
KONYV HET
V. ÉVFOLYAM 9. SZÁM • 2001. MÁJUS 3. K U L T U R Á L I S  K É T H E T I L A P

144 FT¨ ´

EEggyy  sszzéépp  kköönnyyvv  ééss  kkeeddvveess  sszzóó……
AAnnyyáákk  nnaappjjaa  aallkkaallmmáábbóóll  aa  LLiibbrrii  KKeerreesskkeeddeellmmii  KKfftt..

sszzeerreetteetttteell  kköösszzöönnttii  aazz  ééddeessaannyyáákkaatt..

Fotó: Szabó J. Judit

Beszélgetés

Bächer  Ivánna l

Írófaggató
Gyurgyák János

Interjú
Sajdik Ferenccel

Kertész Ákos
Széchenyi,
a szimbólum
és példakép

Ember és
gondolat
Baranyi Ferenc

Nyerges András
Történelem
a bozótban,

avagy
Rajniss naplója

Mit ér az
ember,
ha olvasó?



Ahol a madár se jár
Hét év tizenkét tanulmánya
240 oldal, kötve 1100 Ft 

A FA
mitológiája
268 oldal,
kötve 1980 Ft

„Mély a múltnak kútja...”
Gondolatok a kultúráról
311 oldal, kötve 1450 Ft 

Jelkép-Kalendárium
384 oldal, kötve 1980 Ft 

Nagy László:
A Föld gömbölyû
Nyolcvan év a Föld körül
A Budapestrôl Nyugatra szakadt új-
ságíró regénybe illô kalandok során
fedezte fel, hogy a „Föld gömbölyû" –
nemcsak geográfiailag, hanem szelle-
mi, kulturális téren is. Csavargásai
„melléktermékeként" ráébredt, hogy
az önmaga megismeréséhez vezetô
legrövidebb út is a világ körül vezet. 
A/4, kb. 240 oldal, kartonált
1900 Ft

Petô Andrea: Rajk Júlia
A Feminizmus és Történelem
sorozatban
Rajk Júlia életrajza a XX. századi ma-
gyar történelem különös és tragikus
politikai sorsfordulóit hordozza. 
A rehabilitációért és férje eltemeté-
séért, emlékének megôrzéséért, va-
lamint „saját nevéért” harcolt éve-
ken át. Élettörténete bemutatja,
hogy megvalósítható- e a mindenna-
pok apró harcain keresztül az auto-
nóm, a férfivilágtól szabad nô.
A/5, kb. 320 oldal, kartonált
2500 Ft

Jankovich Júlia:
Az újjászületett gobelin
A szépmûvészetek egyik legpompá-
sabb mûfajaként számon tartott kár-
pit színgazdagságát a kortárs magyar
kárpitmûvészek portrésorán keresz-
tül mutatja be a mintegy 150 színes
képet tartalmazó könyv.
A/4, kb. 180 oldal, egészvászon
5000 Ft

Bónus Tibor:
Diskurzusok összjátéka
Bónus Tibor különbözô értelmezési
stratégiák segítségével szólaltatja
Kosztolányi Aranysárkány címû re-
gényét, Kassák Lajos A ló meghal a
madarak kirepülnek címû költemé-
nyét, Lengyel Péter prózáját, Gara-
czi László, Krasznahorkai László,
Orbán Ottó mûveit. A kötet máso-
dik felében Babits és Kosztolányi
irodalomszemléletét, a kortárs kriti-
ka értésmódjait elemzi a szerzô.
B/5, kb. 280 oldal, kartonált
1800 Ft

Jankovics Marcell  könyveit  
a jánl ja  a Csokonai Kiadó

Megrendelhetô: 
Csokonai Kiadó
4025 Debrecen,

Piac u. 45.
T/F: 06-52-314-984

A Nap könyve
352 oldal, kötve 1980 Ft

Book of the Sun
375 oldal, kötve 2500 Ft 

A KÖTETEK MEGVÁSÁROLHATÓK

A KIADÓ BOLTJAIBAN:

Balassi Könyvesbolt:
1023 Margit utca 1.

T/F: 212-0214.,
Kis Magiszter Könyvesbolt:

1053 Magyar utca 40.
T: 327-7796.

Kortárs Mûvészeti
Könyvesbolt

(Ludwig Múzeum),
1011 Budai Vár A. ép.,

T: 375-7533, Fax: 212-2534.
Terjesztési iroda:
1016 Attila út 20.

T: 214-9673. Fax: 214-4627.

A  B A L A S S I  K I A D Ó  A J Á N L A T A



3

Hiányzik Örkény István. Hiányoznak az
írásai. Az írásai közül is az Egypercesek.
Mûfajteremtô volt, és teremtett mûfaját
csak ô mûvelte, kegyeletsértésnek minô-
sülne, ha mégoly kiváló írók is próbálná-
nak újabb egyperceseket alkotni.

Mi a groteszk? Hajolj elôre, a fejed he-
lyezd a két lábad közé, amit így látsz, az
a groteszk. Örkény István tanítása a gro-
teszkrôl, emlékezetbôl felidézve.

Amikor az Egyperceseket írta, ez a nagy
író személyes látásmódja volt, mely rövid
írásaiban tökéletesen nyilvánult meg, az
esztétikai érték rangjára emelve a minden-
ki másétól oly eltérô szemléletmódot. Ör-
kény-rajongók számára elegendô hívósza-
vakkal felidézni az írásokat, máris megfi-
gyelhetô orcájukon a széles mosoly:
Kászonyné Kakas Hanna és a lúdvérc, a
világirodalom remekei végbélkúp-formá-
ban, a mérgezett pogácsa vándorútja, a
Joliot Curie téri lakáscsere, az In memori-
am dr. K. H. G., a balatoni gumimatrac-
bérlés és Teilhard de Chardin, … Ugye?

Most helyesbítenem kell magam. Az
Egyperces novellák nem hiányzik. Meg-
van több kiadásban is. Azok az egyper-
cesek hiányoznak, amiket ma írna. A vi-
lágban ma is benne vannak az egyperces
novellák, ugyanúgy, ahogyan – Michel-
angelo óta tudjuk – a márványtömbben
benne van a szobor, csak a felesleget
kell eltávolítani róla. Például ahogyan
az Állatvédô Egyesület alapszabálya
összes zavaró és felesleges részeitôl meg-
tisztítva egyperces novellává lényegült
át Örkénynél.

Miért is hiányzik? Mert szükségem
lenne arra, hogy olvashassam és nevet-
hessek. Mert vannak rémisztô dolgok,
amelyek rémséges voltukat csak attól ve-
szítik el, hogy kinevetjük ôket.

A világ ma tele van körülöttünk olyan
rémséges dolgokkal, amelyekrôl valójá-
ban tudjuk, hogy nevetségesek, grotesz-
kek, torzak, önmaguk karikatúrái, és
mégsem nevetünk rajtuk, mert egészen
olyanok, mintha valóságosak lennének. 

A világ, amelyben élünk, végrehajtotta
azt az akrobatamutatványt, melynek
eredményeként két lábon állva, tekinte-
tünket büszkén elôre szegezve azt lát-
juk, amit elôrehajolva, fejünket két lá-
bunk közé helyezve, tágra nyílt szemek-
kel láthatnánk.

Kiss József  
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■ Április 19–20-án a Helikon
Kastélymúzeum, a Magyar Iroda-
lomtörténeti Társaság és a Petôfi
Irodalmi Múzeum ötödik alka-
lommal rendezte meg Keszthe-
lyen az Arisztokrácia–mûvésze-
tek–mecenatúra címû konferenciát,
a tárgyhoz a legnagyobb történel-
mi hitelességgel és pontossággal il-
leszkedô Festetics kastélyban. –
Üzenetnek szántuk ezt a konfe-
renciát – mondja Dr. Czoma Lász-
ló, a kastélymúzeum igazgatója. –
Nemcsak azért, hogy az új kor
gazdagjai nyúljanak a zsebükbe,
hanem azért is, hogy figyeljék a
körülöttük lévô világot, hogy
mindig ott legyen gondolkodá-
sukban a kultúrára fordítható
összeg lehetôsége is. Nem kell
nagy dolgokra gondolni: segíte-
nek azzal is, ha kertjükbe szobrot
állíttatnak, vagy hozzájárulnak né-
hány új könyv megjelentetéséhez
– mindkettôvel egy-egy mûvész
munkásságát segítik.
Legnehezebb helyzetben a fiatal
mûvészek vannak Magyarországon
csakúgy, mint az egész világon –
véli Praznovszky Mihály, a Magyar
Irodalomtörténeti Társaság elnöke.
Mert szerinte ugyan a vásárlás nem
mecenatúra, az azonban mégis ör-
vendetes, hogy az egyre népsze-
rûbb képzômûvészeti alkotások
mellett ma már irodalmi ritkasá-
gok, kéziratok is felbukkannak az
aukciókon. Sôt, a magángyûjtôk
olykor a nemzeti gyûjtemények
gazdáit is megelôzik, s olyan áron
vásárolnak meg egy-egy értékesebb
Ady- vagy József Attila-kéziratot,
melyet a költségvetési forrásból

gazdálkodó intézmények képtele-
nek megadni. – Sajnos így pont el-
sôdleges funkciójukat, a nemzeti
örökség megôrzését nem tudják
teljesíteni ezek az intézmények –
vallja Praznovszky, ám hozzáteszi:
végsô soron nincs rossz kézben az
érintett kézirat, ha nem kerül ki az
országból. A szépirodalmi alkotó-
munka támogatását azonban sok-
kal kényesebb kérdésnek véli, hi-
szen a mecénás megjelenése a mû-
vész érzékenységét sértheti. – Gon-
doljunk csak Petôfire, aki vérig sér-
tôdött, mikor egy nógrádi fônemes
meghívta a birtokára, ahol írókat,
költôket látott vendégül. Az indu-
lat persze részben érthetô, hiszen
régi hagyomány, hogy ajánlást ír-
tak a nemes úrnak, akitôl pénzt
vártak a költôk, vagy egyenesen
versbe kellett szedni a család érde-
meit.... Petôfiék polgári írói öntu-
data ezt már elutasította.
A keszthelyi konferencia elôadói
és hallgatói végsô soron bíznak a
mecenatúra létjogosultságában
másfél évszázaddal Petôfiék után
is. Hiszik: ebben az országban
születtek már akkora vagyonok,
melyek lehetôvé teszik birtokosa-
iknak az igazi, nem csak szavakba
rejtett polgárosodást, a polgári fe-
lelôsségtudat és mélyre ivódó kul-
túra kialakítását is.

Nagy Csaba

■ Április 16-án adta át hivatalosan
a szakmának és a nagyközönség-
nek a megújult Fókusz Könyváru-
házat a Líra és Lant Rt. vezérigaz-
gatója, Kolosi Tamás. A harminckét
éve ismert és kedvelt könyváruház

eladótere csaknem 500 m2-rel bô-
vült, az eladók új részlegekben
gondoskodnak a vásárlók még
jobb kiszolgálásáról. A Könyvexp-
ressz az utazók szempontjai szerint
összeválogatott készletet kínál, a
Könyvbolygó a gyerekeknek és ka-
maszoknak ajánlja a könyveket,
szombatonként programokkal fo-
kozva a böngészés örömét, a
Könyvszalon kávéházi hangulatot
nyújtva teszi kellemessé a könyvvá-
sárlást, a Könyvbarlang értékes kin-
cseket rejt magában (nagyon jutá-
nyos áron), és itt még nem is ér-
tünk az újdonságok felsorolásának
a végére, mert  hátra van még,
hogy külön polcon neves – egyelô-
re csak magyar – szerzôk aláírt mû-
veit kínálják, és a vásárló a könyv-
áruház munkatársainak személyes
könyvajánlatát is megismerheti.
Ennyi vonzó újdonság felsorolása
után Hegedüs Gézának a valaha
volt Táncsics Könyvesboltról szó-
ló tárcájára emlékezve, megemlít-
jük az egyetlen „komoly” hiányos-
ságot is: a Fókusz Könyváruház-
ban (is) tilos a dohányzás.  

■ A szerzô, Mechthild Scheffer
részvételével mutatta be a Libri
Könyvpalotában a Magyar Könyv-
klub a gondozásában megjelent,
Az eredeti Bach-virágterápia címû
kötetet. A szerzô dr. Edward Bach
angol orvos évtizedekkel ezelôtt
kifejlesztett gyógyító terápiáját is-
merteti könyvében, és nyújt részle-
tes útmutatást az ezzel a módszer-
rel történô öngyógyításhoz. Pszi-
choszomatikus betegségeink oko-
zója a negatív kedélyállapot, dr.

Bach ezt ismerte fel, 38 kollektív
negatív lelkiállapotot különböztet-
ve meg, és megtalálta azokat a nö-
vényeket, amelyek hatással vannak
az adott érzelmi síkra. A „növény-
világ boldog lényei”-bôl nyert
koncentrátumok jelentôsége ab-
ban áll, hogy segítségükkel meg-
elôzhetjük a lelki betegségek kiala-
kulását és erôsíthetjük lelki im-
munrendszerünket. 

■ A Magyar Könyvkiadók és
Könyvterjesztôk Egyesülése tu-
datja, hogy a 72. Ünnepi Könyv-
hét (2001. június 7--11.) Vörös-
marty téri pavilonjaira vonatkozó
bérleti igények beküldési határide-
je 2001. május 10.

A részletekrôl felvilágosítás kér-
hetô az MKKE-tôl a 343-2538,
vagy a 343-2540 telefonszámokon.

Május 3., csütörtök
15–16 óra:
Széphalom Könyvmûhely:
Szenti Ernô: Idômosás címû
verseskötetét dedikálja,
Papp Márió: Köszönöm jól címû
verseskötetét dedikálja
16–17 óra: Mundus Kiadó:
Beke György dedikálja Az Értôl
a Kölesérig (Barangolások Erdélyben
I–II–III.) címû könyvét.
Kapronczay Károly dedikálja
A lengyel–magyar történelmi kapcsola-
tok évszázadai címû könyvét.
Harsányi László dedikálja
Gallföldön rabságban (emlékiratok)
címû könyvét.
Pál Ferenc A végtelen regényszöveg
bûvöletében (Saramago írói portréja)
címû kötetet dedikálja.
17 óra: Nap Kiadó:
Nagy Balázs Székelyföld falvai I–II.
címû könyvét dedikálja

18 óra: Littera Nova Kiadó:
Szepesi Attila: A tudós szamár
(gyermekversek)
Utassy József: Isten faggatása
(versek)
Kiss Benedek: A havazás mögött;
Sára könyve (gyermekversek)
Szöllôsi Zoltán:
Nem látlak benneteket (versek)
Gyurkovics Tibor:
Alibi (regény)
Gyulai Líviusz illusztrátor
Erdélyi honismereti barangolások
címû kötet bemutatója

Május 4., péntek
14 óra: Kortárs Kiadó:
Mohás Lívia: Váltakozó idôk
(esszék) címû könyvét dedikálja
16 óra: Nap Kiadó:
Ágh István: Mivé lettél (válogatott
versek); A képzelet emléke (új versek)
címû könyveit dedikálja

17–18 óra: Mundus Kiadó:
Kapronczay Károly
dedikálja A lengyel–magyar
történelmi kapcsolatok évszázadai
címû könyvét.
Harsányi László:
Gallföldön rabságban (emlékiratok)
Pál Ferenc: A végtelen regényszöveg
bûvöletében (Saramago írói portréja)
18 óra: Széphalom Könyvmûhely:
A Roma Kincses Kalendárium címû
kötetet bemutatják és dedikálják a
szerzôk:
Choli Daróczi József, Lakatos
Menyhért, Nagy Gusztáv 

Május 5., szombat
11 óra: Felsômagyarország Kiadó:
Kiss Gy. Csaba mutatja be a
Minerva és a Felföldi Kincsestár
sorozat könyveit
12 óra:
Czigány György Fél perc nyár
címû verseskötetét dedikálja

Május 7., hétfô
15 óra: Orpheusz Kiadó:
Hules Béla Aki Á-t mond, mondjon

B-t is címû verseskötetét dedikálja.
16 óra: Kortárs Kiadó:
Oravecz Péter: Majd Papitiben
címû verseskötetének bemutatója
17 óra: Fekete Sas Kiadó:
Petrôczi Éva költô bemutatja
Legenda változatlan címû új kötetét,
valamint
Csokonai Attila: In Edith (versek),
Györe Balázs: Boldogkönyv
(kisregény),
Hajdu Ferenc: Rések (versek)
címû köteteket.

Május 9., szerda
16 óra: Nap Kiadó:
Tamás Menyhért: Magyar regény
(regény), és Csodabárány címû
könyveit dedikálja
17 óra: Pro Pannonia Kiadó:
Szirtes Gábor kiadóvezetô és
Tüskés Tibor író, kritikus
mutatja be a Pro Pannonia Kiadó
újdonságait.
18 óra: A Magyar Írók Hete
ünnepélyes bezárása:
Pomogáts Béla,
a Magyar Írószövetség elnöke

T U D Ó S Í T Á S O K

A szépirodalmi kiskiadók szerzôi a
„Magyar Írók Hetén”, a Libri Könyvpalotában
(Budapest VII., Rákóczi út 12.)
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– Nemrégen költözött ki a város-
ból. Kell az elszigeteltség? 

– Én is szeretem a nyüzsgést,
de abban nem tudok dolgozni.
Budapest negyven percre van,
színházba, buliba, bármikor
be lehet menni. 

– Melyik Bächer Iván volt
elôbb, az író vagy az újságíró?

– Az író. Hacsak az iskolai
újságot nem számítjuk. Nem
vagyok klasszikus zsurnalisz-
ta. Nem kell szerkesztenem,
tudósítanom, a hagyomá-
nyos mûfajokat nem kell mû-
velnem. 

– Lehet a kettô között prioritást
felállítani?

– Az újság keretet és kötôdést
ad a napi valósághoz. Vala-
mint létbiztonságot, megélhe-
tést és közelebbi kapcsolat az
olvasókkal. 

– Mióta ír? 
– Gimnazista korom óta ki-

sebb megszakításokkal min-
den mûfajban próbálkozom.
Gyerekkorom óta írtam verset,
mesét, prózát. 

– Szab magának napi penzu-
mot? 

– Délelôtt 10-tôl 2-ig írok.
A hétvége amúgy is kiesik, és
ha más programom van, az
az idô is. 

– Amikor nem megy az írás, ak-
kor is ott ül a gép elôtt? 

– Igen. Valami ötlet mindig
jön. De az újságnak havi 28 ol-
dalt le kell adnom. Ennyiért
kapom a fizetést. Amit meg-
írok az újságba, azt igyekszem
a könyveimhez felhasználni,
egy kis átalakítással, mert a re-
gényolvasó a könyv közepén is
tudja, hogy mirôl van szó, az
újságolvasó pedig lehet, hogy
két -három hónapja olvasta azt
a részt. 

– Elôször az újságba írja meg a
témát és azután formálja re-
génnyé?  

– Variálom. Az átírás elônyt
is jelent, mert újra kell gon-
dolni és formálni a szereplô-
ket, így egyre tökéletesebbek
lesznek. 

– Elôször fejben írja meg a törté-
netet, vagy leül a gép elé és ott szü-
letik a mû?

– Történész végzettségû va-
gyok, megtanultam cédulázni.
Egyszerû, szabályos kronológi-
ákat gyártok, igaz, abban van-
nak receptek, idézetek, meg-
jegyzések is. Ezekbôl alakul ki
a történet. 

– Azt írja a Kutya Mandovszky
füljegyzetében: magára maradt
egy csomó irat és levél. Tulajdon-
képpen az ôsei levelezésébôl „él”?

– Megtaláltam ezeket a régi
leveleket és találkozom em-
berekkel, akik ismerhették, is-
merték ôseimet. Általában
nem magnót használok, ha-
nem jegyzetelek, majd be-
írom a gépbe. Így gyûlnek az
adatok. Néha elfelejtem,
hogy melyik a régebbi, me-
lyik a dúsítottabb, újabb vál-
tozat. Idôben lassan eljutunk
odáig, amikorra már én is em-
lékszem. Most éppen meg-
akadtam, mert ahogy idôben
közeledek a mához, egyre ne-
hezebb megragadni az alako-
kat. Túl bonyolultak és egyre
kevésbé anekdotikusak az
emberek. 

– Gyakran feltûnik regényeiben
az Október 6. utcai ház ... 

– A nagyszüleimmel éltem
ott, már lebontották. Furcsa,
maradandó hatású volt az a sö-
tét pesti lakás. A korai klasszi-
cista, lerobbant, aládúcolt ház,
a gang. Mindig azt próbálom
megfogalmazni, mit jelentett. 

– ... és Algírról is sok szó esik a
regényben. Részletes, pontos leírá-
sok, mintha járt volna ott. 

– Az algíri történeteket is le-
velekbôl ismertem meg. Hosz-

szú és részletes, nagyon szé-
pen írt levelek jöttek-mentek
Algír és Budapest, anya és lá-
nya között. Algír családom
anyai ágának színesítette éle-
tét. Meghatározta gyerekko-
runkat a legenda, hogy nagy-
szüleink Afrikában élnek. És
egyszer csak megjelentek.
Minden más volt: a bútoraik,
a ruhájuk, a mentalitásuk. A
leveleket összeraktam idô-
rendben, mindegyikre ráír-
tam, honnan és kitôl jött, ki-
nek. Önmagukban is olyanok,
mint egy regény. Részletesen
leírtak minden utcasarkot,
boltot. Nem kellett odautaz-
nom, hogy lássam. Talán még
elmegyek Algírba, bár legszí-
vesebben a monarchia terüle-
tén utazgatok, mert itt min-
denhez van közöm, és mert
félek a repülôn.

– Ha elvesztek vagy megsemmi-
sültek volna ezek a levelek, akkor
nem született volna meg a regény?

– Nem, mert kitalált család-
történetet nem lehet írni. De
hozzájuk tartozott, hogy eltet-
ték az emlékeket. A nagy-
anyám, Aranka is gyártott saját
magának kronológiákat. Felje-
gyezte, ki mikor született, halt
meg, mikor lett beteg, mikor,
hová költöztek. Thury Lajossal
– aki New Yorkban élt – is
folyt a levelezés. Ô jobboldali
beállítottságú volt, a család itt-
hon balos. De kerülték a nyílt
konfrontációt. 

– Romlaky Annát kirôl formálta? 

– Sok tulajdonságát és életé-
nek néhány felvonását nagy-
anyám testvérérôl, Thury Zsu-
zsáról mintáztam. Dezsô, azaz
Thury Lajos egy elfuserált új-
ságíró, akinek könyvei jelentek
meg. A valódi Dezsô – aki a
könyvben Lajoska – meghalt,
mint a könyvben. A dédapa:
Zalán – Thury Zoltán.

– Van fikció a történetekben? 
– Nem sok. Ezért a párbeszé-

dekhez a fantáziámat is hasz-
nálni kell. 

– Ételekrôl is szívesen ír. Ezek ré-
gi receptek vagy új kreációk? 

– Is-is. Szeretek fôzni és kí-
sérletezni. Ebben néha na-
gyobb teret engedek a fantá-
ziának, mint a családi históri-
ákban. 

– Lesz folytatása a családtörté-
neteknek?

– Elôször hat flekkben írtam
meg a Rötúrt. Az az anyai ág,
a Kutya Mandovszky az apai.
Aranka és Böske a nagyma-
mák. Szûkül a kör. Ha megvan
a szülôké, jön az én életem. És
egyszer majd az egészet egy-
berakom, ami idôben összefo-
nódik. Mert ami nekem az ele-
je, az nekik a vége. A Kutya
Mandovszky utolsó öt fejeze-
tében mindig meghal valaki.
Ez így unalmas. De ha úgy
írom meg, hogy közben zajlik
az ifjúságom, akkor már érde-
kesebb. Nem biztos, hogy si-
kerül, de talán.... 

Szabó Kinga

„A családból élek”
Beszélgetés Bächer Ivánnal

Mesebeli ház a börzsönyi domboldalon. A kilátás fejedelmi.
Alattunk a Duna kanyarog, a túlsó parton a Pilis vonulatai kék-
lenek. Mûvész nem álmodhatna jobb helyet az alkotásra. Ráadá-
sul a háznak, amelyben Bächer Iván él, édesanyja volt az átter-
vezôje. Minden együtt, hogy tolla alatt megelevenedjenek a csa-
ládi történetek. 



6

■ A kérdés úgy is feltehetô,
hogy hol van az olvasás helye
ma; a modern piacgazdaság jól
képzett szakembereinek szüksé-
ge van-e egyáltalán a nyomta-
tott könyvekre? A felmérések
azt mutatják, hogy nem egysze-
rûen az olvasás szerepe csök-
ken, hanem a még erre fordított
idôn belül is egyre kisebb szere-
pe van a könyveknek, fôleg a
szépirodalomnak, s egyre na-
gyobb a képernyôrôl való olva-
sásnak, a digitális információ-
szerzésnek. Egyre inkább érez-
hetô bizonyos fogalmi szakadás
a fiatalok nyelvhasználata és a
szépirodalmi alkotások nyelve
között, könnyen lehet hát,
hogy néhány évtized múlva
már nem csak a Halotti beszéd-
hez, de például a Toldihoz is
külön olvasatokat kell mellékel-

ni, hogy Arany János szövegét a
diákok fel tudják dolgozni. 

Különbözô megközelítések-
bôl, de erre a kérdésre adtak
választ a Kaposváron rende-
zett olvasáskutatói konferen-
cia elôadásai. A szombathelyi
fôiskola irodalom tanszékének
adjunktusa, Fûzfa Balázs pél-
dául itt, a Toldinál húzza meg
a határt. Mint mondja: a ti-
zenéveseknek Arany szövege
ma már ugyanolyan virtuális
valóság, mint a Csillagok há-
borúja, ám az utóbbi fogalom-
készletét sokkal jobban értik
az iskolások; a tanár tehát csak
úgy érhet el eredményt, ha a
szépirodalom oktatásában ez
utóbbi jelrendszerét is fel tud-
ja használni. 

– A Toldi, mint irodalmi mû, a
magyar nyelven oktató iskolák-

ban mindig is alapvetô törzs-
anyag kell, hogy maradjon, hi-
szen ennek segítségével meg lehet
mutatni a világ legfontosabb ér-
tékeit: a hûséget, barátságot, sze-
retetet, szabadságot. Csak meg
kell tanítanunk a gyerekeket
azon újfajta technikák és techno-
lógiák használatára, melyek ál-
tal számukra a szöveg érthetôvé
válik. Az irodalom ugyanakkor
a jövôben is arra hivatott, hogy
a gyereket a jel-értésre megtanít-
sa, hogy a képbe és szövegbe rej-
tett igazságot el tudják különíte-
ni a képbe és szövegbe rejtett ha-
zugságtól.

