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Fekete István
Lutra
(Fekete István mûvei)
288 p., kötve, ill. Szecskó Péter
Fekete István írói remeklésében megismerhetjük Lutra, a legnagyobb és
legpompásabb vidralegény kalandos
életútját, aki elhagyja víz alatti otthonát és kalandos vándorútja során találkozik a civilizált emberi világgal. S
eközben az író csodálatos megelevenítô erôvel varázsolja elénk a folyók, tavak és nádasok állatvilágát és a vizek
mellett élô halászok, vadászok életét.
1350 Ft
Tôke Péter Miklós
Veszélyes szafári
(Delfin 2000)
264 p., fûzve, ill. a szerzô
A regényben izgalmas, érdekes vadászkalandok, félelmetes emberevô oroszlán, veszedelmes vadorzók, leleményes
nyomozás, egy modern afrikai szafári
fordulatos, ismeretekben bôvelkedô
története elevenedik meg.
890 Ft

Schuster, Gaby
Nina & Nicky 1.
Padszomszédok
(Pöttyös könyvek)
120 p., fûzve, ill. Szegedi Katalin
Az iskolaigazgató lányának lenni –
nem irigylésre méltó helyzet. Hát
még, ha nincs más választás: az izgalmas nagyvárost, a barátokat kell otthagyni egy isten háta mögötti bajor
kisváros kedvéért. Csodálkozhatunke, ha Nina Folkerts elôre utálja az új
helyet, az iskolát, az új osztályt? Csupa lány! Ez maga a tömény unalom.
Vagy mégsem? Nina ellenség helyett
barátokra, sôt igazi barátnôre talál.
Nina & Nicky története a második, A
smaragd medál címmel megjelenô kötetben folytatódik.
890 Ft
Janikovszky Éva
Ájlávjú
176 p., kötve, színes ill. Réber László
Az író nagysikerû, felnôtteknek szóló
kötetének új kiadása.
1280 Ft

1134 Budapest, Váci út 19., Telefon: 320-4740, e-mail: mora_kiado@elender.hu, web-oldal: www.morakiado.hu

És ez még csak a feje
Nekünk is van honlapunk! Augusztus
23-a óta mûködik nyilvánosan (addig is
volt, csak nem híreszteltük, dolgoztunk
rajta). Íme hát büszkeségünk, örömünk.
Honlapunkon megtalálhatók a szerkesztôség adatai, médiaajánlatunk, a
Magyar Könyvgyûjtô eddigi számainak
tartalomismertetése, és sok-sok, a
Könyvhét korábbi számaiban megjelent
írás. Cikkek és interjúk, szám szerint
110 interjú, csaknem 300 hosszabb-rövidebb könyvismertetés, és csaknem
200 egyéb írás, cikk, színházi kritika, videóajánló és jegyzet.
Ahogy mondani szokták: „és ez még
csak a feje”.
Természetesen folyamatosan fejlesztjük, bôvítjük, aktualizáljuk, hogy a hálóvilág vándorai minél több információhoz jussanak ezen a webhelyen is.
Örülünk, hogy rajta vagyunk a világhálón, mert ez azt jelenti, hogy Amerikából, Japánból, Európa országaiból
egy kattintással elérhetnek bennünket,
és ez nem kis dolog.
Másrészt meg ugye minden kézikönyv, újságcikk, elektronikus médium
azt sulykolja belénk, hogy az Interneté
a jövô, aki ott nincs jelen, az nincs is, és
hasonló rémisztô fenyegetések és jóslatok özöne közepette éli életét a jámbor,
számítástechnikához nem sokat konyító mezei lapszerkesztô.
Most éppen ugyan, mintha a nemzetközi trendek ennek ellentmondani látszanának, az elektronikus „új gazdaság”
látványos csôdjei, tôzsdei értékpapírjainak rohamos értéktelenedése, a személyi számítógépek piacának érzékelhetô
visszaesése mintha azt az üzenetet közvetítené, hogy nagyobb volt ezzel kapcsolatban a habverés, mint a tényleges,
valóságos tartalom, mégis a maga értékén mérve, a maga helyén nyilvánvalóan fontos, hogy jelen legyünk a világhálón. (Csak éppen jólesôen megállapíthatjuk a jelenlegi trendek alapján, hogy
a belénk sulykolni próbált üzenetek ellenére az is ember, aki nincs jelen a világhálón.)
No de jelen vagyunk, és ez a fontos,
mindenki elérheti honlapunkat a világ
bármely tájáról (ha van számítógépe,
internetes hozzáférése és némi hozzáértése) a www.konyv7.hu internetes címen. Jó böngészést a világhálón!
Kiss József
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TUDÓSÍTÁSOK
■ Szeptember elején Pozsonyban a Magyar Kulturális Intézet kiállítóterme 35
magyar festô, grafikus, gyermekkönyvillusztrátor egy-egy kiemelkedô alkotásának adott helyet. Szerepeltek itt továbbá
rangos nemzetközi biennálékon és más
kiállításokon díjat nyert magyar gyermekkönyvek is. A nívós rendezvénynek köszönhetôen megnôtt annak az esélye,
hogy a kiállított szép magyar könyveket
fordításban is kiadják. A pozsonyi tárlat
bizonyította, hogy a gyerekkönyvek egy
része igenis méltó könyvkiadásunk gazdag
hagyományaihoz.
■ Szeptember 12-én ismét fogadta olvasóit a FSZEK Központi Könyvtára, miután befejezôdött a bibliotéka bôvítése és a
Wenckheim-palota rekonstrukciója. A
megújult intézmény bejárata ezentúl a Reviczky u. 1. szám alatt lesz. A könyvtár,
amelynek alapterülete megduplázódott,
immár mintegy 13 000 négyzetméteren
mûködik, s a bôvítéssel együtt jelentôs
technológiai korszerûsítésre is sor került.
A Központi Könyvtárban hat szinten 28
különbözô részleg funkcionál. Külön figyelmet érdemel a gyermekkönyvtár.
■ Franciaországban június eleje óta tart
a MAGYart elnevezésû kulturális évad,
amelynek köszönhetôen a franciák kezdik megismerni a magyar mûvészetet. A
nagy sajtó- és közönségvisszhangot kiváltó, máris sikeresnek mondható eseménysor a francia fôvárosban és számos
nagyobb és kisebb városban, valamint
régióban zajlik. Múzeumok, színházak,
fesztiválok és kastélyok adnak teret a
programoknak, amelyek 2002-ben is
folytatódnak. Az irodalmi kiadványok
sorában 30 000 példányban jelentetnek
meg egy olyan antológiát, amely kilenc
magyar író mûveibôl tartalmaz válogatást. A kötethez a francia könyvtárak ingyenesen jutnak hozzá.

lencen, mint a gonoszok és Szilágyi Andor: Elô a medvével, Gyalog címû munkája nyerte – olvashatjuk az MTI híradásában. A harmadik díjat Mohácsi István:
Kék papagáj címû mûvének ítélte oda a
zsûri. Közben szeptember 9-én New
Yorkban bemutatták Pozsgai Zsolt Szeretlek, Faust címû történelmi drámáját. A darab az 1956-os forradalomról megemlékezô programsorozat részeként került színpadra, a Madách Színház, a Magyar Színház és a Szigligeti Színház mûvészeinek
elôadásában.
■ A Magyar Könyvklub ôszi újdonságainak bemutatóján Révai Gábor vezérigazgató a könyvek ismertetése elôtt beszámolt a Magyar Könyvklub és a hozzá
tartozó cégek történetének jelentôs pillanatáról: a Magyar Könyvklub Rt-be olvad bele a Saxum Könyvkereskedelmi
Kft. és a Bibliofil Kft. A cégcsoport gazdálkodása az idei adatok szerint kedvezôen alakul: együttes árbevételük meghaladja az ötmilliárd forintot, így a forgalmi érték alapján a könyvszakma „dobogós" helyezést elérô cégei közé tartozik.
A Magyar Könyvklub Rt. az összeolvadással a könyvszakmai tevékenységek teljes körét egy cégen belül felölelô vállalkozássá válik: a Saxum Kft. révén a
könyv-nagykereskedelemben lesz meghatározó szerepe, meglévô könyvesboltjait
a Bibliofil könyvesbolthálózatával egyesítve pedig a kiskereskedelemben is az élvonalban versenyez. Az anyacég eddig is
jelentôs kiadói tevékenységének folytatásával vesz részt az együttes munkában. A
tulajdonosok célja az egyesítéssel a tevékenységek racionalizálása volt, ami közvetlenül és elsôdlegesen a raktározásban,

■ Harry Potter képmásával fizetni lehet –
adta hírül a Magyar Távirati Iroda. II. Erzsébet királynô jóváhagyásával pénzérmére verték a varázslótanonc képmását. A
háromféle anyagból készült érmék hivatalos fizetôeszközök, de a pénzverde (Európa legnagyobb magánpénzverdéjének
igazgatója, Taya Pobjoy) elsôsorban a
gyûjtôk érdeklôdésére számít. J. K.
Rowling, az írónô rövid idôn belül Anglia
második leggazdagabb asszonya lett (elsô
a királynô), de a filmeseken kívül, úgy látszik, mások is meglovagolják a Potterkönyvek világsikerét.
■ 175 pályamû érkezett a József Attila
Színház idei vígjátékpályázatára. A legjobbaknak járó elismerést Horváth Péter: Ki-

4

a logisztikában jelenik majd meg, de bizonyosan nagyobb léptékû fejlesztéseket
is lehetôvé tesz a késôbbiekben.
Az ôszi katalógus újdonságairól Ambrus Éva kiadóvezetô beszélt, szólt arról
is, hogy a Könyvklub kiadói programjában egyre nagyobb szerepet szánnak az
enciklopédikus mûvek megjelentetésének és az ismeretterjesztésnek. Az elsôre
példa az Egyetemes lexikon, mely a régebben megjelent lexikon átdolgozott,
bôvített kiadása, frissített adatokkal. Ebbe a kategóriába tartozik a világ összes
emlôs állatfaját bemutató sorozat, A természet történetei elsô kötete, az Emlôsök Ausztráliában és Afrikában is. Új, átdolgozott kiadásban jelent meg Vojtéch
Zamarovskynak a könyvesboltokból régóta hiányzó könyve, az Istenek és hôsök.
Az ismeretterjesztés könyvei a Tudományos kaleidoszkóp sorozatban megjelenô
kötetek: jelent meg a sorozatban etológiai, fizikai, informatikai, pszichológiai
munka, a sorozat új kötete Susan
Blackmore A mémgépezet címû gondolatébresztô munkája. Ahogyan biológiában vannak a gének, létezik-e a kultúrában is ugyanilyen struktúra? A könyv erre a kérdésre kísérel meg választ adni, kifejtve a kulturális gének hipotézisét. A
Könyvklub ôszi katalógusának kiemelkedô újdonsága A gyôri püspöki kincstár
H. Kolba Judit történész és Hapák József
fotómûvész munkája. Az albumot Száraz Miklós György író mutatta be a közönségnek, részletesen elemezve a Szent
László hermát, melynek fotója a borítót
is díszíti, és értelmezve azt a kettôsséget,
hogy a nagyközönség számára is vonzó a
kiadvány, mert szép, és a történész, mûvészettörténész számára is tartogat újdonságot a kiadvány, a mûkincsek finom
részletekben is gazdag ábrázolása miatt.
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voltak Budapesttel és Magyarországgal, de nagyon sok
olyasmit közöltek, amivel én
nem értettem egyet. Elkezdtem leírni, hogy én miként látom az ’56-ban Magyarországon történteket. Hamarosan
pedig a forradalom humoráról
készítettem cikksorozatot egy
nagy belga napilapnak. Így álltam át a prózára végül is.
– Szavaiból az derül ki, hogy
korabeli véleménye eltért sorstársaiétól, s Francia nyár címû írásában említi is: „a világ egyik fele
eltiporta a felkelést, a másik fele
meg nézte”.
– Egy kicsit jobban ismertem
a Nyugatot, ahogy mi szoktuk
mondani, mert már gyerekkoromban, amikor az éhezô lurkókat kitoloncolták Belgiumba, ott éltem egy évig. Voltak
tehát kapcsolataim, amelyeket
tartottam, és nem voltak illúzióim. Már itthon is szónokoltam az egyetemen és máshol,
hogy arra nem szabad számítani: mások jönnek és segítenek
rajtunk. Magunknak kell gondolkodnunk: mit tudunk és
mit érünk. Ez a véleményem
annyira ellenszenves volt,
hogy, mint késôbb megtudtam, a forradalom napjaiban
aranyszájú Szent Jánosnak hívtak az egyetemen. Odakint pedig nem érdeklôdtem különösebben a politikai emigráció
iránt, amelynek tagjai a mi
megérkezésünkkor már tíz éve
ott éltek, még mindig törték a
nyelvet, nehezen boldogultak,
együtt ültek és szélsôségesen
nosztalgiáztak. Inkább a francia környezetbe igyekeztem
beilleszkedni. A franciául írás
tulajdonképpen lázadás volt,
nem a magyar nyelv vagy Magyarország ellen, hanem az
emigráció ellen. Egy év alatt
állandó rovatom lett francia
újságoknál. Amikor Strasbourgban befejeztem a tanulmányaimat, a Puerto Ricó-i
egyetemen kerestek európai
tanerôket. Hamarosan kinevezett egyetemi tanár lettem
megfelelô fizetéssel. A trópusokat könnyû megszokni, az
emberek nagyon kedvesek,
nyugodtak. A meleget sem nehéz elviselni. Ez nyirkos trópus, az év felében esik az esô.
Az ember sokat iszik, sokat izzad, ennek következtében állandóan egészséges.

Az írás –
lázadás volt
Beszélgetés
a szederfa árnyékában
Ferdinandy Györggyel
A Sas-hegy és Németvölgy határában épült ház kertjében terebélyesedik egy szederfa. Ezt vendéglátóm, hamarosan kilencvenedik
születésnapját ünneplô édesanyja is megmászta lány korában. A
századforduló táján ültetett fát 1945-ben tôbôl letörte egy bomba, de a gyökerekbôl újra kihajtott a növény. A valamikori barackos domboldal elsô „telepeseinek” külföldön is ismert íróvá
lett leszármazottja, Ferdinandy György írja egyik elbeszélésében,
hogy a franciák a nyarat vidéken töltik, gyökereiket kutatják. Ô
is a gyökereket keresni tért-e haza, kérdezem, miközben a szederfa lehullajtott termésein toporgunk.
– A nyolcvanas évek közepétôl
rendszeresen hosszú idôket
töltök itthon – válaszolja –,
1987-ben tanítottam az Eötvös Kollégiumban, aztán a Janus Pannonius Egyetemen,
úgyhogy szemesztereket tartózkodtam itt. Az elsôk között
vagyok, akik hazajöttek már
néhány évvel a változások
elôtt. Bántottak is eleget emiatt a politikai emigrációban,
mert hazaárulónak minôsült a
szemükben az, aki visszajárt.
Ez nem zavart engem, mert
amúgy sem tartoztam soha abba az emigrációs körbe. Íróember számára viszont nagyon
fontos, hogy abban a közegben éljen, amelynek a nyelvét
használja. A magyar mellett
írok ugyan franciául is meg
spanyolul, ez utóbbin csak tanulmányokat.
– Kalandos volt az élete. Mit tekint fontosnak a térben és idôben
távoli állomások közül?
– Franciaországot és oda kerülésemnek elôzményét, 1956ot. Az én nemzedékemnek valószínûleg a forradalom a legfontosabb élménye, akkor is,
ha ez nem világos most mindenki szemében. Számomra
Franciaország meghatározó
volt, hiszen már itthon is francia szakos voltam. Ott akartam
befejezni az egyetemet, természetesnek képzeltem, hogy ta-
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nulmányúton járó diák vagyok. De ott nôsültem meg,
három francia gyerekem van,
és viszonylag korán megpróbálkoztam a francia írósággal
is. Szinte gyerek voltam még,
huszonöt éves, és úgy látszott,
Franciaország befogad, legalábbis az irodalmi élet, mert
az országban az ember idegen
marad. Nagy szerencsém volt,
rangos irodalmi díjat nyertem
az elsô, Sziget a víz alatt címû
kötetemmel, amelynek nincsen magyar megfelelôje.
– Mikor döntötte el, hogy író lesz?
– Ez ugyanolyan, mint a
megbetegedés. Fokozatosan
történik az emberrel. Versekkel kezdtem tizenhárom éves
koromban, Csokonainak a Lilla-dalai ihlettek meg, szerelmem pedig Kiszely Éva volt, a
gödöllôi vendéglôs gyönyörû,
szôke leánya. Utána eposzokat
írtam. Késôbb, amíg a Honvéd
Kórházban „katonáskodtam”,
már József Attilás verseket írtam és két novellát is, amelyeket elküldtem az Irodalmi Újságnak. Onnan Lévayné sk. azt
válaszolta Ferdinandy György
autóbusz-kalauznak, mivel én
az is voltam, hogy „írásai még
nem érettek meg a nyilvánosságra”. Amikor kikerültünk
Franciaországba, tudtam már
annyit franciául, hogy elolvassam az újságokat, amelyek tele
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– Legutóbb megjelent novelláskötetének címadó elbeszélésében, a
Gyönyörûen tudott fütyülni-ben
írja, ami a következményt illeti,
némi túlzással: „Nem érdekeltek a
sikeremberek. Ezért maradtam
szegény és ismeretlen”.
– Az én hôseim mindig elesett, kisemmizett hôsök, mint
ahogy én magam és a nyugati
barátaim is kallódó egzisztenciák voltunk. Számomra teljesen érdektelen volt a befutott
emberek világa. Az egyetemi
tanárságból éltem, összesen
harminchét évig tanítottam
Puerto Ricóban, tavalyelôtt
mentem nyugdíjba. Az évek
alatt összegyûlt magánlegendáriumomból merített történetek csokra a most megjelent
kötet. Ezt követôen még nem
írtam semmit, csak az Élet és
Irodalomnak a tárca rovatát,
amelyet egy évvel elôbb elvállaltam. Akkor volt a második
mûtétem, úgy nézett ki, hogy
nem sok idôm van, nem nagy
rizikó, hogyha elvállalom. Késôbb jöttem rá, milyen nagy ez
a felelôsség. Idén január–februárban hat hét alatt megírtam
a tizenhárom tárcát, mert tudtam, hogy áprilisban újra megmûtenek. Azóta gyûjtöm a
jegyzeteket, elolvastam a
Könyvhéten íróbarátoktól kapott harminc kötetet. Nagyjából sejtem, hogy mi mindennel fogok foglalkozni, de még
nem kezdtem hozzá.
Mátraházi Zsuzsa
Fotó: Szabó J. Judit

szégyene: a vezéri programadó nyilatkozatot követô tudatos, kitervelt, iparszerûen
megvalósított népirtás, a holocaust.
És mégsem holocaust-regény
Salamon Pál könyve, nem zsidó szenvedéstörténet. Arról
szól, hogy a lét állandóan támadást indít az ember ember
mivolta ellen, s hogy a személyiség miként védekezik e támadások ellen. Az embert
egyre abszurdabb világ veszi
körül, melyben nehéz eldönteni, mi a helyes magatartásminta, mi az igazság, mi a hazugság. A végletekig fokozott
abszurd egyik kiváló példája a
Menyegzôben, amikor a náci
koncentrációs tábort ért szövetségesi bombázás után az
Unterscharführer a rabok elôtt
körbemutat a romokon, és a
következôt mondja:
„– Vannak, akik építenek,
vannak, akik rombolnak.”
Salamon Pál megható története mögött mély és filozofikus vonulat húzódik: hogyan
viselkedjék az ember egy sarkaiból kifordított, már-már tökéletesen valószerûtlen világban?
Mik legyenek a vezérlô elvei,
mik a normái? Mitôl és meddig tekintheti azonosnak magát saját magával a személyiség? A gyilkosan etikátlan környezet feljogosít-e bennünket
magunkat is a kisebb-nagyobb
hazugságokra, avagy egyenesen
megköveteli az etikátlanságot
és önmagunk feladását?
A fôhôs Gyuri gyerekfejjel
találkozik a koncentrációs táborban a Tanár úrral, aki egyszer csak a kamaszhoz fordul a
következô monológgal: „Nem
értem, hogy történhetett,

