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Hans Habe: A Primadonna
360 oldal, kötve 1700 Ft
Brigitte szép, de közepes énekesnô, húga, a
csúnyácska Marie csak öltöztetônô – de
gyönyörû a hangja. Az indiszponált Brigit-
te helyett a színpad mögött ô énekli el a
nagyáriát, s rögtön világhírû lesz. New
York, Milano, Párizs az új primadonna lá-
ba elôtt hever. A csillogó operaházak és az
óriási tv-stúdiók homlokzata mögött an-
nak az asszonynak  a sorsa tárul fel, aki
elôtt újra és újra ugyanaz a kérdés merül
fel: minden a külsô szépség, vagy pótolha-
tó-e a belsô szépséggel? Ez azonban min-
dig csak a szerelemmel együtt bontakozik
ki… Romantikus, fordulatokban gazdag,
érdekes olvasmány. 

Karinthy Ferenc:
Baracklekvár – és más történetek
Unikum Könyvek
kb. 320 oldal, kötve kb. 1650 Ft
Irodalmi történetek volt annak a nagyon
sikeres Karinthy-kötetnek a címe, amely-
ben a címadó novella elôször megjelent. A
Baracklekvár és a kötet többi írása is „iro-
dalmi történet” – mesteri elbeszélések a le-
gendás apáról, a családról, az ifjúságról.

Cédric Bannel: A nyolcadik csapás
Magyarul Elôször sorozat
kb. 360 oldal, kötve 1750 Ft
A kergemarha-kór következménye a brit né-
pesség 10 százalékát már megfertôzte. A töb-
bi európai ország is érintett. Az orvosok sze-
rint egyetlen orvoscsoportnak vannak bizta-
tó eredményei: dr. Appleton gárdájának. A
miniszterelnök bejelenti a katasztrófát. Pár
nappal késôbb dr. Appleton laboratóriumá-
nak minden tagját megölik, a dokumentáci-
ót elrabolták. Hajsza a világ megmentéséért
egy fordulatos és aktuális thrillerben.

Michael Palmer: A páciens
Új Orvosregények
432 oldal, kötve kb. 1800 Ft
Dr. Jessie Copeland idegsebész, egy robot
fejlesztésén munkálkodik . A robot képes a
ma operálhatatlannak tartott tumorok eltá-
volítására. A hír eljut a Föld talán leggono-
szabb emberéhez is: Claude Malloche
gyors eszû, könyörtelen bérgyilkos. Agytu-
morban szenved. Igazi rémálom veszi kez-
detét, és csak Jessie van tisztában vele, mi
forog kockán. A katasztrófa karnyújtásnyi-
ra van, és emberéletek ezreirôl lehet szó…
Dermesztôen izgalmas orvosi akcióregény.
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A Költészet Napját köszönthetjük ápri-
lis 11-én, József Attila születésnapján
(aki, ha megélte volna, most lenne 96
éves, más kérdés, hogy ha mint a ma-
gyar irodalom nagy öregje, még köz-
tünk lenne, nem az ô születésnapján
ünnepelnénk a költészetet: senki nem
lehet próféta saját idejében). A történe-
lem viszont alakult, ahogy alakult, így
hát e tavaszi napot immár sok éve a köl-
tészet ünneplésének szenteljük. 

Magyarország a költôk országa, tudjuk
ezt már jó ideje. Úgy emlékszem, egyik
nagy költônké a szellemes megállapítás:
nálunk a költészet olyan, mint a futball,
mindenki „ért hozzá”.

És valóban, ezt igazolja népköltésze-
tünk kialakulása, az „egész nép verselt”,
bár tegyük hozzá, az említett mondás
nem egészen erre vonatkozott. Népköl-
tészetünk egyik legfontosabb szellemi
örökségünk, nemzeti kincsünk, még ha
az utóbbi években kevésbé is törôdünk
vele, a könyvkiadás területén legalábbis.

Korunk változásai persze nem hagyják
érintetlenül a folklórnak ezt a területét
sem, ha születnek is új költemények a
„nép ajkán”, azoknak már aligha van
esélyük „népköltészetté” nemesedni.

A népköltészet kialakulásának valódi
alapja, a falusi életforma változott meg
gyökeresen, ezek a változások több évti-
zede kezdôdtek, mára már jószerivel
csak a végeredményt tapasztalhatjuk.
Megszûntek a közösen végzett munka
keretei, a tömegkommunikáció végérvé-
nyesen behatolt és teret hódított a zár-
tabb, falusi közösségekben is, ma már
az egész országban egyformán ismerôs
készülékké változott a számítógép és
mindenki ugyanazokkal a nótákkal dári-
dózik kivilágos-kivirradtig, ha az ünne-
peken mulatni támad kedve. 

A költészet maga mégsem szorult ki
mindennapjainkból, verseskötetek sikere
bizonyítja ezt, csupán átalakult az érzel-
meit, gondolatait magyar nyelven, vers-
ben kifejezô ember beállítódása. A tech-
nikai feltételek adottak ahhoz bárki szá-
mára, hogy a megszületett költeményét
közkinccsé tegye, így aztán a lehetôséggel
élve ez így történik, közvetlenül, egyedi-
leg elérhetôvé válik az alkotás, és nem a
nép ajkán él tovább, hanem internetes ol-
dalakon, sokszorosított füzetekben. Így
lesz a népköltészetbôl a nép költészete.

Kiss József
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d) 1951. február 11. 40

Bizalmas!

Rákosi, Gerô, Farkas, Révai
elvtársaknak!
Tisztelt Elvtársak!

Az utóbbi idôben tudomásomra
jutott tények ismeretében, átgon-
dolva eddigi munkámat, különö-
sen az 1943-ban történt pártfel-
oszlatásban rám háruló súlyos fe-
lelôsséget, más megvilágításban
látom saját cselekedeteimet.

933-ban a rendôrségen tanúsí-
tott gyáva magatartásom miatt
(két társamra, Rudas Ervinre és
Molnár Lászlóra súlyosan terhe-
lô beismerô vallomást tettem) a
Kommunista Ifjúmunkás Szö-
vetségbôl, teljesen megérdemel-
ten kizártak.

A késôbbiek során a Párt, mó-
dot adva a munkásosztály érdeke-
it sértô súlyos hibám jóvátételére
és a becsületes munkára, ismét
felvett a tagok sorába, majd igen
felelôs munkákkal bízott meg.
Így az 1942, 43 és 44-es években,
mint az akkori itthoni Pártvezetô-
ség egyik tagja dolgoztam.

Az 1943-as pártfeloszlatás ne-
hezen minôsíthetô, durva, op-
portunista cselekedet volt, mely
nehéz háborús viszonyok kö-
zött, visszavetve a felszabadítá-
sért folytatott harcot, alig felbe-
csülhetô kárt okozott a munkás-
osztálynak és objektíve a magyar
burzsoázia kizsákmányoló, ha-
zaáruló tevékenységét könnyí-
tette meg. Ezen az alapvetô té-
nyen a Békepárt kommunista
káderekkel történt megszervezé-
se és tevékenysége nem változ-
tat. Én, mint a pártfeloszlatást
kimondó vezetôség tagja, a leg-
nagyobb mértékben felelôsnek
érzem magam a határozatért.
Továbbmenve, bár választott
titkára a vezetôségnek nem volt,
ezt a funkciót akkor de facto én
töltöttem be, és mint ilyen, a ha-

tározati javaslat elôterjesztôje és
megindoklója én voltam.

Az indokok, melyekbôl én ma-
gam is kiindultam, melyek a ha-
tározatot meghozó többi elvtár-
sat is vezették, egyrészt olyanok
voltak, ha helyesen értékeljük
ôket, akkor nem a Párt feloszla-

tását, hanem ellenkezôleg, a Párt
tevékenységének növelését kí-
vánták volna, másrészt az osz-
tályellenség agitációjának hatá-
sát fejezték ki. A valóságnak
megfelelô tény volt és igen sú-
lyos nehézséget jelentett Rákosi
elvtárssal, a Párt igazi vezetôsé-
gével való kapcsolat hiánya, a
legfejlettebb [sic!] itthoni elvtár-
saknak, Schönherznek és Rózsa
Ferencnek elvesztése, Kovács le-
tartóztatása, Skolnik lefogása és

benti árulása, a Grünwald körü-
li zavaros dolgok. Tény volt a
Párt akkori igen súlyos szerveze-
ti és konspirációs válsága. Más-
részrôl kétségtelen, az ellenséges
propaganda befolyását bizonyít-
ja, hogy indokaink között szere-
pelt, hogy a Kommunista Párt
feloszlatása meg fogja könnyíte-
ni a német imperializmus elleni
nemzeti összefogás létrehozását.
(...)

Hat éven át, 944 végétôl a leg-
utóbbi idôkig, abban a mérték-
ben, ahogy az elvtársak irányítá-
sa alatt a vezetô szervekben vég-
zett munkám során fejlôdtem és
megtanultam a Párt nagy és kis
ügyeiben egyaránt elengedhetet-

len felelôsségérzést, foglalkozta-
tott a pártfeloszlatás által oko-
zott nagy kár kérdése. Abban él-
ve, hogy a feloszlatásban részes
elvtársak között mégis nekem
kellett volna inkább érettnek
lenni, mindig az foglalkoztatott,
hogy  lehettem olyan ôrült, osto-
ba és felelôtlen, hogy a pártfel-
oszlatás gondolatára jutottam?
Mindig azzal mentegettem ma-
gamat önmagam elôtt is, hogy
ideológiailag képzetlen és politi-

kailag fejletlen voltam. Mindig
azzal végeztem, hogy bár a Párt-
nak okozott kár akkora, hogy ha
hat életem volna, és ötven évig
dolgoznék mindegyikkel, akkor
is nehezen tudnám jóvátenni, a
megtörténtet nem tudom meg
nem történtté tenni; nincs más,
mint igyekezni képességeim sze-
rint legjobban dolgozni. Az elv-
társak tudják, hogy még ez is
igen vegyes eredménnyel sike-
rült eddig nekem.

Teljesen más megvilágításba
helyezte elôttem is az ügyet a
nem sokkal ezelôtt Rákosi elvtárs
tájékoztatása alapján tudomá-
somra jutott tény, hogy a mi
pártfeloszlatásunkat megelôzôen
az ellenségnek terve volt a Párt
megsemmisítésére. Számomra is
világos, hogy a két tény nem le-
het független egymástól és a mi
pártfeloszlatásunk végsô fokon
az ellenség céljának megvalósulá-
sát jelentette. Ez az újonnan fel-
merült tény az egész pártfeloszla-
tást más megvilágításba helyezi,
sokkal súlyosabb dologgá teszi,
mint eddig kinézett. Természete-
sen sokkal súlyosabbá teszi az én
felelôsségem kérdését is. A té-
nyek arra mutatnak, hogy en-
gem, magamat is az ellenség va-
lami módon akaratlan eszköz-
ként kellett, hogy felhasználjon
céljai elérése érdekében.

Éveken át mindenre gondol-
tam, de arra nem, hogy a pártfel-
oszlatásba[n] ellenséges munka
is közrejátszott. Elgondolhatják
az elvtársak, mit érzek azóta,
hogy ezt megtudtam. Minded-
dig nem kerestem összefüggése-
ket, nem kutattam, kivel beszél-
tem, mirôl, mikor. Jellemzô mó-
don arra sem gondoltam, hogy
összefüggést keressek a pártfel-
oszlatás és a Szakasitscsal tör-
tént tárgyalás között. Érzem a
kötelességem, hogy segítsek az
ügyre teljes világosságot deríte-
ni; de ezt a levelet nem ebbôl a
célból írom.

Az ellenséggel soha, semmilyen
formában egy pillanatra egyetér-
tésre nem jutottam. Ez vonatko-
zik még az 1933. évben a rendôr-
ségen tanúsított gyáva magatartá-
som esetére is. Ott megtörtem,
de volt erôm megállni; nem jut-
tattam senkit a kezükre. (...)

Elvtársi üdvözlettel:
1951. február 11-én. Kádár János
MOL  M – KS 276. f. 65/40.
ôe. 19–21.

Kádár János bírái elôtt

Varga László: Kádár János bírái elôtt
Egyszer fent, egyszer lent * 1949–1956
Párhuzamos Archívum sorozat, kötött, kb.600 oldal, 2880 Ft

A bevezetô tanulmány
és a dokumentumok
attól a pillanattól kö-
vetik Kádár János
életútját, amikor 1949.
június 7-én belépett
abba a szobába, ahol
– Farkas Mihály társa-
ságában – kihallgatta
a már elfogott Rajk
Lászlót. Innen követik
tovább sorsát, amely
a börtönön keresztül
visszavezetett a hata-
lomba, 1956 nyaráig,
addig a pillanatig,
amíg a leváltott Ráko-
si Mátyás (legjobb
magyar tanítványa-
ként) Kádárt jelölte ki
utódjának.
A közölt dokumentu-
mok a Kádár-rend-

szer genezisét tárják elénk, s azt a Kádárt, aki még a beavatot-
tak számára is rejtve maradt.

A kötet megrendelhetô az Osiris Kiadóban írásban
vagy telefonon, cím: 1053 Budapest, Egyetem tér 5.
Telefon:266-6560/108 vagy 109 fax: 267-0935,
e-mail: balasi@mail.datanet.hu

40 Kézírással

Varga László (szerk.): Kádár János bírái elôtt.
Egyszer fent, egyszer lent. Párhuzamos archívum
Osiris Kiadó – Fôvárosi Levéltár, 2001. április

Kádár János feljegyzése az 1943-as pártfeloszlatásról
letartóztatása elôtt (Részlet)
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– Az Ön által képviselt új világ-
szemlélet szerint minden minden-
nel kölcsönhatásban van. Pályája
esetében hogyan voltak kapcsolat-
ban egymással a mûvészetek és a
tudományok? Hogyan jutott el a
zongoramûvészi hivatástól a tár-
sadalom- és természettudományos
gondolkodáshoz?

– Már a tízes éveimtôl azok a
nagy kérdések érdekeltek, ame-
lyekre nincs egyértelmû vá-
lasz: miért zongorázom egy
nagyon változó korszakban az
elôzô század zenemûveit, ver-
sengek másokkal showbusi-
ness alapon? Elkezdtem olvas-
ni, egyetemre járni, írni, s né-
hány könyvem megjelenése
után meghívtak a Yale Egye-
temre, aztán azon vettem ész-
re magam, hogy elindult az
akadémiai pályafutásom. Kez-
dettôl arra voltam kíváncsi,
hogy a társadalom miként vi-
szonyul a természethez, és
folytonos változásaikban van-
e valamilyen közös vonás. Mi-
lyen irányba megyünk és léte-
zik-e jobb, illetve rosszabb
irány. Még mindig ezeknél a
kérdéseknél tartok.

– Riasztó jelenségek özöne áraszt
el bennünket: elidegenedés, kiáb-
rándultság, globalizáció, termé-
szetrombolás, a légkör felmelegedé-
se, gazdasági válságok, a föld kin-
cseinek fölélése. Mindezekre vá-
laszt tud-e adni az új világnézet?

– Csodatevô receptek nin-
csenek. Tudomásul kell ven-
nünk, hogy változó világban

élünk és változnunk kell ne-
künk magunknak is. Hogyha
tisztában vagyunk a fenyegetô
veszélyekkel és tudjuk, hogy
mindenre vannak megoldá-
sok, az, hogy mit fogunk ten-
ni, csak tôlünk, emberektôl
függ s nem a szellemi, a tudo-
mányos, a politikai hatalom-
tól. Azt kell megérteni, hogy
az a világ, amelyet teremtet-
tünk a XX. században, az a
század végével bezárult. Nem
tudunk a XXI. században az
elôzô idôszak luxust és jólétet
dicsôítô ideálképe szerint élni.
Sajnálatos, hogy sok nép Ke-
let-Európában és Afrikában
abba az irányba akar haladni,
amely részben kipusztítja a
természetet, rongálja a  kör-
nyezetet, megváltoztatja a klí-
mát, szennyezi a vizet, a föl-
det, részben pedig nagyon
egyenlôtlen fejlôdést eredmé-
nyez. A globalizáció tömöríti
a gazdaságban az emberek egy
részét, de kihagyja az emberi-
ség zömét. Nem lehet min-
dent a közvetlen anyagi ha-
szonnal és saját rövid távú ér-
dekek elôtérbe helyezésével
megoldani. Ez fiaskó felé ve-
zet. Élünk egy világban, ahol
több mint hatmilliárd ember
él, ennek egy része kizsákmá-
nyolja a természeti forrásokat,
másik része meg azért rongál-
ja, mert túl szegény és csak azt
tudja kiaknázni, ami a közvet-
len környékén van. Rosszul
csináljuk! Ha tudjuk, hogy

más gondolkodás is lehetsé-
ges, miszerint nem az anyagi
javak szolgálják az életminôsé-
get, jobban, egészségesebben
lehet élni. A logostól, amely
racionálisan kiszámítja a saját
elônyeit, el kell jutni a holos-
hoz, az átfogó világnézethez,
amelynek jóvoltából érezzük,
hogy részei vagyunk egy na-
gyobb egységnek.

– Mit kell tanulnia annak, aki
ennek az elméletnek szeretne tudo-
ra, hírnöke lenni? 

– Az élenjáró tudósok vallják,
hogy ez a gondolkodásmód az
úgynevezett komplexitástudo-
mányokban, a biológiában, az
ökológiában, a kibernetikában
erôsebben fejlôdik ki. Vannak
olyan, aránylag még hagyomá-
nyosabb tudományágak, ahol
az élen járó tudósoknak van
elképzelésük az új szemlélet-
módról, de a legtöbb kutató
még hagyományosan gondol-
kodik. A történelem, a szocioló-
gia, a gazdaságtudományok
megkövesedett szemlélete egy
évtizeddel marad el például a bi-
ológiához és az ökológiához ké-
pest. Maga a szemlélet azonban,
hogy minden mindennel szoro-
san összefügg, legerôsebben a
kvantumfizikából következik.

– A politikusok nagy része csak
az orráig lát. Hogyan lehet velük
megértetni, hogy tévednek?

– Csak azáltal, ha a nép zöme
új módon gondolkozik. A po-
litikusok függenek az emberek-
tôl, akkor lehetnek hatalmon,
ha megválasztják ôket. Dikta-
túra ma kevés országban van.
A demokráciának pedig az a lé-
nyege, hogy a démosznak, a
népnek kell ismernie a helyze-
tet és eszerint dönteni a politi-
kusok kilétérôl.

– Mennyire terjed ez a nézet?
–  Gyakran tévedésbe esünk,

azt hisszük, kevesen vagyunk,
pedig egyre többen állnak mel-
lénk, mert döbbenetes, hogy
milyen veszélyesen változik a
világ körülöttünk. Olaszország-
ban, Toscanában, ahol lakom,
az egyszerû földmûvesek okos
emberek. Együtt élnek a termé-
szettel. Bort és olívát termelnek
emberemlékezet óta, de látják,
hogy mostanában nem úgy
mennek a dolgok, nem olyan
az idôjárás, mint évszázadokon
át. Hallották, hogy én ilyesmi-
vel foglalkozom, s jönnek hoz-
zám, kérdezôsködni. Öt évvel

ezelôtt azt mondták volna, ki-
taláció az egész, de most már
érzik, hogy valami visszafordít-
hatatlan történik. 

– Az új világnézetben fontos sze-
rep jut a kommunikációnak, a tá-
jékoztatásnak, az informatiká-
nak. Mi lesz a könyvekkel, ame-
lyek önt is elvezérelték életpályájá-
ra? Egyetért azokkal, akik hirde-
tik: végsô fejezetéhez közeledik a
könyv története? 

– Nem osztom ezt a véle-
ményt. A televízió megjelené-
sekor a negyvenes évek Ameri-
kájában azt gondolták, senki
sem fog többé rádiót hallgatni,
könyvet olvasni. A gyerekek
ma ugyan sokat nézik a televí-
ziót, de nem tûnt el a többi ki-
kapcsolódási forma sem. Min-
den új technika megjelenése
megrázkódtatja a világot, de az-
tán az illetô találmány belesi-
mul a már meglevô struktúrá-
ba. Nem hiszem, hogy a követ-
kezô nemzedék csak a compu-
terrel fog élni egész életében,
mert azt is megunja, hogy így el
van zárva a világtól. Rendkívül
fontos, hogy tudjunk egymás-
sal kommunikálni, így értjük
meg, milyen világban élünk, s
csak ennek ismeretében talál-
hatjuk meg benne a helyünket.
Ha nem a katasztrófa felé visz-
szük a Földet, kialakulhat egy
olyan kultúra, amelyben az em-
berek rendszeresen kicserélik a
gondolataikat. 

Mátraházi Zsuzsa
Fotó: Teknôs Gábor

„Az anyagi javak
imádata a fiaskó
felé vezet”
Az új v i lágnézet fôbb
szempontjairól beszél
László Ervin
Az általános evolúciós elmélet és irányítás legkiválóbb képvise-
lôje László Ervin. Több mint ötven könyv, háromszázat megha-
ladó, az Amerikai Egyesült Államokban, Japánban, Kínában és
Európa számos országában megjelent cikk szerzôje. Tagja egye-
bek között a Római Klubnak és mozgatórugója a Budapest
Klubnak. Legutóbb magyarul egy 1996-os kiadású könyvének
fordítása jelent meg A rendszerelmélet távlatai címmel.
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A címben feltett kérdésre ter-
mészetesen igennel kell vála-
szolnunk, akkor is, ha elsô pil-
lantásra úgy tûnik, az elektro-
nikus könyvekbôl hiányzik
számos olyan összetevô,
amely hagyományos értelem-
ben könyvvé teszi a könyvet.
A Magyar értelmezô kéziszó-
tár szerint például a könyv
„egybekötött, lapozható ívek-
bôl álló, rendszerint fedéllel
ellátott, (nyomtatott) írásmû”.
Ám ezek csupán külsôdleges
jegyek. De mit is takar valójá-
ban az e-könyv kifejezés? Az
egyik magyar e-kiadó, a Digital
Future honlapján (www.e-
kiado.hu/dfe/bookstore) talál-
ható meghatározás szerint
„internetrôl letölthetô, olvasó-
programmal nézhetô, másolás-
védett könyvet” jelent. Ezt az
általános definíciót azonban
érdemes tovább árnyalni oly
módon, hogy megvizsgáljuk,
mi minden tartozik ebbe a ka-
tegóriába.

Mindenekelôtt azok a köny-
vek sorolhatók ide, amelyek
kizárólag elektronikus formá-
ban (tehát csak az interneten)
hozzáférhetôk, és ingyenesen
vagy pénzért letölthetôk. Ezek
lehetnek olyan mûvek, ame-
lyek kimondottan erre a médi-
umra íródnak, és figyelembe
veszik, illetve kiaknázzák en-
nek sajátosságait, de olyanok
is, amelyek csak azért jelennek
meg ilyen módon, mert nyom-
tatásban valamilyen okból
nem érdemes kiadni ôket.

Az elôbbi kategória sajátos
változatát képviselik azok a
mûvek, amelyek az Origo, a
Fókusz Online és a Magvetô
Kiadó által tavaly meghirde-
tett Elsô magyar online re-
génypályázatra (www.origo.
hu/kultura/regeny/) érkeztek
be. (A két forduló után a szak-
mai zsûri és a közönség szava-
zatai alapján döntôbe jutott

három szerzô – Garaczi Lász-
ló, Majoros Sándor és Jake
Smiles – közül várhatóan épp
a napokban választják ki a két
gyôztest.) A regények ugyanis
voltaképpen a közönség „sze-
me láttára” készültek: a hétrôl
hétre megírt fejezetekrôl az ol-
vasók véleményt mondhattak,
sôt arról is szavazhattak, ho-
gyan folytatódjék a mû. Ren-
geteg embernek adatott meg
így egyidejûleg az a lehetôség,
hogy az alkotási folyamatot
közvetlen közelrôl végigkísér-
je, és esetleg befolyásolja –
márpedig ez hagyományos
módon valószínûleg elképzel-
hetetlen lett volna.

Az e-könyvek másik válfajá-
nak tekinthetjük azokat a mû-
veket, amelyek eredetileg
nyomtatásban jelentek meg,
de digitalizált változatuk is el-
készült, és az internetrôl le-
tölthetô. Sokszor éppen az in-
dokolja digitalizálásukat, hogy
nyomtatott formában már
nem, vagy csak nehezen hoz-
záférhetôk. A Magyar Elektro-
nikus Könyvtár (www.mek.iif.
hu) által nyilvántartott négy
magyar e-kiadó közül három
ilyeneket (is) kínál. A Magyar
Könyvklub ez év január else-
jén bevezetett új szolgáltatása-
ként dr. Kende Péter hat köny-
vét tette fel az internetre
(www.uhu.hu/ebook.jsp), a
Webigen (www.eol.hu/
aebook.asp) három kötetébôl
kettô már nyomtatásban is
megjelent, bár Békés Pál Bé-
lyeggyûjteményét kiegészítet-
ték a sorozat azóta keletkezett
újabb írásaival. Jelenleg a ta-
valy decemberben indult
Vikk.net (www.vikk.net) szép-
irodalmat és szakirodalmat
egyaránt tartalmazó választéka
a legszélesebb: húsz könyvük
között mindössze egy olyan
szerepel, amely korábban már
nyomtatott formában is nap-

világot látott, a többi igazi új-
donság. (Egyébként Magyar-
országon a Vikk.net szolgálta-
tott be elôször elektronikus
köteles példányokat az Orszá-
gos Széchényi Könyvtárnak.)
A Digital Future nevet viselô
negyedik – e cikk elején már
említett – kiadó jórészt a fan-
tasy és a szerepjáték mûfajába
tartozó mintegy tucatnyi
könyvet árul.

A digitalizálás másik fontos
célja lehet a megôrzés és nép-
szerûsítés: többek között e két
feladat jegyében jött létre közel
három évvel ezelôtt a tavaly
ôsz óta a Neumann János Digi-
tális Könyvtár égisze alatt
mûködô Digitális Irodalmi
Akadémia (http://alfred.neu-
m a n n - h a z . h u / s c r i p t s /
DIATxcgi?infile=diat_vm_
main_menu.html). A program
célja hogy „a világ bármely
pontján megismerhetôvé váljék
a kortárs magyar irodalom szí-
ne-java, és a nemzeti értéknek
számító jelenkori szépirodalmi
mûvek egyre bôvülô köre egy-
ségesen kezelt adatbázisban el-
érhetô legyen az érdeklôdôk
számára” – olvasható a honla-
pon. A Digitális Irodalmi Aka-
démia jelenleg 54 tagú, akiknek
munkáit folyamatosan, hosszú
távon a teljesség igényével te-
szik közzé a világhálón.

