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Utazások az Elnökkel
Göncz Árpáddal a világban
Göncz Árpád köztársasági elnök 1990 óta járja a
világot. Hivatali ideje alatt több mint 130 alka-
lommal kelt útra népes küldöttség élén, hogy kép-
viselje a Magyar Köztársaságot. Megfordult mind
az öt kontinensen, Ausztrália kivételével mind-
egyiken többször is. Mintegy hetven országban
járt, vendégeskedett királyi, császári és államfôi re-
zidenciákban, parlamentekben, kormányhivata-
lokban, találkozott hazájuktól távol élô magyarok-
kal, ismerkedett helyi nevezetességekkel. Útjaira –
amelyekre különgéppel, menetrendszerinti járattal
vagy katonai repülôvel utazott – szakértôk, s gyak-
ran gazdasági szakemberek és újságírók hada is el-
kísérte – legtöbbjük saját költségén. Huszonkét
külföldi programjára a sajtóküldöttség tagjaként az
Axel Springer Magyarország Kiadó két megyei lap-
jának a Békés Megyei Hírlapnak és a Somogyi Hír-
lapnak a munkatársai is vele tartottak. Ahogy utaz-
tak, amit láttak, tapasztaltak, átéltek, azt hazaérve
lapjukba megírták. Az írásokat – amelyek
idôszerûségükbôl semmit nem veszítettek – a le-
köszönô Göncz Árpád köztársasági elnök politi-
kusi nagysága elôtt tisztelegve – most kötetbe
gyûjtve közreadjuk.

200 oldal, gazdag képanyag színes védôborítóval
(B/5 méretben)
1. kiadás, 1770 Ft Megjelenés: 2000. július 1.

Jámbor Judit: Amíg játszol
(Beszélgetés Spiró Györggyel)
Az életút kezdetérôl, a nyelvtudás és a barátok szere-
pérôl, a színházigazgató viszontagságairól faggatta
Jámbor Judit az írót, és a beszélgetések során olyan
kérdéseket feszegetett, amelyek érintik a drámaíró kap-
csolatát a színházzal, a közönséggel és a külvilággal.
Az interjúkötet úgy mutatja be a kort, amelyben a no-
velláskötet eseményei megtörténtek, hogy azok is, akik
a hatvanas-hetvenes években még nem éltek vagy nem
figyelték az akkori világ történéseit, megértik az ön-
életrajzi vallomások hátterét.
224 oldal, 980 Ft

Spiró György: Álmodtam neked
1987-ben jelent meg ezen a címen a szerzôtôl egy be-
vallottan önéletrajzi ihletésû novelláskötet. A mosta-
ni, bôvített tartalommal kiadott, nemzedéki életrajz-
nak is tekinthetô mû rövid, borongós, esetenként iro-
nikus írásokat tartalmaz, amelyek a szerzô saját élmé-
nyeit lírai hangvételben, ôszintén, szépítés és önsajná-
lat nélkül közvetítik az olvasóknak.
256 oldal, 1176 Ft

A. J. P. Taylor: Harc a hatalomért
Európa, 1848–1918
Az 1848-ban egész Európán végigsöprô forradalmi
hullám, mely Metternich bukásával vette kezdetét, a
nacionalizmus addig elképzelhetetlen térhódítását
idézte elô. A korszak végén, az elsô világháború idején
a kontinens legpatinásabb dinasztiáinak – a Habsbur-

goknak, a Romano-
voknak és a Hohen-
zollerneknek – mind
meg kellett válniuk a
hatalomtól. Az eltelt
hetven év – e könyv
tárgya – újra rajzolta
az 1815-ös bécsi hatá-
rokat: Cavour és Bis-
marck új európai
nemzetállamokat te-
remtett, miközben a
nagyhatalmak helyet
kerestek a nap alatt
Afrikában.
E mûvében – mely
egyike a legjelentô-
sebbeknek – A. J. P. Taylor bemutatja, miként befolyá-
solta a hatalmi egyensúly változása az európai történe-
lem menetét abban a korban, melyben a vén konti-
nens utoljára érezhette magát a világpolitika közép-
pontjában. Taylor mûve lebilincselô tudományos tör-
ténelmi munka, de olvasmányossága révén irodalmi
mûként éppúgy megállja a helyét.
728 oldal, 17 térkép, 3584 Ft

A Taylor sorozat eddig megjelent kötetei:
Európa tündöklése és bukása, A második világháború
okai, A Habsburg Monarchia 1809–1918, Bismarck. A
férfi és az államférfi, Marx-Engels: Kommunista kiált-
vány Taylor elôszavával, A háború urai

Megrendelhetô: Tevan Kiadó, 5600 Békéscsaba, Luther u. 12. Telefon: 66/441181 (fax is)

A Tevan Kiadó és a Békés Megyei Hírlap közös ajánlata

A Scolar Kiadó könyvei kaphatók a könyvesboltokban, megrendelhetôk levélben, faxon e-mailen vagy telefo-
non a kiadótól. 1114 Budapest, Bartók Béla út 7. Telefon: 386-2946, fax: 466-7648, e-mail: scolar@scolar.hu

A Scolar Kiadó ajánlata



3

Az Ünnepi Könyvhét sajtótájékoztatóján,
május 30-án, Zentai Péter László, a Magyar
Könyvkiadók és Könyvterjesztôk Egyesülé-
sének igazgatója elmondta, hogy a nyitóna-
pon elmarad az Olvasás Évérôl a miniszter-
elnök ünnepélyes bejelentése, mert nem ke-
rült a kormány elé az errôl szóló elôterjesz-
tés. Bizakodjunk, hogy ez nem annak jelké-
pe: a kormány számára nem fontos az olva-
sás, az irodalom. Reménykedjünk, ahogy az
angol olvasás évét az angol kormány támo-
gatta (lapunkban több alkalommal szóltunk
a magyar olvasás évéhez ötletet adó angol
eseményrôl, beszámoltunk például arról,
hogy Tony Blair angol miniszterelnök gyere-
keknek olvasott fel verseket egy színházi es-
ten), úgy a magyar kormány is e kezdemé-
nyezés mellé áll. Reménykedjünk, mert fon-
tos az irodalom. 

Losonczi Ágnes a hatvanas években végzett
zeneszociológiai vizsgálódásai során megkér-
dezte alanyaitól azt is: milyen lenne az éle-
tük zene nélkül. Egyöntetûen ijesztônek ta-
lálták a válaszadók az olyan világ elképzelé-
sét, amelybôl hiányzik a zene. „Zene nélkül
olyan lenne az élet: »mintha szüntelenül
gyászolna az ember«”. 

Milyen lenne az életünk irodalom nélkül?
Nem olvasás nélkül, mert vannak ugyan

olyanok, akik soha, semmit nem olvasnak,
ám tudjuk azt is különbözô felmérésekbôl,
hogy sokan olvasnak újságokat, de könyvet
nem vesznek a kezükbe évszám. Önmagá-
ban az sem az irodalommal történô együtt-
élés bizonyítéka, ha könyvolvasónak tekint-
hetünk valakit, mert könyvolvasó az is, aki
könyvekbôl tanul, szerez információt, frissí-
ti fel szakmai ismereteit, de szépirodalmat
csak elvétve olvas. Az meg már a szépiroda-
lom-olvasás csalafinta mélységekbe vivô
elemzése lenne, ha azt is firtatnánk, hogy iro-
dalomolvasónak tekinthetô-e az, aki irodal-
mat olvas, tudjuk ezt Adorno óta. (Így hát, a
csalafinta mélységeket nem kedvelvén: nem
firtatjuk.)

Milyen lenne az életünk irodalom nélkül?
(A kivétel-állítás csapdájától óvnánk minden-
kit: erre a kérdésre nem lehet részleges vá-
laszt adni. Nem lehet azt mondani: „rossz,
unalmas” irodalom nélkül még egész elvisel-
hetô maradna az életünk.) Jó lenne tudni, ol-
vasóink e szónoki kérdés megválaszolására
gondolva, milyen eredményre jutnak. Még
jobb lenne persze, ha „nem-olvasóink” lehet-
séges válaszait ismerhetnénk meg. 

Kiss József
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A chilei származású, Ameriká-
ban élô írónô legújabb könyve a
minden újdonságra azonnal re-
agáló The New York Timesban
megjelent ismertetések tanúsága
szerint igencsak megosztotta a
kritikusokat. Alig száradt meg a
nyomdafesték a gyönyörû kiállí-
tású, négyszáz oldalas regény el-
sô kiadásán, gyors egymásután-
ban örvendezôk és fanyalgók
egyaránt megszólaltak. Ruth
Lopez (The New York Times Book
Review, 1999. október 24.) a for-
dulatos, eseménydús, szórakoz-
tató regényt üdvözli, majd tíz
nappal késôbb ugyanazokon a
hasábokon Michiko Kakutani
közhelyektôl hemzsegô, papír-
maséfigurákra komponált, seké-
lyes és egysíkú mûnek tartja a
Szerencsés leányt. 

Ami azt illeti, az én vélemé-
nyem is változott olvasás köz-
ben, bár ennek oka egyszerûen
az volt, hogy mást vártam, mint
amit végül kaptam. Az elsô ol-
dalakat újraolvasva úgy gondo-
lom, nem kell szégyenkeznem a

tévedésem miatt, a regény elejé-
rôl valóban a Kísértetház lapjai-
ról ismerôs, sokak által „mági-
kus realizmus”-nak nevezett
írásmód köszön vissza, annak
minden tartalmi és stílusbeli is-
mérvével együtt. Késôbb – ah-
hoz azonban elég korán, hogy
ne érezzük becsapva magunkat
– a mû mesévé változik, kalan-
dos, meglepetésekkel teli, vi-
gasztaló történetté, „ártalmat-
lan” (Ruth Lopez) kikapcsoló-
dást kínálva a mesére változatla-
nul éhes, felnôtt olvasónak. Vi-
gasztaló, mert megvalósul ben-
ne a mesék igazságossága, s ár-
talmatlan, mert az írónô nem
ígér mást, mint amit nyújt. A
mindentudó, kívülálló elbeszé-
lô már a negyedik mondatban a
kezünkbe adja a végkifejlet kul-
csát, egyértelmûen utalva a hôs-
nô, Eliza és a még sok fejezettel
késôbb színre lépô, kínai Tao
Chi’en kapcsolatára.

Az események 1832. március
15-én kezdôdnek, amikor Val-
paraísóban a Sommers testvérek

egy újszülött kislányt találnak a
házuk küszöbén. A helyi angol
kolónia társadalmi és kulturális
elvárásainak megfelelôen, szere-
tettel felnevelik, de a lány tizen-
hat évesen, gyermekével a szíve
alatt a szerelme után szökik az
aranylázban égô Kaliforniába.
A regény végén a huszonegy
éves Eliza egy forró nyári napon
San Franciscóban bizonyságot
nyer afelôl, hogy hajdani szerel-
mét, akit sohasem sikerült vi-
szontlátnia, a környék hírhedt
bûnbandájának vezéreként el-
fogták és kivégezték. A kamasz-
szerelem mámorát azonban ad-
digra elfakítja már az idô, s az új
szerelemre kész fiatal nô meg-
rendülve bár, de nem összetör-
ten, inkább megkönnyebbülten
és felszabadultan áll volt kedve-
se földi maradványai mellett.

Rózsaszín lányszobába való,
fájdalommentes történetet azért
ne várjunk, a szereplôk sorsa, a
korrajz, a háromféle (angol,
amerikai, kínai) kultúra találko-
zásának – Michiko Kakutani ál-
tal „felületes”-nek és „másod-
kézbôl való”-nak minôsített –
bemutatása nem mentes erô-
szaktól, szenvedéstôl, kiszolgál-
tatottságtól és kilátástalan élet-

helyzetektôl. Hézagos tudású
közép-európaiként nem tudom
megítélni, mennyire felületes az
aranyláz korának ábrázolása,
mert én sokat tanultam belôle, s
arra sem sikerült rájönnöm, mit
értett a The New York Times kri-
tikusa „másodkézbôl való”
alatt, mivel ehhez tudnom kel-
lene, hogyan lehet „elsô kéz-
bôl” ismereteket szerezni bizo-
nyos, másfél évszázaddal koráb-
bi eseményekrôl.

Kétségtelen, hogy a szórakoz-
tató irodalom számos fogásával
él az írónô, s az is vitathatatlan,
hogy a történet néhány elemét
kényelmesen elnagyolja, de be-
vallom, én a dicsérô és elma-
rasztaló kritikákról egyaránt
megfeledkezve, „rendeltetéssze-
rûen” olvastam a regényt: hagy-
tam, hogy a mese magával ra-
gadjon és elbûvöljön.

Bizonyára sok követôm akad
majd, ha a könyv magyarul is
megjelenik.

Deme Mária
(Daughter of Fortune –

Spanyol eredetibôl angolra
fordította Margaret Sayers Peden.
HarperCollins Publishers,
New York, 1999)

Isabel Allende:
Szerencsés leány

Legendáját ismertem elôbb.
A Hûség és hála énekét, Sztá-
lin-dicsôítô hosszú versemé-
nyét sokáig harsogták ka-
maszkori szavalótársaim. Ak-
koriban magam is Maja-
kovszkijt ordítoztam mûked-
velô pódiumokon. Harsány
volt a kor, s mi magunk szin-
tén fortissimóban igyekez-
tünk a ragyogó jövendôbe.

Kiskatonaságon, forradal-
mon túl, amikor önkiszolgá-
lók csontlevesei és kivégzések
kósza híreinek kulisszái kö-
zött, piano pianissimóban,
sôt hallgatva éltünk, tudtuk,
ôt is cellába zárták. Akkor
már szájról szájra jártak örö-
kös szegénységének történe-
tei. S ha nem volt is pikareszk
bájuk e históriáknak, slemil

fôszereplôjük alakja azért föl-
sejlett a költôkoldusok idejé-
bôl. Nem a villoni vagányé,
inkább az örökös pesti bale-
ké, aki valahogy mégis min-
dig megmarad. S nem lejmo-
lásai jóvoltából, inkább ked-
vessége okán. Zelkre még orá-
tori napjaiban sem lehetett
haragudni. Köztudomású
volt: afféle szelíd link ô, örö-
kös jóhiszemû. Kevésbé naiv
barátai legföljebb a fejüket
csóválták: hogy lehet valaki
ekkora politikai analfabéta.

Mire kiengedték, már nem
találkozhatott asszonyával.
„Vak szemgödör: halott si-
rály”, olvastuk megrendülten
a kor egyik meghatározó köl-
teményét. S aztán a többit,
amelynek nem volt egyetlen

hamisan szóló sora, szava, de
ékezete, vesszôcskéje sem.
Mert Zelk Zoltán versei való-
ban „szóltak”, s amint értéke-
lôi mondták, olyan egyszerû-
en és természetesen, ahogyan
az énekesmadár dalol.

Köznapjaiban idôvel értô
társra talált, aki tudta, miként
kell egy idôsödô bôrbe bújt
kisfiút szeretni. Még akkor is,
ha mindenféle esendô bûnbe
esik: mondjuk, kevéske pénzt
kér kölcsön (ki tudja, mikor
visszaadásra), zsugázni, vagy
épp a lovira jár. Egy kicsit ját-
szani.

Nagybeteg volt már, amikor
rövid beszélgetésre kértem.
Kórházi szobájába hívott. A
megbölcsült mester remegô
hangjára, lakonikus válaszaira
számítottam. Póztalan költôi-
emberi axiómákra. Treníroz-
tam, észre ne vegye, sejtem,

ideje fogytán. De arra is ké-
szültem, hogy a magam suta
módján, kellô tisztelettel vi-
gasztaljam a mégiscsak meg-
vénült gyermeket.

Kopogtam, de nem jött vá-
lasz. Gondoltam, elaludt, így
óvatosan benyitottam. Az
üres ágyat kicsit felpúpozva
úgy vetette meg tulajdonosa,
akár a börtönszökevény,
hogy az épp csak bepillantó
azt higgye: alszik.

Jó két óra múlva érkezett
meg, mintegy átlopva magát
a kórházi folyosón. S min-
denki úgy tett, mintha észre
se venné. Verejtékezve, liheg-
ve ült ágya szélére. Aztán be-
szélgettünk egy kicsit.

A kéziratot már csak az égi
lovin tudtam volna jóváha-
gyatni.

Nádor Tamás

I N T E R J Ú F O R G Á C S O K

K I A D Ó R A  V Á R V A

Zelk Zoltán és a lovi
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Könyvhét: – Mi az oka, hogy
most, majd’ tizenhárom évvel a
Szépirodalmi Kiadónál megjelent
Álmodtam neked címû, önéletraj-
zi vonatkozású novelláskötete
után újra ilyen jellegû írásokból
állított össze egy kötetet? 

Spiró György: – Valóban
rendkívül kevés az önéletrajzi
indíttatású írásom. Az Álmod-
tam neked címû kötet anyaga
abból – ha úgy tetszik  írói
válsághelyzetbôl –  született a
hetvenes–nyolcvanas évek-
ben, hogy éppen bajban vol-
tam a fikcióval. Szükségét
éreztem, hogy olyasmirôl ír-
jak, amit megtapasztaltam, az-
az ami megtörtént velem, ami
igaz, s ami közös bennem és a
többi emberben. Most tizen-
három újabb ilyen novellával
bôvült a kötet. Szívesebben
kreálok persze hôsöket, olyan
történeteket, amelyeknek tô-
lem függetlenül van epikai hi-
telük. Íróként mindig is a me-
sélést tartottam a legfonto-
sabb feladatomnak....

Kh: – Nemrégiben valahol egy
neves  értelmiségi egy interjúban
Önt a huszadik század végi ma-
gyar irodalom egyik legnagyobb
regényírójának nevezte. A Spiró-
regények ún. „nagyregények”,
olyanok, amilyeneket manapság
nemigen írnak hazai tollforga-
tók. Ráadásul történelmi miliô-
ben játszódnak, s az ilyen írások
1989 elôtt félreérthetetlen politi-
kai üzenetet is hordoztak...Még
mindig fontosnak tartja, hogy
történelmi témákon keresztül  be-
széljen mindarról, ami  zavarja,

ami foglalkoztatja, ami érdekli a
világból ?

S. Gy.: – Sohasem azért he-
lyeztem a történeteimet a
múltba, mert a cenzúra „ki-
cselezésének” vágya, vagy
szándéka hajtott. Sokkal in-
kább az a – már említett –
mesélési kedv, ami miatt ma-
gam is élvezem az írást... Na-
gyon érdekel a világ, a többi
ember, különösen, ha más-
félék, mint én vagyok. 

Kh: – Amikor a történelmi re-
gényeit emlegeti, bizonyára nem
véletlenül a múlt idôt használja,
mintegy utalva arra, hogy mosta-
nában nem ilyesféle történeteket
akar mesélni nekünk?

S. Gy.: – Vannak történetek,
amelyek már nem érdekelnek,
s vannak olyanok, amelyeket
nem lehet „lerázni”. Kísérte-
nek, nyugtalanítanak, akár
éveken, évtizedeken át ott
szunnyadnak az emberben.
Sokszor ellenkezés van ben-
nem, hogy ilyesmiket írjak,
olyanokat, mint amilyenek a
Té–boy címû kötetemben je-
lentek meg a kilencvenes évek
elején. Utólag derült ki, hogy
akkoriban ráéreztem valamire,
amit ma már úgy fogok fel,
mint a szférák üzenetét...Szó-
val rátaláltam erre a „rémvilág-
ra”. (Csak késôbb tudtam
meg, hogy egy orosz író, Pet-
rusevszkaja hasonló története-
ket ír.) Már jó ideje ezek a
hangok jutnak el a fülemhez, s
a modernitásban egyre-másra
fedezem fel a rémséget,  rém-
regényt írok...

Kh: – Rémnovellák helyett
amolyan kafkai rémregényt ?

S. Gy.: – Soha nem szerettem
Kafkát. Ennek a regényemnek
is a történet  az alapja.

Kh: –  Ha már a modern világ
valóságos, vagy képzelt rémségeit
említette... Mint az esztétika sza-
kon régóta tanító egyetemi tanár,
nem félti az irodalmat a számító-
géptôl, a különféle modern isme-
rethordozóktól? Lehet, hogy a re-
gény mûfaja elavul, az írott
nyelv lassan elkomputerizálódik,
azaz eljön (vagy már itt is van)
a kor, amikor az írásbeliség az
SMS-üzeneteknél, és az e-maile-
zésnél véget ér ?

S. Gy.: – Éppen az ellenke-
zôjét tapasztalom.  Az ameri-
kai diákok körében igen nép-
szerû a könyv, az olvasás.
Amerre csak jár az ember,
mindenfelé könyvekbe temet-
kezô embereket lát. Hogy
nem azt az irodalmat olvas-
sák, amelyet a különféle eszté-
ták, kritikusok értékes iroda-
lomnak tartanak, nem tartom
tragédiának. Azt hiszem, az
embereket mindig is érdekelni
fogják a történetek. A számí-
tógéprôl nem gondolom,
hogy ez lenne ma az  egyes
számú közellenség, egyáltalán
nem tartok attól, hogy „beke-
belezi” az embereket, az em-
beri kapcsolatokat, a kulturális
igényeiket. 

Kh: – Ön több mûfajú író.
1981 óta verses-, esszé-, novellás-
, drámakötetei, regényei jelentek
meg. Utoljára a Nyugatosok kö-
zött voltak ilyen  „több lábon álló
tollforgatók”, akik ezer szállal kö-
tôdtek az irodalomhoz. Dolgozott
dramaturgként és színházigazga-
tóként, volt könyvszerkesztô   és
újságíró, a MTA munkatársa és
ma is tanít. Hogyan tudja példá-
ul összeegyeztetni a napi pénzke-
resô foglalkozását és az írást?

S. Gy.: – Nehezen, hiszen
másféle képességeket, az agy
más és más mûködési területe-
it kell mozgásba hozni a taní-
táshoz, s megint mást az írás-
hoz. A tanítás – amely jórészt
interpretációból áll –  gyakran
blokkolja az alkotói fantáziát.

Kh: – Egy rádióbeszélgetésben
keserûen nyilatkozott a dráma-
írói lehetôségeirôl.. Nem tudom,
hogy a csalódottsága jogos-e, hi-
szen a Csirkefej, vagy az Ikszek
hatalmas színházi siker volt. Rá-
adásul most olvasom, hogy a Víg-

színházban az Ön vezetésével
drámaírói tanfolyam indul...

S. Gy.: – Az utolsó tíz évben
sok darabot írtam. Azt gon-
doltam, hogy nem vagyok
elég jó drámaíró és  csakazér-
tis meg akartam tanulni drá-
mát írni. A darabjaim iránt –
ôszintén szólva – nem mutat-
kozott nagy érdeklôdés... Azt
gondolom, hogy ennek az
egyik oka az, hogy mostaná-
ban a magyar   színházak ka-
tasztrofális helyzetben van-
nak. Látszólagos társulatok
mûködnek, a mûvészi munka
nehézzé vált, emiatt ritkán
mennek az elôadások, nem
nagy az igény a kortárs írók
drámáira. A mai magyar drá-
maíró nem tud eljutni a kö-
zönséghez. Visszatértem a
nagyprózához, hiszen azt
csak én ronthatom el, abba
nem rondíthatnak bele a kö-
rülmények, az esetlegességek.
Egyébként nem elôször okí-
tom a dráma- és prózaírást, hi-
szen az egyetemen is voltak
ilyen kurzusaim.

Kh: – Lehet-e olyasmit tanítani,
amihez elsôsorban tehetség kell?

S. Gy.: – Segíteni lehet... S
persze van, akinek  már egy
kis biztatás is elég, néhány
szakmai „fogás” ismerete is
bátorságot ad a kibontakozás-
hoz, ahhoz, hogy elô merjen
lépni azzal, ami benne van...
Én például büszke vagyok ar-
ra, hogy Hamvai Kornél az én
rábeszélésemre írt darabot.
Fontosnak tartom azt a szelle-
mi kapcsolatot is, amely egy
tehetséges pályakezdô és egy
már idôsebb – tapasztalt –  író
között szövôdhet. Ez mindig
is jelen volt az irodalom-
ban... Ki tudná ma már „kibo-
gozni”, hogyan hatott egy-
másra Gorkij és Babel, Tolsz-
toj, Csehov és Gorkij, Flau-
bert és Maupassant ?

Kh: – Mit olvas az író, amikor
éppen nem ír?

S. Gy.: – Ritkán jut idôm ar-
ra, hogy a magam örömére ve-
gyek elô egy-egy mûvet, hi-
szen hol a tanításra kell ké-
szülnöm, hol pedig az éppen
íródó mûvemhez kell hozzá-
olvasnom. Nemrégiben annak
éreztem szükségét, hogy a na-
gyoktól,  Swifttôl és Lukiá-
nosztól kértem segítséget...       

A Könyvhét kérdéseit
T. Puskás Ildikó tolmácsolta 

Az idei Ünnepi Könyvhéten Spiró György két kötet révén
is „érintett”.

A Scolar Kiadónál megjelenô,  43 novellát tartalmazó
kötetnek ô a szerzôje, a másik, a Jámbor Judit újságíró írta
ôt mutatja be.  A novellák is, a Spiró Györggyel folytatott
beszélgetések is önéletrajzi jellegûek. Ez utóbbi azért is
meglepô, mert az író nem tartozik a magánéletérôl, a szemé-
lyes érzéseirôl szívesen beszélô, mesélô tollforgatók közé.

„Íróként mindig is a
mesélést tartottam
legfontosabb
feladatomnak”
Beszélgetés Spiró György íróval,
irodalomról és „más efféle lomokról”
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A bûnleleplezés számos válto-
zatát fogadja szívesen a krimi-
faló. Az írónak akkor a leghá-
lásabb, ha pontosan tudatja
vele: kikkel mûködik együtt
közös agymunkájában a végki-
fejlet katarzisáig. Ha túl sok a
nyomozó, az olvasó még ak-
kor is zavarban van, ha az
adott mûben örömmel fedez
föl irodalmi értékeket.

Ezzel a kockázattal nézett
szembe a szociográfus Tábori
Zoltán, amikor Nekropolice cí-
mû kísérletében egy egész (pes-
ti) orvoscsoport fôbb teendôi-
nek bemutatását vette a nyaká-
ba. A spéci rendôralakulat
majdnem olyan érdekessé vá-
lik, mint maguk a gaztettek,
amelyeken dolgoznia kell. A
halottkémlelôk közben folya-
matosan szövegelnek, s számos
kulisszatitokra derítenek fényt.
A tucatnyi groteszk-idétlen be-
nyögéssel tarkított, gyászfekete
humorú konstrukció zárt egé-
szet képez. Szociográfiai hite-
le, háttérfestése elsôrangú. Az
is figyelemre méltó, hogy né-
mely szereplôk életszerûen int-
rikálnak egymás ellen. Igényes
alkotónk nem döntötte azon-
ban el, ki is viszi a prímet kö-
zülük, akivel (átmenetileg) azo-
nosulnunk lehet.

Az amerikai thrilleripar egyik
nagyágyúja Patricia Cornwell

erélyesebb volt, amikor –
ugyancsak orvosi srófra járatott
– regényeiben bizonyos Scar-
petta boncnoknôre ruházta a
viszolyogtatva-vonzás össze-
tett feladatát. Az elvált doktor-
asszony immár hét könyvében
metszi, kanalazza, zsigereli és
fûrészeli – közönsége lekötésé-
re pályázva – a hallgatag tete-
meket a magyar könyvpiacon
is, és még mindig nem válik
unalmassá. Postmortem címû,
sorozatkéjgyilkosról szóló kö-
tetét régibb munkái közül for-
dította le kitûnôen Szûr Szabó
Katalin. Megismerkedhetünk
belôle a konokul tisztességes
törvényszéki szakértô korábbi
magánéletével is. Az intimitá-
sokon túl mégis az tetszik iga-
zán, hogy változatlanul érez-
zük mûködésében azt a meg-
becsülendô képességet, amit az
apróságokra ügyelés zsenialitá-
sának nevezhetünk. Lassú ki-
derülésre alapozott történetei
rafinált holtpontokról lendítik
tovább a nyomozást, illetve itt
a tényálladékok közös nevezô-
jének meghatározását. Az
összefüggés fölfedezésében a
szagok, színek és hangok ját-
szák a fô szerepet – kidombo-
rítva, milyen hasznos is a nôi
érzékenység a ronda merényle-
tek megakadályozásában, oly-
kor megelôzésében.

Nem ismeretlen nálunk a ka-
rekteres küllemû Világsikerek
könyvsorozat újabb kötetének
írója, David Lindsey sem. Ez-
úttal a mûkereskedelemben el-
követhetô törvénytelenségeket
kombinálja a hírszerzés terén
véghezvihetô csúnya turpissá-
gokkal meg a pénzmosatás fur-
fangos módszereivel. Alakjai
nem pályáznak a befogadói
szimpátiára. Már csak azért
sem, mert Az éjszaka színei sze-
replôgárdájában a férfi és nôi
kémek vannak többségben, s
múltjuk szétválaszthatatlanul
összekapcsolódik korábbi ma-
szatos ügyeskedéseikkel. Ese-
tükben a tiszta igazság azért
nem diadalmaskodhat, mert
piszkos pénzeikhez az egymás
ellen forduló egykori spionok
egész egyszerûen ragaszkod-
nak. Fô céljuk a radikális meg-
szabadulás egymástól. Mi pe-
dig valójában nem gyôzünk
csodálkozni, hogy a drámai fe-
szültségû leszámolás viszony-
lag kevés hullával nyer betelje-
sülést. (Hogy a maradványok
felhasználásával folytatódik-e
tovább a modern titkosszolgá-
lati párbaj egy remélhetôleg fe-
szesebbre svájfolt Lindsey-re-
gényben, az egyelôre kérdéses
és rejtélyes...)

A Veszélyes megbízatás ambici-
ózus szerzôje (Michael C. Eber-
hardt) nem elégszik meg az
igazság és a jog tessék-lássék ér-
vényesítéséval. Emlékezetesre
formált, büszke egyediségû
hôsének, Sean Bennett védô-
ügyvédnek addig kell tapadnia
a mind lélegzetállítóbb leleple-

zésekkel folytatódó gyilkossá-
gi-sikkasztási-tôzsdecsalási bo-
nyodalmakra, mígnem a teljes
felgöngyölés érdekében nem-
csak az egzisztenciáját, hanem
az életét is kockára veti. 

Az ötletes krimi természete-
sen bírósági tárgyalással végzô-
dik. Ott aztán mindenki – jók
s rosszak egyaránt – megmu-
tatja, mire képes. Aki szereti,
vagy már-már megszokta,
hogy a korszerû bûnügyi pró-
zát feldobja egy kis vadulós
szex, az ebben a könyvben azt
is megkapja; kellô számú re-
mekül jellemzett rendôr, bá-
mész polgárember és agyafúrt
fehérgalléros bûnözô penet-
ráns portréival egyetemben.

Bármennyire is lejárt a magá-
nyos amerikai cowboy kliséjé-
nek divatja, a viszontagságokat
nagybetûs ügyért vállaló,
„munkáját végzô” öntudatos
szakférfiú típusával úgy látszik
még mindig lehet rokonszen-
vet csiholni. Különösen, ha
olyan mocskos dolgokat tisz-
táz, amilyenekkel a valóságban
(és nemcsak a tengerentúliban)
van szerencsénk találkozhatni.

Iszlai Zoltán

Tábori Zoltán: Nekropolice. Athe-
naeum, 1999. 272 l., 1100 Ft
Patricia Cornwell: Postmortem.
Európa Könyvkiadó, 2000, 370
l., 998 Ft
David Lindsey: Az éjszaka szí-
nei. 1999, General Press Kiadó,
339 l., 999 Ft.
Michael C. Eberhardt: Veszélyes
megbízatás. 2000., General Press
Kiadó, 352 l., 999 Ft

Halottkémek,
kémüldözôk

A halálhoz való viszonyt igen-
csak megváltoztatta az urbani-
záció. A falvakban természetes
volt, hogy az elhunytat a ház-
nál mosdatták és öltöztették
fel, majd a rokonsággal együtt
kísérték a temetôbe. Az élet ré-
sze volt a halál, éppen ezért
úgy is kezelték, mint természe-
tes jelenséget. A modern kor
emberének nehezebb dolga
van a halálhoz való viszonyá-

nak kialakításakor. Lakókör-
nyezetében nem fordul elô
gyászmenet, hozzátartozója
legtöbbször kórházban hal
meg és a temetés is csak gyors,
hivatalos aktus. Nem véletlen
tehát, hogy korunkban egyre
több ember képtelen feldol-
gozni társa elvesztését. A
gyászmunkát segítô pszicholó-
gusokra egyre nagyobb szük-
ség van, képviselôik pedig

publikációkkal hívják fel a té-
ma fontosságára a szakma és a
közvélemény figyelmét. Közé-
jük tartozik Verena Kast svájci
jungiánus pszichoterapeuta is,
akinek már több könyve is
megjelent a gyásszal kapcsolat-
ban. Az Európa Könyvkiadó
Mérleg sorozatában most
megjelent Kötés és oldás (új le-
hetôségek gyász és válás után)
címû kötetében az emberi kap-
csolatok szemszögébôl vizsgál-
ja az „elválás” jelenségét. A
legtöbb problémát a társas
kapcsolatból az individuálisba
való visszatérés nehézsége je-
lenti. Azok, akik mintegy
szimbiózisban éltek együtt, va-
lamennyire az autonómiájukat

is elvesztették, ezért személyi-
ségük egy szegmense száll a sír-
ba társuk elvesztésével – bár-
milyen furcsán is hangzik ez.
Kast ezt a szülôktôl való levá-
lás folyamatához hasonlítja,
amit a szülôk szintén súlyos
veszteségnek élnek meg.
Azonban az élet rendjének tu-
domásulvétele, a kapcsolatok
tudatos feldolgozása segíthet
abban, hogy az új állapot ne
okozzon letargiát, hanem a
közös múlt emlékeinek integ-
rálásával egy másfajta élet foly-
tatásához nyújtson segítséget.
Verena Kast okos könyve e
gyászmunka fontosságának
megértéséhez járul hozzá.