Akár lehetne az is,
de egészen más
Salamon Pál: Menyegzô
■ Akár lehetne giccs is. Megható történet egy szüleit vesztett zsidó fiúról, akit elhurcolnak a koncentrációs táborba,
ahová minden veszélyt vállalva vele tart a keresztény lány,
s az ifjúság, az egymásba vetett hit, szeretet, önzetlenség,
valamint sok egyéb megbecsülésre érdemes erény végül elnyeri méltó jutalmát, mint
ahogy a regénybeli Gyuri és
Eszter is egymást.
Lehetne ez is Salamon Pál
legújabb regénye, a Menyegzô,
de nem ez. Pedig az íróra, no
meg az olvasóra lépten-nyomon ott leselkedik a szirup
formáját felöltô végzet, ám Salamon Pál nem engedett a kísértésnek.
Korábbi, 1994-ben megjelent mûvérôl, a Sorel házról írta egy jeles mûbírálója, hogy
az „önálló világ, nem ismétli a
létezôt.” Mint ahogy a Menyegzô sem. Önálló világ.
Olyannyira, hogy teljesen abszurd. A regény kezdetekor
még az is átsuhan az olvasó fejében, hogy a történetek kimódoltak, még akkor is, ha a
szerzô nem tesz mást, csak riporteri hûséggel visszaemlékezik saját gyermekkori élményeire. Ezek a történetek
azonban az írói vetületben abszurdak: a regényhôs Gyuri
például hihetetlenül egyszerû-

en szökik meg a téglagyári begyûjtôbôl, még hihetetlenebb
kalandokba bocsátkozik, fedelet, búvó- és oltalmazó helyet
keresve magának, s e kalandok
során egyebek között beköltözik egy villa kutyaóljába, ahol
igen meghitt barátságba keveredik az ól eredeti lakójával,
Salvatorral, majd hosszú beszélgetésbe bonyolódik magával a villa tulajdonosával, egy
tekintélyes könyvkiadó vezetôjével, akivel morális kérdésekrôl és mellesleg az élet értelmérôl folytatnak eszmecserét. Gyuri késôbb ugyanilyen
nehezen elhihetô körülmények közepette nyer befogadást anya és leánya lakásába,
ahol az anya minden töprengés nélkül egy ágyba fekteti-altatja leányát és a hirtelen otthonra lelt Gyurit.
Íróilag kifundált találkozások – tenné félre az olvasó a
könyvet. De valamiért mégiscsak tovább olvastatják a lehetetlenebbnél lehetetlenebb
történeteket talán az írói megjelenítô erô és tehetség, amelyek jó lendülettel viszik egyre
tovább a regényt, mígnem a
történetek fonáksága rá nem
döbbenti a gyanútlant, hogy
Salamon Pál annak a világnak
az abszurditásáról beszél,
amelyben elôfordulhatott az
emberiség egyik legnagyobb

hogy szó nélkül hagytuk el lakásainkat, szó nélkül hagytuk,
hogy kiraboljanak, és szó nélkül másztunk fel a marhavagonokba. Szégyenemben szeretnék visszaszületni, mert
több mint félmillió emberbôl
birkanyájjá lettünk. A birka
nem bárgyú, hanem birka.”
Hol a kollektív identitás vége? Hol, melyik ponton kezdôdik az önfeladás, melynek
elsô lépcsôfokára gyanútlanul
lépünk fel, s utána már nincs
megállás a pokolra vezetô grádicson?
Salamon Pál a Sorel ház után
nagy regényt írt, egészen
álomszerû,
megrendítôen
ôszinte szerkezetût, hiszen a
könyv kétharmadától, háromnegyedétôl kiderül, hogy amit
addig olvastunk, az egy valóságos történet ugyan, de saját
írója a fôszereplôje, akinek az
életregény ismét belegázol az
életébe, hogy vissza tudjon találni igaz önmagához, s hogy
megbirkózzék saját árnyaival,
ráleljen ismét az ô gyerekkori
Eszterére. És nem mellesleg
Salamon Pál – magára.
Önismeret, áltatás nélküli
szembenézés saját, sokszor
önmagunk elôtt is elrejtett
énünkkel, a szerelem mindenható erejének hívôen megrajzolt, mégis kritikus ábrázolása. Ez a Menyegzô. Mely akár
lehetne giccs is. De egészen
más. Mely lehetne akár egy a
sok holocaust-könyv közül,
de több annál.
Önmagunk keresgetésérôl,
árulásairól, hazugságairól, és
végül magunk vállalásáról szóló gyönyörû könyv.
Szigethy András
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véletlen, hogy a Tanár úr a
Menyegzôben azt mondja,
hogy a technikai civilizáció
robbanásszerû fejlôdése közepette gázzal irtanak. Erre
használják a civilizációt, és
hogy ne lehessen lélegezni.
Irtják az erdôket. Nem igaz,
hogy minden kor egyformán
rossz.
– Visszatérve az elôzô gondolathoz. Az iszlám fundamentalisták egy eszméért halnak meg.
Negatív, de így van. De ne vitatkozzunk. Inkább meséljen arról, hogyan tudott húsz év után
újra tollat fogni.
– Húsz évig valóban nem
írtam.
– Miért?
– ’76-ban elüldöztek az országból. ’92-ben jelent meg
elôször írásom. Bíztam a szocializmusban, de ami megvalósult, azért élni nem érdemes. De fel tudtam állni. Nem
az a hôs, aki sosem esik el, hanem aki föláll. Képes voltam
arra, hogy fölálljak, miután elüldöztek az országból.
– A Menyegzô hôse is talpon
marad.
– Az emberek el vannak keseredve. A szerelem segíthet
túllépni ezen. Ma a szerelem
a hirdetések, a filmek és a lélekmosás nyomán csak szexuális közösülést jelent. Holott az embereknek érzelmekre van szükségük. Hiszen az
élet amúgy is csalfa. A Menyegzô egy Rómeó és Júliatörténet. Létezik mindenekfelett való szerelem. De mi
ez? Nem az, hogy szeretik
egymást, és nem úgy tartanak ki egymás mellett 40
évig, hogy kívánják egymást.
Az csak része a dolognak.
Van valami más, amit évtizedeken keresztül nem tudnak
elfelejteni.
– Mi az a más?
– Ez a dolog a léttel szembeni lázadás. Hogy közösen
kerekedtek felül egy súlyos
megpróbáltatáson. És ez
például, ami kitölt egy életet,
amelynek mindig is kétséges
az értelme. Az ellenállás, a
lét fenyegetésével szembeni
sikeres ellenállás.
– Pontosabban?
– Azt akarom ezzel mondani, ha Shakespeare ismeri ezt
a történetet, akkor azt hiszem, Gyuri és Eszter címû

A lét fenyegetésével
szembeni sikeres
ellenállás
Interjú Salamon Pállal
Képes-e a szerelem a rettenetet legyôzni? Vajon ez az érzés felül
tud-e múlni korszakokat, kultúrákat, földrészeket? Patetikus
mondatok, melyre az ember keresi a választ. Az író pedig megírja. Salamon Pál is ezt tette. A Menyegzô címû könyvében.
– Kirôl szól a Menyegzô?
– Önéletrajzi ihletésû
könyv. De nem az az érdekes, hogy megtörtént – mert
ettôl még nem biztos, hogy
le kell írni. Még akkor se, ha
felejthetetlen történelmi eseményrôl van szó. Engem, az
írót az érdekelt, hogy alkalmat ad-e ez a történet arra,
hogy egy bizonyos élethangulatot sugalljon? S miért?
Azért, mert az a véleményem, hogy a világ megváltásra szorul, csak az a baj,
hogy megválthatatlan. Kár
hozzáfogni. Zsákutca. De ha
az ember ezt a két dolgot
tudja, akkor ebbôl egy harmadik dolog következik. Az
emberiség egyre nehezebb
körülmények közé kerül. De
megválthatatlan. Akkor mit
lehet tenni? Nem hiszem,
hogy van épeszû író, aki arra
vállalkozik, hogy tanácsot
adjon az embereknek. Erkölcsi, „uram bocsá”, politikai
tanácsokat. Erre szerintem
író nem vállalkozhat. Általános tanácsot nem is lehet adni, hiszen minden ember külön világ, mint a Biblia is
mondja. A Menyegzôben a
saját életgyakorlatomat, élethangulatomat írtam le. Tehát a lét csalfaságával szembeni lázadást.
– Ez mit jelent?
– Ez alatt azt értem, hogy a
semmibôl jövünk és oda térünk vissza. Az azzal szembeni lázadást, hogy az ember
bizonytalanságot és félelmet
érez. De ha valaki ezt nem
érzi, az adjon hálát.
– Ez minden korban így volt,
bele van kódolva az emberbe.
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Ha nem félnénk, nem védekeznénk.
– Nem igaz az, hogy a mai
világ, a maga által említett
vonatkozásban, ugyanolyan
vagy akárcsak hasonló a 19.
századhoz. Az ember akkor
úgy érezhette, hogy az édenkertben sétálgat, ahhoz képest, ami most van. Gondolja meg: ha valakinek az üzletfele nem tetszik, vagy
megkívánja az üzletét, bombát tesz le. És az egész világon a korrupció és a kíméletlenség, az önsorsrontás az
úr. A haszonért, a pénzért
mindenki mindent feláldoz.
– Ez általánosítás, hogy mindenki mindent.
– Száz százalék soha sincs,
ebben igaza van. De az
irányzat az ez.
– Mondjon nekem olyan kort,
amikor az emberek nem vagyonért cselekedtek.
– Voltak korok, ahol vallási
vagy politikai eszmékért lelkesedni lehetett. És ez reményt adott. Ilyen ma nincs.
– Van.
– Eszme nincs.
– Mindenki a saját korát látja
a legrosszabbnak.
– Lehet, de a 19. század a
remény százada volt. Tudja
miért? Mert elkábította az
embereket a technika fejlôdése. A filozófusokban is azt
a képzetet keltette, hogy lineárisan halad az emberiség.
Hideg-meleg víz. Radiátor,
gáz, villany, telefon, repülôgép. Az a képzet támadt,
hogy az ember szerencsés
fajta. De kiderült, a kényelemért, a fejlôdésért rémületes
árat kellett fizetnünk. Nem
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darabját írja meg. Komolyan.
De tulajdonképpen mi a dráma? Az, hogy ez a két ember
nem tudta elfelejteni egymást, pedig jó házasságban
éltek. Mert ha rossz házasságban élnek, nem érdekes
az egész.
– Gyuri és Eszter azonban szereti a házastársát.
– És mégis volt valami, ami
megismételhetetlen volt számukra. Valami olyan dologban vettek részt mind a ketten, ahol a lehetetlent kísérelték meg. Sikeresen. És ezzel sugalmazok az olvasóknak egy élethangulatot.
– A Libri palotában, a könyvbemutatón megcsapta a falat.
Miért?
– Másnak beletörik a keze.
Nekem nem. Kipróbáltam.
– És ez miért jó magának?
Mit bizonyít ezzel?
– Hogy le tudok gyôzni valamit. Szellemileg ugyanazt
jelenti. Csak ez fizikum. Ezt
az életfelfogást demonstrálom fizikailag is. De miért? A
szellem az elmébôl indul ki.
Az, hogy sugalmazok egy
élethangulatot, hogy ne fájjon. Ha maga ezt csinálná,
csontját törné.
– Nem is akarom kipróbálni.
Van visszajelzés a könyvekrôl?
– Szeretik az emberek.
Odajönnek hozzám, megsimogatnak. Valaki kölcsönadta a barátnôjének a könyvet,
de az nem adta vissza. De ez
az én könyvem – mondta erre a másik. Nem adom viszsza, én mindig ezt olvasom.
A másik erre kitalálta, ha találkoznak, felolvasnak egymásnak a könyvbôl.
– Jó érzés lehet.
– Egy másik történet. Jön a
Móricz Zsigmond körtéren
egy ember, megállít, mesélni
kezd: képzelje, megvettem a
Menyegzôt, de nem tudom
elkezdeni, mert a feleségem
lecsapott a könyvre, és csak
akkor teszi le, ha fôz.
– Lesz film a könyvbôl? Olyan
képszerûen ír.
– Nagyon remélem. Szeretném, ha Edelényi János rendezné. Akkor nem félnék,
hogy elkeseredek, majd amikor a Menyegzôt a mozivásznon viszontlátom.
Szabó Kinga

„Mozi” a könyvespolcon
A rendszerváltás után megtorpanni látszó filmkönyvkiadás mostanában új erôre kapott.
Egyre-másra jelennek meg az érdekesebbnél érdekesebb monográfiák, portrék, tanulmánykötetek. Ha már a mozikban egyre kevesebb a nézhetô film, akkor legalább a könyvek
segítségével „mozizhassunk”. Az értékek mentésében, megôrzésében, a jeles személyiségek
életmûvének feldolgozásában példamutató szerepet játszik az Osiris Kiadó filmkönyvtára, Zalán Vince gondos sorozatszerkesztésében.

Gaál István krónikája
Zalán társszerzôként is jelen van: az új
magyar film egyik legjelentôsebb egyéniségével, Gaál Istvánnal készített alapos és izgalmas beszélgetést; úgy, hogy
a dialógust bölcsen monológgá, érzékeny alkatú filozofikus hajlamú riportalanya vallomásává formálta. Gaál pontosan és szépen fogalmaz, de, ami a lényeges, önsajnálat, önistenítés nélkül
beszél élete, pályája apró részleteirôl és
fordulópontjairól, kataklizmáiról, sikerekrôl, mûvészi és magánéleti válságról,
szakmai gáncsoskodásokról, a mûvek
megszületésének kultúrpolitikai és alkotás-lélektani hátterérôl. Az önmagát és
helyzetét mindenfajta elfogultság nélkül
elemzô alkotó szövegeit forrásértékû
dokumentumok – levélrészletek, korabeli feljegyzések, a stúdiótanácsi ülés
jegyzôkönyve stb. – gazdagítják.
A kötet második részében Gaál különbözô mûfajú írásaival – forgatókönyv,
tanulmány, születésnapi köszöntôk, búcsúztatók, kritika – ismerkedhetünk
meg, amelyek még érzékletesebbé teszik
alkotói, gondolkodói portréját. Igényes
opuszai jól tükrözik vonzásait, választásait, magyarságát és európaiságát. Gaál
az elmúlt két évtizedben súlyos tüdômûtéten esett át, túlélt négy autóbalesetet, s a kedvezô körülmények és elegendô szerencse híján talán pályája sem úgy
alakult, ahogy mûvészi kvalitásai alapján érdemelte volna. Ô mégis meg tudta ôrizni morális tartását, alkotói tisztességét. Filmjei mûvészi és erkölcsi üzenetét sorsával, szavaival, írásaival is hitelesítette.

A fény festôje
Koltai Lajos napjaink egyik legkiemelkedôbb operatôre. Itthon elsôsorban Szabó István alkotótársaként ismert, holott
korábban tucatnyi, különbözô ízlésû,
világú magyar rendezôvel dolgozott
együtt, Maár Gyulától, Gyarmathy Líviától kezdve, Mészáros Mártán, Dárday
Istvánon át Gábor Pálig, Gothár Péterig.
Az Angi Verával megnyíló nemzetközi,
vagyis fôleg amerikai karrier szakmailag
már kevesebb lehetôséget tartogatott a

számára. A rövidfilmektôl a nemzetközi
karrierig vezetô pályája állomásaival,
szakmája mûhelytitkaival, mûvészi,
technikai gondjaival, gondolataival, tanulságos amerikai forgatási tapasztalataival egy „duplafedelû” kötet segítségével
– kétféle optika fénytörésében – ismerkedhetünk meg.
Fazekas Eszter Koltaival beszélgetett,
értôn, empatikusan, Csala Károly pedig
tanulmányában a hazai filmesztétikában meglehetôsen otthontalan és elôzmények nélküli feladatra vállalkozott:
az operatôr képteremtô mûvészetét,
technikai, mûvészi újításait és folyamatos alkotói megújulását értékelte és elemezte. Alaposan, felkészülten. Koltai
legtöbb külföldi filmjével nem foglalkozik, mert azok szerinte nem lendítettek
mûvészi pályáján. Nem ír a Szabó István rendezte három német filmrôl sem,
holott az Offenbach titkait televíziós
mûremeknek nevezi, s egyik kedvencének tartja. Érthetôbb, elfogadhatóbb,
hogy az Amerikában forgatott közel 15
mozidarabra csak három és fél oldalt
szán. Maga Koltai is úgy véli, Amerikában nem lehet olyan filmet csinálni,
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amihez igazán köze lehetne, az operatôrnek nincs olyasféle szabadsága mint,
amit például Európában, az olasz Tornatore mellett élvezett.

Filmkalauz
Csala Károly nevével találkozhatunk a
Filmkalauz társszerzôjeként is. A filmguide nálunk kevéssé ismert, de rendkívül fontos és hasznos kézikönyvfajta. A
kicsit is kíváncsi, igényes mozi-,videóés televíziónézô egyik bibliája. A könyvek felépítése hasonló: filmográfiai adatok, tartalomismertetés, a film értékeit,
kvalitásait jelzô csillagok, esetleg a filmdíjak felsorolása és rövid kritikai szemelvények. A filmguide az idônkkel való takarékoskodást is segíti, a maga csillagaival kitûnô szolgálatot tehet annak
eldöntésében, hogy érdemes-e megnézni egy számunkra ismeretlen filmet.
Nálunk ez idáig csak néhány, videón
hozzáférhetô filmeket feldolgozó kalauz jelent meg. Mindekelôtt is Tálas János 1995-ös, több mint hatezer címet
tartalmazó Videofilm-katalógusát említenénk.
Csala Károly és Veress József vállalkozását tehát a – majdnem – úttörônek kijáró tisztelettel, figyelemmel és várakozással fogadtuk, forgattuk. A Filmkalauzban közel 2500 játékfilm filmográfiai
adatait, rövid, lényegretörôen megfogalmazott tartalmát találhatjuk. Az igen rövid bevezetôbôl nem derül ki, hogy mik
voltak a válogatás szempontjai, idôbeli
keretei, mûfaji arányai. Az olvasónak
úgy tetszik – pontos statisztikát nem készítettünk – a katalógus anyagának nagyobb részét az elmúlt fél évszázad filmjei alkotják, de találhatunk szócikkeket a
második világháború elôtt készült legfontosabb, legmeghatározóbb hangosés némafilmekrôl is. A szerzôk korrekt,
szakszerû munkát végeztek, feladatuknak azonban csak részben feleltek meg.
Az értékeléssel, a csillagokkal adósak
maradtak. Enélkül pedig a könyv nem
tölti be maradéktalanul és komplexen a
funkcióját. Persze, kifogásunk ellenére
hangsúlyosabb a dicséret: biztos, hogy
Csala Károly és Veress József kalauza
sok segítséget jelent a filmbarátoknak.
Gervai András
Zalán Vince: Gaál István krónikája
Osiris, Budapest, 2000
476 oldal, 1480 forint
Csala Károly–Fazekas Eszter:
A fény festôje (Koltai Lajos operatôr)
Osiris, Budapest, 2001
222 oldal, 1480 forint
Csala Károly–Veress József: Filmkalauz
Tarsoly Kiadó, Budapest, 2001
259 oldal, 2000 forint
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cikket a növényvilágról meg a
kertészkedésrôl. Nagyon népszerû rovat volt, de most, hogy
már túl vagyok a hatvanon,
bezárták a boltot elôttem, ami
még ma is nagyon fáj. De azért
nem tétlenkedem.
– A következô kérdés már az írónak szól, a Mikor kerek volt a világ szerzôjének. Hogyan talált hazára az ortodox zsidóság Magyarországon?
– Mikor? Az én életemben
vagy a nagyszüleimében? Vagy
a történelem során?
– Is-is. Van átjárás a történelmi
korok között.
– Az én nagyszüleim természetesen ortodoxok voltak.
Azért mondom, természetesen, mert az elsô világháború
elôtti idôkig a magyar zsidóságnak a nagyobbik része az
ortodoxiához tartozott. Különösen vidéken és falun csak ortodoxok éltek. A 19. század végén nagyon kevesen választották a neológ, illetve a nem ortodox hitet. Nagyszüleim és a
felmenôim erôsen a haszid
irányzat hatása alatt álltak. A
Kabbalát
tanulmányozták,
mert az nagyon fontos mezôgazdasági ismereteket is tartalmazott. Ôk, földmûvesek lévén, mezôgazdasági szakismereteiket jószerivel a kabbalisztikus könyvekbôl merítették.
Így például a trágya használatát, a komposzt készítését és
felhasználását.
– Én most itt egy képzeletbeli csillagot teszek és megkérem, hogy alatta rövid „lábjegyzetben” fogalmazza meg a haszidizmus lényegét.
– A haszidizmus a 18. században létrejött irányzat volt,
amely szembefordult az egész
zsidóság, jelesül az ortodoxia, a
Talmudra épülô tanok szikkadt legalizmusával, bizonyos
fokú örömtelenségével. Ehelyett áttértek a Kabbala tanulmányozására és egy örömtelibb életet hirdettek, amelyben
helye van dalnak, táncnak, mesének, jó történeteknek, viccnek. Tele voltak tettvággyal, bizalommal, meglepôen nyíltak
voltak, egy bizonyos fokig a keresztény világ felé is.
Ami felmenôimet illeti, a haszidizmus talaján állva jól elboldogultak az életben. Zömmel a mezôgazdaságban találták meg helyüket. Volt köztük
kisbirtokos, nagybirtokos, ál-

Akcentus nélkül
Beszélgetés Charles Fenyvesi
amerikai magyar íróval
A szerzônek két könyvét jelentette meg az Európa Kiadó az idei
Zsidó Fesztiválra. Az egyik, a Mikor az angyalok becsapták a
világot, alcíme Akik zsidókat mentettek a háborús Magyarországon. A másik, a második kiadásban megjelenô mû a Mikor
kerek volt a világ. Ebben Fenyvesi családjának három évszázadot átívelô történetét dolgozza fel. A könyvbemutatón találkoztam az íróval, akirôl, könyveit olvasva, ízes beszédét hallgatva,
nyugodtan állíthatom, hogy magyarul, angolul egyaránt akcentus nélkül beszél – és ír.
– Kérem, beszélje el, hogyan lett
Károlyból Charles.
– Mondjam el az életrajzomat?
– Az életútját, a karrierjét, ha
úgy tetszik.
– Harminchétben születtem
Debrecenben. Az elsô légógyakorlat éjszakáján, amikor
az egész várost elsötétítették.
Másnap reggel az újság megírta, hogy ketten születtünk
azon éjszakán. Véletlenül
mind a ketten zsidók voltunk,
a másik egy kislány volt. Ô
nem jött vissza a lágerbôl.
– Ötvenhatban mentem ki
Amerikába. Szeptemberben
kezdtem meg egyetemi tanulmányaimat Debrecenben. A
forradalom alatt is ott voltam.
Azután feljöttem Pestre, innen
pedig november 14-én vagy 16án, már nem emlékszem pontosan, átsétáltunk a határon.
– Azt mondja, Amerikába
ment. Mennyire volt felkészülve
Amerikára? Az angol nyelvtudására gondolok elsôsorban.
– A sors fintora, hogy orosz
tolmácsként kerültem át. Elég
jól beszéltem oroszul. Egy hónapig maradtam Ausztriában,
majd az elsô nagyobb csoporttal kijutottam Amerikába. Valamelyest beszéltem angolul,
nyelvtanból pedig elég jól álltam. December huszonkettedikén érkeztem meg Amerikába, és január 21-én iktatták be
Eisenhower elnököt. Akkor
mentem fel Washingtonba,
ott levizsgáztam angolból.
Elég jól sikerült. Szeptemberben már a Harvard Egyetem
hallgatója voltam, ösztöndíjjal, s így el tudtam végezni az
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egyetemet. Voltaképpen akkor
lettem újságíró. Ezután két
évig tanítottam egy indiai
egyetemen. Esszéírást adtam
elô. Már akkor érdekelt ez a
mûfaj. Angol irodalmat, antropológiát, nyelvészetet hallgattam. Tulajdonképpen ’62 óta

vagyok gyakorló újságíró. Eleinte szabadúszóként írogattam
ide, oda. Leghosszabb idôt a
US News and World Reportnál töltöttem. 8–9 évig egy politikai rovatot vezettem, úgy
hívták, hogy Washington
Whispers – Washingtonban
suttogják. Eléggé lótó-futó, de
mindvégig izgalmas munka
volt, szívesen csináltam.
– Ez valami pletykarovat volt?
– Az, de csakis politikai pletykák szerepeltek benne, „úgy
hírlik…” Emellett sok mindennel foglalkoztam. Legjobban a
portrékat szerettem. De riportokat, publicisztikát is írtam.
Majdnem mindent kipróbáltam, kivéve az üzletet, mert ahhoz abszolúte nem értek.
Tizenkilenc évig írtam a Washington Postban hetente egy
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lattenyésztô, aki birkát nevelt
a gyapjáért. Amibe belefogtak,
azt minden „ötéves terv” nélkül is véghez tudták vinni.
1848-ban egyik dédapám egy
gyújtó hangú toborzó szónoklat hatására azonnal beállt a
honvédseregbe. És ezt olyan
természetesnek tartotta, mint a
reggeli imádkozást. Jó magyar
lett és jó zsidó maradt.
– Mi volt ez? Spontán asszimiláció vagy valamiféle sima metamorfózis?
– Szerintem harmonikus beleilleszkedés.
– Beszéljünk most már a második könyv hôseirôl is. Amikor nekifogott, hogy megörökítse néhányuk emlékét, nem tartott a fanyalgóktól, akik hajlamosak lerágott csontnak nevezni ezt a témát?
– Egyáltalán nem. Elôször is
az idô múlásával mindig
újabb tények, dokumentumok
kerülnek elô. Gondoljon csak
a „fôangyalra”, Wallenbergre.
De nem mehet feledésbe
Stehlo Gábor evangélikus lelkész vagy Bajcsy-Zsilinszky
Endre emléke sem. És meg
kell emlékeznünk azokról a
kevésbé ismert hôsökrôl is,
mint Varga István debreceni
anyakönyvvezetô, akit kollégájával, Dávid Erzsébettel
együtt 1944 nyarán bíróság elé
állítottak, mert zsidóknak hamis papírokat adtak ki.
Ugyanígy helye van a könyvben Thury Levente újságírónak, aki hamis katonai igazolványokkal látott el hadköteles
zsidókat. És persze ide kívánkozik Kanalas úr is, talán Pest
leggorombább házmestere,
aki válogatott gorombaságaival zavarta el a zsidó lakókért
érkezô nyilasokat.
Aczél János

