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E számunk megjelenésével szerény cen-
tenáriumot ünnepelhetünk: a Könyv-
hét elsô száma 1997. szeptember 11-én
jelent meg, a 2001. október 4-én megje-
lenô, idei 19. számunk (vagyis ez a szá-
munk) éppen a századik a sorban.

Száz lapzárta, száz lapszám, több mint
kétezer-ötszáz oldal könyvekrôl: ez ki-
lenc szó, milyen könnyû leírni, de ami
mögötte van…

A Könyvhét megjelentetését azzal a
céllal kezdtük el, hogy a magyar könyv-
szakmának legyen egy optimális gyako-
risággal – kéthetenként – rendszeresen
megjelenô, országos terjesztésû, hírlap-
árusoknál is megvásárolható újságja.
Szerkesztésének szellemisége indulása-
kor adott volt, és azóta sem változott
meg: témája kizárólag a könyv és a
könyvvel kapcsolatban álló kulturális
területek, színvonalasan, pártatlanul,
mûfaji és politikai elôítéletektôl mente-
sen tájékoztatja az érdeklôdô nagykö-
zönséget és a szakmai olvasókat a meg-
jelenô könyvújdonságokról, kiadói mû-
helyekrôl, a könyvkultúra értékeirôl, a
piaci folyamatokról és a könyvszakmai
eseményekrôl.

Elsô számaink újságnyomó papíron
fekete-fehér nyomással jelentek meg,
majd a borítót színesben nyomattuk, a
következô lépcsôfok változatlan nyom-
tatási technikával jobb minôségû papír-
ra történô áttérésünk volt, ezt követte a
több oldalon már színes nyomtatás le-
hetôsége, míg végül elértük jelenlegi ál-
lapotunkat. A Könyvhét fejlôdésében
szerepet játszott az is, hogy kiváló írók
és újságírók csatlakoztak hozzánk állan-
dó munkatársnak, illetve lettek önálló
rovatok gazdái.

A Könyvhét folyamatos, kétheti meg-
jelenését biztosítani küzdelmes folya-
mat volt, amelynek – ezt jól tudjuk –
természetesen nem értünk még a végé-
re, ám az, hogy a lap ötödik évfolyama
– most pedig 100. száma – jelenik meg,
az minden nehézség mellett komoly
szakmai tapasztalatokkal gazdagított
bennünket. Ezek a szakmai tapasztala-
tok tették – és teszik – lehetôvé, hogy a
Könyvhét mellett más könyvszakmai
információs tevékenységet folytathat-
tunk és további tervekkel is készülünk.

Ezt a 100 lapszámot köszönjük min-
denkinek.

Kiss József
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■ Úttörô vállalkozás, amelynek
külön érdekessége, hogy ötlete és
kivitelezése nem elméleti szakem-
bertôl, teoretikustól, irodalomtör-
ténésztôl, vagy lexikonszerkesztô-
tôl származik, hanem egy érintett-
tôl, a humort évtizedek óta magas
színvonalon mûvelô (Karinthy-
gyûrûvel és Gábor Andor-díjjal ki-
tüntetett), az elôdeit, kollégái te-
vékenységét jól ismerô Kaposy
Miklóstól, sok emlékezetes rádi-
ósmûsor – többek között az Um-
bulda – szerkesztôjétôl, a Karin-
thy Színpad életrehívójától. A
szócikkek legjelentôsebb részét ô
és a munkássága legjavát a humor,
a komikum vizsgálatának szentelt
irodalomtörténész, Szalay Károly
jegyzi. Kaposy alapkoncepciója,
hogy a humor és komikum foga-
lomkörét alaposan kitágította, az
irónia, az abszurd, a groteszk, a fe-
kete humor megnyilvánulásait,
különbözô formáit, eszközeit is
egybegyûjtötte, katalogizálta. Fel-
adatát, célkitûzését tovább nehe-
zítette azzal – amivel kicsit a lexi-
kon parttalanná válásának veszé-
lyét is felidézte –, hogy nemcsak a
humor, a nevettetés, a szatíra par
excellence mûvelôire koncentrált,
de az egyébként komoly életmû-
vek humor szempontjából szóba
jöhetô vonatkozásaira is. 

A lexikon több mûvészeti ágban
tallóz, legfôképpen azonban írók,
drámaírók, humoristák, újságírók,
képzômûvészek, karikaturisták, s
kisebb részben színészek, parodis-
ták, film- és színházi- – fôleg ani-
mációs – rendezôk tevékenységét
summázza. Kár, hogy a kötetbôl
kimaradtak a film- és színpadi víg-
játékok, a rádiós, televíziós mûso-
rok rendezôi, a zeneszerzôk, s
még inkább sajnálatos, hogy hiá-
nyoznak a híres, nagy komikusok
Kabos Gyulától Latabár Kálmá-
non keresztül Major Tamásig, az-
zal az érveléssel, hogy ôk máshol,
más kézikönyvekben amúgyis
megtalálhatók. Ez igaz, de a lexi-
kon még hasznosabb, praktiku-
sabb lenne, ha egy helyen, kon-
centráltan szerepelhetnének ben-
ne a humor legkülönbözôbb mû-
fajainak képviselôi. 

Okos ötlet a szerkesztôtôl, hogy
anyagát – a legtöbb lexikontól el-
térôen – nem ömlesztve, hanem

négy nagy részbe tagoltan közli. A
vaskos kötet mintegy háromne-
gyedét kitevô elsô rész tartalmaz-
za a személyek többnyire szak-
szerû, sok-sok információban gaz-
dag szócikkeit. Molnár Ferenctôl,
Móricz Zsigmondon át Karinthy
Frigyesig sok mûvészrôl olvasha-
tunk árnyalt, értô elemzést. A le-
xikon szerzôi azonban gyakran
sajnos éppen a leglényegesebbel
maradnak adósak, azzal, hogy,
még ha akármilyen röviden is, de
helyre tegyék „hôsüket”, elemez-
zék mûvészetük, világlátásuk, stí-
lusuk, humoruk leglényegesebb
sajátosságait. Faludy Györgyrôl –
az életrajzi adatokat leszámítva –
mindössze ennyi áll: „Sokirányú
munkásságát át meg átszôtte a
drámai, tragikus, lírai hangvétel
mellett a humor, de fôleg a szar-
kazmus és az irónia.” Kardos G.
Györgyrôl pedig mindössze ez ol-
vasható: „Minden mûvét huma-
nista derû, bölcs irónia, szemlélô-
dô kedély jellemzi.” Nem esik egy
szó sem Élet és Irodalom-beli
glosszáiról – pedig a lapot sokan
csak az ô kedvéért vették – s fôbb
humoros mûvei között nincs
megemlítve a Jutalomjáték. Vá-
mos Miklós írásmûvészetének pe-
dig ez a summája: „Elsô írásaitól
kezdve (…) szat.,  ironikus szen-
vedéllyel jelenítette meg minden-
napjainkat. Ez a hangvétel jellem-
zi drámai mûveit és publicisztikai
írásait.” 

Az sem ritka, hogy a szócikk
semmilyen értékelést, összefogla-
lást nem tartalmaz. A humor

olyan nagyágyúiról mint Szilágyi
György, s ami még meglepôbb, a
külföldön – Kishont mellett –
legismertebb magyar humoristá-
ról, George Mikesrôl egyetlen ér-
tékelô mondat sem található. Ap-
ropó arányok: a George Mikes,
Timár György vagy Faludy
György szócikk is körülbelül 1/3-
1/3 hasáb, míg például Sándor
Györgynek egy egész hasáb ju-
tott. (A terjedelem akaratlanul ér-
tékítéletet is tükröz.) 