Ezen a ponton érdemes ki-
csit megállnunk. Nagyszerû
dolog, hogy ezeknek az írók-
nak és költôknek a mûvei ily
módon sokkal szélesebb kör-
ben hozzáférhetôvé válnak,
de vajon ki fogja képernyôn
elolvasni mondjuk Nádas Pé-
ter Emlékiratok könyvének
ezer oldalát? Valószínûleg
senki. Monitoron olvasni fá-
rasztóbb és lassúbb – leg-
alábbis egyelôre. A mai gyere-
kek és fiatalok számára, akik
már a számítógépen nônek
fel, bizonyára könynyebb és
természetesebb, ráadásul a
technikai fejlôdés szinte nap-
ról napra produkál mind töké-
letesebb eszközöket. Az Em-
lékiratok könyvéhez hasonló
terjedelmû mûvek digitális
változatát azonban feltehetô-
leg mégis inkább a „hivatásos”
olvasók – irodalomtörténé-
szek, nyelvészek, tanárok,
szakdolgozó diákok, kritiku-
sok stb. – fogják használni, el-
sôsorban szöveg-, illetve idé-

zetkeresésre, vagy bizonyos
statisztikák elkészítéséhez.

Az eddigiek alapján fölmerül a
kérdés: Létezik-e valamiféle
funkciómegoszlás a nyomtatott
és az e-könyv között? Azért is
szükséges ezt felvetni, mert so-
kan hajlamosak szembeállítani
egymással a kétféle publikálási
eljárást, és máris megkongatják
a vészharangot, mondván,
hogy az e-könyv elôbb-utóbb ki
fogja szorítani a hagyományos
könyvet. Pedig erre belátható
idôn belül valószínûleg nem ke-
rül sor. A könyvek megtalálják a
számukra legkedvezôbb for-
mát. A szépirodalomnak bizo-
nyára még sokáig természetes
közege marad a nyomtatott
könyv, bár elképzelhetô, hogy
az e-könyvhöz képest magas ára
miatt éppen a potenciális vevô-
körének számító értelmiség sze-
rényebb jövedelmû rétegei lesz-
nek kénytelenek lemondani ró-
la. A szép papírra nyomott, ele-
gáns kiállítású, gazdagon illuszt-
rált könyvek, drága mûvészeti
albumok kézbevételének, tapin-
tásának, lapozgatásának élmé-
nyét nem pótolhatják az e-kiad-
ványok, mindazonáltal a számí-
tógép adta lehetôségek és a gon-
dosan elkészített CD-ROM-ok
vonzerejét sem szabad alábe-
csülni. Az e-könyv ugyanakkor
sok esetben megfelelôbb megje-
lenési formája lehet a szûkebb
csoportokat megcélzó, ezért
nyomtatott formában csak kis
példányszámban megjelentet-
hetô szakkönyveknek, és ideális
terepe mindazon kiadványok-
nak (menetrendek, telefon-
könyvek stb.), amelyeknél el-
sôdleges szempont a frissesség
és naprakészség.

A kétféle publikációs eljárás
„kibékítésére” nemrégiben ki-
találtak egy áthidaló megol-
dást: a print-on-demand
(’igény/kereslet szerinti nyom-
tatás’) technológia lehetôvé te-
szi digitálisan tárolt könyvek
kis példányszámú kinyomtatá-
sát és bekötését. Ily módon
azok a könyvek is folyamato-
san piacon maradhatnak, ame-
lyekre csekély a kereslet.

Aradi Péter

Köszönet a Vikk.net levelezôlistá-
ján a témában megszólalóknak,
akiknek néhány gondolatát itt fel-
használtam.

Könyv-e az e-könyv?
Az élet egyre több területén használjuk a legkülönbözôbb – álta-
lában angol, de néha már magyar – szavakhoz ragasztva az e-
elôtagot, amellyel az adott fogalom vagy tárgy elektronikus – az-
az számítógépes, illetve internetes – változatát jelöljük: az e-
mail, e-commerce vagy e-kereskedelem, e-business, sôt e-Europe, e-
Magyarország (és a sort még folytathatnánk) mellett mindin-
kább elterjed az e-book vagy e-könyv, s nô az ezeket közzétevô
e-kiadók száma.
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– Mikor felhívtam, azt javasolta,
hogy a Centrálban találkozzunk.
Lenne némi nosztalgiája a kávéház
„mûfaja” iránt?

– Volt nosztalgiám, de már
nincs, mert azt látom, hogy azt az
idôszakot, ami után vágyódunk, s
aminek a kávéház mintegy jelké-
pe, természetesen nem lehet
visszahozni. 

– A kávéházak iránti nosztalgia né-
mi különcségre vall, az pedig még in-
kább, hogy – mint a bevezetô Hango-
lásban írja – kamaszkorában Kurtág
György Bornemisza Péter mondásai
címû alkotása a kedvence, a kötetcím
is Bornemisza-idézet...

– Én zenésznek készültem, ze-
nészcsaládból származom, édes-
anyám az Operaház kórusában
énekelt, sôt, én is énekeltem a
gyerekkórusban. Az Operában,
egészen pontosan az Opera
klubjának a ruhatárában nôttem
föl... Zenésznek készültem, bár
homályos volt, hogy ezen belül
minek.

– A korosztályából nyilván kilógott.
– A korosztályommal olyan

nagyon nem barátkoztam, az
idôsebbek társaságát kerestem,
és azok ízlése nem tért el az
enyémtôl.

– Igazából azt kutatom ezekkel a
mélylélektani kérdésekkel, hogy a
hangvétele mitôl – ahogy maga is ne-
vezi – „bisszig”, harapós – annyira,
hogy egyszer még fel is jelentették a kri-
tikájáért.

– Tulajdonképp késôn kezdtem
el kritikákat írni, a rendszerváltás-
kor lettem ismert. Meggyôzôdé-
sem, hogy a rendszerváltás nem
az irodalomban, hanem a kritiká-
ban hozott igazi felszabadulást.
A fiókokból nem kerültek elô re-
mekmûvek, legfeljebb oldalak.
Petri volt az egyetlen, aki vállalta,
hogy csak szamizdatban jelenik
meg. A kritika ennek megfelelôen
alakult. 1989 elôtt feljött az új ge-
neráció, ezt és az elôzôeket, így

Esterházyékét, rettenetesen megtá-
mogatta, nagyon helyesen, már
csupán azért is, mert politikát lá-
tott benne, szintén nagyon he-
lyesen – de közben egy csomó
mindenrôl elfeledkezett. Elfeled-
kezett például arról, hogy Eörsi
mégse Brecht, akármennyire is
szeretnénk, hogy Konrád, hihe-
tetlen érdemei mellett, mégse iga-
zán jelentôs író, leszámítva A lá-
togatót. 1989 után a kritika szá-
mára lehetôség nyílt, hogy mind-
ezt kimondja. 1989 elôtt negatív
kritikával nem lehetett megjelen-
ni, mert ha rosszat írok például
Eörsirôl, azzal vádolnak, biztos
Aczél sugalmazta –, de ilyen kriti-
ka meg se jelent volna. A bisszig
hangvétel annak a folyománya,
hogy esztétikailag sok mindennel
elégedetlen voltam, de nem ír-
hattam róla 1989 elôtt. Utána vi-
szont nyílt két fórum számomra,
a Beszélô és a Holmi, ahol örültek
ennek a hangvételnek.

– Mikor kezdett olvasni?
– Ötévesen, még az iskola elôtt.

Ma már egyre kevesebbet olvasok.
Ágyban a legjobb olvasni, az ember
cigizik, pipázik és közben olvas.

– A kötet egy régi tanulmánnyal, A
hatalom védte ízléstelenséggel kezdô-
dik, ami az ötvenes évek magyar ope-
rettjeirôl szól. Azt írja, részben emiatt
alakult úgy, hogy nem zenével, hanem
irodalommal foglalkozott a további-
akban.

– Véletlenül kaptam ezt a fel-
adatot, a Zenetudományi Intézet
egy munkatársának felkérésére
készült, belsô anyagnak. Eszem
ágába se jutott megjelentetni.
Czakó Gábornak, aki akkor, a het-
venes évek végén a Mozgó Világ
egyik szerkesztôje volt, a fülébe
jutott, hogy van, rövidítve el is
fogadta közlésre. Ez volt életem
elsô hosszabb megjelenendô írá-
sa, naponta lementem az újságos-
hoz, megjött-e már a Mozgó. A
lap végül két hét késéssel jelent

meg. A megjelenést komoly bot-
rány elôzte meg, de benne ma-
radt Alexa elemzése is az úttörô-
dalokról, Háy Ágnes falfirka-gyûj-
teménye és az én cikkem is. A
lapszámról a Szabad Európa is
beszélt, az én nevem is elhang-
zott... A botrány megmutatta,
hogy az én szemléletemmel nem-
igen lehet publikálni.

– A kötetcím a Hangolás szerint ar-
ra vonatkozik, hogy a kritikusnak az
a legjobb, „ha szabad állat, ha nem
kapcsolódik semmilyen intézményhez,
csoporthoz...” Pedig így nehezebb...

– Mikor elkezdtem írni, azt lát-
tam, hogy – leegyszerûsítve – az
ôszinteséghez, az elfogulatlan-
sághoz az kell, hogy ne ismerjük,
akirôl írunk. Ha ismerem, ha a
barátom – és miért ne lehetne az?
–, megszûnik az elfogulatlanság.
Ezt évekig csináltam, de rá kellett
jönnöm, illúzió. Magyarorszá-
gon nem lehet kikerülni az isme-
retségeket, nem lehet homályban
maradni.

– A kötetben „bisszigen” bírálja
Esterházyt, Ottlikot, a szépíró
Eörsit – „kis túlzással” – „elvetélt
zsurnalistának” nevezi, Szegedy-
Maszák Mihály Márai-monográ-
fiájáról már az elsô mondatban ki-
jelenti, hogy „hevenyészett, felülete-
sen megírt munka...” Hogyan rea-
gáltak az írók, irodalmárok a tabu-
döntögetésre?

– Igazából nem tudom. Ma-
gyarországon mindig, mindenki-
nek vannak ellendrukkerei, akik
örülnek, ha helyettük valaki vál-
lalja a veszélyt – ahogy a szovjet
filmekben mondták –, és mindig
vannak, akik sértve érzik magu-
kat. Ez engem olyan nagyon
nem érdekel. Szélsôségesen és
olykor hetykén fogalmazok, de
nem teljesen alaptalanul, s így
végül is lesz foganatja annak,
amit leírok. Ottlik Budája nem
mû, hanem kézirathalom, az író
sosem egyezett volna bele a ki-
adásába. Mára mindenki tudo-
másul vette, hogy így van.

– Fodor Géza írásairól szólva beszél
arról, hogy ma nincs Nagy Elmélet.
Tudna említeni azért olyan irányza-
tokat, irányt, amivel rokonszenvezik?

– Iskolát, irányzatot nem, de
személyeket igen. Mindenekelôtt
Roland Barthes-t mondanám, mert
ô legalább tud írni, ez a fordítá-
sokból is kiderül. Villódzó agy, öt-
letgazdagság, nagyvonalúság.
Jauss, noha nagy tudós, borzasztó-
an száraz, Paul de Man is távol áll
tôlem.

– És nem hiányzik az átfogó, eliga-
zító elmélet, amihez lehet kapcsolódni,
kötôdni?

– Nekem nem, de én sosem vol-
tam egy teoretikus fickó...

– Eklektikus elméleti háttérrel ren-
delkezne?

– Nem tudom, lehet. Azt vi-
szont határozottan állítom, hogy
mindenevô vagyok, Björköt
ugyanolyan örömmel hallgatom,
mint Kurtágot – bár ez így túlzás.
Szeretem az operettet is. Krimit
rendszeresen olvasok, néhány kri-
miíró sokkal jelentôsebb, mint né-
hány, magát mûvésznek gondoló
szerzô.

– Rögtön az elôszóban bejelenti a
szomorú tényt, hogy ez a kötet búcsú is
egyben, felfüggeszti irodalomkritikusi
tevékenységét. Éles elméjûen azt gon-
dolom, szépirodalmat fog írni, ahogy
eddig is írt.

– Íróként a Holmi novellapályá-
zatán „tûntem fel” néhány éve,
ott jelent meg egy kisregényem is.
Most több mindenen dolgozom.
Az egyik regény címe: Bolond
Istók, avagy az élhetetlen – Aranytól
való az egész cím. Tulajdonképp
önéletrajzi regény lesz, afféle
Bildungsroman, nevelési, illetve
nevelôdési regény, alapvetô szere-
pe van benne például az Operá-
nak. Egyes részein természetesen
kapcsolódik a kritikusi kalandja-
imhoz, a sértôdésekhez. Az elsô
fejezetben szerepel egy író, aki-
ben egyértelmûen felismerhetô
egy igen jelentôs alkotó. Ezt a fe-
jezetet oda is adtam kedvenc fo-
lyóiratomnak – már vissza is kap-
tam, nem közölték, etikai okból.
Az írónak egyébként szintén el-
küldtem, még nem válaszolt... So-
kan azt mondják, hülyeség szüne-
teltetnem a kritikaírást, lehet a
kettôt párhuzamosan csinálni.
Németh Lászlót szoktam idézni
válaszként, aki azt írta, hogy le-
het, de az már probléma, ha az
írónak önigazolássá válik a kriti-
kai tevékenység. Egy idô után pe-
dig azt láttam, hogy azért „tolok
le” mûveket, mert én nem úgy ír-
tam volna meg ôket és ez rossz,
ahogy azt dicsérni is, ami közel
áll az álmainkhoz. Ilyenkor abba
kell hagyni. A másik: rengeteget
írtam, belefáradtam. Az ember
egy idô után darálásnak érzi a kri-
tikaírást – és fél a színvonalsüllye-
déstôl. Ha az ember ismert, auto-
matikusan közölnek tôle min-
dent, elvész az önkontroll nálam
is, a szerkesztôségnél is, ez se jó.
Olykor vissza kell vonulni kicsit.
Zenei, színházi cikkeket változat-
lanul írok, Csont András álnéven.

– Nem ez az elsô álneve, ilyen volt a
Kompolthy Zsigmond is. Mire jók az
álnevek, pláne a bevallott álnevek?

– A regényben szerepel egy vidé-
ki filozófus, aki szerint minden
név álnév. Ha ez igaz, akkor
mindegyiket be lehet vallani. Az
álnévhasználat valamiféle identifi-
kációs képtelenségbôl adódik. Fel-
tehetôen saját magammal nem tu-
dok azonosulni, de szeretnék. Ta-
lán ezért írom a regényt.

„Olykor vissza kell
vonulni kicsit”
Bán Zoltán András kritikussal
beszélget D. Magyari Imre
Bán Zoltán András nagyjából másfél évtizede ír zenei, színházi
és elsôsorban irodalmi kritikákat, de csak most állította össze, szi-
gorú rostálás után, gyûjteményes kötetét, amely a Magvetônél je-
lent meg Az elme szabad állat címmel. A türelmes várakozás jót
tett a mûnek: volt mibôl válogatni, a színvonal egységesen ma-
gas. A tabukat nem, csak az értékeket tisztelô, olykor csípôs írá-
sok többségének tárgya az elmúlt száz év és napjaink magyar iro-
dalma.
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– Mi vezérelte a Líra és Lant
Rt-t, amikor úgy határozott,
bolthálózatát franchise partne-
rekkel gyarapítja?

– A könyvszakmában meg-
indult egyfajta koncentrációs
folyamat, ennek szellemében
társaságunk maga köré szeret-
ne gyûjteni több, önálló
könyvesboltot is. Ezzel a vá-
sárlók felé növelni tudjuk pi-
aci jelenlétünket, a kiadók-
nak pedig kedvezôbb ered-
ményeket tudunk felmutatni
mind eladási, mind marke-
ting szempontokat figyelem-
be véve. Úgy gondoljuk,
azok a kisebb, elsôsorban vi-
déki boltok, amelyek ebben a
vállalkozásban partnereink
lehetnek, eredményesebben
mûködhetnek így. Az eddigi
üzletfilozófiánk értelmében
is három különbözô bolttí-
pust mûködtetünk, a nagy
alapterületû, széles választé-
kot nyújtó Fókusz Könyváru-
házakat, a Szakkönyváruhá-
zakat, amelyek egy-egy tudo-
mányterülethez kapcsolódó
kiadványokat tartanak, illetve
a helyi adottságokat kiszolgá-
ló, családias hangulatú, ki-
sebb könyvesboltokat. Ta-
pasztalataink szerint az utób-
bi típus csak akkor tud ered-
ményesen mûködni, ha ki-
használja a nagy üzletlánc
nyújtotta beszerzési lehetôsé-
geket, és ezt a helyi igényeket
jól ismerô boltvezetéssel öt-
vözi. Az effajta mûködésirá-
nyítás a franchise rendszer
keretében oldható meg leg-
eredményesebben.

– Mit szükséges megváltoztat-
nia egy könyvkereskedônek, ha
csatlakozik az önök hálózatához?

– A feltételek mindegyike
egyénre szabott, de a rendszer
mûködéséhez, egyrészt bizo-

nyos technikai feltételeknek,
arculati elemeknek és szakmai
követelményeknek kell meg-
felelniük. Ezek a már meglévô
boltjainkban megismerhetô-
ek, illetve az elért eredménye-
ink is azt igazolják, hogy jól
mûködnek a módszereink.
Másrészt a franchise szellemé-
ben a vásárlónak nem szabad
különbséget éreznie, ha be-
megy egy franchise vagy saját
boltba; ugyanazt a választé-
kot, kiszolgálást és miliôt kell
tapasztalnia. A csatlakozási
feltételek azért eltérôek, mert
a rendszerhez már mûködô,
és nyitásukat még csak most
tervezô boltok is csatlakoz-
hatnak.

– Milyen az ideális „jelölt”?
– Elsôsorban vidéki 60–120

négyzetméteres alapterületû
üzlethelyiséggel rendelkezik,
és szeretne egy jobban ellá-
tott, szélesebb választékú
könyvesboltot üzemeltetni.

Az a tapasztalatunk, hogy
némely, már mûködô bolt
esetében nem megoldott az
árubeszerzés, nehézséget
okoz a kurrenseken kívül más
könyvet tartani, mert általá-
ban csak fixen vásárolhatnak,
a készletfinanszírozás miatt
nem tudnak széles választé-
kot nyújtani. Ehhez képest,
mi bizományosi konstrukció-
ban tudunk szállítani, így
mindenféle tematikát tarthat-
nak (ha ezt igényli a vásárló-
közönségük), mert a Líra és
Lant Rt. bármit be tud szerez-
ni nekik. A szélesebb válasz-
ték így több vevôt, magasabb
forgalmat eredményezhet.

– És, ha egy könyvesbolt nyitását
tervezô vállalkozó szeretne csatla-
kozni a franchise hálózathoz?

– Az új boltok esetében ma-
ga az induló árukészlet kiala-

kítása ró nagy terheket az
üzemeltetôre, mi – a bizomá-
nyosi feltételek által – azt kí-
náljuk, hogy ennek beszerzé-
se nem kerül számára „sem-
mibe”. A már üzemelô és az
új boltok esetében sem kizá-
ró ok, ha valaki egy jól bevált
vagy tervezett névhez, esetleg
más erényekhez ragaszkodik.
Minden partnernek folyama-
tos újdonság-leosztással biz-
tosítjuk, hogy a könyvszak-
mai nóvumok hamar megje-
lenjenek polcaikon. Ha
igénylik a boltok, akkor taná-
csot adunk, milyen modern
könyvkereskedelmi feltétele-
ket érdemes figyelembe ven-
niük mûködésük során. Új
boltok esetében könyvszak-
mai betanítást vállalunk, il-
letve folyamatos konzultáci-
ós lehetôséget ajánlunk.

– Mi az, amibôl minden bolt
egyformán részesedik, ha része
lesz a hálózatnak?

– Mindenki részt vesz a köz-
ponti marketingben, pl. auto-
matikusan könyvutalvány-el-
fogadó- és árusítóhellyé válik,
megjelenik az általános rek-
lámhordozóinkon, és velünk
együtt részt vesz a kiemelt
könyvszakmai eseményeken.
Fontosnak tartjuk a számítás-
technikai hátteret (ez a bizo-
mányosi áruszállítás alapfel-
tétele is), amely megfelel a
mai kor követelményeinek,
ezáltal akár online kapcsola-
tot is tarthatunk az ország kü-
lönbözô pontjain elhelyezke-
dô boltokkal. 

– Milyen ütemben szeretnék
bôvíteni a hálózatot?

– Úgy tervezzük, 2002-re
mintegy húsz boltot kapcso-
lunk a rendszerbe, ez min-
denképp folyamatosan törté-
nik majd, hogy a logisztika is
eredményesen mûködhessen.
Áprilistól kezdôdôen havi
2–4 boltot igyekszünk be-
vonni. Eddigi tapasztalataink
alapján a könyvkereskedôk
partnerek lesznek ebben, hi-
szen érdeklôdnek a rendszer
iránt. Áprilisban Tapolcán,
Szombathelyen, Szarvason és
Orosházán nyílik franchise
bolt. Célunk, hogy az ország
teljes területén legyenek part-
nereink, mert az üzleti elô-
nyök mellett feltett szándé-
kunk, hogy a vidéki városok-
ban így még szélesebb válasz-

tékot nyújthatunk, javíthat-
juk a néhol nehézkes könyv-
ellátást.

– A Líra és Lant Rt. boltjai,
eddig is országos hálózatot al-
kottak. Ezzel a franchise rend-
szerrel is szeretnék jelezni, orszá-
gos hálózatban gondolkoznak,
így kívánnak terjeszkedni?

– Igen, a Budapesten kon-
centrálódó bolthálózat he-
lyett az országos jelenlét a
cél. Persze a franchise hálózat
életre hívása miatt nem te-
szünk le további saját boltok
nyitásáról, illetve a már meg-
lévô boltjaink modernizálásá-
ról sem. A Fókusz Könyváru-
házak sorát további nagy
alapterületû boltok nyitásával
kívánjuk növelni, és ugyanez
elmondható a Szakkönyváru-
ház-láncról is. Ezt mi sem bi-
zonyítja jobban, mint a ta-
valy megújult Mûszaki
Könyváruház, ahol az alapte-
rület megnövelése mellett új
funkciók is megjelentek a
boltban – a már mûködô ká-
vézó, hamarosan internet ká-
vézóként funkcionál majd. A
budapesti Fókusz Könyváru-
ház átépítése idén januárban
kezdôdött, és áprilisban egy
megújult bolt várja a látoga-
tókat. A jelentôs alapterület-
növekedés mellett itt is van-
nak új szolgáltatások: az alag-
sorban a 200 négyzetméteres
könyvdiszkont, amelynek a
Könyvbarlang nevet adtuk,
ezzel is sugallva, itt igazán ér-
demes kutatni, mert nagy ár-
engedménnyel kínálunk igé-
nyes irodalmat, ismeretter-
jesztô- és gyermekkönyveket,
széles a videokazetta- és CD-
kínálat. A Fókusz Könyváru-
ház eddig is híres volt arról,
hogy színvonalas és érdekes
rendezvényeknek adott ott-
hont, amelyre ezentúl egy
még korszerûbb helyszín vár,
valamint a megnövelt alapte-
rület kényelmesebb vásárlásra
is lehetôséget ad. Az alapfilo-
zófia azonban sem a meg-
újult boltokban, sem a csatla-
kozó franchise-partnerek üz-
leteiben nem változik: aki ide
betér, mindig a középpont-
ban lesz, széles választékot ta-
lál, otthonos, barátságos kör-
nyezetben vásárolhat, és a
könyvszakmában jártas el-
adók szolgálják ki.

(O. A.)

Az alapfilozófia
marad, a hálózat
bôvül
A Líra és Lant Rt. felhívást intézett az önálló könyvesboltot üze-
meltetôkhöz, franchise hálózatukba invitálták ôket. A miértek-
rôl és a célokról a társaság marketing-igazgatóját, Kolosi Beátát
kérdeztük.
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– Létezik olyan drasztikus
szakmai vélemény, hogy a kö-
zépnemzedék nem létezik,
mûvészi értelemben felélte, el-
használta önmagát, s  ha keres-
nénk, valószínûleg a tuti siker
kommersz bemutatók környé-
kén találnánk meg ôket –
mondja Szikora János. – Sok
igazság van benne, habár dur-

va és kegyetlen. Az biztos,
hogy ami színházi értelemben
friss, lázas, forrongó, azt nem
a középnemzedék rendezi, ha-
nem a fiatalok. Az újszerûség
azonban nem azonos a színhá-
zi sikerrel. A siker triviálisan
azt jelenti, hogy sok embernek
egyértelmûen tetszik a darab.
Márpedig ezek a lázas, fiatalos,
forrongó elôadások nem sok
embernek és nem egyértelmû-
en tetszenek, hanem egy bizo-
nyos rétegnek, ez pedig nem a
siker mércéje. Az én közép-
nemzedékem végigcsattogott a

maga vakvágányain, játszott
tûzben, vízen, levegôben,
csakhogy ezek az idôk elmúl-
tak. És a rendszerváltást köve-
tô kultúra, az új szemléletmód
csendben, észrevétlenül ezt a
nemzedéket is leváltotta.

– A Kaldewey Farce nem „tuti
siker” kommersz darab. Mit tud-
hatunk az írójáról?

– A szakma szûkebb, tájéko-
zottabb képviselôin kívül keve-
sen ismerik. Ez méltatlan he-
lyéhez, amit a több mint húsz
éves drámaírói pályafutása
alatt megszerzett Európa szín-
házi életében. Botho Strauss ti-
pikus nyugat-berlini entellek-
tüel, végigjárta a színházi sza-
márlétrát – tegyük hozzá: Eu-
rópa legjobb szamárlétráját. A
Berlini Schaubühne drama-
turgja volt a Peter Stein vezet-
te, fénykorát élô mûhelynek.
Soha nem tagadta meg filozo-
fikus érzékenységét, mégis

bölcs, igazi kapcsolatot tudott
kialakítani azzal a valósággal,
amit darabjaiban ábrázolt.
Csökönyösen, refrénszerûen
visszatér ismerôs élethelyzetei-
hez, emberi típusaihoz. Jól is-
merte a nyolcvanas évek nyu-
gat-berlini dekadens életérzé-
sét, és mély tapasztalatai meg-
óvták attól, hogy lila önképzô-
köri dolgozatokat írjon.