H. B.

Verena Kast:
Kötés és oldás
Fordította: Liska Endre
Európa Könyvkiadó, 2000
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– A Könyvhéten az Argumentum
Kiadó gondozásában, Hegedôs
Mara szerkesztésében immár máso-
dik „biblia-könyve” jelenik meg: az
„Izsák tanítása”. Nem regény: pár-
beszéd. Elôzô, „Ábrahám és Izsák”
címû, (idôközben oroszul is megje-
lent) regényébôl, illetve a Vitray Ta-
mással, Király B. Györgyivel, Kul-
csár Ildikóval és másokkal készített
televíziós és rádiós beszélgetéseibôl
tudjuk, Önt mélyen foglalkoztatja,
hogy miként volt képes a pogányság
isteneitôl elforduló Ábrahám a fiá-
ra emelni kését? Errôl szól a Ma-
dách Stúdió premierje, az „Ábra-
hám és Izsák” Koltai János írta-
rendezte színpadi változata is, a
rendezôvel Ábrahám szerepében.

– Az „Ábrahám és Izsák”-ban,
a hagyományos regény érzelme-
ket, gondolatokat feltáró világá-
ban ezt igyekeztem megérteni –
és megértetni. Sokszor átéltem a
rettentô jelenetet, hogy megvá-
laszoljam az engem már gyer-
mekkorom óta gyötrô kérdést:
miként élhette túl Izsák ép el-
mével apja gyilkos szándékát?

– Ön a New York-i Kolumbia
Egyetem saját kérésre nyugdíjba vo-
nult „emeritus” fiziológia professzo-
ra, agy- és szemkutató – s tudjuk,
Önnek ítélték meg a szemészeti ku-
tatás legmagasabb tudományos dí-
ját, melyet májusban vesz át. Mi
kapcsolja össze regényírói – és tudo-
mányos munkásságát? 

– 1956 után, idegen nyelvû-
ségbe kényszerült, tehát szinte
nyelvem-vesztett emigráns éle-
temet az élettannak szenteltem,
míg vissza nem térhettem elsô
szerelmemhez, az irodalomhoz.
Ám az agy és a szem csodálatos
mûködésének, az állatvilág vég-
telen sokfajtaságának a megérté-
se új távlatokat tárt fel elôttem.
A biológiai evolúció évmilliós
perspektívájából Izsákot az em-
beri nem fejlôdésében velünk
egyazon másodpercben élô

gondolkodónak látom. Az ak-
kori civilizáció csúcsán álló
Egyiptomot megjárt Ábrahám
fiának, a népe királyának nevelt
Izsák a görög filozófusokéval
mérhetô bölcs lehetett.

– Ez, ugye, csupán hipotézis. Mó-
zes elsô könyvében erre a legcseké-
lyebb támpontot sem találjuk.

– Több mint ezer évvel Izsák
után a róla szóló hagyományok-
ból csupán azt foglalták az Írás-
ba, ami az akkori – mondjuk
így: ideológiai – nézetek felépí-
téséhez szükséges volt. Az Írás-
ból többet tudunk meg házassá-
gáról, melybôl Jákob született,
mint róla magáról, nézeteirôl.
Az érzelmeirôl nem is szólva.
Még hiányosabb képet kapunk
másik fiáról, Rebeka elsôszü-
löttjérôl, Ézsauról. De nemcsak
Izsák, hanem Ábrahám vagy Já-
kob gondolatait, tanításait sem
ismerjük meg az Írásból. Pedig a
bölcsesség semmi esetre sem
Szókratésszel kezdôdött. Ham-
murábi például – az elsô ránk
maradt erkölcsi kódex szerzôje
– évszázadokkal elôzte meg ôt.
Sôt, Mózest is.  

– Elképzelhetô vajon, hogy olyan,
a holt tengeri tekercsekhez hasonló

leletek is elôkerülhetnek, melyek az
Ön Izsák-hipotézisét erôsítik vagy
megcáfolják? 

– Nem tudjuk, hogy az Izsák-
ról szóló szájhagyományokat
valaha is írásba foglalták-e. Ha
igen, akkor azok is odaveszhet-
tek Alexandria könyvtárának ta-
lán az egész Krisztus elôtti iro-
dalmat tartalmazó, mai szem-
mel nézve is elképesztô gyûjte-
ményének elpusztításakor. Va-
lamely üldözött szekta eltemet-
hetett Izsák (vagy Ézsau?) örök-
ségeképpen fennmaradt papi-
rusztekercseket. De egyelôre
meg kell elégednünk azzal, amit
a létezô írástöredékekbôl az írói
képzelet rekonstruálhat.

– Az Ön Izsákját akár eretnek
prófétának is nevezhetnénk. Nem
túl merész az Ön írói paradigmája? 

– Regényemben messze túl
kellett lépnem a bibliai történe-
ten, hogy szereplôi hús-vér, ér-
zô-gondolkodó, élô és félô em-
berekként jelenjenek meg. Az
én „paradigmámban” Izsák né-
pének jóságos, bölcs királya.
Megérti, hogy a próbatételek is-
tene, Ábrahám kegyetlen, bün-
tetô és jutalmazó, pusztító és ol-
talmazó Egy-Istene egyre keser-
vesebb szenvedést hoz az embe-
riségre. S a mennyei gondvise-
lésbe, a gyôzelmet ígérô, min-
denható istenekbe vetett vakhit
kegyetlen háborúkba sodor. Ám
azt is meg kellett értenie, hogy
amíg szomszédai hisznek saját,
erôt adó, védelmet nyújtó iste-
neikben, az ô népének is szük-
sége van a természetfölötti erôk
teljhatalmú Urára. Aki áldoza-
tok fejében oltalmazó szövetsé-
get ígért Ábrahámnak. Utolsó
napjai közeledtével – miután Já-
kob elorozza az elsôszülött
Ézsaut megilletô áldást – Izsák
felismeri, hogy Ézsauban meg-
van az erô a félelmetes ábrahá-
mi isten megtagadására, hogy

befogadhassa a jóságos, teremtô
Alkotót. Rátestálja élete min-
den bölcsességét, tehát a Terem-
tôhöz, az életet adó és óvó Is-
tenhez vezetô utat. Szavai vala-
mikor a Krisztus elôtti II. évez-
red hajnalán szólalnak meg. Az
ábrahámi istenkép akkor még
kialakulóban volt. Népe száza-
dokon át még vissza-visszatért a
sok istenû, aranyborjúnak is hó-
doló, talán megnyugtatóbb vi-
lágba, melynek istenképeit nem
véglegesítette még dogma, ká-
non. Még bármilyen isten el-
képzelhetô volt.

– Az Argumentum Kiadónál
most megjelenô „Izsák tanítása” cí-
mû új könyve errôl szól? 

– Ez az apa képzelt beszélgeté-
se fiával. Mûfajában mintegy a
klasszikus platóni dialógusra cé-
loz, de nem csak emlékeztetésül
a filozófia aranykorára. A Biblia
ihlette sorozatom elsô könyve,
az „Ábrahám és Izsák” soksze-
replôs regény. Ábrahám ugyan-
is megoszthatta istenképét né-
pével, sôt, messze földrôl jött
szolgálóival is, akiket a körül-
metélés jegyében bevont az ô
Egy-Istenével kötött szövetség-
be. Új könyvemben az elmélke-
dô Izsák olyan istenre lelt, akit
korának emberei még nem fo-
gadhattak volna el. Isten-képét
tehát csak választott fiával oszt-
hatta meg. Errôl szól a beszélge-
tések könyve. Készülô, harma-
dik könyvemben, „A Názáreti
Izsák”-ban a kétezer évvel ké-
sôbb született új Izsák oly isteni
lényegre talál rá, melyet senki-
vel sem oszthat meg, ezért e
munkám az ô – megértésre vá-
gyó – monológja lesz... 

A természetben élô, azt jól is-
merô nomád Izsák-király a min-
deneket szeretettel elfogadó Is-
tent megtaláló szavai mind-
azokhoz szólnak, akik ma is új
utat keresnek. Azokhoz, akik-
ben valaha is felmerült: miért
van az, hogy bár négyezer éve
követjük az ábrahámi, kétezer
éve a krisztusi utat, egyre pusz-
títóbb háborúkba sodródtunk, s
mind kegyetlenebb rémtettek,
megannyi népirtás tanúi let-
tünk. Olyannyira, hogy a go-
noszságot – a Teremtô káromlá-
sával felérô gondolattal – sokan
immár velünk született, istenad-
ta természetünk, genetikai örök-
ségünk részének tekintik.

Máthé Klára

Beszélgetôkönyv
Istenrôl,
sorsunkról
Interjú Bitó Lászlóval,
az „Izsák tanítása” szerzôjével
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Rómeó vérzik
Tom Waits-dalok
az  Új Színházban

■ Ha egy színháznak zene-
szerzô az igazgatója, akkor
természetesnek találhatjuk
az önálló dalestek mûsorra
kerülését. Márta István ren-
dezésében Tom Waits ame-
rikai szerzô és énekes legsi-
keresebb számait játssza
Szakcsi Lakatos Béla, Tom-
sits Rudolf, Babos Gyula,
Balázs Elemér, Hárs Viktor.
Hobo pedig énekel. Ennek a
dalolásnak azonban van né-
hány fogyatkozása: a szöveg
többnyire érthetetlen, hol-
ott balladaszerû története-
ket, monológszerû helyzet-
dalokat beszél(ne) el a szó-
lista. Amikor a szöveg ép-
pen kivehetô, akkor méltán
támad fel a gyanúnk, hogy a
szavakat fordították le
(ugyan ki?) s nem a jelen-
tést. Például: kellene már
egy csokoládé Jézus –mond-
ja az énekes, de nyilván nem
az édesszájúak kedvéért te-
szi ezt, hanem azért, mert a
csokoládé utal a színesbôrû-
ekre. Waits a társadalom pe-
rifériájára szorítottakért pro-
testál, de ennek zöme nem
jön le, csak az nyilvánvaló,
hogy Hobo nagyon harag-
szik. Ezt erôsíti, hogy szûk
hangterjedelmét üvöltve
hangsúlyozza, amit a szája
elé szorított mikrofon csak
tovább öblösít. Az egy
„Táncolj Matilda” refrénû
dal kivételével – amit erôsí-
tô nélkül ad elô – nincs is
karaktere énekesi teljesítmé-
nyének.

Az est legjobb pillanataival
a zenekar szolgál: tiszta a
hangzás, ötletes a hangsze-
relés, az improvizációk kitû-
nôek. Sajnos a rendezés
nem hitt a muzsikusok ere-
jében, ezért Hobo mászkál a
nézôtéren, egyszer-egyszer
statisztéria lejt át a színpa-
don, s géphangon részlete-
ket kapunk Hobo enmûvé-

bôl, a Csavargók tízparan-
csolatából. Mindezek he-
lyett eredményesebb lett
volna Tom Waits dalainak
értelemszerû kibontásával
foglalkozni, és elfelejteni a
csipke elôfüggönyt.

–kes 

Ôfensége
amatôrjei

■ Vagy húsz évvel ezelôtt a
bukaresti Nemzeti Színház
(kamaraszínházának, a Bu-
landrának) elsöprô sikere
volt az amerikai Paul Foster
darabja, az Angliai Erzsébet.
A kortárs szerzô alapötlete
az, hogy Shakespeare korá-
nak egy vándor társulatával
játszatja újra a Szûz Király-
nô történetét, méghozzá
egy nagytorkú kocsmai kö-
zönség kívánalmai szerint.
A királydrámákból ismert
véres-fenséges történet ettôl
közönséges gyilkosok és egy
kótyagos vénasszony csatá-
rozásává alakul – vagyis az-
zá, aminek a közember meg-
élte. A nyolcvanas évek ro-
mán közegében ez a pro-
dukció nemcsak a játék a já-
tékban modernségével aján-
dékozott meg, hanem poko-
lian aktuális társadalomkri-
tikával is: a napi történelem
gyalázata meztelenedett le.

Most egy alkalmi társulat,
az Ad Hoc Csoport – vá-
lasztotta a darabot, ám nem
egy négyszáz év elôtti angol,
hanem egy mai amatôr
együttes hangszerelésében.
A történelem most is össze-
zsugorodott, sôt: szándéku-
kat messze meghaladva el is
tûnt, viszont remekül szóra-
kozhattunk a dilettanciát
hangsúlyozó ötleteken, és
azokon is, amik csak úgy be-
csúsztak. A múlt nyáron
már nagy sikert aratott Kré-
takör társulat (a zsámbéki
szabadtéren adták elô Schil-
ling Árpád rendezésében és
átiratában a Vízkeresztet)
legjelesebbjei vitték itt – a
Merlinben – a prímet: Bodó
Viktor, Sárosdy Lilla, Láng
Annamária, Vinnai András;
csoportjuk odaadó mûked-

velôkkel egészült ki, sôt né-
melyike már „fôiskolás-gya-
nús” vagy épp fôiskolás is.
Szerencsére azonban senki
sem játszik rutinból, színpa-
di jártasságukra csak az utal,
hogy már tudják, mit érde-
mes karikírozni a mûvészi
allûrökbôl, s mi az, ami mû-
kedvelô naivitás. Kitûnô
humoruk, öniróniájuk és
lendületük elfeledteti azt is,
hogy helyenként alig érthe-
tô a szövegmondásuk (me-
lyik színházban az) és nem
jelenítik meg kellô világos-
sággal az amatôr-rendezô el-
len fellázadt, elvadult mû-
kedvelôk ügyködését). De
legyünk ôszinték: az avoni
hattyú királydrámáit sem
látjuk át minden vonatko-
zásban. A mindvégig ötlet-
gazdag, erôs lendületû játék-
nak ôszinte hálával tapsol-
hattunk, ráadásul abban a
reményben, hogy látjuk
majd még ôket nemcsak Ad
Hoc Csoportként, de Stabi-
le-nak is. Csak az üzemsze-
rû mûködés szét ne rágja a
lelküket.

–kes

Sózott
varjú

■ A figyelemkeltô cím pan-
tomim-elôadáshoz csábít,
Dvorák Gábor és együttese
elôadására, a Merlinbe. Iga-
za volt a klub-színháznak,
amikor stúdiószínpadára
engedte a csoportot: a hat-
vanas évek végén, hetvene-
sek folyamán még népszerû
és egyáltalán nem ritka já-
tékforma (Regôs, Köllô,
Kárpáthy, Karsai sikereire
gondoljunk!) mára teljesen
eltûnt. Valószínû, szerepe
van ebben a hullámmenet-
ben annak, hogy nincs már
a mesterségnek olyan élô
klasszikusa, mint Marceau,
megfogyatkozott az irodal-
mi színpadok, amatôröket
támogató mûvelôdési há-
zak száma, a mímes-mozgás
elemeit elsajátítani kész fia-
talok gyorsabb sikert arat-
nak, ha tudásukat break-
tánccal párosítják. A panto-
mim sikeréhez ugyanis ke-

vés, ha valaki fal nélkül is
tud falat tapogatni, kötél
nélkül kötelet húzni, vagy
gyalogolni helyben járva. A
mímes produkcióhoz törté-
net is kell, amit egyszerû és
világos mozgással, de az ér-
zelmek, vagy épp a filozófia
magasáig kell vinni. És itt
érkeztünk ahhoz, ami a te-
hetséges Dvorák-csoport-
nak nincs, vagy: még nincs,
de azt is kimondhatjuk:
ami van, az kevés. Aligha-
nem ôk is tudják ezt: fo-
konként kellékeket, díszle-
teket használnak etûdjeik-
hez, mígnem az est máso-
dik részét uraló Öregek cí-
mû jelenet már rokonságot
se tart a pantomimmel.
Hangtalanul markírozzák,
grimaszolják a történetet.
Kár. A pantomim ugyanis
nem „kukaszínház”, hanem
önálló mûvészi nyelv, ahol
a testtel beszélnek, az arc-
ból csak a festett merev fe-
lület és a mindenre érzé-
keny tekintet dolgozik.
Nem a kanonizált szabá-
lyok mindenáron való meg-
ôrzését akarom számonkér-
ni – miért is ne lehetne job-
bat hozni a régi helyébe! –
hanem azt hangsúlyozni:
nem érdemes plasztikát
használni ott, ahová arany
dukál. Alighanem a csoport
kényszerhelyzetben volt:
nincs annyi számuk,
amennyi egy teljes estéhez
kell. Bizony, a pantomim
nagyon nehéz, sok fárad-
sággal – testi és szellemi
erôfeszítéssel – létrehozha-
tó alkotás. Nem  véletlen,
hogy kidolgozott számait
élethossziglan játssza a mí-
mes, és nincsenek félig
megcsinált számai, mert kü-
lönben úgy jár, mint a félig
kész kötéltáncos. Nem kö-
téltáncos. Úgy gondolom,
Dvorák, Nándori Andrea és
Páll Attila tehetsége megér-
demelné a tartós, föllépése-
ket nem sürgetô sponzor
jóindulatát. Ezzel nemcsak
életre kelne, közönségére
találna egy patinás mûvé-
szeti forma, de munkájában
elmélyülhetne egy ígéretes
amatôrcsoport is.

–kes

S Z Í N H Á Z

Sz ínház i  esték
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A szétszedett világ. Feledékeny
Európa. Két könyvcím, s
mindkettôvel Markó Béla, a
Romániai Magyar Demokrati-
kus Szövetség elnöke, a
kortárs erdélyi magyar iroda-
lom kiváló költô-esztéta-mû-
fordító  egyénisége örvendez-
tette meg az olvasóközönsé-
get ebben az esztendôben. A
szétszedett világ címû gyûjte-
mény a poétaként magános je-
lenségnek számító, csoportok-
hoz, körökhöz szorosan nem
kapcsolódó Markó Bélát idézi
elénk. A kötet a lírikus 1965 és
1995 között született verseit
sorakoztatja föl. A hatvanas
évek végén és a hetvenes évek-
ben klasszikus szigorúság, a
forma öngyötrô kötöttsége
jellemzi Markó Bélát. Késôb-
bi lírája indulatos, fölkavaró-
an súlyos problémákról szól,
olykor Szabó Lôrinc könyör-
telenségét juttatja eszünkbe.
A most megjelent antológiá-
ban az 1974-es A szavak váro-
sában kötettôl a bô évtizeddel
késôbbi Talanítás és Friss hó a
könyvön versesköteteken, vala-
mint a gyermekeknek szánt
Szarkatelefon, Tücsöknóta és
Karikázó idô címmel kiadott
költeményeken át  át az 1993-
as Kannibál idô címû gyûjte-
mény darabjaiig terjednek a
versek. 

A Feledékeny Európa politikai
tanulmányokat, cikkeket tár
elénk, amelyekben másfélmil-
lió magyar ember sorsa búvik
meg. Az írások az elmúlt tíz,
kegyetlenül kemény év emlé-
két idézik, amelyekben Markó
Béla végig politikusként tevé-
kenykedett. Változatosan kö-
zelíti meg önnön énjét és azt
a közösséget, amellyel elköte-
lezte magát. A beszédek, in-
terjúk, közéleti megnyilatko-
zások vonulata utólag egymás
mellé rendezve a politikus
belsô történéseirôl szól, arról

a magáénak vallott hitrôl, mi-
szerint hosszú távon politizál-
ni is csak becsületesen érde-
mes. Keresi, hol van a politi-
kus életében az a határ, ahol a
megkötött kompromisszum a
saját lelkiismeretét sem gyötri
és a képviselt közösségnek a
tudatával sem ellentétes.
Hosszas töprengések által az-
tán kitisztul a kép, és látható-
vá válnak azok a módszerek,
amelyek most vagy késôbb
elôre visznek.  

A könyvfesztiválon beszél-
gethettem az író-szenátorral.

– Mintha valakinek önnön
gyermekei közül kellene kedvencet
megneveznie, olyan az író-politi-
kustól azt kérdezni, hogy két
könyve közül melyik kedvesebb a
számára. Mégis megteszem: a
versantológia és a közéleti beszé-
dek gyûjteménye áll közelebb
Markó Béla szívéhez? 

– A versek. Itt nem kell ha-
bozni. Ez a természetes köze-
gem. Én erre tudatosan ké-
szültem, egészen kisgyerek ko-
romtól nemcsak sokat olvasó,
hanem már akkor verset író és
versben élô gyerek voltam,
Arany János és Petôfi költésze-
te volt a szellemi otthonom.
Kiskamasz koromban jelent
meg az elsô költeményem.
Nem tudom, hogy költô let-
tem-e, de hogy verset  koráb-
ban sokat írtam, az biztos. 

Ha azt kérdezné – folytatja
némi töprengés után –, hogy
melyik hivatás áll közelebb
hozzám, az írói-e vagy a poli-
tikusi, akkor is azt monda-
nám, hogy a költészet. De ez
nem jelenti azt, hogy amit
most teszek, az nem rendkí-
vül fontos a számomra. Sôt,
azt hiszem, hogy ebben az év-
tizedben a legfontosabb a po-
litika volt,  ami Erdélyben
egészen más, mint más táján a
világnak. Nem  is szeretem
politikának nevezni.

– Minek szokta magában
hívni?

– Érdekvédelemnek, közös-
ségi képviseletnek talán, de
nem is az a lényeges, hogy mi-
ként nevezzük, hanem az,
hogy több, mint politika. S ez
teljes embert kíván. Nem bé-
kíthetô össze igazán a kettô.
Az egyik cél, a másik eszköz.

– Költôként 1994-ben elhallga-
tott. Érthetô, hogy közéleti elfog-
laltsága mellett nem maradt ideje
a szépirodalom mûvelésére. De a
kívülálló úgy gondolná, hogy a
poétát nem hagyja nyugodni a
vers, a strófák mindenáron kikí-
vánkoznak belôle. Másként van
a valóságban?

– Mindannyian úgy emlék-
szünk romantikus irodalom-
értelmezésekre, hogy az írás-
kényszernek nem lehet ellen-
állni, az a fehér papír mellé
odaparancsolja az embert.
Ezért vetôdhet fel a kérdés,
hogy aki ilyen hosszú idôre
abba tudta hagyni vagy szüne-
teltetni a verselést, mint én,
annál igazi belsô késztetés-e
az írás.  Azt gondolom, hogy
noha a költészet egészen más,
mint a politikai munka vagy a
közszereplés, mégiscsak az
önkifejezésnek bizonyos for-
mája ez utóbbi is. Ha ebben
az ember megtalálja önmagát,
az önkifejezés lehetôségét, ak-
kor valószínû, hogy idôlege-
sen nem hiányzik a vers. Én
ezzel magyarázom azt, hogy
költôként éveken át hallgat-
tam. Ennek ellenére hiszem,
hogy az én valódi mûfajom a
vers. De nem tudom elôre
megjósolni, hogy mikor sike-
rül újra foglalkoznom vele. 

– A kettôs könyvbemutatón
magasztos szavakkal méltatták
munkásságát. Ön is elégedett?

– Közéleti, politikai jellegû
írásokat, beszédeket, interjú-
kat, kis tanulmányokat, esszé-
ket gyûjtöttem a másik, most
kibocsátott kötetbe. Ezek vé-
gül is egy politikusi munká-
nak a melléktermékei. Talán a
leglényegesebb nekem az,
hogy ezek az írások mind a
mai napig változtatás nélkül
vállalhatóak a bennük rejlô
gondolkodásmóddal együtt.
Nem kell tehát visszakoznom.
Persze a politikáról, közéletrôl
és mindarról, ami ebben az
évtizedben történt velünk, va-
lószínûleg sokkal több mon-

dandóm lett volna írásban, ha
jutott volna rá idôm.

– Pusztán idô kérdése ez vagy
politikusként vissza is kellett fog-
nia magát, hogy a teljes és hiány-
talan igazságot kimondja?

– Politikusként vissza is kel-
lett fognom magam. Talán ez
a legnehezebb, nem vagyunk
igazán szabadok mi, akik vé-
gül is egy közösség képvisele-
tére vállalkoztunk. Ha vissza-
térek az írói hivatáshoz, ak-
kor, azt hiszem, hogy esszé-
ben, értekezôprózában kelle-
ne nagyon sok mindent el-
mondani, földolgozni arról,
ami velünk történt.

– Mindig maga írja a beszéde-
it? Nyilt titok, hogy számos poli-
tikus segítséget kér ebben munka-
társaitól.

– Nem fordult még elô,
hogy mások írtak helyettem
beszédet. Én nem tartom
egyébként természetellenes-
nek, hogy politikusok felszó-
lalásait mások írják. Úgy vé-
lem, természetes dolog, hogy
egy gondolatot felvázolnak és
rábízzák másokra a részletek
kidolgozását. De nekem a
nyelv egyészen más jelent,
mint eszközt, ezért nem tu-
dom elképzelni, hogy mások
által megírt szöveggel álljak a
hallgatóság elé, mások mon-
datait a sajátomként adjam
elô vagy olvassam föl. Én ezt
eddig nem tettem és ezután
sem fogom tenni. 

– Tavalyi beszélgetésünket az-
zal zárta, hogy az érdekképvise-
letben rengeteg teendô áll Önök
elôtt. Az elmúlt egy esztendôben
sikerült-e valamelyest elôbbre
lépni?

– Igen, szerintem haladtunk
elôre.  Az eltelt egy évben
fontos kérdésekben tudtunk
dûlôre jutni, mint például ab-
ban, hogy Romániában a volt
tulajdonosoktól elkobzott er-
dôk, földek nagy részének
visszajuttattatásáról immár
törvény rendelkezik. Jelen pil-
lanatban Románia megint ne-
héz döntés elôtt áll: választási
évben vagyunk...

– Készül-e a jövô évre is kötete?
– Az az igazság, hogy ezek is

mind összegyûjtött írások, te-
hát hol régebbiek, hol újab-
bak. Nemigen tartogatok
most semmit a tarsolyomban.

Mátraházi Zsuzsa

„Politizálni is
csak becsületesen
érdemes”
Beszélgetés a költôbôl lett közéleti
személyiséggel, Markó Bélával
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A hetedik
érzék 

■ Csak erôs idegzetûeknek
ajánlott a David Koepp ren-
dezte film, amely Richard Ma-
theson regényébôl készült. Az
íróról tudni kell, hogy a Szür-
kületi zóna epizódjainak több
darabját ô írta, gyakorlata van
a borzongatásban, a hidegle-
léskeltésben. 

Az erôs idegzet nem a látot-
takhoz, hanem a látottak mi-
att szükségeltetik. A film egé-
szében egy-két borzalmas jele-
net van: kitörik egy köröm, ki-
húznak egy fogat – amúgy
békés a helyzet. Mert történik
ez-az, a fôszereplôrôl kiderül,
hogy látó. Megérez egy gyil-
kosságot, s annak rendje,
módja szerint kis híján ô is ál-
dozattá válik. Azon már nem
izgulunk, hogy túléli-e, mert a
világ rendje azt sugallja, hogy
élje túl, kérdés csak az, ki és
miért gyilkolt. 

Akkor hát miért az erôs ideg-
zet ehhez a filmhez? 

Ahhoz, hogy az alapfeszült-
séget elviseljük. Mert az van a
filmnek, felébreszti azt a tudo-
mányosan talán nem megala-
pozott gondolatot, hogy mi
van akkor, ha a valóságban is
megtörténnek ilyen esetek? 

Macskajaj 

■ Az és akkor nézze meg ezt a
filmet, aki lent van, és fel akar
kerülni. Jó a hajnali farkasok
órájakor, az esti búfelejtéskor
vagy bármikor. Emir Kusturi-
ca filmje garantáltan feldob,
csak az elôítéleteken kell túl
lenni, csak a kezdeti iszonyt
kell leküzdeni. 

Mert ez a film nem szép, leg-
alábbis nem a hagyományos
értelemben. Már a borítója is
riasztó, egy ilyen aligfogas,

szemüveges, sovány roma, aki
ráadásul dohányzik...

És a folytatás sem gusztább,
csupa elit felfogás szerint le-
robbant, elrobbant alak. 

Akkor mégis miért kell ez a
film? Talán azt a kormányzati
közhelyet testesíti meg, hogy
nekünk azért jó, mert másnak
rosszabb? Nem. Ilyen eszünk-
be sem jut, mert ezeknek az
embereknek akkor is jobb,
mint nekünk, ha nem cserél-
nénk velük, mert azt hisszük,
hogy nekünk a jobb. 

Bonyolult? 

■ Nem. Mi vagyunk bonyo-
lultak, mert lehet, hogy jobb
ruhákban járunk, hogy rende-
sebb a lakásunk, de arra már
nem vennék mérget, hogy a
mi köreinkben nincsenek ha-
sonló átbaszások. (Ezt a trá-
gárságot csak a stílszerûség mi-
att engedtem meg magamnak,
bocsánatot is kérek, de a film-
ben is elhangzanak ilyen sza-
vak, mint ahogy a mi életünk-
ben is, mégsem hangzanak
megbocsáthatatlanul trágár-
ként.)

Amiért jobb ezeknek az em-
bereknek, az a dolgok fölé
emelkedés készsége, a mulato-
zás, az önfeledtség kifejezése.
Hogy a bajokon úgy gördül-
nek át, hogy közben nem tér-
delnek a pszichiáter díványa
elôtt, nem rágják a körmüket,
gyomorfekélyt is csak a jó pá-
jinkától kapnak. 

Mert gondjuk azért van bô-
ven, hol a pénz itt a pénz ott já-

tékot játsszák, átverik egymást,
kijátsszák, meg visszaszerzik.
Vannak érdekházasságok, meg
minden. 

De az egész rendezetlenség
szépen megoldódik. Kis rafi-
néria kell hozzá, és a boldog-
talan szerelmesek elválnak
boldogtalan kényszerpárjuk-
tól, és hozzámennek boldog
kiválasztottukhoz. 

Mert ôk tudják, mi az igaz
szerelem, és azt is, hogy enél-
kül nem megy. 

Tippem sincs arra, hogy a
Black cat white cat amúgy értel-
mezhetô, elég utalással bíró (a
fehér macska keféli a feketét)
eredeti címet miért változtat-
ták Macskajajra, aminek szin-
tén van értelmezhetôsége. De
nem ebben a filmben, mert itt
senki sem rúg úgy be, hogy ez
szenvedést okozzon neki. Itt
minden csak az örömig megy
el. A szarkasztikus, a parodisz-
tikus, de a soha nem bántó,
soha nem megalázó humorral
édesített-keserített filmbôl
kitûnik, hogy Kusturica szere-
ti ezeket a rác romákat. Jó kis
zsurnaliszta fordulat ez, de re-
mélhetôleg, megbocsátható. 

Aki végig nézi ezt az antidep-
resszáns filmet, és képes jókat
derülni a roma maffia-filmen,
az a happy endkor azt mond-
ja, a macskáját, jaj de jó volt ez
a film! 

A negyedik
emelet 

■ Volt már tizenharmadik,
sokadik és még ki tudja, há-

nyadik, mind az elátkozott há-
zakról szólt. Valaki beköltö-
zik, szembekerül a múlttal, a
ház szellemével. Ezekrôl a
szellemekrôl többnyire kide-
rül, hogy valamilyen elmebe-
teg elôképe. Sôt, már a virtua-
litás is képbe lépett, a meg
nem történt dolgok is megtör-
ténnek. 

Nincs másról szó ebben a
történetben sem, mint egy
meghibbant lakótárs ámokfu-
tásáról, és még valami másról,
ami természetesen csak a leg-
utolsó pillanatban derül ki. 

Nyár lévén, elég rossz a vi-
deo-felhozatal, minden kiadó
óvatos, ezért be kell érni ilyen
kis borzongatásokkal, de
mondjuk azt, ennél rosszabb
ne legyen. 

Testvérbosszú 

■ Angyalok élnek Bostonban.
Egy testvérpár dönt úgy, ki
tudja hányadára a mozi törté-
netében, hogy megtisztítják a
várost. A bûnben élôket kiirt-
ják. Csetlô-botló kisfiúk ezek,
akiknek legtöbbször a véletlen
játszik a kezükre, így gyôzik le
a legrettegettebb maffiózókat
is. Mert már belôlük is sok van,
olaszok, oroszok és így tovább. 

A véres jeleneteket leszámít-
va, kedves film ez. Kedves a
két ír fiú, kedves a meghason-
lott, tiszta lelkû detektív, és
kedves az elvetélt cowboy-
utánzat is. 

A film a Ponyvaregény és a
Transpotting báját, szellemes-
ségét, technikáját, kesernyés,
távolságba tartó humorát öt-
vözi a saját elgondolásaival.
Remekül szórakoztató és el-
gondolkodtató. Aki ugyanis
még soha nem gondolkozott
el ennek a vállalkozásnak a re-
alitásán, nevezetesen azon,
hogy helyes lenne, ha önma-
guk által felkent emberek kez-
denének igazságot szolgáltat-
ni, most megtehetik. A film
végén ugyanis a rendezô fóru-
mot nyit, az utca embere véle-
ményt nyilváníthat arról, mit
tenne, és általában, mi a véle-
ménye az angyalokról. 

Bagota /ity Edit

M O Z I  –  V I D E O

Film

Video
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– Kicsoda-micsoda ön voltakép-
pen? Lehet-e nyelvmûvelônek ne-
vezni? Nem korszerûtlen kifejezés
ez? Csakugyan mûvelésre szorul a
nyelv?