A kifejtô, értékelô mozzanatok
hiánya miatt aztán nem mindig
érthetô, a laikus olvasó számára
nem evidencia, hogy valaki miért
került a lexikonba. Például Rei-
senbüchler Sándor, a világhírû
animátor vagy mondjuk két má-
sik filmes, Fekete Ibolya, Forgács
Péter filmjei szerintem nehezen
férnek bele a mégoly tágan értel-
mezett humor fogalomkörébe.
Az ellenkezôjérôl nem igyekez-
nek meggyôzni a szócikkek szer-
zôi. Kifogásaink fôleg ezek érté-
keléseivel vagy éppen azok hiá-
nyával kapcsolatosak. 

A lexikon további részei jobban,
egyenletesebben sikerültek. A
nagy tárgyi tudással megírt, gaz-
dag repertóriummal kiegészített
színház- és sajtótörténeti fejeze-
tekben a humor játszóhelyeirôl
(színházakról, kabarékról, orfeu-
mokról, revükrôl), illetve a humor
mûhelyeirôl (újságokról, szerkesz-
tôségekrôl, mûsorokról) olvasha-
tunk. Az utolsó fejezetben a hu-
mor szótára segítségével rövid
mûfajelméleti áttekintést kapunk.
Az is a kötet értékei közé tartozik,
hogy szócikkeibôl, illusztráció-
ként használt gazdag rajzanyagá-
ból egyfajta – mégha nem is telje-
sen hiánytalan – 20. századi kari-
katúratörténet-lexikon is összeáll.

A kötet mérlege tehát – a kon-
cepció kicsiszolatlanságával, az ér-
tékelésekkel vagy éppen azok hiá-
nyával kapcsolatos fenntartásaink
ellenére – mindenképpen pozitív.
A vállalkozásba fektetett szellemi
energia elismerést, az eredmény
figyelmet érdemel. Éppen ezért
érdemes a lexikonon – a lehetsé-
ges újabb kiadások számára – to-
vább dolgozni: a hibákat, téves
adatokat kijavítani, a szerkezeti
arányokat finomítani.

Gervai András

Humorlexikon
Szerkesztette: Kaposy Miklós
Tarsoly Kiadó, 447 oldal
3000 forint

4
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– Már az egyetemen jártam
mûfordító szemináriumokra
a francia szakon, a Szépiro-
dalmi Kiadó egy modern
francia novellaantológiájá-
ban helyet is kapott az egyik
fordításom. Közben éppen
Proustból írtam a szakdolgo-
zatomat. A mûfordítás gon-
dolata elôször a kiváló tanár
és mûfordító, Szávai Nándor
óráin kísértett meg, ô bizta-
tott arra, hogy a tanítás mel-
lett mûfordítást végezzek.
Ebben a tevékenységben csak
akkor tartottam szünetet,
amikor a gyermekeim kicsik
voltak. Ma már a fiam is pró-
bálgatja a szárnyait a mûfor-
dítás mesterségében.

– Hogyan jutott eszedbe Prous-
tot fordítani?
– Szávai Nándor az egyetemi
évek kezdetén félig viccesen
megjegyezte egyszer, hogy
nem fordítanám-e le a
Proust-regény további kötete-
it. Persze nem vettem komo-
lyan, nem éreztem magam
elég bennfentesnek a feladat-
hoz, de amint teltek az évek,

láttam, senki nem vállalkozik
rá. Vártam és közben máso-
kat fordítottam. Az elsô ko-
moly megmérettetés egy do-
kumentumregény volt, Guy
Sorman kötete a magyaror-
szági rendszerváltásról. Köz-
ben az Európa Kiadó megbí-
zásából lefordítottam egy re-
gényt, amely a kiadói terv
változása miatt nem jelent
meg. Régi vágyam valósult
meg, amikor az Atlantisz Ki-
adó jóváhagyásával hozzá-
kezdhettem a Proust-regény
mûfordításához. Egy részét
már korábban a magam szó-
rakozására lefordítottam. Két
Proust között a változatossá-
got keresve lefordítottam
Henri Troyat életrajzi regé-
nyét, a Rettegett Ivánt. Majd
ismét az Európa Kiadónak el-
készítettem egy marokkói do-
kumentumregény magyar
nyelvû változatát, amely jö-
vôre meg is jelenik. Ismét
csak számukra fordítom az
észak-afrikai származású
Amin Malouf egyik regényét.
Novellákat is szeretek fordí-

tani, de erre kevesebb lehetô-
séget kapok. 

– A fogoly lányon a család az
író halála után bizonyos változ-
tatásokat végzett. Ez a további
kötetekre is jellemzô?
– A következô kötet filológi-
ailag még ennél is ingová-
nyosabb, hiszen létezik egy
hosszabb és egy jóval rövi-
debb változat, mely utóbbi
Proust öccsének hagyatéká-
ból került elô. Nem eldön-
tött, melyik a kanonizált vál-
tozat. A kritikai kiadásban a
hosszabbik szerepel. Úgy ter-
vezem, az én fordításomban
a hosszabb szövegen belül
valamilyen módon jelzem a
rövidebb variáns szövegeit. 

– Könnyen rátaláltál a Proust-
fordítások nyelvére?
– Azon kísérletezem, hogy
minél jobban eltaláljam,
amit Proust megírt. Most
sem vagyok biztos benne,
hogy megtaláltam a legmeg-
felelôbbet. Egyetemistaként
nagyon sikertelennek tartot-
tam a Gyergyai-féle fordítá-
sokat, ám amint elkezdtem
dolgozni a szöveggel, rájöt-
tem, mennyire értékelendô
az ô teljesítménye. Érdekes
lett volna látni, milyen az ô
teljes szövegfordítása. A har-
madik kötetet majd fél évszá-
zaddal az elsô kettô után for-
dította le, erôsen érzôdnek
rajta stiláris változások, érzô-
dik az ízlésbeli különbség.
Én valószínûleg jobban szo-
rongtam, mint ô, hûségesebb
maradtam az eredeti szöveg-
hez. Egyszer szeretném a
Gyergyai-féle harmadik köte-
tet újrafordítani. A regény
hazai ismertségének jót tenne
egy mai tolmácsolás. 

– Figyelemmel kísérték a fordí-
tásokat?
– Az elôzô kötet és a kiadó
kapott ugyan egy szigorú kri-
tikát, azonban sokan ismeret-
lenül  gratuláltak és várják a
folytatást. Talán ez is jelent
valamit. Nagy szerencsém-
nek tartom, hogy kezdettôl
fogva segítséget kaptam
Karafiáth Judit irodalomtör-
ténésztôl, a budapesti böl-
csészkar „proustológusától”
és Salgó Jánostól, aki nem hi-
vatásos irodalmár franciás-
ként is rengeteget tudott segí-
teni nyelvi-stiláris kérdések-
ben. Háy János irodalmi szer-

kesztésének, Ferch Magda
együttmûködésének, és Hor-
váth Andor kolozsvári pro-
fesszor kontrollszerkesztésé-
nek is sokat köszönhetek.