– Ettôl sikeres?
– Darabjai nem intellektuális

ötletek, hanem saját életta-
pasztalataiból fakadnak. Ezt
csak akkor veszi észre az em-
ber, amikor rendezi, amikor a
próbafolyamat során  heteken
keresztül mást se teszünk,
mint kérdésekkel bombázzuk
és ilyenkor hamar kiderül,
hogy írói blöff-e, vagy igazi al-
kotás. A színházi emberek elôl
ugyanis az író nem tud elbúj-
ni. Sok emberrel találkoztam,
akik nem szeretik Botho
Strausst, mert lila blöffnek,
szimpla  polgárpukkasztásnak
tartják darabjait. Ez nem igaz,

mert kiállják a színházi próbát.
Így volt ez a Radnóti  Színpa-
don is, ahol 1993-ban  Az idô
és a szoba címû darabját mutat-
tuk be. Akkor a hitünket, hogy
nem dolgoztunk hiába, a kö-
zönség adta vissza. Pedig fél-
tünk, értetlenül állnak majd az
elôadás elôtt. Most, amikor
felidézem a régi próbák emlé-
keit, a hit és a hitetlenség tipi-
kus  hullámgörbéit, szorongás-
sal gondolok arra, hogy az el-
múlt 7–8 év alatt vajon milyen
irányba változott a közönség,
van-e közönség Botho Strauss-

ra? Mivel alig két hónapja
játsszuk, még csak remélem,
hogy lesz rá igazi közönség.  A
reagálások nagy szóródást mu-
tatnak. Az idôsebbek harsá-
nyan vagy csendben, de mer-
nek nevetni, a fiatalok viszont
döbbenten figyelik, mi folyik a
színpadon. Ez bizonyos érte-
lemben ijesztô!

– Mi ennek az oka?
– Az élettapasztalat. Ezt a da-

rabot is csak a megélt életta-
pasztalatok birtokában lehet
megérteni. A fiatal ember haj-
lamos arra, hogy  ôrültségeit
az élet szélsôségeivel azonosít-
sa, és hogy annak a könyvtár-
nyi irodalomnak, amit elolva-
sott (ha elolvasott) az ismere-
tét életismeretnek tudja be. A
darab élethelyzete engem egy
Rilke-elégia szituációjára emlé-
keztet: „Ki nem ült szíve füg-
gönye elôtt/szorongva? Szét-
nyílt: búcsújelenet volt, köny-
nyen megérthetô…” Aki nem
látta kívülrôl saját maga drá-
máit, vagy aki nem volt képes
kinevetni saját botlásait, annak
nem szól semmirôl. Mert a fér-
firól szól és a nôrôl, a lehetet-
lenségrôl szól, a vágyról, hogy
mégis lehetséges legyen az,
ami egyébként lehetetlen. A
szerelemrôl és a magányról
mindenekelôtt és -fölött. És a
hülyeségrôl, a mérhetetlen em-
beri hülyeségrôl, meg a hü-
lyékrôl, akik mindannyian va-
gyunk. Mindezt olyan intelli-
gens eleganciával teszi, ami
szokatlan ebben az országban,
mert a kulturális és a közélet-
ben elszoktunk, vagy hozzá
sem szoktunk az intellektus-
nak ahhoz a nagyvonalúságá-
hoz, amit Botho Strauss anya-
nyelvi szinten beszél.

Sz. K.
Fotó: Katkó Tamás

A lehetetlen
lehetségessége
Nemcsak képletesen, hanem valóságosan is keresi a helyét a szín-
házi középnemzedék. Tagjai fölött átvonultak a rendszerváltás
hullámai, kisodorva ôket a mûvészeti vállalkozások ismeretlen
vizeire. Csak kevesen engedhetik meg maguknak, hogy szakmai
engedmények nélkül járják saját útjukat. Szikora Jánossal annak
kapcsán beszélgettünk, hogy a Katona József Színház Stúdiószín-
házában egy különös darabot rendezett, amely unikumnak szá-
mítana bármelyik európai színházban. Nálunk Botho Strausst
nem ismerik, a Kaldewey Farce lefordíthatatlan.
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M a g y a r  K ö n y v g y û j t ô

MEGRENDELÉS
Igen, szeretnék tájékozott lenni a régiségek világában, emiatt megrendelem a Magyar Könyv-
gyûjtô c. újságot a 2001. évre (10 lapszám)
4400 Ft elôfizetési díjért.
Igen, vállalom, hogy megrendelésem alapján az elsô számot és a számlát utánvéttel kapom
meg, az elôfizetési díjat és a postaköltséget a
kézbesítônek kifizetem.
Kérem, küldjék el a Magyar Könyvgyûjtô elsô számát postán, utánvétellel.
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Elôfizetési díj 2001. évre
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– Köztudomású: a rendszervál-
tás jó és nem kis részt rossz érte-
lemben sokkolóan hatott térsé-
günkben és országunkban. Mi-
képpen befolyásolta ez a rendkí-
vüli átrendezôdés a regionális és
településfejlôdést?

– A piacgazdaság létrejötte,
elterjedése versenyhelyzetet te-
remtett régiók, városok és más
települések között, amelyben
kitûnt ezek ereje, gyöngesége.
Az elôbbiek átmeneti krízis
után talpon maradtak, nemrit-
kán erôsödtek, az utóbbiak –
többnyire a társadalom szerke-
zetében rejlô – hátránya mar-
kánsan kirajzolódott, leszaka-
dásuk gyakran folytatódott. A
politikai változások jelentôsé-
ge legfôképp az önkormányza-
tok létrejöttében mutatkozott
meg. Hiszen – míg azelôtt a ta-
nácsok javarészt végrehajtó
szerepet játszottak, a település-
fejlesztési döntések oroszlán-
része most már az önkormány-
zatok hatáskörébe került. De
az új normarendszer elsajátítá-
sával párhuzamosan a legsok-
kolóbban az hatott, hogy a fej-
lett világ is nagymértékben
megváltozott. E gyökeres bel-
sô-külsô gazdasági, társada-
lomszerkezeti változásokhoz
kellett igazodnunk. A korábbi
kiegyenlítô szándékok így már
nem hatottak, és sok minden
függött az adott település la-
kosságának alkalmazkodó-
készségétôl, újratanulási és in-
novációs képességétôl. S a
nyílt versenyben, modernizá-
ciós folyamatban nyersen ér-

vényesült a földrajzi fekvés, ér-
vényesültek a területi különb-
ségek.

– A tektonikus társadalmi-poli-
tikai-gazdasági mozgások követ-
keztében Kelet- és Közép-Európa
térképe drasztikusan átrajzoló-
dott: háborús tûzfészkek, feszült-
séggócok alakultak ki, nagyobb or-
szágok kicsinyekre darabolódtak
stb. Miképp hatott ez ránk,
mennyire tudtunk-tudunk mind-
ehhez alkalmazkodni?

– Az új térképnek van elônye
és van hátránya. Magyarország
most például hét országgal ha-
táros. Tizenkilenc megyénk
közül tizenötnek nemzetközi
határa van. Ekképpen – az Eu-
rópai Unióban használt kifeje-
zéssel élve – akár egész Ma-
gyarország határmenti zóná-
nak, övezetnek tekinthetô. Az
említett hét ország pedig, mint
ismeretes, nagyon eltérô, kap-
csolatunk velük – politikai
helyzetük, kereskedelmi eljárá-
saik, bankrendszerük, kulturá-
lis és egyéb hagyományaik, ru-
galmasságuk módja szerint –
bonyolult és sokszínû. (Elég,
ha például az Ausztria és Uk-
rajna közötti különbségekre,
vagy a volt Jugoszláviából ki-
alakult államok feszültségeire
utalunk.) A térképvonal azon-
ban minden irányban megla-
zult, a gazdasági kapcsolatok –
területenként, régiónként más
arányban – átnyúlnak a hatá-
rokon. Ami részint bizonyta-
lansági tényezôkkel, nehézsé-
gekkel, részint elônyökkel jár.
Új vonás: hazánk több ország-

ban nettó befektetôvé vált. És
a sokszor szidalmazott, min-
dig félreértett globalizáció
egyik haszna: nem hátrány
többé a kis országok belsô pia-
cának szûkössége. A világpiac
réseit épp ezek az országok
tölthetik ki, ha megtalálják a
számukra járható utat, sajátos
lehetôségeiket.

– S vajon korábbi periferiális
helyzetünkbôl – az Európai Unió-
ba tartva – valóban megindul-
tunk a centrum felé? Vagy ez ma
még álom és illúzió?

– Az igazi periféria, persze, a
fejlôdô világ. Magyarország
félperiferikus, megkésett, sok
tekintetben torzult helyzeté-
bôl igyekszik a centrum, vagy-
is azon régiók felé, amelyek-
ben a nagy modernizációs újí-
tások megszülettek. Elindul-
tunk, de korántsem hihetjük
azt, hogy mivel itt a bruttó
nemzeti termék növekménye
az elmúlt két évben kétszerese
volt az uniós átlagnak, ehhez
érdemben közeledtünk. Való-
jában még messze vagyunk tô-
le. A közgazdászok adatait,
összehasonlításait mindennapi
életében még aligha érzékeli az
átlagos állampolgár. Ezért óva-
tosan csak annyit mondok:
Magyarország megállt abban a
lecsúszásban, amely az elmúlt
két évtizedben – különbözô
okokból és mértékben – folyt,
s amelynek következtében Eu-
rópa fejlett régióitól gazdasági-
lag tovább távolodtunk. S bár
a polgári normák s ezen érték-
rend követésében, a társadalmi
szolidaritásban is távol va-
gyunk a régen polgárosodott
közép- és nyugat-európai or-
szágoktól, a kimûvelt elmék-
ben mindez, ha lassacskán is,
mintává válik. És közeledünk
ezen országokhoz az iskolá-
zottságban, a mindennapi és a
magaskultúra minôségében is.

– Sok – többnyire üres – szó
esik manapság a magyar falu-
ról, agráriumról. Miképpen vál-
tozott ez az elmúlt évtizedben –
valójában?

– Sûrítve-egyszerûsítve: az
ország lakosságának ma már
mindössze hét százaléka él ki-
fejezetten mezôgazdaságból,
miközben a népesség egyhar-
mada lakik falvakban. Ám míg
Nyugat-Európában a falvak

technikai civilizációja, lakói-
nak életminôsége nagyon kö-
zel került a városiakéhoz, ná-
lunk a nagykeservesen kiizzadt
infrastruktúra-fejlesztés zöm-
mel a városokra koncentráló-
dott. E helyzet – azon telepü-
lésektôl eltekintve, amelyek
egy-egy fejlett város, térség
vonzáskörébe esnek: például
Budapest, Balaton, Buda-
pest–Gyôr–Bécs autópálya –
lényegében konzerválódott.
Ráadásul az agrártermelés oly
mértékben csökkent, hogy az
felért a második világháborús
pusztítással. A munkanélküli-
ség is fôként a falusiakat sújtja.
De némi elôny is származik
abból, hogy kimaradtak a mo-
dernizációból: a háztáji gazda-
ságok nyomán kiskertjükben
sokan megtermesztik a lét-
fenntartásukhoz legszüksége-
sebbeket.

– Nagyobb léptékre térve: az
EU, köztudomásúlag, kész támo-
gatni a térségünkben is kialakítha-
tó régiókat. Mennyire készültünk
föl erre? Milyen integrációs lépé-
sekre lenne még szükség?

– Közhellyé vált a Régiók Eu-
rópája jelszó. Az unióban a re-
gionális szemlélet megerôsö-
dött. A nemzetállam halvá-
nyulása voltaképp azt jelenti,
hogy a kormányok némely ha-
tásköröket Brüsszelnek, máso-
kat országuk régióinak adnak
át. Több nyugati államban bi-
zonyos hagyományokra – ön-
álló hercegségekre, tartomá-
nyokra, nemzetiségi egységek-
re – épülnek a régiók. Nálunk
igen erôs a megyerendszer, s a
régiók létrehozása közben ve-
zetô helyért vetélkednek váro-
sok. Talán – akárcsak mondjuk
Franciaországban – itt is meg-
maradnak a megyék, és föléjük
kerülnek önálló hatáskörrel a
régió-önkormányzatok. Elsô-
rendû érdekünk, hogy ez ügy-
ben cselekedjünk, hiszen az
EU támogatási tételeinek har-
minc százaléka jut a régiók-
hoz. (Saját részvállalással, évi
két és fél milliárd dollárt kap-
hatnánk.) De közben elvárják:
ne támaszkodjunk csupán köz-
pontilag elosztott segélyekre,
hanem mennél több helyi kez-
deményezéssel érvényesüljön
a regionális területfejlesztési
politika.

E M B E R  É S  G O N D O L A T

Enyedi Györggyel
beszélget
Nádor Tamás
Divatra rákapó újdondászok, térség és régió címszavaira a kor
szellemében elôrukkoló haszonlesôk közt egy eredeti gondolkodó.
Olyan geográfus, aki már ama egészen más világrendben, honi
struktúrában, annak drasztikus átrajzolása elôtt elôretekintôen
vizsgálta térképünket. Társadalomföldrajzi és természeti környe-
zetünket egybevetve, a regionális és településfejlôdés folyamatait
a lehetséges európai integráció terébe helyezve kutatta a határo-
kon túlnyúló kapcsolatteremtés esélyeit. Az urbanizáció elônyeit
és ellentmondásait, kistérségek, falvak sajátosságait. Vagyis: föld-
mérôi pontossággal igyekezett meghatározni helyünket, helyzetün-
ket a modernizáció terepasztalán, igazi hegy-vízrajzi terepén.
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n filmes vagyok. Ha fil-
met nézek, bárhol: mo-
ziban, falusi vetítôben,

tévén, videón, vágóasztalon –
mindegy: otthon vagyok. Az
enyéim között, és mindent tu-
dok. A színház titok és varázslat. 

Az a varázsa, ami a gyöngéje
is, hogy minden este más és
más. Hogy esetleges, véletlen-
szerû. Fércmû és remekmû egy-
aránt lehet ugyanaz az elôadás
más-más este. Varázslatos mûal-
kotás: ontológiai státusza sze-
rint általában nincs. Akkor szü-
letik meg, amikor este fölmegy
a függöny, létezik, amíg a szín-
padon játszanak, és újra meg-
szûnik, ha összemegy a függöny
(kialszanak a fények stb.). Az
írott dráma nem mûalkotás.
Álom egy színházról. Egy elô-
adásról. 

Az is a varázslat része, hogy a
színész velem egy levegôt szív,
testi valóságában ott van elôt-
tem, és a szemem láttára hozza
létre a mûalkotást. A színész, az
általános hiedelemmel ellentét-
ben, nem tud „színlelni”, nem
képmutató, ellenkezôleg, túl
ôszinte. Empátiával beleéli ma-
gát a figurába, belülrôl azonosul
vele, és amit érez, kiütközik raj-
ta, nem bírja titkolni. Ha ma es-
te Csernus Mariann „Orbánnét
játszik”, akkor nem játszik Or-
bánnét. Akkor ô maga Orbán-
né. Azonosul vele. Átlényegül. 

Egy filmjelenetet ellenben ad-
dig veszünk újra és újra, amíg
nem tökéletes. Aztán technikai
trükkök sorozata, amivel tökéle-
tesíteni lehet a gyártmányt.
Nem a mûalkotást, mert az a
gyártmányon belül van ugyan,

de mások a paraméterei. A leg-
rosszabb film is tökéletesebb –
technikailag –, mint a legjobb
magyar színház. Ami sosincs
készen, csak a „rémület rántja
össze” a bemutatón, amikor föl
kell, hogy menjen a függöny. 

Ha egy színházi elôadást töké-
letesnek érzek, az azt jelenti,
hogy színész, rendezô és az
összes munkatárs a maximumot
nyújtotta. Ha tehát engem egy
színházi produkció úgy elbûvöl,
hogy a végén csak annyit bírok
hebegni az élménytôl kábultan,
hogy ilyen tökéleteset színház-
ban nem láttam még, ez olyan
volt, akár egy film, az részemrôl
a legtöbb. Azt jelenti: nem volt
hamis pillanata. Nem volt ben-
ne döccenés, botlás, sem színé-
szek, sem rendezés részérôl. 

Berényi Gábor (aki kb. 35 év-
vel ezelôtt a szolnoki bemuta-
tót színre vitte), most új szem-

pontok szerint alkalmazta újra
színpadra Örkény István regé-
nyét, a Macskajátékot. Vissza-
tért a levélregényhez. A színpa-
don szorosan véve az látható,
ami a két hölgy levelezésében
olvasható. És ehhez elég volt

Berényinek két színész: Cser-
nus Mariann mint Orbánné, és
Kubik Anna, aki egy fantaszti-
kusan nehéz hármas szerepet
oldott meg bravúrosan: ô Giza,
Egérke és Orbánné lánya is. A
színpad? Olyan semleges, hogy
nem veszem észre. Ami a legna-
gyobb teljesítmény, ugyanis
nem a díszletet akarták elôadni,
hanem a Macskajátékot. 

Az állt a mûsorfüzetben, hogy
Orbánné az elmúlás, a halál el-
len harcol kapkodásaival, impro-
vizálásaival, képzelt szerelmével.
Óriási tévedés! Orbánné ilyen.
Ilyen lesz kilencvenhét évesen is.
Ezért imádnivaló. Ha harcol va-
lamiért, azért küzd, veszekszik,
hogy hagyják meg neki a jogot,
hogy önmaga lehessen! És a sze-
relme nem képzelt, hanem véres
valóság. Ebben a korban? Igen!
Matuzsálemi korban is, a kolera
idején is, le-föl a folyón.

Csermlényi Viktor, a zabáló,
böfögô, röfögô egykori opera-
énekes, és a legkevésbé sem egy-
kori, hanem nagyon is jelenvaló,
és mélyen fájni tudó szerelem
egy percre sem jelenik meg, de
nem is kell. Csernus-Orbánné
huszonöt oldalról is lefesti ne-
künk szavakkal, és lelkünk szín-
padán olyan tökéletes Csermlé-
nyit képzelünk el magunknak,
amilyet csak tudunk. És ugyan-
így Paula is, az álnok barátnô.
Róla is csak szó esik (de nem
akármilyen, hanem pontos, akár
a sebészkés, és olyan ironikus,
amilyen csak Örkény bír len-
ni…), a többi a nézô dolga. Mi-
közben a játék elvarázsolt, állan-
dóan ott láttam magam elôtt le-
írva, kinyomtatva Örkény mon-
datait, és arra gondoltam, úris-
ten, milyen nagy író ez! De le-
het, hogy ez nálam szakmai árta-
lom. A közönségnek nem kell az
íróra gondolnia, ha a színész ját-
szik. Az író úgyis benne van a
színészben. Egyszóval nagy szín-
házi este volt… nagyon nagy! 

Ja, hogy ne feledjem: színház-
politikai okokból kirúgják a csa-
patot a Várszínház Refektóriu-
mából, s majd a Magyar Szín-
ház próbatermében folytathat-
ják. Dühítô, de tudom, hogy a
remekmû a pokolban is remek-
mû. Bosszanthat, de ártani nem
tud a produkciónak ez az új
büntetésszigorítás.

K e r t é s z  Á k o s
Egy nagy színházi este

É

Saldo 2001
■ Közgazdasági, jogi és társada-
lomtudományi Szakkönyvkiál-
lítás. Ismét nagyszabású szak-
mai könyvkiállításnak adott ott-
hont a Budapesti Közgazdaság-
tudományi és Államigazgatási
Egyetem. A tavasz beköszönté-
vel a Saldo Rt. összetoborozta a
hazai szakkönyvkiadók népes
táborát, lehetôséget teremtve ar-
ra, hogy mind a nagyközönség,
mind egymás elôtt bemutassák
újdonságaikat, tájékoztatást ad-
janak terveikrôl.

Idén 22 kiállító élt a bemutat-
kozási lehetôséggel. A hagyo-
mányos kiállítók részvétele
mellett újdonságnak számított,
hogy a hazai elektronikus
könyvkiadók most elsô ízben
álltak így együttesen az érdek-
lôdôk rendelkezésére, közös
standon fogadták a vendége-
ket, s adtak tájékoztatást errôl

az egyelôre újdonságnak számí-
tó könyvszakmai lehetôségrôl.

A kiállítás védnöke Chikán At-
tila, a BKÁE rektora volt, a kiál-
lítást Zentai Péter László az
MKKE igazgatója nyitotta meg,
aki néhány szóban méltatta az
esemény jelentôségét, s öröm-
mel adott hírt róla, hogy hama-
rosan hivatalosan is elindul az
Olvasás Éve. 

A kiállítás mindkét napját
szakmai könyvbemutatók, író-
olvasó találkozók kísérték.
Több kiállító jelentkezett elekt-
ronikus újdonságokkal, számos
kiadónak ezen a rendezvényen
került bemutatásra egy-egy új
kiadványa. Az érdeklôdôk nem-
csak ismerkedhettek az újdonsá-
gokkal, hanem jelentôs kedvez-
ménnyel meg is vásárolhatták
azokat. A szervezôk szándéka
szerint jövô márciusban ismét
szakkönyvkiállítás és vásár lesz
a Közgázon.

■ A Magyar Könyvklub és az Or-
szágos Színháztörténeti Múzeum
és Intézet kiadványaként jelent
meg ez a színháztörténeti kézi-
könyv, melynek elsô része a kez-
detektôl 1873-ig terjedô idôsza-
kot tárgyalta, és tizenegy évvel ez-
elôtt az Akadémiai Kiadó gondo-
zásában jelent meg. A második
kötetet a Magyar Könyvklub je-
lentette meg, és a mû szakmai kö-
zönség elôtt az Országos Szín-
háztörténeti Múzeumban lezaj-
lott bemutatóján szóba került az
is, miért alakult ez így? Székely
György színháztörténész, a kötet
fôszerkesztôje válaszában az idô
hosszúsága fô okának a pénzhi-
ányt említette, amin segített az
MTA illetékes tudományos osz-
tálya; a szerzôgárda és a Magyar
Könyvklub egymásra találásának

okaként pedig a Képes színház-
történet c. korábbi Magyar
Könyvklub-kiadvány munkálatai
közben kialakult jó együttmûkö-
dést jelölte meg. A mû 1066 olda-
lon tárgyalja a magyar színjátszás
történetének ezt a csaknem ötven
évét, gazdag képanyaggal illuszt-
rálva, kronológiával, név- és cím-
mutatóval ellátva, bibliográfiai
részében, mely önmagában is ko-
moly tudományos eredmény, a
legfrissebb adatokkal is ellátva
olyan szakmai bibliográfiát ad
közre, amely sehol másutt ebben
a teljességében nem található
meg. Így aztán biztosra vehetô,
hogy amint a bemutatón is el-
hangzott, a mû minden szakem-
ber és a téma iránt elmélyülteb-
ben érdeklôdô olvasó számára
nélkülözhetetlen kézikönyv lesz.