– Amikor jó négy évtizede
megkezdtem nyelvészeti mûkö-
désemet, Pais Dezsô tanítványa-
ként nyelvtörténész akartam
lenni. Aztán egyre inkább érde-
keltek a jelen változásai. Így let-
tem – Deme László kollégám
szavával élve – anyanyelvész,
akinek a magyar nyelvvel kap-
csolatos minden jelenség, tünet,
változás, módosulás szívügye. S
az idôk során szereztem annyi
tapasztalatot, kialakult bennem
az a készség, amelynek révén az
új jelenségeket el tudom helyez-
ni. Ilyen értelemben vagyok
anyanyelvész. Ám a nyelvmû-
velô szót sem szégyellem. S bár
jó tíz éve nálunk is erôre kapott
az az amerikanista irányzat,
amely szerint a nyelvet mûvelni
fölösleges, az magamagától fej-
lôdik s kigazdálkodja a legjobb
fordulatokat, én ebben nem hi-
szek. Mert minden nyelvvel ker-
tész módjára is kell foglalkozni:
vizsgálva, öntözve, nyesegetve,
védekezve a kártevôk ellen.
Igaz, enélkül is megélnek a nö-
vények, de kuszák lesznek, fel-
nyurgulnak, vadhajtásokat hoz-
nak, fertôzést kaphatnak.

– S vajon miért rögzôdött mégis
sokakban, hogy a nyelvmûvelô
valójában olyan nyelvôr, nyelv-

purifikátor, aki görcsösen ragasz-
kodik a hagyományokhoz?

– Gyerek, foci, anyanyelv –
ezekhez mindenki ért, hiszen
mindegyik jelen van mindenna-
pi életében. Ezért véleménye
van róla, s gyakran azt hiszi: a
nyelvet az használja helyesen,
aki úgy beszél, ír, ahogyan azt
még ô tanulta az iskolában. E
gyakran felháborodó amatôr
nyelvmûvelôk bizony, nem
mindig használnak a nyelvnek.
Aki azt írja, mondjuk, hogy
„Tanár úr, mit szól ehhez, ilyen
magyar szó nincs is...”, az gyak-
ran téved. Mert a mi anyanyel-
vünk elképesztôen gazdag. Mi-
közben legteljesebbnek tetszô
szótáraink – Magyar értelmezô
kéziszótár, Magyar helyesírási
szótár – is csak 60–120 ezer
címszót, kifejezést (s persze szá-
mos származékot) tartalmaz-
nak, valójában több millió ma-
gyar szó van. E gazdagság bizo-
nyítására hallgatóimnak gyak-
ran megmutatom: akár csak
bármelyik bulvárlap egyetlen
oldalán megannyi szótárazatlan
szó található. Nem mondhat-
juk tehát, hogy annak idején
Arany János tudott a legszeb-
ben magyarul, tehát nekünk is
úgy kellene beszélnünk. Ma
Kazinczy is, Arany is, Petôfi is,
de akár Kosztolányi Dezsô is
másként beszélne, írna. A nyel-
vi változások tényét tudomásul
kell venni. Aki nem képes erre,

az nem nyelvmûvelô, hanem –
minden jó szándéka ellenére –
csupán nyelvcsôsz. Amit ôrizni
vél, abban elrejtôzhet a kártevô,
rongálhat benne lisztharmat,
peronoszpóra.

– Ráadásul ezek az állig szigor-
ba öltözött csôszök úgy vélik: a
nyelvrôl csak holtkomolyan lehet
beszélni. Ön viszont önfeledt derû-
vel, komoly szenvedéllyel szeret és
tud vele játszani.

– A játék valóban derûs és egy-
szersmind komoly dolog. A já-
tékosságra való hajlam persze
adottság. Egyébként kitûnô kol-
légáim közt akad, aki nem érzi a
nyelv ilyen lehetôségeit. De hát
így van ez, mondjuk, a zenével
is: az egyik ember Wagnert sze-
reti, a másik Verdit. Jómagam
kisgyermekkoromtól vonzód-
tam a nyelvi játékokhoz. S e
vonzalmamat nem nôttem ki:
mindig játszottam a nyelvvel.
1970-ben aztán a TIT-ben, Var-
gha Balázzsal megalapítottuk a
Nyelvi Játékok Klubját. S az or-
szág minden részébôl érkezett
érdeklôdôk órákon át „nyelvel-
tek”: megoldották a fogós, nyi-
tott, sokféle lehetôséget kínáló
feladatokat. Remek megoldások
születtek. S noha sokan kérték,
Vargha Balázs halála után eti-
kátlannak éreztem volna, ha kö-
zös játékunkat egymagam foly-
tatom. De még manapság is
van, aki emlékszik erre a klubra.
Verset is írt róla egyik hajdani
játékosunk: „Lehet itt mulatni,
bár ez nem bár./ 'Nyelvelés' te-
rén itt mindenki cár./ Duda
szól, indul a szójáték-gyár...”

– A mi nyelvünk címmel kötetet
állított össze magyar írók anya-
nyelvünkkel kapcsolatos verseibôl,
prózai írásaiból. A könyv gaz-
dagsága önmagában is örvende-
tes, de az olvasó talán a gyûjte-
mény elfogulatlanságának örülhet
legjobban. A legeslegkülönbözôbb
szemléletû, irányzatú, talán még
tehetségükben is eltérô mértékû
szerzôk kerültek egymás mellé, csu-
pán abban egyeznek, hogy mind-
annyian szerelmes szóval beszél-
nek a magyar nyelvrôl...

– Épp ez volt a szándékom.
Nevezetesen, hogy a téma: az
anyanyelv szeretete, vagy akár
bírálata kösse össze az idézett
szerzôket. Az anyanyelvvel való
foglalkozás igénye. És tudato-

san válogattam úgy, hogy nem
törôdtem a politikai vagy egyéb
ide-oda tartozással. Mert ami-
lyen természetes volt számom-
ra, hogy nagyjaink – Ady, Ápri-
ly, Arany, Babits, Batsányi, Bá-
lint György, Berzsenyi, Csoko-
nai, Déry, Eötvös József, Füst
Milán, Illyés, József Attila, Ju-
hász Ferenc, Juhász Gyula, Ka-
rinthy Frigyes, Kazinczy, Kosz-
tolányi, Kölcsey, Krúdy, Márai,
Mikszáth, Móra, Móricz, Ör-
kény, Petôfi, Pilinszky, Sütô
András, Szabó Lôrinc, Tóth Ár-
pád, Vas István, Vörösmarty,
Weöres stb. – gyûjteményem-
ben szerepeljenek, annyira ma-
gától értetôdô, hogy szép, igaz
írásukkal mások is helyet kap-
tak. Mondjuk, Hidas Antal vagy
Garai Gábor az egykori hatalom
körébôl, vagy az ötvenes évek-
ben igazságtalanul meghurcolt
Mécs László. Nem állítom
azért, hogy egészen elfogulatlan
vagyok. Ezt Kosztolányi Dezsô
kitüntetett közlése is mutatja.
Vagy Berda Józsefé, aki annak
idején gyakori vendégünk volt a
Nyelvtudományi Intézetben.

– S ebben a nyelvünket komolyan
veszélyeztetô információs társada-
lomban, médiavilágban, a gyakran
oly alpári tömeg- és magánkommu-
nikációban nem érzi-e azt, hogy sok
törekvése falra hányt borsó?

– Sosem kívántam nyelvtör-
vényt, amely tilalmakkal véde-
né, szabályozná, tartaná egy el-
képzelt eszmény medrében a
nyelvet. Külföldi példák igazol-
ják: épp az ilyen törvény a falra
hányt borsó. Amely egyébként
is gyakran nem demokratikus,
sôt kirekesztô jellegû. Többet ér
ennél a türelmes, bölcs tanács-
adás, mennél szélesebb körben
a felvilágosító munka. Ez folyik
is már különbözô szervezetek-
ben, például az Anyanyelvápo-
lók Szövetségében. S a cél min-
dig ugyanaz: elérni, hogy anya-
nyelvi tudatunk erôsödésével
nemzeti tudatunk is erôsödjék.
Ezt szolgálja A mi nyelvünk cí-
mû kötet is. Remélhetôleg sok
fiatal veszi kézbe. Ami kivált
fontos, hiszen a jövô magyar
nyelve olyan lesz, aminôvé ifjú-
ságunk teszi.
Grétsy László: A mi nyelvünk,
2000, Tinta Könyvkiadó,
360 oldal, ára: kb. 4000 Ft

E M B E R  É S  G O N D O L A T

Grétsy Lászlóval
beszélget
Nádor Tamás
Anyanyelvésznek mondja magát, akárcsak néhány hasonló igye-
kezetû kollégája. No meg, kutatónak. S a nyelv kertészének –
gondozónak, nyesegetônek, mûvelônek –, ha frappánsabb kifeje-
zés nem jut eszébe. Ám nyelvôrnek, konzervátornak bizonyára
tilos titulálni, hiszen épp a folytonos nyelvi változások egyik iz-
gatott figyelôje. S persze a magyar nyelv játékosa, játékmestere-
serkentôje: szó pördül szóhoz különös leleménnyel, többrétû je-
lentést nyer, ami korábban egysíkúnak látszott, ha neki úgy tart-
ja úri kedve. És hogy egy kis esendôség árnyalja derûs-szelíd ta-
nári lényét: furcsa kis r-hangok pörögnek nyelve hegyén.
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legfájdalmasabb élmény
író számára, amikor
megjelenik végre egy

könyve a Könyvhéten, és kiül
dedikálni, érzi a mustrálgató te-
kinteteket, várja a kuncsaftot…
és egyszer csak megjelenik vala-
ki, akinek fölcsillan a szeme. 

Nicsak, kedvenc szerzôm új
könyve… – Az ember szíve he-
vesebben ver, és már imádja is a
kuncsaftot; anyukám, kislá-
nyom, szerelmem, kisfiam,
apám… mindegy, akárkim,
csakhogy megtisztelsz, ó, mind-
járt vehetem a tollat, és megkér-
dezhetem, hogy „névre tet-
szik?”, és ô majd mondja, hogy:
„igen, ha lehetne… Habudado-
vics Hugóné, majd betûzöm…”
– én meg írom, hogy „szeretettel
Kertész Ákos”… de elôbb a ve-
vô még forgatja, nézegeti a
könyvet, meg is simogatja, igen,
a tapintása is finom, aztán meg-
látja az árát, szemérmesen körül-
néz, figyeli-e valaki, és szégyen-
kezve visszateszi a pultra. Aki
még nem próbálta, higgye el,
nagyon pocsék élmény. Nem az
árumat tették vissza: engem.
Személyesen. Mert akinek igé-
nye lenne rám, az nem bír meg-
fizetni… aki pedig meg bír fizet-
ni… ne, ebbe ne menjünk bele! 

Az És kritikusa írt a Tündérme-
sék címû könyvemrôl, örültem,
jókat írt, hála és köszönet, de a
Fekete Sas Kiadót elmarasztalta.
Sokallta a könyv árát (1300 fo-
rint), ahhoz képest, hogy paper-
back, hogy 200 oldal, és a MAK
is, a Mazsök is támogatták. Kez-
dem ott, hogy a Mazsök nem tá-

mogatta, de mert a kuratórium
négy hónapot késett (nekik nem
volt sürgôs), de mi nem várhat-
tunk tovább. Mindenesetre ráír-
tuk a Mazsököt, remélve, hogy
úgyis támogatni fog, abból eset-
leg kijön egy második kiadás is,
mert az elsô (hm… szégyellem,
nem is írom le, kevesebb pél-
dányban jelent meg, mint egy
vadi ismeretlen elsôkötetes

posztmodern költô, akinek a
szerzôn kívül egyetlen sorát sem
érti meg senki. (Talán a szerzô
maga se…) Amikor összeült vég-
re a kuratórium, nem támoga-
tott. Egy fillér sem jutott hono-
ráriumra. Ebbôl sejthetô,
mennyivel támogatott a Magyar
Alkotómûvészeti Közalapít-
vány. 

A könyvheti regényem ára
1600 Ft. Vagyis 6,5 liter benzin
ára ma, május 30-án, amikor
ezeket a sorokat írom. Vagy 8–9
kiló kenyér. Hét kiló banán vagy
alma. Három mozijegy ára…
sincs. Drága a könyv? Vagy az

infláció nagy? Vagy a még olvas-
ni vágyó rétegek életszínvonala
zuhant annyira mélyre? Lehet,
mert az én honoráriumom (ami-
kor kapok!) sem változott az
utolsó hat évben. Vagyis az írót
úgy fizetik, mintha 0% lett vol-
na hat év alatt az infláció. És a
lapok sem fizetnek jobban, sôt,
van, amelyik kevesebbet fizet,
mint hat évvel ezelôtt, saját

anyagi nehézségeire hivatkozva.
Hiába, az író úgy dalol, mint az
ég madarai, az is gondoskodik
róla, aki az ég madarairól. 

Ez vastagon politikai kérdés.
Ez bömbölô hangfalakkal adja
tudtul országnak, világnak,
mennyire becsüli a hatalmi elit
az irodalmat, a magyar kultúrát,
és a magyar szürkeállományt. És
mennyire sikerült ezt a kemé-
nyen kultúraellenes szemléletet
szétsugározni, ha a legnagyobb
súlyú irodalmi hetilap is feddôn
kéri számon a kiadón a köny-
vem horribilis árát. Mind az 5,2
liter benzint. (Ma. Mert holnap

már csak 4,5 liter benzinbe ke-
rül.) És miért a kiadón kéri szá-
mon? Miért nem a papírgyár-
tón, a nyomdán, a terjesztôn, a
kereskedôn, a könyvkötôn stb.,
akik egyenkint többet keresnek
ugyanazon a kiadványon, mint
a szerzô és a kiadó együtt?
Megint csak a szürkeállomány
az, ami nem ér ebben az ország-
ban egy kalap ganét sem. 

Pillanatnyilag közbeszéd tár-
gya az egészségügyi dolgozók
emberalatti, gyalázatos bérezése.
Orvosok és nôvérek egybehang-
zóan állítják: vészhelyzet van
(nem lesz – van!), a nôvérek,
mûtôsök, laboránsok, altatóor-
vosok, röntgenorvosok száma
sokszor nem haladja meg azt a
létszámot, amivel sztrájk esetén
a minimális ellátást volna köte-
lezô biztosítani. Az egészség-
ügybôl, akár egy (éh)haláltábor-
ból, mindenki menekül, után-
pótlás nincs, az egészségügyi
szakközépiskolákba alig van je-
lentkezô! Egy olyan országban,
amelynek a GDP-je négy éve ál-
landóan meredeken emelkedik,
négy év alatt 30–40 %-ot vontak
el az egészségügytôl azzal a fur-
fangos trükkel, hogy nem veszik
tudomásul, illetve keményen
alultervezik az inflációt, és eh-
hez a miniszter pókerarccal sze-
kundál. 

Az egészségügy ugyan nem
kultúra, de az orvos éppúgy a
szürkeállományával dolgozik,
mint az író.

Ennek fényében látszik igazán,
milyen mellékes kérdés a könyv
ára és az író megélhetése.

K e r t é s z  Á k o s

Hat és fél liter
benzin

A

Két évvel ezelôtt a kötettel
megegyezô címmel konferen-
ciát rendeztek Budapesten a
Politikatörténeti Intézet és az
ELTE Bölcsészettudományi
Karának Történettudományi
Tanszékcsoportjának kezde-
ményezésére. A téma feldol-
gozásában az ismertebb hazai
szakmai mûhelyek is részt vet-
tek, az elhangzott elôadások
megközelítési módja eltérô,

ám a tárgyilagosságra törekvés
valamennyi szerzônél megfi-
gyelhetô. A konferencián el-
hangzott elôadások szerkesz-
tett anyaga a Napvilág Kiadó
jóvoltából a szélesebb olvasó-
közönség számára is hozzáfér-
hetô lett a most megjelent kö-
tettel. Magyarország 20. szá-
zadi történelmében számos
fordulópont volt, a II. világ-
háborút követô években lett

egyértelmû, hogy a szovjet ér-
dekszférához fog tartozni az
ország. Ennek a döntô fordu-
latnak a kül- és belpolitikai
elôzményeit szedi ízekre a ta-
nulmánykötet, elsôsorban ar-
ra helyezve a hangsúlyt, hogy
a világpolitikai események mi-
att naivitás lett volna azt gon-
dolni, hogy a választásokon
elért eredmények bármilyen
hatással lehettek volna az or-
szág politikai berendezkedésé-
re a kétpólusúvá váló világ-
ban. „A fordulat éve(i)” ese-
ményei fél évszázaddal ez-
elôtt történtek, ez a kor pedig
már kellô történelmi távolság
ahhoz, hogy az egykori törté-
nések hatásmechanizmusát a
történészek elfogultság nélkül

elemezzék. A kor pontos és
megalapozott feldolgozását
1989-ig az államszocialista
gyakorlat megakadályozta,
azonban a rendszerváltás óta
a kutatók elôtt megnyíló arch-
ívumok és az új politikai lég-
körben a nyilvánosságot válla-
ló szemtanúk segítségével az
1947 és 1949 között történt –
az ország életét negyven évre
meghatározó – események re-
konstruálása jó irányba halad
– mint ahogy ezt a Napvilág
Kiadó tanulmánykötetete is
jelzi. 

H. B.
Napvilág Kiadó, 2000
Szerkesztette: Feitl István,
Izsáky Lajos, Székely Gábor 

Fordulat a világban
és Magyarországon
(1947–1949)
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O L V A S Ó S Z E M Ü V E G

Updike magyarul hozzáférhe-
tô, nagyszámú regényét általá-
ban kellemes volt olvasni, de
mi tagadás, különösebben nem
rendítettek meg, nem formálták
át a bármivel kapcsolatos gon-
dolkodásomat sem, viszont az
is igaz, hogy figuráira, akiket
ironikus távolságtartással, és
közben mégis empátiával szem-
lélt, évtizedek távolából is em-
lékeznem lehetett, miként a szi-
tuációkra is, amelyekbe bele-
pottyantak. Jó író, feleltem vol-
na a kétely leghalványabb rez-
dülése nélkül bárkinek, aki ne-
tán róla kérdez, jó író, de annál
nem több. Mindenesetre író,
így, nyomatékosítva, és nem
ügyes mesterember. Ez utóbbi
megjegyzésem úgy kerül ide,
hogy éppen most, Updike Gert-
rud és Claudius címû új regénye
(annyira új, hogy a New York-i
kiadás dátuma is 2000), ritka jó
összehasonlítást kínál azt illetô-
en, milyen az, amikor egy ötlet
megmarad tetszetôs ötletnek az
irodalmi mesterember kezén, és
mennyire más, amikor író nyúl
hozzá és az ötletbôl irodalom
válik.

Harminc évvel ezelôtt (a híre
megelôzte) eljutott a magyar
színpadra is Tom Stoppard ak-
kor már világsikert bekasszíro-
zott darabja, a Rosencrantz és
Guildenstern halott. Merész és pi-
káns volt a koncepció: Hamlet
drámáját két mellékszereplô
szemszögébôl lepergetni, vala-
hogy úgy, mintha a kulisszák
mögül néznénk a cselekményt:
hozzánk az van közel, szá-
munkra az van elôtérben, ami a
nézôtérrôl nézve a dolgok hát-
terében zajlik, mintegy mellé-
kesen, érzékelhetôen, de nem
appercipiálhatóan. Hogy aztán
a darab fogyatékosságai, felüle-
tessége, vagy inkább a rendezés
bágyadt gondolattalansága mi-
att maradt meg bennem úgy az
az 1971-es elôadás, mint leverô
csalódás, én ma már meg nem
mondom. Stoppardnak volt

egy ötlete és nem tudott mit
kezdeni vele...

Updike-nak majdnem ugyan-
ilyen ötlete támadt: megírni a
Hamlet-história elôzményeit,
hátterét, de úgy, ahogy Gertrud
és Claudius átélték, felfogták,
végigcsinálták. És mert Updike
nem az ötletébe szerelmesedett
bele, hanem épp olyan empáti-
ával és iróniával közelítette meg
két figuráját, mint – mondjuk –
Nyúl-regényei alakjait, az ered-
mény több, mint pikáns játék,
mint literátus fikció. Ô, akit
még sosem kaptam rajta didak-
tikus szándékon, most sem akar
megtanítani bennünket semmi-
re – mégis megtanulunk vala-
mit, mire a könyv végére érünk.
Ebben a regényben elôször úgy
követjük pontról pontra a Gert-
rud (Geruthe) és Claudius
(Feng, majd Fengon) között ki-
bontakozó kapcsolat históriá-
ját, hogy nem eleve a Claudius
által elkövetett gyilkosság felôl
ítéltetik meg mindaz, amit tesz.
Igazi szenvedély vonzza egy
nôhöz, aki érzéketlen, félbarbár
férje oldalán, a szerelmet és a
gyöngédséget gyakorlatilag so-
ha meg nem ismerve éli életét.

Ahogyan ô mondja: „Azt vet-
tem el tôle (mármint az idôseb-
bik Hamlettôl) amirôl nem tud-
ta, hogy az övé”. És Gertrud?
Íme, ahogy Updike láttatja:
„Amikor Claudiussal volt az
ágyban, úgy érezte magát, mint
kislánykorában a fagyos téli éj-
szakákon az ágyacskájába hor-
dott sok bunda között, amelyek
simogatták és csiklandozták és
be voltak köréje gyûrve, hogy
teste boldogan élvezte a más te-
remtményektôl lopott mele-
get”. Amikor mint olvasók
meghökkenünk mindezen, alig-
hanem a hazai színielôadások
(tisztelet a kivételnek, fôként az
1964-es Madách színházinak)
keltette elôítéletek mocorognak
bennünk: ezek tudniillik a „bó-
bás királyné” és fôképp a „vér-
nôszô barom” (amúgy nyelvi-

leg zseniális) szóképébôl min-
tázták meg Gertrud és Claudius
alakját: nincs számukra ment-
ség, már eleve bûnös voltuk
nyomja rá bélyegét megformá-
lásukra, a nézônek eszébe sem
juthat, hogy hús-vér embereket
lát, akiknek lehetett (nagyon is
érthetô) motivációjuk arra,
hogy összekössék az életüket.
Gertrud itt, Updike regényében
Hamletet, a fiát látja hidegnek
és félelmetesnek, akitôl már
gyerekkorában sem kap vissza
semmit a szeretetbôl, Claudius
pedig ifjan maga is külföldet já-
ró, mûvelt, játékos kedvû, a
zsarnok idôsebb Hamlet mel-
lett jelentéktelenségre kárhozta-
tott, valójában nem tehetségte-
len és csöppet sem „vérnôszô”
alak, baromnak végképp nem
barom, inkább érzékenységgel,
fantáziával és cinizmussal teli
figura. Vagyis Updike rákény-
szerít bennünket, hogy megért-
sük: egyazon történetnek végte-
len számú olvasata és értelme-
zése lehetséges. Vajon ezzel az
amerikai író egyfajta erkölcsi re-
lativizmust sulykolna belénk?
Nem teszi, de a dolog sokáig
kétesélyes: olyan nagy benne az
empátia, olyan érzékletesen,
annyira belülrôl ábrázolja „a
bóbást” meg „a vérnôszôt”,
hogy mármár valami berzenke-
dô rigorózusság éledezik ben-
nünk: hát minden szubjektív
igazság egyforma? Minden in-
doknak azonos súlya volna?

Természetesen nemcsak mi
vagyunk ilyen kényesek az eti-
kára. Updike maga is az, de lé-
vén mûvész, nem beszél ki a re-
génybôl. Csábít bennünket
(hôseivel együtt) a szakadék fe-
lé, hátborzongató hitelességgel
vetkôzteti pôrére Gertrud elôér-
zeteit és félelmeit: „Ezeket az
érzékleteket még valami fájda-
lomszerû benyomás is tetézte:
mintha ez a szellemnél keve-
sebb, de hiánynál több valami a
nevén szólította volna agóniájá-
ban – Gerutha, aki valaha ô volt
az idôk mélyén...” És Claudius
is – nemcsak önmagával hiteti
el, velünk is, hogy igazán sze-
retné, ha az ifjú Hamlet meg ô,
mint akik fejjel különbek az ud-
varban található barbár bun-
kóknál, megértenék egymást,
bizalmas és jó, majdnem

apa–fiú kapcsolatba kerülné-
nek. Updike itt, a szakadék szé-
lén (melyrôl a Shakespeare-da-
rab ismerôi tudják, hogy kivétel
nélkül mind belezuhannak),
majdhogynem az utolsó bekez-
désben fordítja visszájára az
egészet, s ekkor regényének ol-
vasója rákényszerül, hogy a vé-
ge felôl újraértelmezze, átérté-
kelje mindazt, amiben odáig ré-
sze volt. „Claudius egyik kezé-
be fogta asszonya engedelmes
kezét, másikba kemény jogarát.
Megúszta. Most már minden
rendben lesz...” Ez a zárómon-
dat, egyben a Hamlet címû tra-
gédia elsô jelenetének elsô
mondatát megelôzô pillanat.
Updike erkölcsi ítélete itt sújt
le, ezzel a „megúsztá”-val. A
Claudius által elkövetett bûn, a
gyilkosság, amelynek (ha tud-
tán kívül is), de társtettese-fel-
bujtója Gertrud, semmissé teszi
összes emberi indítékaikat. Az
együttérzést, a vonzalmat, a
megértést, amit az olvasó Gert-
rud és Claudius kapcsolatának
szárbaszökkenése idején érez,
olyannyira, hogy naivan még
„szurkol” is nekik, találjanak
egymásra. Aztán persze, amikor
már nyakig benne vannak, ki-
derül, hogy ebbôl a háromszög-
históriából „nincs más kigázo-
lás”, törvényszerûen vezet el út-
juk az etikai vétségig. Updike
felzaklató és töprengésre kény-
szerítô regényt írt, nem a finom
kis írói játékok a fontosak ben-
ne, bár azokat is lehet, ahogy a
régiek mondták, „gutírozni”,
hanem inkább az, hogy megint
és újra egyszer rá kell jönnünk:
hiába négyszáz éves a történet
Shakespeare-nél, és ha még
hozzátesszük Saxo Grammati-
cus meg Francois de Belleforest
krónikáit, van az ötszáz is, min-
dig lejátszódhat és mindig csak-
is így játszódhat le.

John Updike: Gertrud és Claudius
Európa Könyvkiadó, Bp., 2000.,
216 oldal, 1500 Ft

A bóbás királyné
meg a vérnôszô
barom
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– Ha nem Ön volna Kapecz
Zsuzsa, olvasná-e Kapecz
Zsuzsa mûveit?

– A Potterek szorgalmas
szerzôje, Joanna Kathleen
Rowling, a kiadó elsô szavá-
ra beleegyezett, hogy két ke-
resztnevének csak a kezdô-
betûi szerepeljenek a borí-
tón, amikor elsô könyvei
megjelentek. A Bloomsbury
marketingesei bizonyára na-
gyon jól tudták, miért kérik
ezt a kis szívességet egy író-
nôtôl, még akkor is, ha „csu-
pán” úgynevezett ifjúsági
irodalomról van szó... Tehát
elgondolkodnék, hogy va-
jon érdemes-e nekem ezt az
édes drága Kapáczkit olvas-
ni, hiszen nem úr. (V. ö. Ga-
raczi Laci: „Édes, drága Ga-
ráczki úr...”)

– „Hagyományos” módon,
költôként indult: 1981-ben je-
lent meg Tükrös címû, elsô (és
azóta is egyetlen) verseskötete.
Verset az utóbbi években nem-
igen publikált. Csak nem pub-
likál, vagy nem is ír?

– Kevés verset írok, bár
egyesek szerint ennyi is sok.
Az Elsô Közlés címû rádió-
mûsorban elmondott kettôt
Bertalan Ági, és Villányi La-
ci elfogadott néhányat a
Mûhelybe. Erre mondják
azt, hogy „már megérte”.

– Azt hinné az ember, aki
költônek-írónak készül, a sab-
lon szerint feltétlenül a böl-
csészkarra kell járnia. Ön vi-
szont jogot végzett. A jogi kar
tudatos választás, vagy esetleg
kényszerpálya volt?

– A jogi kar volt az én
nagy túlélôtúrám. Miköz-
ben rettenetesen szenved-
tem, megtanultam egyfajta
rendszerezô gondolkodást,
és ennek a mai napig hasz-
nát veszem. A bölcsészkart
az pótolta, hogy felvettek a
MAFILM forgatókönyvíró
iskolájába. Emlékszem, be-

jött Vámos Miklós, és a fa-
nyar humorával belekez-
dett: „ennivaló, innivaló,
mondanivaló”... Mire befe-
jeztem a jogi államvizsgá-
kat, már megvolt a gyakor-
noki állásom a Budapest
Stúdiónál.

– Verseskönyve végén írta ön-
magáról, hogy „a boszorkányok
jegyében, sokaktól megátkozott
évben” született, az 1956-os év-
számot, gondolom, nem volt ta-
nácsos másképp megnevezni.
De az is itt áll már, hogy „ha
egyszer kikerül a seprûm a sa-
rokból, talán regényt is írok”.
Mégis, 1994-ig kellett várni rá,
hogy az a bizonyos seprû kike-
rüljön a sarokból. (Akkor jelent
meg Tükörírás címû elsô regé-
nye.) A közbeesô másfél évtized
a prózára való felkészüléssel,
vagy – esetleg – kiadatlanul
maradt novellák és regények
írásával telt el?

– Semmi sem maradt ki-
adatlanul. Forgatásokra jár-
tam, forgatókönyveket ír-
tam, dolgoztam a tévének,
írtam vagy húsz hangjáté-
kot, film- és könyvkritikát,
és színdarabokat, például a
Diótörôt, Gothár Péterrel
és Selmeczi Györggyel,

a kaposvári elôadásra ma
is nosztaligával gondolok
vissza. Meglehet, a széles-
ségben veszett el a mélység,
de én szerettem azokat az
éveket, és azt az életformát,
vagyis, hogy sokféle mûfajt
kipróbálhatok. És közben

elég sokat utaztam, az is
fontos volt. Talán többet fi-
úztam a kelleténél. Tény,
hogy volt olyan kapcsola-
tom, ami helyett írhattam
volna akár egy szép hosszú
lovagregényt.

– Írt filmforgatókönyveket és
dolgozott pár évig filmdrama-
turgként. Mit jelentett ez az
Ön számára: csak amolyan
megélhetést biztosító, értelmisé-
gi mellékfoglalkozást, vagy iz-
gatta is a filmkészítés, volt-e
olyan munkája, amiben örö-
mét is lelte?

– Soha semmit sem csinál-
tam mellékfoglalkozásként.
Pénzért sem vállalok el akár-
mit, na, nem is gazdagod-
tam meg. Szeretem a szak-
mai kihívásokat, pedig szo-
rongós típus vagyok. Min-
dig érdekelt a film és a szín-
ház, de sajnos, egyre nehe-
zebb jó munkához jutni. Az
utóbbi idôben egy tévésoro-

zathoz írok forgatókönyve-
ket, és tavaly a Kolibri Szín-
ház bemutatta az Aladdint,
Szivos Károly rendezésé-
ben, Novák János zenéjével.

– 1998-as, Az angyalok
már a városban vannak címû
kötetének egyik novellája a

Schön Zsófi önéletírásából cí-
met viseli. A téma többet kí-
vánt, kikerekedett s az idei
könyvhéten már olvashattuk
Csudajó, gyönyörû az élet
címû regényét, vagyis Schön
Zsófi önéletírását 19 éves ko-
ráig. „Csupa kádergyerek” –
így jellemzi hôseit – „Tenyész-
tett példányok voltunk”. Kevés
fontosabb és érdekesebb törté-
netet tudok elképzelni, mint en-
nek a generációnak az útját a
hetvenes évek közepétôl máig.
Várhatjuk-e, hogy folytatódik
Schön Zsófi (és nemzedéktár-
sai) története?

– Schön Zsófi elment. Ná-
lam lakott jó ideig, de már
elbúcsúztunk egymástól.
Amit akartam, nagyjából el-
mondtam róla, és amit nem
sikerült megírnom, azt el-
vitte magával. A történet
azért elôbb-utóbb folytató-
dik, de már egy másik törté-
netben.

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  Va lé r ia m e g k é r d e z t e Kapecz  Zsuzsá t

„Schön Zsófi elment. Nálam lakott

jó ideig, de már elbúcsúztunk egy-

mástól. Amit akartam, nagyjából el-

mondtam róla, és amit nem sikerült

megírnom, azt elvitte magával. A

történet azért elôbb-utóbb folytató-

dik, de már egy másik történetben.”
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Balázs Attila, mûsorvezetô: – A si-
ker éve:1861. Andor Csaba korszerû
Madách-életrajza a Fekete Sas Kiadó
jóvoltából jelent meg. A könyv Ma-
dách magánéletébe és közéleti tevé-
kenységébe éppúgy betekintést enged,
mint mûvei keletkezéstörténetébe.
Szigorú tárgyilagossággal kalauzol
élet és életmû intimitásaiban.

Gartner Éva: – Nem tudom, csodá-
nak tekintsem-e, hogy a beszélgetés nap-
jára megjelent a köteted. Címe A  siker
éve: 1861. Alcíme Madách élete.
Mennyit dolgoztál ezen  könyvön?

Andor Csaba: – Voltaképpen két
évet, kétéves ösztöndíjat kaptam a
Soros Alapítványtól, de ezt meg-
elôzôen körülbelül tizenöt éve fog-
lalkozom Madách életével, és rész-
ben az életmûvével is. Bár egyre in-
kább az élete volt az, ami felkeltet-
te érdeklôdésemet.