A BALASSI KIADÓ AJÁNLATA
Istvánffy Miklós Magyarok dolgairól
írt históriája I.
A Történelmi Források sorozatban
A „magyar Livius” nagyívû latin nyelvû históriájában – mintegy Bonfini folytatásaként – Mátyás halálától saját koráig (1490–1606) mutatja be a magyar történelmet. Elsô kiadása (1622) alapján készült Tállyai Pál korabeli fordítása (1628–1633),
amely most jelenik meg elôször nyomtatásban. A
tervezett háromkötetes mû megjelenô elsô kötete
az 1490–1535 közötti idôszakot öleli fel modernizált átírásban. Sajtó alá rendezte: Benits Péter.
B/5, 345 oldal, kartonált, 2500 Ft
Az értelmezô közösségek elmélete
Az Opus sorozatban
A kötet gerincét az 1995 októberében az Irodalomtudományi Intézetben megtartott tudományos
konferencia adja, más magyar elméleti írók tanulmányaival kiegészítve. Az „értelmezô közösség”
Stanley Fish által bevezetett fogalma azzal kecsegtet, hogy betöltheti azt az interszubjektív hézagot,
amely az értelmezés önkényessége és az értelem
rögzítettsége között található.
Szerkesztette: Kálmán C. György.
A/5, 160 oldal, kartonált, 1500 Ft
Bodnár György: Kaffka Margit
Monográfiájában Bodnár György arra keres választ,
hogyan függ össze az írónô dzsentri származása s
társadalmi és történelmi határhelyzete mûveinek
tematikájával, problematikájával és poétikumával.
Bemutatja a szecessziós novellát, az impresszionis-

ta regényt, az új lélektani szemlélet irodalmi hatását, valamint a dokumentumregény összefüggéseit
a Nyugat és a Nyolcak történetével.
A/5, 300 oldal, kartonált, 2800 Ft
Bárdos-Féltoronyi Miklós:
Egyházak és államok köztes-Európában
A Belgiumban élô szerzô elemzése a „köztes”-európai országokat (Oroszország és az Európai Unió, illetve a Földközi-tenger és a Balti-tenger közti terület mintegy húsz országa), s az 1914-tôl a század végéig tartó idôszakot tekinti át. Ebben az övezetben
a vallás politikai, sôt geopolitikai tényezôvé és játszmává vált. A köztes-európai egyházak néhány évtizede átmeneti, s mindenekelôtt választási helyzetben vannak, amely döntô hatással lesz a XXI. század társadalmában betöltött szerepükre.
Fordította: Sajó Tamás.
B/5, 180 oldal, kartonált, 1 500 Ft
Tari Lujza:
Kodály Zoltán, a hangszeres népzenekutató
E könyv Kodályt, mint a hangszeres népzene kutatóját mutatja be falujáró népzenei gyûjtômunkássága, s a feldolgozáskor készített hatalmas kotta- és
jegyzetapparátusa alapján. A Kodály által gyûjtött
teljes hangszeres népzenei anyag most jelenik meg
elôször forráskiadvány formájában. A gyûjtemény
kiegészül az elôd, Vikár Béla által gyûjtött és a fonográf-felvételekrôl Kodály által lekottázott, jegyzetelt hangszeres népi dallamokkal.
B/5, 600 oldal, kartonált, 3900 Ft

Kunkovács László: Kece, milling, marázsa
Hagyományos halászat természetes vizeinken
A szerzô évtizedek óta járja az országot, hogy fellelje, megfigyelje és megörökítse a népi kultúra mármár teljesen kiveszôben lévô emlékeit. A hagyományos halászat eszközei, vizeink csodálatos vidékei
és az ott élô emberek civilizációs ártalmaktól még
mentes világa elevenedik meg e másfélszáz fotót
tartalmazó album oldalain.
B/4, 140 oldal, keménytábla, 2 900 Ft
Konok Tamás
Az 1958 óta Párizsban, a kilencvenes évek óta Budapesten élô festômûvész képei a világ számos modern képtárában megtalálhatók. A magyar és francia
nyelvû album több mint 250 mûvét mutatja be az
ötvenes évek realista indíttatású képeitôl kezdve a
párizsi korszak színes, harmonikus, „szép absztrakt”
alkotásain át a máig kísérve a teljes életmûvet. A feltûnôen szép kivitelû könyv igazi bibliofil csemege.
235x300 mm, 268 oldal, keménytábla, enveloppal,
8500 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

VÁRJUK JELENTKEZÉSEDET!

A Helikon Kiadó ajánlata
Egy
könyv
a pesti
orfeumok,
énekes-zenés
kávéházak,
kabarék
világáról
A boldogboldogtalan
békeidôk
Pestje
Kávésok
és cukrászok,
vendéglôsök és
mutatványosok,
artisták és
komédiások
világa

2980 Ft
1300 Budapest, Pf. 215
Tel/fax: 368-8058
e-mail:pontkiado@elender.hu
www:pontkiado.com

A könyv megrendelhetô a Helikon Kiadónál: 1053 Budapest,
Papnövelde utca 8. Telefonon Borbíró Zsókánál és/vagy Varga Istvánnál
a 317-4987-es számon, vagy a 317-4967-es faxon, valamint megvásárolható a
Helikon Könyvesházban: Budapest, VI., Bajcsy-Zsilinszky út 37.
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EMBER ÉS GONDOLAT

Tornai Józseffel
beszélget

Nádor Tamás
Úgy véli: kezdet és vég, vég és kezdet, szerves és szervetlen világ
örökkévaló hullámzásában, lét és nemlét oly szubjektív vagy épp
merôben objektív mivoltában, anyag és szellem, dolgok és lények
olyan kétes különbözésében és annyira bizonyos egyezésében, az
égô csipkebokor és a költészet metafizikájában, mitológiai meséjében kapott egy kivételes pillanatot. Káprázatra, arra, hogy a
természet, a születés, a szerelem, a gyötrelem és a gyönyör, a halál végtelen változatosságából valamit átélhessen, szempillarezdülésnyire megkaphasson. A halhatatlanság illúziójától eleve
megfosztva, ám azért a halandóság illuzionistájaként. Villanásnyi emberalakjában annak, aki mindennek okát, értelmét keresve, reménytelenül reménykedve mégis a betûket rója.
– Újabb köteteit a korábbiakkal
egybevetve az olvasó úgy érezheti: lét, nemlét, születés, szerelem,
halál ezekben mindig jelen volt,
az irodalom volt, ez immár élet.
Valóban megérintette az, amit
korábban csak képzelt, látott, tudott?
– Fiatalon is gyakran személyesen érintett mindez, hiszen háborús és késôbb is sok
tragédiát megélô (vagy abba
belepusztuló) nemzedékhez
tartozom. És döbbenettel olvastam is róla: például a 19.
századi Baudelaire-t, aki
mély megérzéssel ír a kilencvenéves Évákról, vagy Flaubert novelláját, amelyben egy
ifjú nô arcán áttetszik nyolcvanesztendôs majdani arca.
Barátaimat is megbotránkoztattam, amikor még fiatalon
efféléket írtam: „A halál lassan kezébe kap/ nap felé tart,
hogy jobban lásson”. De aki
a halált nem veszi tudomásul, az éretlen, csupán vegetáló ember. Csak az állat nem
tud a halálról. Halandóságunk lényege, hogy tudunk
róla. Egy nagy sötét árnyék
terpeszkedik-terjeszkedik a
fejünk fölött, biblikusan fogalmazva: napjaink meg vannak számlálva. Most, hogy
megöregedtem – hozzátartozóim, barátaim halála révén
és napjaim fogytán –, valóban közvetlenül érzékelem
ezt a szörnyû tényt. A költé-
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szetnek, zenének, mindenfajta mûvészetnek és gondolkodásnak a középpontjában áll
az elmúlás.
– Lírájában, prózai írásaiban
a természet lényeit és dolgait, a
szerves és szervetlen világot nem
csupán egységben látja, de úgy is,
mint aki mindezt csak egy elvesztésük elôtti szempillantásra
birtokolhatja. Ebben a villanásnyi káprázatban élet a halált,
halál az életet hitelesíti...
– Buddha erôsítette meg
bennem ezt a látásmódot, aki
szerint a lények és dolgok
egyszerre vannak és nincsenek. S valóban: a születéstôl
a kibontakozáson át folyton
közeledünk a végsô ponthoz.
S közben van a végtelen változatosságú virágzás, amelynek alapján föltételezhetô:
olyan teremtô szellem alkotja ezt, akinek a képzelôereje
is határtalan. A mulandóságról szól, mondjuk, Füst
Milán gyönyörû verssora:
„Mire rám mutatnál, már
nem vagyok”. S ez az állandóan fölépülô és lebomló, elképesztô formai gazdagságú,
óriási mû: a természet valóban nem maradandó. Legföljebb éppen a változatosságában. Abban, hogy semmi
sem végleges. S bár az ember
tiltakozik ellene – például a
vallás által –, az egyetemes
törvények értelmében sem
anyag, sem lélek, semmi sem

halhatatlan. Egyébként is
csak primitív fokon lehetne e
kettôt megkülönböztetni, hiszen a megfigyelô is része a
megfigyeltnek. Szubjektív és
objektív között különbség
nincsen. Legföljebb mítoszt
képes alkotni az ember.
Olyan metafizikai pillanat
megteremtésével, mint például Mózes találkozása az égô
csipkebokorral. De hát a költô épp ilyen metafizikai ôsmesékbôl él. Ha a mítoszokban nem lenne metafizika,
költészet se volna.
– Korábban Vadmeggy címû
prózai mûvébôl, újabban kivált
a Holdfogyatkozás gyászoló verseibôl kitetszik: az ön számára
szinte az élettel egyenlô a szerelem, a szexualitás. És korántsem
csak a szokás és az úgynevezett
közerkölcs megszabta módon.
Képtelen hazudni?
– Hazudni sok más ember
sem hajlandó, ez tehát nem
különösebb érdem. Inkább
arról van szó, hogy az életet
próbálom összességében látni, teljességében élni. Nem
megcsontosodott elôírások,
szabályok szerint, hanem létünk igazi természete szerint.
Hiszen a szerelem, a libidó, a
család dolgában óriási változás következett be, voltaképp
már a francia forradalom óta.
A vallásos parancsolatok és
társadalmi viselkedéskódexek
szerepe drámaian átalakult a
mûvészetben, irodalomban s
a köznapi életben is. A politika és a mûvészet szabadságának elôtörésével párhuzamosan a szerelem és a szexualitás is kivívta szabadságát. S
bár a házasság alapsejtje
mindmáig megmaradt, az
emberi érzelmeket valójában
már régóta nem lehet kordában tartani. A házasság
„wohltemperiertes klavier”-ja
mellett ott van a szerelem és
a szexualitás, amely maga a
kiegyensúlyozatlanság, a gyönyörûséges ôrület, az elragadtatás és a fájdalom. Természetes forrása a költészetnek,
s az enyémnek valóban meghatározója, alapeleme, alfája,
ómegája. Egyik versemben
ezt így fogalmazom meg:
„Haláloddal bejártam a szerelem összes stációit/ a hosszú
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út az elsô csóktól az ébredés
ôszéig/ és hirtelen lombsikollyal a sírkôig húzódik”.
– Miért sírnak a metaforák címû új kötetében magyarázatot
fûz verseihez. Azt mondják: a jó
vershez nem kell kommentár.
Gondolom, nem mankót kínál
az olvasónak, hanem kis esszéi
révén a megszokottól eltérô versés prózaesszenciát.
– Megint Baudelaire-hez
kell folyamodnom. Mesterségünk titkáról mondja egy helyütt: csak a nagy közhelyeket
kell jól megírni. S valóban,
amint azt említettük is, én
sem tehetek mást: ezeket
nyaggatom, faggatom, variálom. Élet, halál, szerelem,
szenvedés, természet, istenkeresés – errôl írok, amióta csak
írni kezdtem. Ma már, remélem, a korábbiaknál mélyebb
rétegekbe jutva és összetettebben. Szembesülve legutóbbi – tizenöt–húsz év
alatt írt – köteteimmel, úgy
éreztem, megközelítésmódom még a magam számára is
kiegészítést igényel. Nem magyarázatot, kommentárt tehát, hanem a versen túli írást,
amelybôl kitetszhet, miért
nem írok Istenrôl a kereszténység szellemében; pimaszkodom-e a halállal, vagy csak
az Európában megszokottól
eltérôen közelítek hozzá; és
miképpen látom én természet
föl-le hullámzását, a biológiai
és a metafizikai lét kapcsolatát és így tovább. Többlépcsôs kötet ez tehát: a kis
esszék talán nem csak nekem
adnak más versmegvilágítást.
(Egy szinte esetleges példa.
Piaf címû versemhez ilyen
mondatot fûzök: „Edith Piaf
nekem mindig azt jelentette,
hogy az emberi egzisztencia
képes visszabeszélni az égnek, a semminek.” Ez költészeten inneni-túli mondat.)
Amit elmondok, az így nincs
a versben. Talán beljebb és
tovább léptethetem az olvasót is azokban a „közhelyekben”, amelyeket a magam
módján megírtam. Figyelmem természete szerint, és –
ha már annyi nagy költô közül ezúttal ôt emlegettem –
Charles Baudelaire bólintásában reménykedve.

AZ OSIRIS KIADÓ SZEPTEMBERBEN MEGJELENÔ ÚJDONSÁGAI
Gottlieb: Alfred Hitchcock
Írások, beszélgetések
Osiris Könyvtár, fve. 1980 Ft
A kötet a híres rendezô írásaiból,
interjúiból nyújt
át egy csokrot az olvasónak.
Heidegger, Martin: A fenomenológia alapproblémái
Sapientia humana, kve. 3500 Ft
A szerzô fô mûvéhez, a Lét és
idôhöz kapcsolódó alapmunkája,
melyben elsôsorban az ontológia
kérdéseit vizsgálja
történetiségében is.
Lammel–Nagy: Parasztbiblia
Osiris könyvtár, fve. 1880 Ft
A kötet az 1995-ben megjelent
nagysikerû mû változatlan
utánnyomása.

Kierkegaard, Soren:
Berlini töredék
Jegyzetek Schelling 1841/42-es
elôadásairól
Horror metaphysicae, fve. 1480 Ft
A jegyzetek döntô jelentôségûek a
szerzô filozófiai fejlôdésében, számos késôbbi mû elsô alapvetéseit
tartalmazza.
Ettinger, Elzbieta: Hannah Arendt
– Martin Heidegger
Egy kapcsolat története
Osiris zsebkönyvtár, fve. 1500 Ft
A szerzô elsôként mutatja be ezt az
egyedülálló, ellentmondásos, mindkét fél számára egzisztenciálisan is
jelentôs kapcsolatot, amely bár
magában hordozta a „kiúttalan”
szerelem tragédiáját, mégis egy
életen át tartott.

Bahtyin, Mihail: Dosztojevszkij
poétikájának problémái
Sapientia humana, kve. 2580 Ft
A kötet Dosztojevszkij poétikájának
kérdéseit elemzi, irodalomelméleti
analízis segítségével föltárja, miben
áll Dosztojevszkij munkásságának
elvi jelentôségû újszerûsége.
Bogdanor, Vernon:
Politikatudományi enciklopédia
Osiris kézikönyvek, kve. 6500 Ft
A kötet tartalmánál és terjedelménél
fogva is a magyar nyelven valaha
megjelent legnagyobb vállalkozás a
nemzetközi politikatudomány
ismeretanyagának rendszerezésére.
Ady Endre összes versei
Osiris klasszikusok, kve. 3800 Ft
Változatlan utánnyomás.

McGuire, William: Makacs nézetek
és a meggyôzés dinamikája
Osiris könyvtár, fve. 1980 Ft
A kötet az attitûdkutatás legnagyobb
reprezentánsának írásait tartalmazza.
McGrath, Alister E.: Kálvin
Osiris könyvtár, fve. 1780 Ft
A nagysikerû könyv változatlan
utánnyomása.
Engel–Kristó–Kubinyi:
Magyarország története 1301–1526
Osiris tankönyvek, kve. 3280 Ft
A népszerû tankönyv javított
kiadása.
Plutarkhosz:
Párhuzamos életrajzok I–II.
Sapientia humana, kve. 5500 Ft
A görög és római történelem ötven
kiemelkedô alakjának olvasmányos
életrajza.
A kiadványokat megvásárolhatja
a könyvesboltokban vagy
megrendelheti az Osiris Kiadótól
(1053 Budapest, Egyetem tér 5.)
Tel: 266-6560, fax: 267-0935,
e-mail: osiriskiado@mail.datanet.hu

Elôkészületben a Kairosz Kiadónál
SZÉPIRODALOM
Hernádi Gyula: Erôd (Életmû-sorozat)
Hernádi Gyula: Frankenstein (Életmû sorozat)
Iszlai Zoltán: Ütôdöttek (Novellák)
VALLÁS, TEOLÓGIA, FILOZÓFIA
Bollnow, Otto Friedrich: Az egzisztenciálfilozófia
Menke, Karl-Heinz: Jézus Krisztus egyszerisége
Minucius, Felix: Octavius
Paschasius-Ratramnus: Az Úr testérôl és vérérôl
Pikó Gábor: Mindent Jézusról. Szentírás egzegétáknak
Pinckaers, Stervais O.P.: A keresztény erkölcsteológia forrásai
Suso, Henrik: Prédikációk és levelek
Takács Gyula: Római levél (Egzegézis)
Thibon, Gustave: Jákob lajtorjája
Uspenszkij, L.A.: Az ikon teológiája
Végh Attila: A süllyedés metafizikája (Tanulmányok)
TÖRTÉNELEM, POLITIKA
Antalóczy Zoltán: És mégis, mégis fáradozni kell
Egy orvos a 20. században
Bendefy László: Az ismeretlen Julianus. Tanulmányok
Conquest, Robert: Kegyetlen évszázad
A XX. század története
Harsányi László: Eladó az egész (szocialista) világ
Negyedszázad a külkereskedelemben (Memoár)
Henkin: A tótágast álló vadász (Memoár)
Hóman Bálint: Ôsemberek, ôsmagyarok. Elsô hazai kiadás!
Kahler Frigyes: A Brusznyai-per. 2., javított kiadás
Nolte: A fasizmus
Zétényi Zsolt: Magyarország Szent Koronája

2000 Ft
2200 Ft
1400 Ft
2000 Ft
1900 Ft
1600 Ft
1850 Ft
4000 Ft
3800 Ft
1900 Ft
3000 Ft
1800 Ft
2500 Ft
1400 Ft

3200 Ft
2000 Ft
2800 Ft
1980 Ft
2200 Ft
1980 Ft
1900 Ft
2800 Ft
1800 Ft

PSZICHOLÓGIAI MÛVEK
Forgács József (szerk.): Gondolatok és érzelmek
Az emóció szerepe a szociális gondolkodásban
ISMERETTERJESZTÉS, ALBUMOK
Mensáros László emlékkönyv
Mezey Károly – Vajda András: Ringató
Versek gyerekszemmel – (nemcsak) gyerekeknek
Peták István: Szent István vándorlás I.
Az Országos Kéktúra útikönyve
ÚJRA MEGJELENT!
Csath Magdolna: Kiút a globalizációs zsákutcából
A

JÓ KÖNYV

–

2500 Ft
4500 Ft
1500 Ft
1800 Ft
1900 Ft

SZOLGÁLAT!

Legyen Ön is tagja a Kairosz
Baráti Körnek!
Küldje el címünkre errôl
szándéknyilatkozatát, és
– mi folyamatosan tájékoztatjuk
megjelenô újdonságainkról,
– meghívjuk közönségnek
szóló könyvtájékoztatóinkra,
– könyvrendeléseire 10 %
kedvezményt biztosítunk,
– amennyiben 10 000 Ft
értéken felül rendel
könyveinkbôl, úgy Önt
ajándékkötet illeti meg.
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V

égy egy gyereket és a
kutyáját. Hozd ôket
veszélyeztetett helyzetbe, hogy drukkolni kelljen értük. Szakítsák el ôket
egymástól gonosz emberek,
hajszold keresztül ôket életveszélyes kalandokon, miközben ezer veszélyt legyôzve, gonosz emberek ravasz
eszén túljárva, mindent elkövetnek egymásért, szeretetük
ereje megmenti ôket a biztos
haláltól és találkoznak.
Egymás nyakába borulnak,
akár a szerelmesek, a kutya
csóvál, liheg, nyalja kis gazdája képét, a gyerek sír örömében, velük könnyezik a Jó
Felnôtt (apa, anya, ôsz hajú
indián, féllábú cowboy –
mindegy).
Biztos siker. Nemcsak Hollywoodban: világsiker. Miért? Mi az állatok varázsa?
Ezen töprengek, miközben
nézem a Discovery Channel,
a National Geography és a
Spektrum filmjeit; jobban
érdekelnek a legizgalmasabb
akciófilmeknél, még Clint
Eastwoodnál, Bruce Willisnél, Mel Gibsonnál is jobban leköt egy kutya (vagy
sok kutya, a Battersee kutyamenhely, például), egy koalamaci, egy falka óriáskenguru, néhány gorilla, zsiráf, egy
elefántcsorda, egy szurikátacsalád, vagy egy csapat önkéntes, akik pénzt, idôt,

energiát nem kímélve küzdenek a világ hatalmasságaival
egy-egy veszélyeztetett makifajért, vagy különleges krokodilért, tarka madárért, akinek az élôhelyét veszélyezte-

fordíthatatlanul megbontják
a Föld ökológiai egyensúlyát, elpusztítják az életet a
Földön. Az ember fékezhetetlen haszonlesése, önzése
által saját unokái, dédunokái

Kertész

Ákos

Testvéreink,
az állatok
ti az a kapzsi és önzô Homo
Sapiens és az ô gonosz civilizációja.
Érdekes, ezt mutatják a filmek, aki állatok gondozásával, mentésével, tanulmányozásával
foglalkozik,
mind jó ember. Méghozzá
minden pátosz nélkül, magától értetôdôen jó, mert nem
is tudatosítja magában a jóságot. Az állatok közelében
rossz ember nincs, ezért
olyan jó nézni ezeket a filmeket.
A környezetvédelem, állatfajok megóvása, az állati élôhelyek, a fogyatkozó természet megóvása, a zöld mozgalom valamennyi célkitûzése mind-mind nagyon racionálisan magyarázható. Ésszerû küzdelem az emberiség
fönnmaradásáért. Ha vissza-

gyilkosa lesz. Igen, ez ésszerû. De az állatok szeretete,
az, hogy képesek vagyunk
jobban szeretni az állatokat
mint embertársainkat, felebarátainkat, magyarázatra
szorul.
Az állatnak ugyanúgy lelke
van, akár az embernek, hogy
halhatatlan-e, nem tudom.
Az emberi lélekrôl sem tudom… De hogy az állat képes örülni, bánkódni, szeretni, ragaszkodni, félni és félteni, érez lelki fájdalmat (siratja a párját, kölkeit, a megszeretett embert), az biztos.
Intelligenciája van, de az
nem fejlôdik tovább egy kéthárom éves gyerek intelligenciájánál, beszélni nem
tud, kommunikálni igen,
ezért az öreg kutyát is gyereknek, kicsit a saját gyere-

kemnek érzem, és a hatalmas
elefántot is.
A japánok kitalálták állatpótléknak a tamagocsit. Zsúfolt nagyvárosban is tartható,
nem piszkít, nem kell sétáltatni, viszont gondoskodni
kell róla. Ha nem gondoskodsz róla, tönkremegy,
vagyis elpusztul, akár az állat,
aki a gondjainkra van bízva.
Ez lenne a titok? Talán.
Még az oroszlán vagy a krokodil, aki bármikor fölfalhat,
az is a gondjaidra van bízva.
És embertársaiddal ellentétben nem hazudik, nem tud.
Nem csap be, nem tud. Gonosz állat nincs; a ragadozó
csak húsevô, mint mi. Elejti
a zsákmányt, ahogy mi a bárányt, a csirkét, a disznót levágjuk. De sorozatgyilkos,
kéjgyilkos, szadista, tömeggyilkos állat nincs! Pedofil
állat nincs! Saját faját gyilkoló állat nincs!
Az állatnak nincs erkölcse,
csak lét- és fajfenntartó ösztöne, ez igaz, de az állat nem
is hágja át az erkölcsi törvényt. Állatok között nincs
moral insanity!
Meleg, puha, selymes a szôre, a tolla, dobog a szíve, lélegzik, szuszog, pislog, alszik… és közben teljesen ártatlan. Ha fölfal, akkor is ártatlan. Ezért olyan szeretetreméltó, és ezért teszi jobbá
még az embert is a közelsége.