Az ELTE Tanárképzô Fôis-
kola magyar nyelvtudományi
tanszékvezetôje, Adamikné
Jászó Anna szerint sokkal ko-
rábbra kell visszamenni. Az ô
„olvasatában” az olvasni tu-
dás hiányosságai egyszerûen
arra vezethetôk vissza, hogy a
gyermekek azt elsô osztályos
korukban nem, vagy nagyon
hiányosan tanulják meg. 

– Vannak elrontott dolgok, ezt
bizony ki kell mondani. Az
1978-as tanterv eltörölte az ol-
vasás szótagolva tanítását, s en-
nek hatása még ma is érzôdik.
De rendkívül fontos a hangozta-
tás kérdése is: nem lehet a kisgye-
reket úgy olvastatni, hogy olvasd
el magadban a szót, és csak az-
után mondd ki, miután kibön-
gészted! A tanító így nem tudja,

nem hallja, hogy mit csinál a
gyermek, milyen stratégiát követ,
és nem is tudja javítani. Bor-
zasztó egyszerû dolog lenne ezen
változtatni, de nem csinálják!

Visszatérve az eredeti kér-
déshez, hogy mit ér az em-
ber, ha olvasó? A kutatók er-
re is választ adnak. A szépiro-
dalom, a könyv, nem „úri
huncutság”: az irodalmi mû-
veltség hiánya persze ma már
valóban nem a szakismeretek
megszerzésében, hanem át-
adásában jelentkezik. Aki
nem tanul meg jól olvasni,
szegényes marad a szókincse,
gyenge a kifejezôkészsége –
vajon bármilyen képzett mû-
szaki szakember lesz is, ho-
gyan fog publikálni pontos,
szabatosan fogalmazott mon-
datokban, élvezetes stílus-
ban? Hogyan fog sikert elérni
saját szakmájában, ha csak
dadogva, szürke mondatok-
ban fogalmazva tud megtar-
tani egy elôadást?

Így véli ezt Komáromi Gabri-
ella, a kaposvári egyetem
kommunikációs tanszékveze-
tôje is, csak persze, szebben
fogalmaz:

– Ne felejtsük el, hogy az olvas-
ni tudás valóban hatalom, való-
ban nagyobb esély a tudásra.
Ezzel együtt talán nagyobb esély
az életre is! Igen gyakran elmon-
dom hallgatóimnak, hogy az

Mit ér az ember,
ha olvasó?
Országos szakmai konferencia,
Kaposvár, április 6–7.

Babinszky László, agrármérnök
Ne szakembert,
értelmiséget neveljünk!

■ A könyv ma már nem egyeduralkodó médium, ezt ak-
kor is tudomásul kell vennünk, ha az olvasás iránt elkö-
telezett emberek vagyunk. A ma korszerûnek számító di-
gitális kultúra – látszatra legalábbis – szemben áll a ha-
gyományos olvasással: ha információkat akarunk gyûjte-
ni és feldolgozni, a mûszaki tudományok terén lépni sem
tudunk az elektronikus információhordozók nélkül. Az
irodalmi mûveltségbôl eredô hátrány ma a szakismeret
átadhatóságában jelentkezik. Aki nem tanult meg jól ol-
vasni, annak szegényes marad a szókincse és gyenge a ki-
fejezôkészsége. Hogyan fog így publikálni? Ha lapos és
unalmas a stílusa, akkor érdektelen lesz bármilyen tudo-
mányos elôadása is. Ennek jelei már láthatók az egyete-
mi hallgatóknál: elképesztô ügyességgel gyûjtik és rend-
szerezik a referátumaikhoz szükséges adatokat, de bajban
vannak, ha szabatosan elô kell adni eredményeiket, ha vi-
tában érvelve meg kell védeni álláspontjukat. Nem szak-
embert, hanem értelmiséget kell nevelni ma is, és ebben
igenis van helye az olvasásnak, még ha ez nem is lehet ki-
zárólagos ma már.

Jelenits István, teológus,
olvasáskutató
Könyves kultúrában élünk

■ A betûírás nekünk már magától értetôdô, ám elôdeink
sok száz éves, számtalan zsákutcát is magában rejtô kísér-
letezgetés közben alakították ki azt. Az ember akart írni
és olvasni: akart még akkor is, ha az írás fizikai erejét és
anyagi javait egyaránt igénybe vette. A kevés testi fárad-
sággal járó beszéd mellett az írás és az olvasás sokkal na-
gyobb fokú technikai összeszedettséget igényel: el kell sa-
játítani a fogásait, s meg kell fizetni alapvetô eszközeit, a
papírt, az írószert. Az ember rájött, hogy írásban a locso-
gás költséges, ezért megszokta a célratörôbb, szikárabb
fogalmazást. Tette ezt azért is, mert írásával a megmara-
dó szó jelent meg a történelemben, s ez felelôsséggel is
jár. A könyv felelôssége pedig egész történelme során el-
kíséri az embert. A zsidó és keresztény kultúra egésze a
szent szövegekre épül, könyvek értelmezése határozta
meg a középkor írástudatlan emberének sorsát: olvasni-
való szent szöveget kínáltak a templomok képei is. A
nyomtatással aztán olcsó lett a könyv, és egyre többen
kerestek csak azért olvasnivalót, hogy meneküljenek
gondjaik elôl. Pedig a jó könyvnek serkentenie kell gon-
dolkodásunkat, és állásfoglalásra kell kényszerítenie ben-
nünket; ha csak magáért a könyvért, a pillanat élményé-
ért olvasunk, akkor eltávolodunk a világtól. Bánni is kell
tudni a könyvvel, s az iskola feladata az, hogy az olvasás
értô szeretetébe avasson be.
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anyanyelvünket nem az utcán
felszedett szavakból, az utca sa-
rából tanuljuk – jaj lenne akkor,
ha a gyerekek csak úgy beszélné-
nek, csak azokat a szavakat
használnák, melyeket egymástól,

az iskolai szünetekben tanul-
nak. Beszélni azért még mindig
a könyvek világából, az iroda-
lomból tanulunk.

Könnyen lehet, hogy a ma
ismert olvasási formák egy ré-

sze visszahozhatatlanul ki-
megy a divatból az elôttünk
álló évtizedekben. A gyerekek
egyre jobban tudják kezelni
az új technikákat, s ha másért,
akkor máshogy olvasnak.
Máshogyan kell a kollektív
tudat logikájához igazodó
hipertextes szövegeket kezel-
ni, mint a hagyományos
könyvet, újságot. Az 1960-as
években az olvasási sikerlistá-
kat még a klasszikus magyar
szerzôk regényei vezették. A
’70-es évekre ez már érezhetô-
en megváltozott, elôretört a
kortárs lektûr, nôtt a sajtó és
a szakirodalom szerepe. Ma
az abszolút könyvlistát
Danielle Steel és Robin Cook
vezeti, s míg a magyar, s álta-
lában véve az európai iroda-
lom jelentôsége egyre csök-
ken, az amerikai minden gá-
tat áttör: 1985 és 2000 között
például 7-rôl 31 százalékra
emelkedett a fogyasztása.

Az olvasáskutatással foglal-
kozó Radnóti Sándor pro-
fesszor azt mondja, egyszerû-
en egy korszakváltásnak va-
gyunk tanúi. Az olvasás
muzealizálódik, azaz ugyan-
azt a jelenséget éljük meg ez-
zel kapcsolatban, mint a ko-
molyzenével az elôzô század-
fordulón: véglegesen szétvá-
lik a tömegfogyasztásra szánt
és a magas kultúrát képviselô
irodalom.

– Aki ma olvas, az abban a
tudatban teszi ezt, hogy valami
komoly dologgal foglalkozik,

mint amikor múzeumba vagy
koncertre megy.  Az olvasás ma
már nélkülözi azt az önfeledtsé-
get, mely évszázadokig jellemez-
te a szépirodalom befogadását.
Ezt átvette a televízió. Ükanyá-
ink szórakoztató és nagyszerû
regények hôseirôl nevezték el
gyermekeiket, ma a televíziós
szappanoperák adják ezt a min-
tát, ezek szórakoztatnak, nyúj-
tanak követendô magatartást s
az emberek többségének esztéti-
kai értéket is. Az olvasás most
muzealizálódik, bezárul a ma-
gas kultúra körébe, miközben
társadalmunk a nyomtatott
könyv kultúrájáról átvált a tele-
víziós kultúrára.

A könyvek, a regények né-
mely esetben ma ugyanúgy
viselkednek a világpiacon,
mint bármilyen más termék.
Ha valami népszerû, akkor az
nagyon népszerû – gondol-
junk csak a Harry Potter regé-
nyekre, melyekbôl összesen
már több mint 50 millió pél-
dányt forgalmaztak világszer-
te, s mivel Komáromi Gabri-
ella szerint a gyermek is
sznob, ennél sokkal többen
olvasták el. Ma az egyébként
nem olvasó gyereknek is ép-
pen olyan fontos, hogy van-e
otthon Harry Potterje, mint
hogy milyen márkás az edzô-
cipôje. Azért ez mégiscsak jó
dolog, nem? Bármilyen in-
dokkal is, de olvas. 

Mi lehet viszont a folytatás?
Bár Harry Potter története
egyszer véget ér, Komáromi
Gabriella nem aggódik, hogy
mit adunk majd akkor fiaink
kezébe.

– Még a nem olvasó gyermekek
is hisztériás örömmel nyúltak a
regény után, s ôk most azt hi-
szik, hogy a világnak ez az
egyetlen könyve. A sokat olvasó
gyerekek viszont úgy teszik le,
hogy nagyon jó, érdekes történe-
tet olvastak, de ôk tudják, hogy
sok más érdekes történet van még
a világon. Harry Potter nagyon
sok mindenre megtanítja ôket:
egymás segítését, féltését, szerete-
tét olvashatják ki belôle. De ne-
künk, felnôtteknek is mond vala-
mit arról, hogy hogyan mûködik
a világunk, hogy lám-lám, meg-
felelô marketingeszközökkel még
az irodalom is lehet a legfonto-
sabb dolgok egyike...

Nagy Csaba

Pléh Csaba,
pszichológus
Az olvasás közvetlen, tapasztalati tudás
■ Az olvasás az egyik legérdekesebb mûködési mechanizmusa az emberi agynak. Olyan,
mintha az evolúció során külön olvasószervünk alakult volna ki, hiszen az olvasás folya-
matában agyunk mûködése biológiai rendszereket imitál. Egy olvasott szó elsôdleges je-
lentésének megértéséhez csak századmásodpercekre van szükségünk, azaz mindössze
annyi idôre, mint egy hangzó szótag felfogásához. Az olvasás révén megszerzett tudás
ugyanolyan számunkra, mint a közvetlenül, érzéki tapasztalatok útján megszerzett isme-
retek: tudjuk, mi történt a születésünk elôtti évszázadokban, tudjuk, hogy néz ki egy ele-
fánt, még ha soha nem is láttuk. Az olvasni tudás az emberiség eddigi legnagyobb hát-
tértároló-kapacitását nyitotta meg elôttünk, melyben korlátlanul növelhetô a gyors hoz-
záférést kínáló információ mennyisége. A történelem be is bizonyítja ezt: az emberiség
kultúrája azokban a „pillanatokban” sokszorozódott meg, amikor az új technikai ismere-
tek révén megtöbbszörözôdhetett a könyvekbe zárt tudás, amikor a nehézkes kôtáblák
helyett a könnyû papirusz, a tekercs helyett a lapozható könyv, a kézzel írott kódex he-
lyett a nyomtatott szöveg terjedt el. A könyvekbe kihelyezett külsô tudáshoz azonban
csak személyes kapcsolatainkon keresztül juthatunk hozzá: emberektôl – szüleinktôl és
nevelôinktôl – kell megtanulnunk, hogy hogyan olvassunk, és mit olvassunk ahhoz, hogy
e tudást a saját életünk számára a lehetô legeredményesebb módon hasznosíthassuk. 

Gereben Ferenc,
olvasáskutató, szociológus
Többségi magatartás lett
a nem olvasás

■ A sokat olvasó emberek az átlagnál nyitottabbak, fon-
tosabb számukra a kreativitás és a harmónia, mint az ol-
vasni nem szeretôk körében – derül ki az elmúlt években
sorozatban végzett kutatásainkból, melyekben azt vizs-
gáltuk, hogy vajon a mai magyar társadalomban mi az ol-
vasás társadalmi értékessége, azaz az olvasó ember mi-
lyen egyéb értékeket vall magáénak? Megfigyelhetô az is,
hogy a nemzeti identitástudat néhány típusa is az aktív,
jó ízléssel olvasók között alakult ki: méghozzá a kevésbé
érzelemvezérelt, etikailag nehezebb sorsot vállaló, kultu-
rális összefüggésekbe ágyazott identitástudatról van szó.
Ezek a létezô legkorszerûbb értékek, s egy teljesen hagyo-
mányos, sokak által elavultnak tekintett tevékenységhez
kötôdnek! És ezek az emberek nem egyszerûen sokat ol-
vasnak, de jót és jól is! S ha ez visszaszorul, az valószínû-
leg a társadalom általános értékvesztésével is együtt jár
majd. Nem a számítógépes kultúrától kell félteni az olva-
sást: a legnagyobb mértékû számítógép-használat ma
még a legolvasottabb rétegek körében mutatható ki, rá-
adásul 23 százalékos elterjedtsége semmiképpen nem ma-
gyarázza azok számának 51 százalékosra emelkedését,
akik a felmérést megelôzô egy év alatt egyetlen könyvet
sem olvastak el! Mert ma már itt tartunk, bizony: több-
ségi magatartás lett a nem olvasás a 21. századi Magyar-
országon.
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■ Amint látjuk, tovább tart a
Harry Potter-láz, errôl tanús-
kodnak hetek, sôt most már
hónapok óta a sikerlisták.  Mi-
közben a gyerekek már a ne-
gyedik kötetet olvassák magya-
rul, készül az (elsô) Harry Pot-
ter-film, s különös feltevések,
ellenvetések egészítik ki a való-
ban különös, hirtelen jött si-
kerszéria egész jelenségkörét,
nemcsak publicisták ébreszte-
nek bizonyos kételyeket, érde-
kes, hogy már egyházi elutasí-
tásban is részesült J. K. Row-
ling mágikus mesevilága. Ettôl
függetlenül tény, hogy sokan
(szülôk, tanárok, olvasásszoci-
ológusok) remélik, hogy most
az olvasástól elfordult gyere-
kek majd visszafordulnak,
mert amint a címben immár
harmadszor állítom e lap ha-
sábjain: az olvasás az öröm
egyik forrása.

Természetesen az elsôk kö-
zött voltunk, akik felhívták a
figyelmet Harry Potter kaland-
jaira, az elsô kötet alapján, ez,
mondhatni, kötelességünk is
volt, mint ahogy szólnunk kell
azokról a régi és kortárs ma-
gyar szerzôkrôl, akikhez talán
jobban szokva vagyunk. Hogy
én kihez-mihez volnék szok-
va? Hát például Móra Ferenc-
hez, aki esetleg nem is annyira
(mennyire?) nagy író, és tud-
juk róla, hogy sok-sok írását
penzumszerûen (magyarul: a
napi megélhetésért – de nyel-
vileg és erkölcsileg mindig tisz-
tán ) vetette papírra. Volt
olyan évfolyama a legendás
gyereklapnak, Az én ujságom-
nak, amit – különbözô álneve-
ken (Feri bácsi, Tanyai Tamás,
Szegedi Lôrinc stb.) – szinte
egyedül Móra írt. És számos
mûvének elsô változatából,
amit nagy mûgonddal aztán
átdolgozott, a magyar gyerek-
irodalom klasszikus alkotása
lett. És ezek (a Sétálni megy
Panka, A cinege cipôje, A csókai
csóka, A didergô király) ott van-
nak a kisiskolások tankönyvei-
ben, a szöveggyûjtemények-

ben, és persze – ezért hoztam
szóba tulajdonképpen – a
nemrég ötvenéves jubileumát
ünneplô Móra Kiadó friss ki-
adványában, amely Reich Ká-
roly rajzaival immáron harma-
dik kiadásban látott napvilá-
got. (Tessék csak megnézni a
17. oldalon a boltos figuráját!)
Az ô rajzaiban is van humor.
(Kell is!) Móránál persze
„még” perdül a ritmus, és bi-
zony-bizony csilingelnek a rí-
mek, és itt-ott (vagy itt is, ott is
érzelmes), de van humora , és
tanulni lehet tôle – no, ha
nem is kifejezetten modern
költészetet, szép, tiszta, ízes
stb. nyelvet biztosan.  

Merész váltás volna ezek
után kiváló kortárs költônk,
Zalán Tibor gyerekverseire fel-
hívni a figyelmet? Olvassuk
ôket egymás után, nem érdek-
telen kísérlet, és rögtön látjuk,
hogy mennyit változott a líra.
(Ezt azért látni kell.) Persze
Móra és Zalán között volt egy
József Attila, egy Weöres Sán-
dor, egy Kormos István, egy Ne-
mes Nagy Ágnes – akiktôl tanul-
ni lehetett, s kellett. Zalán
mesterien rímel, Zalánnak ren-
geteg pazar ötlete, leleménye
van, Zalán odafigyel a világra,
és van Sára meg Judit nevû lá-
nya, akikrôl és akiknek reme-
kebbnél remekebb verseket írt.
Meg a gyerekkoráról. (Hogy
Gomulka házmester bácsiról
már szó se essék.)  Kötött for-
mában négysorost ugyanúgy
tud írni, ahogy szabadverset.
Kovács Péter rajzai meg azért
jók, mert nem csupán illuszt-
rálják Zalán kötetét, hanem
nem is keveset hozzá tudnak
tenni képileg a szövegekhez.
Még nem döntöttem el, me-
lyik a kedvencem: a hanyatt
fekvô (vagy éppen esô) zsiráf,
az angyal,  vagy a halandzsák-
hoz képzelt képi halandzsák.
Vegyék kézbe, kérem, nézzék
meg, én ennél többet itt nem
akarok mondani.. .

Mint már említettem, ötven
éve alapították az Ifjúsági

Könyvkiadót, amely néhány év
múlva vette fel Móra Ferenc
nevét, és ezen idô alatt több
nemzedéknek adott olvasniva-
lót. Ilyet is, olyat is. (Tudjuk,
hogy volt.) Most viszont ünne-
pelnek,  és ehhez méltó köny-
veket adtak ki. Ilyen mindjárt a
Nagy Zoltán válogatásában
megjelent és Sinkó Veronika
„szakrális és népi ihletésû, csip-
kefinomságú” rajzaival illuszt-
rált kötet. A magyar mesekincs
nagy része – a szakemberek  ka-
tegorizálása – szerint úgyneve-
zett tündérmese, utána jönnek
a tréfás mesék és a többnyire
rövid legendamesék, amelyek-
bôl  több mint negyvenet ol-
vashatunk ebben a szép kivite-
lû kötetben. Ezeknek a történe-
teknek legtöbbször Szent Péter
és Jézus Krisztus a fôszereplô-
je, akik természetesen itt járnak
a földön, de van itt ördög, meg
szegény ember is. Ezért a me-
sék így kezdôdnek: „Mikor Jé-
zus Krisztus a földön járt...”,
„Mikor Jézus a földön járt Pé-
terrel...”, „Egyszer Jézus betért
egy faluba...” Ezt a sajátos,
szakrális és ugyanakkor nagyon
profán mesemûfajt ismerni
kell! És ehhez most már van
egy kitûnô könyv. Csak né-
hány nevet hadd említsek a
mesegyûjtôk közül, mert ez
fölér egy garancialevéllel!  A
szövegeket gondozó Nagy Zol-
tán, a saját gyûjtésén kívül,
Kálmány Lajostól, Berze Nagy
Jánostól, Orbán Balázstól,  Se-
bestyén Gyulától, Márki Sándor-
tól, Dobos Ilonától válogatott
meséket.

És akkor már csupán egyet-
len kérdésünk maradt: mirôl
nevezetes a Szitakötôk Szigete.
Hát arról, „hogy valamennyi
dunai sziget közül ezen nôtt a
legfinomabb, legízletesebb,
legkövérebb fû.”  És itt él
Kecske mama a fiával, Giduci-
val, aki irigyli ám – mondhat-
juk, joggal – barátjától, Bariká-
tól a szépen szóló csengôt. El-
árulom, kap ô is csengôt, de
hogyan alakul a kapcsolatuk az
új szomszédjukkal, aki nem
más, mint egy tigris, errôl itt és
most egy szót sem vagyok haj-
landó elmondani... Bálint Ág-
nes mesefiguráit sem kell be-
mutatni, nagyon sokan isme-

rik ôket, számos gyerekköny-
vébôl,  mást ne mondjak, Ma-
zsola ugyebár évtizedeken át
valóságos tévésztár volt. (Ezt a
kötetet Radvány Zsuzsa színes
rajzai illusztrálják.)

Szabó Magda egyik legnép-
szerûbb, legrangosabb, legol-
vasottabb írónk, a gyermek- és
ifjúsági irodalom klasszikusa,
így róla hosszú passzusokat
kellene írni. Ám e helyt csak
arra szeretném felhívni olvasó-
ink figyelmét, hogy újabb szép
kiadásokban kaphatók a ki-
csiknek és a kamaszoknak
ajánlható, bestsellernek számí-
tó könyvei, amelyek közül a
sokmûfajú író 1958-ban kelet-
kezett verses meséjét emelem
ki, egyúttal utalva arra, hogy a
szerzô pályája három verseskö-
tettel indult. A Bárány Boldi-
zsár c. kötete „gyermekirodal-
munk legnemesebb hagyomá-
nyainak örököse.” A hófehér
gyapjas, piros cipôt és zöld ka-
lapot viselô, vállán uzsonnás
kosarat hordozó rosszcsont
egy napon nem csak kerüli az
iskolát, de annyi rosszaságot
követ el, hogy alig gyôzi hely-
rehozni a sok galibát. Hogy
mik ezek, és hogyan fordul jó-
ra minden, azt meséli el ez az
játékos ötletekben gazdag, rí-
mes szabadversben írott mese. 

Móra Ferenc: Sétálni megy Pan-
ka. Móra. 56 old. 980 Ft.; Zalán
Tibor: Mi kerül a vászonra? Ister
Kiadó.56 old. 750 Ft; Angyalbá-
rányok. Magyar legendamesék.
Móra. 102 old. 1680 Ft; Bálint
Ágnes: A Szitakötôk Szigetén.
Santos. 36 old.; Szabó Magda:
Bárány Boldizsár. Holnap Ki-
adó, 76 old. 1200 Ft. 

Az olvasás örömforrás
Néhány új gyerekkönyvrôl

G Y E R E K K Ö N Y V - A J Á N L Ó
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– Mindenkinek az életszemléletét,
látásmódját befolyásolják az otthon-
ról hozott benyomások.  Önnél mi
volt az a döntô momentum, amit
leginkább meghatározónak érez?

– A humor volt az eluralkodó
dolog a családunkban. Számta-
lan olyan családi étkezésre em-
lékszem, amelyek féktelen neve-
tésekbe torkolltak, amelyeket
felforgatott a viharos jókedv.
Még én voltam a legkomolyabb
négyünk közül a családban.
Édesapám neves zsoké volt,
édesanyámnak, aki az Operaház
balerinája volt, a válláig ért. Hat-
vankét évet éltek együtt. Apám
filozófiája az volt, minden úgy
jó, ahogy van. Anyámnak is
igen jó humora volt, és ô tartot-
ta össze a családot, hiszen négy
bohém közül, valakinek kellett,
hogy józan esze is legyen. Na-
gyon sokat voltunk külföldön
apám szerzôdései miatt, én Ber-
linben születtem. Nagyon hálás
vagyok azért a sok szeretetért és
jókedvért, humorért, amivel bá-
tyámat és engem is elláttak. Va-
lószínû ezek a benyomások tör-
tek ki belôlem, amikor karikatu-
rista lettem.

– Több évtizedig volt a legendás
Ludas Matyi rajzolója. 1977-ben
Munkácsy Mihály-díjat kapott,
1988-ban érdemes mûvész lett.
Szeretetre méltó, jópofa állatfigurá-
it viszont könyvek illusztrációja-
ként, rajzfilmekbôl is megismerhet-
te a közönség.

– A Ludas Matyinál nem kel-
lett direkt politikát rajzolni, ál-
latfigurákat helyeztem a legkü-
lönbözôbb szituációkba. Talán
az állatfigurákra figyeltek fel és
ezért kértek fel mesekönyvek il-
lusztrálására. Persze önálló
könyveim is jelentek meg, ilyen
volt például a „Hát (m)ilyenek a
kutyák?”-kal kezdôdô sorozat,
amit követett a macskákról, ma-

darakról, lovakról készült rész,
amit nagyon szerettem.

– A könyvillusztrálásnál meddig
terjed a grafikus szabadsága? Mi-
lyen alapvetô szempontokat kell fi-
gyelembe venni?

– A könyvek illusztrálásának
minden esetben korlátot szab a
szöveg. Más kérdés, hogy a kü-
lönbözô fajtájú, mûfajú köny-
vek más és más „szabadságfok-
kal” rendelkeznek. Ebbôl a
szempontból legkötöttebb egy
nyelvkönyv. Erre én is csak a raj-
zolás közben jöttem rá. Itt
ugyanis teljesen alá kell rendelni
a rajzot a szövegnek, pontosnak
kell lenni. Nem lehet odarajzol-
ni azt, amit még nem tanult a
diák.  Ezeknél a könyveknél ta-
lán még fontosabb a humor,
hogy kedvet csináljanak a tanu-
láshoz. Talán ezért is kértek fel
karikaturistát az illusztrálásra…
Így próbálok legalább egy pár
madarat becsempészni a képbe,
még ha nem is szerepel a szö-
vegben. Megint más a helyzet a
mesekönyveknél. Itt attól függô-
en, hogy melyik korosztálynak
szól a könyv, változik az illuszt-

rátor szabadsága. A kisebbek
számon kérik – ezt saját gyereke-
imnél, unokáimnál is tapasztal-
tam –, hogy miért nincs ott a
nyúl, ami a szövegben szerepel,
vagy éppen miért van ott a nyúl,
ami nincs is a szövegben. A na-
gyobbaknál már jobban érvé-
nyesülhet a grafikus fantáziája.
Elôfordul az is, hogy „rossz” ko-
rosztályt kapok, ugyanis nagyon
nehezen tudok 10–15 évesek-
nek rajzolni. Vannak olyan
könyvek, amik rengeteg asszoci-
ációs lehetôséget nyújtanak,
ahol nem kell szorosan a szö-
veghez kötôdni, ezeket könnyû
illusztrálni. Ilyen volt például
Völgyi Vera: A szóban forgó alma
c. könyve. Nagyon szerettem
például azokat a városkönyve-
ket, amelyeket Búza Péternek il-

lusztráltam, „Lófrálunk a régi Pes-
ten”, ezért nívódíjat is kaptam.
Majdnem minden könyvet le-
het illusztrálni, különösen egy
mesekönyvet, de vannak azért
fogós problémák is. Szó volt ar-
ról, hogy illusztrálni kell Lázár
Ervin: Négyszögletû kerek erdô
c. könyvét. Szerencsére erre
nem került sor …

– Volt, vagy van kedvenc könyve?
– Nagyon szerettem a Pom-

Pom sorozatot (ez nyert is a
„szép könyvek” kategóriában),
vagy Bálint Ágnes: A szeleburdi
családot, most jelenik majd meg
G. Szabó Juditnak a Pöttyös so-
rozatból való könyve, mind-
egyik könyvet szerettem. Vi-
szont a kedvenc, az elsô, az el-
múlt évben megjelent Petôfi és
Arany humoros verseit tartalmazó
könyv. Már régi vágyam volt,
hogy a Tudós macskája c. verset
illusztráljam, ebbôl indult ki az

ötlet. Két-három évig gyûjtöt-
tem a könyvhöz a verseket. Ol-
vastam a levelezésüket, kézirata-
ikat. Megismertem a jellemüket.
Petôfinek annyi vidám verse
van! Aranynál is próbáltam vi-
dámságot felfedezni, de nehéz
volt. Az ô karaktere egész más, ô
pesszimista volt, elgondolkodó.
Érdekes, mi fûzte össze szoros
barátsággal ezt a két nagyszerû
költôt? Visszatérve az illusztráci-
óra, ez azért is tartozik a kedven-
ceim közé, mert itt teljesen talál-
kozik egymással a szöveg és az
illusztráció.