G .É.: – Miért?
A. Cs.: – Talán a legérdekesebb az,

hogy Madách nem volt olyan érte-
lemben tehetséges vagy zseniális
ember, ahogy mondjuk József Attila
vagy Rimbaud. Tehát nem egy szü-
letett zseni volt, hanem olyasvalaki,
aki nagyon okos ember, de maga
sem tudta igazán, hogy milyen
irányban alakul majd a pályája. Ez
hosszú ideig nem dôlt el, azt lehet
mondani, szinte az élete végéig sem.
Eleinte például rajzolgatni, festeget-
ni tanult, nagyon sokat foglalkozott
filozófiával, természettudományok-
kal. Azonkívül a politikai életbôl is
eléggé kivehette a részét, részben a

megyei politikai életben, de aztán a
késôbbiekben  a ’61-es országgyûlé-
sen szerepelt. Sokáig nem tudta, mi
is lesz az a terület, ahol igazán na-
gyot fog alkotni. Írt verseket, elbe-
széléseket, drámákat, az irodalmon
belül is mindent kipróbált.

G. É.: – És azt biztosan tudta, hogy
nagyot akar alkotni?

A. Cs.: – Igen.
G. É.: – Mért tudhatta ezt?
A. Cs.: – Azt hiszem, volt egy

ilyen elvárás is. Régi nemesi család-
ból származott, ahol egyébként jó
néhány ôse foglakozott irodalom-
mal, talán a legsikeresebb közülük
Zrínyi Miklós volt, ô is egyenes ági
ôse volt Madách Imrének. Úgy-
hogy eleve kapott olyan inspirációt,
ami már arra késztette, hogy neki
valami nagyot kell alkotni. Egyrészt
a magánélete is roppant érdekes, a
szerelmei, akik közül alig-alig vol-
tak ismertek eddig, sem a fiatalkori,
sem az idôskori szerelmei.

G. É.: – Nagyon szerelmes termé-
szetû volt? 

A. Cs.: – Talán ezért is lett költô.
G. É.: – Hány szerelmét tartják nyil-

ván?
A. Cs.: – Tíznél többet lehet meg-

nevezni, bár van, akinek csak a ke-
resztnevét ismerjük. 

G. É.: – Körülbelül ennyihez írt
verset.

A. Cs.: – Igen. Igen. Közöttük
egyetlenegy van, aki igazán ismert,
nem azért, mert Madáchnak volt a
szerelme, hiszen ez csak a közel-

múltban vált ismertté, de maga mi-
att ismert: ez Veres Pálné. Ô egy
kései, plátói szerelme volt. A leg-
jobb szerelmes verseket hozzá írta. 

G. É.: – És Fráter Erzsike, aki a fele-
sége is volt?

A. Cs.: – Ôt is nagyon szerette,
sôt, meggyôzôdésem, hogy élete
végéig szerette.

G. É.: –  De mért volt vele olyan mél-
tánytalan? Nagyon méltánytalanul vi-
selkedtek vele. Gyakorlatilag elhajszol-
ták hazulról.

A. Cs.: – Elôzôleg azért Fráter Er-
zsébet is tett lépéseket azért, hogy
a dolog így alakuljon. Bár sokkal
több szereplôs volt ez a játszma,
mert legalábbis az anyósnak, Maj-
thényi Annának nagyon komoly
szerepe volt abban, sôt éppenség-
gel az érintett lánya szerint neki
volt a legnagyobb szerepe abban,
hogy ez a házasság zátonyra futott.
És éppen egy kritikus idôszakban
vált nagyon nyilvánvalóvá, amikor
Madách Imrét bebörtönözték,
hogy mennyire nem segítik ôt...

G. É.: – Ott hagyták egyedül, a gye-
rekeivel, megélhetés nélkül...

A. Cs.: – Akkor született a harma-
dik gyermeke, és ilyenformán ért-
hetô, hogy az ô idegei is felmond-
ták a szolgálatot. Mint ahogyan az
is érthetô, hogy nem akart vissza-
költözni vagy átköltözni Alsósztre-
govára az anyósa közelébe. 

G. É.: – Ez az élet elsôsorban azért
vonzott, mert most még akár olyan em-
berekkel is találkozhattál, akiknek törté-
netei voltak? Tehát az utolsó pillanat
volt, amikor még egyáltalán valaki me-
sélhetett?

A. Cs.: – Nehéz megmondani,
hogy mikor van ez az utolsó pilla-
nat, és sokkal korábbi szerzôknél is
lehet valami új dolgot találni, nem
kizárt például, hogy akár Shakes-
peare-rôl is kiderül valami, amit ed-
dig még nem tudtunk. Az kétségte-
len, hogy nagyon sok információ
megsemmisült, közgyûjtemények-
ben is megsemmisültek anyagok. Az
Országos Levéltárban is volt ilyen,
például ezért nem sikerült megtud-
nom, pontosan kik voltak Madách
egyetemi évfolyamtársai. Megsem-
misült egy hatalmas anyag a Nemze-
ti  Múzeumban, gyakorlatilag Ma-
dách teljes tárgyi hagyatéka, ezek kö-
zött festményei is ott voltak, 1945-
ben éppen egy olyan raktárban ôriz-
ték, amelyet bombatalálat ért, és saj-
nos a teljes szobaberendezés, meg
amit Alsósztregováról odavittek
1913-ban, annak a nagy része meg-
semmisült. Folyamatosan semmisül-
nek meg információk, és ezért úgy
gondoltam, nem árt összegyûjteni,
amit még lehet. A Tragédiáról elem-
zést írni roppant izgalmas és érdekes
dolog, de azt meg lehet tenni két-há-
romszáz év múlva is. Azt hiszem, a
magyar irodalomtudomány terüle-
tén belül az életrajz  kicsit elhanya-
golt terület. Elég, ha megnézzük a
lexikonokat, amelyek ilyen szem-
pontból szinte hibagyûjtemények-
nek  tekinthetôk, alig van olyan
szerzô, akinek legalább a születési és
halálozási adata stimmel.
(Elhangzott az Irodalmi Újság 2000.
május 27-i számában. Szerkesztô:
Zelki János. Felelôs szerkesztô: Kôrö-
si Zoltán.) 

H A N G R Ö G Z Í T ÔM A G YA R  R Á D I Ó ,  B U D A P E S T

Korszerû Madách-életrajz

Liptay Katalin, mûsorvezetô: –
Hetven kiadó százhetvennyolc új
könyve szerepel az Ünnepi Könyvhét
hivatalos listáján, körülbelül
kettôszázezer forint értékben. A kí-
nálat persze ennél valójában sokkal
gazdagabb, az ez idôben  megjelenô
kiadványok száma három-négyszáz-
ra tehetô. Az Ünnepi Könyvhetet az
idén  a Pozsonyban élô, kitûnô író,
Grendel Lajos nyitotta meg.

Kulcsár Katalin: – Hogy fogadtad
a hírt, amikor fölkértek, hogy nyisd meg
a 71. Könyvhetet a Vörösmarty téren?
Mire gondoltál hirtelen?

Grendel Lajos: – Elôször is na-
gyon meglepôdtem, másodszor na-
gyon megörültem neki,  mert azt az
üzenetet olvastam ki ebbôl a fölké-
résbôl, hogy egy magyar irodalom
van. Biztató üzenetnek tekintem,
hogy az, ami mesterségesen elvá-
lasztott bennünket ’89 elôtt, azok a
határok nemcsak a földrajzi, hanem
a szellemi életre kivetülô határok,
megszûnôben vannak. Két nagyon
kedves írómnak van centenáriuma,
Márai Sándornak és Szabó Lôrinc-
nek. Úgy döntöttem, hogy az ô ma

már vitathatatlan irodalmi értékeik-
re hivatkozva fogom ezt a megnyi-
tó beszédet fölépíteni. Márai Sán-
dor és Szabó Lôrinc nélkül a 20.
századi magyar irodalom számom-
ra elképzelhetetlen lenne. Mind a
ketten valami olyat jelképeznek a
modern magyar irodalomban, ami-
ben benne van egyfelôl a nemzet-
nek a sorsa, rajta van a  huszadik
századi magyar történelemnek a bé-
lyege az ô írói sorsukon is. Másfelôl
viszont eléggé univerzális írók ah-
hoz, hogy ezen túl is tudjanak
mondani valamit a számunkra. És
jeleznek egy olyan polgári magatar-
tást, egy olyan polgári ethoszt,
amely nélkül számomra magyarnak
lenni kevés lenne. Mind a kettejük
életmûve azt üzeni számomra,
hogy az irodalom és a nemzetnek a
sorsa elválaszthatatlan egymástól.
Én azokat a polgári értékeket ne-
vezném meg, amelyek a múlt szá-
zad elsô harmadában, tehát a re-
formkor idején fogalmazódtak
meg.

Kulcsár Katalin: – Ezek sérültek
azóta?

G. L.: – Szerintem nagyon sokat
sérültek, fôleg a 20. században és
hát fôleg az elsô világháború után.
Képviselni tudtak, mind Márai,
mind Szabó Lôrinc egyfajta foly-
tonosságot a szó legjobb értelmé-
ben vett magyar polgári hagyomá-
nyokkal.

K. K.: – Könyvkiadót is képviselsz,
olvasóként is jöttél, és íróként, akinek
életmûsorozata jelenik meg. Most éppen
a Thészeusz és a fekete özvegy címû
könyved. A 20. századi Thészeusz, aki
nem tud mást tenni, csak vár.

G. L.: – Elvették tôle a méltó
harcnak a lehetôségét.

K. K.: – Milyen érzés, hogy az
életmûsorozatod fut már évek óta?

G. L.: – Mit mondjak, elég furcsa
érzés. Nem az én ötletem volt, ha-
nem Szigeti Lászlóé, a Kalligram
igazgatójáé. Az embernek ilyenkor
mindenféle képzettársításai támad-
nak, hogy: tulajdonképpen te már
mindent megírtál. Másfelôl viszont
örültem, mert néhány olyan köny-
vem jelent itt meg most második ki-
adásban, amelyre – ha nincs ez az
életmûsorozat, akkor – talán na-
gyon sokáig kellett volna várnom.
Van néhány olyan könyvem, amely
alig-alig jutott el Magyarországra.

K. K.: – És a Könyvhét, az mit je-
lent?

G. L.: – Egy országos esemény,
amelyen néhány napig az egész
ország figyelmének a középpont-
jában állnak a könyvek, az iroda-
lom, egy olyan irodalmi svédasz-
talhoz kerülsz, hogy a bôség zava-
rától néha megbénulsz. Úgy ta-
pasztalom, hogy ’89 után is, ami-
kor nagyon megdrágultak a köny-
vek, annak ellenére is nagy az ér-
deklôdés, és van ennek valami
fesztiválhangulata: körbejárom a
teret, és olyan kollégák jönnek ve-
lem szembe, akik  Erdélybôl jöt-
tek, vagy a Délvidékrôl, vagy nyu-
gati magyar írók, akikkel legföl-
jebb ha a Könyvhéten találkozha-
tom. Ez a néhány nap nagyon
gyorsan elmúlik, ezeknek a talál-
kozásoknak köszönhetôen.

K. K.: –  Ma reggel olvastam: Ro-
main Rolland mondta, hogy Áldom a
szememet is, melyen át belém szûrôdik a
könyvekbe zárt csodálatos látomás.

G. L.: – Egyetértek. Én is áldom a
szememet. Néha már az az érzé-
sem, hogy az olvasás és az iroda-
lomnak a szeretete kicsit olyasmi,
mint valami szenvedélybetegség.
Az ember nem tud ellenállni. 
(Elhangzott az Irodalmi Újság 2000.
június 3-i adásában. Szerkesztô: Bán
Magda. Felelôs szerkesztô: Kôrösi
Zoltán.)

Egy polgár vallomása
Pozsonyból



■ Lapunk állandó szerzôjének, Kertész
Ákosnak az Ünnepi Könyvhétre megje-
lent legújabb regénye, A tisztesség ára. A
kötet megjelenésének olvasóinkkal együtt
örülünk, közeli számaink egyikében rész-
letesen ismertetjük, addig is idézzük a
szerzô ajánló sorait: „ Sokan kérdezték
már, miért írok én bûnügyi történetet?
Elárulom: imádom a krimit. A jó krimit.
Ha hiteles és életszerû. Ha fölkiált az
olvasó. – Jé, ez tényleg így van! Lehet,
hogy nem is kitalált történet? – Olyat,
ahol a bûntény, a sztori valamit hordoz.

Valamiféle tanulságot: emberit vagy társadalmit – mindegy.
Valamit, ami fontos. Amit másnak is tudnia kell. (...) Hogy
mirôl szól a könyv? Azt sajnos nem árulhatom el. Krimi!”
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Minden könyv egy helyen!
TANKÖNYVCENTRUM
a Kódex Könyváruházban

Budapest V., Honvéd u. 5. (A Parlamenttôl egy percre.)
Telefon: 331-0126, 331-0127

Az általános és középiskolai tankönyvek közel teljes 
választékával várjuk kedves vásárlóinkat.

Minden könyvet egy helyrôl!

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

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

„Mindenfélét, de nem mindent”

Elôzetes telefonos egyeztetés alapján 
díjtalan kiszállás, szállítás.

Libri sikerlista
2000. május 19–június 1.

A Libri üzlethálózatban regisztrált vásárlások 
számítógépes összesítése alapján

4. Merle, Robert:
Veszedelem és dicsôség

Európa Könyvkiadó

5. Závada Pál:
Jadviga párnája

Magvetô Könyvkiadó

6. Gyuricza Péter –
Kardos Ernô:

A Whiskys szökésben
Magyar Könyvklub

7. Capuzzo, Michael –
Capuzzo, Teresa Banik:

Megható macskatörténetek
Novella Könyvkiadó

8. Dr. Veér András –
Dr. Erôss László:

Magyarország a szcientoló-
gia (pók)hálójában
Art Nouveau Kiadó

9. Márai Sándor:
A gyertyák csonkig égnek

Helikon Kiadó

10. García Márquez,
Gabriel:

Tizenkét vándor novella
Magvetô Könyvkiadó

11. Borbíró Zsóka
(összeáll.):
Ballagásra

Novella Könyvkiadó

12. Szabó Magda:
Merszi, möszjô

Európa Könyvkiadó

13. Lovas István:
Második jobbegyenes

Kairosz Kiadó

14. Egely György:
Tiltott találmányok

Egely Kft.

15. Updike, John:
Gertrud és Claudius
Európa Könyvkiadó

16. Szepes Mária:
Pöttyös Panni – Eleven

képeskönyv
Édesvíz Kiadó

17. Márai Sándor:
Szabadulás

Helikon Kiadó

18. Érettségi témakörök,
tételek – irodalom

Corvina Kiadó

19. Mészáros Tibor
(összeáll.):

Éltem egyszer én,
Márai Sándor
Helikon Kiadó

20. Knight, Christopher –
Lomas, Robert:
A Hiram-kulcs

Gold Book

Esterházy Péter:
Harmonia caelestis
Magvetô Könyvkiadó

Golden, Arthur:
Egy gésa emlékiratai
Trivium Kiadó

Rowling, J. K.:
Harry Potter és a titkok kamrája
Animus Kiadó

1.
2.
3.

Errata
■ Elôzô számunkban a Millenniumi Könyvtár kirakatverseny díját-
adásáról beszámoló tudósításunkból kimaradt, hogy a Nemzeti
Kulturális Örökség Minisztériuma különdíját, melyet a miniszté-
rium a sorozat megjelentetésének legfôbb támogatójaként aján-
lott fel, Kôrösi Orsolya helyettes államtitkár adta át a díjat el-
nyert kecskeméti Libelli Kft. Móra Ferenc Könyvesboltjának. Az
érintettektôl elnézést kérünk.

■ Nyerges András Méregtelenít-e az ideológiai detoxikáló? c.
cikke elôzô számunkban betûhibával jelent meg, a bekezdés
szövege helyesen a következô: „ Közben némi gyanúval (és rossz-
kedvvel) töltenek el a magyar kiadás fura hibái, melyek nemcsak
azért feltûnôek, mivel az egyik legigényesebb kiadói mûhely
eresztette át ôket, de azért is, mert elfogultságról árulkodnak: Fu-
ret-t ellenôrizni (vagy a fordítást) nem szükséges, neki feltétlenül
igaza van. De vajon abban is, hogy Knapp-puccsról beszél az
1920-as német események kapcsán, holott köztudomású, hogy
Kapp és Lüttwitz nevéhez fûzôdik ez az esemény?”

Most két hétig akciósan a kiadótól:
S. J. Gould: Az elméricskélt ember

2580 Ft helyett 1800 Ft

S. Pinker: A nyelvi ösztön
2800 Ft helyett 2000 Ft
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Alexandriai
kettes

Tamási Gábornak föl kellett
bukkannia. Mint például Mr.
Tengôdinek (Francisco, Fe-
rents) az 1992-es Pejotéban.
Vagy – mondjuk – Tömösinek
(Bálint?) vagy Tömôsinek (??)
egy késôbbi kisregényben. Az
eddigi írói pálya azt mutatja –
s ezt a Királyáldozat egyes ré-
szeiben tárgyazza is: bemutat-
ja a kenyér- és helykeresô írás-
mesterség gyakorlatával –,
hogy Temesi Ferenc a na-
gyobb szabású, kiemelkedô
fontosságú alkotásai között és
körött szeret olyan vékony-
kább könyveket papírra vetni,
amelyeknek epizódjait ama
nagyregények készülte, fogad-
tatása is színezi. Ha a Por
(1986–87) két kötetét, a Híd
(1993) és a Pest (1996) címû
opuszokat tekintjük – bizo-
nyára joggal – az életmû gerin-
cének, akkor ilyen (nélkülöz-
hetetlen!) szatelit-könyv a 3.
könyv (1989), a Pejote, a Hogyan
nem találkoztam Allen Ginsberg-
gel (1998), és – az idei Ünnepi
Könyvhétre idôzítve – ilyen a
Királyáldozat is.

Az említett kísérô kötetek
ugyan különbözô karakterûek,
de majdnem valamennyiben
érvényesül egy (a nagyregé-
nyekre is jellemzô) „külsô”,
nem tisztán prózapoétikai el-
rendezô elv; másrészt életrajzi,
személyes következtetésekre
följogosító módon az író (Te-
mesi) és a könyvbeli író (itt Ta-
mási) gyanúsan azonos önma-
gával mint másikkal (ebben az
új kötetben például Tamási ír-
ja Temesi remekeit és kevésbé-
remekeit). A Királyáldozat –
nem létezô, mégis jelentéssel
bíró sakk-mûszó – 23 fejezete
egy ténylegesen megvívott (és
a fejezetek élén „sakkírással”
jelölt) hajdani játszma 45 lépé-
séhez igazodik. Egy amatôr és
egy nagymester küzdött. Ak-
kor. Egy amatôr (középiskolás-
ból és szûzbôl felnôtté érô
lány, Villám Vera) és egy nagy-
mester (a több mint húsz évvel
idôsebb, sikeres író, a nôk
bálványa), küzd a szerelem

mezôin. Most. Világos, hogy
sötét adja föl a partit. Világos,
hogy melyikük a világos, és
hogy a Sötét a sötét. (Világos?
Sötét ügy ez, bár világló.)

Ha kissé nagyvonalúan intéz-
zük el a forma leírását, azt
mondhatjuk: a fejezetek elsô fe-
lében a lány, második felében a
férfi rögzíti (levélben, naplófé-
lében, elmélkedésben, forgató-
könyv ürügyén és máshogy),
hol is tart kapcsolatuk. Ez a ket-
tôs látószög kétpólusú közelí-
tésre ad jó lehetôséget Temesi-
nek (él is vele, hogy mindkét fél
igazságát és tévedését szóvá te-
gye), s fôleg rengeteg írás- és stí-
luspróbára kerülhet sor. A diák-
nyelvtôl a középgenerációs mû-
vészértelmiségi dumáig terjed a
skála, de a kettô között a világ-
városi szociolektus, a lehelet-
nyien jelzett nyelvjárás, a mind-
végig domináns angol beszéd és
gondolkodás, s egyebek társasá-
gában a „sakkbeszéd” is helyet
kaphat. A mû egyébként egyál-
talán nem juttatta eszünkben
Lawrence Durrell nevezetes
Alexandriai négyesét s annak
technikáját, de ha már ez a má-
sik Durrell is angol, s ha Teme-
si nyilván olvasta is a regény-
négyest (mert mit nem olvas
Temesi vagy Tamási? Mindent
olvas, és amit nem, ahelyett va-
lami kínai könyveket olvas), és
ha a Királyáldozatban véletlenül
tényleg elôfordul az Alexandria
szó egy helyen, akkor...

Elsôrangú személyiségrajz,
itt-ott kulcsregényszerû elô-
adás (fôként Vera szülei, meg
az íróbarátok és -ellenségek
esetében), dús nyelvi fantázia
és verbális játéktár: csupa be-
cses és hatásos (vagy, idézzük:
66ós) erény. Az ismétlegetésre
való hajlam, a helyenkénti se-
kélyesség, néhány erôltetett
éca vesz vissza egy keveset a
nemcsak az életkori különbö-
zés miatt szokatlan férfi–nô vi-
szony hitelébôl. Durva sajtóhi-
ba egy van, ám az épp a könyv
„sakklelkét” sérti (épp a sátáni
66. oldalon): 1886-tól 1894-ig
a százkilós Steinitz volt a sakk-
világbajnok, nem pedig Stein-
metz (egy vízilabdázó?!).

A Királyáldozat néha el-
könnyíti magát, szerkezete la-
zul, bölcselmei aranyköpések-

ké válnak, kifejlete azonban
megragadó. A mû méltó arra,
hogy az utóbbi Temesi-nagy-
regényeket kísérje, s fölkeltse
az érdeklôdést: vajon mit elôz
meg az írói pályán?

–ferenci–
Temesi Ferenc: Királyáldozat
Magyar Könyvklub

Robbanó
kontrasztok
Leggyakraban földhözragadt-
ságából akar kitörni Viola Jó-
zsef költô és festômûvész vala-
mennyi novellájának férfihô-
se. Akár álmodozó kiskatona,
akár talajfúró segédmunkás,
akár szolid kocsmatöltelék,
akár pallér, vagy építészmér-
nök, a szemünk elôtt koroso-
dó író-alterego arról beszél s
azon gondolkodik, hogy azon
a létezésen túl, amely a sorsa,
van egy szinttel magasabb ren-
dû életforma. Úgy érzi, neki
ezt valamiképp el kell érnie,
valamilyen áron meg kellene
közelítenie.

Elbeszéléseinek címét is fel-
tehetôen azért tette idézôjelbe
az író, hogy figyelmeztessen
bennünket: mûvei nem csu-
pán arról szólnak, ami a témá-
juk, a – mellesleg mindig na-
gyon érdekes – történetük.
Nem azért íródtak, hogy for-
dulatosak, meglepôek legye-
nek (bár ez az érdekesség ter-
mészetesen fontos az értô kö-
zönség igényeit soha le nem
becsülô alkotónál).

A kontraszt az alacsony fo-
kon vegetálni kénytelen, ám
nemesebbre vágyó fôszereplô
kényszerû tennivalói és elkép-
zelései között mindegyik írást
magas feszültséggel tölti fel, le-
gyen az egy telefonfülke mel-
letti bornírt összeszólalkozás,
egy ellenszenves nudista figura
meglopatása, vagy egy sima
küldönci feladat ellátása a ka-
tonai feljebbvaló csábítóan
szemrevaló feleségénél...

Nemcsak az elérhetetlenre-
ácsingózás, de az örökös lá-
zongás is elegendô robbanó-
anyaggal látja el ezeket a foj-
tott légkörû kisprózákat ah-

hoz, hogy lépten-nyomon
explodáljanak, jókora csatta-
nókban végzôdjenek. A cselek-
vésében gátolt, magával sosem
elégedett hôs nemegyszer a ne-
miség hajszolásában keres vi-
gaszt. Ezzel a szokásával emlé-
kezteti a lírikus Viola József is-
merôit Bacchanália címû
1997-es verskötetének buja
szókimondására, barokkos
tobzódásaira.

Az eredeti felfogásáról ismét
tanúságot tévô író kötetének
kiemelkedô darabja a cím-
adó. Felszínesen olvasva ta-
lán mai Raszkolnyikov-paraf-
rázisnak érezhetjük benne az
utolsó szó jogával élô gyilkos
cirkalmas magyarázkodását.
Magasabb szintre emelkedve
azonban megint csak arról fo-
lyik a filozofikus problémá-
zás, hogy az elôbb akaratlan,
késôbb szándékos gyilkosság
árán elérni vélt önmegváltás
nem valami másnak a pótlé-
ka-e? Például a szabadságé,
amelyet megtalálni hiába
próbálnak a jókora szellemi
izgalommal járó novelláskö-
tet alakjai.

Iszlai Zoltán
Viola József: „Élni.”
1950–1980. Orpheusz
könyvek, 1871 Ft

Félmeztelen
múzsa a
sokkultúrájú
Amerikából
Amerikai kortársköltészeti an-
tológia egy évtizeddel ezelôtt
jelent meg utoljára magyarul.
A Könyvklub az idei könyv-
fesztiválra kibocsátott Félmez-
telen múzsa címû kötettel egy-
szerre több igénynek tett ele-
get. Kétnyelvû, „tükörfordítá-
sos”  könyvet adott ki, amely-
nek bal oldalán az eredeti an-
gol szöveg, jobb oldalpárjain
pedig annak magyar nyelvre
átültetett változata olvasható.
Az alkotók között ott találjuk
a hazánkban is klasszikusnak
számító, a középkorúvá vált
verskedvelôk számára örökifjú

K Ö N Y V A J Á N L Ó
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Charles Bukowski, Jack Kerou-
ac és Kenneth Rexroth nevét
és alkotásait, de ugyanakkor
számunkra teljességgel isme-
retlen költôkkel  (például Ha-
rold Bowser, Eric Doherty) bô-
vül a kínálat.

Az amerikai hagyományok-
hoz hûen teljességgel demok-
ratikus a Gyukics Gábor szer-
kesztette kötet. Szigorú betû-
rendben követik egymást a köl-
tôk, akik között akad nô és fér-
fi, fehér és színes bôrû, felka-
pott és hírnévre ácsingozó egy-
aránt. A szerkesztô nem mások
értékítéletének tükrében válo-
gatta az antológia  anyagát, ha-
nem önnön érdklôdésének
megfelelôen állítja elénk azt a
multikulturális sokféleséget,
amely jellemzô Amerikára, és
amelyet itthon elhaványítanak
az Újvilágról készült, egyenes-
ívû karriertörténeteket felvázo-
ló, csak jókat és rosszakat isme-
rô  hollywoodi filmek.

Tátongó szakadék húzódik a
mozi és a költészet mutatta vi-
lág között. Erre rögtön a könyv-
bemutatón rádöbbenhettünk,
amikor Bálint András olvasott
fel néhányat a kötet versei kö-
zül. Kiknek a mûveit? Erre
azokkal a rendhagyó röpke
„életrajzokkal” felelhetünk,
amelyek minden szokást sutba
dobva, hol viccesen, hol ke-
gyetlenül hangzó, nálunk iro-
dalmárpukkasztónak tetszô
módon jellemzik az alkotókat.
Nos, Bálint András idézte Jack
Hirschman (1933, San Francis-
co, önkéntes hajléktalan, Ame-
rika modern forradalmára, ha
akadémiai körökben elismer-
nék, kötetei pozdorjává zúznák
a polcokat), Michael Castro
(1945, St. Louis, a Poetry Beat
rádióadás mûsorvezetô-szer-
kesztôje, az amerikai indián
költészet ismerôje, terjesztôje),
továbbá Ira Cohen (1935, New
York, egyéves korában megta-
nulta a süketnémák jelbeszédét,
vagabund fotómûvész, éveket
töltött Indiában, Nepálban és
Marokkóban), valamint George
Dickerson (1933, New York,
színész, újságíró, politikus, az
ENSZ-en keresztül a libanoni
polgárháború aktív résztvevôje)
és Pamela Warren (1962, Willi-
amsburg, meg nem szervezett

felolvasóestek rendszeres közre-
mûködôje)  versei közül.

S mit olvashatunk a szokvá-
nyos méltatások helyett az
1922-ben született és 1969-ben
elhunyt Jack Kerouacról a Fél-
meztelen múzsa Biográfiájá-
ban? „A beat-generáció legen-
dás alakja, csavargó, hippi,
buddhista, író és nem utolsó-
sorban költô”.

Mindennemû, s legyünk
ôszinték: egyáltalán nem újke-
letû és példátlan szerkesztôi
önkény, valamint olvasósok-
kollás ellenére – vagy éppen
azért! – minden bizonnyal
népszerû lesz a költészettel fog-
lalkozó és a lírát kedvelô (az
amerikainál jóval szûkebb) ha-
zai körökben ez az antológia.
Hiszen Amerika nálunk ma-
napság is vonzerôvel bír. Az ott
élô költôk esetében ez az érze-
lem már vegyesebb, ahogyan
George Tsongas tömör verse, a
Fôcím a múltból sugallja: 

„amerika 
a Titanic 
keresi 
jéghegyét”

(mátraházi)

Zelei Miklós:
A kettézárt falu
Ister Kiadó, Bp., 2000.,
278 oldal, 1300 Ft

Van egy híres vicc, amelynek
fôszereplôjét, útlevele alapján,
világcsavargónak nevezi a ha-
tárôr, mondván, sose fért a bô-
rébe, hiszen élt az Oszt-
rák–Magyar Monarchiában,
Magyarországon, Csehszlová-
kiában, Ukrajnában, aztán a
Szovjetunióban. „Hôsünk”
vállat vonogatva kéri ki magá-
nak, hogy ô vándorolt volna:
„Egész életemben ki se tettem
a lábam Munkácsról!” Az em-
ber nem szokott belegondol-
ni, hogy egy ilyen vicc mö-
gött, amilyen a fenti is, micso-
da keserves és nagyon is létezô
valóság rejlik. Magam akkor
döbbentem rá, amikor elolvas-
tam Zelei Miklós szabályszerû
(a harmincas években keletke-
zettekhez hasonlító) szociog-

ráfiáját Kisszelmenc és Nagy-
szelmenc községekrôl, ame-
lyek szintén sorra más és más
országhoz tartoztak, ahogy la-
kói mondják: „Hozzánk jött a
határ”. Szerencsétlenségükre
mégcsak nem is a „legvidá-
mabb barakk”, hanem éppen-
séggel a legszegényebb és leg-
szomorúbb „barakk”: a Szov-
jetunió lakosai lettek, pedig
hát ôk (ahogy a kisszelmenci
M. Z. mondja) „kárpátaljasi-
ak”. És: „Nem lett volna itt baj
az oroszok alatt se, csak a föl-
det el ne vették volna!” De –
elvették. És el még sok min-
den mást is. Az egymást kiegé-
szítô-folytató (néha kontrázó)
egyéni sorsok egészen a köz-
vetlen jelenidôig: Leonyid
Kucsma „uralkodásáig” mutat-
ják be ezt a mostohán kezelt
vidéket, melyen Zelei Miklós
igazi felfedezô útra indulha-
tott, és Adolf Buitenhuis fotói
csak erôsítik írásának revelatív
hatását. (Ha van szíve kicsit
kurtítani a szereplôk olykor
túl terjengôs vallomásait,
könyve még felrázóbb olvas-
mány lehetne).

-s-s

„most én vagyok hang
helyetted...”
Török Sophie
Babits Mihályról
Palatinus, 2000
246 oldal, 1200 forint

Az irodalomszeretô olvasók egy
részét mindig is érdekelték az
író életének apróbb titkai. A leg-
jobb krónikásoknak általában a
hozzátartozók bizonyultak.

„Az olvasó a költôi élmény
igazságára is kíváncsi, ebbôl az
ösztönbôl kutat annyit a költô
intim élete után, ezért akarja
pódiumon látni, s tudni a ma-
gánügyeit. Az olvasó nem haj-
landó megelégedni a versben
rejlô bensô igazsággal, külsô,
reális támasztékokra van szük-
ség, mint hitetlen Tamásnak a
tapintható sebekre...” Így ír
1933-ban Költô és valóság címû
tanulmányában Babits Mihály
társa, Tanner Ilona, azaz Tö-
rök Sophie, amikor a költô éle-
tének tanújaként az egyes vers-
sorokhoz a valóságot társítja,
bizonyítván: Babitsnál költôi

képpé, verssorrá nemesedtek a
hétköznapi történések is.

Török Sophie visszaemléke-
zéseivel, cikkeivel nemcsak az
egyik legnagyobb magyar köl-
tô puritán alakját, életét és ha-
lálát, hétköznapjait, elkötele-
zett szorgalmát és munkássá-
gát idézi meg, hanem egy kort
is, amelyben a költészet, az
irodalom még fontos volt,
amikor még voltak kávéházak,
ahol tudták, honnan hová
költözött a költô. Így talált el
a Nyugat szerkesztôjéhez az
irodalmi érvényesülésre vágyó
fiatal lány, Tanner Ilona. A
megismerkedés után néhány
hónappal már – Szabó Lôrinc
némi közbenjárásával – a szo-
morú tekintetû, komoly és
olykor komor költô felesége.
Érzelmi intelligenciájára jel-
lemzô, hogy egy idô után ké-
pes leszámolni saját irodalmi
becsvágyával, egyszerre válik
tanítvánnyá és szellemi társsá,
támasszá és otthonteremtôvé,
biztosítva az alkotáshoz nél-
külözhetetlen polgári ott-
hont, a biztos érzelmi hátte-
ret. A nehéz idôkben – Babits
betegsége idején – is szilárdan
állt a költô mellett, s annak
halála után mindent megtett,
hogy megismertesse az utó-
kort Babits életmûvével, Ba-
bits–Juhász–Kosztolányi leve-
lezésével.