Magyar Könyvgyûjtô

A Magyar Könyvgyûjtô szeptemberi számának tartalma

A régi könyvek és az antikvitások kedvelôinek.
Megjelent a 7. szám

ANTIKVITÁS
Aukciók, trendek,
mûkincsek
(Alánt Andrea)

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 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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PRAXIS
A hagyomány tisztelete a haladás tényezôje (Csokonai Attila)
Tények és tervek (Nagy Emese)

GYÛJTEMÉNY
„Paradicsomkert”
Pannonhalmán
(Mátraházi Zsuzsa)

ANTIKVITÁS
Munkácsy meg a rozsdás
szôlôkés (Gyóni Gyula)

Keresztury Dezsô emlékház
Zalaegerszegen
(Nagy Csaba)

BIBLIOFILIA
A világ legkisebb minikönyvét
készítette (Gyóni Gyula)

EX LIBRIS
Horváth Ádám
(Nádor Tamás)

HABENT SUA FATA
LIBELLI
Ítészek és írások
(Szigethy András)

ANTIKVÁRIA
Könyvszeretet – hetedíziglen.
Blastik Judit
(Szikora Katalin)
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ÁRJEGYZÉK
Fraknói Vilmos –
György Aladár

Írófaggató
Nádra Valéria megkérdezte

Szávai Gézát
Szávai Géza író (1950), a romániai Küsmödön
született, a Babes–Bolyai Egyetemen végzett,
1973 és 1975 között Csikdánfalván és
Gyergyószentmiklóson tanított. Amíg – a kilencvenes évek elején – át nem települt Magyarországra, az Elôre, majd A Hét címû lapok
szerkesztôségében dolgozott. Meseregényei, kritikái, esszéi után a nyolcvanas évek közepétôl
jelennek meg egyéni látásmódról tanúskodó, modern szépprózai munkái. Budapesten nemcsak
folyamatosan dolgozó, sok mûfajú, termékeny
alkotóként, de – mint a Pont Könyvkiadó vezetôje – irodalomszervezôként is fontos szerepet
játszik a kulturális életben.
– Ne vegye tapintatlanságnak a kérdést: mi sodorja
a kilencvenes évek elején Budapestre az írástudót,
aki Kolozsvárt szerzett magyar–francia szakon diplomát, s elôbb az Elôre, majd A Hét címû lap munkatársa volt, kismonográfiája jelent meg Méliusz Józsefrôl, meseregényei, egy elbeszéléskötetete (Progéria,
1982), kritikái, esszéi láttak – könyvben is – napvilágot, s megjelent – még odaát – két „komoly” regénye is, a Séta gramofonzenére meg A megfigyelô –
ha jól tudom, mindkettô szép szakmai sikerrel.
– A csernobili robbanás utáni szél sodort
minket a nyolcvanas évek végén Budapestre…
A robbanás idején Bukarestben éltünk, és ezt a
várost és környékét a meteorológiai viszonyok
miatt erôsen érintették a katasztrófa utóhatásai. Addig alig ismert betegség ütötte fel a fejét.
Késve diagnosztizáltak vagy háromszáz esetet,
közülük öten az „utolsó fázisba” kerültek. Az
ötbôl kettô meghalt, a „fennmaradó” három
között volt a feleségem. Menthetetlennek tartották, és azt tanácsolták, próbálkozzunk külföldön. Rémregénybe illô körülmények között
került a Korányi szanatóriumba, ahol egy évig
kezelték, és majdnem biológiai csodaként:
„megmaradt”. Idôközben – és ez egy újabb
rémtörténet – engedélyezték a román hatóságok, hogy kislányommal meglátogathassuk ôt
a kórházban. És nem tértünk vissza Romániába. Késôbb, Ceausescu bukása után visszamehettünk volna, de ott már semmink nem volt,
itt pedig kezdtek kialakulni az életlehetôségeink – és ezt a szót kihangsúlyoznám.
– Ha már szóba kerültek korábban írt mûvei,
megemlíteném, hogy azon ritka alkotók közé tartozik, akik elégedetlenek saját munkájukkal, és képesek újra nekiveselkedni. Utójáték címû regényét
csaknem egy évtizeddel megjelenése után Oszlik a
bál címmel, s ami különös: „második, JAVÍTOTT
kiadásban” adta közre 2000-ben. Mi változott a
két publikáció között?
– Változott a történelem, fordult egyet az idô
kereke. Én ezt a regényt 1986-ban írtam, a Séta
gramofonzenére kritikai és olvasói fogadtatása
után látatlanul a kiadói tervbe iktatta Domokos
Géza, a Kriterion igazgatója. Miután elolvasta,
a kiadó folyosóján adta vissza a kéziratot, elmondta, hogy tetszett neki, de azt is közölte
halkan: „Kedves druszám, ha valaki megkérdezne minket, akkor mi azt mondjuk, hogy ezt
a kéziratot nem láttuk, nem olvastuk, nem is
volt nálunk! És mellesleg nem örülnék, ha a ne-

hezen jóváhagyatott kiadói tervbôl most kiesne egy új magyar regény. Úgyhogy egy kiadható regényt hozzál!” Így jelent meg 1987-ben a
Kriterionnál A megfigyelô. Az Utójáték pedig Domokos segítségével a Magvetô Kiadóhoz került.
De akkoriban nem mertem vállalni a megjelentetését: a várható „botrány” végképp lehetetlenné tette volna feleségem külföldre juttatását.
Ôszintén szólva, amikor ô megbetegedett, és
szembe kellett néznem azzal, hogy talán egyedül kell felnevelnem akkor tízéves kislányunkat
– már kevéssé érdekelt az „irományaim” sorsa,
és a családi gondok meg az irgalmatlan robot
miatt az idôigényes regényírás lehetôségétôl is
elestem úgy egy évtizedre. Az Utójáték végül a
rendszerváltozás utáni dömpingben jelent
meg. A román kiadás és a készülô orosz fordítás munkálatai során kiderült, hogy a cím semmitmondó. A román és az orosz változatban az
eredeti cím alcímmé változott. Kézenfekvô
volt, hogy a második magyar kiadásnál is ezt a
megoldást kövessem: Oszlik a bál. Utójáték – ez
szerepel a belsô címlapon. És az impresszumban feltüntettük: „A regény elsô kiadása Utójáték címmel jelent meg…” Tehát: beazonosítható. A szöveg nem változott, csupán az erdélyi
félmagyar-félromán „funkcionárius-szleng” kifejezéseit lábjegyzeteltük.
– Itt, Magyarországon Ön, feleségével együtt,
megteremtette a PONT Kiadót, amely igazi szellemi mûhellyé tudott válni, és számos kitûnô alkotót,
például a nemrégiben elhunyt Mészöly Miklóst is
szerzôi között tudhatta. Mit jelent egy folyamatosan dolgozó író, mint amilyen Ön is, számára egy
ilyen kiadó létesítése: a biztos publikáció esélyét, az
alkotói munkától elvont energiákat, tömérdek intéznivalót, szellemi inspirációt, rivalizálást? (És folytathatnám a sort…)
– Számomra a PONT Kiadó elsôsorban a
függetlenség esélyét jelentette, aztán: menekülést a torzulástól és nem utolsó sorban: betagolódást olyan közösségekbe, amelyek a történelmi idô hozta „mindennapi” kérdésekre keresnek többé-kevésbé érvényes válaszokat. Kamaszkoromban óriási hatással volt rám, amikor megtudtam: Balzac nyomdát vásárolt,
hogy ne legyen senkinek kiszolgáltatva. A
nyomdát pedig el kellett látnia munkával. A
völgy lilioma címû regényét például hihetetlen
tempóban, hat hét alatt írta meg… Elképesztô
teljesítménye mögött efféle apróságok is vannak. A PONT Kiadó léte számomra sok ilyen
apróságot jelent, amelyek együttesen a szabadság jó közérzetét vagy illúzióját adják. És a reményt… Én ugyanis kisebbségi sorsban nôttem fel, állandó veszélyeztetettségben és bizonykodásban telt az életem: „mi is olyan emberek vagyunk, mint a többség”. Ez a helyzet
sérültté teszi az embert, eltorzíthatja a gondolkodását. Magyarországon az Európa-függôség
olykor komikus pszichózisában ugyanezt a torzulást tapasztalom. És én szabadulni szeretnék
a sérüléseimtôl, torzulásaimtól. Egyedül nem
megy. A kimondottan „szerzô-elvû” PONT
Kiadóval élményszerû volt sokunk számára a
nyitás, hiszen több nyelven adunk ki könyveket, Párizstól Moszkváig egyenértékû félként
jelenünk meg. Kockázatokat is vállaltunk. A
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bátor és elszánt Mészöly Miklóssal Bukarestben és Kisinyovban mutattuk be román nyelven kiadott könyveinket. Sok félelmem eloszlott. Annak pedig különösen örülök, hogy a
PONT Kiadó körül különbözô érdeklôdésû
emberekbôl toborzódnak mûhelyek. A FORDULÓPONT címû folyóiratunk egy-egy tematikus száma olykor egész egyszerûen: hiányzó intézményeket pótolt. Mindez kényszerítô
körülményt jelent számomra, nehogy „kiszigeteljem magam” a világból.
– Minden író életmûvében akad legalább egy
olyan alkotás, amit ô maga a legfontosabbnak, ha
tetszik „fômûvének” érez, amiben – úgy érzi – mindent elmondott. Aki figyelemmel kíséri Szávai Géza munkásságát, ezt a „fômûvet” véli fölfedezni tavaly megjelent, terjedelmére is, tágasságára is monumentális könyvében, a Székely Jeruzsálemben,
amely messze túlnô azon, amit ígér: nemcsak a székely szombatosok múlt és jelenbeli történetérôl mond
el minden tudhatót és érdekeset, de egyúttal írójának
és írója szülôföldjének önéletrajza is, egyszerre regény, riport, történelmi tanulmány, történelmi
esszé, tényfeltárárás, szociográfia, politikai állásfoglalás, remekbe szabott emberi portrék sorozata és
így tovább. Ilyen hatalmas munkának vajon volt-e,
van-e visszhangja Erdélyben, ahol mindez közvetlenül érint mindenkit, és volt-e érdembeli reflexiója
ideát, a magyarországi szellemi életben?
– Erdélyben nagy a visszhangja a Székely Jeruzsálemnek, bár maga a könyv ott nem igazán
hozzáférhetô: a fotók miatt magas az ára. Így
aztán nem csupán írtak róla, hanem egyúttal
részleteket közöltek a könyvbôl a napilapok is.
Az elsô kiadásnak azonban technikailag,
nyomdailag olyannak kellett lennie, hogy a világ bármelyik könyvesboltjában elhelyezhetô
legyen. Könyvként! Mert néhány filmajánlat
is érkezett (Németországból, Lengyelországból), de ezeket nem fogadtam el. A film általában szenzációt akar kelteni, a könyv elolvasása pedig magányos aktus, és ôszinte reflexió.
Ez utóbbi közegében szeretném tudni a Székely Jeruzsálemet. Ezek a reflexiók a pokolba
küldésemtôl a mennybeeresztésemig terjednek. Hogy a kérdésre válaszoljak: a magyarországi szellemi életben volt érdembeli kritikai
reflexió a könyvre, de amúgy én nem szeretném minôsítgetni a kritikákat. Nem érdektelen szembesülnöm a szempontjaikkal, érveléseikkel, bár bevallom, néha nem mindent értek. Nem értettem például, hogy egy francia
lap kritikája miért a humorérzékemet emeli ki
e könyv kapcsán… De humorral és megértô
szándékkal olvasok minden reflexiót.
– Tudható, hogy Ön mindig dolgozik valamin,
nem tartozik a babérjaikon üldögélô írók közé. Mire készül most Szávai Géza, mit olvashatunk legközelebb?
– Szeretném befejezni azt a regényt, amelyet
a nyolcvanas évek közepe táján kezdtem el, és
életem alakulása miatt nem volt idôm és nyugalmam az átgondolására.
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SZEMMAGASSÁGBAN

Feltérképezés
félcédulái
Elkapott a tanévkezdés láza.
Ilyenkor itt van az ideje az oktatásban használt bibliográfiák, segédletek felfrissítésének is. Elsô
látásra megnyert magának az Atlasz sorozatba illesztett Magyar
irodalom (660 író és költô tömör
portréja, 136 színes ábra, térképvázlat és grafikon), a tapasztalt
pedagógus és tankönyvszerzô,
Kelecsényi László Zoltán munkája
(Athenaeum 2000 Kiadó). A rajzos, táblázatos megoldásokkal eligazító páros és a komprimált irodalomtörténeti szakszöveget tartalmazó páratlan oldalak, az úgynevezett oldalpárok kitûnô
összegzést adnak literatúránkról.
Aki ezt az adatgazdag, de a lexikális jellegtôl meg nem nyomorított könyvet elsajátítja, megbízható középfokú tudást szerez a
tárgyról, s ha nem rest az irodalmi pasztorálástól mentes, mégis
felhívó erejû közlésfolyam hatására mintegy kétszáz szépirodalmi alkotást is elolvasni, feldolgozni, akkor e terület jártas ismerôjének vallhatja magát, s az
érettségin, egyetemi felvételin
aligha lesz gondja.
Természetesen a választott forma itt-ott egyszerûsítésekre, valamint kifejtetlen terminusokra és
tézisekre kényszerít, a névmutató
segítségével és a mû okos forgatásával azonban ezeket is megtöltheti tartalommal az érdeklôdô.
Erénye a könyvnek az adatok
majdnem maximális teljessége, és
az óriási mennyiséghez képest dicséretes ellenôrzöttsége. Persze
mutatkoznak elvétések (például
Páskándi Géza halálának tényét a
245. oldal még nem regisztrálja,
holott sajnos már 1995-ben bekövetkezett. A szöveg világos beszédmódján, tendencia-követô
ívein, hatékony elrendezettségén
nemigen rontanak ezek a ritka kis
elírások (fôleg a mû utolsó negyedét kitevô XX. századi anyag
alapján mondom ezt). Problematikusabb a Nagy András készítette grafikák sora, és nem grafikai
okokból. Kelecsényi, aki e résznek is ötletadója, néha remek vizuális „gegekkel” teremt szabálytalan irodalomórát (ilyen az 1900
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körüli kávéházak és a mûvésztörzsvendégek bemutatása, a Duna képi tengelye köré rendezett
térkép-skiccen), az egész kötetre
kiterjedôen viszont csak négy-öt
écát variál, néha kissé lötyögôsen, vagy feszélyezô semmitmondással. Az Ady Endre mûveinek világa, vagy a Babits Mihály világa még táblára vázlatozva is kevés, kinyomtatva rémes (Adynál
a szimbolizmus és a szecesszió vezérszavai mellett értelmezhetetlen „a költészet hagyományai” kifejezés, s hogy e háromból a „teljességvágy” származna – ellenoldalon pedig az „individualizmus,
az én kultusza” jellemezné a költôt, hogy ebbôl három dolog
eredjen: no, mi is...?: publicisztika, versek, novellák: ki tudja, miért
ebben a sorrendben. Egy Adyfényképpel együtt ez a pár szó
már-már megcsúfolja Adyt). Roppant hasznosak viszont – elsôsorban történeti és földrajzi vonatkozásaikkal – a születési helyeket,
pályaállomásokat felfestô térképek, a folyóirat-kiadás regiszteres
áttekintése stb. A páros oldalakon friss ötletekkel még lehet javítani a remélhetô új kiadásokban. Korrigálható, hogy ha az
1870 és 1880 közötti évtized
„születési anyakönyvén” még figyelmesen Buda és Pest külön jelöltetik, akkor Molnár Ferenc éppenséggel nem Budához, hanem
Pesthez „nyilazandó” (a Pál utcához elég közel, a József körúton
volt a szülôháza), a következô
lapra fölvihetô Kassák Lajos lefelejtett Érsekújvárja, a modernek
sorában még juthat hely (az
amúgy sem szerkesztôként számon tartandó) Darvasi László
szülôvárosának, Törökszentmiklósnak.
Nem célom, hogy kis kifogások
tömkelegével negligáljam az
ôszinte, komoly elismeréseket.
Kelecsényi László Zoltán rátermetten próbált ki egy módszert –
a várható nagy érdeklôdés nyilván a tökéletesítésre sarkallja.
Gerold László Jugoszláviai magyar
irodalmi lexikon (1918-2000) címû
munkája – melyet a Fórum Kiadó,
Újvidék jelentetett meg – az egy-

személyes enciklopédiák heroizmusával nyûgöz le, hibái is abból
fakadnak, mert még a Geroldhoz
hasonló fölkészült és fáradhatatlan szakember sem bírhat hiánytalan tudással és tévedhetetlen
kontrollal. A szerzô elvégezte azt,
amit régesrég egy munkacsoportnak kellett volna elvégeznie (s
amit a déli szomszédunkban sokszor oly mostoha, kegyetlen viszonyok és a lexikográfia általános nehézségei ellenére el is lehetett volna végezni). Gerold a nevek sorjáztatásában nagy merítéssel és pontossággal dolgozik,
részletezôen és szakszerûen, az
értékeket tudva és tudatosítva
portretizál (még ha ezt egyes földijei kétségbe is vonják...), a
szekundér irodalom megjelölésében olykor a bôség ellenére is
hagy el lényeges forrásokat. Irodalmárok, lexikon-megszállottak,
mûvelôdéstörténészek, politikusok, kisebbségkutatók polcáról a
könyv nem hiányozhat.
Szeberényi Zoltán Magyar irodalom Szlovákiában (1945–1999) címû vállalkozása a II. kötettel teljesedett be (AB-ART, Pozsony).
Most a középgeneráció és a fiatalok panorámáját kapjuk, szolid
esszényelvvel színezett, tanáros
gyorsrajzokban. Mind a két
tomusz felveti a formai egységesség kérdését (bizonyára lehetett
volna mindenkirôl fényképet találni, az adatok listázásában kiegyensúlyozott megoldással élni
stb.); talán az invenció sem mindig elégséges a megbízható és elfogadható értékrend teljes kialakításához. Van, akit az unalmas leírás rangján alul oszt be; van, akit
a terjedelem és a hangütés váratlanul kiemel. E szubjektivitás azonban az egyszemélyes irodalomtörténet keretei közt még inkább
megengedett, mint a tankönyv
vagy a lexikon mûfajban. Akarvaakaratlanul eleve vitára is neveli a
diákot, az olvasót a szerzô.
S ha már Molnár Ferencet említettem: halálának ötvenedik évfordulója közeledtével – 1952.
április 1-jén hunyt el --, dramaturgok, rendezôk, színészek, irodalmárok céljait egyként szolgálva itt egy új könyv róla, a Tinta
Kiadótól: Molnár Ferenc a világsiker útján. A könyv írója, az 1942ben született Nagy György – aki
nem kevesebb, mint tizennyolc
évig tanult amerikai egyetemen, s
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a fülszöveg szerint öt diplomát
szerzett – eredetileg német nyelven írta a disszertációként benyújtott mûvet. (A magyar szöveget Kálmán Judit fordítónak
köszönhetjük.) Értékes fényképanyaggal illusztrált, jó beosztású
könyvecske ez. A címbôl többékevésbé kiderül, hogy Nagy Molnár prózáját, és sokkal jelentôsebb terjedelemben bemutatott
színpadi munkásságát is fôként a
külföldi fogadtatástörténet aspektusából követi nyomon. Csak
német nyelvû színikritikát mintegy ezret dolgozott fel! Így olyan
szövegekhez férkôzött, melyekhez – ilyen mennyiségben legalábbis – korábban senki. Szerencsére gyôzi a sûrítést, a következtetések levonását. Viszont
meghökkentô módon az elég tágas irodalomjegyzék ellenére
sem látszik ismerni olyan hazai
szakmunkákat, mint az író unokájának, Sárközi Mátyásnak Színház az egész világ. Molnár Ferenc
regényes élete (1995) címû könyve,
vagy – ha ez esetleg a kézirat lezárása után látott volna napvilágot – Nagy Péter 1978 óta hozzáférhetô vitairata a Drámai arcélek
címû tanulmánygyûjteményben
(csak egy 1960-as elôzményére
van utalás).
A kiadás-, fordítás- és színpadtörténeti krónikázás a kutatókat
érdekelheti, az új elemeket is felvonultató rövid életrajzi bemutatás mindenkit, a legfontosabb
epikai és drámai mûvek tartalmi
kivonatolása és röpke, elemzésszerû értékelése a diákokat, vizsgázókat. Nagy György a Molnárlegendárium anekdotáinak kiaknázásától általában tartózkodik.
Az író 1911. májusi, sikertelen
öngyilkossági kísérletérôl szólva
nem beszél arról, hogy az egyszer a pisztolyt maga ellen fordító barát, Bródy Sándor látogatásakor a lábadozó Molnár odavetette csipkelôdô, a veronálos suicidiumot becsmérlô írótársának: tanácsot csak olyan öngyilkostól fogad el, aki sikerrel járt...
Megtudjuk viszont, hogy Molnár, a haditudósító az elsô halott
huszár látványától elájult „és
nem tudott többé lelkesedni a
háborúért”.
Mostani szemlénk e negyedik
újdonsága is olyan könyv tehát,
amelyet nem bevágni kell, hanem mérlegelve tanulmányozni.

A Librotrade Kft. ajánlata

Csatlakozzon a Líra és Lant Rt.
franchise hálózatához!
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 rendelkezô könyvkereskedelmi vállalat
könyvszakmai és marketing támogatását,
– hasznosítani tudná egy sok boltot üzemeltetô könyvesboltlánc szolgáltatásait;
ha Ön most kíván új vállalkozásként
könyvesboltot nyitni
– és ehhez szívesen élvezné az egyik legnagyobb magyar könyvesbolthálózat
támogatását;
és tulajdonosa vagy bérlôje egy, az ország
bármely részén lévô, központi helyen elhelyezkedô 60–120 négyzetméteres üzlethelyiségnek,
akkor csatlakozzon franchise hálózatunkhoz és élvezze a következô elônyöket!
– folyamatos, igényes könyvellátás,
– bizományosi konstrukció számítógépes áruforgalmi rendszeren keresztül,
– rendkívül széles könyvválaszték,
– folyamatos értesítés a megjelenô újdonságokról,
– forgalom függvényében emelkedô árrés,
– árrés-prémium a Líra és Lant csoport
kiadóinál megjelent könyvekre,
– teljes jogú részvétel a Líra és Lant központi marketingjében,
– egy tôkeerôs, jó hírû vállalat arculata,
– könyvszakmai, kereskedelemtechnikai,
számítástechnikai betanítás, folyamatos tanácsadás,
– boltátalakítás, berendezés a modern
könyvkereskedelmi követelményeknek
megfelelôen.