Magyar Színháztörténet
1873–1920
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O L V A S Ó S Z E M Ü V E G

■ Van Adynak egy mondata
(1906-ból), ami legalább har-
minc éve (akkor találkoztam ve-
le prózai írásainak VIII. köteté-
ben) borzolja a kedélyemet:
„Már a mûvészet túlbecsülése is
beteges civilizáció tünete”. Mi-
ért az a baj, ha „túlbecsülik” a
mûvészetet? Miért nem az, ha
„alá”? S egyáltalán: azt, ami mû-
vészet, lehet-e TÚLbecsülni?
Egy ideje ezt Ady – ritka – téve-
dései közé könyveltem el ma-
gamban, s mint ilyennel, nem
bajlódtam vele –, de ahogy ol-
vasni kezdtem Vitalij Sentalinsz-
kij remek könyvét (mûfaját ne
firtassuk még, a címe: A feltáma-
dott szó, hervasztóan lapos, de
alcíme annál izgalmasabb és
sokat ígérôbb: A KGB irodalmi
archívuma), azon kaptam ma-
gam, hogy megint ez az Ady-
mondat motoszkál bennem. A
szovjetkorszak íróinak lelki, mû-
vészi, majd késôbb fizikai meg-
nyomorításáról, sôt likvidálásá-
nak részleteirôl szóló mû a maga
vérlázító, elképesztô dokumen-
tumaival renitens töprengésre
késztetett: vajon lehet-e jobban
túlbecsülni a mûvészetet, mint
ahogy a KGB tette azzal, hogy
úgy figyelte, úgy csapott le rá,
olyan félelmetesen kiterjedt, ci-
vil és hivatásos apparátust moz-
gósított az irodalom megrend-
szabályozására és megfélemlíté-
sére, mintha a hadiiparról, a
fegyveres erôkrôl, vagy más, a
rendszer alapjait veszélyeztetni
képes ágazatról lenne szó... Mi-
csoda álszent, bonyodalmas,
hosszas konspirációt igénylô
játszmákat bonyolítottak le az
írók kézbentartása végett: jött a
megfélemlítô kritikushad, a tilal-
mak, a megbélyegzô taggyûlé-
sek, az írói mûvészetnek már-
már a klinikai halál állapotába
jutása –, s akkor megszólalt a te-
lefon és jelentkezett az elsô szá-
mú Vezér, Sztálin, (nemcsak
Bulgakovnak volt része a Legfel-
sôbb Kegyben, de másoknak is)
és másnap híre terjedhetett,
hogy ott fent nincs semmi baj,
csak azok a fránya funkcionáriu-

sok, a túlbuzgók, a neofiták, a
szemellenzôsök... A vége persze
így is, úgy is a Ljubjanka egyik
vallatószobája lett; az írókra ana-
téma várt, olyannyira, hogy még
haláluk pontos dátuma is hétpe-
csétes titok lett. És megint a mû-
vészet túlbecsülése: vajon mit
képzelt el a totalitárius rendszer,
miféle hatása lehetne egy olyan
vers (novella, regény, dráma stb.)
megjelenésének, amelyik nem
kvadrál a párt aznapi állásfogla-
lásával? És tovább: miféle követ-
kezménye lett volna annak, ha
nem hitegetik például Pilnyak
családját azzal, hogy 1940-ben
halt meg (a lexikonokba is ez ke-
rült), hanem – mint Sentalinsz-
kij kiderítette – 1938. április 21-
én? S habár civilizációnak a sztá-
lini diktatúra alig nevezhetô, de
betegesnek annál inkább: ha egy
társadalomnak a félelem és a
gyanakvás a legfôbb mozgató-
ereje, az minden, csak nem az
egészség jele. Úgy tûnik, saját
szlogenjét senki sem vette komo-
lyabban, mint a Vezér: ha az író
a lélek mérnöke, akkor valóban
alig lehet nála bárki fontosabb,
annál nagyobb bûn tehát, ha
nem olyan mérnök, aki fórsrifto-
san tervez. Adynak mégis igaza
lenne, változtatva persze a vál-
toztatandókat? Eszembe jut,
hogy a hatvanas évek végén, a
hetvenesek elején kénytelen-kel-
letlen megtapasztaltam, hogy
nálunk is van a Belügynek (mi
legalábbis, a barátaimmal, úgy
neveztük) „irodalmi osztálya”,
ahová behívták az embert egy
kis vegzatúrára, de miközben a
verejtékeztetô rettegés volt az
egyik érzése, közben – ambiva-
lens módon – hízelgô is volt ez
az egész. Mert hát a két faggató,
az egyik, aki kérdezett, s a másik,
aki a háttérbôl figyelt, mindent
tudott: olvasta minden publiká-
ciódat, összevetette ôket, felfi-
gyelt az új motívumokra, szá-
monkérte, hogy honnét van ez
vagy az az élmény: tudta, hová
hívtak író-olvasó találkozóra, ott
mit mondtál és miért éppen azt
mondtad, érdekelte ôket, mit ol-

vasol, s arról mi a véleményed,
miért hat rád erôsen ez az író s
miért nem a másik... Ha írótár-
saktól, kritikusoktól, szerkesz-
tôktôl, kiadói lektoroktól kapsz
ilyen odafigyelést, jólesik és nô
az önbizalmad. Mindenesetre
tény, hogy az égadta világon sen-
ki se tulajdonított az írásaidnak
akkora fontosságot, mint„a Bel-
ügy irodalmi osztálya”. Vagyis:
betegesen túl lettél becsülve. De
mert ez már puha diktatúra volt,
ami veled történt, kutyafüle, kéj-
utazás ahhoz képest, amiben Bá-
belnek, Bulgakovnak, Mandel-
stamnak, Platonovnak vagy Pil-
nyának volt része. Tudtunk, ed-
dig is sok mindent tudtunk errôl
az iszonyatos históriáról Gere-
ben Ágnes, Fenyvesi István, Da-
los György kutatásaiból –, de
amit Sentalinszkij csinál, az
többszörösen is más. Még „szov-
jet” íróként ô harcolta ki a gorba-
csovi idôkben, hogy beengedjék
a Ljubjankára és, ha nem is min-
dent, de minden igazán fontos
anyagot megnézhessen a KGB
titkos irattárában – már ami írók-
ra vonatkozik. Sentalinszkij vizs-
gálati jegyzôkönyveket, beisme-
rô vallomásokat, tanúkihallgatá-
sokat, magasrangú funkcik fel-
jegyzéseit olvashatja, elsüllyesz-
tett írói alkotásokat hoz fel a
„bányából”, korabeli újságokra,
memoárokra, a még élô tanúk
emlékeire is épít, egyszóval elsô-
rangú dokumentátor és nyomo-
zó. De jóval több is ennél. Vér-
beli prózaíró, aki azt is elmeséli,
ahogyan fokról-fokra, a még mû-
ködô védelmi reflexek ellenére,
hozzáfér az anyaghoz. Borisz
Olegovics figurája, aki váltig vé-
di a régi KGB-s mundért, aki
utálja, mint bajkeverôket, a Sen-
talinszkij-féléket: igazi prózaírói
remeklés. Átélhetô jelenetet ol-
vasunk arról, hogyan változik a
Ljubjanka légköre, hangulata an-
nak függvényében, hogy oda-
kint, a nagypolitika éppen hol
tart. Az 1991-es puccs napjai
ezek, a visszarendezôdés veszé-
lyét az író ott éli át, a néhány ne-
ki segítô és a sok közömbös, he-
lyezkedô, vagy munkáját gátolni
akaró KGB-s között. Bábel és a
többiek Sentalinszkij számára
nem pusztán politikai, de nem is
csak irodalomtörténeti esetek.
Szeretett írói ôk, mesterei, példa-
képei, akiknek mûvein nôtt fel,

akik körül a tendenciózus hallga-
tást tûrhetetlennek tartja. Ô is ta-
lálkozik azzal, amivel idehaza
azok, akik a Történeti Hivatal-
ban kutatnak: a besúgókat erô-
sebb védelem óvja a nyilvános-
ságtól, mint áldozataikat. Sajátos
fintora napjainknak, hogy Senta-
linszkij mégis többet ér el ezen a
téren, mint itthoni társai. Amit
talál, meg is döbbenti rögtön,
mert Okudzsava tollára illô tra-
gikomédiák sora tárul elé. Nem-
csak a feljelentett feljelentô, a
Zöldharkály fedônevû, de író-
ként jelentéktelen Gyakov áská-
lódott más írók ellen. Ott egy le-
vél, melyben „Bela Illés” egy len-
dülettel négy írót jelent fel a pa-
nait Istratival való találkozás mi-
att. Hanem aztán jön, ami sok-
kal leverôbb ennél: Majakovsz-
kijnak öngyilkossága elôtt nem
sokkal írt cikke Pilnyakról, s ben-
ne ez a mondat: „Nem olvas-
tam, de mélyen elítélem!” És
még sokan mások, akik denunci-
ánsokként, hamis tanúkként, be-
súgókként vallottak a többiek-
re... Egy rendszer, a maga lánc-
szemeivel. De van olyan epizód
is, amelyen (ha elképedve is)
mosolygunk: Nyina Hagen, a
történész saját KGB-s kihallgató-
ját készíti fel a történelemvizsgá-
ra, mert az ô vallatásával eltöl-
tötte a tanulásra fordítható ide-
jét. Hát ilyet nemcsak kitalálni
lehet? Eszünkbe jut a Tanú egyik
jelenete, ahol a fegyôrt a másna-
pi szemináriumra a halálraítélt
készíti fel... Sentalinszkij végül is
hátborzongató regényt, gazda-
gon dokumentáltat, de regényt
írt. Ezt azért hangsúlyozom,
mert ellentétben a hasonló tár-
gyú, száraz feldolgozásokkal, ez
a könyv olvasmányként is meg-
állja a helyét, érzelmeinkre is
apellál, sôt, amikor a közel négy-
száz oldalnyi szöveg végére
érünk, csalódásunk annak szól,
hogy – reméljük, csak egyelôre –
nincs tovább.

Vitalij Sentalinszkij:
A feltámadott szó
Nagyvilág Kiadó, Bp. 2000.,
398 old., 2700 Ft

A feljelentett
feljelentôk regénye
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– Lexikonokban, kézikönyvekben próbáltam
összeszámolni, hány önálló, vagy Horgas Bélá-
val közös könyve van: huszonötig jutottam. Ez-
zel a minden szempontból imponáló teljesít-
ménnyel együtt Levendel Júlia szinte „titkos
író”: munkáinak 1989 elôtt is alig volt vissz-
hangja, azóta talán annyi sincs. A szakma in-
kább tud írásairól, mintsem olvassa azokat, kö-
vetve mûveinek fejlôdési folyamatát. Hogy érzé-
keli ezt? Zavarja, vagy inkább fokozott függet-
lenséget jelent?

– Ha a „visszhang” olvasói visszajelzést je-
lent, méghozzá nem mennyiségi, hanem
minôségi szempontút, akkor éppúgy elké-
nyeztetett vagyok, mint sok másban. Egyéb-
ként mindenkinek fontos és boldogító az
értô-érzékeny, tehát individuális visszhang:
különben is csak a dilettánsok érik be a sa-
ját olvasattal. Más kérdés a „szakma” – én
inkább az irodalmi élet funkcionáriusairól
beszélnék – közönye. Ha azt hallom-olva-
som, hogy a „rendszerváltáskor” nem volt
asztalfiókban jelentôs mû, és én kénytelen
vagyok tudni, hogy de igen, volt, például
Szabad vagy címû regényem (1989-ben je-
lent meg, a második kiadás 1994-es), vagy
ha arra gondolok, hogy mennyi szellemi ta-
lálkozástól, lehetséges olvasótól foszt meg
ma is a tájékozatlanul kanonizáló mecha-
nizmus, túl szelíd „zavar”-t emlegetni. Még-
is: úgy tûnik, a hivatalos értékelés hiánya
nem zavar annyira, hogy megpróbáljak al-
kalmazkodni és illeszkedni, akárhogyan
részt venni az önérvényesítési cirkuszban. A
formális, személytelen elismerések nem ér-
dekelnek. Persze bizonyára vigasz és vala-
melyest a felelôsség hárítása, ha azt mon-
dom, hogy végül is az írásaim nincsenek tit-
kosítva, ki lehet próbálni. 

– Úgy tudom, nem volt úgynevezett „szabály-
szerû” pályakezdése. Irodalmi tárgyú esszékkel,
elemzésekkel tûnt fel és csak jó sokára, bô egy év-
tizeddel ezek után jelentkezett elôször szépíróként,
1982-es Szemfényvesztés címû regényével. Az in-
dulás az Ön szándéka szerint alakult így, vagy a
véletlen mûve?

– Nem volt „szabályszerû” az indulás, már
csak azért se, mert egyszerre volt szabályta-
lanul korai, és ugyanakkor szokatlanul meg-
késett, illetve késleltetett. Általános iskolás
korom óta írok szépprózát, s ezt is (mit
nem?) szenvedélyesen, rendíthetetlen da-
cossággal. Mielôtt ismertem volna Heinrich
Böll megjegyzését (mielôtt leírta), hogy
éppúgy nem lehet kicsit író valaki, ahogyan
kicsit terhes sem, én valahogy így éreztem
és eszerint éltem. Tizenhat évesen, írásaim
elismeréseképpen a Belvárosi Kávéház írói
közé kerültem. És még mindig csak tizenki-
lenc esztendôs voltam, amikor a Magvetô-
höz beadott elsô kisregényem nem jelenhe-
tett meg. Nagyon korán próbáltunk Horgas
Bélával szellemi mûhelyt teremteni (Eszmé-
let címmel például 1968-ban folyóiratot), a
saját írások mellett mások mûveit életre hív-
ni, kapcsolódásokat provokálni, szóval úgy
élni, ahogyan most a Ligettel, és ezt a hata-
lom keményen megtorolta. De a mai kurá-
torok-hivatalnokok szemében túlságosan
gyakran látom ugyanazt a régi ingerültséget:
miféle szabadságot akar és mi mindent csi-
nál ez az egy ember?! Pedig én nem is írtam
olyan „sokfélét”. A ’70-es években elkészült
Boszorkányszombat vagy Szemfényvesztés
persze „készülés” még, de azért közvetlen
elôzménye mostani írásaimnak, akárcsak a
nyolcvanas évek elején írott (1991-ben je-
lent meg) Az Ínség Jósnôhöz látogat vagy az
Összejátszás.

– A Liget 2001. márciusi számában olvasha-
tó költészetregény fejezetben Vörösmarty Elôszó
címû versének kalandos értelmezéstörténetérôl
ír, és a „nyomozás” közben elejt egy megjegyzést
arról, hogy ezzel párhuzamosan készül egy „kri-
mis vagy ál-krimis” regénye is. A regény azóta
Megijesztenéd a vidám madarakat? címmel
megjelent. Hogyan lehet egyidejûleg két ennyire
eltérô, másfajta gondolkodást és stílust igénylô
mûfajt mûvelni?

– Nekem úgy tûnik, hogy nem másfajta a
kettô, sem a gondolkodása, sem a stílusa.
Két esztendôvel ezelôtt megjelent Földön
futó füst címû regényemet csaknem kilenc
évig írtam, s minthogy ez a könyv a kilenc-
venes évek „szenvedéstörténete”, „párhu-
zamosan” éltem is azokat a szenvedéseket,
a fiktív szereplôkét is természetesen. És

közben születtek például a Sóvárgás meg A
többség mégis leér kötetembe szerkesztett írá-
sok. Ezek között akad, ami inkább hajlik a
„hagyományos” novella felé, és van, ame-
lyikre rátehetô az elemzô esszé mûfaj-cím-
kéje, de egy-egy könyv, úgy hiszem, össze-
téveszthetetlenül Levendel-féle széppróza,
ahol a kultúra ugyanolyan téma és élmény,
mint egy gyilkossági történet vagy az a ki-
meríthetetlen „esemény”, hogy a metró
mozgólépcsôje húz lefelé. A Megijesztenéd
a vidám madarakat? reményem szerint
klasszikusan izgalmas regény. Egyre ritkáb-
ban találkozom olyan könyvvel, amibe tel-
jes odaadással belefeledkezhetek – hát ír-
tam egyet.

– Lehet elôny is, hátrány is, ha egy házaspár
mindkét tagja író. Amikor éppen nem közös
könyvet írnak, vajon akkor is megbeszélik, elol-
vassák egymás írását – még munka közben –,
vagy csak utólag veszik hasznát, hogy kéznél van
a házi kritikus?

– Az elmúlt negyven évben én csak az elô-
nyöket érzékeltem. De ez sem jó szó – gya-
nús, hogy a kapcsolatom és az együtt-dolgo-
zásunk Horgas Bélával, nem hasonlítható
és jelölhetô az ismert fogalmakkal. Minden-
esetre ez a sajátos „képzôdmény” magyaráz-
za, hogy szerelem és irodalom számomra
nemigen megkülönböztethetô fogalom.

– Következô könyve, ha jól sejtem, az a bizo-
nyos költészetregény lesz, amelynek már vagy tíz
fejezete megjelent a Ligetben...

– Remélem, igen. Remélem, hogy ôszig
befejezem – és a „remélések” itt arra utal-
nak, hogy hiába a gyakorlat meg most már
a tapasztalat is, hogy igen, persze, „meg tu-
dom és meg fogom csinálni”, a szorongás
minden nekiülésnél a régi. Egyébként a
Megijesztenéd a vidám madarakat? befejezése
után másnap elkezdtem egy novellafüzért,
pontosabban egy dekameront írni. A száz
összefogott, egyetlen szerkezetbe épülô, de
külön-külön is érthetô novella fôhôse egy
ingatlanközvetítô. 

Írófaggató
Nádra Valér ia megkérdezte

Levendel Júliát
Levendel Júlia író (1944), az 1986-ban betil-
tott, 1988-ban újraindított Liget címû folyó-
irat szerkesztôje férjével, Horgas Bélával
együtt. Irodalmi elemzések és esszék mellett
elsôsorban szépprózát ír. Regényei: Szem-
fényvesztés (1982), Összejátszás (1985), Sza-
bad vagy (1989), Az Ínség Jósnôhöz látogat
(1991). Megjelent több novelláskötete is: Idô-
zés (1991), Lemerülés (1995). Könyvet írt Jó-
zsef Attiláról (Horgas Bélával), Karinthy
Frigyesrôl, Csehovról, Kosztolányiról, Vörös-
martyról. Társszerkesztôje volt a Leveles-
könyvnek (1989). Négykezes (1982), illetve
Pár-sor (1983–85), és Legalább (1993) címû
könyvei Horgas Bélával közösen alkotott
mûvek.
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Balázs Attila, mûsorvezetô: – A
híres orosz színész és rendezô a
Tavaszi Fesztivál Jancsó – 80 el-
nevezésû rendezvénysorozatára
érkezett Budapestre, Jancsó Mik-
lós 80. születésnapjára. Nyikita
Szergejevics Mihalkov díszvendég
az 1967-ben készült Csillagosok,
katonák címû Jancsó-filmben
nyújtott kimagasló alakítást.
Rendezôként Mihalkov nem egy
alkotásával írta be magát a film-
történetbe, egyebek között az Etû-
dök gépzongorára címû remeké-
vel. A Csalóka napfény orosz–
francia koprodukció 1994-ben ké-
szült. Mihalkov jelenleg a Szibé-
riai borbéllyal arat, némely mo-
zinkban megnézhetô. 

Szergej Batyuskov: – Ön színész-
ként kezdte pályafutását, mégis ren-
dezôként vált világhírûvé. A pálya-
váltásban közrejátszott-e, hogy sze-
repelt Jancsó Miklós Csillagosok,
katonák-jában?

Nyikita Mihalkov: – Csak kis
mértékben. Rám elsôsorban egy
Danélia nevû, jól ismert rendezô
volt hatással. Fôszereplôje vol-
tam a Moszkvai séták címû film-
jének. Nagyon hálásak voltunk
neki mi, fiatal színészek, mert
megengedte, hogy aktívan részt
vegyünk a film forgatásában. Be-
avatott bennünket a szakmai tit-
kokba. Ez erôsítette meg ben-
nem azt az érzést, hogy a színé-
szet számomra nem elég kihívás.
Hogy a rendezô az, aki mozgat-
ja a szálakat. Az ô vállán nyug-
szik az egész produkció. Már a

színiakadémián próbálkoztam a
rendezéssel, akkor kóstoltam be-
le ebbe a szakmába.

Sz. B.: – A sajtótájékoztatón azt
mondta, hogy folytatni szeretné a Csaló-
ka napfényt. Nagyon sok Mihalkov-ra-
jongó szerint ön az orosz klasszikusok
filmre vitelében egyedül áll. Tervez-e
újabb regényadaptációkat?

Ny. M.: – Igen, tervezgetek
ilyesmit. Ha az isten is megsegít,
sikerül elhárítani a gazdasági-ad-
minisztrációs akadályokat, parla-
giabban szólva: pénz kell, csak ez-
után van értelme eldönteni, hogy
mihez kezdek. 

Sz. B.: – Meg lehetett volna csinál-
ni a Csalóka napfényt korábban, a
’70–80-as években?

Ny. M.: – Minél jobban távolo-
dunk napjainktól visszafelé, annál
nehezebben lehetett volna meg-
csinálni. Még a peresztrojka ide-
jén is szorongatott a pártbürokrá-
cia. De a film elkészülhetett. Sze-
rintem elôbb semmiképp.

Sz. B.: – Az ön elsô filmje 1974-ben
készült, az utolsó, a Szibériai borbély
25 év múlva. Melyik idôszak volt a
munka szempontjából a legérdeke-
sebb? A kezdetek, vagy napjaink?

Ny. M.: – Én nem teszek köz-
tük különbséget, mindegyiknek
megvan a maga varázsa és átka. A
cenzúra, a betiltástól való féle-
lem, a virágnyelven való beszéd-
mód, ezek mind megkötötték a
kezünket. Másrészt attól nem
kellett reszketnünk, hogy ugyan
elkezdtünk egy filmet forgatni,
de elfogy a pénz és abba kell

hagynunk. Ilyen szempontból
biztonságban voltunk. A mai
idôk mások. Egyfolytában pénz-
hiánnyal küszködünk. Ugyanak-
kor bármit vászonra vihetek. Per-
sze ma is a tehetség a legfonto-
sabb. Sajnos sok kollégám a sza-
badságot összetéveszti a szaba-
dossággal. Azt hiszi, most már
mindent szabad és lehet. Amikor
aztán kiderül, hogy mégsem így
mûködnek a dolgok, akkor elbi-
zonytalanodnak. Tíz évvel ez-
elôtt, amikor megszûnt a cenzú-
ra, sok rendezônél a tabuk dön-
tögetése, minden határok áthágá-
sa már öncélúvá vált. Nemsokára
aztán kiderült, hogy ez önmagá-
ban még nem elég. Ez nem járha-
tó út a film számára. Rengeteg
filmben a szexuális szabadosság
már a pornóba csap át. A legke-
ményebb vulgaritások hangza-
nak el és mutatkoznak meg.
Minden gátlás megszûnt. A do-
log roppant egyszerû: új gondo-
latok, új impulzusok nélkül való-
di filmmûvészet nem létezik. Az
extrém szabadosság csak ideig-
óráig csalogatta be az orosz kö-
zönséget a moziba. Telefröcsköl-
heted te a vásznat vérrel, trágár-
kodhatsz, megdughatod a kisma-
lacot a Vörös tér kellôs közepén,
ettôl ez még nem filmmûvészet.
Szerintem ez a csömör magya-
rázza a Szibériai borbély hatal-
mas oroszországi sikerét. Ugyan-
akkor az igazság kedvéért tegyük
hozzá, hogy odahaza a filmipar
romokban hever. A Szibériai
borbélyt huszonöt hónapja játsz-
szák országszerte telt ház elôtt.
Nemrég bemutatták az állami té-

vé 1-es csatornáján is. Meg vol-
tam gyôzôdve, hogy ezzel a film-
nek annyi. Kifújt. Aztán Szent-
péterváron vetítették egy ezer fé-
rôhelyes moziban, majd le akar-
ták venni a repertoárról, mire a
közönség fellázadt és tüntetni
kezdett a mozi elôtt. Miért a si-
ker? Mert az emberek arra vágy-
nak, hogy a filmek róluk szólja-
nak. Az emberrôl. Mindarról,
ami emberi. Meggyôzôdésem,
hogy minden nemzet filmmûvé-
szetének csak akkor van jövôje,
ha a nemzethez szól, róla beszél. 

Sz. B.: – Sok orosz és nemzetközi
kritikát olvastam a Szibériai bor-
bélyról. A bírálatok lényege az, hogy
kevésbé orosz, jóval inkább ameri-
kai film ez. 

Ny. M.: – Nekem is a szemembe
vágták, hogy ezt a filmet a külföld-
nek szántam. Erre csak azt tudom
válaszolni, hogy igen, persze, an-
nak a százötven millió külföldi-
nek, aki az én hazámban él. Ami
az orosztalanság vádját illeti, ha
igazat mondanának ezek a kriti-
kák, akkor üresek lennének a mo-
zik, és nem kapnék ilyen lelkes né-
zôi leveleket. Számomra ez ka-
tasztrofális lenne. Eközben az em-
berek családostul tódulnak a mo-
zikba, iskolák, intézmények, gyá-
rak vonulnak ki a vetítésekre. Ezért
én ezekre a károgásokra úgy tekin-
tek, mint Kiss vagy Szabó újságíró
úr intellektuális maszturbációjára.
Természetesen elismerem véle-
ménynyilvánítási jogukat, és csak
azt tudom mondani, hogy az isten
tartsa meg ôket jó egészségben.
(Elhangzott az Irodalmi Újság adá-
sában, 2001. március 24-én.) 

Balázs Attila, mûsorvezetô: – Sze-
lídítések. E cím mögött az Újvidéki
Színház visszhangos elôadása rejlik,
amelyet a közelmúltban a pesti
Tháliában is bemutattak. A Szelí-
dítések az 1990-ben elhúnyt Sziveri
János költô szövegeire épül. Szabad
értelmezésben, közelebb a mozgás-
színházhoz, mint a szövegmondó-
hoz. Játssza Balázs Áron, Szorcsik
Kriszta, Nagypál Gábor, Magyar
Attila, Szabó Attila, H. Faragó
Edit és Mezei Kinga. Ôk a Kalapos
férfi, a Kalapos nô, Emberke, Má-
zsás bácsi, Feri, Narancsmama meg
a Kisróka. Utóbbi egyben rendezôje
is a produkciónak. Szóval a Szelídí-
tések a Kisróka nagy dobása. Azaz
Mezei Kingáé, akit munkájáért Szi-
veri-díjban részesített a szóban for-
gó díj kuratóriuma. Azzal a kis

megjegyzéssel, hogy az elismerés tu-
lajdonképpen az egész csapatnak
szól. Ugyancsak a poraiból újjáéled-
ni látszó Újvidéki Színháznak.

Mezei Kinga: – Maga az elôadás
nekem három történetrôl szól, a
három megszelídülésrôl. Egy ba-
rátság története, egy félig barátság,
félig szerelem története és egy sze-
relem története. Nagyon nagy vo-
nalakban elmondva.

Gurubi Ágnes:– Egyfajta mozgás-
színház is, amit csináltok. Nagyon
fontosak voltak a mozdulatok.

M. K.:– Nincsen koreográfu-
sunk. Mi improvizációk alapján
dolgozunk. Ez a pár ember, akivel
ezt az elôadást csináltuk, még az
akadémia elôttôl kezdve foglalko-
zik ilyenfajta színházzal. Engem
konkrétan ez a fajta színház érde-

kel. Attól függetlenül, hogy mint
színésznô játszom az Újvidéki
Színházban teljesen más jellegû
darabokban is. De mint alkotó
embert ez a fajta színház, ez a faj-
ta keresés érdekel. Van egy közös
hangulat, van egy közös atmoszfé-
ra, van egy közös mozgásrendszer,
amiben mûködünk, ezért nem ve-
szélyes, hogy improvizációk alap-
ján dolgozunk. Körülbelül egy stí-
lusúak vagyunk, egyformán gon-
dolkodunk ilyen téren.

G. Á.:– Többszörösen is nehéz
dolgotok van az Újvidéki Színház-
ban. Mert sokan eljöttek, fôleg a kö-
zépkorúak vagy az idôsebb generá-
ció. Azt mondják, hihetetlen az a
teljesítmény, amit ti, fiatalok össze-
hoztatok, nemcsak ezzel a darabbal,
hanem az egész Újvidéki Színház-
ban. Mennyire nyomja rá a bélyegét
az elôadásokra, vagy az egész társu-
latra ez a hangulat?

M. K.:– Úgy érzem, a munkánk-
ra ez nem nyomja rá a bélyegét.
Egyedüli problémának nevezhetô
dolog, hogy nagyon kevés idô-
sebb színészünk van, nincs na-
gyon középgeneráció. Ez az, ami
kellemetlen szereposztásoknál, de
ezt is megoldjuk.

G. Á.: – A mesterek nem hiányoz-
nak?

M. K.: – De hiányoznak. Ren-
geteget hallunk a nagy öregjeink-
rôl, meg kérdezôsködünk is. Úgy
érzem, hogy rengeteget dolgo-
zunk. Ez egyrészt nagyon jó,
mert kevés fiatal színész mond-
hatja el magáról, Magyarorszá-
gon fôleg, hogy ki se látszik a
munkából. Másrészt meg azért
kellemetlen, mert kifárad az em-
ber egy idô után. Mindig attól fé-
lek, hogy kifáradunk és elkezdjük
magunkat ismételni. De egyelôre
nem érzem, hogy ez történne.

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

Az igazi kihívás

Sziveri-díj a Szelídítésekért
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A Széphalom Könyvmûhely ajánlata
Ágh István: Ahogy a vers mibennünk
(esszék, tanulmányok a kortárs költészetrôl) 1600 Ft
Francisca van Vloten: Kegyetlenül szép örökség
(A Góth mûvészcsalád története) (album a Nagybányáról
indult, Domburgba áttelepült mûvészcsaládról) 3500 Ft
Jókai Anna: Ne féljetek!