A Palatinusnál most megje-
lent kötetbôl – amelynek
anyagát Téglás János az
OSZK kézirattárban található
Babits–Török Sophie hagya-
tékból állította össze – nem-
csak Babits Mihály élete rajzo-
lódik ki, hanem egy olyan
asszonyé is, aki méltó társa
volt a költôóriásnak. Mint a
kötet szerkesztôje írja és idézi
utószavában: „Az utókor mél-
tatlanul bánt vele: nem a füg-
getlen, önálló mûvészt, ha-
nem Babits Mihály feleségét
látta benne...” pedig – amint
azt Basch Lóránt is megfogal-
mazta – neki köszönhetjük,
egyedül neki, hogy örök bará-
tunk részese lett az élet leg-
szebb adományának, az em-
beri boldogságnak – hogy
még a pokol kínjai közt is mo-
solyogni tudott.”

T. Puskás

K Ö N Y V A J Á N L Ó
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Marcel Pagnol:
Dombok vize I–II.
Budapest, 1999. Környezet és
Fejlôdés Kiadó, 224 és 216 oldal

Szerencsére egyelôre csak kép-
zelegni tudunk róla, hogy
egyes tájakon a víz milyen rit-
ka kincs. Ármánykodni, har-
colni, ölni tudnak egy-egy for-
rásért az emberek. Marcel Pa-
gnol, a XX. század  elejének hí-
res színmûírója Dombok vize cí-
mû, kétkötetes regényében
gyermekkora színteréhez, a
század eleji provence-i vidék-
hez tér vissza. A gyönyörû, de
könyörtelen hegyek kímélet-
lenné teszik itt az embert.
Nem terem meg más, csak a
csicseriborsó, a füge, egy kis
olajbogyó és némi mandula. A
vadaknak állított csapdák és
más apró-cseprô ellentétek mi-
att évtizedek óta hadban áll
egymással két szomszédos fa-
lu, Crespin és Bastides népe.
Az ôsi acsarkodás okozza a
Dombok vizének tragédiáját.

A Soubeyran család utolsó re-
ménysége, Ugolin, magányos
nagybátyjával, Césarral él. Meg-
elégelte, hogy, noha nagy föld-
területük van, máról holnapra
élnek. Meg akar gazdagodni, s
már rá is jött a nyitjára: szegfût
fog termeszteni. A szegfû azon-
ban nyeli a vizet. Olyan földet
kell szerezni, amelyhez forrás is
tartozik. A szerencsés elhelyez-
kedésû tanya tulajdonosa, nem
egészen önszántából, eltávozik
az élôk sorából. Jön az örökös.
Púpos színész énekesnô felesé-
gével és kicsiny lányával. Eltö-
kélten maradni akarnak. Az el-
szántság tragédiába torkollik.
Sorsszerûvé a könyv második
részében válik, amikor Ugolin
belehabarodik a „telepes” fel-
nôtté serdült gyermekébe, majd
beleháborodik a viszonzatlan
érzelembe. César természetesen
a legutolsó lapokon jön rá arra,
hogy ki volt az a betolakodó-
nak hitt idegen, akit a halálba
kergetett...

Levendulamezôk borította
vadregényes tájak, heves indula-
tok, bûn és bûnhôdés a témája
az igényes, mégis olvasmányos

könyvet kedvelôk körében mél-
tán sikerre számító regénynek,
amelybôl Yves Montand és Gé-
rard Depardieu fôszereplésével
filmsiker is született. Noha a ha-
zai mozinézôk Paradicsom, illet-
ve Pokol címmel megtekinthet-
ték e filmeket, a regény(ek) csak
most elôször jutnak el a magyar
közönséghez.

(emzsé)

Ivan Klima:
Szerelmes beszélgetések
Európa Könyvkiadó
Budapest 2000.
262 oldal, 1400 forint

A cseh Ivan Klima harmadik
könyvének talán túlságosan
isígéretes címe van: Szerelmes
beszélgetések. Talán túlságosan
is. Nézegetjük a könyvet és el-
szabadul a fantáziánk. Kinek
erre, kinek arra: intrikák és
praktikák közt megmaradó
vagy meghaló szerelmek, ben-
sôséges egymásratalálások, buja
érzékiség, éteri lehetetlenségek,
sorolhatnám vég nélkül. A
könyvvel való megismerkedés
hideg zuhanyként hat az olva-
sóra. Nem vall különösebb írói
fantáziára egész kötetet szentel-
ni a szerelemnek és halálnak.
Az igazi irodalom természete-
sen errôl, helyesebben errôl is
szól. És még nagyon sok min-
denrôl. A könyv leginkább arra
hasonlít, amikor barátok vagy
ismerôsök beszélgetésében hir-
telen zavart csend támad, s
amikor ez már mindenkit fe-
szélyez, valaki fecsegésbe kezd:
hallottátok, hogy X-ék válnak?
És azt, hogy Y csalja élete pár-
ját, vagy hogy Z házasodni ké-
szül, pedig...? Senkit ne té-
vesszen meg a cím, ilyen típu-
sú beszélgetések, történetek,
novellák váltakoznak itt irraci-
onális látomásokkal, álmokkal.
A misztikus darabokra, ahogy
ez már lenni szokott, a világból
való elvágyódás, a kedvessel va-
ló örök együttlét a nemlétezés-
ben, különös megérzések, lila
hangulatok a jellemzôek. Ivan
Klima még az írói megformá-
lásra, könyve szerkesztettségére
sem áldoz sok erôfeszítést.

A Szerelmes beszélgetések
nem olvashatatlan, nem ízlés-

romboló, nem káros, egyszerû-
en unalmas, különösen azért,
mert a világirodalomnak oly
sok igazi nagy írót adott már a
cseh irodalom.

-a-a

Matti Yrjänä Joensuu:
A nyomozó
Polar

„Az intellektuális lektûr” – sokan
ezzel a jelzôvel illetik a bûnügyi
regényt. A jó krimi valóban in-
tellektuális élmény, hiszen
nemcsak az emberi érzelmeket,
az úgynevezett indítékokat ve-
szi górcsô alá, hanem azt a tár-
sadalmat is, amelyben a bûn
megesik. A Könyvfesztiválon
is, és a Merlin Színházban is ta-
lálkozhattak a magyar olvasók
Matti Yrjänä Joensuu állami-dí-
jas finn íróval, akinek éppen a
magyar könyvünnepre jelent
meg A nyomozó címû regénye a
Polar Kiadónál (amely könyv-
mûhely elsôsorban a finn, illet-
ve a skandináv kultúra, iroda-
lom népszerûsítésére vállalko-
zik). Minthogy krimirôl van
szó, talán szentségtörésnek tû-
nik, hogy magát a történetet is-
mertetjük, ám Matti Yrjänä Jo-
ensuu regényének nem a törté-
nete a lebilincselô, hanem az
írásmódja. Valahol Finnország-
ban egy kisváros szórakozóhe-
lyén lelônek egy embert. A nyo-
mozók csak késôbb fedezik fel,
hogy egy másik áldozata is van
a bûncselekménynek, egy rend-
ôr. Beindul a gépezet, rend-
ôrök, nyomozók kutatnak a tet-
tes után. A nyomozás során fel-
merül a gyanú, hogy két cigány-
család egymás közötti leszámo-
lásáról van szó... S mivel a tör-
ténet elejétôl tudjuk, kik a tette-
sek, ki az, aki csak a rendôri te-
hetetlenség, „statisztikai” bizo-
nyítási kényszer miatt kerül
gyanúsítotti státuszba, olvasó-
ként nem is az tart izgalomban
bennünket, hogy kiderüljön –
mint más bûnügyi történetek-
ben – ki a gyilkos, és mi volt az
indítéka. Sokkal érdekesebb az
a társadalom, amelyet a nyo-
mozó-író ábrázol. Ebben a tár-
sadalomban is kétféle értékrend
ütközik egymással: a cigányok
és a nem cigányok értékrendje.
Egyik sem mentes az elôítéle-

tektôl, s ez az elôítéletes gon-
dolkodás szinte lehetetlenné te-
szi, hogy megértsék, és megbe-
csüljék egymást.

A Merlin Színházban április
25-én „A cigányok helyzete Finn-
országban” címmel az íróval va-
ló találkozásra és egy videovetí-
téssel egybekötött beszélgetésre
hívta az érdeklôdôket a Polar
Kiadó. Minthogy Magyarorszá-
gon manapság igen égetô gond
a roma népességé (az Európai
Uniós felvételünknél mint
megoldandó problémát említik
a brüsszeli szakértôk), termé-
szetesen érdekesnek ígérkezett
a téma, hogyan élnek, milyen
gondokkal küszködnek egy jó-
léti társadalomban a romák?

A videofilm tanúsága szerint
(amely egy a társadalomba beil-
leszkedett, ám az identitását
büszkén vállaló romacsaládot
mutat be) a finnországi romák
többségének is szembe kell néz-
nie a hétköznapi rasszizmussal,
az e nemzetiség életmódjával,
szokásaival kapcsolatos értet-
lenséggel, és elôítéletekkel.

Joensuu egyébként foglalkozá-
sára nézve bûnügyi nyomozó.
Belülrôl ismeri tehát a rendôrök
életét, gondolkodásmódját, na-
pi feszültségeit is, ám ismeri a
másik felet, a bûnbe esett em-
bert is. Egyik kritikusa szerint:
az olyan mûveken keresztül,
mint amilyeneket Joensuu is ír,
„olyan tényanyag jut az olvasók
tudomására, amely egyébként
nem érdekelné.”

– show –

Kiss Gábor-Pusztai Ferenc:
Új szavak,
új jelentések 1997-bôl
Tinta Könyvkiadó, Bp., 1999,
182 oldal, 2240 Ft

Luxusnak mondanám, hogy
két kiváló nyelvész, miközen a
türelmetlenül és epedve várt
Értelmezô Kéziszótár felfrissí-
tett kiadásához gyûjti a nyelvi
adalékokat, kötetté formálva
„a még nem szótárérett” (Kiss
és Pusztai kifejezése) adatokat
is hozzáférhetôvé teszi – de
boldog vagyok, hogy végre
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mód van ilyen luxus gyakorlá-
sára is. Olyan, egyéni lele-
ménybôl fakadó szavakat és
kifejezéseket keresnek, ame-
lyekben „a markánsan érezhe-
tô társadalmi-politikai változá-
sok” azon frissiben tettenérhe-
tôk. Gyorsan röppennek fel és
– gyakran – éppoly gyorsan ki
is hunynak ezek a nyelvi szi-
porkák: megesik, hogy (mint
ebben a könyvben is bôven
akad erre példa) 2000-ben már
alig értjük azt, ami 1997-ben
még evidens volt és talán ne-
vettetett. A szerzôk meg is
mondják: gyûjtenek és várnak,
az idô elvégzi a rostálást, s ami
több éven át tartós használat-
ban marad, az kerül majd vé-
gül magába a Szótárba. Addig
pedig itt a sajtó, a rádiók és a
tévék, melyek a zsargont szüle-
tése pillanatában közvetítik, a
szóviccet, szójátékot múló ér-
vényû maradandóságnak ad-
ják át. Remek szórakozás a kö-
tet annak, aki csak kicsit is ké-
pes élvezni a magyar nyelvet.
Igaz, sok selejt is, sok erôsza-
kolt ötlet is akad a bô kínálat-
ban, de több a meghökkentô
találat. Hanem egy kis bajom
azért ezzel a nagyszerû gyûjte-
ménnyel is akadt. Kritérium-
ként említi az elôszó, hogy „a
lexikai változat ritka vagy új le-
gyen”. Az „Abszurdisztán” (és
változatai) azonban nem a for-
rásként megjelölt Seres László,
illetve Gyurgyák-cikkben s
végképp nem 1997-ben for-
dultak elô elôször. (A manuá-
lis gyûjtést végzô egyetemisták
ezt nyilván nem tudhatták).
Grendel Lajos Einstein ha-
rangjai címû regénye (Kalli-
gram, 1992) már bizony-bi-
zony Abszurdisztánban ját-
szódott, a remek lelemény ôt
dicséri. S bár tudom, nem illik
a recenzensnek hazabeszélnie,
de a „buhogás” sem 1997-bôl s
végképp nem a Magyar Nem-
zet cikkében tûnt fel elôször: e
sorok írójának 1963-ban meg-
jelent Emberi hitben címû kö-
tetében (sajnos) már szerepelt.
Ezt persze nem azért mond-
tam el, hogy elirigyeljem a
szerzôk által a Népszabadság-
ban lelt „nyelvcsendôr” meg-
határozást Milan Ferkótól,
„aki valamikor költô volt”...

Nyerges András

Miskolczy Ambrus:
„A Führer olvas” –
Tallózás Hitler
könyvtárában
Napvilág Kiadó,
180 oldal, 1150 Ft

Az utóbbi években sorra je-
lennek meg a Harmadik Biro-
dalommal foglalkozó tudo-
mányos és kevésbé tudomá-
nyos, azonban eléggé hangza-
tos címû mûvek, Miskolczy
Ambrus könyve szerencsére
az elôbbi kategóriába sorolha-
tó. A szerzô mondhatni vélet-
lenül botlott bele Hitler
könyvtárába, illetve annak a
washingtoni Kongresszusi
Könyvtárban a Ritka Köny-
vek Gyûjteményében ôrzött
részére, ezeket a könyveket
amerikai katonák szedték
össze a második világháború
végén egy Salzburg melletti
sóbányában. Miskolczyt saját
bevallása szerint egyfajta mor-
bid kíváncsiság hajtotta, hogy
végigrágja magát Adolf Hitler
könyvtárán, szeretett volna
minél többet megtudni a Füh-
rerrôl és ehhez nem kevés se-
gítséget nyújtottak a könyvek
margóin olvasható jegyzetek,
az aláhúzással kiemelt sorok.
„ A könyvtár persze nem jó, a
látogatóban semmi irigységet
nem ébreszt. Csalódás annak,
aki azt reméli, hogy egy ha-
lomban megtalálja benne a
náci klasszikusokat” – szögezi
le már jó elôre a szerzô. Hitler
könyvtárában ennek ellenére
megtalálhatók a fajelmélet
klasszikusai – Chamberlain
Wagner életrajza – mellett a
XIX. és XX. század jelentô-
sebb hadtudományi, diplo-
máciai írásai is. A kiváló törté-
nész segítségével nemcsak a
könyvtár egyes darabjait és
Hitler ezekhez kapcsolódó
benyomásait ismerhetjük
meg, hanem szinte teljes ké-
pet kapunk a kor meghatáro-
zó eszméinek eredetérôl és a
náci ideológiára gyakorolt ha-
tásáról. Miskolczy könyvébôl
nem a történelemkönyvek
lapjain feltûnô egydimenziós
Hitler-képpel szembesülünk
újra, nála a náci vezér amel-

lett, hogy beteges ideológiák
rabja, képes az önkritikára és
nézeteinek felülvizsgálatára.

pompor

A régi Róma napjai
Balassi Kiadó, Bp., 1998,
259 oldal, 1200 forint
Régi görök hétköznapok
Balassi Kiadó, Bp., 1999.,259
oldal, 1400 forint

Harminc-egynéhány éve jelen-
tek meg az akkori Gondolat Ki-
adó gondozásában az Európai
Antológia címû sorozat kötetei:
aki akkoriban már könyvvásár-
ló volt, egyet se hagyott volna
ki közülük, mert pótolhatatla-
nok voltak. Kevés nagyobb örö-
münk van mostanában, mint a
Ballasi Kiadó elhatározása,
hogy újjáéleszti ezt a (ma már
megszerezhetetlen) sorozatot.
Tematikus válogatások ezek egy
mûvelôdéstörténetileg megha-
tározó fontosságú hely és idô
bemutatására: a korabeli sze-
melvények mintegy egymást
folytatva, továbbfûzve, kiegé-
szítve röpítenek vissza bennün-
ket más korokba, hogy ne csak
ismerjük, de át is élhessük, mi-
képpen teltek el akkoriban a
hétköznapok. Mit ettek, hogy
öltöztek, hol és hogyan mosa-
kodtak, mibel lelték szórakozá-
sukat, mirôl diskuráltak az em-
berek – például abban a görög
világban, melyrôl hajlamosak
vagyunk csakis a héroszok és az
istenek mitológiájában gondol-
kodni, holott – kiderül, mégpe-
dig roppant szórakoztatóan –
ôk sem éltek nagyon másképp,
mint mi, legfeljebb a körülmé-
nyek és a tárgyi rekvizitumok
változtak. A valaha elsajátított
tananyag átváltozik számunkra
élménnyé. Mellesleg (mivel a
szemelvények a legnagyobb
költôk, történetírók, politiku-
sok, filozófusok, szónokok mû-
veibôl valók) arról is képet nye-
rünk, milyen volt akkoriban a
mûvészet és az úgynevezett
„kulturális élet”. A Balassi Ki-
adó azonban többet tett annál,
semhogy egyszerûen reprodu-
kálta volna a régi kiadványokat.

Szepessy Tibor például, A ré-
gi Róma napjainak összeállítója
az új kiadást alkalomnak tekin-
tette arra is, hogy a harminc
évvel ezelôtti kritikák jogos ki-

fogásainak helyt adva javítson,
alakítson a köteten, így lett az
1968-ban még rendôrparancs-
noknak nevezett személybôl
mostanra „az éjszakai ôrszol-
gálat parancsnoka”, ami nyil-
ván apróság nekünk, de fontos
mozzanat a tudós számára.
Bôvült is az idézetek sora, és
több lett, méretében is na-
gyobb lett a képanyag. Egyszó-
val majd minden megválto-
zott, csak egyvalami nem: aki
ezek közül a kötetek közül
egyet is kézbe vesz, feltétlenül
meg akarja szerezni a többit is.

N. V.

A 20. század évrôl évre
Athenaeum 2000, 6980 Ft

Az Athenaeum 2000 Kiadó a
Könyvfesztiválon mutatta be
20. századot búcsúztató képes-
könyvét. Az album olyan, mint
egy hatalmas cikkgyûjtemény.
A hírek között, a „fôszereplô”
politikai hírek mellett, megta-
láljuk a kultúra, a sport, a tech-
nika, a tudomány híreit is, hi-
szen ne feledjük: a biológia, az
atom, a mozi, a tömegkommu-
nikáció, a repülés, az ûrkutatás,
a televíziózás, a számítógépes
kultúra megszületésnek és elter-
jedésének, a nôk egyenjogúvá
válásának és még ki tudja, mi-
nek a századaként is emlegették
az alig néhány hónapja elmúlt
száz évet. S mert mozgalmas és
eseményekkel zsúfolt évszázad
volt, meglehetôsen nehéz lenne
az egyszerû halandónak – aki
némi szorongással köszöntötte
a 2000. évet, és aki persze még
csak nem is sejti, mit hoz a jö-
vendô neki, gyermekeinek,
unokáinak – felidéznie, mi is
történt mondjuk egy látszólag
események nélküli évben,
1922-ben. Ebben az évben ka-
pott Nobel-díjat Bohr, aki felfe-
dezte, hogy az elektronok át
tudnak ugrani az egyik körpá-
lyáról a másikra, és ennek során
energiát adnak le, tehát az
atom, az anyag legkisebb része
tovább bontható, ez év novem-
ber 15-én sugározta elsô adását
az angol BBC, a késôbbi Tar-
zan-filmek sztárja, Johnny
Weissmüller hat világcsúcsot
állított fel ebben az évben
úszásban, s Mussolini akadály-
talanul bevonult Rómába fa-
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siszta hadserege élén, börtönbe
zárták Mahátma Ghandit, aki
India függetlenségéért harcolt.

50 év múlva, 1972-ben piacra
kerül az elsô videokészülék,
elôször alkalmazzák a kompu-
tertomográfot agykárosodások
és agyi betegségek vizsgálatá-
nál, s az amerikai katonák a
Vietkong katonai létesítmé-
nyei helyett egy falut bombáz-
nak le. Moszkvában június 1-
jén létrejön az elsô kelet–nyu-
gati csúcstalálkozó, amelyen
Richard Nixon és Leonyid
Brezsnyev megállapodnak az
atomfegyverkezési verseny
korlátozásáról. (A jelenbôl
nézve az események egyáltalán
nem következmények nélkül
valók, hiszen az élsport ma
már az emberi teljesítôképes-
ség határait súrolja, a vietnami
háború azóta is szégyenfoltja
az amerikai történelemnek,
ahogy a fasizmus uralomra ju-
tása máig „feldolgozhatatlan”
rémálma Európának. A husza-
dik század – a képeskönyv hí-
rei szerint is – hatalmas lépté-
kû volt. A képeit nézni is káp-
rázat, benne élni pedig maga
volt a nyugtalanság, hiszen az
élet minôsége, az egyes ember
életmódja annyit változott az
elmúlt száz év alatt, amennyit
korábban akár több száz év
alatt sem. A történelmi képes-
könyv német eredetijét (Chro-
nik Verlag, a Bertelsmann
GmbH [München] tagja ki-
adása) magyar vonatkozású hí-
rekkel egészítették ki szakértô
munkatársak, Magyar Zoltán
és Reviczky Béla. A 20. század
évrôl évre címû képeskönyvben
1300 cikket, 1000 képet talál
az, aki nemcsak a jövôre, ha-
nem a múltra is kíváncsi...

si–

Bo Coolsaet –
Laurens de Keyzer:
A szerelem ecsetje
A pénisz élete
és munkássága
Budapest, 2000 Magvetô
262 oldal, 1290 Ft

Az ember nemi életérôl álta-
lában kétféle típusú szakiro-
dalom olvasható: tudomá-

nyos szikárságú orvosi köny-
vek, vagy (fôként a nôolvasó-
kat célozva meg) szociográfi-
ai jellegû munkák, azzal a
nem titkolt céllal, hogy fel-
szabadítsák a szexuálisan is
elnyomott gyöngébbik ne-
met. Az elsô típusba tartozók
nagyon okos mûvek, de vagy
elveszik az olvasó életkedvét,
vagy kifejezetten arra készte-
tik, hogy különféle betegsége-
ket fedezzen fel magán. A
második típusra általában az
jellemzô, hogy az emancipá-
lódás magasztos célja érdeké-
ben legyalázzák a férfinemet
(legalábbis frusztrálják az erô-
sebb nemhez tartozó olvasó-
kat), a nôket pedig arról kí-
vánják meggyôzni, hogy ma-
radi kövületek, ha örömüket
lelik az olyan ósdi szerepek-
ben, mint odaadó hitves, ne-
tán még többgyerekes anya
is. (Most ne essék szó a csa-
ládközpontú nemi felvilágo-
sításokról, amelyeket a szem-
forgató prüdéria miatt és az
anyagi javak irreális lebecsü-
lése miatt nem lehet komo-
lyan venni.)

Ezúttal két belga férfiú – az
urológus–andrológus Bo
Coolsaet és az újságíró-páciens
Laurens de Keyzer beszélget a
témáról: mi a férfi nemi szerv
funkciója, örömei, betegségei,
társadalmi helyzete.

A dialógus a régi filozófiai
traktátusok módjára folyik: a
páciens kérdez, a mester, itt:
orvos szakszerû válaszokat
ad, de sose úgy, hogy a tudós-
kodás miatt érthetetlen le-
gyen, a pedantéria miatt ked-
vét szegje a tanítványnak az
érthetôséget kultúrhistóriai
példák, olykor anekdoták szí-
nesítik. Rám azonban még-
sem a szakismeret vagy a ku-
riózumok tették a legna-
gyobb hatást, hanem a mo-
dor. Két érett, mûvelt férfi,
még jóval innen az öregko-
ron, de már benne az élet és
tapasztalatok sûrejében, jó-
keddvel és tisztelettel beszél a
kétnemûre komponált élet-
rôl, a választható lehetôsége-
ikrôl, de még elfogultságaik-
ról is. Ez a modor azt érteti
meg, hogy nem valami nagy
taburól van szó, vagy valami
leröhögni méltó izérôl, ha-

nem az élet lényeges és szépe-
sélyû, sokféle felelôséggel já-
ró funkciójáról. E tekintetben
az öregedés funkció-zavarok-
kal kísért gondjával is szem-
benéznek, megértô társat lát-
nak nônemû társaikban, s
maguk is természetesnek tart-
ják, hogy így éljék meg a part-
nerük gondjait.

Jóízlésû társaságban megen-
gedhetô humorral (öniróniá-
val beszélnek a legkényesebb
kérdésekrôl is: „Halló, Bob?
Épp most jövök a hideg zu-
hany alól, és szomorúan ta-
pasztalom, hogy szerszámom
alig 4 cm hosszú. Legyek
most rögtön öngyilkos?” A
könnyed modor lehetôséget
ad arra, hogy a férfierô centi-
méterekben mérhetô minôsé-
gét megfelelôen értékeljék, s
megismertessenek a szerv
anatómiájával. Más, nem ke-
vésbé csiklandósnak tartott
kérdések esetében is így vagy
hasonlóan kötik össze a tudo-
mányosságot a társalgási mo-
dorral. A könyv végére, ha
nem lesz is képzett macso,
vagy képzett urológus az ol-
vasó, azt mindenképp megta-
nulja, hogy minden kényes
kérdésrôl lehet ízlésesen és
társasági modorban beszélni.
Azaz: pózok nélkül tenni
szóvá az eleddig elvontra se-
matizált, vagy épp mocskossá
degradált gondokat.

A kitûnô fordítás – amely az
1998-ban Leuvenben megje-
lent eredetibôl készült – Da-
mokos Katalin munkája.

– kes

Ügyeskedj a sakkban!
Elsô lépések – lépésrôl
lépésre
Budapest, 1999. Holnap Kiadó,
31 oldal

Hosszú évtizedek egy hely-
ben topogása után végre sike-
rült továbblépnem! Lehet,
hogy szegénységi bizonyít-
vány, mégis tagadhatatlan
tény, hogy mindeddig képte-
len voltam megtanulni sak-
kozni a szellemi sportban ki-
váló édesapám nagy-nagy bá-

natára. Kicsiny koromtól is-
mertem a bábukat, tudtam,
melyik merre s mennyit lép-
het, tisztában voltam vele,
hogy az nyeri meg a játszmát,
aki bekeríti az ellenség kirá-
lyát. Mégsem tudtam mit
kezdeni a tömérdek figurával
a pepita mezôn.

Az Usborne néhány évvel ez-
elôtt megjelentette kötetét
Harrier Castor és Rebecca Tre-
ays írta, Maria Wheatley és Ra-
chel Wels szerkesztette. Lehet,
hogy az Ügyeskedj a sakkban! cí-
mû kiadványban közremûkö-
dô magas nôi arány szabta lo-
gika miatt sikerült végre felfog-
nom a játék igazi menetét, hisz
állítólag nekünk, a gyengébb
nem tagjainak egy srófra jár az
eszünk. De az is megeshet,
hogy ha gyermekkoromban én
kapok a kezembe egy ilyen kö-
tetet, már nemzetközi nagy-
mester vált volna belôlem,
mert nem szegte volna ideje-
korán kedvemet a lényeg
hosszas firtatása. Nos, ha így
van, akkor nemsokára tucatnyi
nagymesterünk lesz, mert a
Holnap Kiadó magyarul is
közrebocsátotta a Lépésrôl lé-
pésre-sorozatban a szemrevaló
és didaktika-mentesen okító
kötetet. (Jómagam még az ele-
jére odabiggyesztetem volna a
legendát is a sakk létrejöttérôl,
a két herceg vetekedésérôl,
édesanyjuk bánatáról, bár le-
het, hogy ez csak afféle humán
érzelgôsség.) Az elsôsorban ki-
csinyeknek szánt kötet telibe
talál. „Ádámnál és Évánál”
kezdi és valóban mozzanatról
mozzanatra világosítja meg a
sakkozás lényegét. Aki akar s
tud, haladhat gyorsabban, aki-
nek szerényebbek az absztrak-
ciós képességei, az bekezdésrôl
bekezdésre emésztheti meg az
információkat.

Nagy szükség volt erre a
könyvre, s azt hiszem, nem
kergetek ábrándképeket, ha lá-
tom lelki szemeim elôtt, hogy
a képernyô – legyen bár tévéé
vagy  jétékkal csalogató számí-
tógépé – helyett néhány család
újra a sakktáblára mered töp-
rengve és a gyerekek unalomû-
zô „harci cselekményeket” he-
lyettesítendô, a hatvannégy
mezôn mérik össze erejüket.

(mátraházi)

K Ö N Y V A J Á N L Ó

Szexológia

Ifjúsági könyvek
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SZAKKÖNYVÁRUHÁZAK
Infotéka Könyvesbolt
1088 Budapest, Rákóczi út 27/b
Telefon/fax: 338-2739
E-mail: muszaki.konyvaruhaz@lira.hu
Iskolacentrum
1051 Budapest, Október 6. u. 9.
Telefon: 332-5595
Fax: 311-1876
Mediprint Könyvesbolt
1053 Budapest, Múzeum krt. 17.
Telefon: 317-4948, fax: 484-0023
E-mail: mediprint@lira.hu
Mûszaki Könyváruház
1061 Budapest, Liszt Ferenc tér 9.
Hermész Díjas Könyvesbolt
Telefon: 342-0353
Fax: 342-1317
E-mail: muszaki.konyvaruhaz@lira.hu
Technika Könyvesbolt
1114 Budapest, Bartók Béla út 15.
Telefon/fax: 466-7008

MINDEN AMI ZENE
Kodály Zoltán Zenemûbolt,
Antikvárium és Hangszerbolt
1053 Budapest, Múzeum krt. 21.
Telefon/fax: 317-3347
E-mail: kodaly@lira.hu
Rózsavölgyi és Társa Zenemûbolt
Hermész Díjas zenemû- és könyvesbolt
1052 Budapest, Szervita tér 5.
Telefon: 318-3312,
fax: 318-3500
E-mail: rozsavolgyi@lira.hu

MAGVETÔ HÁLÓZAT
3300 Eger
Bajcsy-Zs. u. 2.
Telefon/fax: 36/312-039
9021 Gyôr
Arany János u. 3.
Telefon/fax: 96/319-760
2000 Szentendre
Fô  tér 5.
Hermész Díjas könyvesbolt
Telefon/fax: 26/311-245

3900 Szerencs
Rákóczi út 82.
Telefon: 60/306-791,
fax: 47/362-631

FÓKUSZ KÖNYVÁRUHÁZAK

1072 Budapest, Rákóczi út 14.
Hermész Díjas könyvesbolt
Telefon: 268-1103,
fax: 267-9789
E-mail: fokusz.budapest@lira.hu
4026 Debrecen
Hunyadi u. 8-10.
Hermész Díjas Könyvesbolt
Telefon: 52/ 322-237
Fax: 52/416-091
E-mail: fokusz.debrecen@lira.hu
3530 Miskolc
Széchenyi u. 7.
Telefon/fax: 46/348-496
E-mail: fokusz.miskolc@lira.hu
7620 Pécs
Jókai u. 25.
Hermész Díjas könyvesbolt
Telefon: 72/312-825,
fax: 72/314-988
E-mail: fokusz.pecs@lira.hu
6720 Szeged
Tisza L. krt. 34.
Hermész Díjas könyvesbolt
Telefon/fax: 62/420-624
E-mail: fokusz.szeged@lira.hu

A legnagyobb választék

A LÍRA ÉS LANT RT. BOLTJAIBAN
Internet: www.lira.hu, E-mail: lira@lira.hu

k ö n y v á r u h á z
w w w . f o k u s z o n l i n e . h u

e-mail: info@fokuszonline.hu

kék szám: 06-40-FOKUSZ (365879)

30 éve a szakmában!
Nagy szakmai gyakorlattal rendelkezô hölgy,

boltvezetôi vagy eladói állást keres!
Elérhetôségem: 06-209-270-308

MMuunnkkáátt  kkeerreess

32 éves könyvszakmai gyakorlattal
rendelkezô férfi, állást keres,

lehetôleg a kiskereskedelemben.

Telefon: 06-209-144-911

MMuunnkkáátt  kkeerreess

LITTERA NOVA KIADÓ 1062 Bp., Lehel u. 3/b.
Tel/fax: 349-6769, 320-2280

Bertók László: DINNYE DÖME, Györffy László: KALANDOK AZ
INCIFINCI ERDÔBEN, Jean-Luc Moreau: MIMI ÉS A SÁRKÁNY
(ford. Balázs Tibor), Szepesi Attila: A TUDÓS SZAMÁR,
Varga Imre: RÁMUTATÓUJJ

Dobai Péter: PÁRBAJ TÜKÖRBEN, Határ Gyôzô: A KARKASSZBAN

Iszlai Zoltán: SAROLTA KÖZTÜNK JÁRT, Lázár Andor – Lázár
György: PÁPÁTÓL BRÜSSZELIG – Magyar emlékek

Balázs Tibor: MAFORIZMÁK (Kaján Tibor rajzaival)

MESTEREK SOROZAT

KRONOSZ KÖNYVEK

SOPHIE GYERMEKKÖNYVEK

A Könyvhét nyári megjelenésének idôpontjai

13. szám: június 29. (Lapzárta június 15.) 
14. szám: július 13. (Lapzárta június 29.)

15. szám: augusztus 10. (Lapzárta július 13.)
16. szám: augusztus 24. (Lapzárta augusztus 10.)