Oxford Advanced Learner’s
Dictionary + CD-ROM
Csapóné Horváth Andrea – Kiss Andrásné
Grammatik – Anders
Hessky Regina
Német–magyar kéziszótár
Jean Perrot
Magyar–francia kéziszótár
Pálfy Miklós
Francia–magyar kéziszótár
Dr. Zoltán Márta – Dr. Chiazzaro Idamis
Últimos Pasos
Randall Wallace
Pearl Harbor
Helen Fielding
Bridget Jones’s Diary
Louis de Berniéres Captain Corelli’s Mandolin

Referenciáink a saját és a már
mûködô franchise 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.

6344 Ft
1900
5600
5600
5400

Ft
Ft
Ft
Ft

2800
2297
2297
2034

Ft
Ft
Ft
Ft

Minden, ami zene
Kodály Zoltán Zenemûbolt,
Antikvárium és Hangszerbolt –
1053 Budapest, Múzeum krt. 21.
Rózsavölgyi és Társa Zenemûbolt –
1052 Budapest, Szervita tér 5.
Könyvesboltok
3300 Eger, Bajcsy-Zs. u. 2.
9021 Gyôr, Arany J. u. 3.
6800 Hódmezôvásárhely, Szegfû u. 8.
6000 Kecskemét, Arany J. u. 10.
7300 Komló, Városház tér 7.
3530 Miskolc, Bajcsy-Zs. u. 2-4.
(Szinvapark)
5900 Orosháza, Gyôry Vilmos tér 1.
5540 Szarvas, Kossuth u. 21/2
7100 Szekszárd, Garay tér 14.
2000 Szentendre, Fô tér 5.
6600 Szentes, Kossuth u. 11.
9700 Szombathely, Király u. 11.
9700 Szombathely, Foghíj 3.

1173 Budapest, Pesti út 237. Tel.: 258-1463, Fax: 257-7472

A Helikon Kiadó ajánlata
Ki, mit,
kivel, hol,

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

hogyan,
mikor?
Ki mit mondott és ki
mondta,

www.fokuszonline.hu

amit
mondtak?
A besúgás
színhelyei
– Leplezés
és
leleplezés.
A könyv megrendelhetô a Helikon Kiadónál: 1053 Budapest,
Papnövelde utca 8. Telefonon Borbíró Zsókánál és/vagy Varga Istvánnál
a 317-4987-es számon, vagy a 317-4967-es faxon, valamint megvásárolható a
Helikon Könyvesházban: Budapest, VI., Bajcsy-Zsilinszky út 37.

16

w w w. k o n y v 7 . h u

Libri sikerlista

A Fókusz Könyváruház sikerlistája
2001. szeptember 4.

2001. augusztus 24. – szeptember 6.

A Libri üzlethálózatban regisztrált vásárlások számítógépes összesítése alapján

SZÉPIRODALOM

ISMERETTERJESZTÔ

GYERMEK, IFJÚSÁGI

1. Knight, India:
Szex, pasik,
gyötrelmek...
Ulpius-Ház Kiadó

1. Iskolaválasztás
elôtt... 2002.
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KÖNYVAJÁNLÓ
Külföldi irodalom
Szergej Dovlatov:
Puskinland /
Ezek vagyunk mi
Európa Könyvkiadó
313 oldal, 1980 Ft

Igazi hiánypótló mûvet jelentetett meg az Európa
Könyvkiadó ezzel a két kisregényt tartalmazó kötettel. A
magyar nagyközönség vajmi
keveset tud az immár tizenegy éve halott orosz íróról,
aki 1978-ban a hatalom nyomására emigrált az Egyesült
Államokba. Annak ellenére,
hogy az amerikai évek hozták meg Dovlatovnak a világhírnevet, sosem vált igazi
amerikaivá, New Yorkban is
orosz maradt, méghozzá
olyan orosz, aki rosszul beszél angolul. A Puskinland és
az Ezek vagyunk mi is önéletrajzi ihletésû, és olyan abszurd, hogy már szinte hihetetlen, mégis tudjuk, hogy
amit olvasunk, vérvalóság.
Nem csoda, hogy Dovlatov
minden mellôztetése, megaláztatása ellenére önszántából nem akarta elhagyni szülôhazáját: számára bizonyos
értelemben valóságos paradi-

csom volt az egykori Szovjetunió. Hol másutt szerezhetett volna olyan élményeket, mint amilyeneket a Puskinszkije Gori-ban eltöltött
rövid idegenvezetôsködése
alatt? Mi lett volna ehhez képest Tibet vagy akár az Amazonas? Lecsúszott értelmiségiek, parasztok, naplopók,
nagylelkû alkoholisták, besugók, régi frontharcosok röhögtetô és sírnivaló arcképcsarnoka a Puskinland. Az
Ezek vagyunk mi minden fejezete a család egy-egy tagját
mutatja be, Galina kutyát is
beleértve. Tegyük hozzá,
olyan félig orosz, félig örmény, félig zsidók ôk, akik
közül – mint egyik barátjuk
állítja –, még a legnormálisabb az emigrációban is velük maradó kutya. Az elmúlt
század
OroszországánakSzovjetuniójának minden
groteszk fordulata nyomot
hagy a család életén. Dovlatov fantasztikusan ír: az egyszerû élôbeszéd nála szédítô
mélységeket rejt, könyve lehetetlenül izgalmas szellemi
kaland, politikai krimi, emberi tragikomédia. Csak abban reménykedhetünk, hogy
a kiadó Dovlatov egyéb mûveinek megjelentetésével is
megörvendeztet bennünket.
Nádra Valéria
Andrei Makine:
Keletsirató
Ab Ovo Budapest
245 oldal
Andrei Makine-t olvasni nekem öröm és szellemi felüdülés. Az orosz származású
író már majdnem annyi évet
élt Franciaországban, mint
az egykori Szovjetunióban,
mégis regényeinek élményanyaga a szülôföldjérôl származik. A Keletsirató nem
más, mint elsiratása annak az
idônek, amikor léteztek még

ügyek, éltek emberek, akik
képesek voltak az önfeláldozásra, az embertelen hatalmakkal való szembeszállásra:
katonák, akik puszta kézzel
kényszerültek német sortûzben táborok felszabadítására.
Elsiratása egy asszonynak,
akivel a fôhôs annyi évet eltöltött, s a személyi adatairól
mégis oly keveset tudott.
„Tudod, kire emlékeztet engem az életünk? Azokra a
szamurájokra, akik a második világháborúban bevették
magukat az ôserdôbe, és tizenhét évvel a békekötés
után még mindig harcoltak.
Sôt, még rosszabb. Mert ôk
legalább letették a fegyvert,
amikor megtudták az igazságot. Mi pedig...” – mondja
ez az aszszony. (Makine hôsei számára a háború nem fejezôdött be, hiszen munkájuk állandóan különbözô
hadszínterekre szólítja ôket.
A két szovjet ügynök feladata az illegális fegyverkereskedelem felderítése. A nap
minden órájában az életüket
kockáztatják, hogy csigaként
araszolva felgöngyölítsenek
egy-egy ügyet. Új szelek kezdenek fújdogálni, a Szovjetunió atomjaira hullik. A férfi nem hajlandó az újgazdagok szolgálatába állni, és kiszáll, a nô viszont marad, és
eltûnik. A férfi hosszú éveken keresztül keresi szerelme
nyomát, s amikor megtudja
az asszony halálának körülményeit, számolnia kell azzal, hogy lehet, hónapjai, talán csak órái vannak hátra az
életébôl. A regény már-már
krimiszerûen izgalmas és fordulatos, de ironikus és fájdalmas is, egyben visszafogottan lírai. A fordítás Szoboszlai Margit értô, szép
munkáját dicséri. Ne felejtse
az olvasnivalók közé csomagolni a Keletsiratót, aki
szabadságra készül.
Nádra Valéria
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Amélie Nothomb:
Holt határon
Európa Könykiadó
150 oldal
Ódon kastély a világtól elzárt
szigeten, vén tengerész, fogva
tartott várúrnô, egy régi szerelem emlékét ôrzô fehér
csipkeruha, tükrök, könyvtárszoba és titkos kémlelôlyuk.
Fantasztikus történet kerekedik a fantasztikus kellékekbôl. De nemcsak lebilincselô
mese, hanem vérfagyasztó
krimi és hallatlanul izgalmas
intellektuális kalandozás is ez
a könyv. Olvastán a szépség
és a szörnyeteg meséje, Bergmann Personájának alapszituációja – két nô, az ápolónô és
betege egyre finomodó, egyre
jobban egymásba játszó szerepének alakulása – és még
számos toposz idézôdik fel.
Nem árulhatjuk el, mi is történik valójában ezen a rémséges szigeten, mert a sztori rengeteg meglepetést tartogat, újra és újra detektívregénybe illô
váratlan kanyarokat vesz. Valójában egy háromszereplôs
pszichológiai dráma bontakozik ki: két fiatal nô és egy idôs,
sötét múltú férfi vetélkedése.
Az erotikummal telített szellemi csatározásokban megmentô és börtönôr, áldozat és ellenség, szerelem és hála, kényszerítô rabság és önkéntes
számûzetés, szabad akarat és
sorsszerûség határai mosódnak el.
Amélie Nothomb, a világszerte ünnepelt belga írónô
eredeti hangú, érzékeny lélektani regényeit számos nyelvre
lefordították. Ezek közül magyarul is megjelent a Hódolattal esengve, amely egészen
más jellegû, életrajzi fogantatású mû, bár nem kevésbé elgondolkoztató és döbbenetes,
mint ez a mostani fikció. A
szerzô mindkét könyvben az
emberi kapcsolatok összetettségét, ott kettô, emitt három
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(de egyszerre mindig csak két)
szereplô bonyolult viszonyát
fogalmazta hitelesen, egy felkavaró, lenyûgözô történetbe
ágyazva.
– oil –

Szórakoztató irodalom
Vozár Ágnes:
Túlélôtúra
Móra Ferenc Könykiadó
170 oldal

Nôk és ôk címmel indított sorozatot a Móra Ferenc
Könyvkiadó. A Nôk, ugye,
világos, hogy kikre értendô és
az „ôk”-ön sem kell sokat törni a fejünket: persze, hogy a
férfiak. A sorozat szerzôi nôk,
olvasóik férfiak – is. A kötetek azonossága, hogy a gyengébbik nem szemszögébôl
láttatják a világot. Más dolgokat vesznek észre a nôk, mást
tartanak fontosnak, gyakran
másként beszélnek, mint a teremtés koronái. Nos, a huszonhárom esztendôs, elsôkötetes szerzô Túlélôtúrája
mindenesetre kicsit kilóg a
sorból, ezt ugyanis egy hasonló korú fiú is írhatta volna. Két különbséggel: ôt nem
a mensi zavarta volna, hanem
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a merevedés a strandon, és –
föltehetôen – nem egy Pistire
hajtott volna, hanem egy Ágira. Nem hiszem ugyanis – ezt
a teljes világirodalom bizonyítja –, hogy a ki kit visz a
hálózsákjába, speciálisan nôi
probléma lenne. A naplószerûen vezetett mû, amelybe
mások is beleírtak, mindenesetre nagyon érdekes: a Kretén Kanyar, vagyis öt lány és
egy fiú bakancsos gyalogturára vállalkozik. A 150 km-es út
a Bakonyon vezet át, s teli
van pihent aggyal kigondolt
nehézségi, ügyességi gyakorlatokkal, közöttük nem egy
olyannal, amelyik nem kifejezetten nôknek ajánlott. Alvás, evés, s minden egyéb a
természet lágy ölén, az Isten
szabad ege alatt. Az öt lány,
nemük nagy diadalára (egyikük ugyan kihagy egy szakaszt), esôtôl, izzadságtól
csapzottan, naptól perzselve,
kialvatlanul, étlen-szomjan,
sérülésektôl és gyomorrontástól gyötörten, de becsülettel
végigloholja a Bakonyt és
nemhogy nem esnek ki, de
még csak nem is ôk lesznek
az utolsók. Nem semmi! Joggal büszkék és elégedettek.
Ajánlom minden fiúnak és
lánynak, aki szereti az extrém
kalandokat.
-a -a
Életrajz
Ézsiás Erzsébet:
Az érzelmek papnôje
K.u.K. Kiadó, 135 l. 1600 Ft
Naprakész epilógusa is van
Ézsiás Erzsébet Pitti Katalinról írt, példásan körültekintô
pályaképének. A közel három
évtizede élvonalbeli énekesnô
ugyanis újabb (koncert)sikerei
mellett egyfelôl megint másik
életpárt választott – ötödször
– a neves Ács János karmester
személyében, másfelôl pedig

az Operaház új vezetése nyugdíjazta, feltételezve, hogy ez
az intézkedés nem fog rontani
anyagi helyzetén.
Az ötvenéves operamûvésznôt, kirôl versmondása alapján
sokan állítják: prózai színésznek sem lenne utolsó, nem
törte le a váratlan színházonkivüliség. A (takaros kiállítású)
kötet tanusága szerint ugyanis
erôs akarata s képessége a megújulásra mindig átsegítette gyakori válságain. A mû gerincét
képezô nagyszabású életinterjúból szépen kirajzolódik,
hogy tehetségével – kifejezô
hanganyagával – jól sáfárkodott. Közben viszont magánügyei folyton áldatlanul alakultak. Az érzelmi gondjairól
ôszintén beszámoló mûvész
azonban nem veti alapos önelemzés alá férfi–nô kapcsolatbeli kudarcait. Talán ez az
egyetlen hiányossága a célirányosan felépített, rengeteg pályatársat és segítôt megszólító,
ügyesen egybe-barkácsolt életrajzi mozaiknak. Tehetsége
adakozó természetét, szorgalmát és töretlen hitét a róla beszélôk egyöntetûen kiemelik.
A kötet – elsô látásra szentimentálisnak tetszô – címét
ezekbôl az értékelésekbôl,
mérlegelésekbôl tárgyilagosnak lehet elfogadni és aláírni.
Lépten-nyomon az látszik e
megnyilvánulásokból, hogy
Pitti Katalin az opera (s a nivós nagyoperett) zenedrámai
jellegét korán tudatosította
magában, majd valahány szerepében az apró részletekig ragaszkodott ehhez a termékeny
felismeréshez.
Ezenfölül magas fokon gyakorolta, érvényesítette a kötelezô átélés mesterségét, begyûjtve ezzel néhány szakmai
irigyet az inkább csak magukat adó, netán intonációs
problémákkal küszködô kolléganôk körébôl...
Egy-egy ilyen tartós ellenlábas szóra bírása még izgalma-
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sabbá tette volna az olvasmányosan informatív, ám szolidan pletykakerülô, s a szerzô
meggyôzött tiszteletérôl tanúskodó könyvet.
(iszlai)
Gerhard L. Durlacher:
Fuldokló
Széphalom Könyvmûhely,
110 oldal
980 Ft
Pszichiátere tanácsolta a szerzônek, hogy gyógyulása zálogaként „írja ki magából” mindazt,
ami nyomasztja. Tulajdonképpen ennek köszönhetjük, hogy
megszületett ez a rokonszenvesen szûkszavú, visszafogott indulatú könyv, amely a „Gyermekévek a Harmadik Birodalomban” alcímet viseli. Ezzel
pedig azt is elárultuk, hogy mi
nyomaszthatta az ötvenesztendôs Durlachert: azok az élmények, amelyekre gyanútlan kisfiúként tett szert a hitleri hatalomátvételt követô évek Németországában. Tudatos írói fogásként sem lett volna akármilyen, hogy egy gyerek mondja
el azt, amit „felnôttes” feldolgozásban már annyiszor hallottunk, de a szerzô azért folyamodott ehhez, mert – mint Luther
– „itt állt és nem tehetett másként”. A kis Gerdi szülei tisztes
éppen csak jómódban élnek Baden-Badenben, a politika távol
áll tôlük, s különcként gondolnak arra a rokonukra, aki már
Hollandiába menekült. A harmincas évek közepének világa
ez: a gyerek-fôhôs a szemünk
láttára eszmél fel arra, hogy a
városban vannak, akik ôket,
csak mert zsidók, gyûlölik és el
akarnák pusztítani. S éppen
mert nem nagy események, hanem apró mozzanatok tudatják
ezt – például az, hogy egy születésnapi ünnepségen az édességbe hashajtót kever egy hívatlan, álarcos antiszemita – átélhetô, felfogható és döbbenetes
az egész. Durlacher mintha em-
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lékeinek dokumentálása közben válna mégiscsak íróvá: ahogyan a híres Kristallnacht utáni
napokat, a nekiszabadult nácik
gátjaszakadt ôrjöngését megjeleníti, hivatásos regényírónak is
becsületére válna. Még inkább
az, amilyen tónusban mindezt
elénk tálalja: sem meghatni,
sem felrázni, sem leleplezni
nem akar, nem kommentál és
nem minôsít: eseményeket
mond el valahogy úgy, ahogy a
gyerek memóriája által rögzített
világot a belôle lett felnôtt megôrzi mindmáig. Méltán kapott
Anna Frank-díjat ez a kis
könyv, melynek – sajnálatos
módon – nem lehet folytatása,
mert írója 1996-ban elhunyt.
Ny.

Film
Györffy Miklós:
A tizedik évtized
A magyar játékfilm
a kilencvenes években
és más tanulmányok
Palatinus, Magyar Nemzeti
Filmarchívum
371 oldal, 3000 Ft
Végre egy tanulmánykötet,
amely nemcsak okos szövegeket ad közre, hanem szerzôje
olvasmányos stílusban közli
mondandóját. Mi több, majdnem minden megállapításával
egyet is lehet érteni. Györffy a
modern filmmûvészet kiváló
értôje, Antonioni és Bergman
monográfusa, több magyar
filmszatíra forgatókönyvírója
behatóan ismeri a tárgyát.
Könyve, amely tizenkét különbözô idôben, s más-más
célból írt dolgozatát tartalmazza, meglepôen egységes.
Tanulmányainak egyik fele fôként a német, a másik – nekünk izgalmasabb – része a
magyar film történetének hozzánk közeli korszakait járja körül. Rendezôi portrékat közöl,
korszakokat elemez tanáros
precizitással, de sohasem unalmasan. Különösen érdekesek
elméleti írásai, melyekben a
film és az irodalom kapcsolatát és a filmmûvészet dicsôséges évtizedét, a hatvanas éveket analizálja. Ugyanígy for-

rásértékûek az Erich von Stroheim és a fiatal Wenders pályaképét megrajzoló írások is.
Engedtessék meg azonban,
hogy a jól szerkesztett kötet
utolsó harmadát becsüljük a
legtöbbre, mert abban vélhetjük felfedezni a magyar film
még kellôképpen fel nem dolgozott utolsó évtizedének – a
címadó tizedik évtizednek –
árnyaltan pontos történetét.
Györffy higgadtan leltároz,
nem áll be – tudóshoz méltatlanul – semmilyen irányzat
holduvarába, még kiszólásokban sem érzékelteti, ki nyerte
el leginkább a rokonszenvét.
Jó értelemben vett németes
alapossággal tekinti át a kilencvenes évek magyar filmjét. Keveselljük is, amennyit ír. Bár
nagyívû vázlat az évtized krónikája, mégsem marad ki belôle egyetlen fontos egyéni vagy
csoportos törekvés. Nagy nyeresége lenne a filmszakmának
és a honi tudományosságnak,
ha a szerzô vállalkozna a rendszerváltás elôtti idôszak, a magyar filmmûvészet elmúlt
negyven–ötven évének történeti elemzésére is.
Kelecsényi

lásai vannak, egyben azonban
mindegyik közös, legyen az családi viszály vagy népirtás: a
gondolkodás egyetlen ponton
(pillanatban) félresiklik, s elveszti objektivitását, tápot, lehetôséget adva olyan negatív érzelmeknek, mint a sértôdöttség,
a harag, az üldözöttség, mely
végül is gyûlöletté dagad. Sok
pszichiáter képes kitûnôen diagnosztizálni a lelki nyavalyákat, de a gyógyszeres kezelésen
kívül igazán segíteni nem tud,
hiszen nem költöztetheti el a fárasztó szomszédot, nem adhat
a betegnek pénzt, másik állást,
új tüdôt, és sorolhatnám. Aaron
T. Beck esetében valódi segítséget kapunk: ô gyakorlati utat
mutat arra, hogy miként lehet
csökkenteni, legjobb esetben
megszüntetni a gyûlöletet. Mivel ezek a könyvek a mûvelt
nagyközönség számára íródnak,
így Becké is mentes e bennfentességtôl, a szakmai zsargontól.
Világos, áttekinthetô, könnyen
olvasható, már-már magától értetôdô. Egyetlen komoly félelmem van a könyvvel kapcsolatban: valószínûleg nem azok olvassák, akiknek erre a legnagyobb szükségük lenne.
N. V.