– Amikor kézhez kap egy illuszt-
rálandó kéziratot, hogyan fog hozzá
a munkához? 

– Miután elolvasom, egy ki-
csit meditálok rajta. Aztán
megnézem, mennyi illusztráci-
ót kértek, és ezt próbálom el-
osztani. Ezután megint elolva-
som a szöveget, s ekkor már
jön a rajz. Én nem vagyok tu-
datos, ösztönösen rajzolok, so-
ha nem tudom elôre, mi van a
ceruzában. Sosem merem el-
dobni az elsô rajzokat, mert le-
het, kiderül a próbálkozások
után, az volt a legjobb. Az pe-
dig, hogy mennyi idôt vesz
igénybe egy-egy teljes illusztrá-
ció elkészítése, attól függ,
mennyire fantáziadús a szöveg.

– Van valami terve, amit a közel-
jövôben szeretne megvalósítani?

– Régen dédelgetett elképzelé-
sem, hogy különbözô helyszí-
neket rajzoljak meg. Keresni,
megtalálni azokat a helyeket,
amikhez kötôdtem, amik érde-
kesek a számomra, amik fonto-
sak. Csakhogy egy ilyen na-
gyon sokáig tart, nem tudom,
mikor lesz erre valójában ele-
gendô idôm.

Alánt Andrea

Sajdik Ferenc, a
derûjét ôrzô rajzoló
Sajdik Ferenc karikatúráit, rajzait, könyvillusztrációit nézve az
embernek nem is a fantáziája lódul meg elsôsorban, hanem a
vágy tolul fel benne, milyen jó is lenne egy ilyen világban élni.
Akár nagytestû, mamutszerû lénynek, vagy madárnak, kutyá-
nak, macskának, Sajdik Ferenc is olyan, akinek nagyon jó az
„aurájában” ücsörögni, mert rettenthetetlenül ôrzi derûjét ebben
a korántsem humoros világban.
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– Közismertek a történelem utó-
pisztikus kísérletei, az emberiség-
boldogítók próbálkozásainak
nemegyszer tragikus következmé-
nyei. S persze a legutóbbi is
összeomlott. Az álom egyik jó
akaratú híveként ön, úgy tetszik,
nem omlott össze, s a bôrébôl sem
bújt ki. Minek a reményében?

– A rezsim valóban össze-
roskadt. A rossz gyakorlat. De
én még ma is úgy képzelem:
az eszmerendszer, amelyre
bölcsészhallgatóként föles-
küdtem, nem vallott kudar-
cot. A szocialista gondolat
nem érvénytelen. Annak ide-
jén – falusi fôjegyzô fiaként is
– úgy véltem: csak olyan vi-
lágban érezhetem jól magam,
ahol az engem körülvevô em-
berek sokasága is jó közérze-
tû. Nem él tehát például szél-
sôséges szegénységben. Más-
felôl nem pénzen mérik az
ember értékét. És egyik em-
ber nincs kiszolgáltatva a má-
siknak. Ezt a gondolkodás-
módot sugallta tisztességem
és igazságérzetem. Ennek je-
gyében lettem úgynevezett
közéleti – ma már így mon-
dom: közszolgálati – költô.
Mint ismeretes: perlekedve.
Vagyis mi – Váci Mihálytól
Ladányi Mihályig – nem kí-
vántunk valamiféle odavetett
koncért csaholni az éppen
adott apparátusnak. S mivel
mindig szóba hoztuk, ha kü-
lönbséget, szakadékot láttunk
elmélet és gyakorlat között,
kellemetlen alakokká váltunk
a felsô régióbeliek szemében.

És mert valóban nem tudok
kibújni a bôrömbôl, néhá-
nyadmagammal, akik még eb-
bôl a fajtából megmaradtunk,
bizonyára most is kellemet-
len alaknak számítunk.

– Eszerint nem vesztette el illú-
zióit, hite – akár a vallásos em-
beré – töretlen. Csakugyan úgy
véli: ez a hamvába holt kísérlet
csupán pillanatnyi vereség, van
még esélye a szocialista gondo-
latnak?

– Szocialista pártok ma is vi-
lágszerte mûködnek, a balol-
daliság gondolatköre a plurá-
lis világban is eleven. Az
egyenlôség, a köztulajdon fo-
galmának újragondolása egy-
szer még elkerülhetetlen lesz.
Más kérdés, hogy miként ne-
vezik, építik fel, mûködtetik
majd azt a társadalmat, gazda-
ságot. Akik létrehozzák, re-
mélhetôleg tanulnak abból,
ami annyi tragédia közepette
megtörtént. Nem feledve,
hogy voltak azért bizonyos
vívmányok is. Amit utódaink
egyszer majd kikovácsolnak,
annak mindenképp embersza-
básúnak kell lennie. Rettene-
tes tapasztalatokból okulva
tudniuk kell: önmagában mit
sem ér a teória. Mindez ma ta-
lán álmodozásnak tetszik, de
– ahogyan az „átkos” sem tar-
tott örökké –, a történelem-
ben semmi sem örökkévaló.

– S persze az álom is véget ér az
ébredéssel... Egy másik reménye:
ön egykoron használni akart a
verssel. Manapság viszont a líra
szerény helyre szorult a társada-

lomban, az egyének tudatában.
Továbbra is bízik a költészet ha-
talmában?

– Egyik nem akármilyen elô-
döm, Petôfi Sándor, valahogy
így fogalmazott: használni
akarok, nem ragyogni. Néme-
lyek ma bizonyára úgy vélik,
ez afféle tizenkilencedik szá-
zadi ars poetica. Én ezt más-
képp látom. Nem azért írtam,
írok például közérthetô verse-
ket, mert másmilyenekre nem
futná a tehetségembôl. Fordí-
tottam annyi szürrealista
franciát és hermetikus olaszt,
sôt még mindenféle poszt-
modern költôt is, hogy meg-
tanultam a verscsinálásnak
ilyen módozatait is. Ám én
nem kívánok efféle terméke-
ket elôállítani. És nem dôlök
be annak a szövegnek sem,
miszerint a költészet immár
eljátszotta kisded játékait. S
miután évszázadokig helyet-
tesített politikát, szociológiát,
publicisztikát stb., ideje fel-
hagyni ezzel a szereptévesz-
téssel. Térképezze csak fel a
költô a lélek belsô tájait, s
amit ott talál, lehetôleg men-
nél nyakatekertebb hivalko-
dással vagy hervadtsággal
öntse formába. És ne ártsa
magát közgondokba, hiszen
ebben a merôben racionális
korban az irodalom igazi he-
lye valamiféle rezervátum.
Érezze tehát magát a költô
mennél jelentéktelenebbnek.
Ám egy magát demokratikus-
nak nevezô rendszer már
nem fejeztetheti le a költôt,
mint André Chénier-vel tet-
ték a tizennyolcadik század-
ban, nem is lövetheti le, mint
Radnótit, García Lorcát a ma-
guk korában, bolondokházá-
ba se zárathatja, mint ezt né-
melyekkel éppen az inkrimi-
nált rendszerben tették. Így
hát én mindmáig dekódolha-
tó verseket írok. És jártam-
ban-keltemben tapasztalom:
hatnak hallgatóimra, noha
mindmáig kellemetlenül bal-
oldali vagyok. Még röplapra
is írták strófáimat, mint an-
nak idején Heine forradalmi
költeményét, vagy akár ná-
lunk Várnai Zseni Katona-
fiamnak címû versét.

– Ismeretes: minden rendszer –
kordivat, politikai vagy egyéb

megfontolás alapján – fölállítja
a maga hivatalos szellemi rang-
sorát, amely persze jelentôsen el-
tér a valóságos értékrendtôl. Önt
most a perifériára szorították.
Úgy tetszik, nem roppant össze:
arca kerek, pirospozsgás. Mi
készteti még mindig mosolyra?

– Bár egyesek talán úgy vé-
lik, nem voltam én azért
annyira centrális helyen ak-
kor sem. Ha talán az volt is a
látszat, hogy amolyan „mi
kutyánk kölyke” szerepben
élek, az Aczél-féle kultúrpoli-
tika azért nem a magam-
féléknek udvarolt. Inkább
olyanoknak, akik akkor szíve-
sen gazsuláltak, most viszont
sokan közülük ellenzéki pó-
zokban tetszelegnek. Ami en-
gem illet: valóban afféle
„ügyeletes zseniként” tûntem
fel, míg rá nem jöttek: kígyót
melengetnek a keblükön, ez a
fiú nem akar a számára kije-
lölt úton járni. A fennsôbb-
ség már akkor a perifériára
helyezett volna, csupán a kö-
zönség szeretete tett népsze-
rûvé. Így hát az életem túl
nagyot nem zökkent a rend-
szerváltással. Legföljebb ma
több egzisztenciális gonddal
kell megküzdenem. De fordí-
tok, verset írok, megélek.
1999-ben például tizenegy
könyvre jegyezték a nevemet.
(Köztük Dante Vita
Nuovájának teljes fordításá-
ra.) Most éppen egy középko-
ri olasz antológiát állítok
össze tolmácsolásaimból. Te-
hát, mint korábban, dolgo-
zom, olvasóimmal találko-
zom. És megint csak azt
mondom: nem bújok ki a bô-
römbôl csupán azért, hogy a
hatalomnak, az éppen reg-
náló apparátusnak megfelel-
jek. Az arcom kerek, mert jó-
ízûen tudok enni-inni, tiszta
lelkiismerettel aludni. Piros-
pozsgás, ha örülök, vagy ha
megkap a nap. És mosolygok
azokon, akik úgy vélik: a szo-
lidaritás vagy a szerelem idô-
szerûtlen. Barátaim száma
számos, a hölgyekrôl szépte-
vô udvariasságon túl az én
koromban nem illik nyilat-
kozni. Legföljebb szonettko-
szorút írni tiszteletükre,
amint azt tettem legutóbbi
verseskönyvemben.

E M B E R  É S  G O N D O L A T

Baranyi Ferenccel
beszélget
Nádor Tamás
Van itt egy igric, régies énekmondó, egy jokulátor, annak erede-

ti, vándorénekesi jelentése szerint. Egy költô, aki még közszolgá-

latot teljesít, aki még ismer hagyományos ritmust és formát, s

nem bánja, ha rábizonyítják animátori szándékait. Egy poéta, a

szó romantikus, lelkesítô és lázító értelmében. Egy utópisztikus

eszmékkel és szerelmes szerenádokkal mindmáig házaló handlé,

egy hatvanon túl sem vénülô szellemi bonviván. Egy férfi a régi

bôrében, annyi bôrcsere, hit- és szívátültetés után.
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mi azt jelenti, hogy pol-
gárosodás, de nem
Kossuth-módra. Semmi

forradalom meg trónfosztás. Híd-
ember. (Nem Gerô, a hídverô,
mert az már volt.) A hídember
különben is poliszemantikus,
nem csak annyit jelent, hogy a
Lánchíd építôje, de azt is, hogy ô
maga híd két part között. Hogy a
polgárosodás kezdeteitôl a polgá-
rosodás kiteljesedéséig (máig,
konkrétabban: a kormányig) ível. 

Az ország fölvirágoztatására ki-
dolgozott gazdasági terv is a Szé-
chenyi Terv nevet kapta, ami arra
enged következtetni, hogy olyan
korszerûen alkalmazza a magyar
polgár boldogulására a legmoder-
nebb vívmányokat, ahogy annak
idején Széchenyi honosított meg
minden új és hasznos gazdasági
vagy technikai megoldást, melyet
nyugati útjai során látott és ta-
pasztalt. 

Persze Széchenyinek nagy PR-t
kell csinálni. Mi lehet erre alkal-
masabb, mint a legnagyobb tö-
meghatással bíró, legszuggesztí-
vebb mûvészet, a film? 

Szeretném mindjárt leszögezni,
hogy Bereményi, aki leginkább
Cseh Tamással közösen írott da-
laival, és három eddigi filmjével
lopta be magát a magyar közön-
ség szívébe, a megfelelô ember a
megfelelô helyen. 

A filmszakma most haragszik
Bereményire, mert irigylik. Pedig
nem tesz ô semmi mást, mint
annak idején Keleti Márton vagy
Fábri Zoltán. Akik sorra rendez-
ték a kurzusnak tetszô sikerfilme-
ket, és kapták is érte sorra a Kos-
suth-díjakat. Fejenként, ha jól tu-
dom, hármat-hármat. (Megjegy-

zem, Bereményi még csak egyet
kapott). Nem csak nagy elismerés,
nagy pénz is volt az akkor, és sen-
ki nem akadt fönn rajta. Keleti a
nagyközönség, Fábri inkább az
értelmiség kedvence volt. 

Bolond lenne Bereményi, ha
egy ilyen megtisztelô fölkérést
visszautasítana. A honoráriuma
magas lesz. Nem olyan magas,
mint a rémhírterjesztôk képzel-
ték, de elég magas. Nem irigyelni
kell: utánozni! Nagy munka, fele-
lôsségteljes munka, bizalmi mun-
ka – az ilyet Amerikában is meg-
fizetik. 

A film költségvetése pedig csak
hazai viszonylatban látszik nagy-
nak, Amerikában ez egy filléres
mozi. Az igaz, hogy idén más

filmre nem is jut már egyetlen fo-
rint sem, de addig nyújtózkod-
junk, ameddig a takarónk ér. 

Mindenki egyért, egy minden-
kiért! 

Meg kell hoznunk a Nagy Ügy
oltárán ezt az áldozatot. Egymil-
liárd-nyolcszázmillióba kerül a
film, ennyit állapított meg az

egyik producer, aki a költségve-
tést készítette. Aztán átvette a
munkát egy másik producer, aki
le akart faragni az elsô költségve-
tésébôl négyszázmillió forintot,
isten tudja, miért. Úgy tett, mint
akinek a saját zsebébôl kell fizet-
nie. Pedig, ha a kulturális kor-
mányzat garantálja az egymilli-
árd-nyolcszázmilliót, szamár, aki
kötekedik. Ezt a producert le is
váltották, és visszahívták az elsôt.

A rendezô errôl úgy nyilatko-
zott, hogy mindez nem az ô dol-
ga, ez politika, meg pénzügy, ne-
ki az a dolga, hogy jó filmet csi-
náljon. Nem ô választotta a gyár-
tásvezetôket. Ellenkezôleg, az el-
sô gyártásvezetô választotta ôt. A
produceré volt az ötlet, aki fölkér-

te a rendezôt, hogy írjon forgató-
könyvet, aztán mindjárt a filmet
is rendezze meg. 

A kormányzat megvalósítja, ami
még Sztálinnak sem sikerült.
Sztálin megkérdezte egyszer a fil-
meseket, hány film készül a Szov-
jetunióban? Olyan százhúsz kö-
rül évente. És ebbôl mennyi a re-
mekmû?  – kérdezte Joszif Vissza-
rionovics. Olyan hat-nyolc,
mondták neki. Akkor ezentúl
csak azt a hat-nyolcat készítsék el,
mondta a diktátor. Így is lett, és
kiderült, hogy ezek között egyet-
len remekmû sem akadt. Akkor
Sztálin rájött, hogy azért kell sok
film, mert csak sok közepesbôl
válhat ki az a néhány jó, és azon-
nal kivégeztette azt a bolsevik
pártfunkcionáriust, aki végrehaj-
totta a parancsát. 

Na de nálunk csak egy évrôl van
szó, amíg a mi kis megafilmünk gi-
gasztárokkal el nem készül. Annyit
pedig guggolva is bír várni a többi
filmrendezô. És majd akkor lesz
nagy ünnepség, és „vivát Beremé-
nyi!”, ha kiderül, hogy zseniális lett
a film, és boldog lesz az egész or-
szág, és lesz szabadtéri rock-kon-
cert, utcabál, ingyen sör, virsli meg
minden, hisz az emberek szeretnek
szórakozni, különösen magvas té-
májú, új magyar filmeken. 

No, akkor szurkoljunk, minden
jót, erôt, egészséget! 

K e r t é s z  Á k o s
Széchenyi, a szimbólum

és példakép

A

Érdekes utat járt be ez a mû, melyet
a szerzôje eredetileg nem is akart
nyilvánosságra hozni. Az 1939-ben,
Angliában papírra vetett visszaem-
lékezéseket elôször lefordították an-
golra, végül is azonban sem ango-
lul, sem németül nem jelent meg,
csak írójának 1999-ben bekövetke-
zett halála után került elô a kézirat.

Különleges történelemlecke ez a
könyv. Magával sodró önéletrajz, a
szerzô életének története a kisgyer-
mekkortól a felnôtté válásig. Nem
mindig olvasunk szívesen életrajzo-
kat, önéletírásokat, de ami ezt az
életutat különösen érdekessé teszi,
az a történelmi és politikai háttér, és
az, ahogyan a szerzô mindezt az
élete részeként írja le, úgy, hogy az
olvasó úgy érzi, részese az esemé-
nyeknek. Együtt olvassa a rendôrôr-

sön kifüggesztett hadijelentéseket
az elsô világháború eseményeirôl,
melynek kitörését Haffner gyermek-
ként, a nyári szünet idilljének hirte-
len megszakításaként élt meg. Egyik
napról a másikra tanulja meg a 7
éves gyerek az addig soha nem hal-
lott kifejezések jelentését, mint „ul-
timátum”, „mozgósítás” stb. A
távol zajló háború azonban egy ber-
lini iskolásgyerek számára valami
mélységesen valótlan dolog volt, a
hivatalos haditudósítások pedig a
sporteredmények szintjén voltak ér-
dekesek, melyek tartalmat adtak az
életnek, színt a hétköznapoknak. A
háború elvesztése után kitört forra-
dalom újabb kihívás volt e korosz-
tály számára. Hangjukról megkü-
lönböztetni a fegyvereket, beosonni
lezárt utcákba, és ép bôrrel kikerül-

ni onnan, a hétköznapok játékai kö-
zé tartozott, bár a személyes élmé-
nyek, az alkalmankénti éhezés, lyu-
kas cipôtalpak, használt ruhák jelez-
ték, hogy ez mégsem egészen játék.
A rohanó és kiszámíthatatlan inflá-
ció után bekövetkezô békés idôszak
az egyetlen volt, melyet e generáció
megélhetett. Olyannyira esemény-
telen idôszak, hogy az újságok távo-
li országokban kerestek híreket. De
a vész elsô jelei már kezdtek meg-
mutatkozni.

A leírás annyira szemléletes és va-
lóságos, és a szerzô olyan éleslátás-
sal, lélegzetelállító precizitással be-
szél a „vég kezdetérôl”, hogy tor-
kunkban érezzük a szorítást, amikor
a náci rezsim elsô hónapjairól olva-
sunk, ismerôsök hirtelen eltûnésé-
rôl, az SS-legények megdöbbentô
akcióiról, és átéljük a szerelmet egy
zsidó lánnyal, aki késôbb a felesége
lesz. 1938-ban emigrál Angliába,
nem faji, vagy politikai üldöztetés
miatt, csupán azért, mert világosan

látta az embertelenséget, a háborút,
a bukást, és mert nem akarta a ná-
cizmust szolgálni.

Ott született ez a könyv is, mely-
nek tárgyát a szerzô maga a „párbaj
egy bizonyos módja”-ként adja
meg. „Párbaj két egyenlôtlen fél kö-
zött: a hatalmas, erôs és kíméletlen
állam és a kicsi, névtelen, ismeretlen
magánember között.” A kiszolgálta-
tott magánember semmi mást nem
akar, csak megôrizni saját személyi-
ségét, életét, tisztességét. S ezt az az
állam, amelyben él, folyamatosan
támadja, gyakran erôszakos eszkö-
zökkel.

Haffner mûvét megéri elolvasnia
minden történelem és politika iránt
érdeklôdônek, hiszen kevés hason-
ló mûvel találkozhatnak azok, akik
errôl az idôszakról szeretnének ol-
vasni, másként.

Deutsche Verlags-Anstalt,
Stuttgart/München
Megjelent: 2000-ben, 240 oldal

K I A D Ó R A  V Á R V A

Sebastian Haffner:
Geschichte eines Deutschen
Erinnerungen 1914–1933
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O L V A S Ó S Z E M Ü V E G

Egyszerre szemlélhetjük a múl-
tunkat, de sajnos az esetleges jö-
vônket is az olyan páratlan érde-
kességû dokumentumokban,
mint amilyen a háború elôtti szél-
sôjobboldal egyik szellemi éllova-
sának, Rajniss Ferencnek a most
(kissé túl hangzatos, amellett nem
is az ô szövegébôl származó),
Szálasi minisztere voltam címmel
kiadott naplója. Már maga az is
kortünet, hogy oda kellett írnom
a szélsôjobboldal meghatározása-
képp: „háború elôtti”, hiszen egy
évtizede megint van nálunk ilyes-
mi. Az érett korú társadalom túl-
nyomó többsége nincs fölvértez-
ve az ilyen retorika ellen: kire der-
mesztôen, kire hisztériát keltôen
hat ez a fajta demagógia, amely el-
nyomottságról panaszkodik, a-
közben agresszíven nyomul a ha-
talom megragadása felé, plebejus
lepelbe burkolózva hirdet antisze-
mitizmust, mintha ez egyszers-
mind a kapitalizmus torz kinövé-
sei elleni harcot is jelentené – és
így tovább. Ezt a frazeológiát, ezt
a lavírozó taktikát honnan is is-
merhetnék, akik személyesen át
nem élték annak idején, akik nem
olvasták például a Magyar Futárt,
Rajniss Ferenc képes hetilapját, az
egyik magyar Stürmert, nem talál-
kozhattak az Új Magyarság hasáb-
jain körmönfont, de tagadhatat-
lan íráskészségrôl és mûveltségrôl
árulkodó, uszító cikkeivel? A párt-
állam idején itt és most nem tag-
lalható okokból, fura „szemérem”
uralkodott a történelmi doku-
mentumok hozzáférhetôvé tétele
körül. Különösen a (mondjuk ki
magyarán: fasiszta) szövegek ké-
peztek tabut és nem lehetett rész-
letekbe menôen feltárni például a
nyilas mozgalmak történetét.
Akik – kevesen – mégis foglalkoz-
hattak ezzel, azoknak a feladata
(az eredménybôl visszakövetkez-
tetve) inkább az elkenés, mintsem
a tisztázás lehetett. Egyebek közt
arra sem derülhetett fény, hogy a
nyilasság sem volt egységes, ha-
nem egyszerre többféle párt és
szervezôdés létezett, mely egy-
mással is ádáz harcot vívott. Volt
német orientációjú és olyan, ame-

lyik németellenes magyar náciz-
must hirdetett. E mozgalmon be-
lül is voltak frakcióharcok, akad-
tak „elhajlók” és renegátok, kizár-
tak és „revizionisták”, vagyis az
egész kísértetiesen hasonlít (leg-
alábbis formailag) ahhoz, ami a
baloldalon zajlott. Rajniss példá-
ul, bár tényleg „Szálasi miniszte-
re” volt, az Imrédy-féle MMP
képviseletében kapta meg a kul-
tuszminiszteri tárcát (lásd: koalí-
ció!). Ettôl persze még sem a gon-
dolkodása, sem a módszerei, sem
gyûlöletének tárgya (= zsidóság)
nem különbözött a nyilasokétól.
Mégis fejjel értelmesebb volt ná-
luk, fogalmazni is képes, aki – rög-
eszmésen bár – de gondolkodó al-
kat. Naplója, amit most Sipos Pé-
ter gondozásában, jegyzeteivel,
tanulmányával végre elolvasha-
tunk, izgalmas olvasmány, fontos
kordokumentum. Sipos Péter
egyike legjobb történészeinknek:
amit a szélsôjobb múltjáról egyál-
talán tudunk, s fôképp amit meg-
bízhatóan tudunk, azt zömmel
tôle tudjuk. Remek Milotay-
portréjának, Szálasiról rajzolt pá-
lyaképének, Imrédy-monográ-
fiájának sajnos nincs párja. Sipos
éppen az összefüggések megraga-
dására, a reflektorfénybe állított fi-
gurák korba ágyazottságára helye-
zi a hangsúlyt, ezért aztán aki el-
olvassa az e kötet élén szereplô,
Rajniss életútjáról írt (és hál’isten-
nek, egy esszéista könnyedségé-
vel, de a jó történész alaposságá-
val) készített tanulmányát, az im-
munis lesz a Rajniss-jelenséggel,
de a mai Rajnissokkal szemben is.
Sipos nem retusál, nem él takará-
sokkal, nem egyszerûsít: az az em-
ber, akirôl beszél, összetett figura,
aki például (a magyar honvédve-
zérkar által betiltott) könyvet írt
oroszországi hadifogsága után A
leninizmus bírálata címmel.
Rajniss a liberális, polgári A reggel
címû lapnál lett újságíró és „sajá-
tos fejlôdése” is több, mint érde-
kes: 1932-ben, bécsi tudósításai-
ban még elborzadva számol be a
hitleristák fanatizmusáról és fon-
tosnak tartja leszögezni, hogy
„Hitler semmi körülmények közt