A Könyvhétbe és az Idézô 4., szeptember elsejei
számába (Lapzárta: augusztus 12.)

hirdetésfelvétel:

Könnyû Judit, Orosz Csaba Gábor
Telefon/fax: 466-0703, telefon: 209-1875, 209-9141
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AA
AAbblloonncczzyy  BBaalláázzss:: Teleki Pál. Egy politikai élet-

rajz vázlata. Elektra. (Élet-kép sorozat) 
ISBN: 963-9205-48-6 kötött: 1180 Ft 

AAddyy  EEnnddrree  öösssszzeess  mmûûvveeii  [[CCDD--RROOMM]].. Arcanum.
(Arcanum digitéka) 
ISBN: 963-85923-7-0 5600 Ft 

AA  ggaazzddáállkkooddóó  sszzeerrvveezzeetteekk  áállttaall  vvééggeezzhheettôô  tteevvéé--
kkeennyyssééggeekk.. HVG-ORAC. 
ISBN: 963-8203-47-5 fûzött: 7616 Ft 

AA  GGeerreeccssee  ttuurriissttaattéérrkkééppee..  Wanderkarte = tourist
map = carte touristique. M. 1:40 000. Carto-
graphia. 
ISBN: 963-352-110-6 CM 550 Ft 

ÁÁgghh  IIssttvváánn::  A képzelet emléke. Versek. Nap. 
ISBN: 963-8116-68-4 kötött: 1250 Ft 

ÁÁggoossttoonn  GGáábboorr  ––  HHeerrmmaannnn  RRóóbbeerrtt:: Magyaror-
szág története 100+1 tételben. Képes kalauz
a magyar történelemhez. Ister. 
ISBN: 963-9243-14-0 fûzött: 1800 Ft 

ÁÁggoossttoonn  VViillmmooss::  Az érvelés ideje. Esszék és ta-
nulmányok. Noran. 
ISBN: 963-9048-72-0 fûzött: 1200 Ft 

AA  hhoosssszzúú  ttiizzeennkkiilleenncceeddiikk  ééss  aa  rröövviidd  hhuusszzaaddiikk
sszzáázzaadd.. Tanulmányok Pölöskei Ferenc kö-
szöntésére. ELTE BTK. 
ISBN: 963-463-355-2 fûzött: 2800 Ft 

AAlllleennbbaauugghh,,  KKaayy:: Csokoládé a nôi léleknek. [77
történet mely lelkünket táplálja és melengeti
szívünket]. Trivium. 
ISBN: 963-7570-78-0 fûzött: 1290 Ft 

AAllmmáássssyy  ÉÉvvaa::  Virgo. Feliratos regény. Sík. 
ISBN: 963-9270-02-4 kötött: 1200 Ft 

AA  llóóffeellsszzeerreellééss  kkéézziikköönnyyvvee.. Repr. kiad. Lapu
BT. 
ISBN: 963-85847-7-7 fûzött: 399 Ft 

AAnnddoorr  CCssaabbaa:: A siker éve: 1861: Madách élete.
Fekete Sas. 
ISBN: 963-8254-74-2 fûzött: 1200 Ft 

AAnnddoorr  LLáásszzllóó  ––  GGaallllóó  BBééllaa  ––  HHeeggyyii  GGyyuullaa:: Tíz év
után.... Három írás a rendszerváltásról s an-
nak szükséges korrekciójáról. Napvilág. 
ISBN: 963-9082-66-X fûzött: 790 Ft 

AAnnggooll  ––  mmaaggyyaarr  sszzóóttáárr..  Utánny. Akad. K. 
ISBN: 963-05-7631-7 kötött: 5900 Ft 

AAnnttaall  IImmrree:: Élô történelem. Tanulmányok. Pal-
las-Akadémia. (Bibliotheca Transsylvanica) 
ISBN: 973-9287-95-6 fûzött: 1500 Ft 

AAnnttaall  IImmrree:: Pami. Emlékek, élmények, kalan-
dok. 2. bôv. kiad. EPS Trade. 
ISBN: 963-00-2521-3 fûzött: 1470 Ft 

AA  PPaallllaass  nnaaggyy  lleexxiikkoonnaa:: az alapmû [CD-ROM].
Arcanum – Avignonet. 
6720 Ft 

AAQQ  mmûûvveellttssééggii  iinntteelllliiggeenncciiaa  tteesszztteekk.. Könyvmí-
ves Kvk. (Bestseller sorozat) 
ISBN: 963-9262-14-5 fûzött: 448 Ft 

AArraannyyppiirraammiiss.. Science fiction antológia. Cheru-
bion. (Cherubion science fiction 14.) 

ISBN: 963-9110-82-5 kötött: 1198 Ft 
AA  rreennddsszzeerrvváállttááss  ffoorrggaattóókköönnyyvvee.. 6. köt. A Nem-

zeti Kerekasztal-tárgyalások politikai munka-
bizottságainak jegyzôkönyvei. Új Mandátum. 
ISBN: 963-9158-77-1 fûzött: 3000 Ft 

AArrnnaauudd,,  TThhiieerrrryy::  Második élet. K.u.K. K. (Orvos-
regények) 
ISBN: 963-9173-54-1 fûzött: 950 Ft 

ÁÁrrvvaaii  FFeerreenncc::  Táborszervezési ABC. Tábor-
szervezési ismeretek hittanos táborokhoz. Új
Ember. 
ISBN: 963-7688-41-2 fûzött: 390 Ft 

AA  sszzáázzaadd--  ééss  rreennddsszzeerrvváállttááss  ttáárrssaaddaallmmaa.. MTA.
(Magyarország az ezredfordulón.) 
ISBN: 963-508-169-1 fûzött: 560 Ft 

AA  sszzeerreetteett  iillllúúzziióójjaa.. Gyújtópontban a homosze-
xualitás: személyes beszámolók: mit mond a
Biblia?: okok és terápia. Ethos. 
ISBN: 963-00-2667-8 fûzött: 420 Ft 

AA  ttöörrttéénneelleemmttaannííttááss  ggyyaakkoorrllaattaa..  Tantárgy-peda-
gógiai tankönyv. Nemz. Tankvk. 
ISBN: 963-19-0182-3 fûzött: 3576 Ft 

AAvvaannttggáárrdd  sszzíínnmmûûvveekk.. Unikornis. (A magyar
dráma gyöngyszemei 12. köt.) 
ISBN: 963-427-319-X kötött: 2900 Ft 

AAzz  eezzeerreeggyyééjjsszzaakkaa  mmeessééii::  3. 271–461. éjszaka.
Atlantisz.
ISBN: 963-9165-16-6 kötött: 2900 Ft 

AAzz  iinnffoorrmmáácciióóss  ttáárrssaaddaalloomm.. MTA. (Magyaror-
szág az ezredfordulón / stratégiai kutatások a
Magyar Tudományos Akadémián) 
ISBN: 963-508-167-7 fûzött: 700 Ft 

AAzz  oollvvaassááss  kkuullttúúrrttöörrttéénneettee  aa  nnyyuuggaattii  vviilláággbbaann..
Balassi. 
ISBN: 963-506-343-1 fûzött: 3500 Ft 

BB
BBaaccssiikk  KKaattaalliinn::  Táncoló fények. Válogatott ver-

sek. Szerzô. 
ISBN: 963-640-481-X fûzött: 500 Ft 

BBaaddiinnyy  JJóóss  FFeerreenncc:: Az esztergomi – Istergami –
oroszlánok titka. 2. kiad. Ôsi Örökségünk Ala-
pítvány. 
ISBN: 963-03-9886-9 fûzött: 1260 Ft 

BBaaddiinnyy  JJóóss  FFeerreenncc:: Indiánok Nógrádban. Ôsi
Örökségünk Alapítvány 
ISBN: 963-03-8382-9 fûzött: 1333 Ft 

BBaaddiinnyy  JJóóss  FFeerreenncc:: Jézus király a pártus her-
ceg. Ôsi Örökségünk Alapítvány.
ISBN: 963-03-5418-7 kötött: 2500 Ft 

BBaaiiggeenntt,,  MMiicchhaaeell  ––  LLeeiigghh,,  RRiicchhaarrdd  ––  LLiinnccoollnn,,
HHeennrryy::  Az abbé titka. Szent grál, szent vér. 2.
jav., átd. kiad. General Press. 
ISBN: 963-9282-22-7 kötött: 1700 Ft 

BBaaiinn,,  FFrraanncciiss  WWiilllliiaamm:: Holdsarló. Hindu szerel-
mi történet a szanszkrit kézirat nyomán. Krá-
ter Mûhely Egyes. (Kráter klasszikusok 3.) 
ISBN: 963-9195-14-6 fûzött: 860 Ft 

BBaallóó  JJúúlliiaa::  Rejtély. M. Kvklub. 

ISBN: 963-547-161-0 kötött: 1290 Ft 
BBaarraannyyii  FFeerreenncc:: A honfoglalás felszámolása.

Verses széljegyzetek tizenegy évszázad ma-
gyar történelméhez. General Press. 
ISBN: 963-9076-98-8 kötött: 1300 Ft 

BBáárráánnyy  TTaammááss::  Zsibvásár. Versek prózában.
Hét Krajcár. 
ISBN: 963-8250-52-6 fûzött: 780 Ft 

BBáárrddooss  PPááll::  Mózes, az egyiptomi. 2. kiad. Türe-
lem Háza. 
ISBN: 963-85808-6-0 fûzött: 990 Ft 

BBaarrnnááss  FFeerreenncc:: Bagatell. Regény. Kalligram. 
ISBN: 80-7149-345-7 kötött: 1800 Ft 

BBaauuddeellaaiirree,,  CChhaarrlleess:: Charles Baudelaire versei.
Sziget. (Sziget verseskönyvek) 
ISBN: 963-8138-44-0 kötött: 1380 Ft 

BBeeaauummoonntt,,  ÉÉmmiilliiee  ––  SSiimmoonn,,  PPhhiilliippppee  ––  BBoouueett,,
MMaarriiee--LLaauurree:: Nézd, milyen a gyerekek élete!
Passage. 
ISBN: 963-228-197-7 kötött: 1940 Ft 

BBeennnneetttt,,  RRiicchhaarrdd  AA..:: Isten keresése. 2. jav és
bôv. kiad. Evangéliumi K.
ISBN: 963-9209-36-8 fûzött: 350 Ft 

BBeennnneetttt,,  RRiicchhaarrdd  AA..:: Tetovált és börtönviselt.
Egy nem mindennapi életfordulat. Evangéliu-
mi K. 
ISBN: 963-9209-29-5 fûzött: 450 Ft 

BBeerrtthhaa  BBuullccssuu:: Amerikai fiúk. Babits. (Korjellem-
zô magyar irodalom / 1945–1990) 
ISBN: 963-9272-14-0 kötött: 2100 Ft 

BBeerrttóókk  LLáásszzllóó::  Februári kés. Új versek,
1998–1999. Magvetô. 
ISBN: 963-14-2198-8 kötött: 1190 Ft 

""BBeesszzééllii  aa  vviilláágg,,  hhooggyy  mmii  mmaaggyyaarrookk......"".. Magyar
történeti mondák. M. Néprajzi Társ. – Európai
Folklór Közp. 
ISBN: 963-03-5867-0 fûzött: 750 Ft 

BBeesszzééllôô  ppoolliittiikkaa.. A diszkurzív politikatudomány
teoretikus környezete. Jószöveg Mûhely. (Jó-
szöveg könyvek) 
ISBN: 963-9134-35-X fûzött: 1398 Ft 

BBeetthhlleenn  FFaarrkkaass:: Erdély története. 1. A mohácsi
csatától a váradi békekötésig, 1526–1538.
I–II. könyv. Enciklopédia – Erdélyi Múz.Egy. 
ISBN: 963-8477-42-3 kötött: 1500 Ft 

BBiibblliiaa  55..00..  nnyyoollcc  bbiibblliiaaffoorrddííttááss  tteelljjeess  sszzöövveeggûû
FFoolliioo  VViieewwss  aaddaattbbáázziissaa  [[CCDD--RROOMM]].. Arcanum.
(Arcanum digitéka) 
5600 Ft 

BBiibblliiaa..  Istennek az Ószövetségben és Újszövet-
ségben adott kijelentése. Kálvin. 
ISBN: 963-300-816-6 kötött: 1100 Ft 

BBiieenn  GGyyöörrggyy  ZZoollttáánn:: Elveszett évek. Egy ma-
gyar diák raboskodása a GULÁG kelet-szibé-
riai lágereiben ; Kolima 1945–1955. 2. bôv. ki-
ad. Püski. 
ISBN: 963-9188-43-3 kötött: 1250 Ft 

BBiittóó  LLáásszzllóó:: Izsák tanítása. Argumentum. 
ISBN: 963-446-131-X kötött: 1500 Ft 

BBlléénneessii  ÉÉvvaa::  Szôcs Géza. Kalligram. (Tegnap
és ma / kortárs magyar írók)
ISBN: 80-7149-309-0 kötött: 1100 Ft 

BBllookk,,  AAlleekkssaannddrr  AAlleekkssaannddrroovviicc:: Stihotvoreniâ.
Eötvös J. Kvk. (Eötvös klasszikusok 38.) 
ISBN: 963-9024-86-4 fûzött: 1195 Ft 

BBooccssáássssuunnkk  mmeegg  ééss  kkéérrjjüünnkk  bbooccssáánnaattoott!! II. Já-
nos Pál pápa szentföldi zarándokútjának be-
szédei és nagyböjt elsô vasárnapi homíliája.
Szt. István Társulat. 
ISBN: 963-361-131-8 fûzött: 650 Ft 

BBööddôôccss  PPááll:: Észak beszél. Jegyzetek Knut
Hamsun regényeirôl. Kairosz.
ISBN: 963-9302-03-1 fûzött: 1200 Ft 

BBooggddáánn  LLáásszzllóó::  Ház a kopár hegyen. Történe-
tek. Mentor. 
ISBN: 973-8002-03-6 fûzött: 1160 Ft 

BBoorrbbáánnddii  GGyyuullaa:: Nem éltünk hiába. Az Új Látó-
határ négy évtizede. Európa. 
ISBN: 963-07-6731-7 kötött: 2700 Ft 

BBoorreecczzkkyy  ÁÁggnneess::  Magyarországi családváltoza-
tok 1910–1990. Eötvös J. Kvk. (ELTE TFK
Neveléstudományi Tanszékének közlemé-
nyei 8.) 
ISBN: 963-9024-85-6 fûzött: 485 Ft 

BBoorrggeess,,  JJoorrggee  LLuuiiss:: Jorge Luis Borges váloga-
tott mûvei. 5. A homály dicsérete. Költemé-
nyek. Európa. 
ISBN: 963-07-6725-2 kötött: 1500 Ft 

BBoorrhhii  LLáásszzllóó::  A vasfüggöny mögött. Magyaror-
szág nagyhatalmi erôtérben, 1945–1968.
Ister. (Láthatár) 
ISBN: 963-9243-10-8 fûzött: 1300 Ft 

BBoorrssaa  GGeeddeeoonn:: Michael de Hungaria élete és
mûvének nyomtatott kiadásai. Borda Antikvá-
rium. 
ISBN: 963-8006-07-2 fûzött: 6000 Ft 

BBootttt,,  EEdd  ––  LLeeoonnhhaarrdd,,  WWooooddyy::  Microsoft Office
2000. [Felhasználói kézikönyv]. 2. köt. Kiska-
pu.
ISBN: 963-86010-2-7 fûzött: 3360 Ft 

BBoozzssiikk  PPéétteerr:: Vérpuding. Tevan. 
ISBN: 963-7278-63-X fûzött: 750 Ft 

BBrraaddsshhaaww,,  SSaallllyy:: Ausztria. Cartographia. 
ISBN: 963-352-892-5 fûzött: 1150 Ft 

BBrruuddeerrmmaannnn  RReezzssôô:: A ló szabadban való idomí-
tása. Napi leczkékbe beosztva. Repr. kiad.
Lapu BT. 
ISBN: 963-85847-8-5 fûzött: 499 Ft 

BBuuddaa  AAttttiillaa:: A Nyugat Kiadó története. Borda
Antikvárium. 
ISBN: 963-8006-27-7 fûzött: 3800 Ft 

BBuuddaa  FFeerreenncc:: Árvaföld. Versek. Kairosz. 
ISBN: 963-9302-05-8 fûzött: 1180 Ft 

BBuuddaappeesstt::  atlasz = Atlas = Atlas. M. 1:20 000.
Cartographia. 
ISBN: 963-352-213-7 CM fûzött: 1600 Ft 

BBuuddaappeesstt  vváárroossrréésszzeeii.. 6. Terézváros: VI. kerü-
let. CEBA. 

Meg jelent könyvek
2000. május 19–június 1.

Kedves Olvasónk!

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

– 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 órán-
ként 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, fi-
zesse elô lapunkat, hogy naprakészen tájékozott lehessen a kul-
turális élet egy jelentôs területén, a könyvek világában.

A Könyvhetet megrendelheti
a szerkesztôség címén:

1114 Budapest, Kanizsai utca 41. levélben vagy az itt talál-
ható kitöltött, kivágott megrendelôszelvényen,

vagy faxon a 466-0703 telefonszámon.

ELÔFIZETÉSI FELHÍVÁS

MEGRENDELÉS
Megrendelem a Könyvhetet 1 évre 2880 Ft elôfizetési díjért. Kérem,
küldjenek postai csekket az elôfizetési díj befizetéséhez.

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

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

..............................................................................................................................
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ISBN: 963-9089-44-3 kötött: 2000 Ft 
BBuurrkkoollaattookk.. ÉTK – M. Építôip. Kat. Szerk. (Ter-

vezési téma sorozat) 
fûzött: 1600 Ft 

BBuurrnnss,,  BBaarrbbaarraa:: Spirituális csatorna. Önfejlesztõ
gyakorlatok felsôbb intelligenciákkal való kap-
csolatteremtés céljából. Mandala Véda. 
ISBN: 963-86018-4-1 fûzött: 1190 Ft 

BBuussccaagglliiaa,,  LLeeoo  FF..:: A szeretet. Tûnôdések az em-
beri élet legnagyobb élményérôl. Park. (Hét-
köznapi pszichológia) 
ISBN: 963-530-473-0 fûzött: 990 Ft 

CC
CCaacccciinnii,,  GGiiuulliioo  ––  SScchhuubbeerrtt,,  FFrraannzz  ––  GGoouunnoodd,,

CChhaarrlleess  FFrraannççooiiss  ––  BBrruucckknneerr,,  JJoosseeff  AAnnttoonn::
Ave Maria [CD]. Allegro
Thaler. 1500 Ft 

CCaassaannoovvaa,,  GGiiaaccoommoo:: Giacomo Casanova em-
lékiratai. 2. Atlantisz. (Veszedelmes viszo-
nyok) 
ISBN: 963-9165-41-7 kötött: 1595 Ft 

CCaattuulllluuss,,  CCaaiiuuss  VVaalleerriiuuss  ––  VVeerrggiilliiuuss  MMaarroo,,  PPuubbllii--
uuss  ––  HHoorraattiiuuss  FFllaaccccuuss,,  QQuuiinnttuuss:: Catullus, Ver-
gilius, Horatius versei. Sziget. (Sziget verses-
könyvek) 
ISBN: 963-8138-43-2 kötött: 1380 Ft 

CChhoollnnookkyy  LLáásszzllóó:: Piroska. Hat regény. Noran.
(Ködlovagok) 
ISBN: 963-9259-81-X fûzött: 2500 Ft 

CChhoorrllttoonn,,  WWiinnddssoorr::  A nulladik fokon. General
Press. (Szivárvány könyvek 2.) 
ISBN: 963-9076-89-9 kötött: 999 Ft 

CCllaarrkk,,  RRaammsseeyy::  Vádirat. William J. Clinton, az
Egyesült Államok kormánya, a NATO és má-
sok ellen emberiségellenes bûnök, valamint a
nemzetközi és a hazai jog megsértése miatt,
amivel halált, rombolást, kárt és szenvedést
okoztak, 1999. július 31.: benyújtva a Függet-
len Vizsgálóbizottságnak, mely a Jugoszlávia
lakossága ellen a NATO és az USA által elkö-
vetett bûnöket vizsgálja. Baloldali Alternatíva
Egyes. (NATO füzetek 3.) 
ISBN: 963-00-2893-X fûzött: 150 Ft 

CCoonnwwaayy,,  DDeeaannnnaa  JJ..::  Kelta mágia. Édesvíz. (Tit-
kos tanok sorozat) 
ISBN: 963-528-454-3 fûzött: 1290 Ft 

CCooookk,,  RRoobbiinn:: Mûhiba. 3. kiad. I.P.C. Kv. (I.P.C.
könyvek) 
ISBN: 963-635-181-3 fûzött: 940 Ft 

CCoouurrtthhss--MMaahhlleerr,,  HHeeddwwiigg:: Jolande esküvôje. Ba-
stei Budapest. (Hedwig Courths-Mahler regé-
nyei) 
ISBN: 963-296-370-9 fûzött: 598 Ft 

CCzzaakkóó  GGáábboorr::  Beavatás. Esszék. IGEN Katoli-
kus Kult. Egyes. 
ISBN: 963-00-3006-3 fûzött: 1300 Ft 

CCzziirrjjáákk  GGeerrggeellyy:: Havasi gyopár. Visszaemléke-
zések. Mentor. 
ISBN: 973-8002-26-5 fûzött: 1160 Ft 

CCss
CCssaabbaa  GGyyöörrggyy  GGáábboorr::  Szentiványi Márton csilla-

gászati nézetei a "Miscellanea"-ban. MCSE.
(Magyar csillagászattörténet) 
ISBN: 963-03-6610-X fûzött: 300 Ft 

CCsseeppeellyyii  MMaaggddaa:: Mobbing. Munkahelyi pszicho-
terror a grafológia tükrében. General Press.
(Különleges könyvek sorozat) 
ISBN: 963-9076-95-4 kötött: 2000 Ft 

CCssiikkáánnyy  TTaammááss:: Honvédtüzérség az 1848–49-
es szabadságharcban. Tinta Kvk., (Segéd-
könyvek a hadtörténet tanulmányozásához 2.) 
ISBN: 963-86013-6-1 fûzött: 1680 Ft 

CCssooóórrii  SSáánnddoorr:: A jövô szökevénye. Összegyûj-
tött versek. Kossuth Egy. K.,
ISBN: 963-472-436-1 kötött: 1600 Ft 

DD
DDeessccaarrtteess,,  RReennéé::  Test és lélek, morál, politika,

vallás. Válogatás a kései írásokból. Osiris.
(Sapientia humana) 
ISBN: 963-379-759-4 kötött: 2000 Ft 

DDiiddaakkttiikkaa.. Elméleti alapok a tanítás tanulásá-
hoz: [felsôoktatási tankönyv]. 3. kiad. Nemz.
Tankvk. 
ISBN: 963-19-1128-4 kötött: 2651 Ft 

DDiissnneeyy,,  WWaalltt::  A dzsungel könyve. Egmont Hun-
gary.  (Klasszikus Walt Disney mesék 3.) 
ISBN: 963-627-472-X fûzött: 1745 Ft 

DDiissnneeyy,,  WWaalltt:: Susi és Tekergô. Egmont Hunga-
ry. (Klasszikus Walt Disney mesék 4.) 
ISBN: 963-627-471-1 kötött: 1745 Ft 

DDööbböörr  AAnnddrrááss:: Elhervadt rét. Fiatal Szegedi Írók
Köre. 
ISBN: 963-00-2926-X fûzött: 560 Ft 

DDoommbbrrááddyy  LLóórráánndd::  Katonapolitika és hadsereg,
1920–1944. Ister.  (Láthatár) 
ISBN: 963-9243-16-7 fûzött: 1300 Ft 

DDoommookkooss  GGáábboorr:: Hajnali történetek. Kortárs. 
ISBN: 963-9297-01-1 fûzött: 750 Ft 

DDoommookkooss  MMááttyyááss::  Írósors. Németh Lászlóról.
Nap. 
ISBN: 963-8116-62-5 kötött: 1250 Ft 

DDoorriiss,,  DDaavviidd  TT..:: Zen-kabaré. Barangolás a flu-
xus határvidékén. Kalligram – Tört és Redu-
kált Nyelvek Int. (Kagyló könyvek) 

ISBN: 80-7149-348-1 fûzött: 650 Ft 
DDuubblliinn  ==  DDuubblliinn.. M. 1:18 000.: city = Innenstadt:

centre = blváros. M. 1:10 000. Cartographia. 
ISBN: 963-351-689-7 CM 750 Ft 

DDuuddiitthh  AAnnddrrááss:: Epistulae. Ps. 3. 1574. Akad. K.
(Bibliotheca scriptorum medii recentisque ae-
vorum 13/3.) 
ISBN: 963-446-064-X kötött: 3800 Ft 

DDuukkaayy  NNaaggyy  ÁÁddáámm  ––  KKaarrááccssoonnyy  AAttttiillaa:: Szobrok
az esônek. Alma Graf. Stúdió és K. (Palócföld
könyvek) 
fûzött: 490 Ft 

EE
EEBB  kkaallaauuzz  22000000.. A XI. Labdarúgó Európa-baj-

nokság könyve. Biográf. 
ISBN: 963-9051-42-X fûzött: 1490 Ft 

EEcckkhhaarrtt  MMeesstteerr:: Tizenöt német beszéd. Kráter
Mûhely Egyes. (Kráter klasszikusok 4.) 
ISBN: 963-9195-13-8 fûzött: 880 Ft 

ÉÉddeess  bbáánnaatt..  Spanyol szerelmes versek. General
Press. (Szép versek, szép köntösben) 
ISBN: 963-9076-86-4 kötött: 598 Ft 

EEiicchhmmaannnn,,  AAddoollff::  Tárgyalástól ítéletig. Feljegy-
zések a börtönbôl. Trifer. 
ISBN: 963-8200-01-4 fûzött: 1990 Ft 

ÉÉlleess  ÁÁrrppáádd:: Méltóságos sertések. 104 kitûnô ké-
szítmény. Magánkiad. 
ISBN: 963-640-549-2 fûzött: 560 Ft 

EEllnnöökköökk,,  kkiirráállyyookk,,  ddiikkttááttoorrookk..  Államfôk könyve.
Parázs K. 
ISBN: 963-85806-9-0 kötött: 2900 Ft 

EEmmlléékkeezzeett  ééss  kkiieennggeesszztteellôôddééss..  Az egyház és a
múlt bûnei. Szt. István Társulat. 
ISBN: 963-361-141-5 fûzött: 500 Ft 

EEnnddrrééddii  LLaajjooss:: Földrajzi ismeretek. [fôiskolai
tankönyv]. Nemz. Tankvk., (Természetismeret
II. – tanítóképzési tankönyvsorozat 1. köt.) 
ISBN: 963-19-0348-6 kötött: 3102 Ft 

EEöörrssii  IIssttvváánn:: Szövegek. Összegyûjtött versek ;
1952-2000. Palatinus. 
ISBN: 963-9259-36-5 kötött: 2960 Ft 

EEQQ  éérrzzeellmmii  iinntteelllliiggeenncciiaa  tteesszztteekk.. Könyvmíves
Kvk. (Bestseller sorozat) 
ISBN: 963-9262-15-3 fûzött: 448 Ft 

EErrddééllyyii  ZZssuuzzssaannnnaa:: Hegyet hágék, lôtôt lépék.
Archaikus népi imádságok. 3. bôv. kiad. Kalli-
gram. 
ISBN: 80-7149-314-7 kötött: 4900 Ft 

EEuurróóppaa  mmaaddáárrkkaallaauuzzaa.. M. Kvklub. 
ISBN: 963-547-093-2 fûzött: 3590 Ft 

FF
FFaalluussii  TTaammááss::  Fejedelmek. Kornétás. 

ISBN: 963-7843-88-4 fûzött: 990 Ft 
FFaarrmmeerr,,  PPhhiilliipp  JJoosséé::  Élve fogd el Tarzant! Athe-

naeum 2000. 
ISBN: 963-9261-18-1 fûzött: 990 Ft 

FFeehhéérr  BBééllaa:: Filkó. Maecenas. 
ISBN: 963-203-021-4 kötött: 1500 Ft 

FFeekkeettee  GGyyöörrggyy  ––  SSuunnyyoovvsszzkkyy  SSyyllvviiaa:: A Szent
Korona ezer arca. Kairosz 
ISBN: 963-9302-02-3 kötött: 6800 Ft 

FFeellssôôffookk.. [3.] Felsôfok. Könyvmíves Kvk. 
ISBN: 963-9262-19-6 fûzött: 850 Ft 

FFeerreenncczzeess  IIssttvváánn::  Didergés. Versek. Pont. 
ISBN: 963-8336-98-6 fûzött: 740 Ft 

FFooddoorr  SSáánnddoorr:: Ki ez a... majdnem?. Anekdoták.
Pallas-Akadémia. 
ISBN: 973-9287-93-X fûzött: 1200 Ft 

FFööllddiiáákk  AAnnddrrááss::  A kultúra kis krónikája. Mik-
száth. (Tudás – kultúra – társadalom / mûve-
lûdési könyvsorozat) 
ISBN: 963-9126-28-4 fûzött: 560 Ft 

FFoorrssyytthh,,  FFrreeddeerriicckk::  Az Odessa-ügyirat. M.
Kvklub. 
ISBN: 963-548-181-5 fûzött: 850 Ft 

FFrraannccee,,  AAnnaattoollee:: France-breviárium. Anatole
France élete, mûvei, gondolatai. AduPrint. 
ISBN: 963-85917-6-5 kötött: 1900 Ft 

FFrraannkk  JJúúlliiaa:: Éléstár. Frank Júlia konyhája: 34
szakácskönyv, hatezer recept, hatszáz színes
fotó [CD-ROM]. Arcanum. (Arcanum digitéka) 
5600 Ft 

FFrreeuudd,,  EEsstthheerr:: Gaglow. Európa. 
ISBN: 963-07-6717-1 kötött: 1650 Ft 

FFüüzzii  LLáásszzllóó:: Lakatlan sziget I–III. Napló,
1997–1999. Kalligram. 
ISBN: 80-7149-344-9 fûzött: 1900 Ft 

GG
GGaajjddooss  BBaalloogghh  AAttttiillaa::  Fegyencek az utcában.

Stúdium Kvk. 
ISBN: 973-9422-62-4 fûzött: 1000 Ft 

GGaalláánnttaaii  ZZoollttáánn:: Eddington, télkirály. Regény.
Pont. 
ISBN: 963-8336-99-4 fûzött: 980 Ft 

GGaarrddeell,,  LLoouuiiss::  Ha éjszaka kel fel a nap. Sík. 
ISBN: 963-9270-04-0 kötött: 1100 Ft 

GGaazzddaagg  EErrzzssii::  Fecskenóta. General Press. 
ISBN: 963-9076-84-8 kötött: 1000 Ft 

GGeenneevvaa  ==  GGeennff  ==  GGeennéévvee..  1:13 000–1:21 000.
Cartographia. 
ISBN: 963-352-731-7 CM 750 Ft 

GGeerraa  PPááll::  Állatkerti regény. Hungarovox. 
ISBN: 963-9242-04-4 fûzött: 690 Ft 

GGeerrggeellyy  ÁÁggnneess::  Ôrizetlenek. Regény. Balassi. 

ISBN: 963-506-317-2 fûzött: 1500 Ft 
GGoolloonn,,  AAnnnnee  ––  GGoolloonn,,  SSeerrggee:: Angélique és a

québeci vihar. M. Kvklub. 
ISBN: 963-547-118-1 kötött: 1530 Ft 

GGöönnddii  GGrrééttaa::  Ágota. Három kisregény. Uránusz. 
ISBN: 963-9086-94-0 fûzött: 1060 Ft 

GGooookkiinn,,  DDaann  ––  GGooookkiinn,,  SSaannddrraa  HHaarrddiinn::  Tanuljuk
meg a Microsoft Windows 2000 proffessional
használatát 24 óra alatt. Kiskapu. 
ISBN: 963-9301-09-4 fûzött: 2800 Ft 

GGrraannddppiieerrrree  AAttttiillaa:: Emeletes mesehajó. Eleven
versfa: elmeutazás a csillagerôhöz: a Vágtázó
Halottkémek szövegeivel. Lazi K. 
ISBN: 963-9227-25-0 kötött: 990 Ft 

GGrreeeennee,,  GGrraahhaamm:: Álomnapló. Ulpius-ház. 
ISBN: 963-86079-0-4 fûzött: 1180 Ft 

GGrreeeenn,,  TThhoommaass  HH..::  Amikor kiszárad a kút. Imád-
ság túl a kezdeteken. Korda. 
ISBN: 963-9097-85-3 fûzött: 750 Ft 

GGrreennddeell  LLaajjooss::  Thészeusz és a fekete özvegy.
Kalligram. 
ISBN: 80-7149-332-5 kötött: 1800 Ft 

GGrroossssmmaann,,  SSuussaann:: Párizs. 2. jav. kiad. Cartogra-
phia. 
ISBN: 963-352-855-0 CM fûzött: 1150 Ft 

GGrruummmmaann,,  BBoobb:: min. költ.: tanulmány. Kalligram
– Tört és Redukált Nyelvek Int. (Kagyló köny-
vek) 
ISBN: 80-7149-349-X fûzött: 600 Ft 

GGuuyy,,  JJoohhnn:: Egyiptomi élet. [Gazdagok és szegé-
nyek, fiatalok és idôsek – ismerd meg az óko-
ri egyiptomiak életét!]. Egmont Hungary. (Rég-
múlt civilizációk) 
ISBN: 963-627-405-3 fûzött: 619 Ft 

GGuuyy,,  JJoohhnn:: Görög élet. [Gazdagok és szegé-
nyek, fiatalok és idôsek – ismerd meg az óko-
ri görögök életét!]. Egmont Hungary. (Régmúlt
civilizációk) 
ISBN: 963-627-403-7 fûzött: 619 Ft 

GGuuyy,,  JJoohhnn:: Római élet. [Gazdagok és szegé-
nyek, fiatalok és idôsek – ismerd meg az óko-
ri rómaiak életét!]. Egmont Hungary. (Régmúlt
civilizációk) 
ISBN: 963-627-402-9 fûzött: 619 Ft 

GGuuyy,,  JJoohhnn:: Viking élet. [Gazdagok és szegé-
nyek, fiatalok és idôsek – ismerd meg a hódí-
tó vikingek életét!]. Egmont Hungary. (Rég-
múlt civilizációk) 
ISBN: 963-627-404-5 fûzött: 619 Ft 

GGyy
GGyyáánnii  GGáábboorr:: Emlékezés, emlékezet és a törté-

nelem elbeszélése. Napvilág. 
ISBN: 963-9082-57-0 fûzött: 980 Ft 

GGyyáárrffááss  EEnnddrree::  Márkus mester ezermester. Ge-
neral Press. 
ISBN: 963-9076-83-X kötött: 1200 Ft 

GGyyuurrkkoovviiccss  TTiibboorr::  Ballada a rendszerváltásról.
Kairosz. 
ISBN: 963-9302-07-4 fûzött: 980 Ft 

HH
HHaaaassssee,,  HHeellllaa  SS..::  Átutazóban. Pont. (Conflux) 

ISBN: 963-8336-93-5 fûzött: 920 Ft 
HHaabbee,,  HHaannss::  Magyar tánc. K.u.K. K. 