Pszichológia

Ifjúsági
ismeretterjesztés

Aaron T. Beck
A gyûlölet fogságában
Háttér Kiadó Budapest
384 oldal, 1600 Ft
Egykoron létezett egy szakmai
tanács: lelki sérülések esetében
ne próbálkozzunk az öngyógyítással. Mára ez az intelem érvényét veszítette, lásd egyebek között a Háttér Kiadó Lélek- kontroll sorozatának könyveit. A sorozat egyik fontos kötete Aaron
T. Beck munkája. A világhírû
amerikai pszichiáter nem fôként elméleti kutatásainak köszönheti a népszerûségét, sokkal inkább annak, hogy bemutatja: miként lehet az elméletet
gyakorlatra váltani. Betegei eseteit elemezve mutatja be a gyûlölet keletkezését, romboló hatását mind a pácienseire, mind
a környezetükre. A gyûlölet keletkezésének és kialakulásának
különféle okai és megnyilvánu-

Tények, rekordok,
érdekességek
Tessloff és Babilon Kiadó,
Budapest, 2001., 96 oldal

Amikor ezt a nem is egyszerûen csak gusztusos, de kihívóan szép kiállítású könyvet ha-
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zavittem, a kisfiam vad csatakiáltással kiragadta a kezembôl, még mielôtt szülôi minôségemben én adhattam volna
oda neki, beült vele a kedvenc
kuckójába és elô sem jött órákon át. Csoda történt: a gyerek olvasott és amikor – többszöri felszólításra – letette a
könyvet, másról sem tudott
beszélni, mint arról, hogy az
milyen hasznos és remek. Például, ha lenne az ô korosztályának szóló vetélkedô, ebbôl
fel tudna készülni rá. Mindaz,
ami a tankönyveiben is benne
van, de ott csak akkor hajlandó elolvasni, ha életveszélyes
fenyegetéseket helyezünk kilátásba (például nem nézheti
meg a Z Plusz csatornán a slágerlistát), itt lenyûgözi, sôt,
esetenként arra is képes rávenni ôt, hogy bôvebben utánanézzen valaminek. A Tessloff
és Babilon albumszerû kötete
(tavaly jelent meg az angol
eredeti) tömör és a lényegeset
képes érdekesen elmondani.
Ehhez még pompás (és a korosztályi fantáziához igazítottan) tarka képek is járulnak.
Csillagászat, mozi, ételek,
emlôsök, felfedezôk, óceánok, hegycsúcsok, gazdagság
(mint olyan), sport, orvostudomány, építészet, ôsállatok
– felsorolni is lehetetlen, mi
mindenrôl van szó ezen az
alig száz oldalon. Jó és velôs a
kötetvégi kislexikon is. Más
kérdés, hogy a felnôtt, ha belelapoz, az „Így múlik el a világ dicsôsége” szomorú élményében is részesül, s nem is
mindig érzi igazságosnak,
hogy éppen arról tartják fölöslegesnek beszélni a szerzôk,
ami az ô ízlése szerint a romolhatatlan, örök értékek közé tartozik. Hogy csak egy
példát mondjak: a Film címû
fejezetben rendezô gyanánt
említettik a régiek közül
Hitchcock és Orson Welles,
az újabbak közül Stanley Kubrick, valamint két színészrendezô: Redford és Eastwood, a fiatalabbak sorából
pedig Quentin Tarantino. És
mintha sose csinálta volna
meg zseniális alkotásait Federico Fellini. De sebaj, róla
majd beszélek én a kölöknek.
Ny. A.
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GYEREKKÖNYV-AJÁNLÓ

Darren Shan
regényes
története

A Sunday Morning Post véleménye szerint „A regény bravúrosan
ötvözi a valóság és a fantázia, a
krimi és a horror elemeit”. A regényes élettörténet elsô három kötete októberben lát napvilágot:
Rémségek Cirkusza, A vámpír
inasa és A vérszipoly címmel. Kovács Attila Zoltánt, a sorozat szerkesztôjét faggattam.
– Gyerekeknek horror?
– Némi túlzással azt mondhatom, igen. Gyerekhorror – ha egyáltalán van ilyen mûfaj. A Darren
Shan élettörténet végsô soron egy
rendkívül ügyesen megkomponált meseregény, nem több, nem
kevesebb. Ez a világ a csodák, a
fantasztikum világa, amelyre nem
érvényesek a természet és a logika
törvényei; mese – amely okulás és
bátorítás, odaadás és felelôsség,
elvezet a pecsétek mögé, ahol a
titkok rejtôzködnek. Miközben
az árvaság, a magány, a jövôtôl
való félelem stb. valóban “rémes”
valamennyi ismert mesében.
Hozzátehetném: ettôl már csak
egy lépés, hogy esetleg “véres”...Egyszóval a boszorkányok,
szörnyetegek és sárkányok mindenütt léteznek e (mese)világban.
A Rémségek Cirkuszában pókok,
szörnyek és vámpírok vannak. Az
ôsgonosz ellen a mindenkori mese költôi igazságszolgáltatással
nyújt védelmet – nincs ez másképp ez esetben sem.
– Ha ez így van, lehet-e a vámpírolvasó könyvszeretô ember?
– Feltétlenül. A vámpírsztori
lebilincselô olvasmány, tele varázslattal, titkokkal és rosszcsont
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gyerekekkel – minden adva van
ahhoz, hogy az átlagosnál több
feszültséget keltsen az olvasóban. Magam is néhány óra alatt
„mártóztam meg” benne, holott
elôítéleteim alapján le kellett
volna tennem már az elején. Elolvastattam irodalmár barátaimmal is, és igen jó véleménnyel
voltak róla; azóta is a folytatásokat követelik tôlem. Lehet, hogy
csak mi vagyunk némileg egyoldalúak, már abban a tekintetben,
hogy mit tartunk jó avagy rossz
könyvnek, bár esztétikai-irodalmi megközelítésben vitatható a
sorozat, ez kétségtelen. De ettôl
függetlenül, a maga nemében ez
egy kiváló olvasmány – fôleg fiúknak, akik köztudottan kevesebbet olvasnak. Csak hát a jellegébôl fakadóan némileg „vérszagú” az egész...
– Nem félti a Móra Kiadó a hírnevét egy ilyen sorozattal?
– Nem. Az évi közel hetven
megjelentetett kötethez képest
elenyészô a három vámpír
könyv, nem hinném, hogy bárki
is a jövôben vámpír-kiadónak
nevezné a Mórát. Nyugat-Európában is patinás kiadók – Harper Collins, Carlsen stb. – vállalták fel, és a sorozat meghódította Amerikát is. A német Rowohltnak megvan a saját vámpír
sorozata, nem kevesebb, mint tizenöt kötettel. A téma tehát
nem is egészen újkeletô. Egyébként nem titok: mint minden
könyv, ez is üzleti vállalkozás.
Márpedig a sorozat elképesztô
világsiker, több díjjal kitüntetett
alkotás, ráadásul a Warner Bros
már megfilmesítette, és 2002ben mutatja be. Tehát nincs miért szégyenkezni.
– Ha ekkorra sikerrôl van szó, miért csak most jelenik meg Magyarországon?
– 2000 ôszén futott be a sorozat
a kiadóba, most októberben már
megjelenik. Talán nem is olyan
hosszú idô ez. Mindenesetre nem
kevés fejtörést okozott. Mások az
irodalmi hagyományaink, talán
az irodalmi értelemben vett elváráshorizontunk sem vámpírokról
szól elsôsorban, nem is beszélve a
hermeneutikai elôítéletességrôl.
De lehet, hogy másképp kell olvasni, legalábbis néha. Mi mindenesetre bizakodunk, majd az olvasóközönség és a kritikusok eldöntik, mibe nyúltunk bele...

Átjárás
a sorozatok
között
– Milyen (szépirodalmi) sorozatai
vannak a Passage Kiadónak? Mik a
tapasztalataik általában a sorozatokat illetôen? – kérdezem Hegedüs
Andreától.
– Ebben az évben kb. 30 kötetet jelentetünk meg az alábbi sorozatokból: a kisiskolás korosztály számára az Olvasni jó!, a Barátaink, az állatok, a nagyobbak
részére a Libabôr, a Táncolj!, a
Te+Én, A Mennym család, Philip
Pullman két kisregénye, valamint a Peggy Sue. A szépirodalmi
sorozatok
gyerekközönségét
egyfelôl az ismeretlen iránti kíváncsiság, másfelôl a kitartó és
folyamatos érdeklôdés jellemzi.
A sorozatok mellett 3 önálló kötetünk is van: az Artemis Fowl jelenleg világsiker egy ír szerzô
tollából, és a kiadó számára is újdonságot jelent e hiánypótló –
irodalmi értékû – fantasztikus ifjúsági regény megjelentetése. Játékot is hirdettünk a könyvhöz
kapcsolódva: a tündérek jóslatait kell a gyerekeknek megfejteniük és beküldeniük. A beküldôk
között ajándékkönyvcsomagot
fogunk kisorsolni. Emellett önálló kötetünk az Arthur király,
amelyben egy Arthur nevû kisfiú
történetén és jellemfejlôdésén
keresztül a korabeli Angliával is
megismerkedhetünk, és a Billy
Elliot, ez utóbbit Magyarországon filmen is láthatják. Az
Artemis Fowl és az Arthur király
c. kötetek folytatása várható.
– Csupa igaz történetet kínál az Olvasni jó! sorozat az óvodásoknakkisiskolásoknak. Hány kötetesre tervezik, és hol tartanak most?
– Az Olvasni jó! sorozatot 40 kötetesre tervezzük, jelenleg a 16.
kötetnél tartunk.
– Milyen megfontolásból indították
a Táncolj! sorozatot? Az elsô kötet, a
Csillag születik alapján egy szerzô regényfolyamáról van szó, azonos fôszereplôvel.
– A Táncolj! sorozat külföldi
megjelenése nagyon sikeres. Magyarországon számos táncklub
mûködik, hiszen a tánc mindig is
vonzotta a fiatalokat. Úgy gondoltuk, hogy megpróbálkozunk
ennek a sorozatnak az elindításá-
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val. Ennek érdekében számos
táncklubbal is kapcsolatba léptünk, és az elsô visszajelzések nagyon ígéretesek, nemkülönben a
könyvek fogadtatása.
– 12 éves kortól ajánlják a Te + Én
= ❤ sorozatot. Sokat mondó cím,
mit lehet még hozzátenni?
– A Te+Én sorozatot szintén
nagy érdeklôdés övezi külföldön.
Mi ezt a sorozatot mintegy a Táncolj! sorozat folytatásának tekintjük, legalábbis jellegét, ízlésvilágát, közönségét tekintve. A fiatalokat foglalkoztató emberi kapcsolatok – barátság, szerelem,
gyermek-szülô viszony – állnak a
regények középpontjában.
– Rejtély a könyvtárban a címe „horror” sorozatuk egyik kötetének. Meddig lehet elmenni a rémisztgetéssel?
– A Libabôr sorozat elindításában eleinte mi is bizonytalanok
voltunk, éppen a rémtörténetek
jellege miatt. De látnunk kellett,
hogy egyrészt a legnagyobb
könyvkiadók – több mint 20 országban – a sorozat mellett döntöttek, sikerrel; másrészt a történetek nem lépik túl azt a határt,
amit a félelem jelenthet a gyerekek számára. A különféle történetek humora és játékossága egyensúlyt tart a komor és félelmetesebb oldalakkal. Amerikában számos kötetbôl videofilm készült,
ezek közül jó néhány magyar
könyvtárakban is fellelhetô.
Fontosnak tartjuk még elmondani, hogy megalapítottuk az
Étoile Kiadót, amely felnôttek
részére szépirodalmi kötetek, valamint igényes bestsellerek megjelentetését tervezi.

Csokonai Attila

Érdekes könyvújdonságok
a K.u.K. Kiadónál
képzelô férfihez. És akkor
nem várt, meglepô fordulat
következik…

Ézsiás Erzsébet:
Az érzelmek papnôje
Pitti Katalin életútja
144 oldal, 16 oldal színes
melléklet kötve 1600 Ft
A népszerû operaénekesnô
mozgalmas, sikerekben és
megpróbáltatásokban gazdag
életét meséli el Ézsiás Erzsébet könyve, sok fotóval.
Pierre Boulle:
A majmok bolygója
224 oldal, kötve, 1400 Ft
A tudományos-fantasztikus
irodalom egyik alapmûve ez
a regény. Mi lenne, ha az értelmére, eredményeire és
nagyságára oly büszke emberiség elvesztené képességét a
további fejlôdésre? Ha a majmok vennék át helyünket a

bolygón, s az emberek visszasüllyednének
történelem
elôtti helyzetükbe? E kérdésekre Boulle szatirikus, helyenként kesernyés, swifti választ ad. A többször is megfilmesített kitûnô regény izgalmas, kalandos és gunyoros
írás, mely szinte egy idôben
kerül a boltokba a belôle készített új amerikai filmváltozattal, amelyet Tim Burton
rendez. A film világpreimerjét július 27-re tûzte ki a Century Fox Studio.
Joseph Kanon:
Los Alamos
Magyarul Elôször 4.
472 oldal, kötve 1980 Ft
1945 tavasza. A los alamosi
támaszponton befejezéshez

közeledik az atombomba
létrehozása. A közeli Santa
Fé-ben holtan találják a támaszpont egyik biztonsági
tisztjét. A titkosszolgálat
tisztje nyomozás közben a
hallgatás és a bizalmatlanság falába ütközik. A soknemzetiségû tudóscsoportból és munkásokból álló, a
világtól elzárt helyi közösségben nyomozása egy
helyben topog, amíg meg
nem ismerkedik az egyik tudós feleségével, akivel szenvedélyes szerelmi viszonyba
kezd. A rejtélyes haláleset
mögött egy szövevényes
kémtörténet áll.

Linda Howard:
Mr. Tökéletes
Magyarul Elôször 5.
Kb. 440 oldal, 1800 Ft
Négy barátnô minden pénteken összejön egy kis
pletykálkodásra. Természetesen a férfiakról beszélgetnek, arról, hogy a tökéletes
férfinak milyennek kellene
lennie. Egyikük hamarosan
meghal. A váratlan haláleset
mélyen lesújtja a három barátnôt, félelem költözik beléjük. Amikor a második
lányt is megölik, a rémület
fokozódik. A szálak szép
lassan elvezetnek egy Corin
nevû, magát tökéletesnek

Janine Boissard:
Gyermekek Háza
Új Orvosregények sorozat
Kb. 340 oldal, kötve 1600 Ft
Margaux, az emlékezetes
Asszony fehérben hôsnôje
negyvenéves. Küldetést bíznak rá: vizsgálatot kell folytatnia a Gyermekek Házában, ahol sebzett gyermekekrôl gondoskodnak.
A Háznak, mely egy elragadó magánpalota a kisváros
központjában, számos ellensége van, akik felesküdtek a bezáratására. A gyermekeket védelmezve, akik
csak arra vágynak, hogy szeressék és meghallgassák
ôket, Margaux visszanyeri
életkedvét.
Elhatározza,
hogy csatlakozik a Gyermekek Házának csapatához.
Eljött az idô, hogy új harcba induljon. Az út végén a
szerelem vár rá.

K.u.K. Kiadó, 1138 Népfürdô u. 15/e, Telefon/fax: 239-1189, 359-163
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Meg jelent könyvek
2001. augusztus 24 – szeptember 6.
ISBN: 963-7237-12-7 fûzött: 500 Ft

A
A 100 legjobb vendégváró falat.
Mindennapi és különleges recept
nem csak ínyenceknek. Sajgó.
ISBN: 963-9266-31-0 fûzött: 170 Ft

A Gyôri Püspöki Kincstár. M. Kvklub.
ISBN: 963-547-507-1 kötött: 6900 Ft

A hittitkok megnyílnak. J. 16.12–15.:
[Hitépítô üzenet gondolkodó igazságkeresôknek]. 2. bôv. kiad., Szerzô.
ISBN: 963-640-039-3 fûzött: 1990 Ft

Ajtay Ferenc: Kolozsvár környékének kirándulóhelyei. Stúdium Kvk.
ISBN: 973-9422-98-5 fûzött: 1150 Ft

Alisch, Tatjana: Tunézia. Alexandra.
(Kolibri)
ISBN: 963-367-985-0 fûzött: 1290 Ft

Alkotmánytan. 2. Alapjogok. 2. átd.
kiad., Osiris. (Osiris tankönyvek)
ISBN: 963-389-105-1 kötött: 2980 Ft

A magyar jogtörténet forrásai. Szemelvénygyûjtemény. Osiris. (Osiris
tankönyvek)
ISBN: 963-379-977-5 kötött: 4300 Ft

A magyarországi természeti erôforrások gazdaságtana és hasznosítása. Mezôgazda.
ISBN: 963-9358-24-X kötött: 1900 Ft

A modern irodalomtudomány kialakulása. A pozitivizmustól a strukturalizmusig: szöveggyûjtemény. Osiris. (Osiris tankönyvek)
ISBN: 963-379-298-3 kötött: 3589 Ft

Angol teszt-, fordítási és tömörítési
feladatok közép- és felsôfokon.
Holnap.
ISBN: 963-346-450-1 fûzött: 1700 Ft

Anjou-kori oklevéltár. 1. 1301–1305.
JATE – Csongrád Megyei Levéltár.
ISBN: 963-481-853-6 fûzött: 500 Ft

Anjou-kori oklevéltár. 2. 1306–1310.
JATE – Csongrád Megyei Levéltár.
ISBN: 963-481-897-8 fûzött: 560 Ft

Anjou-kori oklevéltár. 3. 1311–1314.
JATE – Csongrád Megyei Levéltár.
ISBN: 963-482-001-8 fûzött: 896 Ft

Anjou-kori oklevéltár. 5. 1318–1320.
JATE – Csongrád Megyei Levéltár.
ISBN: 963-482-176-6 fûzött: 1300 Ft

Anjou-kori oklevéltár.
1321–1322. JATE.

6.

köt.

ISBN: 963-482-498-6 fûzött: 2100 Ft

Anjou-kori oklevéltár. 7. 1323. JATE
– Csongrád Megyei Levéltár.
ISBN: 963-7237-09-7 fûzött: 509 Ft

Anjou-kori oklevéltár. 8. 1324. JATE
– Csongrád Megyei Levéltár.

Anjou-kori oklevéltár. 10. köt. 1326.
JATE.
ISBN: 963-7237-40-2 fûzött: 1800 Ft

Anjou-kori oklevéltár 11. 1327. JATE
– Csongrád Megyei Levéltár.
ISBN: 963-482-138-3 fûzött: 960 Ft

Anjou-kori oklevéltár. 23. köt. 1339.
JATE.
ISBN: 963-482-371-8 fûzött: 1490 Ft

Antalfay Éva: Olvasás és szövegértés: 3. osztály. Totem. (Általános iskolai gyakorlófüzetek)
ISBN: 963-590-162-3 fûzött: 498 Ft

Antalfay Éva: Olvasás és szövegértés: 4. osztály. Totem. (Általános iskolai gyakorlófüzetek)
ISBN: 963-590-167-4 fûzött: 498 Ft

A nyelv és a nyelvek. 4. kiad. Corvina. (Egyetemi könyvtár)
ISBN: 963-13-4896-2 fûzött: 2500 Ft

Arany János: Balladák. Akkord. (Talentum diákkönyvtár)
ISBN: 963-645-089-6 fûzött: 398 Ft

A

Telegdiek pere, 1568–1572.
Csongrád M. Lvt. (Dél-alföldi évszázadok 6.)
ISBN: 963-7237-18-6 kötött: 1000 Ft

Atlasz Plusz. Magyarország + Budapest + 210 település részletes térképe. Z-Press K.
ISBN: 963-85735-8-9 kötött: 4984 Ft

Augutis, Cecilia – Draper, Dave:
Communicative activities. CsöndesTárs.
ISBN: 963-00-6889-2 fûzött: 5850 Ft

A varázsige. Mesedramaticációk
óvodásoknak és kisiskolásoknak.
Novum Kft.
ISBN: 963-9334-08-1 fûzött: 690 Ft

A világ 1000 csodája 1. [CD-ROM].
Találmányok és feltalálók. Informania Digitalmedia Kft.
5000 Ft

A világ leghíresebb amazonjai. 2010
Alapítvány.
ISBN: 963-86036-1-5 fûzött: 500 Ft

A víz szerepe és jelentôsége az Alföldön. Nagyalföld Alapítvány. (A
Nagyalföld Alapítvány kötetei 6.)
ISBN: 963-85437-5-2 fûzött: 672 Ft

Bain, Francis William: Holdsarló.
Hindu szerelmi történet a szanszkrit
kézirat nyomán. Kráter Mûhely
Egyes. (Kráter klasszikusok 3.)
ISBN: 963-9195-14-6 fûzött: 860 Ft

Balázs Géza: Magyar nyelvhelyességi lexikon. Corvina.
ISBN: 963-13-4944-6 fûzött: 1600 Ft

Baldacci, David: Egyszerû igazság.
Európa.
ISBN: 963-07-7006-7 fûzött: 1600 Ft

Balogh József, R.: Extraruhában.
Fábián.
ISBN: 963-86105-2-2 fûzött: 980 Ft

Bánkiné Molnár Erzsébet: Redemptusok. Gazdaság és életmód Kiskunfélegyházán a redempció elsô
évszázadában. Multiplex Media:
Debrecen U. P.
ISBN: 963-03-9467-7 fûzött: 1500 Ft

Bárány János: Az Antall József elleni
merénylet. Deep Forest Bt.
ISBN: 963-00-7664-0 fûzött: 1990 Ft

Bartis Ferenc: Örökbe fogadtam a
Földet. Iránytû pokoljáróknak. Codex Print: Összmagyar Test.: CÉH.
ISBN: 963-9247-07-3 fûzött: 600 Ft

Belényi Gyula: Az alföldi városok és
a településpolitika, 1945–1963.
Csongrád M. Lvt. (Dél-alföldi évszázadok 7.)
ISBN: 963-7237-19-4 kötött: 1000 Ft

Bella István: Margit-passió. [Zenés
színpadi legenda két részben]. Árgus.
ISBN: 963-9102-38-5 fûzött: 1000 Ft

Benedek Elek: A magyar népköltés
gyöngyei. A legszebb népdalok
gyûjteménye. Repr. kiad. Laude.
ISBN: 963-9120-35-9 fûzött: 600 Ft

Benedek Elek – Illyés Gyula: Az égig
érô fa. Magyar népmesék. Corvina.
ISBN: 963-13-4995-0 kötött: 1950 Ft

Benedek Elek – Illyés Gyula: Der
himmelhohe Baum. Ungarische
volksmärchen. Corvina.
ISBN: 963-13-4991-8 kötött: 2450 Ft

Benedek Elek – Illyés Gyula: The
tree that reached the sky. Hungarian folktales. Corvina.
ISBN: 963-13-4990-X kötött: 2450 Ft

A Wehrmacht katonái. Canissa.
ISBN: 963-9379-03-4 kötött: 3980 Ft

Az értelmezô közösségek elmélete.
Balassi. (Opus / irodalomelméleti
tanulmányok: új sorozat 3.)
ISBN: 963-506-411-X fûzött: 1500 Ft

B

Benkô Attila: Hajdánia. Egy öreg írógép történetei. Kráter Mûhely
Egyes.
ISBN: 963-7583-87-4 fûzött: 862 Ft

Bilicsi Tivadar: "Hol vagytok ti régi
játszótársak? ..." Emlékezések volt
pályatársaimra. M. Kvklub.