nem kerülhet uralomra”. Aztán
amikor mégis uralomra kerül,
Rajniss világszemlélete kicserélô-
dik, de hát nem állt ô ezzel egye-
dül az akkori magyar értelmiség
köreiben. „Igenis, határozott cé-
lom, hogy rokonszenvet keltsek
Hitlerrel és az új Németországgal
szemben” – írta 1934-ben. Akad-
tak (például Bajcsy-Zsilinszky),
akik elképedtek ennek a pálfordu-
lásnak a gátlástalanságán és a par-
lamentben meg a sajtóban (amíg
lehetett) támadták Rajnisst. 1944-
ben aztán a kocka tovább fordult
és a szélsôjobb, minden színár-
nyalatával,  bekerült a hatalomba.
A Napló elsô bejegyzése 1945.
március 9-én keletkezik: ez
Rajniss szakításának napja
Szálasival. Ebbôl az indulatból
visszatekintve meséli el az októ-
ber 15-ikei, általa „forradalom-
nak” minôsített nyilas hatalomát-
vétel és az ahhoz vezetô út sajátos
szemszögbôl ábrázolt históriáját.
Rajniss csöppet sem ügyetlen ha-
zudozó, nagyon is jól tudja, mit
miért hagy ki, mond el félig, vagy
másképp, de épp ezért izgalmas
dolog a Sipos Péter rajzolta pálya-
képet egybevetni az ô szövegeivel
és a – sajnos, túl szûkmarkúan
adagolt – kiegészítô dokumentá-
cióval: Rajniss hírlapi cikkeivel. A
részleteket illetôen néha meglepô-
en lucidusnak mutatkozik: „A
magyarság sosem látott a pártban
szentséget s ezért nem tudott ná-
lunk egyetlen politikai pártvezér
sem az államfô – a mindenkori ál-
lamfô – tekintélye fölé kerekedni”
– írja egy helyütt s az olvasó nem
állja meg, hogy ezt a megállapítást
a jelen viszonyokra ne próbálja al-
kalmazni. Az egészet illetôen
mégis az az igaz, amit generációja
nevében állít: „Az emberiség iga-
zi feladata túl fekszik a mai babo-
nák bozótos területén, de a mi
nemzedékünk harcát a történe-
lem ebbe a bozótba rendelte...”
Rajniss nem tud, de talán nem is
akar kilátni a bozótból, még akkor
sem, amikor a háború kimenetele
már eldôlt. „A vérzô ország iga-
zolja álláspontunk helyességét...
A magyarságnak nem volt más út-
ja s csak beteljesedett kálváriája
vezethet a feltámadás dicsôségé-
hez!” – mondja akkor, amikor
már emberben, javakban, hitben,
mindenben szinte teljes a pusztu-
lás. És – Napló ide vagy oda – a
jegyzôkönyvek bizony megôriz-

ték azt az 1945. február 23(!)-iki
koronatanácsi jelentését is, amely
így kezdôdött: „Adott viszonya-
ink között a nemzeti közmegér-
tést a Nemzetvezetô személye kö-
rül kell és lehet kijegecesíteni,
mert az ô személyén keresztül
szélesedhetik bele a párt a nemzet
egyetemébe...” Lám, a Szálasival
történt szakítást ennyire kell ko-
molyan venni, s lám, ahogy rom-
lott a helyzet, úgy romlott Rajniss
fogalmazókészsége is... Kár, hogy
cikkei közül kimaradtak olyanok,
mint az 1937. november 7-én
kelt, Az igazi Viharsarok címû,
ahol a népi írókkal kapcsolatban
ezt a párját ritkító „felfedezést”
közli: „Az a hiba, hogy a zsidóság
és az egész baloldal megpróbálta
ezt a mozgalmat a maga számára
védjegyeztetni...” Vagy felszólalá-
sa a II. zsidótörvény 1939. márci-
us 28-ikai vitájában, ahol az anti-
szemitizmus elítélt „úttörôi” szá-
mára követel teljes erkölcsi reha-
bilitációt... A demokrácia, a libe-
ralizmus, a polgári radikalizmus
szitokszavak Rajniss száján, ép-
pen mint a mai szélsôjobboldal
képviselôién, de az utolsó feljegy-
zések közt olyan is akad, amely-
nek egészen sajátos érdekessége
van. Miközben a „rabló” és szinte
kizárólag csak nôk „megbecstele-
nítésével” foglalkozó oroszokról
oly sokat hallunk, Rajniss (már a
Gyepün) feljegyzi: „A németelle-
nes propagandának VAN alapja...
Állandóan beszélnek autók ello-
pásáról... Magam is úgy járok au-
tón, hogy az ülés mindkét oldalán
egy-egy revolvert tartok...” S még
abban is akad igazság, hogy „most
egy ideig természetesen a világsaj-
tó és a világpropaganda azt fogja
harsogni, hogy minden bûn, min-
den politikai terror, minden em-
bertelenség az úgynevezett náciz-
musból származott”. Tegyük hoz-
zá: az utódok, a mai szélsôjobbol-
dal pedig éppen ennek tagadására
épít mindent.

„Szálasi minisztere voltam” –
Rajniss Ferenc naplója
Palatinus-Könyvek Kft., 2001.
258 oldal, 2400 Ft

Történelem a bozótban,
avagy Rajniss naplója
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– Ön a legendás Bibó István Szakkollégiumban,
aztán az ELTE jogi és bölcsészkarán, késôbb a
„közgázon” tanított politikaelméletet. Most megje-
lent, monumentális terjedelmû könyve, A zsidókér-
dés Magyarországon, szintén politikaelméleti-esz-
metörténeti mû. Az, hogy tanárként szembesülnie
kell a témát körülvevô zavarral, homállyal, tudat-
lansággal, de még a kérdés számos részletének feldol-
gozatlanságával is, közrejátszott-e abban, hogy ép-
pen a legösszetettebb és egyben „legrázósabb” prob-
lémával kezdjen foglalkozni?

– Nem tanárként szembesültem a problé-
mával. Nemzedéktársaimat, tanítványaimat
kevéssé érdekelte ez a kérdés. A konfliktust az
elôttünk járó nemzedékek közvetítették fe-
lénk. Inkább éreztük, mint tudtuk, hogy itt
valami nincs rendben. Vidékrôl Budapestre
került jórészt elsôgenerációs értelmiségiek-
ként azzal találkoztunk, hogy a magyar elit
szekértáborokba tömörült, nem ugyanazt a
nyelvet beszéli, s zsigeri gyûlöletet érez a má-
sik táborba tartozók iránt, végül bennünket
is arra akar kényszeríteni, hogy álljunk már
ide vagy oda. Hadd mondjam el egyik meg-
határozó élményemet. A Századvég folyóirat
elsô vagy második száma után a Múzeum-
kertben egy idôsebb úriember odajött hoz-
zám, majd melegen megrázta a kezemet a kö-
vetkezô szavakkal: „Köszönöm, hogy az ur-
bánus Medvetánccal szemben megcsináltá-
tok a népi Századvéget.” Azóta pontosan tu-
dom, mit jelent az urbánus szó. S azóta izgat
ez a probléma. Már akkor elhatároztam,
hogy egyszer, ha lesz idôm, mélyebben utá-
nanézek a dolgoknak. Eredetileg persze egy
szélesebb merítésû magyar eszmetörténeti
könyvet akartam írni, de hát ez lett belôle.
Az összetett és rázós társadalmi problémák
pedig kifejezetten vonzanak. Még alig fejez-
tem be ezt a könyvet, de már motoszkál a fe-
jemben egy másik, a zsidókérdésnél sokkal-
sokkal izgalmasabb kérdés.

– A bevezetôben azt írja: „hite szerint” maximá-
lisan ôszinte könyvet írt, nem kerül meg egyetlen ké-
nyes részletet sem, holott szinte csak ilyenek van-
nak. Úgy is nevezi, hogy ez „problémacentrikus
monográfia”. Ráadásul a téma mindenkit – így
nyilván Önt is – érzelmileg is érint. Most, hogy el-
készült, mennyire érzi úgy, hogy sikerült eleget ten-
nie a maga elé tûzött követelményeknek?

– Engem érzelmileg sem akkor, amikor írtam
a könyvet, sem pedig most nem érint túlságo-
san mélyen a probléma. Talán ezért is tudtam
– legalábbis reményeim szerint – viszonylag
tárgyilagos maradni. Bár ôseim minden való-
színûség szerint nem Árpád kíséretében lova-
goltak be a Kárpát-medencébe, nemzeti iden-
titásom elég szilárdnak mondható. Nincsenek
tehát olyan jellegû identitásproblémáim, ame-
lyekkel könyvem „hôsei” küzdenek. Végsô so-
ron könyvemben azokat a – nemcsak zsidó ol-
dalon megfogalmazott – ideológiákat írom le,
amelyek egy nagyon egyszerû elvvel nem tud-
tak mit kezdeni. Ez pedig a következô: szeret-
ni enyéimet, anélkül, hogy hibáink bírálatát
egy pillanatra is felfüggeszteném. A kérdés
második részére sajnos nem tudok kielégítô
választ adni. Szeretném azt hinni, hogy meg-
értettem – legalábbis egy bizonyos mélységig
– az ellentét lényegét, s ezt el is tudtam az ol-
vasónak magyarázni. Ebben azonban egy
könyv szerzôje egészen bizonyos soha nem le-
het. Majd meglátjuk...

– Újra Önt idézem: „Egy boldogtalan együttélés”
magyar történetét kívánta megírni és ôszintén be-
vallja, hogy nem sikerült ideológiamentesen feldol-
goznia ezt az ideológiai problémát: liberális-konzer-
vatív szemlélete határozza meg, hogy mit miként ér-
tékel, súlyoz. Távol mindkét szélsôségtôl, úgy tûnik,
„középre húz”. Nem tart attól, hogy emiatt mind-
két véglet felôl támadni fogják?

– Adná az ég, bárcsak támadnák a könyve-
met és a mondandómat. Sokkal jobban tartok
attól, hogy ez a könyv is – mint annyi más –
szépen elsikkad a magyar szellemi élet útvesz-
tôiben. A hallgatástól és az elhallgatástól tehát
sokkal inkább tartok.

– Könyvében (eltérôen egy sajnálatos mai gyakor-
lattól) életrajzi lexikont, bibliográfiát, kronológiát,
bôséges irodalomjegyzéket is szerepeltet. Mintha azt
akarná, hogy munkája azok számára is jól használ-
ható kézikönyv legyen, akik a megállapításaival nem
értenek egyet. Tényleg volt ilyen „hátsó szándéka”?

– Alapvetôen nem „hátsó szándékok” vezé-
reltek, hanem egy valamikor még a Duna–Ti-
sza közén is ismert és elfogadott gyakorlat:
ilyen típusú könyvek nem jelenhetnek meg
komoly apparátus nélkül. De legalább ilyen
fontos volt számomra, hogy a fôszöveget lehe-
tôleg mentesítsem az életrajzi, bibliográfiai
stb. adatoktól, amelyek persze más szempont-
ból nagyon is lényegesek. Nem mindenkit ér-
dekelnek ugyanis ezek az adatok.

– Bár ez a könyv is már-már a teljességet kísérti,
szükségképpen nem térhetett ki mindenre, s nem fog-
lalkozhatott minden részlettel érdemben. Tervezi-e a
folytatást?

– Nem, nem, soha. Én magam is úgy látom,
hogy a kutatásaimból még három-négy mo-
nográfia kinôhetne, de nem akarom, hogy ki-

nôjön. Jöjjenek inkább a fiatalok. Útközben
ugyanis rájöttem, hogy az engem izgató kér-
désre nem a zsidó–magyar együttélésben talá-
lom meg a választ.

– A zsidókérdés Magyarországon kéziratot idén
tavasszal, a Történettudományi Intézetben, nyilvá-
nos vitára bocsátotta. Egy lényegében kész, sokéves
munkával elkészült mû esetében ez – fôként, ha
ilyen témáról van szó – elég merész kezdeményezés.
A vitában elhangzottak nyomán, az utolsó pilla-
natban, szükségét érezte-e még valamilyen változta-
tásnak vagy kiegészítésnek?

– Csak Magyarországon merész vállalkozás.
Oxfordban több olyan vitán is részt vettem,
amelyen ízekre szedték az illetô szerzô kézira-
tát. S ez nem nagyon ártott a késôbb megje-
lent könyvnek. A vita után minden olyan
megjegyzést (Gyáni Gáborét, Bence Györgyét,
Kövér Györgyét, Kovács Andrásét, Hajdú Ti-
borét, Romsics Ignácét, Haraszti Györgyét
stb.), amelyet megfontolásra méltónak ítél-
tem, javítottam. Voltak persze olyan javasla-
tok is, amelyek a könyv teljes vagy részleges át-
írására biztattak. Erre azonban – még ha egyet
is értettem velük – már nem volt erôm. A
könyv szemléletére vonatkozó kritikai meg-
jegyzéseket érdeklôdéssel hallgattam, de a vég-
sô kéziraton ilyen jellegû változtatásokat nem
végeztem. Sôt, a könyv elôszavában a magam
álláspontját még világosabban és egyértelmûb-
ben fogalmaztam meg. 

– Munkásságáért 1986-ban Károlyi Mihály-dí-
jat kapott. Károlyi történelmi szerepét tagadja,
szobrát pedig ledönteni készül a ma uralkodó poli-
tikai irányzat. Ön fogja-e valaha is szégyellni, eset-
leg az életrajzából kihagyni ezt a díjat?

– Nem tartozom sem a szobordöntögetôk
közé, sem pedig azok közé, akik Károlyi törté-
nelmi szerepét tagadják. Azok közé tartozom
viszont, akik szerint Károlyit a baloldali törté-
netírás túlságosan magas polcra helyezte, s Ká-
rolyi politikai kvalitását sem értékelem túlsá-
gosan magasra. Igaz, Károlyi nehéz helyzet-
ben került az ország kormányrúdjához, de egy
igazi államférfi arról ismerszik meg, hogy a ne-
héz helyzeten úrrá tud lenni. Károlyiról ezt a
legjobb indulattal sem lehet elmondani. Csô-
döt mondott, ez az igazság, s nem szeretem,
ha a csôdrôl azt tanítják nekünk, hogy az tu-
lajdonképpen diadalút. A Károlyi-díjat egyéb-
ként Polányi Károlyról írt szakdolgozatomért
kaptam, amit eddig sem hagytam ki az életraj-
zomból, s ezután sem fogok.

Írófaggató
Nádra Valér ia megkérdezte

Gyurgyák Jánost
GYURGYÁK János (1956), történész.
Az ELTÉn 1976 és 1985 között elôbb
történelem–néprajz szakon, késôbb szoci-
ológiából szerez diplomát. 1985 és 1988
között az oxfordi Nuffield College hall-
gatója. Fôszerkesztôként jegyzi indulása-
kor a Századvég címû folyóiratot, 1987-
tôl politika–elméletet oktat a Bibó Ist-
ván Szakkollégiumban, illetve az ELTE
bölcsészkarán. A Századvég, illetve
(névváltoztatás után) Osiris néven mû-
ködô könyvkiadó alapítója, igazgatója.
1991 és 1993 között az ELTE jogi ka-
rán, késôbb a BKE politológia tanszékén
oktat. Szerkesztôje a Mi a politika? cí-
mû (1994) antológiának. 1997-ben,
Szerkesztôk és szerzôk kézikönyve cím-
mel a kiadói szakma alapmûvének szá-
mító munkát jelentet meg. 1986-ban Ká-
rolyi Mihály-díjat kapott.
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Liptay Katalin, mûsorvezetô: – Az
1907-ben született Jan Patocka
egyike volt a Charta ’77 kezdemé-
nyezôinek. Egy szelídnek éppen
nem mondható rendôrségi kihallga-
tásról kórházba kellett szállítani,
ahol néhány nap múlva, 1977. de-
cember 13-án elhunyt. Ilyen volt
akkor a prágai tavasz. Tanítvá-
nyai, akik ún. repülô egyetemeken,
vagyis magánlakásokban tartott
elôadásokon csüngtek szavain, va-
lószínûleg ugyanazt érezték a társa-
ságában, amit Ottlik Géza mondott
matematika-professzoráról, Fejér
Lipótról: A puszta léte is vigaszta-
lás volt. A Kalligram Kiadó a Mi
a cseh? és A jelenkor értelme után
most megjelentette Patocka két
nagy tanulmányát, amelyek az élet-
mû súlypontját képezik. A kötet cí-
me: Európa és az Európa utáni kor.
Fordította Németh István. 

Csák László (az utószó szerzô-
je): – Az ô történelemszemléletét
nem az aktuális események hatá-
rozzák meg, hanem az egész euró-
paiság eszmei nézôpontjai.

Marton Éva: – Ennyiben tér vissza
az ókori filozófusokhoz is, hiszen ami
ezt az ívet összeköti Platóntól a
kortárs filozófusokig, az a világnak
az egységes szemlélete, amelyet kezde-
tektôl a ráció határozott meg. S ennek

az egységnek a megváltozása aztán a
20. században.

Cs. L.: – Valóban, bár ezt a ráció
és racionalizmus-kérdést Platónra
visszavezetve a lélek gondozásá-
nak fogalmával ragadja meg, ami
nem pusztán egy általános érte-
lemben vett racionalitás, hanem
az európai gondolkodással élô
ember minden tevékenységére ki-
terjedô fogalom. A második világ-
háború utáni korszak egyértelmû-
en az Európa utáni korszak Pa-
tocka számára. Ami alatt nem
csak azt kell, hogy értsük, hogy
gazdaságilag, politikailag és nagy-
hatalmi szempontból Európa már
nem az, ami a korábbiakban, év-
századokon keresztül volt. Törté-
nelemfilozófiai szempontból sem
az, hiszen az európai embert min-
dig az határozta meg gondolkodá-
sában, hogy Európát tekintette a
világ szellemi középpontjának,
amibôl értelmezte az egész vilá-
got. Tekintettel arra, hogy az eu-
rópai kultúra kifelé törekvô és ön-
magát terjeszteni kívánó kultúra
volt mindig is, sikerült az egész vi-
lágot valamilyen szinten europi-
zálni. És így a történelem mozgá-
sainak értelmet adni Indiában, Kí-
nában, Amerikában. A történelem
már eleve világméreteket, planetá-

ris méreteket öltött, ahogy Pa-
tocka írja. Ez az Európa-utániság,
amirôl Patocka beszél, az egyálta-
lán nem hasonlítható össze a
Spengler-féle Nyugat hanyatlása-
víziókkal, vagy a történelem vége-
koncepciókkal. Patockánál nem a
történelem, hanem egész egysze-
rûen az európaiság ér véget.

M. É.: – Háttérbe szorul Európa, és
ebben a helyzetben kell gondolkozni az
európaiaknak. Itt különben érdekes a
kisállamoknak a helyzete, a kisálla-
moknak a szerepe ebben az Európa
utáni korszakban.

Cs. L.: – Ilyen kisállam volt va-
lóban Csehország, ahol a szabad-
ságnak egy olyan eszméjét kísérel-
ték megvalósítani az 1968-as for-
dulattal, amire egész Európa cso-
dálkozással tekintett. Ricoeur,
Raymond Aron, szövegei éppen
az európai szabadság fogalmát jár-
ják körül egy ’69-es genfi konfe-
rencia alkalmából. S nagyon érde-
kes az, hogy Aron a nagy konzer-
vatív francia filozófus egy szemé-
lyes élményét meséli ott el, hogy
találkozott ’68-at megjárt prágai
egyetemistákkal, akiken ô a sza-
badságnak az esszenciális megjele-
nését tapasztalta, míg a nyugati di-
ákság egyfajta tagadásban, rombo-
lásban élte ki magát, addig a kö-
zép-európai értelmiség határozott
célokat követett, a valódi szabad-
ság megteremtésére törekedett.

M. É.: – Hogyan lehet ezt a szabad-
ságot megôrizni az Európa utáni kor-
szakban?

Cs. L.: – Patocka szerint ha jó eu-
rópaiak akarunk lenni, szakítanunk
kell  az európai szóhasználattal.

M. É.: – Egyáltalán belefér-e a mi
európai tradíciónkba, gondolkodá-
sunkba, hogy szakítsunk ezzel a ha-
gyománnyal?

Cs. L.:– Természetesen nem fér
bele. Valószínûleg ez egy kvázi
meddô állapot: az európai gondol-
kodás, miután elterjesztette saját
magát, ezzel saját magát lehetetle-
nítette el szellemi szempontból.
És látjuk is, a 60–70-es évek nagy
nyugat-európai gondolkodói  a
szabadsággal kapcsolatban gyakor-
latilag nem tudtak újat mondani. 

M. É.: – A második rész fôleg ennek
a planetáris világnak az elemzésével
foglalkozik. Mit jelent nála ennek a
megteremtése?

Cs. L.: – A planetáris világban
egyetlenegy feladatunk van: elke-
rülni azokat a hibákat, amikbe Eu-
rópa esett, hiszen Európa saját hi-
bájából szûnt meg. De talán van
még egy lehetôség. Patocka azt
mondja, ez az Európa utáni kor-
szak az esély kora. Az értelmiség-
nek a hatalomhoz, de nem hata-
lomra jutása. A mindennapi em-
bernek a teljes érdekmegegyezése
és az ebbôl adódó etikai konzek-
venciák megvalósítása.

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

Európa és az esély kora

Németh Gábor, mûsorvezetô: –
Mindig izgatott, vajon honnan ke-
rül ennyi róka, farkas, tigris és mac-
kó Lengyel László politikai publi-
cisztikájába? Mesebeszéd címû so-
rozatunknak köszönhetôen aztán
megtudhattam, amit nyilván or-
szág-világ tud, hogy Lengyel László
felmenôi között tisztelhetjük Bene-
dek Eleket, akinek a meséit, szeré-
nyen a nagy mesemondó neve mögé
bújva, Lengyel László nagymamája
is gyarapította. A mesék sorsáról és
a kevésbé mesés hétköznapokról
Lengyel Lászlóval Antall István
beszélgetett.

Antall István: – Aki tollat vesz a
kezébe, bizonyos értelemben mintákat
követ. A stílust fölcsipegeti szinte, s
aztán a saját arcára formálja azoktól,
akiket szeret, vagy akiket olvas.
Lengyel László: – Én menekültem
a családom stílusa elôl. Ezt a fajta
stílust, amit Benedek Elek köve-
tett, aztán Benedek Marcell, vagy
éppen a fiai, István és András vagy
az én apám, ezeket a stílusfordula-
tokat én régiesnek, archaikusnak, a
modern világot nem kifejezônek, a
személyes életünket nagyon távoli-
lag érintônek tekintettem. És mivel
nem akartam bölcsész lenni, ez is

egy menekülési forma, fellázadtam
ez ellen. Az apám Jókai-kedvelô
volt, úgy éreztem, hogy megállt Jó-
kainál, miközben Jókait kívülrôl
tudtam mint gyerek, de utána ez-
zel nagyon erôteljesen igyekeztem
szakítani. Most, amikor visszaem-
lékszem, akkor sem ahhoz a stílus-
hoz tértem vissza, amit ôk maguk-
ból fölépítettek. Úgy gondolom,
valami fontosabbat tanultam meg,
nem is biztos, hogy ellestem, lehet
egyébként, hogy ez genetikailag
maradt rám. Látom azt, hogy ké-
pekben gondolkodnak. Az egész
családom, már akik írtak, és akik
ilyen meséket mondtak, azok szi-
tuációkat jegyeztek meg. Végtelen
mennyiségben. Édesanyám, Ko-
vács Ágnes, néprajzi gyûjtô volt,
én jártam vele gyûjteni, tudom,
milyen a gyûjtés. Valószínûleg ge-
netikusan az a parasztember ma-
radt meg itt bennem, aki 80–100,
200 mesét tudott, sôt voltak olya-
nok, akik 1000 mesét tudtak fejbôl.
Szituációkra emlékeztek vissza,
nem szövegszerûen. Ez ma is így
van bennem, föl tudok idézni 10–
15–20 éve volt szituációkat, és azt
hiszem, meg is tudok írni. Történe-
tek százait ôrzöm, miközben pél-

dául a tárgyi emlékezetem vagy a
szövegemlékezetem kifejezetten
gyenge. Úgy tûnik nekem, hogy
egy Esterházy Péter hihetetlen szö-
vegemlékezettel rendelkezik, nyel-
vi, stílusfordulatbeli emlékezettel
rendelkezik, szövegekben, azt hi-
szem, hogy verhetetlen. Én szöve-
gekre nem emlékszem, stílusfordu-
latokat nem tudok visszaidézni.
Embereket és szituációkat tudok
felidézni. Konfliktusokat tudok át-
látni. A szituációra való emlékezés-
nek nincs köze a stílushoz. Azt ké-
sôbb aggasztom rá.

A. I.: – A mese maga a moralitás
vagy az erkölcsiség iskolája, hiszen a
társadalom úgy osztja le a tudnivaló-
kat a legkisebbeknek, hogy mesékbe
bújtatja ôket.
L. L.: – A mesében kifejezôdô er-
kölcs, ez egy világi hit, amelyben
egyik döntô elem, hogy az emberek
egyenlôek. Hogy az öreg király és a
szegény pásztorfiú, ördög és isten,
sárkány és királyfi között egyenlô-
ség van. A mesében egyenlô erôk
küzdenek, itt nincs hierarchia, itt
nincs megvetés azért, mert valaki
szegény, vagy nô, vagy gyerek. Épp
ellenkezôleg! Még a sárkányoknak
is megadatik valamiféle megbecsü-
lés a maguk gonoszságával együtt.
Ez nagyon lényeges mondanivaló
számomra, amikor a társadalom hi-

hetetlenül hierarchikus és könyör-
telenül kipécézi a gyengébbet, meg-
alázza és perifériára szorítja. A me-
sében alapvetôek a közösségi érté-
kek. Alapvetô érték itt, hogy bará-
tok vagyunk, hogy aki elindul vala-
kivel együtt a vándorútra, nem
szúrja hátba a társát, illetve ha ezt
megteszi, ez a mesében a lehetséges
legnagyobb bûn. Vagy amikor a ki-
rály fiai együtt indulnak, és a legki-
sebbet lenn hagyják az alvilágban
és nem húzzák föl, ez a lehetséges
legnagyobb bûn. Láttunk itt eleget
az elmúlt idôszakban, az emberek
magatartásmódja az, hogy az isten
szerelmére, nehogy ledobj egy kö-
telet! az a dolgod, hogy hagyd ott,
végre megszabadultál tôle. A mesé-
ben szóba állunk egymással, a hô-
sök beszédbe elegyednek egymás-
sal, a gonosz és a jó párbeszédet
folytatnak. És ez természetes.
Nincs az a helyzet, ami a 20. század
legszörnyûbb kafkai helyzete, hogy
némán és könyörtelenül lemészá-
rolják egymást emberek, embercso-
portok. Minden párbeszéd nélkül,
minden magyarázat nélkül. Annak
kísérlete nélkül, hogy egymás meg-
értésére törekednének. A mese em-
berré tesz, kiemel az állatvilágból,
és ezt azért érdemes megjegyezni,
mert a gyerek a szemünk láttára a
mesével nô föl.