(nagysikerû regény az öregedésrôl, 12. kiadás) 2200 Ft
Szegény Sudár Anna
(egy erdélyi asszony naplója, regény) 1980 Ft
Tartozik és követel (két regény a fiatalokról) 2200 Ft

Jósika Miklós: Brüsszeli tárcalevelek és más írások 1300 Ft
(Forráskiadás, a 48-as emigráció Brüsszelben)
Kolumbán, Nicholas: Flares on water – Fényjelek a vízen
(versek angolul és magyarul) 980 Ft
Lakatos Menyhért: Füstös képek
(a nagysikerû regény 4. kiadása) 1690 Ft
Lengyel Balázs: Ezüstgaras (regény a törökkorból) 1390 Ft
Menekült-rapszódia (Lengyelek Magyarországon 1939–1945)
(memoárkötet) 3500 Ft 
Roma Kincses Kalendárium 2001 (színes irodalmi
kalendárium magyar és lovári cigány nyelven) 2900 Ft
Richard Kapuscinsky: Ében (a mai Afrika drámai rajzai) 1500 Ft
Sodródó emberiség
(Esszék Várkonyi Nándor Az ötödik ember címû mûvérôl) 1000 Ft
Szathmári István: Kurdok a városban (új elbeszélések) 980 Ft
Várkonyi Nándor: Az írás és a könyv története
(A kezdetektôl a 19. századig)
(Várkonyi Nándor életmûsorozat, VII. kötet) 3500 Ft

***
Széphalom Könyvmûhely

1068 Budapest, Városligeti fasor 38.
Kiadónkban vásárlóinknal 20 % engedményt adunk!

KÖNYVAJÁNLAT
A hatalmat gyakorló
megválasztottaknak.
A hatalomra aspiráló

önjelölteknek.
A jobb sorsra érdemes

választópolgárnak.

Dr. Magyar Péter
A MÁSIK ÚT

Gondolatok a közjóról 
és egy új típusú demokráciáról 

A könyvet „fellapozhatja” a
http://web.matavnet.hu/masikut

honlapon, megvásárolhatja a
könyvesboltokban, vagy

megrendelheti:
masikut@matavnet.hu
faxon: 06-1-318-5963
levélben: „Másik út”
2092 Budakeszi Pf. 78

Ára: 1680 Ft és a postaköltség
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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
2001. március 9–22.

A Libri üzlethálózatban regisztrált vásárlások  számítógépes összesítése alapján

SZÉPIRODALOM

1. Esterházy Péter:
Harmonia caelestis

Magvetô
Könyvkiadó

2. Vámos Miklós:
Apák könyve

AbOvo Kiadó

3. Fielding, Helen:
Bridget Jones naplója
Európa Könyvkiadó

4. Golden, Arthur:
Egy gésa emlékiratai

Trivium Kiadó

5. Márai Sándor:
A gyertyák csonkig

égnek
Helikon Kiadó

6. Márai Sándor:
A négy évszak
Helikon Kiadó

7. Hrabal, Bohumil:
Ôfelsége pincére voltam
Európa Könyvkiadó

8. Márai Sándor:
Füveskönyv

Helikon Kiadó

9. Kim, Elizabeth:
Tízezer könnycsepp

Trivium Kiadó

10. Koontz, Dean R.:
Kulcs az éjfélhez
Animus Kiadó

ISMERETTERJESZTÔ

1. Kepes András:
Kepes krónika –

Történetek
Park Könyvkiadó

2. László József–B.
Molnár László:

A király
Hungalibri Könyvkiadó

3. Felsôoktatási felvételi
tájékoztató 2001.

Országos Felsôoktatási
Felvételi Iroda

4. Ôszentsége, a Dalai
Láma:

Ôsi bölcsesség,
modern világ

Európa Könyvkiadó

5. Vujity Tvrtko –
Nógrádi Gergely:

Tizenkét pokoli történet
Megafilm

6. Jónás József:
Fedôneve: Papa

Totem Könyvkiadó

7. Dohár Péter:
Kis angol nyelvtan

Ring 6. Kiadó

8. A magyar helyesírás
szabályai

Akadémiai Kiadó

9. Violet, Bernard:
Alain Delon titkai

Jokerex Bt.

10. Marx György:
A marslakók érkezése

Akadémiai Kiadó

GYERMEK, IFJÚSÁGI

1. Rowling, J. K.:
Harry Potter és a

Bölcsek Köve
Animus Kiadó

2. Rowling, J. K.:
Harry Potter és a
Titkok Kamrája
Animus Kiadó

3. Rowling, J. K.:
Harry Potter és az
azkabani fogoly
Animus Kiadó

4. Rowling, J. K.:
Harry Potter és a

Tûz Serlege
Animus Kiadó

5. Sachar, Louis:
Stanley,

a szerencse fia
Animus Kiadó

6. Pokémon fejtörô 1.
Egmont Kiadó

7. Pokémon fejtörô 2.
Egmont Kiadó

8. Pokémon fejtörô 3.
Egmondt Kiadó

9. A török és a tehenek
– Kis Bence

Program Junior

10. Weöres Sándor:
Bóbita

Móra Ferenc
Könyvkiadó

MMaaggyyaarr  sszzeerrzzôôkkttôôll::
1. Csala–Fazekas:

A fény festôje Koltai Lajos operatôr Osiris Kiadó
2. Esterházy Péter:

Harmonia caelestis Magvetô Könyvkiadó
3. Liska Dénes:

Zárt ajtók mögött – A Bajor-rejtély Kaloprint/Vagy
4. Heller Ágnes: A zsidó Jézus feltámadása Múlt és Jövô
5. Fénnyel írott történelem –

Magyarország fotókrónikája Helikon Könyvkiadó
6. Kepes András: Kepes krónika – Történetek Park Kiadó
7. Márai Sándor: Füveskönyv Helikon Könyvkiadó
8. Moldova György: Európa hátsó udvara Urbis Kiadó
9. Oláh A.–Bugán A.:

Fejezetek a pszichológia... ELTE Eötvös Kar
10. Vámos Miklós: Apák könyve AbOvo Kiadó

KKüüllffööllddii  sszzeerrzzôôkkttôôll::
1. Rowling, J. K.:

Harry Potter és a Bölcsek Köve Animus Kiadó
2. Rowling, J. K.:

Harry Potter és a Titkok Kamrája Animus Kiadó
3. Rowling, J. K.:

Harry Potter és az azkabani fogoly Animus Kiadó
4. Rowling, J. K.:

Harry Potter és a Tûz Serlege Animus Kiadó
5. Thomas, Gordon:

Moszad – A titkosszolgálat története JLX
6. Golden, Arthur: Egy gésa emlékiratai Trivium Kiadó
7. Ôszentsége a Dalai Láma–Cutler, H. Dr.:

A boldogság mûvészete Trivium Kiadó
8. Violet, Bernard: Alain Delon titkai Jokerex Kiadó
9. Faul, Stephanie:

Miért nem bírjuk az amcsikat? Pannonica Kiadó
10. Fielding, Helen: Mindjárt megôrülök! Európa Könyvkiadó

A Fókusz Könyváruház

sikerlistája

2001. március 21.

„…a könyvtár növekvô organizmus…”

Bobokné Belányi Beáta

Kultúrmenedzsment
könyvtári és információs szervezetek vezetôinek

1750 Ft

Hirdetésfelvétel

Telefon: 209-1875
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Ha Ön már mûködô könyvesboltot
üzemeltet és
– problémája van az árubeszerzéssel,
– gondja van a készlet-finanszírozással, és

ezért nem elég széles a választéka,
– igényelné egy nagy tapasztalatokkal ren-

delkezô könyvkereskedelmi vállalat
könyvszakmai és marketing támogatását,

– hasznosítani tudná egy sok boltot üze-
meltetô könyvesboltlánc szolgáltatásait;

ha Ön most kíván új vállalkozásként
könyvesboltot nyitni
– és ehhez szívesen élvezné az egyik leg-

nagyobb magyar könyvesbolthálózat
támogatását;

és tulajdonosa vagy bérlôje egy, az ország
bármely részén lévô, központi helyen el-
helyezkedô 60–120 négyzetméteres üzlet-
helyiségnek, 

akkor csatlakozzon franchise hálózatuk-
hoz és élvezze a következô elônyöket!

– folyamatos, igényes könyvellátás,
– bizományosi konstrukció számítógé-

pes áruforgalmi rendszeren keresztül,
– rendkívül széles könyvválaszték,
– folyamatos értesítés a megjelenô új-

donságokról,
– forgalom függvényében emelkedô árrés,
– árrés-prémium a Líra és Lant csoport

kiadóinál megjelent könyvekre,
– teljes jogú részvétel a Líra és Lant köz-

ponti marketingjében,
– egy tôkeerôs, jó hírû vállalat arculata,
– könyvszakmai, kereskedelemtechnikai,

számítástechnikai betanítás, folyama-
tos tanácsadás,

– boltátalakítás, berendezés a modern
könyvkereskedelmi követelményeknek
megfelelôen.

Referenciáink a saját boltjaink:

Fókusz Könyváruházak

1072 Budapest, Rákóczi út 14.
4026 Debrecen, Hunyadi u. 8–10.
3530 Miskolc, Széchenyi u. 7.

7621 Pécs, Jókai u. 25.
6720 Szeged, Tisza L. krt. 34.
Fókusz Online Könyváruház –
www.fokuszonline.hu

Szakkönyváruházak

Infotéka Könyvesbolt –
1088 Budapest, Rákóczi út 27/b.
Iskolacentrum –
1051 Budapest, Október 6. u. 9.
Mediprint Orvosi Könyvesbolt –
1053 Budapest, Múzeum krt. 17.
Mûszaki Könyváruház –
1061 Budapest, Liszt Ferenc tér 9.
Technika Könyvesbolt –
1114 Budapest, Bartók B. út 15.

Minden, ami zene

Kodály Zoltán Zenemûbolt,
Antikvárium és Hangszerbolt –
1053 Budapest, Múzeum krt. 21.
Rózsavölgyi és Társa Zenemûbolt –
1052 Budapest, Szervita tér 5.

Könyvesboltok –
a franchise hálózat pillérei

3300 Eger, Bajcsy Zs. u. 2.
9021 Gyôr, Arany János u. 3.
2000 Szentendre, Fô tér 5.
Szinvapark Bevásárlóközpont,
3530 Miskolc, Bajcsy Zs. u. 2–4.

További információ:

Líra és Lant Rt.
1052 Budapest,
Szervita tér 5.
Telefon: 235-5020, Fax: 318-4107
Internet: www.lira.hu, E-mail: lira@lira.hu

CCssaattllaakkoozzzzoonn  aa  LLíírraa  ééss  LLaanntt  RRtt..
ffrraanncchhiissee  hháállóózzaattááhhoozz!!

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
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Philipp Vandenberg: Az ötödik
evangélium. K.u.K. Kiadó,
323 oldal
Barbara Taylor Bradford: Aki-
hez tartozol. Európa Könyvki-
adó, 373 oldal, 1300 Ft.
Brian Harper (Douglas Burton):
Kísért a múlt. GeneralPress Ki-
adó, 327 oldal, 1200 Ft
Kip Langello: Az Alzheimer kú-
ra. Ellenszer vagy csodaszer?
K.u.K. Kiadó, 438 oldal, 1400 Ft

Tisztes adag tudományi
kompetencia kell ahhoz,
hogy valakibôl az a Philipp
Vandenberg váljék, aki már A
zöld skarabeusz címû, ma-
gyarul hét éve megjelent re-
gényében csattanósan meg-
mutatta (az ókori Egyiptom
titkai közt barangolva), ho-
gyan lehet a köztudott vagy
a csak feltételezhetô régésze-
ti tényekbôl a kalandok felé
elrugaszkodó, érdekfeszítô
prózát kialakítani.

Új könyve, Az ötödik evangé-
lium is ezért lehet valóságos
csalija a Magyarul elôször soro-
zatnak. A régészet ebbe az
igényesen baljóslatú történet-
be kiindulópontként kerül.
Találnak egy darabka perga-
ment: rajta az állítólag legré-
gibb evangélium szövegrészei
láthatóak. A becses dokumen-
tum olyan tényeket fed fel,
melyek birtokosa a keresztény
dogmák összeomlását idézhe-
ti elô. Ezért mind az orfikus
szekta, mind a katolikus egy-
ház, mind a muzulmán fun-
damentalisták a magukénak
szeretnék az iratot megkapa-
rintani. Megszállott fônökeik,
tapasztalt ügynökeik, fanati-
kus híveik (a hatvanas évek
elején) bonyolult interakciók
közepette küzdenek az erede-
ti példányért. Aztán – ahogy
ez Vandenbergnél lenni szo-
kott – cselvetéseik ártatlan ci-
vilek életét is felbolydítják. A
több földrészen zajló tôrveté-
ses-üldözéses cselekmény leg-
izgalmasabb színhelye a gö-
rög Leibetra ôrült-kolóniája és
kolostor erôdje: tudósok,
szélhámosok és filozófusok
kommunaféléje. Antihumá-

nus terveik véghezvitele az
egész kompozíció menetét
meghatározza. Mint rántás a
fôzeléket, ízesíti, besûríti,
összetartja.

Barbara Taylor Bradford ti-
zenkettedik(!), nyelvünkön
olvasható regényének nincs
ilyen gondolkodtató magja.
Népszerûségét a jómódú
amerikai középosztály iránti
– nôolvasók részérôl – lanka-
datlan kíváncsiság táplálja,
sôt szítja. A tipikusnak elfo-
gadott nôi problémák szigo-
rúan magánéleti jellegûek –
még akkor is, ha az Akihez
tartozol címû életmódregény
speciel az 1999-es koszovói
háború tûzvonalában kezdô-
dik és zárul. Fôhôsnôje sajtó-
ügynökségi fotós. Az a né-
hány snitt, amikor haditudó-
sítói munkája közben látjuk,
igazából közömbös az ô sze-
mélyes sztorijában. Az érzel-
mes lényeg az, hogy aktuális
szerelme váratlanul elesik a
harcokban. Ezután tudja
meg: ô csupán egy volt a csél-
csap fotós számtalan kalandja
közül. A lesújtó hír hatására
dönt úgy, hogy most aztán
rendbeteszi szétzilált lelki é-
letét. Utánajár tehát annak,
hogy 1/ anyja miért zsarno-
koskodott felette kicsi korá-
tól, 2/ öccse miért undok ve-
le, mióta csak felserdültek, 3/
milyen típusú férfi kell neki,
hogy a jövôben jól érezze
magát – mellesleg szépséges,
ápolt – bôrében. A dilemmák
szemünk láttára sorra megol-
dódnak. Méghozzá úgy, hogy
papírízû párbeszédek özöné-
ben a mérhetetlenül ráérô
szereplôk leülnek és sorra
megtárgyalják valamennyit.
Akinek a Bradford-nyafogá-
sok fogásához (baromian) tü-
relmes radarja van, netán ha-
sonlóságot vél látni bennük
saját családi ügyeivel, azok
békésen megküzdhetnek a
csigalassú tempó okozta ál-
mossággal, meg a jódolguk-
ban be nem álló szájú beszél-
getôk közhelyeivel.

Ijesztôbb világba csöppen
viszont az a thrillerpártoló, ki

a tavaly indult csinos kivitelû
Szivárvány könyvek egyikébe
kóstol bele. (Kísért a múlt.)
Akadnak itt is családi rémsé-
gek a slamasztikába jutott
ikernôvérek életében. Nekik
azonban az volna jó, ha nem
lenne muszáj még csak emlé-
kezniük sem rájuk. A kény-
szerhelyzet a remek csapda-
szövô Brian Harper jóvoltá-
ból akkor áll elô, amikor a lá-
nyok sorsa összefonódik egy
hasadt lelkû, kétlaki életvitelû
sorozatgyilkossal. A kamasz-
sérelmeiért bosszút lihegô
embertorz úgy akarja kikezel-
ni magát lelki bajából, hogy
elteszi vagy eltenné láb alól
skizofréniája vélt elôidézôit,
többek között az ikreket. A
kivitelezés módozatait nagy
kedvvel és szakértelemmel
ábrázolja a szerzô, s az ellen-
akciózók trükkjeinek részlete-
zésében is jeleskedik. Belsô
monológjai sem utolsóak: a
szereplôk klausztrofóbiás be-
zártságukban lázasan gondol-
kodnak sanyarú jelenükön,
homályos múltjukon és fe-
nyegetô jövendôjükön. Elme-
munkájuk csapongása Brian
Harper mûfaji profizmusát,
fegyelmezett eszejárását do-
kumentálja.

Az ugyancsak nemrég in-
dult Orvosregények sorozat je-
les írója, Kip Langello elgon-
dolás és kivitel tekintetében
egyaránt figyelemre méltó
teljesítményt nyújt. Az Alz-
heimer kúrában igen lelkiis-
meretlen doktorok, s még
gonoszabb üzlettársaik gén-
manipulációban utaznak. A
karmaikba került maja-indi-
án leszármazottaknak nincs
bizonyítékuk számos halál-
esettel járó beavatkozásaik
leleplezésére. A külsô segít-
ség olyan valakitôl érkezik –
jó ötlet! – akinek a bûnök
feltárása nem érdeke. A gén-
rablók ugyanis Alzheimer-
kóros betegeket tudnak –
szép pénzért – gyógyítani a
mások halálát okozó prepa-
rátumokkal. A nagy kérdés
így az, lesz-e a boldog ha-
szonélvezôk között valaki,
aki annak ellenére kinyo-
mozza az igazságot, hogy et-
tôl a számára legdrágább sze-

mélyt visszataszítja a gyer-
mekinél is rosszabb, kóros
állapotba.

A morális választás határ-
helyzetére alapozott történet
végkimenetelét nem magya-
rázkodásokból ismerhetjük
meg. Szépen egymásra rakos-
gatott, természetes jelenetek,
indokolt elôzmények, logi-
kus következmények sorjáz-
nak egymás után; fogható
környezetrajzú háttérfestés-
sel, eleven dialógusokkal és
ravaszul adagolt brutalitá-
sokkal elegyedve. Egyedül a
befejezést megelôzô, gyorsan
cserélgetett, filmszerû szín-
váltások erôltetettek kissé. A
könyv tisztán érzelmes zára-
déka azonban (akár ellen-
pontként fölfoghatóan)
megint helyre teszi az ará-
nyokat a különleges valóság-
tükrözés íratlan szabályrend-
szerében.

Iszlai Zoltán

Helen Fielding:
Mindjárt megôrülök!
Európa Könyvkiadó, Budapest.
2000., 452 oldal, 1700 Ft

Fielding hôsnôjének, Brid-
get Jones-nak minden oka
megvan rá, hogy „mindjárt
megôrüljön”. Naplójának
elôzô, azaz elsô kötetében
úgy búcsúztunk tôle, hogy
minden rendbejött körülöt-
te, végre valahára stabil,
megbízható, intelligens és
gazdag fiú áll az oldalán,
megbecsült helye van a vi-
lágban. A második kötetbôl
megtudhatjuk, hogy semmi
sem tart örökké. A jó sem. A
barátnôi ármány legkevésbé
megbocsátható bûne, ha a
hölgyek egyike a másik fiújá-
ra „teszi a kezét”. Ilyenkor
válik el a lép a májtól: ki az
igazi, s ki a „kebelen melen-
getett kígyó”. Az ilyen típu-
sú katasztrófa Bridgetet sem
kerüli el: egyik nap Mark
még az ô kedvese, a követke-
zô napon már a barátnô ol-
dalán feszít. S ez még csak a
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kezdet. Családi balhék, felje-
lentések, árulások, társasági
borzalmak, választások, ha-
lálos fenyegetés következik,
s mindezt betetôzendô egy
bangkoki börtön kábítószer-
csempészés miatt, a szaba-
dulás legkisebb reménye nél-
kül. Egy szó, mint száz: a té-
vedések mai vígjátéka.

Fielding könyve üdít, szó-
rakoztat, megnevettet. A pa-
zarul ironikus stílusban meg-
írt, remekül fordított – Sóvá-
gó Katalin munkája – könyv
olvastán egy idôre elfeledke-
zünk nyomasztó gondjaink-
ról: a szennyes, szomorú és
röhejes világról, amelyben
élni vagyunk kénytelenek.
Csak abban bízom, hogy
Bridget naplója ezzel nem
ért véget, hiszen annyi min-
den volna még ezekben a
vérbô, karakteres, néha körü-
löttünk is felbukkanó figu-
rákban. Addig is egy jó hír:
ôszre film készül belôle.

N.V.

John Steinbeck:
A gyöngy
Auktor Kiadó, 2000. 112 oldal,
1390 Ft

Ahol az ember ugyanúgy a
természet része, mint a fák
madarai és a tenger halai,
ahol a valóság örökös ködpá-
rában úszik és körvonalai
csak nehezen kivehetôk, ott
nehéz pontosan fölmérni a
lehetôségek határát. Amikor
az ember olyan kiszolgálta-
tott helyzetének, hogy csak
szemvillanásra szûkülhet a
tiltakozás, akkor nehéz ellen-
állni a remény csábításának:
történhetne másként is. 

Valamikor, egy közelebbrôl
meg nem határozott idô-
pontban, La Pazban úgy tû-
nik, megtörténhet a csoda. A
szolgaságban tartott mexikói
ôslakosok kitörhetnek évszá-

zados megalázottságukból,
mert a Gyöngy jelenti a ta-
nulást, a tudást, mindazt,
ami a nagykönyvekben írva
áll, amitôl okos és szabad le-
het az ember.

De megtörténik ma is, itt is,
mindenütt megtörténhet,
hogy az ember megtalálja
Gyöngyét. Fényében tükrözô-
dik a rátalálás öröme és vele
mindaz, amit remélni, vágyni
mert. A változás lehetôségét,
az egyetlen esélyt. Nem a jó
szándékon, nem az akarat ere-
jén múlik, hogy Kito kezében
a Gyöngy ördögi fénnyel ra-
gyog föl és pusztítást okoz.
Hanem a valóságon, amely-
nek körvonalai az elnyomot-
tak ködös perspektívájából
oly nehezen kivehetôk.

Steinbeck története az el-
nyomottak menekülési útvo-
nalát járja végig, amely tele
van tragédiákkal, és hogy dé-
libáb volt, az már az elején
sejthetô. Olyan komor és tra-
gikus, mint egy ôskori bar-
langrajz, annyira idôálló is.
Az Auktor Kiadó gyönyörû
kiállításban, velúrbársonyba
kötve jelentette meg Stein-
becknek ezt a kevéssé ismert
kisregényét.

Szikora K.

Javier Marías: 
Holnap a csatában
gondolj rám
Európa Könyvkiadó, 423 oldal,
1800 Ft

Vonzódik Shakespeare-hez a
spanyol szerzô, hiszen elô-
zô, magyarul is olvasható re-
gényének A szívem fehér-nek
a címét a Macbeth-bôl köl-
csönözte, jelen könyvének
élére pedig a II. Richárd ötö-
dik felvonásából vett idézet
került, s a cselekmény folya-
mán folyton visszatérô film
Orson Welles Falstaffja. Va-
lóban király is van a jelen

történetben, meg dráma is,
méghozzá elég bizarr.

Victor Francés, akirôl jóval
késôbb tudjuk meg, hogy el-
vált s magányosságába igen
nehezen, sok vívódás és
megalázó voltában is nevet-
séges kaland árán (sem)
nyugszik bele, éppen meg-
kezdené a pásztorórát újdon-
sült ismerôsével, amikor a nô
váratlanul rosszul lesz és tra-
gikus hirtelenséggel kileheli
lelkét. A férfi számára megrá-
zó élményt tetézi, hogy a re-
mélt kedves férjezett, mi
több, a gyermek is ott szu-
szog a szomszéd szobában.
Mit tegyen? Hagyja ott a két-
éves fiúcskát a kihûlô testtel?
Vagy várja meg, mintegy be-
ismerô vallomásként, míg a
férj hazatér külföldi útjáról?
S ez csak töredéke a dilem-
máknak, amely egy ilyen le-
hetetlen szituációban gyö-
törheti a túlélôt.

Senki ne gondolja, hogy
botor módon lelôttem az
összes poént. Ez csupán a ki-
induló helyzet, a bonyodal-
mak ezután kezdôdnek. S
noha már-már hihetetlen
fordulatokat vesz a cselek-
mény, korántsem mondható
könnyû olvasmánynak a re-
gény. A morális és filozófiai
töprengések oldalakon át tar-
tanak. A lét és nemlét kérdé-
sérôl, az ok-okozati össze-
függésekrôl, a „mi lett volna
ha...” típusú feltevésekrôl
hosszasan monologizál a fô-
hôs. Rögeszmésen rágódik
bizonyos részleteken, ahogy
mindenki teszi, amikor vala-
mely megrázkódtatás, sokk
éri. Gondolatmenete azon-
ban kristálytiszta, s bizony
nagyon megszívlelendô meg-
állapításokra jut.

Ha annyira nem is kell felké-
szülni lélekben e regény olva-
sására, mint, mondjuk egy-egy
Shakespeare-drámáéra, azért
én nem akkorra ajánlanám a

vele való ismerkedést, amikor
fáradtan rogyunk az ágyba és
néhány oldal után lecsukódik
a szemünk. (Reméljük persze,
egyelôre nem örökre...)

(mátraházi)

Borbély György:
(1860–1930)
Erdély bajnoka –
a Csány-kultusz apostola
Millecentenáriumi Közalapít-
vány, 2000., 195 oldal, 1600 Ft

Zalának két igazi 1848-as hô-
se van: Deák Ferenc és
Csány László. Mindkettôjük
emlékét szobor ôrzi. Csány
Lászlóét annak a Borbély
Györgynek a harca eredmé-
nyeképpen, aki abból az Er-
délybôl érkezett középisko-
lai tanárnak, amelynek
Csány Kossuth kormánybiz-
tosa volt. A most megjelent
emlékkönyv róla szól.

A könyvespolcra nehezen el-
helyezhetô – A/4 méretû – jól
megtervezett kötet engedi be-
szélni magát, a könyv hôsét,
aki Erdélyben, s Zalaegersze-
gen is újságot adott ki. Már if-
júkorában az aranyosrákosi
születésû Borbély bekapcsoló-
dott az atlétika, majd az ak-
kortájt különösségnek számító
kerékpározás vetélkedéseibe.
Olyannyira, hogy eljutott
Konstantinápolyba, sôt: Tu-
rinba is. Csakhogy nem lelte
otthon az éppen Svájcban
üdülô Kossuth Lajost.