ISBN: 963-547-499-7 kötött: 1850 Ft

Blake, Jennifer: Sötét színjáték. Aquila.
ISBN: 963-679-152-X fûzött: 999 Ft

Bloom, William: Elsô lépések. Bevezetés a spirituális gyakorlatba. Jószöveg Mûhely.
ISBN: 963-9134-54-6 fûzött: 998 Ft

Bölcs mondások. Isten, szeretet,
szerelem, barátság, mûvészet,
szerencse, pénz, halál.Pallas Antikvárium.
ISBN: 963-9117-17-X fûzött: 398 Ft

Braun, Lucien: A filozófiatörténet története. Holnap.
ISBN: 963-346-449-8 kötött: 2300 Ft

Brickner Balázs: Reneszánsz. kisregények. Kráter Mûhely Egyes. (Fekete-piros füzetek 15.)
ISBN: 963-7583-78-5 fûzött: 800 Ft

Brockert, Siegfried – Braun, Gabriele: EQ: érzelmi tesztek könyve.
Mekkora az Ön emocionális intelligenciája? Saxum.
ISBN: 963-9308-11-0 fûzött: 890 Ft

Burján Károly: A kereszténység és a
magyarság veszedelme. A radikálisok kultúrája. 2. kiad. , Szenci Molnár Társ. (Új kincsestár 8.)
ISBN: 963-250-037-7 fûzött: 1280 Ft

buSzabó Dezsô: A láz csontos rúdján. Válogatott és új versek. Kráter
Mûhely Egyes.
ISBN: 963-9195-09-X fûzött: 640 Ft

C
Cini-cini muzsika. Óvodások verseskönyve. 13. átd. kiad., Móra.
ISBN: 963-11-7624-X kötött: 1490 Ft

Colapinto, John: A természet hatalma. A fiú, akit kislányként neveltek
fel. JLX K..
ISBN: 963-936-802-4 kötött: 1790 Ft

Cooper, Diana: Ágy kutyáknak kiadó.
Ciceró.
ISBN: 963-539-198-6 fûzött: 1690 Ft

Courths-Mahler, Hedwig: A szív jogán. Bastei Budapest. (Hedwig
Courths-Mahler felejthetetlen szerelmes regényei)
ISBN: 963-296-474-8 fûzött: 799 Ft

Courtier, Jane: Szobanövények A-tól
Z-ig. [A szobanövények gondozása
és egészségének megôrzése, a
legszebb virágos és leveles növények]. Totem Plusz.
ISBN: 963-590-150-X kötött: 4480 Ft

Cs
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Csató Huba: Excel 97. Puedlo K.
(PC-füzetek)
ISBN: 963-9320-20-X fûzött: 325 Ft

Csató Huba: Internet. Puedlo K. (PCfüzetek)
ISBN: 963-9320-37-4 fûzött: 325 Ft

Csató Huba: Word 97. Puedlo K.
(PC-füzetek)
ISBN: 963-9320-08-0 fûzött: 325 Ft

Csemer Géza: Habiszti. Cigányok
élete – étele: almanach. Szerzô.
ISBN: 963-450-462-0 fûzött: 1450 Ft

Cser Magdolna: Aranyvándor. Magdus néni versei gyermekeknek. Magánkiad.
ISBN: 963-440-280-1 kötött: 1120 Ft

Csernák Árpád: Kések a párna alatt.
Töredékek egy készülô regénybôl.
Kráter Mûhely Egyes.
ISBN: 963-9195-04-9 fûzött: 690 Ft

Csohány János: Életpályák. Publicisztikai írások. Fábián.
ISBN: 963-86105-3-0 kötött: 980 Ft

Csurka István: Hét tonna dollár. Lazi
K.
ISBN: 963-9227-65-X fûzött: 640 Ft

D
Deczer Károly: Kamarai dohánykertészségek telepítése a Dél-Alföldön,
1843-1844. Csongrád M. Lvt. (Délalföldi évszázadok 10.)
ISBN: 963-7237-33-X kötött: 1000 Ft

Dékány Kálmán: A piros virág bajnoka. Kráter Mûhely Egyes.
ISBN: 963-7583-67-X fûzött: 496 Ft

Demetrovics Zsolt: Droghasználat
Magyarország táncos szórakozóhelyein. L'Harmattan. (Szakmai forrás
sorozat. 1.)
ISBN: 963-86169-8-9 fûzött: 1550 Ft

Deveraux, Jude: Bársonyos angyal.
M. Kvklub.
ISBN: 963-547-484-9 kötött: 1850 Ft

Dienes Valéria: Önmagáról. Agapé.
(Mai írók és gondolkodók)
ISBN: 963-458-238-9 fûzött: 860 Ft

Die Schatzkammer des Bistums
Gyôr. M. Kvklub.
ISBN: 963-547-509-8 kötött: 7500 Ft

Dostoevskij, Fedor Mihajlovic: Kell-e
nekünk Európa? Válogatás az író
társadalompolitikai írásaiból. Kráter
Mûhely Egyes. (Kráter klasszikusok
1.)
ISBN: 963-7583-97-1 fûzött: 896 Ft

E
Ébert Tibor: Egy város glóriájában.
Pozsonyi képeslapok. Kráter Mûhely Egyes.
ISBN: 963-7583-79-3 fûzött: 696 Ft

Egervári Gábor – Görgényi Tamás:
Sírás után. Az After Crying dalszövegei. 1986–1996. Periferic Records.
ISBN: 963-04-07476-X fûzött: 233 Ft

Elmer István: A helyzet metszete. Egy
lélek megmerülése. Kráter Mûhely
Egyes.
ISBN: 963-9195-05-7 fûzött: 799 Ft

Énekes Ferenc: A kiadványszerkesztés. 2. Szöveg. 2. jav. kiad. , Novella.
ISBN: 963-7953-84-1 kötött: 2490 Ft

Engel Pál: Szent István birodalma. A
középkori Magyarország története.
História: MTA Törttud. Int. (História
könyvtár 17.)

században. 2. r. Áron K.
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ISBN: 963-8312-76-9 fûzött: 2480 Ft

Erdély és Patak fejedelemasszonya,
Lorántffy Zsuzsanna. Tanulmányok
születésének 400. évfordulójára. 2.
Rákóczi Múz. (A Sárospataki Rákóczi Múzeum füzetei 41.)

fûzött: 1495 Ft

ISBN: 963-9210-16-1 fûzött: 2180 Ft

Füzesi Zsuzsa: Beszélgetôkönyv.
Szeretetrôl, barátságról, a helyes viselkedésrôl és sok minden másról
kicsiknek. 5. kiad., Urbis Kvk.
ISBN: 963-9291-15-3 kötött: 1598 Ft

ISBN: 963-00-5028-5 fûzött: 4800 Ft

Erdély és Patak fejedelemasszonya,
Lorántffy Zsuzsanna. Tanulmányok
születésének 400. évfordulójára.
Rákóczi Múz. (A Sárospataki Rákóczi Múzeum füzetei 40.)

Horvai Miklós: Válogatott versek. Enciklopédia.

Gaál Károly: Aranymadár. A burgenlandi magyar falvak elbeszélô kultúrája. Vas M. Múz. ig.

Hôsök és királyok. Mesék, mondák a
magyarság történetébôl. Novum Kft.

ISBN: 963-7206-13-2 fûzött: 600 Ft

ISBN: 963-9358-19-3 kötött: 2980 Ft

Euro-atlanti kihívások: Biztonság- és
külpolitikai tanulmányok. MTA PTI.
(Európa tanulmányok 5.)

Gedeon József: A brit oroszlán hétköznapjai avagy Egy jól mûködô demokrácia magyar szemmel. Kráter
Mûhely Egyes.
ISBN: 963-9195-06-5 fûzött: 1462 Ft

Göcsej. Kalauz turistáknak és természetbarátoknak. B.K.L. K.

ISBN: 963-9218-51-0 fûzött: 1500 Ft

ISBN: 963-86067-9-7 fûzött: 980 Ft

Evola, Julius: A Grál misztériuma és a
Ghibellin birodalmi idea. Kvintesszencia.

Goliszek, Andrew: A fekete hold folyói. 2. kiad. General Press. (Világsikerek)

ISBN: 963-00-7363-3 fûzött: 1690 Ft

ISBN: 963-9282-45-6 kötött: 1200 Ft

Grabbet, Regina: Nagy tarka játékkönyv. Novum Kft.

F
Fábián László: A fájdalom embere.
Találgatások a halálról. Kráter Mûhely Egyes. (Teleszkóp)
ISBN: 963-7583-82-3 fûzött: 766 Ft

Fehér József: A szépség huligánja.
Vázlat Ladányi Mihály költészetérôl.
[S.l.], Kôrösi Mûhely Alapítvány.
ISBN: 963-00-6951-2 fûzött: 747 Ft

Fejezetek a magyar jazz történetébôl 1961-ig. M. Jazzkut. Társ.
ISBN: 963-00-5225-3 kötött: 10666 Ft

Fekete István: Bogáncs. 2. kiad., Móra. (Fekete István mûvei)

ISBN: 963-9334-09-X kötött: 3000 Ft

Gracanin, Liliana: Briliáns bûnök. [A
legszebb ékszerek, a legügyesebb
tolvajok, a legismertebb áldozatok].
Fekete Sas Kiadó.
ISBN: 963-9352-10-1 kötött: 2352 Ft

Greetz, Clifford: Az értelmezés hatalma. Antropológiai írások. 2. jav. kiad. Osiris. (Osiris könyvtár.)
ISBN: 963-379-328-9 fûzött: 1880 Ft

Grimm, Jakob – Grimm, Wilhelm:
Legszebb Grimm mesék. Egmont
Pestalozzi K.

ISBN: 963-11-7623-1 kötött: 1350 Ft

ISBN: 3-614-53077-9 kötött: 1480 Ft

Fekete István: Vuk. Móra. (Fekete István mûvei)
ISBN: 963-11-7597-9 kötött: 790 Ft

Fenyvesi, Charles: Mikor az angyalok
túljártak a világ eszén. Akik zsidókat
mentettek a háborús Magyarországon. Európa.

Gy
Gyenge Vali: Ígéret. Greger-Delacroix.
ISBN: 963-86144-1-2 fûzött: 1200 Ft

Gyermekirodalom. 2. kiad., Helikon.
(Helikon Universitas)

ISBN: 963-07-7003-2 kötött: 2000 Ft

ISBN: 963-208-725-9 kötött: 2680 Ft

Ferenczi László: "Csak a máé a rettenet...". Politikum és költészet kapcsolatai. Kráter Mûhely Egyes. (Teleszkóp)
ISBN: 963-7583-99-8 fûzött: 760 Ft

Festô, ha kiállítja képeit. Egy rendhagyó antológia 50 verssel. Bíró.
ISBN: 963-9289-17-5 fûzött: 1493 Ft

Fitz Jenô – Mócsy András – Soproni
Sándor: Die römischen Inschriften
Ungarns. Enciklopédia. Bonn, Dr.
Rudolf Hablet GMBh.
ISBN: 963-8477-53-9 kötött: 8929 Ft

Földi Pál: Kommandós akciók a II. világháborúban. Anno.
ISBN: 963-375-171-3 fûzött: 600 Ft

Földtudományok és a földi folyamatok kockázati tényezôi. MTA. (Magyarország az ezredfordulón.)
ISBN: 963-508-317-3 fûzött: 600 Ft

Földvári József: Magyar büntetôjog:
általános rész. 5. átd. kiad., Osiris.
(Osiris tankönyvek)
ISBN: 963-389-101-9 kötött: 2800 Ft

Folsom, Allan: Holnapután. 3. kiad.
General Press. (Világsikerek)
ISBN: 963-9282-56-1 kötött: 1200 Ft

Futball, 1992–1995. A Nemzeti Bajnokság (NB I) története. Futball '93
Kft. (Futball évkönyv kiskönyvtár

ISBN: 963-528-519-1 kötött: 2900 Ft

G

ISBN: 963-00-5027-7 fûzött: 4800 Ft

Estók János: Képes gépeskönyv. Gépek a magyar mezôgazdaságban a
kezdetektôl 1945-ig. Mezôgazda.

Holland, Eileen: Boszorkánypraktikák. [A mágia ôsi mûvészetének
gyakorlása a modern világban].
Édesvíz.

ISBN: 963-8477-54-7 fûzött: ajándék

ISBN: 963-9334-13-8 kötött: 1200 Ft

I
Idegen szavak zsebszótára. Editit K.
ISBN: 963-00-7610-1 kötött: 1690 Ft

Istvánffy Miklós magyarok dolgairól
írt históriája. 1–12. könyv. Balassi.
(Történelmi források 1.)
ISBN: 963-506-380-6 fûzött: 2500 Ft

Ittzésné Kövendi Kata: Magyar – angol zenei szaknyelvi szótár. Jazz
Okt. és Kut. Alapítvány.
ISBN: 963-00-7182-7 kötött: 17500 Ft

Iván Magdaléna: Ötlettár. Ötletek az
óvodai élet mindennapjaihoz. Novum Kft.
ISBN: 963-9334-06-5 fûzött: 690 Ft

J
Jakab Zsolt: A mocsár szörnyetege.
Fantasztikus játékkönyv. Cherubion. (Harcos képzelet 42.)
ISBN: 963-9346-28-4 fûzött: 748 Ft

Janáky István: A hely. Janáky István
épületei, rajzai és írásai. Mûszaki
Kvk.
ISBN: 963-16-3034-X kötött: 6800 Ft

Jensen, Johannes Vilhelm: A király
bukása. Kráter Mûhely Egyes. (Kráter klasszikusok 2.)
ISBN: 963-9195-11-1 fûzött: 970 Ft

Jókai Mór: Sárga rózsa. Talentum:
Akkord. (Talentum diákkönyvtár)
ISBN: 963-645-099-4 fûzött: 348 Ft

Jones, Belinda: Szédült Las Vegas.
Jokerex.
ISBN: 963-936-804-0 fûzött: 1260 Ft

H

K

Hajtov, Nikolaj: Kecskeszarv. Szilaj
elbeszélések. Kráter Mûhely Egyes.
(Gadulka)

Kajetán Endre: Mi és a Nyugat. USA
= globalizáció. Szenci Molnár Társ.
(A Herman Ottó Társaság nemzetpolitikai sorozata 13.)

ISBN: 963-7583-37-8 fûzött: 516 Ft

Hammond, Christopher J.: Vércsoportdiéta – testkontrollal. M. Kvklub.
ISBN: 963-547-378-8 kötött: 1630 Ft

Harsányi László: Nostradamus! Most
én mondom .... Girardi.
ISBN: 963-00-3792-0 fûzött: 1990 Ft

Hassel, Sven: Eltörölni Párizst! Aquila.
ISBN: 963-679-149-X kötött: 1690 Ft

Határ Gyôzô: Antibarbarorum libri.
Bölcseleti írások. 1. Argumentum.
kötött: 4900 Ft

Határ Gyôzô: Antibarbarorum libri.
bölcseleti írások. 2. Argumentum.
kötött: 4900 Ft

Hegedûs Gyula: Történelmi dokumentumok lexikona. Athenaeum
2000.
ISBN: 963-9261-48-3 kötött: 2490 Ft

Hellebrandt Magdolna: Celtic finds
from northern Hungary. Akad. K.
ISBN: 963-05-7340-7 kötött: 9700 Ft

Hell Judit – Lendvai L. Ferenc – Perecz László: Magyar filozófia a XX.
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ISBN: 963-250-022-9 fûzött: 690 Ft

Kállai Ernô: A természet rejtett arca.
2. bôv. kiad., Szenci Molnár Társ.
ISBN: 963-250-031-8 fûzött: 1280 Ft

Kalocsai Péter – Molnár József:
"Balra tarts, jobbra elôzz!". Magyarország városi közlekedése régi képeslapokon. B.K.L. K.
ISBN: 963-86193-0-9 kötött: 4200 Ft

Kanon, Joseph: Los Alamos. K.u.K.
K. (Magyarul elôször)
ISBN: 963-9173-95-9 kötött: 1980 Ft

Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem.
Jav. kiad., Talentum: Akkord. (Talentum diákkönyvtár)
ISBN: 963-645-045-5 kötött: 398 Ft

Katona Gyuláné Szentendrey Katalin: Szamárhegyi gyerekek a régi
Szentendrén. Hunga-Coord.
ISBN: 963-85019-3-6 kötött: 1980 Ft

Kelemen Miklós: Unitárius kislexikon.
METEM. (METEM-könyvek 24.)
ISBN: 963-8472-01-4 fûzött: 1280 Ft

Kenneth, Claire: Randevú Rómában.
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Papp-Ker Kft.
ISBN: 963-00-7018-0 fûzött: 990 Ft

Keresztury
Dezsô:
Önismeret.
Esszék, tanulmányok. Argumentum.
ISBN: 963-446-167-0 fûzött: 2200 Ft

Ki kicsoda, 2001 [CD-ROM]. Fontos
emberek lexikona. Greger-Biográf
K.
4000 Ft

Kindelmann Gyôzô: Betlehem madarai. Karácsonyi mese- és színezôkönyv. 2. kiad. Agapé.
ISBN: 963-458-058-0 fûzött: 300 Ft

Kipke Tamás: Lélektür. Kráter Mûhely
Egyes. (Fekete-piros füzetek)
ISBN: 963-7583-57-2 fûzött: 518 Ft

Király Tibor: Büntetôeljárási jog. 2.
jav. kiad., Osiris. (Osiris tankönyvek)
ISBN: 963-389-104-3 kötött: 3480 Ft

Király Zsolt: Blackbird [hangkazetta].
Elôkészítô tanfolyam a "c" típusú
középfokú angol nyelvvizsgára: unit
1- unit 6, unit 7 – unit 12., Akad. K.
ISBN: 963-05-7537-X 963-05-7538-8 1600 Ft

Kis Bálint: A Békési-Bánáti Református Egyházmegye története, 1836.
Csongrád M. Lvt. (Dél-alföldi évszázadok 5.)
ISBN: 963-7237-10-0 kötött: 2500 Ft

Kiss József: Válogatott versek. Múlt
és Jövô K.
ISBN: 963-9171-64-6 fûzött: 1480 Ft

Klimke, Reiner: A fiatal hátasló alapkiképzése. Mezôgazda. (Lovasakadémia 1.)
ISBN: 963-7362-45-2 kötött: 1790 Ft

Koltay Gergely: Kell még egy szó.
Válogatott dalszövegek, 1976-1998.
Stereo Kft.
ISBN: 963-550-920-0 fûzött: 866 Ft

Köpeczi Béla: Vetési Kökényesdi
László. Kuruc diplomata és a
császár katonája, 1680?–1756.
Akad. K.
ISBN: 963-05-7734-1 fûzött: 980 Ft

Korff, Malte: Johann Sebastian Bach.
M. Kvklub. (MKK portré)
ISBN: 963-547-430-X fûzött: 2200 Ft

Kormos István: Mese Vackorról, egy
pisze kölyökmackóról. Osiris.
ISBN: 963-379-623-7 kötött: 1680 Ft

Kós Károly: Varjú nemzetség. M.
Kvklub.
ISBN: 963-547-451-2 kötött: 1490 Ft

Kós Károly: Varjú nemzetség. M.
Kvklub. (Iskola – könyv)
ISBN: 963-547-533-0 fûzött: 590 Ft

Kötelezô olvasmányok a középiskolák I. osztálya számára. Kötelezôk
röviden 1. Szukits.
ISBN: 963-9344-22-2 fûzött: 590 Ft

Kötelezô olvasmányok a középiskolák II. osztálya számára. 2. Szukits.
ISBN: 963-9344-23-0 fûzött: 590 Ft

Kötelezô olvasmányok a középiskolák III. osztálya számára. 3. Szukits.
ISBN: 963-9344-24-9 fûzött: 640 Ft

Kötelezô olvasmányok a középiskolák IV. osztálya számára. 4. Szukits.
ISBN: 963-9344-25-7 fûzött: 590 Ft

Kötelezô olvasmányok az általános
iskola 4–8. osztálya számára. 5.
Szukits.
ISBN: 963-9344-21-4 fûzött: 640 Ft

Kovács Ákos: Játék a tûzzel. Fejezetek a magyarországi tûzijátékok és
díszkivilágítások XV–XX. századi
történetébôl. Helikon.
ISBN: 963-208-714-3 kötött: 2980 Ft
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Kovács Barbara: Csupa új mondóka,
vers és dalocska. Választékbôvítés
céljából óvodai használatra. Novum
Kft.
ISBN: 963-8060-95-6 fûzött: 2600 Ft

Kovács Gábor: A megátalkodott jóhiszemûség esélyei. Eszmetörténeti
tanulmányok. Liget. (Liget könyvek)
ISBN: 963-9363-08-1 fûzött: 1200 Ft

Kovács Péter: Matrica – excavations
in the Roman fort at Százhalombatta, 1993–1997. Kirké. (Studia classica 3.)
ISBN: 963-00-5592-9 fûzött: 2500 Ft

Kovács Zsuzsanna – Pusztai Zsuzsanna: Francia – magyar jogi szótár. Kovács Zs.
ISBN: 963-440-423-5 kötött: 7000 Ft

Kraft, Jim: Garfield és a titokzatos
múmia. Adoc-Semic Kft.
ISBN: 963-9233-25-0 fûzött: 485 Ft

Levendel Júlia: Hát amint fölállok.
Költészetregény. Liget. (Liget könyvek)
ISBN: 963-9363-06-5 fûzött: 1200 Ft

Lipp, Ulrich: Kréta. Alexandra. (Kolibri)
ISBN: 963-368-013-1 fûzött: 1290 Ft

Lusztig Tamás – Csigó László: Francia konyha. Anno.
ISBN: 963-375-172-1 kötött: 1650 Ft

ISBN: 963-7746-55-2 fûzött: 1490 Ft

Kriesi, Rolf – Osterwalder, Peter: Borok világa. A világ legnevesebb borai, 57 pompás fogással párosítva,
Roland Glattli exkluzív fényképeivel.
Kossuth.

ISBN: 963-9329-20-7 kötött: 2296 Ft

Magyar alkotmánytörténet. 3. átd.,
jav. kiad., Osiris. (Osiris tankönyvek)
Magyar értelmezô kéziszótár [CDROM]. Informania Digitalmedia Kft.
6000 Ft

"Magyaroknak eleirôl". Ünnepi tanulmányok a hatvanesztendôs Makk
Ferenc tiszteletére.Szegedi Középkorász Mûhely.
ISBN: 963-482-500-1 fûzött: 2500 Ft

Magyarország egy napja. Millenniumi körkép. MMI: Mafosz.
Magyar szókincstár. Rokon értelmû
szavak, szólások és ellentétek szótára. 6. kiad. Tinta: Radnóthy.
ISBN: 963-85622-2-6 kötött: 4950 Ft

Magyar tájak ételei. Pallas Antikvárium. (Íztérkép sorozat)

ISBN: 963-07-7009-1 kötött: 1500 Ft

ISBN: 963-9117-45-5 fûzött: 498 Ft

Mahmoody, Betty – Hoffer, William:
Lányom nélkül soha. Geopen.

ISBN: 963-368-040-9 kötött: 1490 Ft

ISBN: 963-7910-24-7 fûzött: 1590 Ft

Kuzmina Jekatyerina – Tamás Péter
– Tóth Bertalan: Programozzunk
C++ Builder rendszerben! A Borland
C++ Builder 5 alapján. ComputerBooks.

Mahmoody, Betty: Végzetes szülôk.
Geopen.
ISBN: 963-7910-26-3 fûzött: 1390 Ft

Malhotra, Naresh K.: Marketingkutatás. Mûszaki Kvk.
ISBN: 963-16-3084-6 kötött: 7990 Ft

ISBN: 963-618-265-5 fûzött: 5900 Ft

L
Langer, S. – Busquets, Carlos: Egyszer volt, hol nem volt.... Hemma Kiadó
ISBN: 2-8006-3433-2 kötött: 1580 Ft

Langer, S.: Meseországban. Hemma
Kiadó .
ISBN: 2-8006-2212-1 kötött: 1580 Ft

László András: Solum Ipsum. Matematikai aforizmák. Kötet K.
ISBN: 963-8438-19-3 kötött: 1980 Ft

Leányfalusi Károly – Nagy Ádám:
Magyarország fém- és papírpénzei,
1892–1925. 3. átd. kiad., MÉE
Csongrád M. Szerv.
ISBN: 963-04-7518-9 fûzött: 550 Ft

Leányfalusi Károly – Nagy Ádám:
Magyarország fém- és papírpénzei.
A forint pénzrendszer, 1992–1996:
2. számú pótlás. MÉE Bács-Kiskun
M. Szerv.
ISBN: 963-7122-07-9 fûzött: 400 Ft

Letenyei Lajosné: Matematika: 3.
osztály. Totem Plusz. (Általános iskolai gyakorlófüzetek)
ISBN: 963-590-161-5 fûzött: 498 Ft

Letenyei Lajosné: Matematika: 4.
osztály. Totem Plusz. (Általános iskolai gyakorlófüzetek)
ISBN: 963-590-164-X fûzött: 498 Ft

O

Óvodai foglalkoztatófüzetek: iskolaelôkészítô. 1. Totem.

ISBN: 963-9334-07-3 fûzött: 690 Ft

Kutas Gábor: Harci kutyák. Alexandra. (Kedvenceink)

ISBN: 963-9343-23-4 fûzött: 1250 Ft

M

ISBN: 963-651-442-9 kötött: 3000 Ft

Kundera, Milan: Nevetséges szerelmek. Európa.

1800 Ft

Nickell, Nancy L.: Természetes afrodiziákumok. Bioenergetic.

Macksey, Kenneth: Kesselring. A
stratégia német mestere a II. világháborúban. Hajja. (20. századi hadtörténet)

ISBN: 963-09-4285-2 kötött: 5990 Ft

Kuhn Gabriella: (S)írás. Dinamikus
gyakorlatok az írás elôkészítésére.
Novum Kft.