Mesékrôl és hétköznapokról
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Királyi sivatag
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6. King, Stephen:
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6. Marx György:
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érkezése
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3. Rowling, J. K.:
Harry Potter

és a Tûz Serlege
Animus Kiadó

4. Rowling, J. K.:
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azkabani fogoly
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Stanley, a

szerencse fia
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7. Ende, Michael:
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8. Briggs, Valerie:
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Egmont Kiadó

9. Bálint Ágnes:
Mazsola

Holnap Kiadó

10. A világ vallásai
Tessloff és Babilon

Kiadó
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■ Majdnem tizenkét esztendô folyt le az-
óta, hogy a Tudományos Akadémia szín-
háztudományi bizottságának kezdemé-
nyezésére és jóváhagyásával (feledtetendô
a Hont Ferenc-féle Magyar Színháztörténet
rémségeit is) megjelent a két kötetre terve-
zett Magyar Színháztörténet elsô tomusza.
E több mint 500 nagyoldalas munkát – a
végére bekötve – 168 nem mindig kellô
minôségû kép egészítette ki. Az öt nagy
részre bontott történelmi anyag szerzôi
irodalmunk drámatermésének elô nem
adott kezdeteivel is foglalkoztak. Zömmel
azonban a hivatásos hazai színi mûvészet
elsô száz évének feltárását végezték el lel-
kiismeretesen az 1790 és 1873 közötti idô-
szakra vonatkozóan.

A folytatás meghökkentô elhúzódása
nyilván nem a (közben filmesekkel bô-
vült) bizottságon múlott. Inkább azon,
hogy a részben megmaradt szerkesztôk-
nek másik gondozót kellett keresniük. Így
került az olvasmányosság egyik itthoni
bázisa, a Magyar Könyvklub, a kolofon-
ba, az Országos Színháztudományi Mú-
zeum és Intézet mellé, a maga példásan
kockáztató költségvállalásával.

A friss könyv az elôzôvel azonos formá-
tumú, de lapszáma a duplájára növeke-
dett. Az áttekintett korszak 1873-tól 1920-
ig, az ország szétdarabolásáig tart. Elit
minôségû illusztrációit a szöveg közé app-
likálták. Örvendetesen szellôs lett a tipog-
ráfiája. Tudományos apparátusa az elôz-
ményt követôen alapos, gazdag. Ebben is

szerepel a források és feldolgozások jegy-
zéke, az idôrendi táblázat, valamint a sze-
mélynév- és darabcímmutató, maximáli-
san segítve az eligazodást. Szerkezete, föl-
építése a szerteágazó fejleményeknek
megfelelôen jelentôsen változott és mó-
dosult. 

A tizenhat szerzô – akik között az új fô-
szerkesztô, Gajdó Tamás egyebek mellett a
front- és hadifogolyszínházak mûködését
sem hagyta említetlenül – egytôl egyig a
szûkebb téma specialistájának bizonyul.
Csaknem mindôjüknél erôsen érezhetô,
hogy torlódó mondandójukat fegyelme-
zetten tömörítették. Ügyeltek a jellemzô té-
nyek és következtetések kiemelésére, a lé-
nyegi tudnivalók ismételt rekapitulálására
és – néha – személyes véleményük határo-
zott leszögezésére is.

Kiválólag érvényesek ezek a törekvések
Bécsy Tamás spiritus rectorhoz méltó drá-
ma- és színházelméleti körképére, s arra a
remek összefoglalására, mely szinte napja-
inkig meghosszabbítható fôvonalakban
mutatja be a korabeli európai stílusirány-
zatokat. Az utóbbi fejezet valóságos szel-
lemi háttérnek tekinthetô – a könyv csak-
nem valamennyi – akár elméleti, akár ese-
ménytörténeti – fejtegetését koncepciózu-
san alátámasztva.

Közülük a nívós bôség zavara miatt ne-
héz kiemelni a legérdemesebbeket. Akiket
érthetôen a gazdasági kérdések izgatnak,
azok bizonyára az akkori új színházi vál-
lalkozások részleteinek taglalásába fognak
mindenekelôtt belefeledkezni, s fölfedez-
ni az analógiákat, illetve még inkább az el-
téréseket – a múlt szellemi igényekre fogé-
konyabb gründolói javára.

Akik az állami színházak és társulataik
sorsára kíváncsiak, elôször feltehetôen
Székely György kerekre szabott tanulmá-
nyaihoz fordulnak. Belôlük ismerkedhet-
nek meg a Nemzeti Színház, a budai szín-
házak, s a fokozatosan elsorvadó német
színházak életének alakulásával. E sorok
írója, ki közel másfél évtizedig közölt báb-
színházi kritikákat, némi élénkséggel fe-
dezte föl a honi bábmûvészet születésérôl
szóló cikket, ugyancsak az ô tájékozott,
értô megfogalmazásában. 

Ami a régi kritikusok mûködését illeti,
róluk Gerold László kiegyensúlyozott érté-
kelését lehet olvasni. Tárgyilagosan kíséri
végig azt az utat, melyet a fôként irodal-
már pedigréjû bírálók bejártak, olykor vo-
nakodva, mígnem csak-csak észrevették
„a színész mûvészetének önállóságát”.
Ennek a jó idézetekkel operáló elemzés-
nek fôbb szereplôi: Gyulai Pál, Beöthy
Zsolt, Bródy Sándor, Schöpflin Aladár, Ady
Endre, Kosztolányi Dezsô, Karinthy Frigyes
és Hevesi Sándor. Ide tartozik Lukács
György is. Az ô filozófiai tekintélye látha-
tólag gúzsba köti a jelentôségét – érthe-
tetlenül – objektíven mérlegelni igyekvô
interpretátorokat.

Lukáccsal egyébként tevôlegesen elju-
tunk színháztörténetünk komor idôszaká-
ig. Ezt Válságos esztendôk fôcímmel tár-
gyalja Székely György. Az ôszirózsás for-
radalom, a Tanácsköztársaság s a ránk zu-
hanó trianoni béke korában – mint kide-
rül – a színházak repertoárja alig változott
annyira, mint ahogy ezt az új államveze-
tés intézkedéseivel erôltette volna (mond-
juk a proletárdiktatúra alatt). A meglepe-
tésre helyükön hagyott igazgatók a kész-
bôl dolgoztak. Csak a külsôségeken vál-
toztattak a balra igazodás jegyében. Pró-
bálták megadni a váltakozó császárocs-
káknak, ami a Császáré...

Hogy aztán a rengeteg hiába reményke-
dô politikussal együtt a színháziak hogy
csalatkoztak keserûen, arról a következô,
harmadik kötetbôl kell(ene) minél hama-
rabb értesülnie a szakma mûvelôinek, s az
iránta érdeklôdô járatosabbaknak. A nap-
jainkban dívó általános szórakoztatói
színvonaltalanság apropóján pedig a mai
kolportálóknak illene súlyos arcpír köze-
pette áttanulmányozniuk azt a tartalmas
(mellék) fejezetet, amely az igazi pesti ka-
baré – nyelvdúsításra is alkalmas – jelleg-
zetességeirôl és kívánalmairól szól; Bános
Tibor tartózkodóan okos elôvezetésében.
A virágzás 1901 novemberében kezdô-
dött, s a színházi élet szerves részévé lett,
átmentôdve Trianon utánra, Pesten és vi-
déken egyaránt.

Iszlai Zoltán

Magyar Színháztörténet. 1873–1920.
Magyar Könyvklub –
Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet.
2001., 1066 oldal, 5900 Ft.

Sz ínháza ink
Tr ianon ig

A könyv címlapján Szakács Andor
Dumanoir – D’Ennery Don César de Bazan

címû mûvének címszerepében , Kolozsvár,
1880-as évek (Csizhegyi Sándor felvétele)

A könyv hátsó borítóján Fedák Sári
(Kossok József felvétele)
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Magyar Írók Hete a Libri Könyvpalotában
május 2-a és 9-e között!

Tíz szépirodalmi és társadalomtudományi kiadó 
várja az érdeklôdôket újdonságokkal, könyvbemutatókkal,

dedikálásokkal! 

A Széphalom Könyvmûhely újdonságai:

Durlacher, G. L. : Fuldokló
(Gyermekévek a Harmadik Birodalomban) 112 o., 980 Ft
Jókai Anna: Ne féljetek!
(nagysikerû regény az öregedésrôl, 12. kiadás) 2200 Ft

Tartozik és követel
(két regény a fiatalokról) 2200 Ft
Papp Márió: Köszönöm, jól
(új versek) 168 o., 690 Ft
Roma Kincses Kalendárium 2001
(színes irodalmi kalendárium magyar
és lovári  cigány nyelven) 2900 Ft
Sodródó emberiség
(Esszék Várkonyi Nándor
Az ötödik ember címû mûvérôl) 1000 Ft
Szenti Ernô: Idômosás (új versek) 104 o., 790 Ft
Tranströmer, Tomas: 117 vers
(a világhírû svéd költô 117 verse) 1190 Ft
Várkonyi Nándor: Az írás és a könyv története
(A kezdetektôl a 19. századig) 3500 Ft

A Magyar Írók hetével kapcsolatos felvilágosítás
a Libri Könyvpalotában és

a Széphalom Könyvmûhelyben:
1068 Bp. Városligeti fasor 38. T/Fax: 351-0593

Kiadónkban vásárlóinknak 20 % engedményt adunk!

Kiadói ajánlat

OKKER Kft. Pedagógus Könyvesbolt
1067 Budapest, Podmaniczky u. 37.

Tel./fax: 302-7370, 312-2851, e-mail: bookker@matavnet.hu

Halász Gábor
A magyar közoktatás
az ezredfordulón
A magyar közoktatás változá-
sai a kilencvenes években –
Globális trendek és kihívások
az ezredfordulón – Közokta-
tás-fejlesztés az ezredfordulón
Ára: 2800 Ft

Kristály Mátyás
Minôségirányítási
alapismeretek
A minôségirányítás alapkérdé-
sei – A minôségirányítás köve-
telményei és rendszerei – A
TQM-re épülô minôségügyi
díjak – Az intézmények és
szervezetek minôségirányítása 
Ára: 1650 Ft
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Nagy Gábor:
„...legyek versedben
asszonánc”
Baka István költészete
Kossuth Egyetemi Kiadó, Debre-
ceni Egyetem (Csokonai Könyv-
tár 23.), 305 oldal, fûzve 650 Ft.

Aki monográfiát ír, „szét-
szed” és „összerak” egy élet-
mûvet. A részelemek együtte-
se mindkét esetben pontosan
ugyanaz, de a sorrend, a vi-
szonyítás, a kiemelés által
megteremtett tudományos
struktúra sosem fedi, csupán
fölidézi, közelebb hozza az
alkotások eredeti organizmu-
sát. Ha tehetséges kéz, fürge
szellem hozza létre e jelképe-
sen értett anagrammát, akkor
az új „szóalakban” rögvest rá-
ismerünk a „régire”: a megne-
vezésbôl kiolvasható a név,
az értelmezésbôl az érték.

Ilyen szép anagrammát te-
remtett egy fiatal irodalom-
történész, Nagy Gábor: „...le-
gyek versedben asszonánc” cím-
mel a korán elhunyt Baka
István (1948–1995) költôi
oeuvre-jét választotta disszer-
tációja, illetve könyve tárgyá-
ul. A rövid bevezetôbe fogott
röpke adattár (késôbb az el-
szórt, de fontos utalások so-
ra) megszabadít a monográ-
fia-mûfaj gyakori biografikus
nehézkességétôl, s a metodi-
kai vezérfonalat is megadja.
Baka lírájának szisztematikus
analízise ugyan lényegében
az idôrend mentén történik,
de a kitûnôen megrajzolt po-
étikai, fogalmi körök – a
könyv öt fô fejezete – el is fe-
dik a kissé kényelmes lineari-
tást. Nagy Gábor úgy követi
Baka költészetét, hogy útja
során összegzô-asszimiláló
módon kiformálja a maga el-
méletét a metaforáról, a
hosszú versrôl, a drámai mo-
nológról, valamint a nemzeti
és egyetemes apokaliptikáról,
a szerepversbôl fakadó világ-
teremtésrôl, a testálás méltó-
ságáról és eleganciájáról. A
mû így tökéletesen megfelel
alcímének – Baka István költé-
szete –, egyben lehetôvé teszi,

hogy a szerzô (választásaival)
állást foglaljon a modern iro-
dalomtudomány bizonyos
kérdéseiben. Ez legterméke-
nyebben a metafora termé-
szete és mûködése kapcsán si-
került. A vázolt módszerbôl,
a könyv kettôs alkatából ered,
hogy a versmutató segítségé-
vel szerencsére könnyen meg-
és visszakereshetô verselem-
zések általában kurtábbak az
ideálisnál. Velôsek, tömörek:
az olvasó örömét leli tovább-
gondolásukban.

A magas színvonalú
(Bitskey István és Görömbei
András által szerkesztett)
Csokonai Könyvtár 23. kötete
tartalmas ajánlat a Baka-élet-
mû értelmezésére. Itt-ott tán
túlzottan literátus munka ez
(a Circumdederunt címû költe-
ményre vonatkozó egyik állí-
tás például csak akkor érthe-
tô, ha tudjuk: Hervay Gizella
költônô egy idôben Szilágyi
Domokos költô felesége
volt). Elôfordul, hogy az iro-
dalmi rengetegben épp a leg-
evidensebb utat nem követi a
vizsgálódó. Az Egy csepp méz
címû vers Szabó Lôrinc-,
Kosztolányi- és Babits-párhu-
zamai, intertextusai lenyûgö-
zôek – csak hát szóba kellene
hozni Tony Richardson
1961-es Egy csepp méz címû
filmjét, esetleg az alapjául
szolgáló regényt is. A film
nemzedékünk maradandó
mozgóképi élménye volt,
alighanem Bakának is (és ha
a részben archaizáló vers mo-
dernségének egyik alaki ele-
me a „filmszerûség”, a rímek-
ben is érzékelhetô „vágás-
technika”, akkor ez a vonás is
érzékletesebbé válik). A bibli-
ográfiában akadnak szépség-
hibák (a Baka emlékezetére
készült Búcsú barátaimtól cí-
mû kötet szerkesztôjeként e
helyütt is illett volna megne-
vezni Füzi Lászlót stb.), s
nem egészen érthetô, hogy a
különféle kötetekben olvas-
ható, illetve a bizonyos esz-
tendôkben keletkezett, Baká-
ra vonatkozó írásokat milyen
megfontolások alapján ros-
tálta a monográfus (olykor a
saját korábbi értékítéleteire is
rácáfolva).

Jómagam várnék még annak
kijelentésével, nagy költô volt-
e Baka István. Kétségtelen al-
kotói rangját aligha a deklarált
(és egyelôre szinte viszonyítási
pontok nélküli) nagyság adja.
Utóéletét is gazdagabbnak vé-
lem, mint utószavában Nagy
Gábor. Immár éppen az ô
könyve okán is. Amikor,
hosszú betegség után, meghalt
Baka István, a vaksi bánat pil-
lantott utána. Ezt a keserves
anagrammát az irodalomtudo-
mány – a Füzi szerkesztette an-
tológia, Fried István Árnyak
közt mulandó árny címû mun-
kája, több folyóirat-emlékszám
és egyetemi szeminárium,
Nagy Gábor disszertációja – a
tisztább látás, mélyebb értés
„anagrammáival” cserélte föl.

Tarján Tamás

Hugo Claus:
Mendemondák
Európa Könyvkiadó, 231 oldal,
1600 Ft.

Erotikus regénynek gondol-
hatnánk a belga szerzô mû-
vét, ha csak úgy bele-bele-
olvasnánk. Nehezen üthet-
nénk föl úgy a flamand iro-
dalom egyik legjelentôsebb
alakjának, Hugo Clausnak
ezt a könyvét, hogy ne akad-
junk benne parázna jelene-
tek leírására. Ezek a natura-
lisztikus részletek azonban
inkább visszataszítóak, sem-
mint kedvébresztôek, tudniil-
lik bûzlô fekélyekkel, gennyes
sebekkel, mindenféle színû
és állagú, az emberi test leg-
különfélébb részeirôl feltö-
rô, halálthozó nedvekkel ke-
rülnek összefüggésbe.

A nyugatflamand Alegem
faluban rejtélyes betegség
szedi áldozatait. Az egyik
napról a másikra ölô kórért a
Catrijsse-családba Afrikából
titokban visszatért tékozló
fiút, Renét okolják, akinek
már gyermekként is sok volt
a számláján. A furcsa az,
hogy a valóban rossz bôr-
ben, már-már haldokolva ha-

zavánszorgó René és közvet-
len családtagjai életben van-
nak. Csak a többiek pusztul-
nak. A szülôi ház falára egy
éjszaka szurokkal horogke-
resztet festenek. A szereplôk
története, jelleme fejezetrôl
fejezetre bontakozik ki, kide-
rül, hogy senki sem bûnte-
len, mindenkinek súlyos vét-
ségek nyomják a lelkét. Ki-
nek régebbiek, kinek újabb
keletûek. A jelen idôben ját-
szódó cselekményt megsza-
kítva, visszaemlékezések rö-
pítenek Kongóba, Afrika mé-
lyére, rémtetteket láttatva az
ôserdôben, gyermek- és asz-
szonygyilkosságokat, más
szereplô gondolatai a náci
idôkbe kalandoznak, nem
kevésbé rettenetes bûnöket
leleplezve. A jelentôsebb
szereplôk vesztét végig-
asszisztálhatjuk. Még az is,
akinek happy enddel zárulna
a története, nászéjszakája
reggelén a fertôben találja
magát. 

K Ö N Y V A J Á N L Ó

Külföldi irodalom

Magyar irodalom

A klasszikus sci-fi
kedvelôinek
Laslie Sillage: 
METAMORFÓZIS
Egy fiatal etológus – a nem
távoli jövôben – farkasokat
figyelve észreveszi, hogy a
viselkedésük váratlanul
megváltozik. Az okokat
kutatva az események neki-
lódulnak egy nem minden-
napi végkifejlet felé.

750 Ft
Keresse a könyvesboltokban,
ha nem találja, érdeklôdhet:
06-30-9861-221.



Teljes apokalipszis, amely
nemcsak a flamand falut
érinti és nem csupán a törté-
net idejére (az 1998-ban
megjelent könyv utalásaiból
következtetve a ’60–70-es
évek fordulójára) vonatko-
zik. Metafora ez a kór. Mint-
egy utolsó figyelmeztetés az
önmagát, környezetét, boly-
góját elpusztító, már-már ál-
latiasan viselkedô embernek.
Nem véletlen, hogy a beteg-
ség mibenlétére valójában
nem derül fény. Hol arzént,
hol ólmot találnak az áldo-
zatok vérében, máskor para-
zitát vagy baktériumot okol-
nak és a legyôzésükre hasz-
nált ellenmérgekrôl szólnak
a mendemondák. Noha kis
rágcsálókat néhány oldal
alatt egyszer görénynek,
másszor vidrának, harmad-
szor pedig nercnek emleget-
nek, az Európa Könyvkiadó
jól ismert alapossága miatt
nem gondolhatunk mûfordí-
tói tévedésre. Valószínûleg a
szerzô akar szántszándékkal
megkavarni bennünket, je-
lezvén, hogy globális, olykor
felderíthetetlen eredetû és
gyakorta visszafordíthatatlan
következményû az a veszély,
amelyet önös érdekbôl, nem-
törôdömségbôl, élvhajhá-
szatból, szûklátókörûségbôl,
hatalomvágyból vagy egysze-
rû dühbôl a világunkra, a
Földünkre zúdítunk. 

M. Zs.

Fernando Sorrentino:
Hét beszélgetés
Jorge Luis Borgesszel
Európa Kiadó, 1500 Ft

Fernando Sorrentino – akit
Borges újságírónak nevez – fi-
atal íróként, még a harminca-
dik évét sem érte el, amikor az
általa olyannyira tisztelt legen-
dás argentin íróval hét délutá-
non keresztül beszélgetett az

Argentin Nemzeti Könyvtár
egyik kis termében. A kötetlen
beszélgetések során csapongva
haladtak a témák között:
Borges beszél életérôl, a kü-
lönbözô politikai mozgalmak-
ban való részvételérôl és per-
sze az irodalomhoz fûzôdô
kapcsolatáról. Elmondása sze-
rint olvasmányaira jobban
emlékszik, mint az életrajzi
adataira. Mesél látásának rom-
lásáról, az ebbôl következô
szelektív olvasásról. Kiselô-
adást tart az irodalmi mûfa-
jokról, például hogy regényt
nem szívesen olvas, ahogyan
nem is ír. Hosszasan és részle-
tesen beszámol az argentin
irodalomról, irodalmi elôké-
pekrôl és barátokról, Lugo-
nesrôl, Banchsról, Grous-
sacról, vagy a gaucsó költé-
szetrôl. A magyar olvasó szá-
mára érdekfeszítôbb talán a
világirodalom alakjairól mon-
dott véleménye: a fantáziairo-
dalom megalkotóinak tartott
Wells, Verne és Poe iránti
nagyrabecsülése, az orosz iro-
dalomhoz, különösen Dosz-
tojevszkijhez fûzôdô viszo-
nya, Dantéról, és az ô Isteni
színjátékáról, vagy Goethérôl
és a német irodalomról és ze-
nérôl vallott felfogása, Henry
James és Franz Kafka összeha-
sonlítása. Természetesen szó
esik a politikáról: a peronista
idôkrôl, Kennedyrôl, Viet-
namról, a kommunizmusról.
Sorrentino jegyzetekkel látta
el az interjúkat, ahol megkísér-
li megtalálni Borges helyét a
nemzeti irodalomban. A má-
sodik kiadásban – ennek alap-
ján készült a magyar fordítás –
a jegyzeteket pontosította, a
beszélgetéseken azonban nem
javított: „Huszonöt éve tet-
tem fel neki a kérdéseimet,
amelyek, mint minden földi
halandónál, nálam is a vélet-
lenbôl és a kíváncsiságból szü-
lettek. Évek múltán átnézve a
könyvet, azt hiszem, nagyjá-

ból most is ezeknél a kérdé-
seknél maradnék”– írta a beve-
zetôben. Borges számára pe-
dig a beszélgetések izgalmat és
varázst jelentettek, eddig felfe-
dezetlen témák átgondolására
késztették. 

(szénási)

Tsepon W. D. Shakabpa:
Tibet története
Osiris – Bódhiszattva, 350 oldal

A tibetiek valószínûleg soha-
sem voltak többen 2–3 milli-
ónál. A legmerészebb túlzá-
sok is csak ennek a számnak
a kétszeresét állítják. Ha he-
lyes lenne a becslésük (mert-
hogy megbízható népszám-
lálási adatok senkinek nem
állnak rendelkezésére), akkor
is meglepôen alacsony ez a
szám. Ahhoz képest is, hogy
a történeti Tibet területe kö-
zel akkora, mint Nyugat- és
Közép-Európáé együtt, és
ahhoz képest is, hogy a tibe-
ti nyelvû írott kultúra (tudo-
mányos és szépirodalom)
épp olyan terjedelmes, mint
az európai latin nyelvû. A
nyugati világ máig alig érti,
miként lehetséges ez.

Hogy a mérhetetlen nagysá-
gú területet hogyan lakhatta
egészen a 20. század közepé-
ig csupán néhány millió em-
ber, arra az a magyarázat,
hogy a Világ Teteje elég ba-
rátságtalan klímájú vidék,
nem nagyon vágyott ide ko-
rábban a tibetieken kívül sen-
ki. A mongolok és a kínaiak
fel-feltûntek olykor a termé-
kenyebb völgyek városaiban,
de ôket sem a hódítás vágya
hajtotta (megtartani úgysem
tudták volna az elfoglalt terü-
leteket és nem is lett volna
érdemes), éppen csak ládái-

kat akarták egy kicsit megrak-
ni az errefelé, fôleg kolosto-
rokban fellelhetô kincsekkel.
Ahogy ez megtörtént, már
fordultak is vissza. Eszük
ágában sem volt letelepedni.
Maradtak tehát hatalmas or-
szágukban egyedül a tibetiek.

De jól elvoltak. Ezt abból
tudhatjuk, hogy városaikban
virágzott a kultúra, kolosto-
raikban szerzetesek tízezrei
írták tudós mûveiket, gyara-
pítgatták a tibeti mûveltsé-
get. A néhány milliós lakos-
ságnak ötszáz éven át egé-
szen a múlt század (vagyis a
20.) közepéig legalább egy-
harmada élt kolostorokban, s
ott nem is nagyon volt más
dolga. Így történt meg az a
csoda, hogy ez a kis nép
ilyen sokat és nagyot alko-
tott. Mert valóban nemcsak
mennyiséget termeltek a ti-
beti írástudók, de értéket is.
(Ha nem így volna, valószí-
nûleg nem lenne ma a világ
nyugati felén a legnépsze-
rûbb keleti vallás a tibeti
buddhizmus.)

Annak pedig, hogy ilyen so-
kat és értékeset alkottak az itt
élôk, különös módon
megintcsak a barátságtalan
természeti környezet és klí-
ma az oka. Ezen a tájon min-
dig is nagyon kevés volt a
megmûvelhetô földterület, a
köves, fagyos talajon nem
alakulhatott ki gazdag föld-
mûvelô kultúra, s a növény-
zetben szegény vidéken fejlô-
dô állattenyésztés sem. Így
aztán nem sok munkáskéz
kellett a földekre és az álla-
tokhoz, a falvakban jelentôs
munkaerô-felesleg keletke-
zett. Ennek a sok felesleges
munkáskéznek a lekötését ol-
dotta meg a tibeti buddhiz-
mus oly módon, hogy kolos-
toraiba hívta a családok fiú-
gyermekeit és szigorú iskolá-
ikban szerzetessé képezte
ôket. Mûveltek lettek, tenni,
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munkálkodni vágytak, s más,
jobb dolguk nem lévén, felvi-
rágoztatták a tibeti kultúrát.

Amikor Tibet történetérôl
olvasgat valahol az ember,
különös, egymással semmifé-
le kapcsolatot nem mutató
dolgok között is összefüggé-
seket fedezhet fel. Elgondol-
kodtató, a világ mai állapotá-
ra is vonatkoztatható össze-
függéseket. Hogy ne növel-
jük tovább a használható föl-
dek, vizek, a levegô terheit,
csendes otthonunkban íro-
gathatnánk ma is inkább –
akár balgaságokat – mond-
juk, az üdvözülés kérdései-
rôl. Abból kevesebb baj len-
ne, mint a sok „hasznos”
iparkodásból, ami fôleg itt a
nyugati féltekén lelkesít ben-
nünket.

Sári László

Norman Lebrecht:
Maestro
A karmestermítosz
Európa Könyvkiadó, 576 l.,
2800 Ft

A járatos tévéproducerként
sem ismeretlen Norman
Lebrecht káprázatos tájéko-
zottságról tanúskodó mûve a
huszadik század jelenség-
számba menô nagy dirigen-
seirôl szól. Az igen élénk –
néha önmagával vitatkozó –
stílusú zenei szakembert a
karmesterek hihetetlen tér-
nyerésének, gazdagságának s
olykor rettegettségének szo-
ciológiai-gazdasági jellegze-
tességei izgatják elsôsorban.
Ezenfelül nyomába ered an-
nak az összetett emberi-mû-
vészi problémának is, hogy a
hatalomvágy, illetve az enge-
delmesség kötelmének válla-
lása (általában a zenekar ré-

szérôl) mennyiben járult
hozzá a kiemelkedô interpre-
tációk etalonná válásához.