Útjairól újságoknak szánt
följegyzéseket készített, ame-
lyek élvezetes tükörképét ad-
ták az akkori Magyarország-
nak, s a külhon egy részének.
Legalábbis a könyv szerint.
Ugyanis hiányosságaként em-
líthetô, hogy épp európai ke-
rékpáros barangolásairól nem
értesül a mai olvasó.
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Az a harc viszont teljes rész-
letességgel kibontakozik a
könyv lapjairól, amelyet a Ma-
gyar Pais lapszerkesztôjeként
is folytatott Csány László
szobrának megalkotásához.
Istók János mûvének fölavatá-
si örömünnepe elôl – amint
ezt Suszter Oszkár, az ôt min-
denben támogató barát írta –
„szerényen félrevonult a teme-
tôbe, s a szobortalapzat mögé,
ahonnan bronzarca nézi végig
a nagy munka diadalának ün-
nepét”. Ma minden zalaeger-
szegi ünnepség itt zajlik le. 

A könyvet Borbély György
irat- és irodalmi hagyatékának
fölhasználásával, valamint a
róla írt cikkekre alapozva szer-
kesztette Borbás György, an-
nak a Zrínyi Gimnáziumnak
nyugalmazott tanára, amely-
nek falai között egykoron a
kötet fôhôse is tanított.

Borbély György hagyatékát
az unoka, a gimnázium egy-
kori végzôse, Dr. Markos
György adta át egykori alma
materének.

Ferencz Gyôzô

Reményik László:
Akik a sötétben is látnak
Háttér Kiadó, 998 Ft

Tímár Péter Vakvagányok cí-
mû filmjében szerepel egy vak
kisfiú. Az életben Ócsvári
Áronnak hívják és 8 éves.
Amikor a bemutató végén a
meghajlásnál a rendezô a kar-
jában emelte magasra a filmen
nagyon kedvesen játszó kisfi-
út, és a közönség tombolva
ünnepelte – a gyermek édes-
anyja szemébôl pergett a
könny.

Harminchét sorstársa mellett
ennek a kisfiúnak a vallomása
is szerepel abban a most meg-
jelent, izgalmas vallomás-

gyûjteményben, amelyben kü-
lönbözô korú vakok beszél-
nek az életükrôl Reményik
Lászlónak, egy ma negyven-
éves, felnôtt korában megva-
kult férfinak. 

Izgalmas? – kérdezheti két-
kedve a látó, aki, ha nem is
viszolyogva, de zavart fenn-
tartással fogad mindent, ami
vakoktól származik. Mert
valljuk be, a legtöbb látó em-
ber meglehetôsen tanácsta-
lan, amikor egy vak kerül elé-
je. Nemigen tudja hosszabb
ideig türelmesen segíteni a
mozgásban, nem képes fel-
szabadultan beszélgetni vele,
de még azt sem tudja eldön-
teni, vajon nem nevetséges-e
ha búcsúzáskor úgy köszön
neki: Viszontlátásra! És akkor
most egy könyv a vakoktól?
A vakokról?

Bizony izgalmas ez a kötet,
akár egy eseménydús kaland-
regény! Harmincnyolc élet-
történet zúdul ránk a maga
megrendítô teljességében.
Koraszülések, betegségek,
balesetek, az értelmes tevé-
kenység utáni mérhetetlen
vágy, szerelem, féltékenység,
csalódás és öröm, családok
széthullása és egymásra
találása. És mindez egyszerû,
sallangmentes elôadásban,
önsajnálat vagy sajnáltatási
szándék nélkül, a valódi testi
és lelki fájdalmakat mégis
hajszálpontosan érzékeltet-
ve. Talán ez a tiszta tárgyila-
gosság érinti meg leginkább
az olvasót. Mennyire ponto-
san látják a vakok a saját éle-
tüket! Milyen jól érzékelik az
emberi kapcsolatok színét és
visszáját, és mennyire vágy-
nak arra, hogy minden kö-
rülmény ellenére felülkere-
kedjenek a végzeten, és értel-
mes, hasznos embernek érez-
hessék magukat. Nemigen ta-
lálkoztam még ehhez hason-
ló könyvvel, amely, amellett,
hogy élményt ad, ennyi új és

hasznos információval szol-
gált volna egy viszonylag
zárt közösség tagjairól. 

„A látásom elveszítésének
pillanatában megfogalmazó-
dott bennem, hogy nem sze-
retnék szerencsétlen, tutyi-
mutyi ember lenni, akit a
karjánál fogva ráncigálnak.”
– írja a kötet szerzôje, Remé-
nyik László. De nemcsak ô,
egyetlen beszélgetôtársa sem
lett az! Mi, látók, akik állan-
dó sopánkodás közepette,
nehezen tudjuk túltenni ma-
gunkat napi kis bajainkon, és
az utcán, a munkahelyün-
kön, az emberi kapcsolata-
inkban látóként is gyakran
olyan bizonytalanul tapoga-
tózva jutunk csak elôre,
mintha vakok lennénk –
ôszinte irigységgel fedezzük
fel, mekkora erôfeszítésre,
valódi elmélyülésre, önmaga
legyôzésére is képes valaki,
aki igazán bajban van.

Székely Anna

A pasa fia meg a világszépe 
Török népmesék Európai Folklór
Intézet – L’Harmattan 1600 Ft

„Hol volt, hol nem volt…”
ezekben a mesékben is há-
rom testvér szerepel, közü-
lük a legkisebb a mese fôhô-
se, a legbátrabb, a legügye-
sebb, a gyôzô. (A királyfi he-
lyett) szultánfi; varázserôvel
rendelkezô sapka, ostor meg
szônyeg; lánnyá váló ga-
lamb; lehetetlennek tûnô
próbák és feladatok; egymás-
ra talált testvérek és szülôk;
három kívánság – megannyi,
a magyar népmesékbôl is is-
merôs szereplô és jelenet sze-
repel bennük a török környe-
zethez és társadalmi normák-
hoz igazítva. Tündérmesék,
realisztikus mesék, tréfás ha-

zugságmesék és állatmesék.
Az Európai Folklór Intézet
gondozásában megjelent tö-
rök népmese kötet önmagá-
ban is érdekes, szakszerûsé-
gét mutatja, hogy a jegyze-
tekben felhívják a figyelmet
a szövegek nemzetközi pár-
huzamaira és összehasonlító
elemzésekkel rendszerezik az
egyes szövegtípusokat. A
magyarok számára azért is
becses e kiadvány, mert a tö-
rök szövegek egy részének
gyûjtôje és lejegyzôje a ma-
gyar Kúnos Ignác volt, aki-
ben a törökök saját népkölté-
szetük felfedezôjét tisztelik
(A Terebess Kiadónál jelent
meg a közelmúltban Török
népköltés címû munkája
Tasnádi Edit fordításában).
A magyar folklorisztika szá-
mára kétségkívül értékes for-
rás mindkét gyûjtemény, hi-
szen alkalmat adnak az
összehasonlító vizsgálatokra
a mesék, népdalok motívu-
mainak terén. Bartók 1936-
os törökországi gyûjtôútján
megállapította a régi típusú
magyar és török népzene ha-
sonlóságát. A magyar mese-
kutatók a sokszoros átvételek
és változások dacára valószí-
nûleg számos motívummal
tudják majd bizonyítani a tö-
rökökkel való együttélésünk
nyomait a szövegek alapján.

Az Európai Folklór Intézet új
folklórsorozatával (a török
népmesék mellett megjelentet-
ték Karsai Mihály vôfélyköny-
vét, valamint Bosnyák Sándor
népi álomfejtését és hiedelem-
történeteit) az anyagközlésre
teremt lehetôséget, eddig is-
meretlen, esetenként unikális
gyûjtéseket ad közre. Felvállal-
ja, hogy szövegközlô kiadvá-
nyokat ad ki – ennek ma nincs
nagy divatja – és népszerûsítô
tevékenységével eddig soha
nem közölt kincseket ás elô a
feledés homályából.

(szénási)
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W K
Wolters Kluwer Könyvkereskedelmi Központ

AKADÉMIAI KIADÓ
E-mail:

custservice@akkrt.hu
Internet: www.akkrt.hu

E-mail:
complex@kjk-kerszov.hu
Intenet: www.complex.hu

Kondricz Péter – Tímár András:
Az elektronikus kereskedelem jogi kérdései  . . . . . . . . . . . . . . .4816 Ft

A polgári törvénykönyv  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4368 Ft

Kézirat lezárva: 2001. március 1.
TB Társadalombiztosítási jogszabályok 2001–2002  . . . . . . . . .4032 Ft

Zalai Ernô: Matematikai közgazdaságtan  . . . . . . . . . . . . . . . . . .5824 Ft

Tóth Mihály:
Gazdasági bûnözés és bûncselekmények  . . . . . . . . . . . . . . . . . .5152 Ft

Radványi Tamás – Székács Györgyné:
English for Business and Everyday Use
középfokú társalgási és külkereskedelmi nyelvkönyv  . . . . . . . . . . . .4435 Ft

English for Business and Everyday Use 
hanganyag (3 kazettával) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2750 Ft

Nyelvtudományi értekezések 148.sz.
Két régi magyar ima az oltáriszentségrôl  . . . . . . . . . . . . . . . . . .1200 Ft

Magyar–német zsebszótár  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .990 Ft
Német–magyar zsebszótár  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .990 Ft
Új német helyesírással, 65 000 szótári adattal kötetenként!

Csíkszentmihályi Mihály: FLOW – Az áramlat  . . . . . . . . . . . . . .2100 Ft

Balogh Tibor: Lélek és játék . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1200 Ft

Új trendek és stratégiák a világgazdaságban  . . . . . . . . . . . . . . .3000 Ft

Böngészô német–magyar, magyar–német 
segédkönyv a német nyelv tanulásához  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .990 Ft

György Lengyel – Zsolt Rostoványi:
The Small Transformation
Society, economy and politics in Hungary and the new europea
architecture  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 860 Ft

KERESKEDELMI PARTNEREINK MELLETT EGYÉNI VÁSÁRLÓINKAT IS VÁRJUK BOLTUNKBA!

BUDAPEST, SZENTENDREI ÚT 89–93.
NYITVA TARTÁS:

HÉTFÔ–CSÜTÖRTÖK: 8–16 ÓRÁIG

PÉNTEK: 8–13 ÓRÁIG

TELEFON: 388-7558, 437-2407, 437-2443 FAX: 437-2442
E-MAIL: vevoszolg@wkdc.hu, wknagyker@wkdc.hu
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AA

A csillagszemû juhász. Népmesék Bene-
dek Elek nyomán. Tóth. (Magyar nép-
mesék) 
ISBN: 963-9269-20-4 kötött: 1500 Ft 

Adler, Irit – Levy, Shem: Képrejtvényes
IQ-torna. Aranyhal. 
ISBN: 963-8366-95-8 fûzött: 350 Ft 

A dunabogdányi Csódi-hegy ásványai.
Hermann O. Múz. (Topographia minera-
logica Hungariae 6.) 
ISBN: 963-7221-95-6 fûzött: 750 Ft 

Ady Endre: Ady Endre összes mûvei [CD-
ROM]. Szöveges adatbázis és hangzó
anyag. Arcanum. (Arcanum digitéka) 
ISBN: 963-85923-7-0 5000 Ft 

A foglalkozatási törvény. A módosító sza-
bályokkal egységes szerkezetbe foglalt
szöveg. Korona. (Hatályos munkaügyi
jogszabályok 5.) 
ISBN: 963-9191-85-X fûzött: 1990 Ft 

Ágas-bogas. 1. , Szalay Kvk. 
ISBN: 963-9080-67-5 fûzött: 225 Ft 

A gazdasági élet szociológiája. 3. kiad.
Aula – BKE Szociológia és Szoc.pol.
Tanszék.. 
ISBN: 963-9345-02-4 fûzött: 1960 Ft 

A három kismalac. Tóth. (Magyar népme-
sék) 
ISBN: 963-9269-72-7 kötött: 1500 Ft 

Aisopos: A nyúl és a teknôs és más me-
sék. Alexandra. (Egyszer volt, hol nem
volt...) 
ISBN: 963-367-928-1 fûzött: 298 Ft 

A két bors ökröcske. Tóth. (Magyar nép-
mesék) 
ISBN: 963-9269-68-9 kötött: 1500 Ft 

A kiskakas gyémánt félkrajcárja. Tóth.
(Magyar népmesék) 
ISBN: 963-9269-46-8 kötött: 1500 Ft 

A középkori Magyarország levéltári for-
rásainak adatbázisa [CD-ROM]. Arca-
num – MOL. (Arcanum digitéka) 
ISBN: 963-86118-6-3 11200 Ft 

Allain, Marcel – Souvestre, Pierre: Fanto-
mas. E-26 Kft. (Fantomas 1.) 
ISBN: 963-86132-0-3 fûzött: 1198 Ft 

Állat ABC. [Játékos ismerkedés a betûk-
kel]. Graph-Art. 
ISBN: 963-9325-06-6 kötött: 2000 Ft 

A megtalált nyelv. Válogatás magyar
származású francia pszichoanalitikusok
munkáiból. Új Mandátum. 

ISBN: 963-9336-14-9 fûzött: 2380 Ft 
A miskolci Avas. Monográfia a város jel-

képérôl. Hermann O. Múz. – Borsodi
Ny.
ISBN: 963-7221-58-1 fûzött: 563 Ft 

Andersen, Hans Christian: Pöttöm Panna
és más mesék. Alexandra. (Egyszer
volt, hol nem volt...) 
ISBN: 963-367-931-1 fûzött: 298 Ft 

A régészet nagy pillanatai. 2. A görögök
és Magna Graecia. Felfedezés, feltárás,
rekonstrukció. Magyar Könyvklub.
ISBN: 963-547-314-1 kötött: 4300 Ft 

Árkosi József: Kutyás játékok. Agility, a
kapcsolat sportja. Alexandra. (Kedven-
ceink) 
ISBN: 963-367-780-7 kötött: 1290 Ft 

A számviteli törvény magyarázata,
[2001]. 1. köt., HVG-ORAC. 
ISBN: 963-9203-82-3 fûzött: 12 200 Ft (1–2.
köt.)

A számviteli törvény magyarázata,
[2001]. 2. köt., HVG-ORAC. 
ISBN: 963-9203-83-1 fûzött: 

A Szent Margit Gimnázium jubileumi év-
könyve, 1920–2000. Szt. Margit Gimn.
ISBN: 963-00-5632-1 fûzött: 1200 Ft 

A Szerencsi-dombság ásványai. Her-
mann O. Múz. (Topographia mineralogi-
ca Hungariae 3.) 
ISBN: 963-7221-90-5 fûzött: 500 Ft 

A telkibányai érces terület ásványai.
Hermann O. Múz. (Topographia minera-
logica Hungariae 2.) 
ISBN: 963-7221-66-2 fûzött: 875 Ft 

A vitéz szabólegény. Tóth. (Magyar nép-
mesék) 
ISBN: 963-9269-56-5 kötött: 1500 Ft 

Az állatok birodalma [CD-ROM]. Multi-
média lexikon. 1. köt. Woodstone Inte-
ractive Ltd. 
6000 Ft 

Az Esztramos-hegy ásványai. Hermann
O. Múz. (Topographia mineralogica
Hungariae 5.) 
ISBN: 963-7221-87-5 fûzött: 813 Ft 

Az európai integráció alapszerzôdései.
A Római, a Maastrichti és az Amszter-
dami szerzôdések: hatályos és össze-
hasonlító szöveg. KJK-Kerszöv. 
ISBN: 963-224-540-7 fûzött: 3584 Ft 

Az Európai Közösség adójoga. Utánny.,
KJK-Kerszöv. 
ISBN: 963-224-481-8 fûzött: 5040 Ft 

Az Európai Közösség kereskedelmi jo-
ga. Utánny. , KJK-Kerszöv. 
ISBN: 963-224-495-8 fûzött: 3584 Ft 

Az ókor nagyjai. 2. köt. Buddha, Alkibiá-
dész, Periklész, Nagy Sándor és Dárei-
osz életrajza. Anno. 
ISBN: 963-9199-68-0 fûzött: 725 Ft 

BB

Babszem Jankó. Tóth. (Magyar népme-
sék) 
ISBN: 963-9269-59-X kötött: 1500 Ft 

Bach Iván: Formális nyelvek. Egyetemi
tankönyv. Typotex. 
ISBN: 963-9132-92-6 fûzött: 2200 Ft 

Bagshawe, Louise: Van remény! Lektûr
K. 
ISBN: 963-86031-5-1 fûzött: 1300 Ft 

Bail, Murray: Eukaliptusz. Ulpius-ház. 
ISBN: 963-85931-3-X fûzött: 1180 Ft 

Bajomi-Lázár Péter: Magyarországi mé-
diaháború. Új Mandátum. (Membrán
könyvek 9.) 
ISBN: 963-9336-16-5 fûzött: 1500 Ft 

Bakay Kornél: Az Árpádok országa. Ôs-
történetünk titkai. MBE Nagy L. Magán-
egy. M. Tört. Tanszék. 
ISBN: 963-7528-01-6 kötött: 4800 Ft 

Balajthy Ferenc: Zsebpiszok. Gyermek-
versek. Árgus – Vörösmarty Társ. 
ISBN: 963-9102-31-8 fûzött: 1000 Ft 

Barcelona. Power CD (CD ROM + CD au-
dio). Népszabadság. (A világ városai) 
1500 Ft 

Batáné Murányi Erika – Kis Gyuláné –
Koncz Antónia: Ugróiskola. Feladatlap
a képességorientált, hatékonyságnöve-
lô olvasás-, írástanítás programhoz. 1.,
Szalay Kvk. 
ISBN: 963-9080-29-2 fûzött: 700 Ft 

Batáné Murányi Erika – Kis Gyuláné –
Koncz Antónia: Ugróiskola. Feladatlap
a képességorientált, hatékonyságnöve-
lô olvasás-, írástanítás programhoz. 2.,
Szalay Kvk. 
ISBN: 963-9080-31-4 fûzött: 700 Ft 

Batu kán pesti rokonai. Vámbéry Ármin
és tatárja, Csagatai Izsák; kiadatlan írá-
sok és dokumentumok. Kalligram. 
ISBN: 80-7149-377-5 kötött: 2500 Ft 

Belgyógyászat. Orvosoknak – mediku-
soknak. B+V Lap- és Kvk. 
ISBN: 963-7746-38-2 kötött: 4980 Ft 

Belovics Ervin – Molnár Gábor – Sinku

Pál: Büntetôjog: különös rész. HVG-O-
RAC. 
ISBN: 963-9203-85-8 fûzött: 5992 Ft 

Bencsik János: Paraszti és mezôvárosi
kultúra a XVIII–XX. században. Törté-
neti és néprajzi tanulmányok. Hermann
O. Múz. 
ISBN: 963-7221-51-4 fûzött: 150 Ft 

Benedek Elek: A hétszépségû királykis-
asszony és más mesék. Alexandra.
(Egyszer volt, hol nem volt...) 
ISBN: 963-367-929-X fûzött: 298 Ft 

Benke Zoltán: Magyarország kígyói. "Ül-
dözött ôslakosok". Alexandra . (Kedven-
ceink) 
ISBN: 963-367-927-3 kötött: 1490 Ft 

Benzoni, Juliette: Államtitok. 3. Az infáns-
nô. Geopen. 
ISBN: 963-9093-28-9 fûzött: 1190 Ft 

Berecz József: Borsod megye és Miskolc
múzeumügye a helyi sajtó tükrében,
1892–949. Hermann O. Múz. 
ISBN: 963-9271-01-2 fûzött: 500 Ft 

Berkesi András: A zsoldos halála. Re-
gény. Nótárius. 
ISBN: 963-7503-42-0 kötött: 1298 Ft 

Berkesné Dancs Mária: Csôdtörvény a
gyakorlatban. A felszámolási eljárás jog-
gyakorlata. HVG-ORAC. 
ISBN: 963-9203-70-X fûzött: 5264 Ft 

Berne, Eric: Emberi játszmák. 5. kiad.,
Háttér. (Lélek kontroll) 
ISBN: 963-8128-72-0 fûzött: 798 Ft 

Berne, Eric: Sorskönyv. [Az Emberi játsz-
mák folytatása]. 2. kiad. Háttér. (Lélek
kontroll) 
ISBN: 963-8128-68-2 fûzött: 1400 Ft 

Berzsenyi Dániel: Berzsenyi Dániel leg-
szebb versei. 2. kiad. , Móra. (A magyar
irodalom gyöngyszemei) 
ISBN: 963-11-7594-4 kötött: 850 Ft 

Bödök Zsigmond: Világjáró magyarok.
Nap K. (Magyar talentum) 
ISBN: 80-85509-08-3 fûzött: 1200 Ft 

Bodor Mária: Az új társasági törvény a
gyakorlatban, 2000. Unió. (Törvények a
gyakorlatban / törvény magyarázat) 
ISBN: 963-388-291-5 fûzött: 5824 Ft 

Borbély Sándor: Ady Endre, 1877–1919.
Mikszáth. (Élet-mû-kalauz / a Mikszáth
Kiadó irodalmi könyvsorozata 3.) 
ISBN: 963-9126-44-6 fûzött: 720 Ft 

Borókné Kalmár Erika – Kovácsné
Eckert Anikó: Majdnem iskolás vagyok!

Meg jelent könyvek
2001. március 9–22.

ELÔFIZETÉSI FELHÍVÁS

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

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

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

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

Kedves Olvasónk!
Azt javasoljuk Önnek: fizessen elô lapunkra! Sokféle terjesz-
tési módszert kipróbáltunk, és meg kellett állapítanunk, hogy
egyik sem vetekszik az elôfizetés módszerével.

A Könyvhetet megrendelheti
a szerkesztôség címén:

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

vagy faxon a 466-0703 telefonszámon.

Angela Holy
nem
létezik.

Asi Doniro
kitalált
személy.

Csak az

Érzéki ecset
igazi – jó,
olvasmányos
mûvészregény.

Megvásárolható a Bibliofil, Libri, Líra és Lant könyvesboltjaiban,
viszonteladóknak terjeszti a Saxum, Pécsi Direkt, Lap-ics, Tóthágas,

Móró, Fix+3, Talentum, Pult, Sunbooks könyvnagykereskedés.
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Szalay Kvk. 
ISBN: 963-9080-88-8 fûzött: 625 Ft 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye népmû-
vészete. Hermann O. Múz. (Népmûvé-
szeti örökségünk) 
ISBN: 963-7221-86-7 kötött: 5000 Ft 

Brown, Maria: A hitszegô. W. Stoker Kft.,
Lícium-art. 
ISBN: 963-86125-4-1 fûzött: 848 Ft 

Brown, Sandra: A túsz. Maecenas. 
ISBN: 963-203-032-X fûzött: 999 Ft 

Budai Zoltán: Horvátország: Isztria, Dal-
mácia és az Adria-part szigetei. 3. kiad.
Halász. (Seneca útikönyvek) 
ISBN: 963-9331-04-X fûzött: 1880 Ft 

Bukodi Zsolt – Molnár Gizella – Villányi
Tiborné: Társadalombiztosítási kézi-
könyv munkáltatók és társadalombizto-
sítási ügyintézôk részére, 2001. Unió. 
ISBN: 963-388-323-7 fûzött: 5488 Ft 

Busa Margit, V.: Kazinczy Ferenc bibliog-
ráfia. II. Rákóczi M. Kvt. – Hermann O.
Múz. (Documentatio Borsodiensis 2.) 
ISBN: 963-01-2865-9 fûzött: 50 Ft 

Búzás Huba: Kávéillat – korán ébredôk-
nek. Versek. BabelPress. (Baláca köny-
vek 3.) 
ISBN: 963-00-4479-X fûzött: 500 Ft 

CC

Cartland, Barbara: Kitaszítva. Gold Book. 
ISBN: 963-9019-85-2 kötött: 1190 Ft 

Collins, Terah Kathryn: Feng shui: a tér-
rendezés ôsi kínai mûvészete. Egyen-
súly, harmónia és fellendülés a környe-
zetünkben. Édesvíz. 
ISBN: 963-528-529-4 kötött: 1590 Ft 

Cooper, Diana: Kis értekezés az angya-
lokról. Bioenergetic. 
ISBN: 963-9343-13-7 fûzött: 1250 Ft 

Courths-Mahler, Hedwig: A nyakék. Ba-
stei Budapest. (Hedwig Courths-Mahler
regényei) 
ISBN: 963-296-443-8 fûzött: 696 Ft 

Czetter Ibolya: A stílus és a formák. Tanul-
mányok a nyelvmûvész Márai Sándor-
ról. Bár. (Bár könyvek) 
ISBN: 963-03-9096-5 fûzött: 560 Ft 

Czifferszky István: A gemenci bak és más
vadászelbeszélések. Pallas Antikvári-
um. Lícium-art. 
ISBN: 963-9117-41-2 fûzött: 798 Ft 

CCss

Csák Leventéné – Hideg Ágnes: A Her-
man Ottó Múzeum kiadványai. Bibliográ-
fia és repertórium, 1978–1998. Hermann
O. Múz. 
ISBN: 963-7221-97-2 fûzött: 375 Ft 

Csatlósné Miklós Anna: Barangolás a vi-
lág óceánjain. Tóth. 
ISBN: 963-9269-54-9 kötött: 3320 Ft 

Csendes Istvánné – Dobos Edit: Mini Ma-
nó kalandjai. Graph-Art. 
ISBN: 963-9325-11-2 kötött: 2000 Ft 

Csiki László: Chinese defense. Noran.
(Written in Hungary) 
ISBN: 963-9048-99-2 fûzött: 1800 Ft 

Csíkszentmihályi Mihály: Az áramlat. A tö-
kéletes élmény pszichológiája. Utánny. ,
Akad. K. 
ISBN: 963-05-7770-4 fûzött: 2100 Ft 

DD

David, Patrick A.: A tábornok. I.P.C. Kv.
(I.P.C. könyvek) 
ISBN: 963-635-198-8 fûzött: 990 Ft 

Dingle, Joanna: Baa baa black sheep.
Alexandra. (Mafla mesék sorozat) 
ISBN: 963-367-778-5 fûzött: 399 Ft 

Dingle, Joanna: Little bo peep. Alexandra.
(Mafla mesék sorozat) 
ISBN: 963-367-777-7 fûzött: 399 Ft 

Dingle, Joanna: Ring o'roses. Alexandra.
(Mafla mesék sorozat) 
ISBN: 963-367-777-7 fûzött: 399 Ft 