Németh László: Élôszóval [CD]. Hungaroton.

Oberbeil, Klaus – Lentz, Christiane:
Növényi gyógyszerek. M. Kvklub.

ISBN: 963-379-708-X kötött: 3280 Ft

Kramer Tamás – Magyar Sándor –
Németh László: Minôségbiztosítás,
minôségellenôrzés. B+V Lap- és
Kvk.

könyve. 4. átd., bôv. kiad., Sík.
ISBN: 963-9270-07-05 kötött: 2400 Ft

Mályusz Elemér: Zsigmondkori oklevéltár. 6. 1417–1418. Akad. K. (Magyar Országos Levéltár kiadványai
32.)
ISBN: 963-631-099-8 kötött: 4480 Ft

Markovszki, Georgi: Huncut Petar.
Kráter Mûhely Egyes. (Gadulka)
ISBN: 963-7583-62-9 fûzött: 496 Ft

Márkus Béla: Nem dolgunk feledni.
(röp)dolgozatok az újabb magyar
irodalomról. Kráter Mûhely Egyes.
(Teleszkóp 17.)
ISBN: 963-9195-26-X fûzött: 900 Ft

Maurer Dóra: Fényelvtan a fotogramról. Balassi. [Kecskemét], M. Fotográfiai Múz.. (A magyar fotográfia történetébôl 22.)
ISBN: 963-8383-28-3 fûzött: 3000 Ft

Mikszáth Kálmán: A tót atyafiak ; A jó
palócok. Puedlo K.
ISBN: 963-9320-51-X fûzött: 450 Ft

Molnárfi Tibor: A Szent Korona misztériuma. A Szent Korona és a kozmosz. Összmagyar Test.
ISBN: 963-00-6803-6 fûzött: 500 Ft

Molnár Tünde: Körbefont meztelenség. Szerzô.
ISBN: 963-640-081-4 fûzött: 400 Ft

N
Nagy Angéla, F.: A család szakács-
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ISBN: 963-547-456-3 kötött: 2360 Ft

ISBN: 963-590-165-8

Óvodai foglalkoztatófüzetek: iskolaelôkészítô. 2. Totem.
ISBN: 963-590-163-1

Ö
Örkény István: Minimythes. Corvina.
ISBN: 963-13-4994-2 fûzött: 2000 Ft

P
Pappné Tarányi Zita: Zöldségek termesztése a kiskertben. Kheiron '97.
ISBN: 963-9246-33-6 fûzött: 500 Ft

Paracelsus, Philippus Aureolus Theophrastus: Okkult filozófia. Paracelsus mágikus bölcselete. Hermit.
ISBN: 963-9231-20-7 fûzött: 920 Ft

Pataki Béla: Döntési elméletek és
módszerek kritikája és továbbfejlesztése. Osiris. (Doktori mestermunkák)
ISBN: 963-389-137-X fûzött: 880 Ft

Pauler Ákos: Bevezetés a filozófiába.
6. gond. kiad., Áron.
ISBN: 963-85084-3-4 fûzött: 1890 Ft

Péter Katalin – Tamás Edit: Lorántffy
Zsuzsanna album. Rákóczi Múz. (A
Sárospataki Rákóczi Múzeum füzetei 39.)
ISBN: 963-00-4559-1 kötött: 2900 Ft

Petrie, John: Az írnok 1. Anubisz haragja. Elektra.
ISBN: 963-9205-97-4 kötött: 1850 Ft

Pietsch Miklós: Aradiak. Regény a
szabadulásról. Kráter Mûhely
Egyes.
ISBN: 963-7583-55-6 fûzött: 518 Ft

Pietsch Miklós: Bogáncsszedôk. Regény a romániai kényszermunkatáborra ítéltek emlékére. Kráter Mûhely Egyes.
ISBN: 963-7583-86-6 fûzött: 984 Ft

Pintér Zsolt: Hogyan csináljunk karriert? Kézikönyv álláskeresôknek, állásváltoztatás és pályaválasztás
elôtt állóknak. 3. átd. aktualizált,
bôv. kiad., Next-Door.
ISBN: 963-00-7075-8 kötött: 2990 Ft

Polónyi Károly: A perifériákon. Építész-településtervezô Polónyi Károly retrospektív naplója. Mûszaki
Kvk.
ISBN: 963-16-3070-6 fûzött: 4200 Ft

Poór József – Farkas Ferenc: Nemzetközi menedzsment. KJK-Kerszöv.
ISBN: 963-224-600-4 fûzött: 5264 Ft

Pratchett, Terry: Mozgó képek. Új
Korongvilág-regény.
Cherubion.
(Osiris könyvek 83.)
ISBN: 963-9346-27-6 fûzött: 1198 Ft

Prather, Hugh – Prather, Gayle: Spirituális gyereknevelés. Találkozás
gyermekeink intuitív spirituális lé-

nyével. Mandala Véda.

ISBN: 963-368-005-0 fûzött: 1290 Ft

ISBN: 963-86122-5-8 fûzött: 1590 Ft

R
Rademacher, Jörg W.: Oscar Wilde.
M. Kvklub. (MKK portré)
ISBN: 963-547-435-0 fûzött: 2200 Ft

Radóczné Bálint Ildikó: A 'kegyelem'
jelentésû szavak Szenci Molnár Albert mûveiben. Szenci Molnár Társ.
(Nyelvi és mûvelôdéstörténeti adattár kiadványok 1. sz.)
ISBN: 963-250-070-7 fûzött: 1280 Ft

Rákóczi Margit: A posta. Press Publica. (Változó világ 43.)
ISBN: 963-9001-63-5 fûzött: 440 Ft

Ramana Maharisi: Oltalmazó útmutatás. Srí Ramana Maharisi tanításai.
Kötet K.
ISBN: 963-8438-17-7 fûzött: 1890 Ft

Rousseau, Jean-Jacques: Emil,
avagy A nevelésrôl. Változatlan kiad. Papirusz Book.
ISBN: 963-857104-7 kötött: 1950 Ft

S
Sabján Ferenc: Érzelmek hálójában.
Zalai Írók Egyes.
ISBN: 963-00-5928-2 fûzött: 933 Ft

Sachar, Louis: Stanley, a szerencse
fia. 2. kiad., Animus.
ISBN: 963-9307-06-8 kötött: 1290 Ft

Scharlipp, Wolfgang-E.: Türkische
Sprache – arabische Schrift. Ein
Beispiel schrifthistorischer Akkulturation. Akad. K. (Bibliotheca orientalis Hungarica 44.)
ISBN: 963-05-6902-7 kötött: 3960 Ft

Schaumlöffel, Diana: Barcelona. Alexandra. (Kolibri)
ISBN: 963-367-984-2 fûzött: 1290 Ft

Scheuering, Erika: Kalandos állattörténetek. Egmont Pestalozzi K.
ISBN: 3-614-90054-1 kötött: 1680 Ft

Schmatovich János: Bevezetés az
Ószövetségbe. Az igéretek emlékezete. Agapé. (Katolikus teológiai kézikönyvek)
ISBN: 963-458-237-0 fûzött: 4200 Ft

Schmidt, Nicole: Bécs. Alexandra.
(Kolibri)
ISBN: 963-368-024-7 fûzött: 1290 Ft

Schneider, Sylvia: Felvilágosítkönyv
fiataloknak. Cser K.
ISBN: 963-9327-63-8 kötött: 1998 Ft

Schrammel Imre: Schrammel Imre.
Kráter Mûhely Egyes. (Belsô tárlat)

Sz
Szabó Csaba: Erdélyi magyar harmóniás énekek a XVIII. századból [CDROM]. Balassi.
ISBN: 963-506-369-5 2800 Ft

Szakács Gábor: Black Sabbath, Ozzy Osborne és a fekete mágia. Szakács G.
ISBN: 963-640-896-3 fûzött: 1665 Ft

Szakács Gábor: Heep! Heep! Hurrá!
A Uriah Heep története. D'Artbox
Kft.
ISBN: 963-03-5534-5 fûzött: 1083 Ft

Szakács Gábor: Így volt..., ez van...,
hogy lesz? Magyar beatológia: oknyomozati beszélgetés-gyûjtemény
képekkel. Nemz. Korona K.

ISBN: 963-458-176-5 fûzött: 4500 Ft

Siklósi Horváth Klára: A széptermetû
guberáló. Fúga három szólamban.
Kráter Mûhely Egyes.
ISBN: 963-9195-21-9 fûzött: 790 Ft

Simmons, Dan: Hyperion. 2. Fájdalom ura. Cherubion. (Új Galaxis
könyvek 2.)
ISBN: 963-9346-25-X kötött: 1698 Ft

Somlyai Gábor: Let's Defeat Cancer!
The biological effect of deuterium
depletion. Akad. K.
ISBN: 963-05-7807-6 kötött: 3990 Ft

Sörés Zsolt: Fehhlehhe. Egy oktávval
én beszélek. M. Mûhely K.
ISBN: 963-7596-27-5 fûzött: 1500 Ft

Spindler-Niros, Ursula: Athén. Alexandra. (Kolibri)
ISBN: 963-367-966-4 fûzött: 1290 Ft

Sungur, Cigdem: Törökország. Alexandra. (Kolibri)

ISBN: 963-9066-81-8 fûzött: 875 Ft

Tóthárpád Ferenc: Versus. Versek.
Uránusz.
ISBN: 963-9304-26-3 fûzött: 933 Ft

Tóth Károly: Jeles családok. Hajdúhadház Önkorm.: Bocskaikert Önkorm.
ISBN: 963-650-857-7 fûzött: 653 Ft

Tóth László: A tû, cérna, olló. Munkásakadémia Alapítvány.
ISBN: 963-03-6705-X fûzött: 600 Ft

Tóth Schmidt Edit: Parázson táncoló. Válogatott versek. Uránusz.
ISBN: 963-9304-30-1 fûzött: 1120 Ft

U

Szakács Imre: Számvitel A-tól Z-ig. 6.
átd. kiad., KJK-Kerszöv.

Ullrich, Corinne: John Lennon. M.
Kvklub. (MKK portré)

ISBN: 963-224-587-3 fûzött: 7728 Ft

Szakály Sándor: A magyar katonai
felsô vezetés, 1938–1945. Lexikon
és adattár. Ister.
ISBN: 963-9243-37-X kötött: 2500 Ft

Szécsi Ferenc: Szállóigék. Az irodalomban, sajtóban és köznyelvben
használt magyar, latin, görög, német, francia, olasz, angol stb. irodalmi és történelmi, valamint bibliai
szállóigék, idézetek és mondások
gyûjteménye, származásuk és
használatuk magyarázataival. Repr.
kiad. Alter-Natív.

ISBN: 963-547-434-2 fûzött: 2200 Ft

Ungaretti, Giuseppe: Mérték és titok.
Válogatott költemények. Kráter Mûhely Egyes.
ISBN: 963-7583-19-X fûzött: 446 Ft

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

Urbán Gyula: Bováriné én vagyok.
Novellák. Kráter Mûhely Egyes.
ISBN: 963-7583-96-3 fûzött: 748 Ft

Ürmös Attila: Pink Floyd. Cartafilus.
ISBN: 963-85486-0-6 kötött: 1833 Ft

ISBN: 963-9189-02-2 fûzött: 600 Ft

Szegi Pál: Játék és lelkiismeret. Válogatott írások. Argumentum: Philobiblon.
ISBN: 963-446-169-7 fûzött: 2400 Ft

Székhelyi József: Díszgráfia. Tárcatórium: graffitik és mesék a búcsúzkodó XX. századból – gyermekeimnek
és
gyermekeiteknek:
1999–2000., Múlt és Jövô K.
ISBN: 963-9171-65-4 fûzött: 1680 Ft

Szemadám György: Antik torzók és
válogatott vernisszázsok. Kráter
Mûhely Egyes. (Teleszkóp)
ISBN: 963-7583-98-X fûzött: 960 Ft

Szemadám György: Szemadám
György. Kráter Mûhely Egyes. (Belsô tárlat)
ISBN: 963-7583-54-8 fûzött: 1996 Ft

V
Vajda Zsuzsanna: Lélektankönyv. A
személyiségrôl, a tudatról, az érzelmekrôl és más pszichológiai kérdésekrôl. Mûszaki Kvk.
ISBN: 963-16-2740-3 fûzött: 2480 Ft

Valóság, gondolat, rajz. Építészeti
grafika. Mûszaki Kvk.
ISBN: 963-16-3024-2 kötött: 7900 Ft

Varázslatos foltok: foltvarrás. 2. Foltmozaik a lakásban. Lazi K.
ISBN: 963-9227-67-6 fûzött: 390 Ft

Vargyas Lajos: Magyar vers – magyar nyelv. Verstani tanulmány. 3.
kiad. Kráter Mûhely Egyes. (Teleszkóp 16.)
ISBN: 963-9195-17-0 fûzött: 860 Ft

Vasvári Erika: Júdás anyja. [Regénylegenda]. Kráter Mûhely Egyes.

T

ISBN: 963-9195-22-7 fûzött: 780 Ft

Tálné Molnár Erika: A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény a gyakorlatban. IT Stúdió. (Jurotéka 8.)

Vasváry-Tóth Tibor – ÚjvárossyNagy Krisztina: Emerson, Lake &
Palmer. Monográfia. Revelation.

ISBN: 963-00-7449-4 fûzött: 5600 Ft

Tanulmányok
József
Anonymus. (Újraolvasó)

ISBN: 963-85301-3-8 fûzött: 1665 Ft

Attiláról.

ISBN: 963-7966-81-1 fûzött: 1600 Ft

Teitelbaum, Michael: Garfield és a
mérges mágus. Adoc-Semic Kft.
ISBN: 963-9233-26-9 fûzött: 485 Ft

Természeti kisenciklopédia [CDROM]. Hivatalos oktatási segédanyag. Informani Digitalmedia Kft.
(Magiszter / oktatóprogramok gyerekeknek és diákoknak)
6000 Ft

Terület- és településfejlesztésben
érintett szervezetek adattára. CEBA.
ISBN: 963-9089-61-3 fûzött: 10000 Ft

The Episcopal Treasury of Gyôr. M.
Kvklub.
ISBN: 963-547-508-X kötött: 7500 Ft

Ásatások Baráti Köre.
ISBN: 963-00-7090-1 kötött: 4800 Ft

W
Wallace, Randall: Pearl Harbor. Szukits.
ISBN: 963-9393-30-4 fûzött: 1290 Ft

Warvasovszky Emil: Madaras történetek. Árgus: Vörösmarty Társ.
ISBN: 963-9102-37-7 fûzött: 1008 Ft

Wass Albert: Adjátok vissza a hegyeimet! Mentor. (Wass Albert életmûsorozat)
ISBN: 963-8002-89-3 kötött: 1568 Ft

Weöres Sándor: Bóbita. 16. kiad. Móra.
ISBN: 963-11-7630-4 kötött: 1150 Ft

Wilson, Jacqueline: Komisz lányok.
Animus.
ISBN: 963-9307-27-0 fûzött: 898 Ft

ISBN: 963-85602-0-7 fûzött: ajándék a Black
Sabbath... és

ISBN: 963-7583-32-7 fûzött: 1500 Ft

Schwank, Benedikt: János. Agapé.
(Scriptura 4.)

Tótfalusi István: Idegen idézetek szótára. Szállóigék, mottók, aforizmák,
közmondások görög, latin, angol,
francia, német, olasz, spanyol és
néhány más nyelven. Anno.

Vasváry-Tóth Tibor: Yes: a rockzene
rendszere. Monográfia. 2. kiad.
PCD Multimédia.
ISBN: 963-04-7105-1 [hibás ISBN 963-044176-4] fûzött: 667 Ft

Vedres András: Szellemforrás. Géniuszok a huszadik században. Terc.

Winkelmeyr, Stefan: Kerti grillsütôk,
kandallók és grillezôhelyek. Cser K.
(Csináld magad)
ISBN: 963-9327-59-X fûzött: 1698 Ft

Winkler Gusztáv: A hadviselés mûvészete. 2. A magyar államalapítástól
a mohácsi vészig. Tinta. (Segédkönyvek a hadtörténet tanulmányozásához 3.)
ISBN: 963-93072-08-0 fûzött: 1960 Ft

Z
Zádori Bence: Fordul a bakterház.
Lazi K.
ISBN: 963-9227-75-7 fûzött: 570 Ft

Zakar Péter: A magyar hadsereg tábori lelkészei 1848–49-ben. METEM (METEM-könyvek 23.)
ISBN: 963-8472-39-1 fûzött: 1280 Ft

Zala
megye
archontológiája,
1138–2000. Zala M. Lvt. (Zalai gyûjtemény 50.)
ISBN: 963-7226-39-7 fûzött: 1800 Ft

Zámbó Sándor – Mátray Árpád: A biobaromfi tartása. Mezôgazda. (Biogazda kiskönyvtár)
ISBN: 963-9358-06-1 kötött: 1300 Ft

Zandstra, Matt: Tanuljuk meg a
PHP4 használatát 24 óra alatt. Kiskapu.
ISBN: 963-9301-30-2 fûzött: 3920 Ft

Zászlós Levente: A volgai lovastól az
eltévedt lovasig. Irodalmi, színházi,
kultúrtörténeti tanulmányok. Kráter
Mûhely Egyes. (Teleszkóp 19.)
ISBN: 963-9195-60-X [hibás ISBN 963-919533-2] fûzött: 860 Ft

Zoltán János: A vadászat napszámosai. DNM K.: Nimród Alapítvány:
Nimród Vadászújság Szerk. (Magyar vadászírók klasszikusai 6.)
ISBN: 963-9027-37-5 kötött: 2600 Ft

Zs
Zsindely Ferenc: Isten szabad ege
alatt. Elbeszélések vadról, vadászatról, vadászemberekrôl. DNM K.
(Magyar vadászírók klasszikusai 6.)
ISBN: 963-93690-1-2 kötött: 2500 Ft

ISBN: 963-16-3082-X [hibás ISBN 693-163082-X] kötött: 2800 Ft

Vidra Szabó Ferenc: Madárlátta történetek. Csodaváró gyerekeknek.
Kráter Mûhely Egyes.
ISBN: 963-7583-74-2 fûzött: 970 Ft

Vikár László – Bereczki Gábor: Tatar
folksongs. Akad. K.
ISBN: 963-05-7620-1 kötött: 10080 Ft

Vörös Gyôzô: Taposiris Magna. Isis
kikötôje: alexandriai magyar ásatások, 1998–2001. Egyiptomi Magyar

26

Az összeállítás a Könyvtárellátó
Közhasznú Társaság információs
rendszere alapján készült. A felsorolt könyveket a Könyvtárellátó
már felajánlotta megvásárlásra a
könyvtáraknak, ill. megrendelhetôk a társaság home lapján
(www.kello.hu).
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AZ ÉV KIADÓJA CÍMMEL KITÜNTETETT EURÓPA KÖNYVKIADÓ AJÁNLATA
ÚJRA KAPHATÓ
SIKERKÖNYVEINK:
Darvas Iván:
LÁBJEGYZETEK
Ára: 2500 Ft
Helen Fielding:
BRIDGET JONES NAPLÓJA
Ára: 1500 Ft
Nick Hornby:
POP, CSAJOK, SATÖBBI
Ára: 1200 Ft
Milan Kundera:
NEMTUDÁS
Ára: 1300 Ft
TOVÁBBI
ÚJDONSÁGAINKBÓL
AJÁNLJUK
SZABÓ MAGDA:
ALVÓK FUTÁSA
(Novellák)
Ára: 1400 Ft
CHARLES FENYVESI:
MIKOR KEREK VOLT
A VILÁG
(Emlékek a szabolcsi szép
idôkbôl)
Ára: 1800 Ft

CHARLES FENYVESI:
MIKOR AZ ANGYALOK
BECSAPTÁK A VILÁGOT
(Akik zsidókat mentettek a háborús Magyarországon)
Ára: 2000 Ft
G. H. HARDY:
EGY MATEMATIKUS
VÉDÔBESZÉDE
(Mérleg sorozat)
Ára: 1200 Ft
Az angol tudós, a XX. század
elsô felének egyik legnagyobb
matematikusa 1940-ben írta ezt
az esszét, mely fôként olyan
kérdésekrôl szól, melyek az átlagolvasó számára is izgalmasak
és érthetôek: a „matematikai
szépség” jelentése, a matematika által felvetett filozófiai problémák, a kreativitás fogalmának
lényege stb.

DAVID ROBBINS:
PATKÁNYHÁBORÚ
Ára: 1500 Ft
„Torokszorító feszültség… hihetetlen izgalmak” – írta Frederick Fortsyth ezeket a dicsérô
szavakat a könyvrôl. A történet
1942 ôszén és telén játszódik a
németek által megszállt, majd
az oroszok által körülkerített és
visszafoglalt Sztálingrádban.
Két ellenfél párviadaláról szól
az izgalmas regény.

ALAIN FINKELKRAUT:
A HÁLÁTLANSÁG
(Mérleg sorozat)
Ára: 1400 Ft
JOHN LeCARRÉ:
SINGLE & SINGLE
Ára: 1300 Ft
A kémregényírás klasszikusának
legújabb regénye.

Újdonságaink megtalálhatók az Európa könyvesboltban (1081 Budapest, József krt. 18. Telefon: 334–21–12),
a terjesztôket, viszonteladókat az Európa raktárház (1134 Budapest, Váci út 19. Telefon/fax: 320–94–55) szolgálja ki.

Az AULA KIADÓ ajánlata
KERTÉSZ JUDIT:
RENDSZERES SPANYOL NYELVTAN
A könyv a spanyol nyelv iránt érdeklôdôknek
kívánja feltárni a spanyol nyelv mai rendszerét, a köznyelvben és az irodalmi nyelvben
egyaránt használatos nyelvi jelenségekre kiterjedôen. Tartalmában és felfogásában a Spanyol Királyi Akadémia leíró nyelvtanára támaszkodik, de figyelembe veszi az újabb kutatási elméleteket és az 1999-ben Madridban kiadott háromkötetes nyelvtan újításait is. Nem
kevesebbre vállalkozik, mint hogy eligazítást
nyújtson didaktikus magyarázó szövegek, piktogramok, képletek segítségével a leggyakoribb
nyelvi problémák, mindenféle-fajta nyelvészeti bizonytalanságok problematikájában, összevetve a spanyol nyelv szerkezetét, sajátosságait
a magyarral.
Hiánypótló mû az idegennyelv-tanulást segítô könyvek sorában.
1060 oldal, kötött, 6900 Ft
A TERMÉSZETI ERÔFORRÁSOK
GAZDASÁGTANA ÉS FÖLDRAJZA
Szerkesztette: BORA GYULA,
KOROMPAI ATTILA
A természeti erôforrásokkal hagyományosan
foglalkozó természet- és mûszaki tudományok
mellé mind szélesebb körben felzárkóztak a társadalomtudományok is, mindenekelôtt a közgazdaságtan. Ennek hozama számos tanulmány, könyv és elméleti megközelítés lett, ezért
állítható, hogy egy diszciplína van születôben:
a természeti erôforrások gazdaságtana.
A könyv elsôsorban egyetemi tankönyv céljára íródott, de ajánlható mindazon érdeklôdôknek, akik a természeti erôforrások gazdaságtanáról és földrajzáról gyarapítani kívánják
ismereteiket.
428 oldal, kötött, 4900 Ft