A karmester fô próbatételé-
nek az operai vezénylést te-
kinti. A századvég minôségi
hanyatlásáról írt eszmefutta-
tásában rámutat arra, hogy
akinek ez a gyakorlata hiány-
zik, az a szimfonikus zeneka-
ri megszólaltatásban sem oly
magabiztos, mint megfele-
lôbb indíttatású elôdei. A
nemegyszer provokatív feje-
zetcímek (például: Egy pojáca
könnyei, A vezérlô zeneszerzô
összeomlik) kissé komolytala-
nabbnak tüntethetik föl a
szerzôt a valóságosnál. Ami-
kor ugyanis rászánja magát, s
belemélyed a döntô részle-
tekbe, bizonyságot tesz meg-
alapozott véleményrendsze-
rérôl, lényeglátó kritikusi ál-
láspontjáról és impozáns íté-
lôképességérôl.

Biztos ízlése legjobban a
Karajan portrévázlatban lesz
nyilvánvalóvá. Noha megve-
ti Goebbels-támogatottsága és
Hitler típusú diktátori hajla-
mai miatt, a (mellesleg mozi-
bolond) maestro csodás le-
mezfelvételeit úttörô jelen-
tôségûeknek, maradandók-
nak tartja. Fenntartásoktól
sem csorbuló elismerését
azok vívják ki, akik, mint
Bruno Walter és Klemperer, il-
letve a tökélymániás Toscani-
ni istenadta tehetségükön
felül a nehéz helyzetekben is
tôlük telhetôen helytálltak a
politikai kihívásokkal szem-
ben, vagy legalább a mûvészi
igényesség elsôrendû képvi-
seletében.

Az adatgazdag könyvnek
természetesen a magyar vo-
natkozásai sem elhanyagol-
hatóak. A zeneszerzô Mahler
Opera-felvirágoztató szerep-
lése Budapesten, vagy a „fen-
ségesen önzô” egyszersmind
bôkezûen áldozatkész Sir
Georg Solti („a fantasztikus

zeneigazgató”) egyaránt ér-
dekes és érvényes epizódok-
ban elevenedik meg Norman
Lebrecht méltatásában.

–szlai

Julia Segal – John Simkins:
Anyunak szüksége van rám
(Sérült felnôttek, egészséges gyere-
kek)
Pont Kiadó 1540 Ft

Az emberek többségében
erôs hiedelmek élnek azzal
kapcsolatban, hogyan kellene
viselkedniük és érezniük be-
tegségük alatt, és hogyan kel-
lene környezetüknek reagálni
erre. A valóság azonban nem
mindig felel meg az elvárá-
soknak. Bármilyen betegség
fordul elô a családban, a csa-
ládtagoknak meg tanulniuk
együtt élni vele. Jelen könyv
két szerzôje, a két orvosnô,
eredetileg tartós betegségben
szenvedô – elsôsorban
Sclerosis Multiplexszel küsz-
ködô – szülôk figyelmébe
ajánlották mûvüket, melyben
hosszú évek kutatási eredmé-
nyeit elemzik és dolgozzák
fel. Éveken keresztül vizsgál-
ták, hogyan kezeli betegségét,
esetleg fogyatékosságát maga
a szülô, a társ, a kisebb-na-
gyobb gyerek. Arra töreked-
tek, hogy a tapasztaltakat
összegezve a bajba jutott csa-
ládokon minél hamarabb és
minél hatékonyabban segítse-
nek: „A csorbult egészség és
valamely fogyatékosság szám-
talan módon léphet fel zava-
ró tényezôként. Zavarja az
emberek egymáshoz való vi-
szonyát és önmagukkal kap-
csolatos érzéseiket, akár saját
betegségünkrôl vagy rokkant-
ságunkról van szó, akár egy
beteg vagy fogyatékos szülô-
vel vagy társsal élünk. A zavar

egy része abból fakad, hogy
nem szívesen beszélünk
olyan lesújtó dolgokról, me-
lyek lehetetlenné teszik a to-
vábbi beszélgetést. Tapaszta-
lataink szerint számos, beteg-
ségbôl és fogyatékosságból
eredô nehézség szülô és gyer-
mek között, arra a törekvésre
vezethetô vissza, hogy meg-
óvják egymást, ami azonban
valójában eltávolítja és elszi-
geteli a család tagjait” –
összegzik sokévi kutatásuk
eredményeit. Írásuk nagyon
is gyakorlati: példák hosszas
során át próbálják olvasóikat
rávezetni arra, hogyan tanul-
ják meg egyrészt elviselni a
betegséget, másrészt felül-
emelkedni rajta, hogy saját
környezetükben, családapa-
ként vagy -anyaként, ember-
hez méltóbb életet élhesse-
nek. A kényes kérdéskört
megvitatják a szülôk nézô-
pontjából, az érintett gyere-
kek szemszögébôl, és olyan
mindennapi problémákkal is
foglalkoznak, mint a házi-
munka felosztása, az erôszak
és az önkontroll kérdése a sú-
lyos beteggel élô családok-
ban. Tárgyalják a konkrét  se-
gítségnyújtás lehetôségeit, kü-
lön fejezetben beszélnek a
szülô elhalálozásával kapcso-
latos témakörökrôl. A könyv
végén a szakirodalmon túl,
megadják azon magyarorszá-
gi klubok címét, ahol SM-be-
tegséggel foglalkoznak.

Talán keveseket érint majd
közvetlenül a tanulmány gya-
korlati része, de számukra vi-
szont létfontosságú tanulsá-
gokkal szolgál. A Pont Kiadó
a családdal, a szülô-gyermek
viszonyával és a neveléssel
foglalkozó sorozatának leg-
újabb darabja ugyanakkor az
egészségeseknek is útmutatót
ad, hogyan viselkedjenek a
nem egészségesekkel szem-
ben.

Sz.Zs.
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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
e-mail: info@fokuszonline.hu
kék szám: 06-40-FOKUSZ (365879)

wwwwww..ffookkuusszzoonnlliinnee..hhuu

Kunczly Judit:

Junior Feng shui 
I. alapfok korhatár nélkül
Hányszor sóhajt fel egy szülô: mit tegyek, hogy a gyermek
rendet tartson a szobájában? Mit tegyek, hogy a tanulásra
koncentráljon? Ilyen és hasonló kérdésekben szeretnék
segítségére lenni a szülôknek és gyermekeknek. Ehhez a Feng shui alkalmas
módszer, ezért dolgoztam ki – a világon egyedülálló módon – ennek játékos al-
kalmazását.

1460 Ft

Forgalmazza a Saxum Kft.
További információért keresse: Kunczly Judit Feng shui Stúdió
Telefon: 279-0384, e-mail: junior@fengshuistudio.hu
http://www.fengshuistudio.hu

A               köszönti olvasóit
Róbert Péter: 
Társadalmi mobilitás
a tények és vélemények tükrében
344 oldal, 2240 Ft

Fricz Tamás:
Pártrendszerek,
Nyugat-Európa, Közép-Európa,
Magyarország
380 oldal, 1680 Ft

Esterházy-Malfatti Alice,
Török Bálint (szerk):
Esterházy János Emlékkönyv
236 oldal, 1680 Ft

M e g j e l e n t
Kárpáti Tamásné – Tasnádyné Pap Zsuzsanna

– Vajda Sándorné

B e t û r ô l  b e t û r e
Olvasásfejlesztô füzetek 1–6.

Bár az olvasás- és írászavar kialakulásának veszélye korán felis-
merhetô, mégis sok kisgyermeknél csak az elsô iskolai év után
derül ki, hogy hiányosak az olvasás-írás elsajátításához szükséges
alapkészségeik. Ebben a szakaszban segít a speciális terápia: a
részképességek fejlesztése.
A sorozat köteteit a magyar nyelv betûkészletének megfelelôen, az elôforduló betûcserék szerint
állítottuk össze. Így a gyermek egyéni tévesztéseinek megfelelôen az a betû, hangcsoport emel-
hetô ki, amely nehézséget okoz számára. Ezzel az új szempontú ismétléssel újratanulhatja, be-
vésheti a kisgyermek a hiányosan elsajátított betût, betûcsoportot. A feladatgyûjtemények a fej-
lesztésen túl sikerélményhez, a munkavégzés öröméhez juttatják a gyerekeket.

Megrendelhetô a kiadónál
Ára: 750 Ft/kötet
10 példány fölötti rendelés esetén 12% kedvezményt adunk!

A KISS JÓZSEF
KÖNYVKIADÓ AJÁNLATA

Kôszeghy Elemér
Magyarországi

ötvösjegyek
a középkortól 1867-ig

Reprint kiadás
ISBN 963 85500 1 5

Ára 5800 Ft
5 példánytól 4930 Ft/példány

Megrendelhetô, megvásárolható:
Kiss József Könyvkiadó

1114 Budapest, Kanizsai utca 41.
Telefon/fax: 466-0703 

A megrendeléseket postán, után-

véttel teljesítjük,

a postaköltséget felszámítjuk.Századvég Kiadó, H–1068 Budapest, Benczúr u. 33. Telefon: 479-5280, fax: 479-5290
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AA

ÁÁccss  LLáásszzllóó:: Indonézia. Alexandra 
ISBN: 963-367-902-8 kötött: 5990 Ft 

AA  ffaammûûvveess  BBaabbóó  AAnnttaall.. B.K.L. K. 
ISBN: 963-86067-5-4 fûzött: 1500 Ft 

AA  FFöölldd  ééllôôvviilláággaa.. Tájak és életközössé-
gek, az élôlények rendszerezése: multi-
médiás CD-ROM:10–14 éveseknek.
Panem Multimédia – Mûszaki Kvk.
ISBN: 963-16-2716-0 2290 Ft 

AAggrráárrggaazzddaassáággttaann.. Mezôgazd. Szaktu-
dás K.
ISBN: 963-356-319-4 kötött: 2490 Ft 

AAiissooppooss:: Állatmesék. Szukits
ISBN: 963-9278-58-0 kötött: 1190 Ft 

AAlleexxaayy  ZZoollttáánn  ––  BBeeddééccss  GGyyuullaa  ––  LLáánngg  IIsstt--
vváánn:: A Szigetköz és a Mosoni-síkság.
B.K.L. K.
ISBN: 963-86067-6-2 fûzött: 980 Ft 

AA  mmaaggyyaarr  ggaazzddaassáágg  aa  vváállttoozzóó  vviilláággbbaann.. A
Széchenyi István Fôiskola Közgazdasá-
gi Fakultásán oktatók tanulmánykötete.
Aula
ISBN: 963-9215-03-1 fûzött: 1233 Ft 

AA  mmaaggyyaarr  nneemmzzeett  hhaaddttöörrttéénneellmmee  CCDD--
RROOMM.. Arcanum – HÉJ Alapítvány 
ISBN: 963-86118-7-1 11200 Ft 

AA  mmûûvvéésszzeett  ttöörrttéénneettee.. [13.] Ázsia. M.
Kvklub
ISBN: 963-547-315-X kötött: 3590 Ft 

AA  mmûûvvéésszzeett  ttöörrttéénneettee.. [14.] Amerika, Afri-
ka, Óceánia. M. Kvklub
ISBN: 963-547-313-3 kötött: 3590 Ft 

AAnnddoorr  LLáásszzllóó:: Pénz beszél. A nemzetközi
monetáris és finanszírozási rendszer
politikai alapjai. Aula
ISBN: 963-9078-67-0 fûzött: 1600 Ft 

AAnnggyyaall  ÁÁddáámm::  A nagy kaszálás. Aula
ISBN: 963-9215-49-X fûzött: 990 Ft 

AA  ppéénnzz  ffiilloozzóóffiiáájjaa.. Válogatás (2. köt.) Aula 
ISBN: 963-9215-20-1 fûzött: 1990 Ft 

AA  RRáábbaa  ééss  aa  RRáábbaa  mmeennttee.. B.K.L. K.,
ISBN: 963-86067-7-0 fûzött: 980 Ft 

AA  rreekklláámmrróóll  ––  mmaa  ––  MMaaggyyaarroorrsszzáággoonn.. Szö-
veggyûjtemény. Eötvös J. Kvk.
ISBN: 963-9024-98-8 fûzött: 1810 Ft 

AA  VVaassii--hheeggyyhháátt.. Szombathely, B.K.L. K 
ISBN: 963-86067-0-3 fûzött: 790 Ft 

AAzz  oorroosszz  iirrooddaalloomm  aannttoollóóggiiáájjaa  aa  kkeezzddeetteekk--
ttôôll  11994400--iigg..  Nemz. Tankvk., 
ISBN: 963-19-1221-3 kötött: 3827 Ft 

BB

BBaaggoossssii  EEddiitt  ––  PPuusszzttaaii  GGyyuullaa:: Olasz tár-

salgási kézikönyv. Puedlo K.
ISBN: 963-9320-42-0 fûzött: 425 Ft 

BBaakkeerr,,  AAllaann:: A gladiátor. Róma harcra ítélt
rabszolgáinak titokzatos története. JLX
K.
ISBN: 963-305-152-5 kötött: 1700 Ft 

BBaalláázzss  GGéézzaa:: A magyar pálinka. Aula
ISBN: 963-9078-83-2 kötött: 3495 Ft 

BBaalláázzss  PPéétteerr:: Európai egyesülés és mo-
dernizáció. Osiris 
ISBN: 963-389-045-4 fûzött: 1680 Ft 

BBaallllaa  DD..  KKáárroollyy:: Kisebbségi áramszünet a
schengeni fal tövében. M. Napló,
ISBN: 963-00-4871-X fûzött: 784 Ft 

BBaarrbboo,,  MMaarriiaa  SS..:: Hivatalos Pokémon kézi-
könyv. Egmont Hungary 
ISBN: 963-627-553-X kötött: 1299 Ft 

BBaarrttuuss  LLáásszzllóó:: Jobb magyarok. A szélsô-
jobb útja a hatalomhoz, 1990–2000.
Szerzô
ISBN: 963-440-224-0 fûzött: 2000 Ft 

BBaauueerr  AAnnddrrááss  ––  BBeerrááccss  JJóózzsseeff:: Marke-
ting. Aula
ISBN: 963-9345-03-2 kötött: 4700 Ft 

BBeecckk,,  AAaarroonn  TT..:: A gyûlölet fogságában. A
harag, az ellenségesség és az erôszak
alapjai gondolkodásunkban. Háttér 
ISBN: 963-8128-77-1 fûzött: 1600 Ft 

BBeecczz  MMiikkllóóss::  Hogyan alapítsunk szövet-
kezetet?. Száz Magyar Falu Könyves-
háza Kht.
ISBN: 963-928-711-3 kötött: 960 Ft 

BBeenneeddeekk  EElleekk:: Hazánk története [1.] A
honfoglalás kora. Szalay 
ISBN: 963-9355-16-X kötött: 1500 Ft 

BBeennkkôô  JJáánnooss:: Logisztikai tervezés mezô-
gazdasági alkalmazásokkal. Dinasztia
ISBN: 963-657-271-2 fûzött: 1150 Ft 

BBeennzzoonnii,,  JJuulliieettttee:: Államtitkok. 4. Az álar-
cos. Geopen.
ISBN: 963-9093-31-9 fûzött: 1190 Ft 

BBeetthhlleennffaallvvyy  GGáábboorr:: Értékelvû újságírás.
IGEN Katolikus Kult. Egyes. 
ISBN: 963-00-6087-6 fûzött: 780 Ft 

BBeevveezzeettééss  aa  kköönnyyvvttáárrhhaasszznnáállaatt  ttaannííttáássáá--
bbaa..  módszertani segédanyag óraleírá-
sokkal. FPI.
ISBN: 963-501-181-4 fûzött: 2400 Ft 

BBiinnddiiccss  KKrriisszzttiinnaa::  Geschichten mit Humor.
Lustige Geschichten und Anekdoten in
Grundstufe. Librotrade.
ISBN: 963-9328-16-2 fûzött: 1500 Ft 

BBíírróó  YYvveettttee:: A hetedik mûvészet. A film
formanyelve, a film drámaisága. Osiris

ISBN: 963-379-383-1 fûzött: 1880 Ft 
BBllaahhóó  AAnnddrrááss::  Térjünk a tárgyra!. Tárgya-

lástan. Aula
ISBN: 963-9215-16-3 fûzött: 1950 Ft 

BBooddaaii  ZZssuuzzssaa:: A pénz filozófiája. Az ókori,
a középkori és a kora újkori pénzelmé-
letek. (1. köt.) Aula
ISBN: 963-9078-78-6 fûzött: 1200 Ft 

BBooddnnáárr  GGyyöörrggyynnéé:: Szil, szál, szalmaszál.
Tóth 
ISBN: 963-9371-03-3 fûzött: 750 Ft 

BBööllccsseessssééggeekk  aa  sszzeerreelleemmrrôôll.. Aforizmák a
legmélyebb érzelem titkairól. Palatinus 
ISBN: 963-9259-22-5 kötött: 796 Ft 

BBrraaddsshhaaww,,  JJoohhnn::  Vissza önmagunkhoz. A
bennünk élô gyermek felfedezése. Hun-
gaLibri 
ISBN: 963-9021-21-0 fûzött: 1398 Ft 

BBrroowwnn,,  DDaallee::  Harcra született. (2.) Szukits
ISBN: 963-9344-44-3 kötött: 2090 Ft 

BBüükk,,  CCsseepprreegg,,  SSáárrvváárr  ééss  kköörrnnyyéékküükk
B.K.L. K.
ISBN: 963-86067-2-X fûzött: 940 Ft 

BBüünntteettôô  ttöörrvvéénnyykköönnyyvv.. Menta Kvk. 
ISBN: 963-86154-2-7 fûzött: 980 Ft 

CC

CCaappddeevviieellllee,,  VVaalléérriiee  ––  DDoouucceett,,  CCaarroolliinnee::
Klinikai pszichológia és pszichopatoló-
gia. Osiris
ISBN: 963-379-924-4 fûzött: 1500 Ft 

CChhaalllloonneerr,,  JJaacckk:: Hurrikánok és tornádó.
Park
ISBN: 963-530-558-3 kötött: 2200 Ft 

CCoommttee--SSppoonnvviillllee,,  AAnnddrréé:: Kis könyv a nagy
erényekrôl. Osiris, 2001. 
ISBN: 963-379-331-9 fûzött: 1780 Ft 

CCoonnrrooyy,,  PPaatt:: A Nagy Santini. JLX K.. 
ISBN: 963-305-149-5 fûzött: 1390 Ft 

CCoonnssttaannttiinnoovviittss  MMiilláánn  ––  SSiippooss  ZZoollttáánn:: Kül-
kereskedelmi technika – külpiaci kocká-
zat. Felsôfokú kül kereskedelmi ismere-
tek a korszerû piacgazdaság számára.
Aula
ISBN: 963-9215-52-X kötött: 2800 Ft 

CCss

CCssiizzmmaaddiiaa  SSáánnddoorr:: Mondializáció és glo-
balizáció. Fôiskolai jegyzet. SZÁMALK
K.,
fûzött: 1500 Ft 

CCssuukkááss  IIssttvváánn  ––  BBeerrggeennddyy  IIssttvváánn  ––  FFookkyy
OOttttóó:: Süsüke, a sárkánygyerek [videó-
kazetta]. Totem 

ISBN: 963-590-151-7 2998 Ft 
CCssuukkááss  IIssttvváánn::  Süsü, a sárkány. Gesta 

ISBN: 963-8229-58-6 kötött: 1960 Ft 

DD

DDäänniikkeenn,,  EErriicchh  vvoonn:: Kukulkan öröksége.
Merényi – Könyvmíves Kvk.,
ISBN: 963-698-136-1 kötött: 1450 Ft 

DDaavvaaaaddoorrzzssíínn,,  MMoonnhhoorr::  Valós lineáris al-
gebra és lineáris programozás. Mûszaki
Kvk.
ISBN: 963-16-3079-X fûzött: 1890 Ft 

DDaavviieess,,  HHeelleenn  ––  FFeehhéérr  BBeennccee:: Kezdôk la-
tin nyelvkönyve. Holnap 
ISBN: 963-346-167-7 kötött: 1500 Ft 

DDaavviieess,,  HHeelleenn  ––  HHoollmmeess,,  FFrraannccooiissee:: Kez-
dôk angol nyelvkönyve. Holnap, cop.
ISBN: 963-346-211-8 kötött: 1500 Ft 

DDaavviieess,,  HHeelleenn  ––  HHoollmmeess,,  FFrraannccooiissee:: Kez-
dôk francia nyelvkönyve. Holnap 
ISBN: 963-346-213-4 kötött: 1500 Ft 

DDaavviieess,,  HHeelleenn  ––  IIaannnnaaccoo,,  GGiioovvaannnnaa  ––
KKiissssnnéé  LLéénnáárrdd  CCssiillllaa:: Kezdôk olasz
nyelvkönyve. Holnap
ISBN: 963-346-214-2 kötött: 1500 Ft 

DDaavviieess,,  HHeelleenn:: Kezdôk német nyelvköny-
ve. Holnap. 
ISBN: 963-346-212-6 kötött: 1500 Ft 

DDaavviieess,,  HHeelleenn::  Kezdôk román nyelvköny-
ve. Holnap.
ISBN: 963-346-280-0 kötött: 1500 Ft 

DDaavviieess,,  HHeelleenn:: Kezdôk svéd nyelvkönyve.
Holnap
ISBN: 963-346-365-3 kötött: 1500 Ft 

DDaavviieess,,  HHeelleenn  ––  KKoovvááccss  OOttttíílliiaa:: Kezdôk
finn nyelvkönyve. Holnap.
ISBN: 963-346-282-7 kötött: 1500 Ft 

DDaavviieess,,  HHeelleenn  ––  SSzzaabbóó  HHeellggaa:: Beginner's
Hungarian dictionary. Holnap 
ISBN: 963-346-220-7 kötött: 1500 Ft 

DDaavviieess,,  HHeelleenn  ––  SSzziilláággyyii  EEsszztteerr::  Kezdôk
horvát nyelvkönyve. Holnap 
ISBN: 963-346-217-7 kötött: 1500 Ft 

DDeeMMiillllee,,  NNeellssoonn:: Az oroszlán játszmája.
Alexandra
ISBN: 963-367-783-1 fûzött: 1690 Ft 

DDee  QQuuiinncceeyy,,  TThhoommaass::  Egy angol ópium-
evô vallomásai. Cartafilus 
ISBN: 963-9303-21-6 kötött: 1700 Ft 

DDeessppeenntteess,,  VViirrggiinniiee::  Dugj meg!. Ulpius-
ház, 
ISBN: 963-9348-21-X fûzött: 1980 Ft 

DDéévvéénnyyii  ÁÁddáámm:: Átmeneti kabát. Dalszö-
vegek idôrendben. Alexandra 

Meg jelent könyvek
2001. április 6–19.

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.

Magyar Könyvgyûjtô
A régi könyvek és az antikvitások kedvelôinek.
Megjelent a 3. szám

Kizárólag elôfizetôknek!

Elôfizetési díj 2001. évre (10. szám) 4400 Ft.
Új elôfizetôink is az 1. számtól kapják a lapot.

Megrendelhetô a szerkesztôségben: 
1114 Budapest, Kanizsai utca 41.
Telefon/fax: 466-0703

MEGRENDELÉS
Igen, szeretnék tájékozott lenni a régiségek világában, emiatt megrendelem
a Magyar Könyvgyûjtô 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.

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

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



24

ISBN: 963-367-954-0 fûzött: 1200 Ft 
DDeevveerraauuxx,,  JJuuddee::  Bársonyos ígéret. M.