ISBN: 963-9173-45-2 kötött: 1400 Ft 
HHaalláásszz  MMaarrggiitt::  Csillagkerti szonáta. Jelenkor.

(Élô irodalom sorozat) 
ISBN: 963-676-240-6 kötött: 1400 Ft 

HHaannkkiissss  EElleemméérr::  Beszélgetések életrôl és halál-
ról. Helikon. 
ISBN: 963-208-647-3 fûzött: 1680 Ft 

HHáárrmmaann  aazz  áággyybbaann..  Görög és latin erotikus ver-
sek. Kalligram. 
ISBN: 80-7149-298-1 kötött: 3500 Ft 

HHaattáárr  GGyyôôzzôô::  Szentföld a Föld. Kortárs. (Phoe-
nix könyvek) 
ISBN: 963-9297-00-3 fûzött: 1100 Ft 

HHaauuggoovváá,,  MMiillaa::  Ôzgerinc. Kalligram. 
ISBN: 80-7149-338-4 fûzött: 600 Ft 

HHááyy  ÉÉvvaa::  A barikád mindkét oldalán. Emlékezé-
sek. Osiris. 
ISBN: 963-379-774-8 kötött: 1580 Ft 

HHaayy,,  LLoouuiissee  LL..:: Éld az életed. Lehetôségeink
korlátlanok: [a bölcsesség és tudás kapui min-
dig nyitva állnak]. Édesvíz. (New Age 3.) 
ISBN: 963-528-314-8 fûzött: 1350 Ft 

HHaazzaaii  AAttttiillaa:: Szex a nappaliban. Balassi. 
ISBN: 963-506-334-2 fûzött: 1600 Ft 

HHeeggeeddôôss  SSáánnddoorr:: Cigányábrázolás a magyar
költészetben. Konsept-H. 
ISBN: 963-8332-78-6 fûzött: 750 Ft 

HHeeggeeddôôss  SSáánnddoorr::  Cigány kronológia. Konsept-
H. 
ISBN: 963-8332-79-4 fûzött: 750 Ft 

HHeeggyyii  IIvváánn:: Európa-csúcsok 1960–2000. A lab-
daország EB negyvenéves története. Pagina-
rum. 
ISBN: 963-9133-76-0 kötött: 4600 Ft 

HHeellttaaii  JJeennôô:: Kiskirályok. Osiris. (Millenniumi
könyvtár 62.) 
ISBN: 963-379-837-X kötött: 590 Ft 

HHeennddii  PPéétteerr:: Rekviem egy jogászért. Tizenkét
írás egy elhagyott pálya emlékére. Hét Kraj-
cár.
ISBN: 963-8250-53-4 kötött: 1200 Ft 

HHeessssee,,  HHeerrmmaannnn::  Pillantás a káoszba. Tanulmá-

nyok. Cartafilus. 
ISBN: 963-9303-03-8 kötött: 1800 Ft 

HHeetteeddhhéétt  oorrsszzáágg  mmeessééii..  [Népmesék]. Dávid K. 
ISBN: 963-85643-9-3 fûzött: 1000 Ft 

HHiibbbbeerrtt,,  AAddaamm::  Veszedelmes dinoszauruszok.
[Jura kori óriások, gyilkos ragadozók]. Egmont
Hungary. (Szórakoztató zsebkönyvek 2.) 
ISBN: 963-627-412-6 fûzött: 449 Ft 

HHiittlleerr,,  AAddoollff:: Asztali beszélgetések. Monológok
a vezéri fôhadiszálláson, 1941–1944. Ármá-
dia. 
ISBN: 963-85996-4-2 fûzött: 2460 Ft 

HHoollcczzeerr  JJóózzsseeff  ––  KKoozzmmaa  LLáásszzllóó::  Minden szó egy
regény. Korda. 
ISBN: 963-9097-87-X fûzött: 790 Ft 

HHoollddwwaayy,,  AAnnnn:: A kineziológia alapjai. Édesvíz. 
ISBN: 963-528-455-1 kötött: 1290 Ft 

HHoollttii  MMáárriiaa::  Mondd el búval és örömmel. Pro
Pannonia. (Pannóni könyvek) 
ISBN: 963-9079-55-3 kötött: 1100 Ft 

HHoommmmaaggee  áá  TTaannáárr  ÚÚrr.. Nemeskürty István kö-
szöntése. Szabad Tér. 
ISBN: 963-9201-11-1 kötött: 2000 Ft 

HHoorrnnyyiikk  MMiikkllóóss:: Beszélgetés írókkal. Ister. 
ISBN: 963-9243-15-9 fûzött: 1300 Ft 
HHuummáánn  TTuuddoommáánnyyookkéérrtt  AAllaappííttvváánnyy.. (Carmen

saeculare 8.) 
ISBN: 963-002688-0 fôzött: 980 Ft 

HHuummmm,,  OOtthhmmaarr:: Alacsony energiájú épületek.
Alacsony energiafelhasználású épületek ter-
vezése és normái. Dialóg Campus. (Dialóg
Campus szakkönyvek) 
ISBN: 963-9123-77-3 kötött: 5578 Ft 

HHuunnyyaaddyy  SSáánnddoorr:: Lovagias ügy. Elbeszélések.
Osiris. (Millenniumi könyvtár 64.) 
ISBN: 963-379-839-6 kötött: 590 Ft 

HHuusszztthhyy  ÁÁddáámm::  Agytakarítás 1989–1999. IGEN
Katolikus Kult. Egyes. 
ISBN: 963-00-2889-1 fûzött: 1000 Ft 

II
IIggnnáácczz  RRóózzssaa:: Rézpénz. Regény. Püski. 

ISBN: 963-9188-43-3 kötött: 1250 Ft 
IIppoollyyii  AArrnnoolldd:: Csallóközi uti-képek. Utánny. Kal-

ligram. (Csallóközi kiskönyvtár) 
ISBN: 80-7149-016-4 kötött: 1300 Ft 

IIQQ  iinntteelllliiggeenncciiaa  tteesszztteekk..  Könyvmíves Kvk. (Best-
seller sorozat) 
ISBN: 963-9262-16-1 fûzött: 448 Ft 

JJ
JJáámmbboorr  JJuuddiitt  ––  SSppiirróó  GGyyöörrggyy:: Amíg játszol. Be-

szélgetés Spiró Györggyel, 1998/99. Scolar. 
ISBN: 963-9193-32-1 fûzött: 980 Ft 

JJaannccssáákk  CCssaabbaa:: Kényszer után kutat. Messzelá-
tó [Szerk.] 
ISBN: 963-03-9792-7 fûzött: 560 Ft 

JJaanniikkoovvsszzkkyy  ÉÉvvaa:: Ájlávjú. Móra. 
ISBN: 963-11-7549-9 kötött: 1198 Ft 

JJeelleenniittss  IIssttvváánn::  Az ének varázsa. Új Ember. (Je-
lenits István összegyôjtött írásai 2.) 
ISBN: 963-7688-38-2 kötött: 1900 Ft 

JJeennsseenn,,  JJoohhaannnneess  VV..:: A király bukása. Kráter
Mûhely Egyes. (Kráter klasszikusok 2.) 
ISBN: 963-9195-11-1 fûzött: 970 Ft 

JJóókkaaii  AAnnnnaa::  4447 ; Tartozik és követel. Szépha-
lom Kvmûhely. (Jókai Anna mûvei) 
ISBN: 963-9028-66-5 kötött: 2200 Ft 

JJóókkaaii  MMóórr:: A népdalok hôse. Osiris. (Millenniumi
könyvtár 61.) 
ISBN: 963-379-836-1 kötött: 590 Ft 

JJuuhháásszz  AAnniikkóó  ––  CCsseejjtteeii  DDeezzssôô:: Történe-
lem–kulcsra készen? Veszprémi

JJuuhháásszz  MMaaggddaa  ––  RRaaddvváánnyy  ZZssuuzzssaa::  A hencegô
kiskakas. Santos. 
ISBN: 963-9244-08-2 kötött: 360 Ft 

JJuuhháásszz  MMaaggddaa  ––  RRaaddvváánnyy  ZZssuuzzssaa::  Ihaj, csuhaj
vigalom! Santos. 
ISBN: 963-9244-09-0 kötött: 360 Ft 

JJuuhháásszz  SSáánnddoorr::  Naphomály. Filács. 
ISBN: 963-85997-4-X fûzött: 460 Ft 

JJuunngg,,  CCaarrll  GGuussttaavv:: A filozófusok fája. Édesvíz. 
ISBN: 963-528-453-5 kötött: 1300 Ft 

KK
KKaallllaa  KKáállmmáánn:: Gundel: Neues ungarisches

Kochbuch. 2. Ausgabe , Pallas Stúdió 
ISBN: 963-9207-30-6 kötött: 2370 Ft 

KKaallllaa  KKáállmmáánn:: Gundel: New Hungarian Cook-
book. 2. ed. Pallas Stúdió. 
ISBN: 963-9207-24-1 kötött: 2370 Ft 

KKaallllaa  KKáállmmáánn:: Gundel: új magyar szakácskönyv.
Pallas Stúdió. 
ISBN: 963-9022-91-8 kötött: 1980 Ft 

KKaammaarrááss  IIssttvváánn::  Ipiapi atya. Egy legenda doku-
mentumai. Kairosz. 
ISBN: 963-9302-06-6 fûzött: 1780 Ft 

KKáánnyyááddii  SSáánnddoorr:: Kányádi Sándor válogatott ver-
sei. Holnap. 
ISBN: 963-346-374-2 kötött: 790 Ft 

KKáánnyyááddii  SSáánnddoorr::  Valaki jár a fák hegyén. Kányá-
di Sándor egyberostált versei. 2. jav. kiad. M.
Kvklub. 
ISBN: 963-547-113-0 [hibás ISBN 963-547-113-
X] kötött: 1550 Ft 

KKaappiittáánnyy  ÁÁggnneess  ––  KKaappiittáánnyy  GGáábboorr::  Látható és
láthatatlan világok az ezredfordulón. Új Man-
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dátum. 
ISBN: 963-9158-79-8 fûzött: 1580 Ft 

KKaappiittáánnyy  ÁÁggnneess  ––  KKaappiittáánnyy  GGáábboorr::  Magyarság-
szimbólumok. Európai Folklór Közp. – Teleki
L. Alapítvány. (Örökség 1.) 
ISBN: 963-03-6719-X fûzött: 2000 Ft 

KKaarrddooss  LLáásszzllóó  ––  TTaassii  JJóózzsseeff  ––  PPooggáánnyy  MMáárriiaa::
"Amikor a népi kollégiumokról vallanom
kell...". Kardos Lászlóval beszélget Tasi Jó-
zsef. Püski. 
ISBN: 963-9188-71-9 kötött: 1250 Ft 

KKeeaattiinngg,,  RRiicchhaarrdd  ––  EEnncczzii  ZZoollttáánn:: Fotózásról uta-
zóknak, nyaralóknak. [Az utazó fotós kézi-
könyve]. Rainbow-Slide K. 
ISBN: 963-00-2976-6 fûzött: 1390 Ft 

KKeeddvveenncc  nnöövvéénnyyeeiinnkk..  [Néhány jó tanács a szo-
banövényeink gondozásáról, ápolásáról...].
Aquila. 
ISBN: 963-8276-63-0 kötött: 1250 Ft 

KKéékkii  BBééllaa::  Az írás története. A kezdetektôl a
nyomdabetôig. Jav., átd. kiad. Vince. 
ISBN: 963-9192-63-1 kötött: 1495 Ft 

KKeelleeccsséénnyyii  LLáásszzllóó::  66 évregény. Filum. 
ISBN: 963-8347-87-2 fûzött: 830 Ft 

KKeerrttéésszz  IImmrree::  A kudarc. 2. kiad. Magvetô. 
ISBN: 963-14-2191-0 kötött: 1890 Ft 

KKiibbééddii  VVaarrggaa  ÁÁrroonn:: Amszterdami krónika 1999.
Kalligram. 
ISBN: 80-7149-346-5 fûzött: 1100 Ft 

KKiibbééddii  VVaarrggaa  ÁÁrroonn:: Hántani, fosztani. Kalligram. 
ISBN: 80-7149-341-4 fûzött: 600 Ft 

KKíínnaaii  kkööllttéésszzeett.. Glória. (Faludy tárlata) 
ISBN: 963-9283-06-1 kötött: 3490 Ft 

KKnniieezzssaa  IIssttvváánn:: Magyarország népei a XI. szá-
zadban. Lucidus. (Kisebbségkutatás könyvek) 
ISBN: 963-85954-3-4 fûzött: 1950 Ft 

KKoolloozzssvváárrii  GGrraannddppiieerrrree  EEmmiill:: A csillagszemû.
Unikornis. (A magyar próza klasszikusai 75.
köt.) 
ISBN: 963-427-369-6 kötött: 2900 Ft 

KKoommoorróócczzyy  GGéézzaa::  Holocaust. A pernye beleég a
bôrünkbe. Osiris.  (Osiris zsebkönyvtár) 
ISBN: 963-379-846-9 kötött: 1500 Ft 

KKöönnnnyyûûsszzeerrkkeezzeettûû  ggyyoorrss--  ééss  kkéésszzhháázzaakk..  Tetô-
szerkezetek és tartozékaik. ÉTK M. Épip. Kat.
Szerk. (Tervezési téma sorozat) 
fûzött: 1250 Ft 

KKoorrttáárrss  mmaaggyyaarr  íírróókk,,  11994455  ––  11999977.. 1. köt. A – J.
Enciklopédia. 
ISBN: 963-8477-31-8 fûzött: 3500 Ft 

KKoosszzttoolláánnyyii  DDeezzssôô:: Ezüst Mária. Válogatott el-
beszélések, 1923-1936. Osiris. (Millenniumi
könyvtár 60.) 
ISBN: 963-379-835-3 kötött: 590 Ft 

KKoowwaallcczzyykk,,  AAnnddrrzzeejj  SSttaanniissllaaww:: Petljura úr? Osi-
ris. (Osiris zsebkönyvtár)
ISBN: 963-379-754-3 kötött: 1500 Ft 

KKrrúúddyy  GGyyuullaa::  Elôhang egy kispörkölthöz. Osiris.
(Millenniumi könyvtár) 
ISBN: 963-379-840-X kötött: 590 Ft 

KKuunnddeerraa,,  MMiillaann:: A regény mûvészete. Európa. 
ISBN: 963-07-6775-9 kötött: 1100 Ft 

KKúúrr  GGéézzaa:: Küzdelmeink. Három református egy-
ház története. Kalligram. (Csallóközi kiskönyv-
tár) 
ISBN: 80-7149-305-8 kötött: 1300 Ft 

LL
LLaajjttaa  EErriikkaa::  Királylány a talpán! Móra. 

ISBN: 963-11-7550-2 kötött: 1398 Ft 
LLaannggeerr,,  JJiirríí:: Kilenc kapu. A Haszidok titkai. Kal-

ligram. 
ISBN: 80-7149-342-2 kötött: 2100 Ft 

LLaannttooss  GGáábboorr:: A szimmetriák világa, a világ
szimmetriái. Dialóg Campus. (Dialóg Campus
szakkönyvek) 
ISBN: 963-9123-05-6 fûzött: 1480 Ft 

LLaappoossaa  JJóózzsseeff  ––  DDéékkáánnyy  TTiibboorr:: Pincejárás. Uta-
zás a magyar borok világában. 2. jav. kiad.
Mezôgazda. 
ISBN: 963-9239-66-6 kötött: 3600 Ft 

LLáásszzllóóffffyy  CCssaabbaa:: A vesztes; A számûzött; Sánti-
tó örökség. Stúdium Kvk. 
ISBN: 973-9422-60-8 fûzött: 1000 Ft 

LLaattoorr  LLáásszzllóó:: Kakasfej vagy filozófia? Mire való
a vers? Európa. 
ISBN: 963-07-6722-8 kötött: 1600 Ft 

LLeecc,,  SSttaanniissllaaww  JJeerrzzyy:: Fésületlen gondolatok.
Ister. 
ISBN: 963-9243-12-4 fûzött: 890 Ft 

LLeevvééllttáárr  aaddaattbbáázziiss.. Illésy Gyûjtemény [CD-
ROM]. MOL – Arcanum. 
5600 Ft 

LLiinnddsseeyy,,  JJoohhaannnnaa:: Dacolva tomboló széllel. M.
Kvklub. 
ISBN: 963-547-105-X kötött: 1290 Ft 

LLoonnddoonn  ==  LLoonnddrreess.. M. 1:12 500. Cartographia. 
ISBN: 963-352-752-X CM 750 Ft 

LLoorreennzz,,  KKoonnrraadd:: Az agresszió. Cartafilus. 
ISBN: 963-9303-01-1 kötött: 1700 Ft 

LLoovveeccrraafftt,,  HHoowwaarrdd  PPhhiilllliippss:: Az álom fala mögött.
Lazi K. 

ISBN: 963-9227-23-4 fûzött: 770 Ft 
LLôôrriinncczz  LL..  LLáásszzllóó::  A kicsik. Gesta. 
ISBN: 963-8229-52-7 fûzött: 998 Ft 
LLôôrriinncczz  ZZssoolltt:: Német – magyar, magyar – német

tematikus szótár. Librotrade. (Paginarum
nyelvkönyvek – vizsgázóknak sorozat) 

ISBN: 963-86046-7-0 fûzött: 2470 Ft 
LLuurrzz  GGeerrddaa:: A 100 legjobb leves. Mindennapi és

különleges receptek nemcsak ínyenceknek.
STB Kv. 
ISBN: 963-03-7722-5 fûzött: 298 Ft 

MM
MMaaccssoovvsszzkkyy  PPéétteerr:: Kivéve. Kalligram. 

ISBN: 80-7149-339-2 fûzött: 600 Ft 
MMaaggyyaarr  nnaaggyylleexxiikkoonn..  10. köt. Ir – Kip. M. Nagy-

lexikon K. 
ISBN: 963-9257-02-8 kötött: 7900 Ft 

MMaaggyyaarr  OOddyysssseeuueess.. Faludy élete képekben.
Glória. 
ISBN: 963-7495-92-4 kötött: 3490 Ft 

MMaaggyyaarroorrsszzáágg  kkiissrrééggiióóii:: 13/2. Pest megye: a
monori kistérség. The small-area of Monor:
die Kleinregion Monor. CEBA. 
ISBN: 963-9089-74-5 kötött: 2000 Ft 

MMaaggyyaarroorrsszzáágg  ttáárrssaaddaalloommttöörrttéénneettee.. 2.
1920–1944. 2. kiad. Nemz. Tankvk; ELTE
(Történeti szociológiai könyvtár) 
ISBN: 963-19-0985-9 fûzött: 2613 Ft 

MMaaggyyaarroorrsszzáágg  ttáárrssaaddaalloommttöörrttéénneettee  I/1. köt. A re-
formkortól az elsô világháborúig. 2. kiad. ,
(Történeti szociológiai könyvtár) 
ISBN: 963-18-7721-3 fûzött: 3376 Ft a 2. kötettel
együtt 

MMaaggyyaarroorrsszzáágg  ttáárrssaaddaalloommttöörrttéénneettee..  I/2. köt. A
reformkortól az elsô világháborúig. 2. kiad. ,
Nemz. Tankvk. – ELTE (Történeti szociológiai
könyvtár) 
ISBN: 963-18-7722-1 fûzött: 3376 Ft az 1. kötet-
tel együtt 

MMaaggyyaarr  üünnnneeppeekk.. [4.] A tûz cselekedetei. Jelen-
kor. 
ISBN: 963-676-241-4 kötött: 1500 Ft 

MMaajjoorrooss  VVaalléérriiaa::  Bohacsek Ede. Nalors. 
ISBN: 963-85114-4-3 kötött: 3600 Ft 

MMaalloonnyyaaii  DDeezzssôô:: A magyar nép mûvészete [CD-
ROM]. Arcanum. (Arcanum digitéka) 
ISBN: 963-85923-8-9 5600 Ft 

MMaannnn,,  TThhoommaass:: Egy apolitikus ember elmélke-
dései. Helikon.
ISBN: 963-208-618-X fûzött: 2800 Ft 

MMáárraaii  SSáánnddoorr:: Összegyûjtött versek. Helikon. 
ISBN: 963-208-619-8 kötött: 1680 Ft 

MMaarrcciiaannoo,,  FFrraanncceessccaa:: Szerelmem, Afrika. Ulpi-
us-ház. 
ISBN: 963-85931-8-0 fûzött: 1280 Ft 

MMaarrkkóó  BBééllaa:: Szétszedett világ. Egybegyûjtött
versek, 1967-1995. Mentor. 
ISBN: 973-8002-11-7 fûzött: 1760 Ft 

MMáárrkkuuss  BBééllaa:: Nem dolgunk feledni. (Röp)dolgo-
zatok az újabb magyar irodalomról. Kráter Mû-
hely Egyes. (Teleszkóp 17.) 
ISBN: 963-9195-26-X fûzött: 900 Ft 

MMáárrkkuuss  PPéétteerr::  Globális antikapitalizmus, huma-
nista baloldal, közvetlen demokrácia. Balolda-
li Alternatíva Egyes. 
ISBN: 963-00-2892-1 fûzött: 337 Ft 

MMaarróóttii  EEggoonn:: A delphoi Pythia sportversenyeinek
gyôztesei. Argumentum. (Apollo könyvtár 21.) 
ISBN: 963-446-132-8 fûzött: 1200 Ft 

MMaarrxx  JJóózzsseeff:: Jancsó Miklós két és több élete.
Életrajzi esszé. Vince. 
ISBN: 963-9192-79-1 kötött: 2495 Ft 

MMaatteemmaattiikkaa  mmûûsszzaakkii  ffôôiisskkoolláákk  sszzáámmáárraa..  [1.] Rei-
mann József – Tóth Julianna: Valószínûség-
számítás és matematikai statisztika. 9. kiad.
Nemz. Tankvk. 
ISBN: 963-19-1034-2 fûzött: 1301 Ft 

MMaayyeerr  OOsszzkkáárr:: Fradi-körkép. Remények és csa-
lódások, interjúk, vélemények, félelmek. [Ka-
pu]. (Kapu füzetek 8.) 
ISBN: 963-7706-25-9 fûzött: 990 Ft 

MMaayy,,  KKaarrll:: A Rio de la Plata mentén. Unikornis.
(Karl May összes mûvei 12. köt.) 
ISBN: 963-427-397-1 kötött: 1600 Ft 

MMccCClleellllaanndd,,  DDeekkee  ––  BBuussccaagglliiaa,,  AAmmyy  TThhoommaass::
Adobe indesing. Kossuth. (Dummies könyvek) 
ISBN: 963-09-4155-4 fûzött: 2980 Ft 

MMeeggmmûûvveelltt  kkôôbbaallttáákk..  Így felvételiztek ôk!: diák-
bakik, aranyköpések. Novella.
ISBN: 963-7953-41-8 fûzött: 598 Ft 

MMééhheess  KKáárroollyy::  Otthonos temetô. Alexandra. 
ISBN: 963-367-713-0 kötött: 1980 Ft 

MMéésszzáárrooss  MMáárrttaa:: Kisvilma. Film és élet. M.
Kvklub. 
ISBN: 963-547-151-3 kötött: 1650 Ft 

MMeezzeeii  OOttttóónnéé:: Biodinamikus kertgazdálkodás.
Mezôgazda. (Biogazda kiskönyvtár) 
ISBN: 963-9239-39-9 kötött: 1300 Ft 

MMeezzôôggaazzddaassáággii  ggééppttaann..  3. jav. kiad. Mezôgaz-
da. 
ISBN: 963-9239-54-2 kötött: 4500 Ft 

MMiicchhaaeell,,  JJuuddiitthh:: Elrabolt élet. JLX. 
ISBN: 963-305-123-1 kötött: 1690 Ft 

MMiiccrroossoofftt  AAcccceessss  22000000.. [Microsoft Office alkal-
mazás]. Park. (Percek alatt / vizuális kézi-
könyv: gyorsan, érthetôen, lényegre törôen) 
ISBN: 963-530-506-0 fûzött: 4900 Ft 

MMiiccrroossoofftt  EExxcceell  22000000..  [Microsoft Office alkalma-
zás]. Park. (Percek alatt / vizuális kézikönyv:
gyorsan, érthetôen, lényegre törôen) 
ISBN: 963-530-492-7 fûzött: 4900 Ft 

MMiikksszzáátthh  KKáállmmáánn::  A lohinai fô és más elbeszélé-
sek. Osiris.  (Millenniumi könyvtár 59.) 

ISBN: 963-379-834-5 kötött: 590 Ft 
MMiikksszzáátthh  KKáállmmáánn:: Mikszáth Kálmán összes mû-

vei. Teljes szövegô CD-ROM adatbázis. Arca-
num. (Arcanum digitéka) 
ISBN: 963-85923-5-4 5600 Ft 

MMiillnnee,,  AAllaann  AAlleexxaannddeerr:: Micimackó. 18. kiad. Mó-
ra. 
ISBN: 963-11-7546-4 fûzött: 998 Ft 

MMoollnnáárr  FFeerreenncc:: Egy gazdátlan csónak története
; A gôzoszlop. Kisregények. Osiris. (Millenniu-
mi könyvtár 63.) 
ISBN: 963-379-838-8 kötött: 590 Ft 

MMoollnnáárr  TTaammááss::  Pogány kísértés. Kairosz. 
ISBN: 963-9302-12-0 fûzött: 1750 Ft 

MMóórraa  FFeerreenncc::  Ének a búzamezôkrôl. 1. Osiris.
(Millenniumi könyvtár 66.) 
ISBN: 963-379-842-6 kötött: 1180 Ft (1-2.köt.) 

MMóórraa  FFeerreenncc::  Ének a búzamezôkrôl. 2. Osiris.
(Millenniumi könyvtár 67.) 
ISBN: 963-379-843-4 kötött: 

MMoorreettttii,,  MMaarrccoo:: Ausztrália. Gabo. (A világ leg-
szebb helyei) 

ISBN: 963-8009-36-5 kötött: 4690 Ft 
MMoorrggeennsstteerrnn,,  CChhrriissttiiaann:: Christian Morgenstern

összes bitódalai: alle Galgenlieder. Lazi K. 
ISBN: 963-9227-24-8 kötött: 1200 Ft 

MMuuttaattóókk  aa  HHaattáállyyooss  jjooggsszzaabbáállyyookk  ggyyûûjjtteemméénnyyee
ccíímmûû  kkiiaaddvváánnyyhhoozz.. 2000. január 1-i állapot.
KJK-KERSZÖV. 
fûzetlen: 23345 Ft 

NN
NNááddaass  AAlleexxaannddrraa:: Árnyalatnyitány. [Versek

1992-2000]. Kráter Mûhely Egyes. 
ISBN: 963-9195-15-4 fûzött: 540 Ft 

NNááddaass  PPéétteerr::  Évkönyv. 2. kiad. Jelenkor. 
ISBN: 963-676-220-1 fûzött: 1700 Ft 

NNááddaass  PPéétteerr::  Évkönyv. 2. kiad. Jelenkor. 
ISBN: 963-676-220-1 kötött: 2500 Ft 

NNaaggyy  BBaannddóó  AAnnddrrááss:: Családi szókincstár. Ver-
ses gyermeklexikon. Alexandra. 
ISBN: 963-367-704-1 kötött: 1990 Ft 

NNaaggyy--BBrriittaannnniiaa,,  ÍÍrroorrsszzáágg = Great Britain, Ireland
= Grossbritannien, Irland = Grande-Bretagne,
Irlande. M. 1:1 000 000. Cartographia. 
ISBN: 963-352-411-3 CM 850 Ft 

NNaaggyy  IIvváánn:: Magyarország családai: czímerekkel
és nemzékrendi táblákkal [CD-ROM]. Arca-
num. (Arcanum digitéka) 
ISBN: 963-85923-9-7 5600 Ft 

NNaaggyy  KKáárroollyy:: Kvantummechanika. 4. kiad.
Nemz. Tankvk. 
ISBN: 963-19-1127-6 fûzött: 2081 Ft 

NNaaggyy  kkééppeess  vviilláággttöörrttéénneett  [[CCDD--RROOMM]].. Budapest,
Arcanum, [2000]. (Arcanum digitéka) 
ISBN: 963-85923-0-3 5600 Ft 

NNeeiiddeennbbaacchh  ÁÁkkooss:: Tátrai legendárium. Korné-
tás. 
ISBN: 963-7843-83-3 kötött: 2000 Ft 

NNeemmeerree  IIssttvváánn:: Öt világrész mítoszai. Anno. 
ISBN: 963-375-038-5 fûzött: 600 Ft 

NNéémmeetthh  GGáábboorr  ––  SSzziillaassii  LLáásszzllóó::  Kész regény. Fi-
lum. 
ISBN: 963-8347-84-8 kötött: 1450 Ft 

NNéémmeetthh  LLáásszzllóó  éélleettee  lleevveelleekkbbeenn.. 1. 1949–1961.
Osiris. (Osiris klasszikusok) 
ISBN: 963-379-749-7 kötött: 9900 Ft (1 – 3. köt.)

NNéémmeetthh  LLáásszzllóó  éélleettee  lleevveelleekkbbeenn.. 2. 1962–1966.
Osiris. (Osiris klasszikusok) 
ISBN: 963-379-750-0 kötött: 

NNéémmeetthh  LLáásszzllóó  éélleettee  lleevveelleekkbbeenn.. 3. 1967–1975.
Osiris. (Osiris klasszikusok) 
ISBN: 963-379-812-4 kötött: 

NNéémmeett  nnyyeellvvttaann.. [1.] Alapfok. Könyvmíves Kvk. 
ISBN: 963-9262-17-X fûzött: 698 Ft 

NNéémmeett  nnyyeellvvttaann.. [2.] Középfok. Könyvmíves
Kvk. 
ISBN: 963-9262-18-8 fûzött: 750 Ft 

NNeemmzzeett  ééss  eeggéésszzsséégg.. Jegyzôkönyv. Antológia
2000. (Hazai mûhely 4.) 
ISBN: 963-7908-89-7 fûzött: 1250 Ft 

NNeeuuhhaauuss,,  VVoollkkeerr:: Grass: író a felejtés ellen.
Napvilág. 
ISBN: 963-9082-65-1 fûzött: 1150 Ft 

NNóóggrrááddii  GGáábboorr:: PetePite. Press-Kontakt. 
ISBN: 963-85571-7-6 kötött: 980 Ft 

NNoorrttoonn,,  PPeetteerr:: A hálózati biztonság alapjairól.
Kiskapu. 
ISBN: 963-9301-21-3 fûzött: 2660 Ft 

NNootthhoommbb,,  AAmméélliiee:: Hódolattal esengve. Sík. 
ISBN: 963-9270-05-9 kötött: 1100 Ft 

NNöövvéénnyyvvééddeelleemm.. 2. kiad. Mezôgazda. 
ISBN: 963-9239-67-4 kötött: 4550 Ft 

NNyy
NNyyeellvvii  ffeejjlleesszzttôô,,  oollvvaassáásstt  jjaavvííttóó  pprrooggrraamm  kkiissiisskkoo--

lláássookknnaakk.. 1. köt. Gaál Katalin B.: Hasonló? kü-
lönbözô!: ez egy másik betû...Tinta. 
ISBN: 963-86013-4-5 fûzött: 950 Ft 

NNyyeellvvii  ffeejjlleesszzttôô,,  oollvvaassáásstt  jjaavvííttóó  pprrooggrraamm  kkiissiisskkoo--
lláássookknnaakk. 2. köt. Gaál Katalin B.: Hasonló? kü-
lönbözô!: ez is egy másik betû.... Tinta. 
ISBN: 963-86013-4-5 fûzött: 950 Ft 

NNyyuuggaatt,,  11990088––11994411.. Egy irodalmi legenda – di-
gitálisan [CD-ROM]. Arcanum. (Arcanum digi-
téka) 
ISBN: 963-86029-2-9 9900 Ft 

OO
OOlliivveerr,,  CCllaarree:: Tengeri rémek. [A tengerfenék fé-

lelmetes élôlényei]. Egmont Hungary (Szóra-
koztató zsebkönyvek 1.) 
ISBN: 963-627-410-X fûzött: 449 Ft 

OOrrbbáánn  JJáánnooss  DDéénneess:: Párbaj a Grand Hotelben.
Versek , 1993–1999. Erdélyi Híradó,
ISBN: 973-8045-01-0 fûzött: 850 Ft 

OOrrmmooss  MMáárriiaa:: Mussolini. 1. köt. 2. kieg, kiad.
PolgART. 
ISBN: 963-86014-0-X fûzött: 2990 Ft (1-2. köt.) 