Dingle, Joanna: Simple Simon. Alexandra.
(Mafla mesék sorozat) 
ISBN: 963-367-776-9 fûzött: 399 Ft 

Dingle, Joanna: Three blind mice. Ale-
xandra. (Mafla mesék sorozat) 
ISBN: 963-367-775-0 fûzött: 399 Ft 

Dinoszauruszok. [Képes barangolás a di-
noszauruszok és más ôslények világá-
ban]. Graph-Art. (Tudorka könyvek) 
ISBN: 963-9325-01-5 kötött: 1333 Ft 

Dinoszauruszok. Scolar. (Scolar kalauz
gyerekeknek) 
ISBN: 963-9193-48-8 kötött: 2950 Ft 

Diószeginé Nanszák Tímea – Zsákay
Edit: Gyakorló feladatok matematikából.
2. osztályosok számára. Tóth. 
ISBN: 963-9269-55-7 fûzött: 825 Ft 

Diószeginé Nanszák Tímea – Zsákay
Edit: Gyakorló feladatok írásból. 1. osz-
tályosok számára. Tóth. 
ISBN: 963-9161-81-0 fûzött: 825 Ft 

Diószeginé Nanszák Tímea – Zsákay
Edit: Mértékismeret: 1–2. osztály. Tóth. 
ISBN: 963-9269-73-5 fûzött: 625 Ft 

Diószeginé Nanszák Tímea – Zsákay
Edit: Mértékismeret: 3. osztály. Tóth. 
ISBN: 963-9269-74-3 fûzött: 625 Ft 

Diószeginé Nanszák Tímea – Zsákay
Edit: Mértékismeret: 4. osztály. Tóth. 
ISBN: 963-9269-75-1 fûzött: 625 Ft 

Disney, Walt: Dumbó. Egmont Hungary.
(Klasszikus Walt Disney mesék 1.) 
ISBN: 963-627-588-2 kötött: 1945 Ft 

Drosnin, Michael: A Biblia kódja. Utánny.
Vince. 
ISBN: 963-9069-81-7 kötött: 1995 Ft 

Dubravszky László – Eörssy János: A tra-
dicionális asztrológia tankönyve. 2., jav.
és bôv. kiad., Bioenergetic. 
ISBN: 963-9343-18-8 fûzött: 2700 Ft 

EE

Éles Árpád: Így írtam én .... múltidézô
publicisztikáim a XX. századból. Szerzô. 
ISBN: 963-440-089-2 fûzött: 1120 Ft 

Engel Pál: Magyar középkori adattár [CD-
ROM]. Magyarország világi archontoló-
giája, 1301–1457: középkori magyar ge-
nealógia. Arcanum – MTA Törttud. Int..
(Arcanum digitéka) 
11200 Ft 

Englander, Nathan: Elviselhetetlen nemi
gerjedelmek enyhítésére. Ulpius-ház. 
ISBN: 963-85931-9-9 fûzött: 1480 Ft 

Érettségi tételek, bizonyítások és definí-
ciók matematikából. Tóth. 
ISBN: 963-9081-39-6 fûzött: 1025 Ft 

Európa vadvilága. [Képes ismerkedés Eu-
rópa állat- és növényvilágával]. Graph-
Art. (Tudorka könyvek) 
ISBN: 963-9325-03-1 kötött: 2000 Ft 

FF

Fábri Anna: Mikszáth Kálmán,
1847–1910. 2. átd. kiad. , Mikszáth.
(Élet-mû-kalauz / a Mikszáth Kiadó iro-
dalmi könyvsorozata 1.) 
ISBN: 963-9126-08-X fûzött: 720 Ft 

Faith, Nicholas: Black box. Repülôgép-
szerencsétlenségek titkai és felderíté-
sük. Athenaeum 2000. 
ISBN: 963-9261-40-8 kötött: 2990 Ft 

Fazekas Mihály: Lúdas Matyi. Egy erede-
ti magyar rege négy levonásban. Ma-
gánkiad. 
ISBN: 963-640-973-0 kötött: 2700 Ft 

Feist, Raymond Elias – Wurts, Janny: A
Birodalom szolgálója. 1. köt.., Beholder. 
ISBN: 963-9047-74-0 fûzött: 1198 Ft 

Fekete István: Vuk. 3. kiad., Móra. (Feke-
te István mûvei) 
ISBN: 963-11-7597-9 kötött: 698 Ft 

Feketéné Kordé Katalin: Balaton – a ma-
gyar Riviéra. Generáció K. 
ISBN: 963-00-3748-3 fûzött: 2480 Ft 

Feketéné Kordé Katalin: Balaton – die un-
garische Riviera. Generáció K.

ISBN: 963-03-8207-5 fûzött: 3980 Ft 
Fenyô Mario: A Nyugat hôskora és háttér.

Csokonai. 
ISBN: 963-260-160-2 fûzött: 1200 Ft 

Festa Campanile, Pasquale: A lator. 2. ki-
ad. Ulpius-ház. 
ISBN: 963-85931-4-8 fûzött: 1180 Ft 

Fésüs Éva: A zselici rét alatt. General
Press. 
ISBN: 963-9282-27-8 kötött: 1200 Ft 

Fügedi Márta: Borsod-Abaúj-Zemplén
megye népmûvészete. Válogatott bibli-
ográfia. Hermann O. Múz. 
ISBN: 963-7221-50-6 fûzött: 163 Ft 

Fülöp György: Tréfás névnaptár. Arany-
hal. 
fûzött: 350 Ft 

GG

Gaál Éva: Eltévedt méhecske és más tör-
ténetek bibliai tanulsággal. Porszem K. 
ISBN: 963-00-4913-9 fûzött: 580 Ft 

Gál Judit – Vezekényi Ursula: Cégjogi ta-
nácsadó. [Jogszabály: jogértelmezés].
HVG-ORAC. 
ISBN: 963-9203-78-5 fûzött: 4144 Ft 

Gall, Christine: Tarkabarka húsvéti díszek.
Cser K. (Színes ötletek 2001/20.) 
ISBN: 963-9327-32-8 fûzött: 547 Ft 

Gárdonyi Géza: Isten rabjai. 1. Osiris. (Mil-
lenniumi könyvtár 118.) 
ISBN: 963-379-991-0 kötött: 1360 Ft (1–2)

Gárdonyi Géza: Isten rabjai. 2., Osiris.
(Millenniumi könyvtár 119.) 
ISBN: 963-379-992-9 kötött: 

Gazdaságpolitika. Aula. 
ISBN: 963-9345-04-0 kötött: 3300 Ft 

Géczi Zoltán: A Föld atlasza. Pannon-Lite-
ratúra. 
ISBN: 963-86108-1-6 kötött: 2167 Ft 

Gera Pál: Vízparton, erdôben. Képek a
természetrôl. Hungarovox. 
ISBN: 963-9292-14-1 fûzött: 790 Ft 

Gergely András: 1848-ban hogy is volt?
Tanulmányok Magyarország és Közép-
Európa 1848–49-es történetébôl. Osiris. 
ISBN: 963-379-907-4 fûzött: 1980 Ft 

Gerold László: Jugoszláviai magyar iro-
dalmi lexikon, 1918–2000. Forum. 
ISBN: 86-323-0514-X kötött: 3640 Ft 

Gipsz Elek: Állati jó viccek. Betûvarázs
Kft. 
ISBN: 963-03-9970-9 fûzött: 498 Ft 

Gipsz Elek: Anyós viccek. Hold Kvk. 
ISBN: 963-00-5663-1 fûzött: 498 Ft 

Gipsz Elek: Autós viccek. Betûvarázs Kft. 
ISBN: 963-00-2937-5 fûzött: 498 Ft 

Gipsz Elek: Betegesen jó viccek. Hold
Kvk. 
ISBN: 963-00-5662-3 fûzött: 498 Ft 

Gipsz Elek: Cigány viccek. E-26 Kft. 
ISBN: 963-00-5255-5 fûzött: 498 Ft 

Gipsz Elek: Szexis viccek. E-26 Kft. 
ISBN: 963-00-5256-3 fûzött: 498 Ft 

Goda Gertrúd – Pirint Andrea: Döbröczö-
ni Kálmán, 1899–1966. Hermann O.
Múz. 
ISBN: 963-9271-00-4 fûzött: 1000 Ft 

Grimm, Jakob – Grimm, Wilhelm: Grimm-
mesék. Pannon-Literatúra. 
ISBN: 963-86104-3-3 kötött: 1975 Ft 

GGyy

Gyôr Béla: Nagyoroszi sporttörténete.
Nagyoroszi Honvéd Balassi Bálint Spor-
tegyes. 
ISBN: 963-00-2879-4 fûzött: 1400 Ft 

Gyulai Éva: Szôlôbirtoklás Miskolcon a 16.
században. Herman O. Múz.. (Officina
musei 3.) 
ISBN: 963-7221-73-5 fûzött: 438 Ft 

HH

Hailey, Arthur: Felsô körökben. Merényi. 
ISBN: 963-698-138-8 kötött: 1980 Ft 

Hársing László: Tudományelméleti kisen-
ciklopédia. Bíbor K. 

ISBN: 963-9103-22-5 kötött: 1800 Ft 
Hasselmann, Martina: Hogy szebben be-

széljek.... Hogyan segíthetik a szülôk
gyermekük beszédfejlôdését? Egmont
Hungary. 
ISBN: 963-627-589-0 kötött: 1399 Ft 

Havanna. Power CD (CD ROM + CD au-
dio). Népszabadság. (A világ városai) 
1500 Ft 

Hesse, Hermann: Gertrud. 2. kiad., Carta-
filus. 
ISBN: 963-9303-17-8 kötött: 1800 Ft 

Híres mondások szeretetrôl, szerelemrôl.
Aranyhal. 
ISBN: 963-9268-25-9 fûzött: 299 Ft 

Hopkins, Cathy: Aromaterápia. Alexandra.
(Amit mindig is tudni szeretett volna) 
ISBN: 963-367-223-6 fûzött: 698 Ft 

Horváth Károly: Madách Imre,
1823–1864. 2. átd. kiad., Mikszáth.
(Élet-mû-kalauz / a Mikszáth Kiadó iro-
dalmi könyvsorozata 2.) 
ISBN: 963-9126-23-3 fûzött: 896 Ft 

II

Ifjúság, köz – érzet. Vajdaság, anno Domi-
ni 1999/2000. JMMT. (A Jugoszáviai Ma-
gyar Mûvelôdési Társaság kiskönyvtára
5.) 
ISBN: 86-820453-63-7 fûzött: 950 Ft 

Irodalmi kislexikon. [Írók, költôk, fogal-
mak]. Diáktéka. 
ISBN: 963-9198-52-8 fûzött: 800 Ft 

Irodalmi lexikon [CD-ROM]. Woodstone
Interactive Ltd. (Magyar nagylexikon so-
rozat 1.) 
6500 Ft 

Iskolai ünnpeségek forgatókönyvei. Item.
(Emlékezzünk...) 
ISBN: 963-86099-1-5 fûzött: 917 Ft 

Ismerd meg a betûket! [CD-ROM]. Wood-
stone Interactive Ltd. (Bagoly doktor so-
rozat / 3–6 éveseknek) 
3900 Ft 

Ismerd meg a számokat! [CD-ROM].
Woodstone Interactive Ltd. (Bagoly dok-
tor sorozat / 3–6 éveseknek) 
3900 Ft 

Ismerd meg a színeket és a formákat!
[CD-ROM]. Woodstone Interactive Ltd.
(Bagoly doktor sorozat / 3–6 éveseknek) 
3900 Ft 

Ismerd meg az ellentéteket! [CD-ROM].
Woodstone Interactive Ltd. (Bagoly dok-
tor sorozat / 3–6 éveseknek) 
3900 Ft 

KK

Kadosa Kiss Árpád: Viszontlátásra, had-
nagy úr! 2. átd. és bôv. kiad. Militaria Ala-
pítvány. 
ISBN: 963-00-5529-5 fûzött: 2333 Ft 

Kálmán László: Konstrukciós nyelvtan.
Tinta Kvk. (Segédkönyvek a nyelvészet
tanulmányozásához 8.) 
ISBN: 963-86090-7-9 fûzött: 1120 Ft 

Kalsi, Sewa Singh: A szikhizmus. Kos-
suth. (Vallások világa) 
ISBN: 963-09-4228-3 fûzött: 1200 Ft 

Kányádi Sándor: Talpas történetek. Hol-
nap. 
ISBN: 963-346-251-7 kötött: 1200 Ft 

Kazinczy Ferenc: Fény és homály. Válo-
gatott költemények. BAZ M. Múz. Ig.
(Poétai gyûjtemény) 
ISBN: 963-9271-05-5 kötött: 750 Ft 

Kecskés László – Lomnici Zoltán – Ma-
czonkai Mihály: Az Európai Közösségek
Bírósága. HVG-ORAC. 
ISBN: 963-9203-67-X fûzött: 4032 Ft 

Kép-hagyomány – nép-hagyomány. A
SIEF/UNESCO Néprajzi Képkutató
Munkabizottsága III. nemzetközi konfe-
renciája: Miskolc, 1988. április 5–10.,
Hermann O. Múz. 
ISBN: 963-7221-29-8 fûzött: 338 Ft 
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Kérdések és válaszok. A kerettantervek
alkalmazása. Okker. 
ISBN: 963-9228-48-6 fûzött: 1300 Ft 

Kézikönyv a veszélyes hulladékokról.
Közgazd. és Jogi Kvk. (Környezetvédel-
mi kiskönyvtár 3.) 
ISBN: 963-224-248-3 fûzött: 4368 Ft 

Királyi könyvek II. 10–17. kötet,
1647–1683 [CD-ROM]. Arcanum – MOL.
(Arcanum digitéka) 
ISBN: 963-86118-9-8 11200 Ft 

Király Zsolt: Blackbird. Elôkészítô tanfo-
lyam a "C" típusú középfokú angol nyelv-
vizsgára. Utánny. , Akad. K. (Exam pass) 
ISBN: 963-05-5727-2 fûzött: 3990 Ft 

Kiskunsági Nemzeti Park. M. 1:90 000.
Paulus. 
ISBN: 963-85586-7-9 CM 600 Ft 

Kleist, Heinrich von: Elbeszélések. 2. jav.
kiad., Jelenkor. (Heinrich von Kleist
összegyûjtött mûvei 1.) 
ISBN: 963-676-007-1 kötött: 2100 Ft 

Kleist, Heinrich von: Esszék, anekdoták,
költemények. 2. jav. kiad., Jelenkor.
(Heinrich von Kleist összegyûjtött mûvei
2.) 
ISBN: 963-676-062-4 kötött: 2200 Ft 

Kobáné Kecskeméti Mária: Olvasás és
játék. 10–11 éves gyermekek részére.
Pannon-Literatúra. 
ISBN: 963-86108-6-7 fûzött: 816 Ft 

Kobáné Kecskeméti Mária: Olvasás és
játék. 8–9 éves gyermekek részére.
Pannon-Literatúra. 
ISBN: 963-9178-88-8 fûzött: 816 Ft 

Kollár Zsuzsa: Szövegértés. Cselekmény-
dolgozatok és megoldásaik. Item.
ISBN: 963-86099-2-3 fûzött: 1833 Ft 

Komlósi Annamária, V.: Nem vagy egye-
dül. Személyiség-lélektan mindenkinek,
de legfôképpen a kamaszoknak és a ve-
lük élô felnôtteknek. Osiris. 
ISBN: 963-379-688-1 fûzött: 1480 Ft 

Komlósy András: A lexikai-funkcionális
grammatika mondattanának alapfogal-
mai. Tinta Kvk. (Segédkönyvek a nyelvé-
szet tanulmányozásához 7.) 
ISBN: 963-9372-00-5 fûzött: 1120 Ft 

Környezetünk. Park. 2000. (Time life na-
gyító) 
ISBN: 963-530-580-X kötött: 2750 Ft 

Koroknay István: Érdekes állatvilág.
Aranyhal. 
ISBN: 963-9196-67-3 fûzött: 560 Ft 

Koroknay István: Mi és az állatok. Arany-
hal. 
ISBN: 963-9196-68-1 fûzött: 540 Ft 

Korzenszky Richárd: "Uram, hogy lás-
sak!". Szemimpex. 
ISBN: 963-9225-03-7 velúr: 2200 Ft 

Kósa Márton: Adj a légynek egy esélyt!
Novellák. Hungarovox. 
ISBN: 963-9292-17-6 fûzött: 790 Ft 

Kristály Mátyás: Minôségirányítási alapis-
meretek. Okker. 
ISBN: 963-9228-45-1 fûzött: 1650 Ft 

Krúdy Gyula: Boldogult úrfikoromban. Osi-
ris. (Millenniumi könyvtár 124.) 
ISBN: 963-379-987-2 kötött: 680 Ft 

LL

Lajos Árpád: A magyar nép játékai. Her-
mann O. Múz. 
ISBN: 963-7221-83-2 fûzött: 500 Ft 

Lakatos Ilona: Érettségi magyar nyelvbôl.
Felvételi tételvázlatok, feladatok, megol-
dási útmutatók. Tóth. 
ISBN: 963-9161-56-X fûzött: 1300 Ft 

Lázár Endréné – Kôrösiné Takács Elvira:
Varázsoljunk együtt! Különleges rajz-
technikák óvodásoknak és kisiskolások-
nak. 1., Szalay Kvk. 
ISBN: 963-237-038-4 fûzött: 750 Ft 

Lázár Endréné – Kôrösiné Takács Elvira:
Varázsoljunk együtt! Különleges rajz-
technikák óvodásoknak és kisiskolások-
nak. 2. Szalay Kvk. 

ISBN: 963-237-039-2 fûzött: 750 Ft 
Leboyer, Frédérick: Shantala. Egy tradici-

onális módszer gyermekmasszázs. Car-
tafilus. 
ISBN: 963-9303-19-4 kötött: 2500 Ft 

Levendel Júlia: Megijesztenéd a vidám
madarakat? Regény. Liget. (Liget köny-
vek) 
ISBN: 963-9363-02-2 fûzött: 1120 Ft 

Lewandowski, Norbert: Costa Brava, Bar-
celona. Biztos tippek az útra. M. Kvklub.
(Marco Polo) 
ISBN: 963-547-356-7 fûzött: 1990 Ft 

Lindgren, Astrid: Harisnyás Pippi hajóra
száll. Egmont Hungary. 
ISBN: 963-627-129-1 kötött: 999 Ft 

Lindgren, Astrid: Juharfalvi Emil. Egmont
Hungary. 
ISBN: 963-627-128-3 kötött: 999 Ft 

Lisszabon. Power CD (CD ROM + CD au-
dio). Népszabadság. (A világ városai) 
1500 Ft 

Lobsiger-Brugger, Lisa – Schmid, Anita:
1000 bemelegítô játék és gyakorlat. [Ké-
zikönyv tanároknak, edzôknek, pálya-
edzôknek, versenyzôknek]. Dialóg Cam-
pus. (Dialóg Campus szakkönyvek) 
ISBN: 963-9123-80-3 fûzött: 3480 Ft 

Lopez, Oliver Juan: Vad angyal. 1. Sa-
xum. 
ISBN: 963-9308-00-5 fûzött: 998 Ft 

Lorenz, Konrad: Az állati és emberi visel-
kedésrôl. Összegyûjtött tanulmányok.
(1. köt.) Totem. 
ISBN: 963-590-145-3 fûzött: 4900 Ft (1-2. köt.)

Lorenz, Konrad: Az állati és emberi visel-
kedésrôl. Összegyûjtött tanulmányok.
(2. köt.) Totem. 
ISBN: 963-590-146-1 fûzött: 

Los Angeles. Power CD (CD ROM + CD
audio). Népszabadság. (A világ városai) 
1500 Ft 

Ludányi László – Ludányi Levente: MP3.
Kiskapu. 
ISBN: 963-9301-36-1 fûzött: 2660 Ft 

MM

Madarász Imre: "Költôk legmagasabbja".
Dante-tanulmányok. Hungarovox. 
ISBN: 963-9292-16-8 fûzött: 890 Ft 

Madrid. Power CD (CD ROM + CD audio).
Népszabadság. (A világ városai) 
1500 Ft 

Magyar Elemér: Kezdô bûnözôk kéziköny-
ve. Szerzô. 
ISBN: 963-440-154-6 fûzött: 970 Ft 

Magyar leíró nyelvtan. 1. Mondattan. Tin-
ta Kvk. (Segédkönyvek a nyelvészet ta-
nulmányozásához 6.) 
ISBN: 963-86090-8-7 fûzött: 1680 Ft 

Magyarország kisrégiói. 3/3 Békés me-
gye: Orosháza és térsége. Oroshaza
and their region: Oroshaza und Umge-
bungen. CEBA – Hungary.
ISBN: 963-9089-86-9 kötött: 2000 Ft 

Magyarország kisrégiói. 8/3. Hajdú-Bihar
megye: Hajdúság, Tiszamente és a Hor-
tobágy. CEBA – Hungary. 
ISBN: 963-9089-78-8 kötött: 2500 Ft 

Magyarország vármegyéi képeslapokon
[CD-ROM]. Válogatás a szerencsi
Zempléni Múzeum gyûjteményébôl.
Herman O. Muzeum. 
5900 Ft 

Magyar települések enciklopédiája.
Összefoglaló leírás magyarország me-
gyéirôl, városairól és községeirôl. CE-
BA-Hungary. (Magyarország kézikönyv-
tára) 
7500 Ft 

Malonyai Dezsô: A magyar nép mûvésze-
te [CD-ROM]. Szöveges adatbázis és
képanyag. Arcanum. (Arcanum digitéka) 
ISBN: 963-85923-8-9 5000 Ft 

Martos Renáta – Bera Károly: Emberi
test. [Képes ismertetô az emberi test fel-
építésérôl és mûködésérôl]. Graph-Art.

(Tudorka könyvek) 
ISBN: 963-9325-02-3 kötött: 1333 Ft 

Massenkeil, Angelika – Panesar, Pammi:
Húsvéti dekorációk. Cser K. (Színes öt-
letek 2001/19.) 
ISBN: 963-9327-26-3 fûzött: 547 Ft 

Matematikai gyakorló: 3. osztályosok ré-
szére. Tóth. 
ISBN: 963-9029-85-8 fûzött: 875 Ft 

Matematikai gyakorló: 4. osztályosok ré-
szére. Tóth. 
ISBN: 963-9161-77-2 fûzött: 875 Ft 

Mátyás király juhásza. Népmesék Bene-
dek Elek nyomán. Tóth. (Magyar népme-
sék) 
ISBN: 963-9269-24-7 kötött: 1500 Ft 

Maugli. Tóth. 
ISBN: 963-9161-64-0 fûzött: 225 Ft 

McBain, Ed: Utolsó tánc a 87-es körzet-
ben. M. Kvklub. 
ISBN: 963-547-318-4 kötött: 1550 Ft 

Meade, Glenn: Hófarkas. 2. kiad. I.P.C.
Kv. (I.P.C. könyvek) 
ISBN: 963-635-202-X fûzött: 1400 Ft 

Merle, Robert: A pirkadat. Európa. 
ISBN: 963-07-6902-6 kötött: 2300 Ft 

Merle, Robert: Libben a szoknya. Európa. 
ISBN: 963-07-6901-8 kötött: 2300 Ft 

Mesék Mátyás királyról. A kolozsvári bíró
és más mesék. Alexandra. (Egyszer volt,
hol nem volt...) 
ISBN: 963-367-930-3 fûzött: 298 Ft 

Meyendorff, John: Birodalmi egység és
keresztény szakadások. Az egyház 450
és 680 között. Bizantinológiai Intézeti
Alapítvány. (Varia Byzantina 4.) 
ISBN: 963-03-7391-2 fûzött: 4032 Ft 

Mikszáth Kálmán: Az én jeles mondatom.
Aforizmák, bölcsességek, gondolatok. 2.
bôv. kiad. , Mikszáth. 
ISBN: 963-9126-22-5 bársony: 880 Ft 

Mikszáth Kálmán: Mikszáth Kálmán
összes mûvei [CD-ROM]. Regények és
nagyobb elbeszélések: szöveges adat-
bázis. Arcanum. (Arcanum digitéka) 
ISBN: 963-85923-5-4 5000 Ft 

Milne, Alan Alexander: Micimackó. 19. ki-
ad., Móra. 
ISBN: 963-11-7592-8 kötött: 1150 Ft 

Mindennapok konyhája. [500 recept].
Aranyhal. 
ISBN: 963-8366-68-0 fûzött: 550 Ft 

Mischke, Roland: Costa del Sol, Granada.
Biztos tippek az útra. M. Kvklub. (Marco
Polo) 
ISBN: 963-547-359-1 fûzött: 1990 Ft 

Molnár Róbert: Az elnök embere voltam.
Totem. 
ISBN: 963-590-148-8 fûzött: 1598 Ft 

Montágh Imre: Tiszta beszéd. Holnap. 
ISBN: 963-346-308-4 kötött: 1600 Ft 

Moreau, Jean-Luc: Mimi és a sárkány. Lit-
tera Nova. (Sophie könyvek 21.)
ISBN: 963-9212-31-8 kötött: 790 Ft 

Morrison, Jim: A zenének vége. Jim Mor-
rison versei és dalszövegei Hobo (Föl-
des László) fordításában. 2. jav. kiad.,
Cartafilus. 
ISBN: 963-9303-22-4 kötött: 1600 Ft 

Móser Zoltán: Ezt az utat bejártam. A nép-
dalgyûjtô Bartók Béla nyomában: sur les
traces de Béla Bartók, collecteur de
chants populaires. Kairosz, Párizsi M.
Int.. 
ISBN: 963-9302-51-1 fûzött: 3500 Ft 

Muldoom, Eric: Codric. Cherubion. (Osiris
könyvek 77.) 
ISBN: 963-9346-09-8 fûzött: 898 Ft 

Mûvészeti lexikon [CD-ROM]. Woodsto-
ne Interactive Ltd. (Magyar hypertextes
lexikonsorozat) 
6500 Ft 

NN

Nagy Beáta: Nôi menedzserek. Aula. 
ISBN: 963-9345-14-8 fûzött: 2700 Ft 

Nagy Emese: Játsszunk a színekkel! [Já-

tékos foglalkoztató óvodásoknak, kisis-
kolásoknak]. Szalay Kvk. – Pannon-Lite-
ratúra. 
ISBN: 963-86104-4-1 fûzött: 825 Ft 

Nagy Endre: A kabaré regénye ; Párizs,
1913. Unikornis. (A magyar próza
klasszikusai 83. köt.) 
ISBN: 963-427-423-4 kötött: 3000 Ft 