Kvklub
ISBN: 963-547-330-3 kötött: 1750 Ft 

DDiinnyyaa  LLáásszzllóó::  Sikeres vállalkozások. Száz
Magyar Falu Könyvesháza Kht.,
ISBN: 963-928-705-9 kötött: 1280 Ft 

DDoobbbbss,,  LLiizz  ––  WWoooodd,,  SSaarraahh:: A mi kertünk.
Tervezzük, építsük, gondozzuk, élvez-
zük. Cser K.
ISBN: 963-9327-23-9 kötött: 3998 Ft 

DDoobbii  IIllddiikkóó:: Krumplis finomságok. Arany-
hal 
ISBN: 963-9268-05-4 fûzött: 199 Ft 

DDoobbii  IIllddiikkóó:: Krumplis finomságok. Arany-
hal 
ISBN: 963-9268-06-2 fûzött: 199 Ft 

DDoobbooss  KKáárroollyy:: Családi gazdaságok. Mezô-
gazd. Szaktudás K.
ISBN: 963-356-292-9 kötött: 980 Ft 

DDöömmööttöörr  TTeekkllaa:: Germán, kelta regék és
mondák. Móra
ISBN: 963-11-7603-7 kötött: 1180 Ft 

DDrraaggoonnllaanneeee  ttaalláállkkoozzáássookk  [1.] Anthony,
Mark – Porath, Ellen: Rokon lelkek. Szu-
kits 
ISBN: 963-9278-32-7 fûzött: 1190 Ft 

DDrrééggeellyy  IIssttvváánn:: Hétszerelmes tenger. Urá-
nusz
ISBN: 963-9304-09-3 fûzött: 1027 Ft 

EE

EEggéésszzssééggüüggyy  MMaaggyyaarroorrsszzáággoonn..  MTA
ISBN: 963-508-272-X fûzött: 920 Ft 

EEiicchhmmaannnn,,  AAddoollff::  TTáárrggyyaalláássttóóll  ííttéélleettiigg.. Fel-
jegyzések a börtönbôl. Trifer
ISBN: 963-8200-01-4 fûzött: 1990 Ft 

EErrddôôsszzeeggééllyyeekk  lléétteessííttééssee  ééss  ááppoolláássaa.. Me-
zôgazd. Szaktudás K. 
ISBN: 963-356-298-8 fûzött: 720 Ft 

ÉÉrreettttssééggii  ttéétteelleekk:: irodalom. 11. kiad. Corvi-
na
ISBN: 963-13-5107-6 fûzött: 1350 Ft 

EErrôôss  FFeerreenncc:: Analitikus szociálpszicholó-
gia. Új Mandátum 
ISBN: 963-9336-20-3 fûzött: 2680 Ft 

EEssttóókk  JJáánnooss:: Királynék könyve. Magyaror-
szág királynôi, királynéi, kormányzónéi
és fejedelemasszonyai. Helikon
ISBN: 963-208-693-7 kötött: 4880 Ft 

EEsszzkköözzüünnkk  aa  sszzóó.. Pro Cibus Press. 
ISBN: 963-86110-0-6 fûzött: 999 Ft 

EEzzrreeddffoorrdduullóó,,  mmûûvveellttssééggkkéépp,,  kkiissggyyeerrmmeekk--
kkoorrii  nneevveellééss..  Trezor
ISBN: 963-9088-48-X fûzött: 1900 Ft 

FF

FFaakkáásszz  TTiibboorr:: Esztergom 1956-os históriá-
ja. Komárom-Esztergom M. Önkormány-
zat Levéltára
ISBN: 963-7234-03-9 fûzött: 910 Ft 

FFeeiisstt,,  RRaayymmoonndd  EElliiaass:: Mágus. (1. köt.) A
tanítvány. Beholder
ISBN: 963-9047-78-3 fûzött: 1298 Ft 

FFeekkeettee  IIssttvváánn:: Kele. Móra 
ISBN: 963-11-7600-2 kötött: 1150 Ft 

FFeekkeettee  KKáállmmáánn  ––  RRaannggaa  LLáásszzllóó:: Ranga
László. Riportkönyv. Alexandra
ISBN: 963-367-907-9 fûzött: 1490 Ft 

FFeekkeettee  ZZssoolltt  ––  KKööbbööll  ÁÁkkooss::  Amit a portfo-
lió építésérôl tudni kell.... ETK 
fûzött: 790 Ft 

FFeelllleeggii  TTaammááss::  Amit a BUX-üzletekrôl tud-
ni kell. ETK
fûzött: 790 Ft 

FFéénnyyeess  LLaajjooss:: Kovácsvágási cigány me-
sék. OEF Alapítvány 
ISBN: 963-00-5548-1 fûzött: 950 Ft 

FFiillóó  JJáánnooss::  Árvay János (1924–1996) mû-
veinek válogatott bibliográfiája. KSH Kvt.
és Dok. Szolg., 
ISBN: 963-215-159-3 fûzött: 500 Ft 

FFiillóó  JJáánnooss:: Fazekas Béla (1922–1994)
mûveinek válogatott bibliográfiája. KSH
Kvt. és Dok. Szolg. 
ISBN: 963-215-185-2 fûzött: 500 Ft 

FFiillóó  JJáánnooss:: Párniczky Gábor (1925–1992)

mûveinek válogatott bibliográfiája. KSH
Kvt. és Dok. Szolg.
ISBN: 963-215-226-3 fûzött: 500 Ft 

FFiillóó  JJáánnooss:: Theiss Ede (1899–1979) mû-
veinek válogatott bibliográfiája. KSH Kvt.
és Dok. Szolg.
ISBN: 963-215-258-1 fûzött: 500 Ft 

FFiirroonn  AAnnddrrááss::  Csehországi utazások. Pa-
noráma 
ISBN: 963-243-855-8 kötött: 1670 Ft 

FFllaauubbeerrtt,,  GGuussttaavvee::  Trois contes. Noran 
ISBN: 963-9048-89-5 fûzött: 1500 Ft 

FFööllddeeáákkii--HHoorrvváátthh  AAnnnnaa:: Sérelmek és meg-
bocsájtások. Uránusz
ISBN: 963-9304-16-6 fûzött: 1120 Ft 

FFoorrrraayy  RR..  KKaattaalliinn  ––  HHeeggeeddûûss  TT..  AAnnddrrááss:: Ci-
gány gyermekek szocializációja. Aula
ISBN: 963-9078-70-0 fûzött: 2980 Ft 

FFrraanncczz  MMaaggddoollnnaa::  Tudod-e a választ?:
Magyarország. Tessloff és Babilon 
ISBN: 963-9182-51-6 fûzött: 690 Ft 

FFrriicczz  TTaammááss:: Pártrendszerek. Nyugat-Eu-
rópa, Közép-Európa, Magyarország.
Századvég
ISBN: 963-9211-18-4 kötött: 1960 Ft 

FFüüzzeessii  ZZssuuzzssaa::  Mondókáskönyv. 2. Mon-
dogatók, kiszámolók, játékok. Urbis K.
ISBN: 963-9291-09-9 kötött: 1980 Ft 

GG

GGaallllaaii  SSáánnddoorr:: A skandináv modell történe-
te. Nemzeti utak és az európai integrá-
ció. Aula
ISBN: 963-9078-71-9 fûzött: 1500 Ft 

GGaarraass  KKáállmmáánn:: Arcterek. Tudós- és mû-
vészportrék B.K.L. K.
ISBN: 963-86067-1-1 kötött: 1860 Ft 

GGáárrddoonnyyii  GGéézzaa::  Egri csillagok. Holnap
ISBN: 963-346-430-7 kötött: 1500 Ft 

GGéécczzii  LLáásszzllóó:: A köszméte, a ribiszke és a
josta termesztése. Mezôgazd. Szaktu-
dás K. 
ISBN: 963-356-297-X fûzött: 1420 Ft 

GGeerrvvaaii  PPááll  ––  TTrraauuttmmaannnn  LLáásszzllóó:: Sztálin el-
méleti rendszerérôl. Aula
ISBN: 963-9078-88-3 fûzött: 575 Ft 

GGiiddrróó  GGaabbrriieellllaa  ––  MMaarrttíínneezz  DDoommiinngguueezz,,
MMaarrííaa  JJeessúúss:: Paso doble [hangkazetta].
Aula 
1080 Ft 

GGiiddrróó  GGaabbrriieellllaa  ––  MMaarrttíínneezz  DDoommiinngguueezz,,
MMaarrííaa  JJeessúúss:: Paso doble. método de es-
pañol para principiantes: spanyol nyelv-
könyv kezdôknek. Aula 
ISBN: 963-9078-09-3 fûzött: 1680 Ft 

GGoommbbooss  JJóózzsseeff::  A finn „második köztársa-
ság” politikatörténete, 1944–2000. JGYF
K.
ISBN: 963-9167-43-6 fûzött: 1753 Ft 

GGoonnddoollaattookk  aa  lloovvaagglláássrróóll..  Mezôgazd.
Szaktudás K.
ISBN: 963-356-323-2 kötött: 2800 Ft 

GGooooddiinngg,,  DDaavviidd  ––  LLeennnnooxx,,  JJoohhnn:: Küzde-
lem az élet értelméért. Világnézetünk ki-
alakítása. Evangéliumi K.
ISBN: 963-9209-61-9 fûzött: 900 Ft 

GGyy

GGyyaappaayy  LLáásszzllóó::  „A' tisztább ízlésnek regu-
lájival”. Kölcsey kritikus pályakezdése.
Universitas 
ISBN: 963-9104-52-3 fûzött: 1008 Ft 

GGyyeennggee  ZZoollttáánn:: Az egzisztencia évszáza-
da. Humán Tudományokért Alapítvány, 
ISBN: 963-00-6055-8 fûzött: 1500 Ft 

GGyyeerrmmeekkvveerrsseekk.. Csiberébi. Unikornis 
ISBN: 963-427-419-6 kötött: 3000 Ft 

GGyyóóggyy--ééss  ffûûsszzeerrnnöövvéénnyyeekk  aa  kkeerrttbbeenn.. Me-
zôgazd. Szaktudás K.,
ISBN: 963-356-310-0 fûzött: 720 Ft 

HH

HHääcckkeell,,  EErrnnsstt:: Tanuljunk könnyen, gyorsan
németül! Könyvkuckó. 
ISBN: 963-9077-14-3 fûzött: 700 Ft 

HHaalláásszz  GGáábboorr::  A magyar közoktatás az ez-
redfordulón. Okker

ISBN: 963-9228-32-X fûzött: 2800 Ft 
HHaarrggiittaaii  GGyyöörrggyy:: A Príma Szakács nagy-

könyve. Könyvkuckó,
ISBN: 963-9077-19-3 kötött: 1350 Ft 

HHeeggeeddûûss  TT..  AAnnddrrááss::  Pszichológia: fejlô-
dés, nevelés, szocializáció, pedagógu-
sok. Aula
ISBN: 963-9078-18-2 fûzött: 1800 Ft 

HHeellttaaii  PPááll:: Fordítás az angol nyelvvizsgán.
Holnap 
ISBN: 963-346-422-6 fûzött: 990 Ft 

HHeennnn,,  GGuuiiddoo:: Fajátékok. Cser K.
ISBN: 963-9327-28-X fûzött: 1698 Ft 

HHiiggggiinnss,,  JJaacckk:: A leszámolás napja. Ale-
xandra
ISBN: 963-367-904-4 kötött: 1980 Ft 

HHiittlleerr  hhaaddsseerreeggee,,  aa  nnéémmeett  hhaaddeerrôôkk  ffeejjllôôddéé--
ssee  ééss  sszzeerrvveezzeettee,,  11993333––11994455..  Hajja
ISBN: 963-9329-12-6 kötött: 2296 Ft 

HHoooodd,,  JJoohhnn  LLiinnsseeyy::  Csöves és tranziszto-
ros hangerôsítôk. Tibiscus BT
ISBN: 963-00-4915-5 fûzött: 4800 Ft 

HHuussttii  IIssttvváánn:: Mezôgazdasági vállalkozói
kézikönyv. Dinasztia
ISBN: 963-657-319-0 kötött: 3200 Ft 

II

IIllllééss  MMáárriiaa:: A Közszolgáltató Vállalatok
gazdasági szabályozása. Aula 
ISBN: 963-9215-93-7 kötött: 4800 Ft 

IIlloonnsszzkkii  GGaabbrriieellllaa::  Westminsteri változa-
tok. Az angolszász politikai rendszerek.
Aula 
ISBN: 963-9078-94-8 fûzött: 1990 Ft 

IIvváánnyyii  AAttttiillaa  SSzziilláárrdd  ––  HHooffffeerr  IIlloonnaa: Innová-
ció a gazdálkodásban. Aula 
ISBN: 963-9215-30-9 fûzött: 4000 Ft 

JJ

JJaavvoorrnniicczzkkyy  IIssttvváánn:: Személyes ezredfor-
duló. 16 beszélgetés a 20. századról.
Századvég
ISBN: 963-9211-16-8 kötött: 1456 Ft 

JJöövvôôkkuuttaattááss.. Aula
ISBN: 963-9215-43-0 kötött: 1450 Ft 

JJuuhháásszz  MMaaggddaa:: Az egérkirály. Santos
ISBN: 963-9244-31-7 kötött: 1050 Ft 

KK

KKaaddaarréé,,  IIssmmaaiill:: A háromlyukú híd. Ulpius-
ház
ISBN: 963-9348-07-4 fûzött: 1880 Ft 

KKaakkuusszzii  BB..  PPéétteerr::  Márai Sándor és Német-
ország. Pro Pannonia 
ISBN: 963-9079-64-2 kötött: 1900 Ft 

KKaallaappoommbbaann  eezzeerr  ööttlleett.. Játékok, ajándék-
és barkácstippek. Graph-Art
ISBN: 963-9325-08-2 kötött: 1600 Ft 

KKaammaall  JJhhaa,,  RRaajj::  Kalkuttai éjszakák. Ulpi-
us-ház
ISBN: 963-9348-17-1 fûzött: 1880 Ft 

KKaarrááccssoonnyy  IImmrréénnéé:: A költségtérítések, a
természetbeni juttatások és az adóked-
vezmények elszámolásának 2001. és
2002. évi szabályai. Keriorg, 
ISBN: 963-86049-7-2 fhibás ISBN 963-86049-8-
0] fûzött: 4368 Ft 

KKaarrddooss  PPááll.. Bába 
ISBN: 963-9347-01-9 fûzött: 870 Ft 

KKáárrppááttii  TTaammáássnnéé  ––  TTaassnnááddyynnéé  PPaapp  ZZssuu--
zzssaannnnaa  ––  VVaajjddaa  SSáánnddoorrnnéé:: Betûrôl betû-
re. Olvasásfejlesztô füzetek. (2.) Krónika
Nova 
ISBN: 963-9128-64-3 fûzött: 980 Ft 

KKeemmppeelleenn  BBééllaa:: Magyar nemes családok
CD-ROM. Arcanum 
ISBN: 963-9374-1-6 11200 Ft 

KKééppeess  iirrooddaallmmii  lleexxiikkoonn.. [MINSZ Varga 
ISBN: 963-9253-0104 fûzött: 2000 Ft 

KKiirráállyy  RRuuddoollff:: Tanuljunk könnyen, gyorsan
olaszul!. G & A K.
ISBN: 963-8574-3-8 fûzött: 700 Ft 

KKiirráállyy  RRuuddoollff:: Tanuljunk könnyen, gyorsan
spanyolul. G & A K 
ISBN: 963-8574-01-1 fûzött: 700 Ft 

KKiissss  BBiittaayy  ÉÉvvaa::  Tarkabarka élôvilág. Pan-
non-Literatúra

ISBN: 963-86121-3-4 kötött: 3167 Ft 
KKiisssseell,,  RReennaattee:: Fûszerek és gyógyfûvek.

110 különleges recept a világ minden tá-
járól. Kossuth
ISBN: 963-09-4240-2 kötött: 2490 Ft 

KKiissss  MMaarriiaannnn::  Marketing példatár. Aula
ISBN: 963-9215-18-X fûzött: 2480 Ft 

KKiiss  vviilláággaattllaasszz  oorrsszzáágglleexxiikkoonnnnaall.. Agát Kft. 
ISBN: 963-9251-37-2 kötött: 2490 Ft 

KKoohhuutt,,  HHeeiinnzz::  A szelf analízise. A nárcisz-
tikus személyiségzavarok pszichoanali-
tikus kezelése. Animula
ISBN: 963-86115-1-0 fûzött: 2400 Ft 

KKoommáárroommii  FFeerreennccnnéé::  Magyar nyelvi gya-
korló: 2. osztály. Tóth 
ISBN: 963-9269-77-8 fûzött: 500 Ft 

KKoommáárroommii  FFeerreennccnnéé:: Magyar nyelvi gya-
korló: 3. osztály. Tóth
ISBN: 963-9269-78-6 fûzött: 500 Ft 

KKoommáárroommii  FFeerreennccnnéé:: Magyar nyelvi gya-
korló: 4. osztály. Tóth 
ISBN: 963-9269-79-4 fûzött: 500 Ft 

KKöönnyyvvttáárroossookk  kkéézziikköönnyyvvee.. (2. köt.) Feltá-
rás és visszakeresés. Osiris . 
ISBN: 963-379-878-7 kötött: 2980 Ft 

KKöörrnnyyeezzeettvvééddeellmmii  jjooggeesseetteekk  ééss  aa  sszzaakkéérr--
ttôôii  tteevvéékkeennyysséégg.. KJK-Kerszöv.
ISBN: 963-224-574-1 fûzött: 4368 Ft 

KKóóssaa  TTaammááss:: Az Utolsó vacsora és más
érdekességek. B.K.L. K. 
ISBN: 963-85705-9-8 fûzött: 840 Ft 

KKoottlleerr,,  PPhhiilliipp:: Marketing menedzsment.
Elemzés, tervezés, végrehajtás, ellenôr-
zés. Mûszaki Kvk.
ISBN: 963-16-3026-9 kötött: 4900 Ft 

KKoozzmmaa  FFeerreenncc:: A körültekintô vállalkozás.
A menedzser közgazdasági szemlélete.
Aula 
ISBN: 963-9078-25-5 fûzött: 1998 Ft 

KKöözzöössssééggii  ppéénnzzüüggyyeekk::  elmélet és gyakor-
lat a közép-európai átmenetben. Aula
ISBN: 963-9215-66-X kötött: 3500 Ft 

KKrraattoocchhvviill,,  JJiiríí:: Éjszakai tangó avagy Egy
századvégi nyár regénye. Európa 
ISBN: 963-07-6928-X kötött: 1650 Ft 

KKrriiccsskkoovviiccss  ZZssuuzzssaannnnaa::  Origami bábszín-
ház. Aranyhal 
ISBN: 963-9268-04-6 fûzött: 370 Ft 

KKrriissttóó  NNaaggyy  IIssttvváánn::  Bölcsességek könyve.
[1.] 1800 elôtt született szerzôk. Szalay 
ISBN: 963-86104-6-8 kötött: 2700 Ft 

KKrriissttóó  NNaaggyy  IIssttvváánn::  Bölcsességek könyve
[2.] 1800 óta született szerzôk. Szalay
ISBN: 963-86104-7-6 kötött: 2700 Ft 

KKrriissttóó  NNaaggyy  IIssttvváánn:: Bölcsességek könyve.
3. köt. Ezredvég. Szalay
ISBN: 963-9178-27-6 kötött: 2700 Ft 

KKrrooppoogg  EErrzzsséébbeett  ––  MMáánnddiiccss  DDeezzssôô  ––  MMooll--
nnáárr  KKaattaalliinn:: Biológia 7. Tájak és életkö-
zösségek, az élôlények rendszerezése.
Mûszaki Kvk. 
ISBN: 963-16-2414-5 fûzött: 1960 Ft 

KKrrúúddyy  GGyyuullaa:: Purgatórium. Palatinus 
ISBN: 963-9259-16-0 kötött: 996 Ft 

KKüüllggaazzddaassáággttaann.. Aula
ISBN: 963-9215-48-1 fûzött: 2450 Ft 

KKuunncczzllyy  JJuuddiitt:: Junior feng shui. Gyerekek-
nek és felnôtteknek: korhatár nélkül.
alapfok 1.. Kunczly J. 
ISBN: 963-440-171-6 fûzött: 1460 Ft 

LL

LLaacckkffii  JJáánnooss:: Elképzelhetô. Versek. Nagy-
világ 
ISBN: 963-9175-17-X fûzött: 980 Ft 

LLaammbb,,  CChhaarrlleess  ––  LLaammbb,,  MMaarr:: Shakes-
peare-mesék. Pannon-Literatúra
ISBN: 963-9355-20-8 fûzött: 1150 Ft 

LLáánncczzii  AAnnddrrááss:: Demokrácia és politikatu-
domány. Aula 
ISBN: 963-9215-54-6 fûzött: 1600 Ft 

LLáásszzllóó  EErrvviinn:: A rendszerelmélet távlatai.
M. Kvklub
ISBN: 963-547-329-X kötött: 1650 Ft 

LLeennzz,,  SSiieeggffrriieedd:: Arne hagyatéka. Európa
ISBN: 963-07-6931-X kötött: 1400 Ft 

LLoorreennzz,,  KKoonnrraadd::  Ember és kutya. Cartafi-
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lus 
ISBN: 963-9303-23-2 kötött: 1700 Ft 

LLôôrriinnccnnéé  IIssttvváánnffffyy  HHaajjnnaa:: Nemzetközi pén-
zügyek. Aula
ISBN: 963-9215-55-4 kötött: 4590 Ft 

LLôôrriinncczz  ZZoollttáánn:: Szent Márton, Savaria szü-
lötte. B.K.L. K.
ISBN: 963-86067-4-6 kötött: 5960 Ft 

LLuuddlluumm,,  RRoobbeerrtt::  A Prométeusz-összees-
küvés. I.P.C. Kv. 
ISBN: 963-635-200-3 fûzött: 1200 Ft 

MM

MMaaccDDoonnaalldd,,  WWiilllliiaamm:: Újszövetségi kom-
mentár (2. köt.) 1Korintus–Jelenések.
Evangéliumi K.
ISBN: 963-9209-62-7 kötött: 3600 Ft 

MMaaggyyaarr  éévvsszzáázzaaddookk.. MINSZ Varga 
ISBN: 963-9253-01-04 fûzött: 2500 Ft 

MMaaggyyaarr  ggaazzddaassáággii  jjoogg..  (3. köt.) Szalay
László – Szentiványi Iván: A gazdaság
közjogi szabályai. Aula
ISBN: 963-9215-22-8 kötött: 3940 Ft 

MMaaggyyaarr  iirrooddaallmmii  hheellyynneevveekk.. Helynévszótár
és kronológia. Könyvmíves Kvk 
ISBN: 963-9262-40-4 kötött: 2500 Ft 

MMaaggyyaarroorrsszzáágg  ggaazzddaassáággttöörrttéénneettee  aa  hhoonn--
ffooggllaalláássttóóll  aa  2200..  sszzáázzaadd  kköözzeeppééiigg.. Aula. 
ISBN: 963-9215-78-3 kötött: 4600 Ft 

MMaaggyyaarroorrsszzáágg  tteerrmméésszzeettii  eerrôôffoorrrráássaaii  ééss
ggaazzddaassáággffööllddrraajjzzii  aaddoottttssáággaaii.. Egyetemi
jegyzet. (1. köt.) Aula
fûzött: 1700 Ft 

MMaakkóó  CCssaabbaa--  NNoovvoosszzáátthh  PPéétteerr  ––  VVeerréébb
ÁÁggnneess:: A vállalati munkaügyi kapcsola-
tok átalakuló mintái. Munkavállalói beál-
lítottságok nemzetközi összehasonlítás-
ban. Aula.
ISBN: 963-9078-81-6 kötött: 1980 Ft 

MMáárrkkuuss  LLáásszzllóó  ––  MMéésszzáárrooss  KKáárroollyy:: Erdôér-
ték-számítás. Mezôgazd. Szaktudás K., 
ISBN: 963-356-219-0 fûzött: 2680 Ft 

MMaarrooss  AAnnddrrááss:: Puff. Huszonkét történet.
Palatinus
ISBN: 963-9259-68-3 fûzött: 996 Ft 

MMaarróóttii  GGyyuullaa:: Kóruskultúránk és Európa.
Athenaeum 2000 
ISBN: 963-9261-13-0 fûzött: 2490 Ft 

MMaarrssddeenn,,  KKaatthhrryynn:: Harmincnapos egész-
ségkúra. Alexandra
ISBN: 963-8086-31-9 fûzött: 698 Ft 

MMááttyyááss  AAnnttaall:: A korai közgazdaságtan tör-
ténete. Aula. 
fûzött: 683 Ft 

MMaayy,,  KKaarrll::  Szudánban. Unikornis 
ISBN: 963-427-404-8 kötött: 2700 Ft 

MMeeggggyyeessii  TTaammááss:: Lány egyszarvúval. Ba-
rangolások egy ôsi mitologéma nyomá-
ban. Pallas Stúdió 
ISBN: 963-9207-36-5 fûzött: 2460 Ft 

MMeerrttiinnyy,,  AAnnddrreeaa::  Állatkertek. Tessloff és
Babilon
ISBN: 963-9182-58-3 kötött: 1650 Ft 

MMeessssnneerr,,  RReeiinnhhoolldd::  Egy hegymászó hit-
vallása. PolgART
ISBN: 963-86014-7-7 kötött: 4500 Ft 

MMeesstteerrssééggeess  iinntteelllliiggeenncciiaa.. Aula 
ISBN: 963-9078-99-9 kötött: 4950 Ft 

MMéésszz  AAnnddrrááss  ––  TTiillllmmaannnn,,  JJóózzsseeff  AA..:: Ezred-
végi beszélgetések. Palatinus
ISBN: 963-9259-38-1 kötött: 2496 Ft 

MMeeyyeerr  DDiieettmmaarr  ––  SSoolltt  KKaattaalliinn:: Makroöko-
nómia. Aula 
ISBN: 963-9215-74-3 kötött: 3500 Ft 

MMeezzôôggaazzddaassáággii  ggééppsszzeerrkkeezzeettttaann.. Mezô-
gazd. Szaktudás K.
ISBN: 963-356-284-8 kötött: 5750 Ft 

MMeezzôôggaazzddaassáággii  sszzöövveettkkeezzeetteekk  aazz  EEuurróóppaaii
UUnniióóbbaann..  Trendek és kérdések a XXI.
század elôestéjén. Budapest, Mezô-
gazd. Szaktudás K., 2000. 
ISBN: 963-356-302-X fûzött: 1900 Ft 

MMeezzôôggaazzddaassáággii  üüzzeemmttaann.. A mezôgazda-
sági vállaltok gazdaságtana és irányítá-
sa. (1.) Mezôgazd.Szaktudás K.
ISBN: 963-356-279-1 kötött: 3800 Ft 

MMiicchheellbbeerrggeerr  MMiikkllóóss:: A lyukacsos tehén.