OOrrmmooss  MMáárriiaa:: Mussolini. 2. köt. 2. kieg, kiad.
PolgART. 
ISBN: 963-86014-1-8 fûzött: 

OOsszzlláánnsszzkkyy  ZZssoolltt:: Bölcsôdal. [Skander Graun
születésének rejtélye]: fantasy regény. Cheru-
bion. (Osiris könyvek 69.) 
ISBN: 963-9110-81-7 fûzött: 798 Ft 

ÖÖ
ÖÖrröökk  eemmlléékküüll.. Útravaló ballagóknak. Bíbor K. 

ISBN: 963-9103-31-4 kötött: 690 Ft 

PP
PPaaggee,,  JJaassoonn:: Várak és börtönök. [Élet a várak-

ban, halál a börtönökben]. Egmont Hungary.
(Szórakoztató zsebkönyvek 3.) 
ISBN: 963-627-413-4 fûzött: 449 Ft 

PPaajjoorr  AAnnddrrááss:: Axiológia 2000. Értékfilozófia és
értékteológia az ezredfordulón. Korda. 
ISBN: 963-9097-90-X fûzött: 850 Ft 

PPáállffffyy  MMáárriiaa:: Péter, a kôszikla. Simon L.-né. 
ISBN: 963-640-570-0 fûzött: 600 Ft 

PPáállmmaayy  JJóózzsseeff:: Székely nemesi családok. 1.
köt. Háromszék vármegye nemes családjai:
Abod – István. Hasonmás kiad. Charta. 
ISBN: 973-99613-0-4 kötött: 5500 Ft 

PPaapphháázzii  TTiivvaaddaarr:: Csipkelôdések. 77 epigram-
ma. Bíró. 
ISBN: 963-8363-93-2 fûzött: 300 Ft 

PPaarrttii  NNaaggyy  LLaajjooss::  Hôsöm tere. A Tisztabúza éj-
szakája. Magvetô.
ISBN: 963-14-2208-9 kötött: 1690 Ft 

PPaattaakkii  FFeerreenncc::  Rendszerváltók és bûnbakok.
Társadalom-lélektani metszetek. Osiris. (Osi-
ris zsebkönyvtár) 
ISBN: 963-379-713-6 kötött: 1500 Ft 

PPaavvlliikk  OOsszzkkáárrnnéé  ––  SSzziilláággyyii  IImmrréénnéé:: Szaktanács-
adók kézikönyve. Tanácsadás - fejlesztés.
FPI. 
ISBN: 963-501-177-6 kötött: 1870 Ft 

Az Elsô Budai
Árverezôházban

Bp. II. Kapás u. 5–9. Moszkva
tértôl 5 percre 
megnyílt

a

Notting Hill
Antikvárium
szolgáltatások:

– elôjegyeztethetô címek
– könyvárverés – minden
hónap elsô szerdáján, 17

órakor
– bizományosi értékesítés

– értékesítés árverésen

speciális gyûjtôkör:

– a film világának kiadványai
– könyvek, fotók, poszterek

– egyetemi jegyzetek átvétele,
értékesítése – bármely szakról
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10–18 óráig



PPáázzmmáánnyy  PPéétteerr:: Válogatott prédikációk. Balassi.
(Millenniumi könyvtár 76.) 
ISBN: 963-506-346-6 kötött: 590 Ft 

PPeennnnaa  HHiissttoorriiaaee.. Esszék. Mentor. 
ISBN: 973-8002-13-3 fûzött: 1020 Ft 

PPeettôôcczz  AAnnddrrááss::  Medúza. Noran. 
ISBN: 963-9048-83-6 kötött: 1200 Ft 

PPllaaccee,,  FFrraannççooiiss:: Hajósok könyve. Elektra. (Ifjú
felfedezôk) 
ISBN: 963-9205-43-5 kötött: 960 Ft 

PPllaanncchhee,,  BBeerrnnaarrdd::  Hódítók könyve. Elektra. (Ifjú
felfedezôk) 
ISBN: 963-9205-42-7 kötött: 960 Ft 

PPoollggáárr  EErrnnôô:: A Szent István parki fák. Novellák.
Novella. 
ISBN: 963-7953-39-6 fûzött: 980 Ft 

PPoolliittiikkaaiillaagg  kkoorrrreekktt.. Balliberális eszmefutatások
határok nélkül. Kairosz. 
ISBN: 963-9302-09-0 fûzött: 1600 Ft 

PPoollnneerr  ZZoollttáánn:: Isten zsámolyánál. Népi vallásos
költészet. Bába. (Tisza hangja 50.) 
ISBN: 963-9144-66-5 fûzött: 1450 Ft 

PPoommooggááttss  BBééllaa:: Az írás értelme. Tanulmányok
és elemzések. Kortárs. 
ISBN: 963-8464-91-7 fûzött: 1260 Ft 

PPoonnggrráácczz  GGyyöörrggyy:: Szikrázó cipôk. Az ötszörös
gólkirály Tichy. átd. bôv. kiad. Harang K. 
ISBN: 963-8298-03-0 fûzött: 1480 Ft 

PPooóóss  ZZoollttáánn::  Felkészülés kedvenc mondatomra.
Balassi. 
ISBN: 963-506-335-0 fûzött: 1500 Ft 

PPóóttllaappookk  aa  HHaattáállyyooss  jjooggsszzaabbáállyyookk  ggyyûûjjtteemméénnyyee
ccíímmûû  kkiiaaddvváánnyyhhoozz,,  110066.... 2000. február 29-i ál-
lapot. KJK-KERSZÖV. 
ISBN: 963-222-322-5 fûzetlen: 32782 Ft 

PPuusskkááss  IIllddiikkóó:: Lélek a körforgásban. A hinduiz-
mus születése. Balassi. 
ISBN: 963-506-328-8 kötött: 1800 Ft 

PPuutt''iinn,,  VVllaaddiimmiirr  VVllaaddiimmiirroovviicc::  Szemtôl szemben
Putyinnal. Ferenczy - Pannonica. 
ISBN: 963-9252-12-3 kötött: 1690 Ft 

RR
RRáábbaa  GGyyöörrggyy::  Remények és csalódások. Elbe-

szélések. Orpheusz Kv. 
ISBN: 963-9101-65-6 fûzött: 1200 Ft 

RRaadd,,  GGeerrhhaarrdd  vvoonn:: Az Ószövetség teológiája. 1.
köt. Izrael történeti hagyományainak teológiá-
ja. Osiris. (Osiris tankönyvek) 
ISBN: 963-379-668-7 kötött: 2480 Ft 

RRaaddiiááttoorrookk  ééss  eeggyyéébb  hhôôlleeaaddóókk.. ÉTK M. Épip.
Kat. Szerk. (Tervezési téma sorozat) 
fûzött: 1600 Ft 

RRaaddnnaaii  GGáábboorrnnéé:: Lady Betty. Radnai K. 
ISBN: 963-00-2944-8 fûzött: 698 Ft 

RRaaddzziinnsskkiijj,,  EEddvvaarrdd::  Az eleven Raszputyin. Euró-
pa. 
ISBN: 963-07-6728-7 kötött: 2500 Ft 

RRáákkooss  PPéétteerr:: Nemzeti jelleg. A mienk és a má-
soké: öncsalások és elôítéletek mint történe-
lemformáló tényezôk. Kalligram. 
ISBN: 80-7149-347-3 fûzött: 1100 Ft 

RRiimmbbaauudd,,  AArrtthhuurr:: Arthur Rimbaud versei. Sziget.
(Sziget verseskönyvek) 
ISBN: 963-8138-42-4 kötött: 1380 Ft 

RRoommllááss  ééss  rreemméénnyysséégg.. Magyar évszázadok.
Kortárs – Magyarok Világszövetsége. 
ISBN: 963-9297-02-X fûzött: 2000 Ft 

RRootthh,,  PPhhiilliipp:: Kommunistához mentem feleségül.
Európa. 
ISBN: 963-07-6717-1 kötött: 1900 Ft 

RRuusssseellll,,  SStteepphheenn  ––  KKoollbb,,  JJüürrggeenn::  A szexuális
masszázs és a Tao. M. Kvklub – Officina No-
va. 
ISBN: 963-548-681-2 kötött: 2200 Ft 

SS
SSaaiinntt--JJoohhnn  PPeerrssee:: Dicséretek ; Királyok dicsôsé-

ge ; Anabázis. Noran 
ISBN: 963-9048-71-2 fûzött: 996 Ft 

SSaassvváárrii  RRuuddoollff:: Klasszikus magánnyomozástan.
Alfa Communication. 
ISBN: 963-00-3189-2 fûzött: 1590 Ft 

SSaavviinniioo,,  AAllbbeerrttoo:: Il signor Münster ; Primo amo-
re di Bombasto. Noran. (Leonardo könyvek) 
ISBN: 963-9048-73-9 fûzött: 1200 Ft 

SScchhääffffeerr  EErrzzsséébbeett::  Pipacsvirágom. Történetek
útközben. Cartafilus. 
ISBN: 963-9303-04-6 kötött: 1200 Ft 

SScchhaannddaa  BBaalláázzss:: Magyar állami egyházjog. Szt.
István Társulat. (Bibliotheca Instituti Postgra-
dualis Iuris Canonici Universitatis Catholicae
de Petro Pázmány nominatae 4.) 
ISBN: 963-361-134-2 fûzött: 1600 Ft 

SScchhaarrnniittzzkkyy  VViikkttoorr:: Vektorgeometria és lineáris
algebra. 7. kiad. 
ISBN: 963-19-1035-0 fûzött: 1142 Ft 

SScchhrrootttt,,  EErrnnsstt:: Ájurvéda minden napra. M.
Kvklub. 
ISBN: 963-548-998-6 fûzött: 2190 Ft 

SScchhwweennggeelleerr,,  BBrruunnoo::  Ha fáj a szív.... Ethos. 
ISBN: 963-00-2666-X fûzött: 950 Ft 

SSeebbôôkk  ÉÉvvaa:: Félsötét. Kairosz. 
ISBN: 963-9302-08-2 fûzött: 1200 Ft 

SSeekkuulleerr,,  RRoobbeerrtt  ––  BBllaakkee,,  RRaannddoollpphh:: Észlelés.
Osiris. (Osiris tankönyvek) 
ISBN: 963-379-634-7 kötött: 3500 Ft 

SSeemmlliinngg,,  MMaarriioonn:: Játékos figurák egyszerû

anyagokból. [Szabásmintákkal]. Cser K. (Szí-
nes ötletek 2000/4.) 
ISBN: 963-9003-85-9 fûzött: 547 Ft 

SShhaakkeessppeeaarree,,  WWiilllliiaamm:: William Shakespeare
összes mûvei [CD-ROM]. Arcanum. (Arcanum
digitéka) 
5600 Ft 

SShheemm,,  SSaammuueell::  Doktorgyár. Az isten háza. M.
Kvklub. 
ISBN: 963-547-154-8 fûzött: 1650 Ft 

SSííkkllaakkyy  IIssttvváánn:: A fennmaradás társadalmi prog-
ramja. A pénzuralmi rendszer alternatívája.
Éliás K. 
ISBN: 963-86072-0-3 fûzött: 1200 Ft 

SSiikkllóóssii  PPááll:: A sátán hatalmában. Kornétás. 
ISBN: 963-7843-82-5 fûzött: 890 Ft 

SSiimmoonn  LLáásszzllóó,,  LL..:: met AMorf ózis. Válogatás az
1993 és 1999 között készült lettrista és konk-
rét mûvekbôl. Orpheusz. 
ISBN: 963-9101-67-2 fûzött: 690 Ft 

SSkkiieerraa,,  EEhhrreennhhaarrdd:: Egy antropológiai pedagógia
alapvonásai. Eötvös J. Kvk. (ELTE TFK Neve-
léstudományi Tanszékének közleményei 7.) 
ISBN: 963-462-948-2 fûzött: 411 Ft 

SSmmiitthh,,  PPeetteerr  CC..::  Stukák. Hajja. (20. századi had-
történet) 
ISBN: 963-9037-91-5 kötött: 2800 Ft 

SSppiicckk,,  MMiikkee:: Ászok. A világ legjobb vadászrepü-
lôi, 1914–2000. Hajja. (20. századi hadtörté-
net) 
ISBN: 963-9037-90-7 kötött: 1995 Ft 

SSppiirróó  GGyyöörrggyy::  Álmodtam neked. [Régi és új no-
vellák]. Scolar. 
ISBN: 963-9193-33-X fûzött: 1176 Ft 

SStteeeell,,  DDaanniieellllee:: Kaleidoszkóp. 2. kiad. Maece-
nas. 
ISBN: 963-9025-15-1 fûzött: 625 Ft 

SSttéépphhaanniiee:: Savanyú uborka csokoládéval. Cice-
ró. (Tök jó könyvek) 
ISBN: 963-539-290-7 fûzött: 1290 Ft 

SSttiieerr  GGáábboorr::  A Putyin-rejtély. Egy választás ana-
tómiája. Korona. 
ISBN: 963-9191-63-9 fûzött: 990 Ft 

SSzz
SSzzaabbóó  ÁÁrrppáádd::  Aranygyapjú. 3. átd. kiad. L'Har-

mattan. 
ISBN: 963-00-2724-0 fûzött: 1950 Ft 

SSzzaabbóó  LLôôrriinncc:: Tücsökzene. Rajzok egy élet tája-
iról, 1945–1957. 1 . Osiris. (Millenniumi könyv-
tár 57.) 
ISBN: 963-379-832-9 kötött: 1180 Ft (1-2.köt.) 

SSzzaabbóó  LLôôrriinncc::  Tücsökzene. Rajzok egy élet tája-
iról, 1945–1957. 2. Osiris. (Millenniumi könyv-
tár 58.) 
ISBN: 963-379-833-7 kötött: 

SSzzaabbóó  LLôôrriinncc  ––  VVéékkeessnnéé  KKoorrzzááttii  EErrzzsséébbeett:: Hu-
szonöt év. Szabó Lôrinc és Vékesné Korzáti
Erzsébet levelezése. Magvetô. 
ISBN: 963-14-2199-6 kötött: 2990 Ft 

SSzzaabbóó  MMaaggddaa:: A Danaida. Európa. 
ISBN: 963-07-6734-1 kötött: 1300 Ft 

SSzzaabbóó  MMaaggddaa:: Sziget-kék. Holnap. 
ISBN: 963-346-379-3 kötött: 990 Ft 

SSzzaallaayy  LLáásszzllóó:: Válogatott történeti tanulmányok.
Osiris. (Millenniumi magyar történelem.) 
ISBN: 963-379-684-9 kötött: 1980 Ft 

SSzzáálliinnggeerr  BBaalláázzss:: Kievezni a vajból. Erdélyi Hír-
adó. (Elôretolt Helyôrség könyvek) 
ISBN: 973-8045-16-9 fûzött: 650 Ft 

SSzzáámmvvéébbeerr  NNoorrbbeerrtt:: Nehézpáncélosok. A német
503. nehézpáncélos-osztály magyarországi
harcai. Paktum – Hadtört. Lvt. (Hadtörténelmi
levéltári kiadványok) 
ISBN: 963-00-2526-4 fûzött: 1290 Ft 

SSzzáánnttóó  EErriikkaa::  Ember – díszletek nélkül. Saxum.
(Az élet dolgai) 
ISBN: 963-9084-79-4 fûzött: 880 Ft 

SSzzáásszz  GGáábboorr::  Matematika 2. Többváltozós és
vektorfüggvények, lineáris algebra, sorok,
komplex függvények, algebrai egyenletek. 6.
kiad. Nemz. Tankvk. 
ISBN: 963-19-0871-2 kötött: 2856 Ft 

SSzzééccssii  MMaaggddaa::  Csak vitt a szél. Szerelmes me-
seregény. Magister '93.
ISBN: 963-8357-18-5 fûzött: 990 Ft 

SSzzeenncczzii  MMoollnnáárr  AAllbbeerrtt:: "Te benned bíztunk...".
Ister. (Ister magyar klasszikusok) 
ISBN: 963-9243-11-6 fûzött: 1110 Ft 

SSzzeenncczzii  TTóótthh  KKáárroollyy:: Mung tanár úr eltônése.
General Press. 
ISBN: 963-9076-99-6 kötött: 1300 Ft 

SSzzeenntt  BBiibblliiaa  aazzaazz  IIsstteennnneekk  ÓÓ  ééss  ÚÚjj  tteessttaammeennttoo--
mmáábbaann  ffooggllaallttaattootttt  eeggéésszz  SSzzeenntt  ÍÍrrááss.. M. Biblia-
társ. 
ISBN: 963-300-810-7 kötött: 1600 Ft 

SSzzeenntt  IIssttvváánn  iinntteellmmeeii  SSzzeenntt  IImmrree  hheerrcceegghheezz..
Szent István királynak az erkölcsök tanításá-
ról való könyve Szent Imre herceghez: a bécsi
császári palota Könyvesházának XV. század-
beli kézzel írott törvénykönyvébôl. [Repr. ki-
ad.] [s.n.] 
fûzött: 740 Ft 

SSzzeennttkkuutthhyy  MMiikkllóóss:: Bezárult Európa. Regény
1949. Magvetô.
ISBN: 963-14-2196-1 kötött: 1690 Ft 

SSzzéépp  EErrnnôô:: Emberszag. Osiris. (Millenniumi
könyvtár) 

ISBN: 963-379-844-2 kötött: 590 Ft 
SSzzeeppeessii  AAttttiillaa:: Kilenc bagoly. Ister. 

ISBN: 963-9243-17-5 fûzött: 750 Ft 
SSzzeerrbb  AAnnttaall::  A Pendragon legenda. 1. 11. kiad.,

Magvetô. (Millenniumi könyvtár) 
ISBN: 963-142-205-4 kötött: 1180 (1 – 2. köt.)

SSzzeerrbb  AAnnttaall:: A Pendragon legenda. 2. 11. kiad.,
Magvetô. (Millenniumi könyvtár) 
ISBN: 963-142-206-2 kötött: 1180 Ft (1 – 2. köt.) 

SSzziilláággyyii  ÁÁkkooss:: Borisz Sztár és a sztárevicsek.
Raszputyintól Putyinig. Helikon. 
ISBN: 963-208-644-9 fûzött: 1950 Ft 

SSzziittáárr  KKaattaalliinn:: A prózanyelv Kosztolányinál. EL-
TE BTK. (Asteriskos / Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetem bölcsészdoktori értekezések =
Universitas Scientiarum Budapestinensis de
Rolando Eötvös nominata dissertationes phi-
losophiae doctoris 1.) 
ISBN: 963-463-340-4 fûzött: 1800 Ft 

TT
TTaakkááccss  AAnnddrrááss:: Csallóközi néptáncok. Kalli-

gram. (Csallóközi kiskönyvtár) 
ISBN: 80-7149-297-3 kötött: 1900 Ft 

TTaakkááccss  GGyyuullaa:: A Jelenések könyve. Egzegézis:
jegyzet. Paulus Hungarus – Kairosz. 
ISBN: 963-9302-04-X fûzött: 2800 Ft 

TTaammáássii  ÁÁrroonn:: Magyari rózsafa. Kairosz. 
ISBN: 963-9302-10-4 kötött: 1800 Ft 

TTaammáássii  ÁÁrroonn:: Szûzmáriás királyfi ; Zöld ág. Re-
gények. Püski. 
ISBN: 963-9188-78-6 kötött: 1250 Ft 

TTaannddoorrii  DDeezzssôô:: Egy talált tárgy megtisztítása.
Fekete Sas. 
ISBN: 963-8254-80-7 fûzött: 1500 Ft 

TTaarrbbaayy  EEddee:: Pannonia Christiana. Válogatott
versek, 1990-1999. Fekete Sas. 
ISBN: 963-8254-75-0 fûzött: 900 Ft 

TTaarrccssaaii  SSzzaabbóó  TTiibboorr:: Pamuhihôke és sámse-
mék. Meseregény. Ciceró. 
ISBN: 963-539-295-8 kötött: 1590 Ft 

TTaarr  SSáánnddoorr:: Nóra jön. Válogatott és új novellák.
Magvetû. 
ISBN: 963-14-2195-3 kötött: 1890 Ft 

TTáárrssaassáággii  ttöörrvvéénnyy,,  ccééggttöörrvvéénnyy.. Jogszabály, jog-
elemzés. 2. átd. és bôv. kiad. HVG-ORAC. 
ISBN: 963-9203-50-5 fûzött: 5824 Ft 

TTeemmeessii  FFeerreenncc::  Királyáldozat. M. Kvklub. 
ISBN: 963-547-167-X kötött: 1660 Ft 

TTeerrssáánnsszzkkyy  JJ..  JJeennôô:: III. Bandika a vészben.
K.u.K. K. (Unikum könyvek) 
ISBN: 963-9173-53-3 kötött: 1300 Ft 

TTeerrttiiuumm  nnoonn  ddaattuurr.. Válogatott logikai-metodoló-
giai tanulmányok, 1984-1990. Osiris. (Osiris
könyvtár.) 
ISBN: 963-379-637-7 fûzött: 1680 Ft 

TTiimmáárr  GGyyöörrggyy:: Nevetô lexikon és agyrémszótár.
Fekete Sas. 
ISBN: 963-8254-891-5 fûzött: 784 Ft 

TTiizzeennööttöökk  EEuurróóppááii.. Közösségi politikák – nem-
zeti politikák. Osiris. (Magyarország az Euró-
pai Unióban) 
ISBN: 963-379-723-3 fûzött: 2480 Ft 

TTôôkkéécczzkkii  LLáásszzllóó::  Tisza István eszmei, politikai
arca. Kairosz. 
ISBN: 963-9137-95-2 fûzött: 1700 Ft 

TTôôkkee  PPéétteerr::  A drogbárók ügyvédje. Intermix H.
(Eastern-bestseller könyvek) 
ISBN: 963-00-3272-4 fûzött: 1198 Ft 

TTooppooll,,  JJáácchhyymm:: Angyal. Kalligram. 
ISBN: 80-7149-343-0 kötött: 1200 Ft 

TTöörröökk  KKaattaalliinn  ––  MMoosseerr  GGyyöörrggyynnéé::  A vérszegény-
ség és étrendi kezelése. Kiváltó okok, tünetek,
megelôzési és kezelési lehetôségek: recep-
tek, gyakorlati tanácsok. Golden Book. (Diétás
szakácskönyvek) 
ISBN: 963-8232-95-1 fûzött: 1490 Ft 

TTöörrtt  ppáállccáákk..  Írások Szerb Antalról 1949-tól nap-
jainkig. 2. Nemz.Tankvk. 
ISBN: 963-19-0987-5 fûzött: 1930 Ft 

TTóótthh  JJáánnooss,,  CC..:: Misterium Hungarorum. A ma-
gyarok titka. Magyarországért, Édes Hazán-
kért K. 
ISBN: 963-03-9941-5 fûzött: 1000 Ft 

TToouurrnniieerr,,  MMiicchheell:: Eleázár avagy A forrás és a
csipkebokor. Sík. 
ISBN: 963-9270-03-2 kötött: 1100 Ft 

TTüüsskkééss  TTiibboorr:: Az exponált idô. Pro Pannonia.
(Pannónia könyvek) 
ISBN: 963-9079-53-7 kötött: 1500 Ft

UU  
UUggyyee,,  hhooggyy  nneemm  ffeelleejjtteesszz  eell........ Dalok, sanzonok,

1900-1940. Ister. 
ISBN: 963-9243-13-2 kötött: 1300 Ft 

UUrrbbáánn  GGyyuullaa:: A kacsalaki rejtély. Nyomozókönyv
kisiskolásoknak. Kráter Mûhely Egyes. 
ISBN: 963-9195-19-7 kötött: 1300 Ft 

VV
VVaaddáásszziisskkoollaa.. 2. átd. kiad. Hubertus Vadkeres-

kedelmi Kft. 
ISBN: 963-03-9945-8 kötött: 7188 Ft 

VVáállttoozzóó  nnééppii  kkuullttúúrraa..  Társadalomnéprajzi vizs-
gálat Havadon. Kriterion.
ISBN: 973-26-0599-5 fûzött: 1400 Ft 

VVáámmsszzeerr  GGéézzaa::  Helytörténeti adatok a hajdani

Csík vármegye (Csík, Gyergyó és Kászon) te-
lepüléstörténetéhez. Pallas-Akadémia. 
ISBN: 973-9287-72-7 fûzött: 1200 Ft 

VVaass  IIssttvváánn:: Nehéz szerelem: Elôjáték. Elveszett
otthonok.1. r. A tavalyi hó. Regény. Holnap.
(Vas István mûvei. 1.) 
ISBN: 963-346-354-8 kötött: 1800 Ft 

VVaass  ZZoollttáánn::  888 kérdés és válasz az állatok vilá-
gáról. Kheiron '97. 
ISBN: 963-85949-8-5 fûzött: 275 Ft 

VVeekkeerrddyy  TTaammááss::  A színészi hatás eszközei – Ze-
ami mester mûvei szerint. Lélektani elemzés.
3. jav. és bôv. kiad. Ökonet Kft. (Ursa minor
könyvek) 
ISBN: 963-03-8854-5 kötött: 2900 Ft 

VVeerreessss  DDáánniieell::  Férfibú és történeti gyász.
Glosszák Wesselényi Miklós életéhez, mûvé-
hez, eszmevilágához. Pallas-Akadémia. (Bib-
liotheca Transsylvanica) 
ISBN: 973-9287-92-1 fûzött: 1600 Ft 

VVeerreessss  IIssttvváánn::  Kutyapiac. Kalauz a választás-
hoz, vásárláshoz. Saxum. 
ISBN: 963-9084-74-3 kötött: 1600 Ft 

VVeerrmmeess  GGéézzaa:: Gondviselésszerû véletlenek.
Önéletrajz. Osiris. 
ISBN: 963-379-775-6 fûzött: 1480 Ft 

VVeerrnnee,,  JJuulleess:: Dráma Mexikóban... ; Költemé-
nyek. Unikornis. (Jules Verne összes mûvei
36. köt.) 
ISBN: 963-427-374-2 kötött: 2900 Ft 

VVeerrssttáárr  ''9988.. A magyar líra klasszikusai: félszáz
költô összes verse: 10 000 vers, 5 óra hang-
anyag [CD-ROM]. Arcanum. (Arcanum digité-
ka) 
ISBN: 963-85923-1-1 7840 Ft 

VViiddéékkyy  NNáánnddoorr::  Patavédelem. Repr. kiad. Lapu
BT. 
ISBN: 963-85847-6-2 fûzött: 299 Ft 

VViiggoottsskkiijj,,  LLeevv  SSeemmjjoonnoovviicc::  Gondolkodás és be-
széd. Trezor. 
ISBN: 963-9088-40-4 kötött: 2900 Ft 

VViillccsseekk  BBééllaa::  Radnóti Miklós. Elektra. (Élet-kép
sorozat) 
ISBN: 963-9205-49-4 kötött: 1180 Ft 

VViioollaa  JJóózzsseeff:: "Élni", 1950–1980. Orpheusz Kv. 
ISBN: 963-9101-64-8 fûzött: 1200 Ft 

VVoonnnneegguutt,,  KKuurrtt::  A hamvaskék sárkány. Maece-
nas. 
ISBN: 963-203-020-6 kötött: 1490 Ft 

WW
WWaaggnneerr,,  RRiicchhaarrdd::  Tristan und Isolde. Handlung

in drei Aufzügen. Typotex. 
ISBN: 963-9132-73-X fûzött: 950 Ft 

WWaassss  AAllbbeerrtt:: Az antikrisztus és a pásztorok.
Mentor. (Wass Albert életmû-sorozat) 
ISBN: 973-8002-12-5 fûzött: 1200 Ft 

WWeettzzeell--MMaaeessmmaannnnss,,  SSiiggrriidd:: Vízfestés. Cser K.
(Színes ötletek 2000/5.) 
ISBN: 963-9003-89-1 fûzött: 547 Ft 

WWiiggmmoorree,,  AAnnnn:: Búzafû. Hogyan termesszük és
használjuk a búzafüvet a lehetô legteljesebb
egészség és életerô magvalósítása végett.
Mandala Véda. (Élô ételek) 
ISBN: 963-86018-3-3 fûzött: 1150 Ft 

WWiinnkklleerr  LLáásszzllóó:: Magyar repülôk, repülô magya-
rok. [Repüléstörténeti kézikönyv a kezdetektûl
napjainkig]. Pallas Stúdió. 
ISBN: 963-9207-25-X kötött: 4000 Ft 

ZZ
ZZiillaahhyy  LLaajjooss:: Két fogoly. Unikornis. (A magyar

próza klasszikusai 76. köt.) 
ISBN: 963-427-376-9 kötött: 2900 Ft 

ZZiimmáánnyyii  ÁÁggnneess:: Filozófiai meghatározások gyûj-
teménye. 3. bôv. átd. kiad. Új Ember (Új Em-
ber füzetek) 
ISBN: 963-7688-40-4 fûzött: 390 Ft 

ZZoollttáánn  PPéétteerr:: Híres történetek – nagy egyénisé-
gek. 1. Boszorkánytánc vásznon, ecsettel.
Hungarovox.
ISBN: 963-9292-01-X fûzött: 990 Ft 

ZZssoolltt  BBééllaa::  Az igazi szerelem. Válogatott novel-
lák. Noran. (Ködlovagok) 
ISBN: 963-9048-66-6 fûzött: 860 Ft 
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Az összeállítás a Könyvtárellátó Közhasznú
Társaság információs rendszere alapján
készült. A felsorolt könyveket a Könyvtár-
ellátó már felajánlotta megvásárlásra a
könyvtáraknak, ill. megrendelhetôk a tár-
saság home lapján (www.kello.hu).



Halász Elôd, Földes Csaba, Uzonyi Pál
Német–magyar kisszótár
Magyar–német kisszótár
Új német helyesírással

● legmodernebb kétnyelvû kisszótártípus
● a németül tanuló gyerekek, diákok és felnôttek

igényeit magas szinten kielégítô szótár
● a középszintû nyelvtudás eléréséig hasznos se-

gédeszköz
● mindkét kötet 30–30000 címszót tartalmaz
● nagy hangsúlyt kap az informatika, a kereskede-

lem, a politika, a pénzügy, a gazdaság, a bank-
szakma, a közlekedés és a tôzsde

● a szótárak függeléke tartalmazza a földrészek,
országok, városok nevét, a matematikai kifejezé-
seket, a német rövidítéseket és a leggyakoribb
rendhagyó igék táblázatát

Ára 2500 Ft kötetenként

AAKKAADDÉÉMMIIAAII  KKIIAADDÓÓ  VVEEVVÔÔSSZZOOLLGGÁÁLLAATT
TTeelleeffoonn::  446644--88220000,,  FFaaxx::  446644--88220011

EE--mmaaiill::  ccuussttsseerrvviiccee@@aakkkkrrtt..hhuu      HHoonnllaapp::  wwwwww..aakkkkrrtt..hhuu

AAzz  AAkkaaddéémmiiaaii  KKiiaaddóó  aajjáánnllaattaa

A könyv megvásárolható minden nagyobb könyvesboltban,
és megrendelhetô a kiadótól

1134 Budapest, Apály utca 2/B. Telefon/fax: 359-9825

A Dávid Katalin akadémikus mûvészettörténész bevezetôjé-
vel megjelenô kötet az egyházi és világi koronaábrázolások
terjedelmes gyûjteményének legjellemzôbb, legérdekesebb
darabjait ábrázolja 1000 színes képen. A válogatás többek kö-
zött a következô területeken fellelhetô koronaábrázolásokat
közli: festmények, szobrok, érmék, emlékmûvek, mozaikok,
üvegablakok, fegyverek, népmûvészeti alkotások, reklámok és
a hétköznapok sokféle más tárgya, mûve, eszköze.

A Kairosz Kiadó ajánlata

A/4,
250 oldal,
1000 színes képpel,
kötve, enveloppal
6800 Ft

Fekete György –
Sunyovszky Sylvia

A
Szent
Korona
ezer arca



Kôszeghy Elemér
Magyarországi ötvösjegyek a középkortól

1867-ig
Reprint kiadás

Megrendelhetô, megvásárolható: Kiss József Könyvkiadó
1114 Budapest, Kanizsai utca 41.

Telefon/fax: 466-0703
A megrendeléseket postán, utánvéttel teljesítjük, a postaköltséget felszámítjuk.

A KISS JÓZSEF KÖNYVKIADÓ AJÁNLATA

Az 1936-ban kétnyelvû – ma-
gyar és német – kiadásban nap-
világot látott mû a történelmi
Magyarországhoz tartozó váro-
sok szerinti csoportosításban tar-
talmazza a mûkincsek ötvösje-
gyeit, mestereit, tulajdonosait és
egyéb adatait.

Magyarország különbözô részein
már a XIV. századból megtalál-
juk egymástól eltérô bélyegzések
nyomait korabeli ötvösmûveken.
A XVI. századtól kezdve az öt-
vöstárgyak bélyegzése általánossá
vált a céhekben, ha a bélyegzés
módja nem is vált egységessé.
1867-tôl a fémfinomság vizsgá-
lata állami hivatalok hatáskörébe
került, s e téren az osztrákokéhoz
hasonló fémjelzési rendszer lé-
pett életbe. Ez az oka annak,
hogy a Magyarországi ötvösje-
gyek… c. munka csak eddig az
idôpontig ismerteti a jeleket, hi-
szen azon túl már alig érdekli a
môvészettörténeti kutatást az öt-
vöstárgyak származása.

A mû napjainkra olyan könyvrit-
kasággá vált, hogy antikvárium-
ban, aukciókon is nagy szeren-
csével lehetett csak hozzájutni az
eredeti kiadás példányaihoz.

ISBN 963 85500 1 5
Ára 5800 Ft
5 példánytól 4930 Ft/példány