Nagy Éva: Szebb szeretnék lenni. Szép-
ségápolás otthon. Eklektikon. 
ISBN: 963-85937-1-7 fûzött: 1500 Ft 

Nagy István Attila: Parázsló szavak. Szer-
zô. 
ISBN: 963-640-851-3 fûzött: 933 Ft 

Nagy István, Ny.: Pesty Frigyes kéziratos
helynévtára. Történelmi Veszprém vár-
megye. Jókai Vár. Kvt. 
ISBN: 963-00-4271-1 fûzött: 1667 Ft 

Nagy mesélônk ébresztése. Majtényi Mi-
hály centenáriumára. JMMT. (A Jugo-
szláviai Magyar Mûvelôdési Társaság
Kiskönyvtára. 5.) 
ISBN: 86-82043-62-9 fûzött: 1200 Ft 

Neményi Mária: Egy határszerep anató-
miája. Védônôk a nemi, szakmai és etni-
kai identitás metszéspontjában. Új Man-
dátum. 
ISBN: 963-9336-24-6 fûzött: 1280 Ft 

Nemere István: A Halál Fekete Angyala.
Ijesztô regény. Pallas Antikvárium. 
ISBN: 963-9117-42-0 fûzött: 890 Ft 

Németh Anikó: Angol nyelvtan: alapfok.
[Könnyen, gyorsan angolul!]. Könyvmí-
ves Kvk. 
ISBN: 963-9262-00-5 fûzött: 798 Ft 

Németh Anikó: Angol nyelvtan: felsôfok.
[Könnyen, gyorsan angolul!]. Könyvmí-
ves Kvk. 
ISBN: 963-9262-02-1 fûzött: 950 Ft 

Németh Anikó: Angol nyelvtan: középfok.
[Könnyen, gyorsan angolul!]. Könyvmí-
ves Kvk. 
ISBN: 963-9262-01-3 fûzött: 850 Ft 

Németh Zoltán: Sakk – magyarul. Magán-
kiad.. 
ISBN: 963-440-104-X fûzött: 1667 Ft 

New York. Power CD (CD ROM + CD au-
dio). Népszabadság. (A világ városai) 
1500 Ft 

NNyy

Nyerges Julianna: Olasz nyelvkönyv. Úton
a nyelvvizsgához. Anno. 
ISBN: 963-375-116-0 fûzött: 625 Ft 

Nyilasy Balázs: A konzervatív-modern köl-
tô. Arany János verses epikája. Eötvös
J. Kvk. 
ISBN: 963-9316-09-1 fûzött: 1941 Ft 

Nyugat, 1908–1941. Egy irodalmi legenda
– digitálisan [CD-ROM]. Arcanum. (Arca-
num digitéka) 
ISBN: 963-86029-2-9 5900 Ft 

OO

Oppermann, Joachim: Dinoszauruszok.
Tessloff és Babilon. (Mi micsoda 29.) 
ISBN: 963-9737-77-3 kötött: 1650 Ft 

Ormos Mária – Krausz Tamás: Hitler;
Sztálin. Pannonica. (Fekete-fehér) 
ISBN: 963-8469-94-3 kötött: 1990 Ft 

Osman, Ahmed: Idegen a Királyok Völ-
gyében. Egy titokzatos egyiptomi mú-
mia. Gold Book. 
ISBN: 963-9248-62-2 kötött: 1980 Ft 

Ostroski, Stefan: Az új világrendre várva.
Bába. (Tisza hangja 70.) 
ISBN: 963-9347-00-0 fûzött: 980 Ft 

ÖÖ

Ôk ketten. Ágai Karola és Szendrey-Kar-
per László élete és mûvészete. Szemim-
pex. 
ISBN: 963-9225-04-5 kötött: 2500 Ft 

PP

Pannon enciklopédia. 1. A magyarság ké-
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zikönyve [CD-ROM]. 1. Arcanum. 
5000 Ft 

Pannon enciklopédia. 2. Magyarország
földje [CD-ROM]. Kitekintéssel a Kárpát-
medence egészére. Arcanum. 
5000 Ft 

Pappné Tarányi Zita: Gyümölcsök ter-
mesztése a kiskertben. Kheiron '97.
ISBN: 963-9246-25-5 fûzött: 550 Ft 

Park, Clara Clairborne: Autista a kislá-
nyom. White Golden Book. 
ISBN: 963-00-5674-7 fûzött: 2500 Ft 

Parker, Cynthia: Ünnep elôtt, ünnep után.
2. kiad., Jánosi L. 
ISBN: 963-440-129-5 fûzött: 417 Ft 

Patocka, Jan: Európa és az Európa utáni
kor. Kalligram. 
ISBN: 80-7149-393-7 kötött: 1300 Ft 

Pauszaniasz: Görögország leírása. (1.
köt.) Pallas Stúdió – Attraktor. 
ISBN: 963-9207-41-1 kötött: 5000 Ft (1-2. köt.)

Pauszaniasz: Görögország leírása. (2.
köt.) Pallas Stúdió – Attraktor. 
ISBN: 963-9207-42-X kötött: 

Pease, Allan – Pease, Barbara: Miért nem
képesek többfelé figyelni a férfiak, és mi-
ért nem tudnak eligazodni a térképen a
nôk? Fiesta. 
ISBN: 963-8133-98-8 fûzött: 1850 Ft 

Pelle János: A gyûlölet vetése. A zsidótör-
vények és a magyar közvélemény,
1938–1944. Európa. 
ISBN: 963-07-6912-3 kötött: 1800 Ft 

Pocsainé Eperjesi Eszter: Palágyi Deák
Geyza, 1871–1931. Sárospataki Ref.
Koll. Tud. Gyûjt. (Acta Patakina 5.) 
ISBN: 963-00-5736-0 fûzött: 2000 Ft 

Pokorádi Zoltánné: Óvodából iskolába.
Szalay Kvk. 
ISBN: 963-9178-61-6 fûzött: 475 Ft 

Puczkó László – Rátz Tamara: A turizmus
hatásai. 2. átd. kiad. , Aula. 
ISBN: 963-9345-11-3 fûzött: 4200 Ft 

RR

Rábai Imre: Felvételi és próbafelvételi fel-
adatok, 1999–2000. Typotex. (Matemati-
kai füzetek 1.) 
ISBN: 963-9132-93-4 fûzött: 480 Ft 

Rátz Ferenc: Hozomra reméltem.
Accordia. 
ISBN: 963-9242-45-4 fûzött: 670 Ft 

Rico, Eugenia: Szomorú szeretôk. Ulpius-
ház. 
ISBN: 963-9348-14-7 fûzött: 1680 Ft 

Rio de Janeiro. Power CD (CD ROM + CD
audio). Népszabadság. (A világ városai) 
1500 Ft 

Roetzel, Bernhard: A gentleman. A
klasszikus férfidivat kézikönyve. Vince. 
ISBN: 963-9192-84-8 kötött: 4996 Ft 

Róma. Power CD (CD ROM + CD audio).
Népszabadság. (A világ városai) 
1500 Ft 

Rossbach, Patra: Mallorca. Biztos tippek
az útra. M. Kvklub. (Marco Polo)
ISBN: 963-547-358-3 fûzött: 1990 Ft 

Rostás-Farkas György: A cigányok hiede-
lemvilága. Cigány Tud. és Mûv. Társ. 
ISBN: 963-00-4269-X fûzött: 860 Ft 

Ryan, Steve: Rejtvényes IQ-torna. Arany-
hal. 
ISBN: 963-8366-94-X fûzött: 350 Ft 

SS

Sárközy Tamás: A magyar társasági jog
Európában. a társasági és a konszern-
jog elméleti alapjai. HVG-ORAC. 
ISBN: 963-9203-72-6 fûzött: 5824 Ft 

Shakespeare, William: William Shakes-
peare összes mûvei [CD-ROM]. Magyar
és angol nyelven. Arcanum. 
5000 Ft 

Sislay József amerikai magyar költô köl-
teményei. 8. köt.: Mûfordítások: modern
amerikai költôk antológiája. Háttér..
ISBN: 963-8128-90-9 fûzött: 500 Ft 

Slágermix. Koncert 1234 Kft. 
fûzött: 1866 Ft 

Somorjai Ferenc: Tanuljunk könnyen,
gyorsan franciául. A francia nyelv alapos
elsajátításának könnyû és gyors mód-
szere mindenki számára. G & A K. 
ISBN: 963-85740-2-X fûzött: 700 Ft 

St. Aubin de Terán, Lisa: Eszelôs évek.
Ulpius-ház. 
ISBN: 963-9348-15-5 fûzött: 1780 Ft 

Stone, Katherine: Magányos szív. Gene-
ral Press. (Romantikus regények) 
ISBN: 963-9282-46-4 kötött: 1200 Ft 

Süle Ferenc: A jungi mélylélektan napja-
inkban. GyuRó Art-Press. (Mécses soro-
zat) 
ISBN: 963-04-6999-5 fûzött: 2500 Ft 

Süle Ferenc: Valláspatológia. A vallási és
kórlélektani folyamatok keveredésének
mélylélektani vizsgálata. GyuRó Art-P-
ress. 
ISBN: 963-04-9007-2 fûzött: 2500 Ft 

Surányi Sándor: Források, népesedés és
fenntartható fejlôdés a globális gazda-
ságban. Aula. 
ISBN: 963-9345-12-1 fûzött: 4700 Ft 

Süss fel Nap. [Óvodások dalos-, verses-
könyve]. Tóth. 
ISBN: 963-9269-81-6 kötött: 2333 Ft 

SSzz

Szabadfalvi József: Ötödfél évtized ter-
mésébôl. Néprajzi és mûvelôdéstörténe-
ti tanulmányok. Herman O. Múz. (Offici-
na musei 7.) 
ISBN: 963-7221-91-3 fûzött: 625 Ft 

Szabó Katalin: Kommunikáció felsôfokon.
Hogyan írjunk, hogy megértsenek?: Ho-
gyan beszéljünk, hogy meghallgassa-
nak? 2. átd., bôv. kiad., Kossuth. 
ISBN: 963-09-4218-6 kötött: 3800 Ft 

Szabóné Debreceni Erzsébet – Veres
László: Sarkvidékek. [Mesék Sir Morti-
mer útinaplói alapján]: [ismeretterjesztô
történetek óvodásoknak, kisiskolások-
nak]. Pannon-Literatúra. (Kontinenesek
élôvilága) 
ISBN: 963-86104-0-9 kötött: 1167 Ft 

Szabóné Zavaczki Andrea – Zavaczki
Gabriella: Ismerkedem környezetem-
mel. [Ellentétek, névutók]: [foglalkoztató
munkafüzet 5-7 éves gyerekek részére].
Tóth. 
ISBN: 963-9269-65-4 fûzött: 425 Ft 

Szabóné Zavaczki Andrea – Zavaczki
Gabriella: Számolni tanulok! [Össze-
adás tízes számkörben]: [foglalkoztató
munkafüzet nagycsoportos óvodások
részére]. Tóth. 
ISBN: 963-9269-63-8 fûzött: 425 Ft 

Szakáll Sándor – Jánosi Melinda: Ma-
gyarország ásványai. Vezetô a Herman
Ottó Múzeum ásványtani kiállításához.
Hermann O. Múz.. 
ISBN: 963-7221-67-0 fûzött: 563 Ft 

Székely, Edmond Bordeaux: Ökológiai
egészségkert (biokert). A túlélés könyve.
Living Earth – Élô Föld. (E. B. Székely
könyvek 9.) 
ISBN: 963-86161-0-5 fûzött: 1350 Ft 

Szent Biblia [CD-ROM]. Károli Gáspár
fordítása alapján. Woodstone Interactive
Ltd. 
6500 Ft 

TT

Tabák András: A verôember. Regény. Mik-
száth. 
ISBN: 963-9126-50-0 fûzött: 680 Ft 

Tábori György – Sarlós Gábor: Angol –
magyar, magyar – angol PR szótár. Pep-
per Kommunikációs Ügynökség. 
ISBN: 963-02-9918-6 fûzött: 1490 Ft 

Tanulmányok Zsedényi Béla születésé-
nek 100. évfordulója tiszteletére. Her-
mann O. Múz. 
ISBN: 963-7221-68-9 fûzött: 250 Ft 

Tarafás Imre: A monetáris politika a nagy
válságtól az ingatag pénzpiacokig. Aula. 
ISBN: 963-9345-17-2 fûzött: 1900 Ft 

Tepperwein, Kurt: Mit árul el a betegsé-
ged? Lélek és test harmóniája. Hunga-p-
rint. (Hunga-pszicho) 
ISBN: 963-9021-22-9 kötött: 1398 Ft 

Tersánszky J. Jenô: Két zöld ász. Holnap.
(Tersánszky Józsi Jenô mûvei) 
ISBN: 963-346-418-8 kötött: 2000 Ft 

The small transformation. Society, econo-
my and politics in Hungary and the new
European architecture. Akad. K. (Transi-
tion, competitiveness and economic
growth 3.) 
ISBN: 963-05-7752-6 kötött: 10860 Ft 

Toldiné Tölgyvári Rita: Répa, retek, mo-
gyoró. Szalay Kvk. 
ISBN: 963-237-032-5 kötött: 1170 Ft 

Tolvaly Ernô: Tükör a vízben. Mûvészeti
írások. Zöld Henrik K. 
ISBN: 963-00-5694-1 fûzött: 1600 Ft 

Tompa Mihály: Dalfüzér, 1844. Tompa Mi-
hály kéziratos, kottás népdalgyûjtemé-
nye. Hermann O. Múz. 
ISBN: 963-01-7002-7 fûzött: 75 Ft 

Tonge, Rob: A sikeres tanácsadó kézi-
könyve. Pepper Kommunikációs Ügy-
nökség. 
ISBN: 963-03-8277-6 fûzött: 2500 Ft 

Történelmi lexikon. Szalay Kvk. 
ISBN: 963-86108-5-9 kötött: 1833 Ft 

Történetek a Bibliából gyermekeknek.
Fröhlich. 
ISBN: 3-9013-1102-2 kötött: 1980 Ft 

Tóth Eszter – Csalog Eszter: Újszövetsé-
gi görög nyelvkönyv. Szt. Pál Akad.
ISBN: 963-04-9816-2 fûzött: 2500 Ft kazettával 

Tóth Mihály – Török Gábor: Csôdjog. Bu-
dapest, HVG-ORAC. (Gazdasági törvé-
nyek kommentárjai) 
ISBN: 963-9203-71-8 fûzött: 6160 Ft 

Tóth Mike: Magyarország ásványai. Külö-
nös tekintettel termôhelyeik megállapítá-
sára. Hermann O. Múz. 
ISBN: 963-9271-02-0 fûzött: 3125 Ft 

Trón Viktor: Fejközpontú frázisstruktúra-
nyelvtan. Tinta Kvk. (Segédkönyvek a
nyelvészet tanulmányozásához 9.) 
ISBN: 963-9372-01-3 fûzött: 1680 Ft 

Tudod-e a választ?: Európa. 180 kérdés
és felelet. 2. kiad. Tessloff és Babilon.
(Mi micsoda) 
ISBN: 963-9182-50-8 fûzött: 690 Ft 

Tudod-e?: [Érdekességek Észak-Ameri-
káról]. [Érdekes kérdések és válaszok
gyerekeknek]. Pannon-Literatúra. 
ISBN: 963-86121-5-0 kötött: 1250 Ft 

UU

Udvari Gábor – Kartali Zsuzsa: Kína úti-
könyv. Pallas Stúdió. 
ISBN: 963-9207-43-8 kötött: 7560 Ft 

Uesiba Morihei: Az Út kézikönyve. Uesiba
Morihei tanítása a harci út követôinek.
Szenzár. (Harcosok ösvényén) 
ISBN: 963-85971-4-3 kötött: 1500 Ft 

VV

Vadállatok. [Érdekességek a vadállatok
életébôl]. Graph-Art. (Tudorka könyvek) 
ISBN: 963-9325-00-7 kötött: 2000 Ft 

Vágó Margit: A láng lobog tovább. Ex Lib-
ris. 
ISBN: 963-855-306-5 fûzött: 398 Ft 

Vágó Zsuzsanna: Életbölcsességek. 3. ki-
ad. Kassák. 
ISBN: 963-9100-52-8 kötött: 790 Ft 

Vámos Miklós: Zenga zének. [Regény]. 2.
nem változatlan kiad. Ab Ovo. 
ISBN: 963-7853-56-1 kötött: 1450 Ft 

Vankó Zsuzsa: Ezredforduló vagy kor-
szakforduló? Sötétedik vagy világoso-
dik? Bibliaisk. Közössége Kvk. 
ISBN: 963-7427-10-4 fûzött: 450 Ft 

Ványi Ágnes: Fülhegyezô. Helyesírási ja-
vító útinapló. Krónika Nova. 
ISBN: 963-9128-63-5 fûzött: 1500 Ft 

Várak, kastélyok, legendák (CD – ROM)
1. Felsô Magyarország. Talma.
5800 Ft 

Veress D. Csaba: A balatoni csata. 1944.

december 1. – 1945. március 30. 2. átd.
és bôv. kiad. Militaria Alapítvány. 
ISBN: 963-00-5096-X kötött: 4167 Ft 

Veress István: Ember az állatban. Majmok
könyve. Sensus. 
ISBN: 963-86047-9-4 kötött: 1590 Ft 

Vermes Miklós: Fizika. 1. Mechanika, hô-
tan. JOS 
ISBN: 963-00-4571-0 fûzött: 1568 Ft 

Verô Ivánné: A leltározás, a leltárértéke-
lés, a selejtezés rendje. Kézikönyv. Unió. 
ISBN: 963-388-317-2 fûzött: 4368 Ft 

Vesenyi Pál: Garzonlakás. Regény. K.u.K.
K. 
ISBN: 963-9173-79-7 fûzött: 890 Ft 

Vida Gabriella: A miskolci fazekasság a
16–19. században. Herman O. Múz. (Of-
ficina musei 8.) 
ISBN: 963-7221-92-1 fûzött: 875 Ft 

Viga Gyula: Utak és találkozások. Tanul-
mányok a népi kapcsolatok körébôl.
Herman O. Múz. (Officina musei 10.) 
ISBN: 963-7221-99-9 fûzött: 875 Ft 

Vígh Anita: Erdô-mezô meséi. [Rövid, ta-
nulságos állattörténetek 2–7 éves gyer-
mekeknek]. Aquila. 
ISBN: 963-679-131-7 kötött: 1483 Ft 

Világnapok, ünnepnapok a tanévben.
Item. (Emlékezzünk...) 
ISBN: 963-86099-3-1 fûzött: 2333 Ft 

Vörös István: Lakatlan szigetek már nin-
csenek. Dicsérô kritikák. Ister.
ISBN: 963-9243-33-7 fûzött: 1400 Ft 

WW

Wass Albert: Átoksori kísértetek. Kráter
Mûhely Egyes. 
ISBN: 963-9195-39-1 fûzött: 1480 Ft 

Weber, B. – Batlle, Maria Angeles – Bus-
quets, Carlos: Égszínkék nyulacska is-
kolába jár. Hemma Kiadó . 
ISBN: 2-8006-3838-9 kötött: 1180 Ft 

White, Ellen Gould: Gondolatok a hegyi
beszédrôl. Bibliaisk. Közössége Kvk. 
ISBN: 963-7427-07-4 fûzött: 600 Ft 

Wilkes, Angela: Szólalj meg bátran ango-
lul. Holnap. 
ISBN: 963-346-157-X kötött: 1200 Ft 

Wilkes, Angela: Szólalj meg bátran franci-
ául. Holnap. 
ISBN: 963-346-274-6 kötött: 1200 Ft 

Wilkes, Angela: Szólalj meg bátran néme-
tül. Holnap. 
ISBN: 963-346-158-8 kötött: 1200 Ft 

Wilkes, Angela: Szólalj meg bátran ola-
szul. Holnap. 
ISBN: 963-346-156-1 kötött: 1200 Ft 

Wilkes, Angela: Szólalj meg bátran spa-
nyolul. Holnap. 
ISBN: 963-346-154-5 kötött: 1200 Ft 

YY

Yesudian, Selvarajan – Haich Erzsébet:
Sport és jóga. Ôsi hindu testgyakorlatok
és légzésszabályozás európaiak számá-
ra. Lazi K. (Pentagramma könyvek) 
ISBN: 963-9227-49-8 kötött: 1200 Ft 

ZZ

Zenei lexikon [CD-ROM]. Woodstone In-
teractive Ltd. (Magyar hypertextes lexi-
konsorozat) 
6500 Ft 

Zohar, Danah – Marshall, Ian: SQ: spiritu-
ális intelligencia. CsöndesTárs. (Szilen-
cium könyvek) 
ISBN: 963-00-4647-4 kötött: 2450 Ft 

Az összeállítás a Könyvtárellátó Közhasz-
nú Társaság információs rendszere
alapján készült. A felsorolt könyveket a
Könyvtárellátó már felajánlotta megvá-
sárlásra a könyvtáraknak, ill. megren-
delhetôk a társaság home lapján
(www.kello.hu).



Szántó Miklós:

TENGERENTÚLI MAGYAROK 

A Magyarok Világszövetségének Magyar Hírek címû lapja 1961-ben
és 1981-ben életrajzi pályázatot hirdetett. A kötet az USA-ból, Ka-

nadából, Latin-Ameri-
kából és Ausztráliából
érkezett pályamunká-
kat dolgozza fel. A
szerzô képet ad a ki-
vándorlás okairól és
céljairól, a „vonzás és
taszítás” tényezôirôl.
Megmutatja az új ha-
zába való beilleszke-
dés konfliktusokkal te-
li menetét, a szülôha-
zához fûzôdô kapcso-
lat átalakulását. Az
életrajzokból kiemelt
idézetek nemcsak gaz-
dagon illusztrálják a
szerzô tudományos
megállapításait, ben-
nük az elemzett törté-
nelmi idôszak társa-
dalmi-politikai viszo-
nyai is tükrözôdnek.

Ára:1800 Ft

Csíkszentmihályi Mihály:

FLOW – AZ ÁRAMLAT
A TÖKÉLETES ÉLMÉNY PSZICHOLÓGIÁJA

Flow – a szó angolul fo-
lyást, áramlást, lebegést
jelentett egészen e könyv
1990-es megjelenéséig.
Azóta  már egy pszicholó-
giai fogalmat jelölô tudo-
mányos kategória is. A
boldogság keresése az em-
ber alapvetô törekvése. A
szerzô kutatása tárgyául
választotta: mi teszi bol-
doggá az embert? A mo-
dern pszichológia vizsgá-
lati eszközeinek széles
skáláját felhasználva több
mint két évtizeden ke-
resztül gyûjtötte az adato-
kat elmélete kidolgozásá-
hoz. E tudományos mun-
ka eredménye a tökéletes
élmény elmélete, melyet
e könyv most a szélesebb
olvasóközönség számára
is bemutat.

Ára: 2100 Ft

DÍJNYERTES KÖNYVEK
EGY NAGYSZERÛ

SZERZÔTÔL

A HÁTTÉR Kiadó ajánlata

A könyvek megrendelhetôk az Akadémiai  Kiadó Rt.  Vevôszolgálatánál:
1519 Budapest ,Pf .  245.  Tel . :  464-8200;  464-8201

E-mail :custservice@akkrt .hu;Honlap:www.akkrt .hu

AZ AKADÉMIAI KIADÓ ÚJDONSÁGAI

1134 Bp., Váci út 19. 11–12 épület
Levélcím: 1525 Bp., Pf. 97.
T/F: 320-8230, 329-7293.
Üzenetrögzítô: 221-6239.

E-mail: hatterkiado@matavnet.hu

Heinrich Schliemann:
Életem, kalandjaim
1600 Ft

Gloria Man:
Az ortodox törésvonal
900 Ft

Van Gogh
válogatott levelei

1300 Ft

Animus
Kiadó

A 8–12 éveseknek
induló sorozat
köteteinek ára

898 Ft.



HHeelliikkoonn  LLaarroouussssee
MMûûvvéésszzeettttöörrttéénneettii  sszzaabbaaddeeggyyeetteemm
Egy könyvsorozat, amit nemcsak

lapozgatni érdemes!
Egy év alatt hét kötet

Megjelent
AA  rreenneesszzáánnsszz  mmûûvvéésszzeettee

AA  mmooddeerrnn  mmûûvvéésszzeett  11990055––11994455
2001. tavasza
AA  rroommaannttiikkaa

AA  XXIIXX..  sszzáázzaadd  mmûûvvéésszzeettee
2001. október

AA  bbaarrookkkk  ééss  aa  kkllaasssszziicciizzmmuuss
AA  kköözzééppkkoorr  mmûûvvéésszzeettee
AA  jjeelleennkkoorr  mmûûvvéésszzeettee

A kötetek ára 2280 Ft.
A sorozatot most kedvezménnyel
megrendelheti, s így a hét kötetért

ccssaakk  1122 000000  FFtt--oott  ffiizzeett,,
azt is részletekben.

Kérjen tájékoztatót a
Helikon Kiadótól:

1053 Papnövelde u. 8.
Telefon: 317-4987, e-mail:

helikon.kiado@matavnet.hu

FFéénnnnyyeell  íírrootttt  ttöörrttéénneelleemm  ––
aannggooll  nnyyeellvveenn

Magyarország
fotókrónikája

1845–2000
8000 Ft

Estók János:
KKiirráállyynnéékk  kköönnyyvvee
Az elmúlt év nagy
könyvsikere újra
kapható!
4880 Ft

AA  kköönnyyvveekk  mmeeggrreennddeellhheettôôkk  aa  HHeelliikkoonn  KKiiaaddóónnááll  ((11005533  BBuuddaappeesstt,,  PPaappnnöövveellddee  uuttccaa  88..)),,
tteelleeffoonnoonn  BBoorrbbíírróó  ZZssóókkáánnááll  ééss//vvaaggyy  VVaarrggaa  IIssttvváánnnnááll  aa  331177--44998877--eess  sszzáámmoonn,,

vvaaggyy  aa  331177--44996677--eess  ffaaxxoonn,,  vvaallaammiinntt  mmeeggvváássáárroollhhaattóókk  aa  HHeelliikkoonn  KKöönnyyvveesshháázzbbaann::
BBuuddaappeesstt  VVII..,,  BBaajjccssyy--ZZssiilliinnsszzkkyy  úútt  3377..

AA  HHeelliikkoonn  KKiiaaddóó  aajjáánnllaattaa