Reklámkritikák és egyéb válogatott írá-
sok. Aula 
ISBN: 963-9215-70-8 fûzött: 2001 Ft 

MMiihhaalliikk  ZZoollttáánn::  Csak én vagyok – ne félje-
tek Pro Pannonia 
ISBN: 963-9079-65-0 kötött: 1690 Ft 

MMiittttáákk  FFeerreenncc:: 1000 év krónikája. Évfordu-
lók, kiemelkedô események a magyar
történelembôl. Tóth 
ISBN: 963-9269-80-8 kötött: 3125 Ft 

MMoonnddóókkáákk::  találós kérdések, versikék, da-
lok. Tóth 
ISBN: 963-9029-40-8 kötött: 1980 Ft 

MMüülllleerr  PPéétteerr:: Kígyó és kereszt. Édesvíz 
ISBN: 963-528-172-2 fûzött: 1790 Ft 

MMüülllleerr  PPéétteerr:: Lomb és gyökér. Édesvíz 
ISBN: 963-528-287-7 fûzött: 1890 Ft 

MMuunnddii,,  MMaaxx::  SSaallááttáákk.. 75 ínycsiklandozó
recept a világ minden tájáról. Kossuth
ISBN: 963-09-4241-0 kötött: 2490 Ft 

NN

NNáábbrrááddii  AAnnddrrááss  ––  SSzzûûccss  IIssttvváánn  ––  BBaalloogghh
PPéétteerr::  Sertéshústermelés gazdasági
kérdései. Mezôgazd. Szaktudás K.
ISBN: 963-356-299-6 kötött: 580 Ft 

NNaaggyy  GGeerrggeellyy:: Adjatok egy pontot. Palati-
nus
ISBN: 963-9259-69-1 fûzött: 996 Ft 

NNaaggyy  HHoollllóó--kköönnyyvv.. Athenaeum K.
ISBN: 963-85979-9-2 kötött: 3900 Ft 

NNaaggyy  LLáásszzllóó  JJáánnooss::  "Még nyílnak a völgy-
ben". Erdélyi történetek, tûnôdések. Fá-
bián
ISBN: 963-86105-1-4 fûzött: 1600 Ft 

NNaaggyy  MMiihháállyy::  Színek, fények és formák az
ásványok világában. A Debreceni Refor-
mátus Kollégium Szônyi-féle ásvány-
gyûjteménye. Kossuth Egy. K. 
ISBN: 963-472-428-0 kötött: 2800 Ft 

NNeemmeerree  IIssttvváánn::  Az ördög velünk van. Pu-
edlo K. 
ISBN: 963-9320-41-2 fûzött: 650 Ft 

NNeemmeess  IIssttvváánn::  A síró Madzsun. Fantasy
regény. Cherubion
ISBN: 963-9346-10-1 kötött: 1298 Ft 

NNeewwmmaann,,  JJoohhnn  HHeennrryy:: Apologia pro vita
sua. Európa
ISBN: 963-07-6851-8 kötött: 2300 Ft 

NNoottoovviittcchh,,  NNiiccoollaass::  Jézus ismeretlen élete.
A titkos tibeti evangélium. Palatinus 
ISBN: 963-9259-85-3 kötött: 1800 Ft 

NNoovváákk  LLáásszzllóó:: Nagykôrôs a XXI. század
küszöbén. CEBA K.
ISBN: 963-9089-81-8 kötött: 2500 Ft 

NNyy

NNyyeellvv,,  nnyyeellvvii  jjooggookk,,  ookkttaattááss..  ttaannuullmmáánnyyookk
aa  ttáárrssaassnnyyeellvvéésszzeett  ttaannííttáássááhhoozz.. JGYF
K., 2001.
ISBN: 963-9167-42-8 fûzött: 1325 Ft 

NNyyiillaass  SSáánnddoorr  ––  NNaaggyy  BBééllaa::  Az információ
védelméhez. Gazdasági hírszerzés és
annak elhárítása. Future Security Rt. 
fûzött: 1867 Ft 

OO

OObbeerrmmaannnnoovváá,,  IIrreennaa:: Egy ôrült feleség
naplója. Európa
ISBN: 963-07-6930-1 kötött: 1600 Ft 

OO''CCoonnnnoorr,,  AAllllaann::  Hollóidôk. Valhalla Pá-
holy
ISBN: 963-9238-33-3 fûzött: 1290 Ft 

OOddrroobbiinnaa  AAnnddrrááss::  A4 papírmodell-építô
munkafüzet. Jolly 260. Cser K.
ISBN: 963-9327-33-6 fûzött: 998 Ft 

ÖÖ

ÖÖkkoollóóggiiaaii  ggaazzddáállkkooddááss.. Dinasztia 
ISBN: 963-657-329-8 kötött: 2490 Ft 

PP

PPaarrkkeerr,,  CCyynntthhiiaa:: Éden és pokol. Jánosi L.
ISBN: 963-440-216-X fûzött: 625 Ft 

PPáázzmmáánnyy  PPéétteerr  ééss  kkoorraa.. PPKE BTK.
ISBN: 963-9296-344-1 fûzött: 1358 Ft 

PPéékk  LLaajjooss  ––  PPeelllléénnyyii  LLaajjooss  ––  PPáálliinnkkááss  IIsstt--

vváánn::  Anyagszerkezettan és anyagisme-
ret. mezôgazdasági és élelmiszer-ipari
gépek anyagai. Dinasztia
ISBN: 963-657-326-3 kötött: 3980 Ft 

PPeekkttoorr  GGaabbrriieellllaa::  Labdára fel!. Flaccus
ISBN: 963-96035-4-2 fûzött: 690 Ft 

PPeelllliicceerr--RRaammíírreezz,,  FFrraanncciissccoo::  Spanyol üz-
leti nyelv. (1.) Aula. 
ISBN: 963-9078-30-1 fûzött: 1980 Ft 

PPeelllliicceerr--RRaammíírreezz,,  FFrraanncciissccoo::  Spanyol üz-
leti nyelv. (2.) Aula
ISBN: 963-9078-39-5 fûzött: 1980 Ft 

PPeetthhôô  SSáánnddoorr::  Démosz vagy Deus?. A
szuverenitás két modellje a nyugati poli-
tikai gondolkodásban. Osiris
ISBN: 963-379-956-2 fûzött: 1280 Ft 

PPeeyyoo::  Törpapa meséi. Egmont 
ISBN: 963-627-593-9 kötött: 1945 Ft 

PPiilliinnsszzkkyy  JJáánnooss  öösssszzeess  vveerrsseeii..  Osiris
ISBN: 963-379-470-6 kötött: 2200 Ft 

PPoollggáárrii  jjooggii,,  ccssaallááddjjooggii  ééss  ppoollggáárrii  eelljjáárráássjjoo--
ggii  iirraattmmiinnttaattáárr.. Unió 
ISBN: 963-388-297-4 fûzött: 7168 Ft 

PPoollggáárrii  ttöörrvvéénnyykköönnyyvv..  Menta Kvk. 
ISBN: 963-86154-1-9 fûzött: 980 Ft 

PPoollggáárrmmeesstteerreekk  kkéézziikköönnyyvvee  vvéésszzhheellyyzzeetteekk
eesseettéérree.. Future K. 
fûzött: 1867 Ft 

PPööllöösskkeeii  PPáállnnéé  ––  SSzzoollnnookkii  BBééllaa  ––  PPéénnzzeellyy
MMáárrttaa:: Adójog. Kommentár a gyakorlat
számára. HVG-ORAC
ISBN: 963-9203-89-0 fûzött: 9520 Ft 

PPooppppeerr  PPéétteerr:: A belsô utak könyve. Saxum 
ISBN: 963-9084-73-5 fûzött: 880 Ft 

PPóóttllaappookk  aa  hhaattáállyyooss  jjooggsszzaabbáállyyookk  ggyyûûjjttee--
mméénnyyee  ccíímmûû  kkiiaaddvváánnyyhhoozz.. KJK-Kerszöv 
fûzetlen: 37206 Ft 

PPoozzssggaaii  ZZssoolltt::  Szeretlek, színház. Drá-
mák. Tas-11.
ISBN: 963-00-6171-6 kötött: 2380 Ft 

PPuusszzttaaii  JJáánnooss:: Nagy álomkönyv. (2. köt.)
Összmagyar Test.
ISBN: 963-9247-06-5 fûzött: 1980 Ft 

RR

RRáácczz  LLaajjooss:: Magyarország éghajlattörté-
nete az újkor idején. JGYF K.
ISBN: 963-9167-44-4 fûzött: 1984 Ft 

RReeddccoooonn,,  SSiimmoonn:: Álomharcos. Regény. Al-
terra
ISBN: 963-9324-09-4 fûzött: 670 Ft 

RReeddffiieelldd,,  JJaammeess:: A mennyei látomás. Az új
spirituális tudatosság átélése. M. Kvklub 
ISBN: 963-547-101-7 kötött: 1290 Ft 

RReeddffiieelldd,,  JJaammeess:: A tizedik felismerés. Ôriz-
ni a látomást . M. Kvklub 
ISBN: 963-547-384-2 kötött: 1390 Ft 

RReeiiddmmaacchheerr,,  HHeeiinnzz  PPeetteerr:: Excel közgaz-
dászoknak. Aula
ISBN: 963-9215-65-1 fûzött: 2600 Ft 

RRiinngg  ÉÉvvaa:: „Lengyelországot az anarchia
tarja fenn?”. A nemesi köztársaság vál-
ságának anatómiája. ELTE Eötvös K. 
ISBN: 963-463-386-2 fûzött: 4166 Ft 

RRóókkaa  SSáánnddoorr:: 77 Logi-sztori. Tóth 
ISBN: 963-9269-83-2 kötött: 1375 Ft 

RRoossttoovváánnyyii  ZZssoolltt:: Az iszlám a 21. század
küszöbén. Aula
ISBN: 963-9078-58-1 kötött: 2550 Ft 

RRoowwllaanndd,,  LLaauurraa  JJoohh::  Bundori. Lektûr K. 
ISBN: 963-86031-6-X kötött: 1780 Ft 

RRóózzssaa  HHuubbaa::  Kezdetkor teremtette Isten. A
bibliai ôstörténet magyarázata. Jel 
ISBN: 963-9318-07-8 fûzött: 830 Ft 

Central  European Universi ty,  Budapest
Director of  the Universi ty Press

The Central European University is appointing a Director of CEU Press,
in succession to Klara Takacsi-Nagy. CEU Press is a specialized
English-language university publisher of high academic status, with
an established reputation in its field. Its list concentrates on
(but is not confined to) scholarly books concerned with the history, social
sciences and cultures of Central and Eastern Europe. Several new initiatives
are being planned. Its most important current market is North America.

The Director is responsible for the management of the Press and is also the
commissioning editor and publisher.

The person appointed will:
● possess entrepreneurial motivation and abilities
● have experience of international publishing
● be committed to marketing, particularly for North America
● have the necessary financial, organizational and staff-management skills

to direct and manage the operations of the Press
● be competent in English (the basic language of CEU) and preferably

Hungarian
● be based at CEU Press in Budapest

Remuneration is subject to status and experience that will be related to that
of a full professor at the University.

Requests for further information about the Press and CEU,
and for application form should be addressed to the Rector,
Central European University, Nador u. 9., H-1051 Budapest, Hungary.
Telephone: +36 (1) 327 3004, Fax: +36 (1) 327 3005
E-mail: elkana@ceu.hu
Formal applications, when made, will require a comprehensive CV,
a professional statement and the names of 2 referees.

Closing date for requests for further information: 15th May, 2001
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SS

SSáánnddoorrffyy  KKaammiillll::  Törvényalkotásunk hôs-
kora. Az 1825–1848. évi reformkorszak
törvényeinek története. EFO.
ISBN: 963-8243-34-1 kötött: ajándék 

SSaarrggeenntt,,  CCaarrll  ––  GGaassccooiiggnnee,,  MMaarrcc:: Véres
utcák. Beholder
ISBN: 963-9047-76-7 fûzött: 998 Ft 

SSmmiitthh,,  KKeenn::  Wire through the heart. Ister
ISBN: 963-9243-34-5 kötött: 2000 Ft 

SSmmiitthh,,  SSttaann::  Ötperces krimik. [Amelyek
megfejtése önre vár]. Szukits
ISBN: 963-9151-24-6 kötött: 1190 Ft 

SSmmiitthh,,  WWiillbbuurr::  A folyó istene. Delej. 
ISBN: 963-9124-31-1 fûzött: 1698 Ft 

SSmmiitthh,,  WWiillbbuurr:: A hetedik tekercs. Delej 
ISBN: 963-9124-32-X fûzött: 1698 Ft 

SSoollyymmooss  RReezzssôô:: Erdôfelújítás és -nevelés
a természetközeli erdôgazdálkodásban.
Mezôgazd. Szaktudás K. 
ISBN: 963-356-291-0 kötött: 2450 Ft 

SStteeeell,,  DDaanniieellllee:: Saigon. Maecenas Kv.
ISBN: 963-9025-53-4 fûzött: 675 Ft 

SStteeeell,,  DDaanniieellllee:: Tükörkép. Maecenas Kv.
ISBN: 963-203-004-4 fûzött: 675 Ft 

SSttrroouussttrruupp,,  BBjjaarrnnee:: A C++ programozási
nyelv. (1–2. köt.) Kiskapu 
ISBN: 963-9301-18-3 fûzött: 9000 Ft

SSttrroouussttrruupp,,  BBjjaarrnnee:: A C++ programozási
nyelv. (1–2. köt.) Kiskapu 
ISBN: 963-9301-19-1 fûzött: 9000 Ft

SSuu--LLaa--CCee::  Reggeli beszélgetések Lin-csi
apát kolostorában. M. Kvklub
ISBN: 963-548-857-2 kötött: 1490 Ft 

SSuummoonnyyii  ZZoollttáánn:: A pelikán vére. Történel-
mi regény. M. Kvklub 
ISBN: 963-547-067-3 kötött: 1290 Ft 

SSzz

SSzzaabbóó  AAttttiillaa  HHeennrriikk::  Idézetek könyve.
Könyvmíves Kvk. 
ISBN: 963-9262-37-4 kötött: 1980 Ft 

SSzzaabbóó  FFeerreenncc::  Keresztények az ezredfor-
dulón. Távlatok 
ISBN: 963-8014-25-3 kötött: 1950 Ft 

SSzzaabbóónnéé  DDeebbrreecceennii  EErrzzsséébbeett  ––  VVeerreess
LLáásszzllóó:: Tengerek, vizek. mesék Sir Mor-
timer útinaplói alapján. Szalay Kvk.
ISBN: 963-9355-06-2 kötött: 1400 Ft 

SSzzaajjbbééllyy  MMiihháállyy::  „Idzanak a' magyar tol-
lak”. Akad. K. – Universitas, 
ISBN: 963-9104-53-1 kötött: 1344 Ft 

SSzzaakkááccss  SSáánnddoorr:: Gazdaságtörténet. Fôis-
kolai jegyzet. (1.) SZÁMALK K.
fûzött: 2500 Ft 

SSzzaakkááccss  SSáánnddoorr::  Gazdaságtörténet. Fôis-
kolai jegyzet. (2.) SZÁMALK K. 
fûzött: 2500 Ft 

SSzzaakkttaannááccssaaddááss  aa  mmeezzôôggaazzddaassáággbbaann..  Di-
nasztia
ISBN: 963-657-269-0 fûzött: 2480 Ft 

SSzzáánnttóó  MMiikkllóóss::  Tengerentúli magyarok.
Akad. K.
ISBN: 963-05-7769-0 fûzött: 1800 Ft 

SSzzáánnttóó  ZZoollttáánn::  A társadalmi cselekvés me-
chanizmusai. A strukturalista-individua-
lisztikus szemléletmód a modern szocio-
lógiában. Aula
ISBN: 963-9215-50-3 fûzött: 1490 Ft 

SSzzeekkeerreess  GGyyuullaa::  „Tizenhárom ezüst pity-
ke...”. Néprajzi tanulmányok a Hajdú-
ságból. Szabadhajdú
ISBN: 963-86065-1-7 fûzött: 900 Ft 

SSzzeenntteess  TTaammááss:: Világgazdaságtan (1.
köt.) Elméleti és módszertani alapok Au-
la.

ISBN: 963-9215-35-X 5400 Ft 
SSzzeennttkkuutthhyy  MMiikkllóóss::  Fájdalmak és titkok já-

téka. Naplójegyzetek és naplóillusztráci-
ók, 1925-1942. Magvetô
ISBN: 963-14-2220-8 kötött: 2990 Ft 

SSzzeenntt--MMiikkllóóssssyy  FFeerreenncc::  Kertészkedjünk
okosan! Mezôgazd. Szaktudás K. 
ISBN: 963-356-266-X fûzött: 1350 Ft 

SSzzeeppeess  MMáárriiaa:: Istenek tüze. Édesvíz
ISBN: 963-528-435-7 fûzött: 1490 Ft 

SSzzeerreellmmeemmnneekk..  Art Nouveau 
ISBN: 963-00-5746-8 kötött: 890 Ft 

SSzzeerreellmmeess  sszzaavvaakk.. Art Nouveau 
ISBN: 963-00-5747-6 kötött: 990 Ft 

SSzzeerreellmmeess  vveerrsseekk.. Unikornis 
ISBN: 963-427-415-3 kötött: 3000 Ft 

SSzzôôkkee  nnôô,,  ssáárrggaa  llééggggöömmbbbbeell,,  ééss  mméégg  660000
vviicccc  kkéérrddéésseekkbbeenn.. K.u.K. K. 
ISBN: 963-9173-81-9 fûzött: 750 Ft 

SSzzoommbbaatthheellyy  ééss  kköörrnnyyéékkee..  B.K.L. K.,
ISBN: 963-86067-3-8 fûzött: 940 Ft 

TT

TTaabbéérryy  GGéézzaa::  A halott liliom. Palatinus
ISBN: 963-9252-15-2 fûzött: 1200 Ft 

TTaakkááttssyy  TTiibboorr:: Elektronika, mérés, mérnö-
ki pontosság. Mezôgazd. Szaktudás K.,
ISBN: 963-356-296-1 fûzött: 2250 Ft 

TTaammáássii  ÁÁrroonn::  Szellemi ôrség. Palatinus, 
ISBN: 963-9259-98-5 kötött: 2960 Ft 

TTeemmeessvváárrii  JJeennôô  ––  TTaasscchhnneerr  BBééllaa::  Emelô-
gépek biztonságos üzemeltetése. Keri-
org, 
ISBN: 963-86049-0-5 fûzött: 4424 Ft 

TTeerrmméésszzeettiissmmeerreett  55.... Mûszaki Kvk.
ISBN: 963-16-2724-1 fûzött: 850 Ft 

TTiibbeettii  hhaalloottttaasskköönnyyvv..  Tibeti tanácsok ha-
landóknak és születendôknek. 
Farkas L. I.,
ISBN: 963-7310-80-0 fûzött: 1600 Ft 

TTiisszzáárroovviittss  NNóórraa::  Geschichten mit Humor.
[in Mittelstufe]. M.P.L. Kv. – Librotrade,
ISBN: 963-9328-17-0 fûzött: 1500 Ft 

1122  kkeeddvveenncc  mmeessee.. Tóth
ISBN: 963-9081-32-9 kötött: 1985 Ft 

TTôôkkeeffaajjttáákk::  A társadalmi és kulturális erô-
források szociológiája. Aula
ISBN: 963-9078-86-7 fûzött: 2495 Ft 

TToommkkaa  BBééllaa:: A magyarországi pénzintéze-
tek rövid története, 1836–1947. Aula 
ISBN: 963-9215-72-4 fûzött: 1890 Ft 

TTóótthh  ÁÁrrppáádd:: Az öntözés és tápoldatozás
technikája. Mezôgazd. Szaktudás K.
ISBN: 963-356-318-6 fûzött: 1980 Ft 

TTóótthh  DDóórraa:: Dini kalandjai. Egy bátor kis di-
noszaurusz csodálatos történetei.
Graph-Art.
ISBN: 963-9325-10-4 kötött: 1600 Ft 

TTóótthh  LLáásszzllóó  ––  BBaakk  JJáánnooss::  A minôségi tej-
termelés technikája. Mezôgazd. Szaktu-
dás K.
ISBN: 963-356-324-0 kötött: 1980 Ft 

TTrriiaannoonntt  lleeddöönnttjjüükk..  A magyar fájdalom ver-
sei. Ménrót K. 
ISBN: 963-86127-1-1 fûzött: 1917 Ft 

TTüüsskkééss  TTiibboorr:: Az édenalapító. Írások Né-
meth Lászlóról. Pro Pannonia
ISBN: 963-9079-67-7 kötött: 1590 Ft 

TTwwaarrddoowwsskkii,,  JJaann:: Egy remete skrupulusai.
Manréza 
ISBN: 963-00-6068-X fûzött: 1100 Ft 

TTyyssoonn,,  DDoonnaalldd::  Énoch-mágia. Az angyalok
öröksége. Édesvíz 
ISBN: 963-528-490-X fûzött: 1990 Ft 

ÜÜ

ÜÜzzeemmaannyyaagg  nnoorrmmáákk,,  22000011 [CD-ROM]. Ke-
riorg
13328 Ft 

VV

VVaajjddaa  MMaarryy:: Elátkozott élet. Alterra 
ISBN: 963-9324-05-1 fûzött: 1450 Ft 

VVáállllaallaattii  eesseettttaannuullmmáánnyyookk.. (1. köt.) Aula.
ISBN: 963-9215-44-9 fûzött: 1400 Ft 

VVáállllaallaattii  eesseettttaannuullmmáánnyyookk.. (2. köt.) Aula 
ISBN: 963-9215-45-7 fûzött: 1300 Ft 

VVáállllaallaattii  ggaazzddáállkkooddááss  aazz  eeuurróóppaaii  iinntteeggrrááccii--

óóbbaann.. Aula
ISBN: 963-9215-34-1 kötött: 3500 Ft 

VVáállllaallkkoozzáássvveezzeettééss  aa  mmeezzôôggaazzddaassáággbbaann..

Mezôgazd. Szaktudás K. 
ISBN: 963-356-301-1 fûzött: 720 Ft 

VVaallóósszzíínnûûssééggsszzáámmííttáássii  ffeellaaddaattggyyûûjjttee--

mméénnyy..  Typotex,
ISBN: 963-9132-99-3 fûzött: 3300 Ft 

VVáánnddoorr  sszzöövveevvéénnyy.. Az Alföld Stúdió anto-

lógiája. Csokonai 
ISBN: 963-260-161-0 fûzött: 980 Ft 

VVáárraannddóóssssáágg,,  sszzüülleettééss  ééss  ggyyeerrmmeekknneevvee--

llééss  aa  mmaaggyyaarroorrsszzáággii  kkuullttúúrráákkbbaann.. Kong-

resszusi tanulmánykötet. Animula –

MPPPOT
ISBN: 963-408-164-9 fûzött: 980 Ft 

VVaarrggaa  SSáánnddoorr::  Páros csapás. Regény. Al-

terra
ISBN: 963-9324-08-6 fûzött: 1850 Ft 

VVaarrjjúúnnóóttaa,,  mmeeddvveettáánncc.. Versbe szedett ál-

latkert. Pannon-Literatúra 
ISBN: 963-86121-6-9 kötött: 1400 Ft 

VViiddiicczzkkiinnéé  KKeelleemmeenn  MMáárriiaa::  A küzdelem

színpadán avagy Az élet tisztelete. 
ISBN: 963-85958-6-8 fûzött: 900 Ft 

VVööllggyyeessii  ZZoollttáánn:: Kisvárosi történet. Az

1956-os forradalom és a zsidóellenes

megmozdulások Hajdúnánáson. Osiris
ISBN: 963-379-931-7 fûzött: 1200 Ft 

VVöörrööss  LLáásszzllóó  ––  FFaarrkkaass  PPéétteerr::  Amit a befek-

tetôk védelmérôl tudni kell. ETK.
fûzött: 790 Ft 

WW

WWeeeekkss,,  JJoohhnn:: A neoklasszikus közgazd-

ságtan kritikája. Aula
ISBN: 963-9078-65-4 fûzött: 960 Ft 

WWeeöörreess  SSáánnddoorr::  Zimzizim. Tericum
ISBN: 963-8453-50-8 kötött: 1270 Ft 

YY

YYeeaattss,,  WWiilllliiaamm  BBuuttlleerr::  A költô esdeklése.

Válogatott versek. Új Mandátum
ISBN: 963-9336-26-2 fûzött: 1680 Ft 

YYoouusseeffii,,  VVaahhiidd  ––  KKóóbboorrii  JJuuddiitt::  Kecskete-

nyésztôk kézikönyve. Mezôgazd. Szak-

tudás K.
ISBN: 963-356-307-0 fûzött: 1900 Ft 

ZZ

ZZaallaabbaa  ZZssuuzzssaa:: Átkelés. Ister.
ISBN: 963-9243-40-X kötött: 1000 Ft 

ZZeellkk  ZZoollttáánn:: Bál az erdôben. Santos 
ISBN: 963-9244-30-9 kötött: 380 Ft 

ZZöölldd  eerrddôôbbeenn  jjáárrttaamm.. Húsvéti köszöntôk.

Lilium Aurum
ISBN: 80-8062-063-6 kötött: 718 Ft 

ZZóóllyyoommii  PPéétteerr::  Adók és járulékok csökken-

tésének lehetôsége 2001–2002. Keriorg
ISBN: 963-86049-8-0 fûzött: 4368 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).

AA  kköönnyyvv  kkaapphhaattóó  aa  kköönnyyvveessbboollttookkbbaann,,  aa  HHeelliikkoonn  KKöönnyyvveesshháázzbbaann,,
((11006677  BBaajjccssyy--ZZssiilliinnsszzkkyy  úútt  3377..,,  TTeelleeffoonn::  333311--22332299)),,  mmeeggrreennddeellhheettôô

aa  HHeelliikkoonn  KKiiaaddóóbbaann,,  ((11005533  PPaappnnöövveellddee  uu..  88..))
TTeelleeffoonnoonn::  331177--44998877,,  ee--mmaaiill::  hheelliikkoonn,,kkiiaaddoo@@mmaattaavvnneett..hhuu

AA  HHeell iikkoonn  KKiiaaddóó  aa jjáánnllaattaa



A legszebb ajándék
Gyermeknapra:

Lôrincz Judit Lívia meséi Balambérról, a bálnaborjúról,
csibész kisöccsérôl, Bonifácról, és tenger mélyén lakó ba-
rátaikról.
Miközben a két kis bálna végigcsavarogja a tengereket,
izgalmas kalandokba keverednek, gyönyörû új helyeket
ismernek meg, és barátságot kötnek olyan állatokkal,
akikrôl azelôtt még csak nem is hallottak. 

A Cooper Kiadó
gondozásában megjelent
könyvekrôl információ
kérhetô a kiadónál. 
Tel.: 06 30 98 68 990
Fax: (1) 391 65 68.



A Kairosz Kiadó ajánlata

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

Szent Ágoston
A keresztény tanításról
1790 Ft

A mû magában foglalja Ágoston te-
ológia rendszerének alaptételeit, so-
kak által máig érvényesnek tekintett
jel-elmélet és a Szentírás-magyarázat
(exegézis) módszerének leírását.
A Paulus Hungarus-szal közös kiadás

Somos Róbert
Az alexandriai teológia
2300 Ft

A kötet az alexandriai ókeresztény
teológiai hagyomány történetét
igyekszik végigkísérni az elôzmé-
nyektôl a IV. század végéig. Ez a
korszak a keresztény gondolkodáson
belül a tudományos jellegû teológia
kiformálódásának idôszaka.
A Paulus Hungarus-szal közös kiadás.

Marcel van Hamersveld –
Michiel Klinkhamer
Könyörtelen messianizmus
1600 Ft

Könyörtelen messianizmusnak ne-
vezik a szerzôk a kommunizmust,
mert térnyerését szenvedés és köny-
nyek, munkatáborba hurcolt és éh-
ínségre kárhoztatott ártatlan milliók
kísérték.
A könyv megjelenését a XX. Század In-
tézet támogatta.

Kopátsy Sándor
T.E.T.T. A minôség társadalma
2200 Ft

A könyv címe: T.E.T.T., vagyis ter-
mészet, erkölcs, tudás, tehetség. A
szerzô újságcikkei, esszéi tanúsága
szerint a legkülönfélébb területek
iránt érdeklôdik, a kötetben az utób-
bi két év termésébôl válogatott írások
olvashatók.
A Növekedéskutatóval közös kiadás,
megjelenését a Hungária Biztosító tá-
mogatta.

A KÖTETEK MEGRENDELHETÔK:
HOLNAP KIADÓ 1111 BP., ZENTA U. 5. T/F: 466-6928,
HOLIKON KÖNYVESBOLT 1111 BP., ZENTA U. 5. T: 209-4694
TAN-TÁRS KÖNYVKERESKEDÉS 1072 BP., NYÁR U. 14. T/F: 322-9846

BÁLINT ÁGNES: Mazsola
80 oldal, 2 szín, Bródy Vera rajzaival,

kötve 1200 Ft

BÁLINT ÁGNES: Mazsola és Tádé
100 oldal, 2 szín, Bródy Vera rajzaival,

kötve1200 Ft

BODÓ BÉLA: Brumi Mackóvárosban
168 oldal, 2 szín, kötve 1200 Ft 

JULES VERNE: A tizenöt éves kapitány
360 oldal, Kass János illusztrációival,

kötve 1500 Ft

GÁRDONYI GÉZA: Egri csillagok
550 oldal, kötve 1500 Ft 

KÁNYÁDI SÁNDOR: Talpas történetek
128 oldal, 2 szín, Heinzelmann
Emma rajzaival, kötve 1200 Ft 

FORRAI KATALIN: Jár a baba, jár
86 oldal, 2 szín, Reich Károly
illusztrációival, kötve 1200 Ft 

RUDYARD KIPLING: Az elefántkölyök
140 oldal, 2 szín, Sajdik Ferenc

rajzaival, kötve 1200 Ft

GÖRGEY GÁBOR: Hektor, a hôscincér
96 oldal, Szántó Piroska rajzaival,

kötve 1200 Ft

A                AJÁNLATA