– Korábban a Petôfi Gimnázi-
umban, jelenleg a Weiner kon-
zervatóriumban tanítasz. Isme-
rik a tanítványok a fordítói éne-
det?
– Igen, sôt néhányan már
Proustot is olvasnak. Azért is
tartom fontosnak ôt magya-
rul közreadni, mert lassan ki-
hal az a generáció, mely még
olvasta a legendás regény da-
rabjait. A középiskolában
nem tananyag többé.

– Kiket fordítottál, fordítanál
még szívesen?
– Bármikor szívesen kézbe
veszem Marguerite Yource-
nar könyveit, fordítottam is
tôle néhány novellát. Aján-
déknak tekintem Amin
Malouf különleges világának
tolmácsolását. Titkos vágya-
im között szerepel Michel
Tournier és a klasszikusok
közül Balzac fordítása. Arra
persze nem látok sok esélyt,
hogy ôt valaha fordítsam. De
a Proust-regény éppen elég
nagy falat, nagyjából nyolc
évet szabtam magamnak a
befejezésére. A maga idejé-
ben Proust azt szerette volna,
hogy egyben jelenjen meg a
hét nagy regény, mindenféle
jegyzet nélkül, de ez a vágya
még a francia kiadásban is
csupán néhány évvel ezelôtt
teljesült.

Szénási Zsófia

Élete talán legnagyobb vállalkozásába fogott, amikor a tanár-
ság mellett elkezdte fordítani a világirodalom egyik klassziku-
sát. Nem akárkit, hanem Proustot, az ô mérhetetlen regényfo-
lyamát, melynek elsô három kötetét még Gyergyai Albert tol-
mácsolta a magyar olvasóknak. Utána senki nem vette a bá-
torságot és a kitartást, hogy Az eltûnt idô nyomában regény-
sorozat összességében hét kötetét lefordítsa. Pedig minden na-
gyobb európai nyelven hozzáférhetô a teljes mû. Legutóbb ro-
mánul jelent meg, már második fordításban. Jancsó Júlia
elôbb a negyedik (Szodoma és Gomorra), majd az idei könyv-
hétre az ötödik (A fogoly lány) könyvet közölte az Atlantisz
Kiadó jóvoltából, és dolgozik a hatodik részen. Tanári mun-
kája mellett a szabadidejében Proustot fordít, pihenésképpen
francia kortársakat ültet át magyar nyelvre. Nemrégiben az
Enigmában a Proust-regények utolsó kötetének utolsó sorait,
a Nagyvilágban egy Proust-novella fordítását publikálta.
Nem mindennapi teljesítménye szinte alig kapott visszhangot.

Világirodalmi
tartozás
Jancsó Júlia folytatja
Proust nagyregényének
fordítását
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A nyugati tudományosságot és
a keleti filozófiát azért kellene
egymással egyesíteni (amit én
lehetségesnek tartok), hogy
megteremtsük általa a valóban
teljes és felnôtt életet élô embe-
ri lényt. Engem leginkább az ér-
dekel, hogy mi van az anyagon
és a tudaton túl, és mi tesz min-
ket azzá, amik vagyunk.

*

Az emberi szellem fejlôdése
még nem érte el felsô határát.

Még szellemi lényegünk meg-
határozása is bizonytalan. Ám
ez nem tartozik a vallás körébe,
a kutatás tisztán tudományos
munka. Mi úgy gondoljuk,
hogy az agy képességeinek bizo-
nyos része csakis mély meditá-
cióban hasznosítható teljesség-
gel. De errôl késôbb valószínû-
leg a nyugati tudomány mód-
szereivel is meggyôzôdhetünk.
Ebbôl is jól látható, hogy az
ember ma még befejezetlen, tö-
kéletlen lény. 

*

Az anyagi fejlôdés önmagá-
ban nem elegendô az ideális
társadalom létrehozásához.
Minden országban, ahol a gaz-
daság nagy eredményeket pro-
dukált, elszaporodtak a lelki,
szellemi problémák. Nem a
megalkotott törvények, korlá-
tozások sokasága teremti meg a
jóléti társadalmat. Hogy mi-
lyenné válik egy közösség, az
azoknak az embereknek a belsô
attitûdjén és közérzetén múlik,
akik azt a közösséget alkotják.
Az anyagi fejlôdéssel összhang-
ban ezért olyan fontos a lelki,
szellemi fejlôdés.

*

Olykor megtörténik, hogy fia-
talon halnak meg egyesek. Szé-
pek és kedvesek, erôsek és
egészségesek, és mégis. Álruhás
mesterek ôk, akik a változás ál-
landóságára, a mulandóságra ta-
nítanak bennünket. 

*

Ha meg akarod változtatni a
világot, elôször próbálj valamit
jobbá tenni, megváltoztatni
magadon. Ez segít megváltoz-
tatni a családodat, a barátaidat,
aztán így kell folytatni egyre na-
gyobb és nagyobb körben.
Minden, amit teszünk, hatással
lesz valamire és valakire.

*

Mai tudásunk a világról igen
széles körû. Ez nagymértékben
a tudomány és a technika segít-
ségével jött létre. De a saját tu-
datunk mûködésérôl, az embe-
ri természet lényegérôl a nyuga-
ti tudomány ismeretei még
mindig eléggé korlátozottak. Ez
azért van, mert a tudat, a tuda-
tosság alaktalan, nem érinthetô
és nem mérhetô mûszerekkel.
Róla csakis a meditáció és más
hozzá hasonló módszerek segít-
ségével alkothatunk magunk-
nak fogalmat. 

*

Napjainkban egyre materiáli-
sabbá válik a világ. Az emberi-
ség a külsô, anyagi fejlôdést te-
kinti végsô céljának. A hatalom
és a vagyon iránti telhetetlen
vágytól hajtva ezáltal igyekszik
elérni a teljességet, a tökéletessé-

get. Mindez azonban hiábavaló
igyekezet abban a világban,
ahol minden efféle dolog vi-
szonylagos. Ezen az úton járva
egyre távolabb kerülünk a szel-
lem belsô békéjétôl, a boldog-
ságtól. Mindannyiunk élete ezt
tanúsítja, mindannyian szünte-
len aggodalomban élünk a lázas
anyagi gyarapodásnak ebben a
szörnyû korszakában. Egyre
sürgetôbb, hogy felismerjük a
szellemi élet fontosságát, mert
csakis a szellemi, a lelki élet ad-
hatja meg a békesség és az igazi
boldogulás szilárd alapját.

*

Az úgynevezett klónozás,
gyors és pontos reprodukálása
az életnek, magába foglalja azt a
döntésünket, hogy általa véget
kívánunk vetni evolúciós lehe-
tôségeinknek. Kinyilvánítjuk,
hogy tökéletessé váltunk, és itt
megállunk. Másfelôl, ha ily mó-
don elérjük a halhatatlanságot,
vagyis megszüntetjük a halált,
meg kell szüntetnünk a szüle-
tést is. Ha nem tesszük, a föld
nem lesz képes eltartani az egy-
re szaporodó népességet.

