a szürrealizmus, az op-art, a kinetikus
mûvészet legjellegzetesebb ismérveinek
elemzését, de kitér a legújabb jelenségekre is, a posztmodern törekvésekre, a
hiperrealizmusra, az arte povera, a minimal art, a konceptualizmus taglalására is.
Kiemelten foglalkozik a legjelentôsebb
mûvészek (van Gogh, Cézanne, Klee, Picasso stb.) és a legújabb mûvészeti irányzatok képviselôinek tevékenységével.

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

„Csak az ember olvas…”
A MAGVETÔ KIADÓ AJÁNLATA
Kertész Imre
Gályanapló
2. kiadás
359 oldal, 1490 Ft
A Gályanapló Kertész Imre pályájának egyik csúcspontja. Nemcsak azért, mert egy letûnt, szabadsághiányos rendszerben a szabadságról tudott szólni, a
szellemi létrôl és a megszenvedett belsô függetlenségrôl. Naplóformájából adódóan rendkívüli ôszintesége, a dolgok megértésének állandó mély igénye
s nem utolsó sorban stílusának ereje, kiérleltsége teszik maradandó értékké.

Forgách András
Aki nincs
440 oldal, 1990 Ft
Az író a zen buddhizmus segítségével formálja történeteit, melyeknek két hôse a mester és tanítványa.
Idôutazásuk során nemcsak az ôsi kínai kultúra, hanem a késô Kádár-kori magyar értelmiség útkeresése is kirajzolódik az izgalmas regény lapjain.

David Guterson
Hó hull a cédrusra
Fordította: Bihari György
408 oldal, kötve 1890 Ft
San Piedro szigetén, a halászfaluban békés egymásrautaltságban élnek amerikaiak és bevándorló japánok.
Egy nap halott férfit találnak a parton. Titok övezi tengerbe fulladását. A gyanú egy japánra terelôdik – és elszabadul a pokol…
A könyvbôl a Ragyogj címû sikeres film rendezôje, Scott Hicks készített filmet Ethan Hawke,
Max von Sydow, Sam Shepard szereplésével.
Magyarországon jövô márciustól láthatjuk.

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 MÓRA KIADÓ
OKTÓBERI ÚJDONSÁGAI

Gaby Schuster
Sissi
I. köt. A császár menyasszonya
288 p., 124x205 mm, kötött
1498 Ft
A történetnek csak a felszíne a Sissi-filmekbôl ismert
romantikus idill. A regény úgy ábrázolja a gyermekbôl fenôtté váló Erzsébet életét, ahogy az a valóságnak megfelel. A trilógia elsô kötete a bajor hercegkisasszony életét az ifjú császárral való házasságkötéséig mutatja be.
Agnes Günther
A szent és a rajongója
504 p., 142x197 mm, fûzve
1598 Ft
A romantikus történet a századelôn, egy kis német
hercegség fôúri köreiben játszódik. Egy magányos fiatal festômûvész – ôsi grófi család sarja – véletlenül
rátalál a kastélyból elszökött gyermek hercegnôre, s
ez a találkozás megváltoztatja mindkettejük életét.
Ezzel kezdôdik, s innen bonyolódik tovább a lebilincselô történet, családi és szerelmi szálakat fûzve
egymásba.
Agnes Günther (1863-1911) regénye csupán a
német nyelvterületen több mint százötven kiadást ért meg. A régi nagy bestseller Magyarországon hetven év szünet után most új fordításban élvezhetô.
Zelk Zoltán
Túl a hegyen, túl a réten
(2. kiadás)

40. p. elôzékkel, 165x188 mm, kötve, Hegyi Márta színes
illusztrációival
888 Ft
Szarvas, róka, farkas, kiscsikó és nyuszik – Zelk Zoltán három legismertebb meséjének szereplôi ôk,
akikkel kötetünkben újra találkozhatnak az olvasók.
Az olvasó gyermekekért – Új sorozat Zsiráf
könyvek címmel
Aki az Ablak-Zsiráf képes gyermeklexikon nyomán
eljutott a Zsiráfig (azaz megtanult olvasni), bízvást
nekiveselkedhet a sorozat elsô kötetének. Az évente
négy kötettel jelentkezô sorozat darabjai fantáziadús, érzelmeket mozgósító, cselekményes, frappáns
elbeszélések, miniregények, a magyar és a klasszikus
gyermekirodalom legjobbjai tollából. A válogatás
fontos szempontja a nyelvi igényesség, a gazdag szókincsû, ízes, eleven szöveg. Gondos szerkesztéssel,
jól formált betûkkel (nagy betûk és nagyobb sortáv)
könnyítjük meg a kicsik dolgát: ne terhes kötelességnek, hanem csábító lehetôségeknek érezzék az olvasást. Az idei kötetek októberben és novemberben jelennek meg. Íme az elsô kettô.
Osvát Erzsébet
Meglepetés
(Zsiráf könyvek)
48 p., 112x197 mm, kötve, Szegedi Katalin fekete-fehér illusztrációval
498 Ft
Osvát Erzsébet elbeszéléseinek hôse Te is lehetnél,
kedves Olvasó! Hiszen rád hasonlít Zsófi, aki az elsô
igazi ötöst kapja az iskolában, Jutka, aki sünit rejte-

1134 Budapest, Váci út 19.
Tel.: 320-4740, Fax: 320-5382
E-mail: mora_kiado@elender.hu

get a szobájában vagy Annapanna, aki meglepetést
tartogat édesanyja születésnapjára. Bezzeg Karcsi,
Bezzeg Lajcsi meg az undok nyafogós Dani persze
nem rád hasonlít, csak az írónô meg a rajzoló találta
ki ôket.
Gárdonyi Géza
Kék paradicsom, liliom
(Zsiráf könyvek)
48 p., 112x197 mm, kötve, Kalmár István fekete-fehér illusztrációval
498 Ft
Gárdonyi Géza falusi iskolája nemigen hasonlít a
maira. Tarisznya, palatábla, irka, kalamáris, vas tollszárban réz tollhegy... ma már nem is tudjuk mi fán
terem. De az elsô szeptemberi napon megszólaló iskolacsengôtôl a mai Juliskák szava is eláll, a mai Rozikák szíve is elszorul. És a sérelmek ugyanúgy fájnak, a szerelmek ugyanolyan édesek.
Gazdag Erzsi
Mézcsorgató
(2. kiadás)
80 p., 165x236 mm, kötve
998 Ft
Ez a kötet a régi és új ismerôs és kevésbé ismert
mûvekbôl ad válogatást. Találni itt verset rigóról,
cinegérôl, kakukkról, tavaszról, télrôl, éjszakáról és
hajnalról – és nemcsak verseket gyûjtöttünk egybe,
hanem meséket is a tündérlányról, a lusta lányról,
még az egérlakta kis tarisznyáról is.
A kötetet Hajnal Gabriella varázslaosan szép mûvészi rajzai díszítik.

A könyvek megvásárolhatók a könyvesboltokban, kereskedôknek forgalmazza
a LAP-ICS Kft.
1134 Budapest, Váci út 45.Tel.: 359-04-22, Fax: 350-66-23