*

A béke nem sokat ér annak,
akit éppen éhség vagy fagy gyö-
tör halálra. És azok lelkiismere-
tét sem nyugtathatja meg, akik e
kínokat okozták. Nem ad vi-
gasztalást senkinek, aki elvesz-
tette szeretteit, mondjuk egy ár-
víz pusztításában, amelyet a
szomszéd ország esztelen erdô-
irtása okozott. A béke az embe-
ri jogok tiszteletben tartása, az
ellátás megszervezése, az egyes
ember és a nemzetek szabadsá-
ga után következik.  Ám a való-
di béke önmagunkkal és körü-

Út a nyugalomhoz
Részlet a dalai láma
könyvébôl
Ezekben a napokban jelenik meg az Írás Kiadónál ôszentsége, a
dalai láma legújabb könyve magyarul, a címe Út a nyugalom-
hoz. Alcíme még többet árul el a tartalomról: Mindennapi tûnô-
dések korunkról, jövônkrôl, esélyeinkrôl. A keleti és a nyugati vi-
lág, a kétféle civilizáció mai konfliktusos helyzetét is tekintve, ta-
lán kimondhatjuk, hogy sohasem volt sürgetôbb és fontosabb éle-
tünk, jövônk esélyein tûnôdni, mint ma. 

A dalai lámák csaknem
mindegyike terjedelmes és
fôleg jelentôs írásos életmû-
vet alkotott. A korábbi száza-
dok e kiválóságai között talá-
lunk történészt, asztrológust,
teológust, nyelvészt, népsze-
rû költôt és aforizmaírót.

A buddhisták ma is elvárják
szellemi vezetôjüktôl, hogy
megossza velük tudását, gon-
dolatait, vagy akár legszemé-
lyesebb érzéseit. Tendzin
Gjaco, a 14. dalai láma ennek
úgy tesz eleget, hogy közben
a világ minden táján jól hasz-
nálható gyakorlati ötleteket
ad a hétköznapi életvezetés-
hez. Ezért olyan népszerûek
az írásai minden vallás hívei-
nek körében. De a töprengô,
tûnôdô vallástalan ember is
élvezettel és haszonnal for-
gatja könyveit, figyeli nyilvá-
nos szerepléseit nyugati
nagyvárosok sportcsarnokai-
ban, a médiában. 

Különös, hogy sokak szerint
a dalai láma a leghitelesebben
megszólaló fôrangú pap ma a
világon, s még különösebb,
hogy ezt a nyugatiak állítják

róla. Kétségtelen, hogy meg-
nyerô személyisége, kedélye,
okossága nagyban hozzájárult
ahhoz, hogy ma a buddhiz-
mus a legnépszerûbb keleti
vallás nyugaton.

E könyvben azonban nem
a buddhizmusról van szó el-
sôsorban. Miközben a napi
tûnôdésekbôl elénk tárul a
buddhista gondolkodás
egész rendszere, az emberi
élet, a boldogulás mai esélye-
in, lehetôségein gondolkoz-
hatunk. Hogyan éljünk oko-
sabban, jobban, nyugodtab-
ban? Fôleg ezeken a kérdése-
ken tûnôdhetünk napról
napra a dalai lámával, aki a
Kelet tapasztalataival siet a
kissé eltévedt, szorongó és fá-
radt nyugati hôs segítésére.

Nem hiszem, hogy találhat-
nánk nála avatottabb gon-
dolkodót, aki ráadásul mind-
két világ kultúráiban járatos.
De józanabbat és készsége-
sebbet sem. 

Ezt a könyvbôl választott
alábbi részletek is minden bi-
zonnyal igazolják. 

A fordító
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löttünk az egész világgal a lelki
békesség, a megnyugvás elérésé-
vel valósítható meg.

*

Ha olyasvalakire hagyatkozol,
aki gyengébb képességekkel bír,
mint te, akkor visszafejlôdsz, el-
butulsz mellette. Ha olyasvala-
kire hagyatkozol, akinek a tiéd-
hez hasonlók a képességei, ak-
kor ott maradsz vele, ahol nél-
küle voltál. Ám ha olyasvalaki-
re hagyatkozol, aki nálad jobb
képességekkel bír, akkor hama-
rosan szárnyalni fogsz vele.

*

Kétféle vágy létezik. Az egyik-
nek pontosan meghatározott
célja van, ez jó vágy, hasznos
vágy. Határozottságot jelent,
döntéseket követel. A buddhis-
ták szerint az ember ennek a
vágynak köszönheti, ha végül
eléri a buddhaságot, a megvilá-
gosodást. A másik fajta vágynak
nincs sem indítéka, sem valódi
célja. Ez a vágy csupán a „min-
den pillanatban akarok vala-
mit” szeszélye. „Most ezt ké-
rem, most azt kérem, de már
amazt is!” Teljesen megalapo-
zatlan követelések sorát jelenti.
A vágynak ez a fajtája nagyon
gyakran vezet tragédiához. 

*

Vajon mennyire örülhetünk
annak, ha rosszul mennek a
dolgai valakinek, akit nem ked-
velünk?  Van-e határa a kár-
örömnek? Valójában nem érde-
mes mások kárának örülni, hi-
szen ettôl nem lesz rosszabb ne-
ki. De ha rosszabb lenne is, a mi
sorsunk a kárörömtôl nem for-
dul jobbra. Szomorú dolog és
rossz jel, ha szükségét érezzük a
kárörömnek.

*

Úgy tûnik nekem, hogy az is-
ten álomba merült valahol. Per-
sze, csak tréfálok, a teremtô is-
ten nem dologtalan, nem szun-
dikál. De ha mégis igaz lenne,
hogy alszik, akkor föl kell éb-
resztenünk. Ám nem abból
származnak a földi gondok,
hogy az isten nem teszi a dol-
gát. A mi mulasztásainkért, vét-
keinkért nem tehetjük felelôssé

ôt. Sem a sorsot, sem a karmát,
amely okok és következmények
láncolatának szigorú törvénye,
a mi tetteinkbôl származó ered-
mény.  Az istent vádolni ma-
gunk  helyett, gyáva viselkedés. 

*

Évszázadokon keresztül em-
berek milliói húztak óriási hasz-
not a különbözô vallásokból.
Igen szerencsétlen dolog, hogy
különféle egyházi méltóságok
viszályt szítottak, megosztották
az embereket, megzavarták a
szellem munkáját. Ha tanulmá-
nyozzuk a különbözô vallások
tanításait, észrevesszük, hogy
mindegyiknek a pozitív emberi
tulajdonságok fejlesztése, az
erényes ember nevelése az alap-
vetô célja. Azt hiszem, ez elég
ok arra, hogy tiszteletet érez-
zünk minden vallás iránt. 

*

Összességében sok mindent
igen hatékonynak találok a nyu-
gati világ társadalmaiban. Külö-
nösen nagyra becsülöm a nyu-
gati ember kreatív és alkotó
munkáját, tudásszomját. Más-
részrôl viszont a nyugati élet-
mód számos jellemzôje aggo-
dalmat kelt bennem. Az embe-
rek hajlamosak mindent konk-
rétan és határozottan megítélni,
valami vagy „fehér” vagy „feke-
te”, vagy „ilyen” vagy „olyan”,
vagy „kell” vagy  „nem kell”, és
így tovább. Vagy-vagy... Ez a
fajta gondolkodás mellôzi a köl-
csönös függôség és a viszonyla-
gosság tényét, mely a dolgok
között fönnáll. A két szélsô, a
fekete és a fehér között nem lát-
ják a szürke árnyalatait. Elvesz-
tették látásuk élességét. És még
egy különös dolog a nyugati vi-
lágban. Szoros testvéri közel-
ségben élô emberek milliói kép-
telenek egymással nyílt, ôszinte
kapcsolatot teremteni. Valódi
érzéseiket és gondolataikat csu-
pán macskáikkal és kutyáikkal
osztják meg. 

*

A nyugati világban a kolosto-
rok falain belül talán még léte-
zik nyugalom, szabadság. De
kívül, különösen a városokban,
az emberek élete óramû pon-
tossággal, megállás nélkül mú-

lik, ráadásul ijesztô sebességgel.
A városi közösségekben min-
den egyes ember élete minden
szempontból olyannyira kiszá-
mított, iparilag megtervezett,
mint egy alkatrészé, amelynek
hibátlanul kell illeszkednie az
egész gépezet mûködésébe. Eb-
ben az értelemben az ember
nem ura a saját életének. Sem-
milyen kontrollal nem bír fölöt-
te. Túlélôként él, napról napra
az elôírt, rászabott sebességgel
követve a közös életvezetési
mintát.

*

Van egy feminista istennô a
buddhizmusban. A népszerû
Tára istennô az, aki miután el-
érte a bodhiszattva-állapotot és
körültekintett bodhiszattva tár-
sain, úgy találta, hogy túl kevés
köztük a nô. És akkor megfo-
gadta, hogy minden korban és
körülmények között a példa-
mutatást fogja feladatának te-
kinteni. Saját példájával biztatja
nôtársait. Fogadalma így hang-
zik: „Mint nô értem el a bod-
hiszattva-állapotot. Fogadom,
hogy ezután minden következô
életemben nôként születek újra,
és utolsó életemben, amikor
buddhává leszek, ugyancsak nô
maradok.”

*

A buddhizmust alapvetôen az
emberközpontúság jellemzi.
Megkísérli feltárni és megfogal-
mazni azokat a problémákat,
amelyekkel életünk során talál-
kozunk, és igyekszik megoldást,
ellenszert találni rájuk  A világ
legtöbb vallásával ellentétben a
buddhizmus nem az isten fo-
galma körül vizsgálódik. Min-
denkor az emberrôl beszél, és
arról, hogy ez az ember miként
érheti el a tökéletesség legfel-
sôbb fokát. 

*

Tôlünk függ, hogy az él-
mény, amellyel majd a halá-
lunk szolgál, milyen lesz. Úgy
halunk meg, ahogy éltünk.
Akár pozitív, akár negatív él-
mény, olyan lesz mint az éle-
tünk volt. Ha értelmesen, jól és
boldogan éltünk, könnyû lesz
és nyugodt. Ha nem így él-
tünk, nehezebb lesz.  

*

Számtalan csillag és csillagkép
látható ma az égen. Mindez fo-
kozatosan jött létre az évmilli-
ók során, s az ember fokozato-
san fedezte fel, ismerte meg
ôket. Ebben az egészben az a
legérdekesebb, hogy annál
több csillagot és csillagképet
láthatunk, minél jobb távcsö-
vet tudunk készíteni. Vagyis
minél több csillagot akarunk
látni, annál többet látunk. Egy-
re több és több csillag, egyre
több élet! Kimeríthetetlen a vi-
lág, mert végtelen. 

*

Ha valaki kirekeszt másokat,
viszonzásul önmagát találja ki-
rekesztve. Akik azt hirdetik,
hogy az ô istenük az egyetlen
isten, valami szörnyû káros, ve-
szedelmes dolgot tesznek.
Azon az úton járnak, hogy sa-
ját hitüket tegyék kötelezôvé
mások számára, s ehhez min-
den lehetséges eszközt fölhasz-
náljanak. 

*

Az emberi minôség nem vásá-
rolható meg, nem állítható elô
technikai leleményekkel, gép-
pel, gyógyszerekkel. A jellemet,
a pozitív karaktert, a becsületes-
séget, az egyenességet, a jószí-
vûséget csakis az emberi elme
hozhatja létre. 

*

Mindannyian csak turisták va-
gyunk ezen a bolygón.  Senki
nem él itt örökké, legfeljebb egy
évszázadot maradhatunk. Így
aztán, amíg itt vagyunk, jobb
ha megpróbálunk értelmesen,
hasznosan élni, jó szándékkal
lenni egymás iránt. Akárcsak
néhány esztendôt, akár egy tel-
jes évszázadot töltünk itt, igen
sajnálatos és szomorú dolog
lenne, ha arra fordítanánk a ren-
delkezésünkre álló idôt, hogy
rontsuk, nehezítsük egymás éle-
tét. Hogy súlyosbítsuk azokat a
terheket, amelyeket a többi
földlakó, emberek és állatok vi-
selnek, hogy tönkretegyük a
környezetet. Erre a kis idôre leg-
alább viseljük jól magunkat.

(Fordította Sári László)
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A magyar irodalom évkönyve, 2000 
A/5, színes, fóliázott kartonkötésben,
360 o., 1590 Ft
Az évkönyvben mindent megtalálni,
ami az elmúlt év irodalmi szereplôi-
vel, intézményeivel, eseményeivel
kapcsolatosan fontos. Nélkülözhe-
tetlen kézikönyv a kortárs irodalom
iránt érdeklôdôknek.
INGIBJÖRG HARALDSDÓT-
TIR: Reykjavíki esô (versek)
B/6, színes kartonkötésben, 114 o., 980 Ft
A költônô a legsokoldalúbb izlandi
alkotók egyike: újságíró, mûfordító,
színházi rendezô is. Tárgyias képvi-
lágú, mégis szenzuális  verseit  Mer-
vel Ferenc ültette át magyar nyelvre.
LORENZA FRANCO: Meghatá-
rozatlan – Indefinito
(versek olasz és magyar nyelven)
F/5, színes kartonkötésben, 112 o., 980 Ft
A hagyományosan Baranyi Ferenc
tolmácsolásában megjelenô olasz–
magyar kétnyelvû líra-sorozat új kö-
tete ezúttal egy kortárs olasz költônô
verseivel ismerteti meg a magyar ol-
vasót.
LENGYEL BALÁZS: Ki találkozik
önmagával? (esszék)
A/5, ragasztott kartonkötésben
kb. 276 o., kb. 1600 Ft
Lengyel Balázsnak, az egykori Új-
hold folyóirat szerkesztôjének elem-
zéseit,  pályaképeit olvashatjuk töb-
bek között Babits, Kassák, Mándy,
Mészöly Miklós, Weöres, Ottlik
életmûvérôl. A könyv igazi csemegé-

je az Erdélyi út címû, Nemes Nagy
Ágnessel közösen írt naplójegyzetek.  

TOVÁBBI AJÁNLATUNKBÓL:
BRATKA LÁSZLÓ: Felhôs
(elbeszélések) 790 Ft
CSOÓRI SÁNDOR: Forgácsok
a földön (esszék, elemzések, jegyze-
tek) 1500 Ft
FÖLDES ANNA: Az Irodalmi Uj-
ság könyve (tanulmányok, az 1956.
november 2-i szám facsimiléjével) 
1800 Ft
JÓKAI ANNA: Napok (életmûso-
rozat, 10. kötet,  regény) 3950 Ft
JÓKAI ANNA: Ne féljetek (élet-
mûsorozat, 8. kötet, regény) 2200 Ft
MIKLÓSSY ENDRE: Túl a tor-
nyon, melyet porbul rakott a szél
(XX. századi magyar gondolkodók:
Fülep Lajos, Hamvas Béla, Kará-
csony Sándor, Kerényi Károly, Sza-
bó Lajos, Várkonyi Nándor ) 1700 Ft
SALAMON PÁL: A menyegzô
(regény)1800 Ft 
SZABÓ IVÁN: Üvegfalak
(kódolt önéletrajz) 1600 Ft
SZENTMÁRTONI JÁNOS:
Itt, a papíron (új versek) 890 Ft

***
Széphalom Könyvmûhely
1068 Bp. Városligeti fasor 38.
Telefon/fax:351-0593 
E-mail: iroalap@interware.hu
Kiadónkban vásárlóinknak
20 % kedvezményt nyújtunk!

A Széphalom Könyvmûhely újdonságai

Kovács Zsolt:
Zebrák, majmok, oroszlánok
Barangolás az összes magyar
állatkertben. Színes és fekete-fehér
fotókkal illusztrálva
1690 Ft

Diana Cooper:
Ágy kutyáknak kiadó

Mi történik, ha egy angol háziasszony létfenn-
tartásuk biztosítására kutyapanziót alapít?

Meghökkentô történetek, váratlan fordulatok
jellemzik a megkapó humorú regényt.
Ez az a könyv, amit nem lehet letenni!

1690 Ft

A CICERÓ KIADÓ ajánlja
1133 Bp. Pozsonyi út 61. T/F:239-0180, T:329-0879

E-mail: cicero@mail.matav.hu

Ballendux-Bogyay Mária:
Magyar–holland találkozások
Az üzleti és társadalmi kapcsolatok során felmerülô kultúrabeli
különbségek áthidalása

A könyv dedikálással és beszélgetéssel egybekötött bemutatója
2001. október 12-én, pénteken lesz a Fókusz Könyváruházban
(Budapest, Rákóczi út 14–16.) Minden érdeklôdôt szeretettel várunk!

A könyv megrendelhetô:
AduPrint Kft. 1061 Budapest, Paulay E. u. 55. 

Paul Garrison
a Beton szobrok címû, nagysikerû könyvét dedikálja

az alábbi könyvesboltokban:

Október 9. kedd – du. 16 órától
Magyarház könyvesbolt, 1118 Bp. Ménesi út 1.

Október 10. szerda – 17 órától
Libri könyvpalota, 1072 Bp. Rákóczi út 12.

Október 12. péntek – du. 16 órától
Móró könyvesbolt, Westend City, 1134 Bp. Váci út 1–3

Ha partnereink is úgy akarják, november elején ismét megje-
lenik az Idézô. Megújítjuk e kiadványunkat tartalmilag és kül-
sejében, de megôrizzük erényeit: nagy példányszámát és in-
gyenességét. A Könyvhét párjának, kiegészítôjének szántuk
kezdetben, továbbra is ezt szeretnénk: egy évben hatszori
megjelenését tervezzük, a könyvesboltok vásárlóinak, látoga-
tóinak szánva, eligazításul a sok-sok könyv között.
Megváltoztatjuk a papírt, amelyre készül: 52 g LWC rotációs
mûnyomó papírra 4 szín color nyomással készíttetjük el.
Az újság a könyvkiadók ajándékaként kerül az olvasókhoz,
emiatt sok hirdetést kell tartalmaznia ahhoz, hogy megjelen-
hessen, de úgy hisszük, a könyvekrôl szóló híradások, még ha
hirdetés formáját öltik is, minden érdeklôdô olvasó számára
információforrásként szolgálnak, és nem utolsó sorban így vá-
lik lehetségessé, hogy az érdekes cikkek, újdonságokat bemu-
tató írások, hasznos információk megjelenhessenek.

60 000 pld.
52 g LWC rotációs mûnyomó papíron,
színes nyomással.

Részletes tájékoztatás, médiaajánlat,
hirdetésfelvétel a Könyvhét
szerkesztôségében:
Könnyû Judit 209-1875
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– Hírlapírók, rádiós és televíziós új-
ságírók esetében megkerülhetetlen kife-
jezés: „a téma az utcán hever”. Mi-
lyen utcákon járt, illetve jár Spánn
Gábor, azaz: hol találja a témáit?

– Hatvanharmadik évemet tapo-
som, és ötödik lakóhelyemen la-
kom. Nagyon szegény proligye-
rekként a VII. kerületi Vörösmar-
ty utcában nôttem föl. Az általá-
nos iskolát több helyen végeztem,
mert mindig mindenhonnan ki-
rúgtak. (Írói munkásságom része-
ként apró csínytevéseket követ-
tem el, hiszen akkor még gyerek
kezébe Kalasnyikovot nem adtak.)
A Madách Gimnáziumban érett-
ségiztem, nagyon tehetséges évfo-
lyamunk volt, elôadtuk Az ember
tragédiáját. Nagyapai ágon színész
az egész famíliám. Színmûvészeti
fôiskolára jelentkeztem, ahol egy
évet lenyomtam, majd „eltaná-
csolt az egyetem fura ura”, így az-
után a bölcsészkart végeztem el.
Majd utam lakótelepre vezetett,
az élet sûrûjébe, Kôbányára, ahol
egyszerûen szembejött velem az
ÉLET. Azután fölvitte az Isten, (és
az Elnöki Tanács elnöke) a dolgo-
mat, mert miután egyszer elkés-
tem egy protokoll riportról, hatal-
mi szóval elintézték, hogy mint
„fontos elvtárs” a Lipótvárosban
kapjak lakást, ami a Televíziótól
öt percre van. Így kerültem be a
Belváros szívébe, ahol az életnek
egy kicsit más szeletét is megkós-
toltam. Negyven évet húztam le a
Televíziónál, alapító tagnak szá-
mítok. Mint a TV-Híradó belpoli-
tikai rovatának munkatársa, ha
politikailag kicsit egyoldalúan is,
de bôviben voltam a friss élmé-
nyeknek és a sûrû benyomások-
nak. Majd 12 évig voltam a televí-
ziós teletext fôszerkesztôje, ’98-
ban önként és dalolva elmentem
nyugdíjba, a TV lelki omlása elôtt,
a saját lelki omlásom után. Rög-
tön ajánlatot kaptam az MSat és a
TV 3 teletextjének fôszerkesztôi
posztjára, s megcsináltuk, mond-
hatom, Pest legjobb teletextjét.
Ott szolgáltam, amíg a „hirtelen
halál” el nem vitte mind a két cé-
get. Ezzel párhuzamosan kaptam
egy ajánlatot, amit nem tudtam
visszautasítani, az addig tetszha-
lott Ludas Matyi fôszerkesztôi
székébe ültem be, s két évig je-

gyeztem a lapot. „Kimúlásába”
besegített a közöny, a hozzá nem
értés, az a piacgazdaság, amely
azonnal akar pénzt kivenni egy
vicclapból, ami lehetetlen. Ezt kö-
vetôen költöztem Zuglóba, ahol
megint másféle életforma, másféle
körülmények fogadtak.

– Írásai megjelentek többek között az
azóta ugyancsak megszûnt Ország-Vi-
lágban, Új Tükörben. De hogyan szü-
letett meg rádiós jegyzeteinek mûsora?

– Egyszer összetalálkoztam Hol-
lós Jánossal, a Krónika fôszerkesz-
tôjével, aki olvasta a humoreszkje-
imet, és azt mondta, valami héza-
got érez a mûsorában: hiányzik a
bulvár-jegyzet a reggeli króniká-
ból. S megkérdezte, írnék-e köz-
életi jegyzetet? Ebben nagy elôde-
im voltak: Bajor Nagy Ernô,
Komlós János. A Reggeli Krónika
egy magazin, abban van hírblokk,
aztán kultúra, közélet, közlekedés,
sport is szerepel benne. Kísérlet-
képpen megírtam elsô jegyzete-
met, a Hálapénz címût. Freneti-
kus sikere volt, és erre Hollós Já-
nos kijelentette, ettôl kezdve min-
den szerdán háromnegyed nyolc-
kor négy-öt percig enyém a terep.

–  Ennek három éve. Sokan várják ezt
a rövid, de velôs programot, s aki kiha-
gyott egyet, nem maradt le róla végleg…

– Két évvel ezelôtt fölmerült az
igény, hogy jegyzeteimet ki kelle-
ne adni könyvben. A Krónika,
ugye, egy újság. Hogy szokták
mondani? Nincs öregebb dolog a
tegnapi újságnál. Polgár András,
író barátom vállalkozott a szer-
kesztés nem könnyû feladatára, lé-
vén a könyv számomra járatlan te-
rület. Egyébként a jegyzetírás, a
publicisztika a legnehezebb mûfaj,
a jegyzetíró nagyon magányos. Itt
nem lehet segítségemre egy éles
eszû, jó riportalany. A poénzené-
vel lehetôleg „utána lônék”, hogy
a hangulatot kicsit vigye.

– Ezek az írások csakis az Ön hang-
ján szólalhatnak meg. De nem kötele-
zô saját élményforrásból meríteni
mindig, bár ebben is tudatosan egyedi,
személyes.

– Mivel én annyi utcát bejártam,
az emberek már mesélnek, fölhív-
nak, írnak, s van egy visszatérô
hírforrásom, egy nagyon érdekes
figura, aki szellemi inspirátorom,
egy deklasszált, filozofikus alkatú

orosztanár, aki nem volt hajlandó
átképeztetni magát más nyelvre,
mert imádja az orosz irodalmat.
Most munkanélküliként, feketén
a sarki kocsmában poharakat mo-
sogat, és a bére a fröccsök. Idôn-
ként bemegyek oda, tisztán csak
termékellenôrzésre, a jövedéki
törvényt nem sértik-e meg, odaki-
abál a fejek fölött: „Szerkesztô úr,
ezt írja meg!” Tíz esetbôl kilenc
olyan, hogy csak egy unikumot ér
meg, jót nevetek rajta, de kijövet-
kor elfelejtem, vagy azt mondom,
nem elég közérdekû, nem illik be-
le a nemzeti fôadó struktúrájába –
de szerepel a könyvemben. A kö-
vetkezô kötetben, a Lomtalanítás-
ban is van három-négy olyan
anyag, ami valamilyen okból nem
ment le a rádióban. Nehogy félre-
értsenek, cenzúra nincs, csak véle-
ményt cserélünk a fôszerkesztô-
vel, én bemegyek az enyémmel, és
kijövök az övével. A politika szá-
momra aknamezô, én nem politi-
kai jegyzetet írok, hanem közéle-
tit, de mivel az életünk annyira át
van politizálva, hogy ma már ar-
ról is a politika dönt, hogy mi ke-
rüljön a gyufacímkére, ezért ha
írok valamit, abban a pillanatban
valakinek a tyúkszemére lépek.
Mert a jegyzeteimben általában
visszásságokról szólok. Annak
idején felejthetetlen elôdömhöz
ezzel fordult a Párt egyik korifeu-
sa: Komlós elvtárs, maga mindig
csak bírál, miért? A maga jegyze-
tei, humoreszkjei, konferanszai
mindig cikiznek valamit. Nem ta-
lál semmi jót a rendszerben? – A
válasz: a hibákról nem szabad be-
szélni, az eredményeken meg nem
illik röhögni. Ugyanez vonatkozik
az én jegyzeteimre. Manapság az
emberek alig olvasnak, ha olvas-
nak, akkor annak olyan jó könyv-
nek kell lenni, hogy miatta elmu-
lasszanak nôt, kártyát, italt, és
munkát, vagy olyan rövid lélegze-
tû írásokat igényelnek, amit két
metrómegálló között el tudnak ol-
vasni. Ezek az én jegyzeteim. Aki
eddig dicsért, mind azt mondta:
ha nagyon pipa vagyok, fölidege-
sített a fônököm, a szomszédom,
a világ, akárki, akkor elolvasom
egy-két írását, hangosan röhögök
fél órát, és elmúlik a görcs. Volt
aki fölhívott, hogy tartozom neki
háromszázezer forinttal, mert ek-
kora kár esett az autójában. Tud-
niillik reggel engem hallgatott, és
belement az elôtte haladó kocsiba
a röhögéstôl. A jegyzeteimhez
kétféleképpen lehet hozzáállni,

ezt tudomásul kellett vennem:
vagy azt mondja a hallgató, az ol-
vasó „na, ez az, erre várok!” , vagy
azt hogy„ ezt a fisztulás hangú,
kötözködô alakot hogy lehet mik-
rofon elé ereszteni?!” 

– Emeljük ki, hogy a Magyar Rádió
és a Fekete Sas Kiadó adja ki az újabb
gyûjteményt, és készül az elsô kötet
utánnyomása. A szó tehát nem száll
el, csak az Ön jellegzetes hanghordo-
zását kell hozzáképzelnünk olvasás-
kor. Amint a borítón áll, expressis
verbis derûs könyvet kínál olvasói-
nak/hallgatóinak.

– Ne feledkezzünk meg zseniális
karikaturista kollégámról, Lehocz-
ki Istvánról, aki mûvészeti helyet-
tesem volt a Ludas Matyinál. Ô
vállalta a borító megtervezését,
megrajzolását a Türelmi zónánál,
és most a Lomtalanításnál is. 

– Mikor jelenik meg a könyv? Ho-
gyan készül új kötete bemutatására?

– Október közepéig készen kell
lennie, az idô tájt tartunk egy saj-
tótájékoztatót, a Rádióban egy
talk shaw-val összekötve, mely a
Krónika esti háttéradása lesz az-
nap. Ha a Rádió vezetése jónak
tartja. Rendhagyó tájékoztatót
szeretnék. Az ötlet nem sajátom:
két frekventált politikust, még-
hozzá nôt hívtam meg az olda-
lamra. Mindkettô igent mondott,
Szili Katalin, az MSZP elnökhe-
lyettese és Selmeczi Gabriella, a
Fidesz országgyûlési képviselôje.
Ôket most nem a politikával
szembesítem, hanem az utcával,
az utcai tapasztalataimmal, egy ki-
csit vizsgáznak, kicsit azt kell bi-
zonyítaniuk, hogy a politikus is
emberbôl van. Én biztosan jól fo-
gom érezni magam a két csinos
szôke asszony között, és a többi-
ek, a kollégák akkor már nem is
olyan érdekesek…

Csokonai Attila

Derûs közéleti
pil lanatképek
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– Mit jelent ez az arculatváltás
pontosan? 

–  A kiadó nemcsak arcula-
tot vált, hanem ki is egészíti
azt. A kiadói tevékenység ket-
téválasztása nem jelent mást,
mint hogy a jövôben két kü-
lön irányvonalat követünk. A
Romantik-csoport továbbra is
kedvelt, sikeres, elsôsorban a
nôi olvasók érdeklôdésére
számot tartó könyveket jelen-
tet meg, amely ez idáig elsô-
sorban a Hedwig Courths-
Mahler- és Friede Birkner-
zsebkönyvsorozatokról, vala-
mint a Szilvia-, dr. Stefan
Frank-, Hedwig Courths-
Mahler- és Sissi-füzetsoroza-
tokról volt ismert, a Buda-
pest-csoport pedig egy másfaj-
ta igényt szeretne kielégíteni.

A Bastei Budapest márkanév
ezentúl az igényes könyvek véd-
jegye lesz. Az arculatváltozások
egy vállalat, vállalkozás életében
– különösen, ha vezetôváltás is
történik, mint ebben az esetben
– magával hozhat marketingel-
képzeléseket, gazdasági, szerve-
zeti változásokat, melyek valójá-
ban a közönséget nem nagyon
foglalkoztatják, az igazi kérdés
az, hogy miként tükrözôdik ez a
megjelenô könyvekben.

– Melyek azok a könyvek, ame-
lyek az igényes jelzôt kiérdemlik?

– Az elsô kötet, amely már,
mint Bastei Budapest márka-
névvel jelent meg, az a Háború
katonái címû világsikert aratott
nyolcrészes eposz harmadik fe-
jezete. Ennek címe Ôrnagyok,

mely sorozatból a jövôben fél-
évente jelentetünk meg újabb
részeket. Másik különleges so-
rozatunk szerzôje egy szicíliai
születésû író, Andrea Camilleri.
Reményeim szerint ez a vállal-
kozás áttörés a hazai könyvpia-
con, ahol ebben a mûfajban az
angolszász uralom eddig áttör-
hetetlennek bizonyult. Én
azonban bízom az olvasók fo-
gékonyságában, s természete-
sen az íróban. Könyvei a szépi-
rodalom és a bûnügyi regény
határmezsgyéjén egyensúlyoz-
nak, bár inkább a szépirodalom
felé billen el a mérleg nyelve.
Az író 1925-ben született, s pá-
lyáját forgatókönyvíróként
kezdte. 1978-ban megjelente-
tett egy verseskötetet, majd tör-
ténelmi regényekkel aratott
nagy sikert. Agyagkutya címû
könyvét, amely egy elképzelt
szicíliai városkában játszódik,
október 9-én jelentetjük meg. A

regény fôhôse a szatirikus hu-
morú Montalbano felügyelô.
Ezt követi egy hónappal ké-
sôbb az Uzsonnatolvaj címû re-
gény. Akik megszeretik az írót
és a fôhôsét, azok hosszú idôre
elkötelezhetik magukat, mivel
hosszú távra szándékozik „há-
zasságot” kötni az íróval ki-
adónk. Az archaikus hagyomá-
nyait máig ôrzô világ hiteles áb-
rázolásával  fûszerezett regé-
nyeket háromhavonta jelentet-
jük meg. Talán nem érdektelen
a könyv nyelvezetére is felhívni
a figyelmet. A szicíliai nyelvi
dialektusban íródott könyvek
fordításához gondosan kellett
kiválasztani a fordítót, végül az
ELTE Olasz tanszékének fiatal
doktoranduszát, Lukácsi Mar-
gitot kértük fel, aki nagy szakér-
telemmel és élvezettel fordítot-
ta le a Camilleri-regényeket. Az
írót a közeljövôben szeretnénk
személyesen is bemutatni a ha-
zai olvasóknak, ebben az Olasz
Intézettel szeretnénk együtt-
mûködni.

– Úgy látom, egyértelmûen soro-
zatokban gondolkodnak. Milyen
témájú könyvsorozatokat várha-
tunk még a Bastei Kiadótól a kö-
zeljövôben?

– Még szeptemberben kerül a
boltokba Monty Roberts Lovak
és emberek címû kötete, mely
az Igazi suttogó folytatása. A
rég várt folytatásban a világ
leghíresebb lószelídítôje arról
ír, hogy a lovak példájához ha-
sonlóan, az emberi kapcsola-
tokban is többet ér a szelíd
módszer. 

Októberben kezdjük el a Kö-
zöttünk élnek címû sorozatot.
Hétköznapi emberek heroikus
küzdelmérôl szólnak a sorozat
kötetei. Olyan emberek írták,
akik valamilyen okból a vesz-
tésre álló életük kerekét fordí-
tották át a gyôztesek mezônyé-
be. Elsônek Lance Armstrong, a
világbajnok és Tour de France-
gyôztes kerékpáros kap szót. A
Bicikli életre-halálra egy halálos
betegséggel folytatott küzde-
lem leírása, és a kettôs gyôzele-
mé: a betegség felett és a kilo-
méterek felett. Armstrong
ugyanis felgyógyult és megsze-
rezte a rég áhított Tour-arany-
érmet. Nem is egyszer, hanem
háromszor.

A másik hétköznapi hôs egy
tizenhat éves kislány – Schirin
Bogner –, aki édesanyja által

fertôzôdött meg az AIDS-szel,
még születése elôtt. 100 évig
akarok élni, mondja, de ezt az
elhatározást megkeseríti, hogy
a társadalom ezzel a betegség-
gel és a szenvedôivel kirekesz-
tô elôítélettel él. 

Harmadik hôsünk Tom
Whittaker, aki az extrém sportok
szerelmese, a halálos kihívások
bajnoka. Ebben még nem lenne
semmi különös, de ô ezt fél láb-
bal teszi. Könyvének címe: Még
magasabbra. A cím arra utal,
hogy Whittaker megmászta a
Mount Everestet, ami még egy
nem fogyatékos embernek is
hatalmas teljesítmény. 

Novemberben sorozaton kí-
vül jelentetjük meg Sir Ernest
Shackleton brit sarkkutató és
felfedezô könyvét, az Endu-
rance – A déli jégpáncél fogságá-
ban-t. Izgalmas olvasmány, és
ami a legfontosabb, hogy hite-
les, személyes hangú beszámo-
ló, elsôkézbôl az expedíció ve-
zetôjétôl.

– A tartalmi jegyeken kívül, mi-
tôl lesz még igényes egy könyv Ön
szerint?

– Az igényességet nemcsak a
tartalomnak, hanem a külsônek
is tükröznie kell. Mindamellett,
hogy „sikerkönyveket” szeret-
nénk megjelentetni, s örül-
nénk, ha ezek az olvasók szá-
mára is figyelemre méltóvá vál-
nának, szeretnénk elkerülni a
harsányságot. Visszafogott ti-
pográfiával és grafikával szeret-
nénk ezeknek a könyveknek az
ôket megilletô rangot megadni.

A könyvekrôl, illetve a kiadó-
ról az érdeklôdôk naprakész
információt szerezhetnek az
Interneten, a www.bastei.hu
weboldalon.

Bagota Edit

Szeptembertôl két új márkanév jelent meg a könyvpiac színes pa-
lettáján: Bastei Budapest és Bastei Romantik. Szûcs Pétert, a ki-
adó ügyvezetô igazgatóját kérdeztük ezekrôl a változásokról.

Montalbano
felügyelô
októberben
érkezik
Bemutatkozik a Bastei
Budapest Kiadói Kft.
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– Mintha még mindig illúziókat
kergetô emberhez érkeztem volna:
irodalmi folyóiratok, klasszikus
könyvek közé, s mindezt „megfeje-
li” egy Kosztolányi-fotográfia.
Azt jelzi ez, hogy a hagyományos
kultúrának szeretne adni, vagy ad
is esélyt?

– Kétezer éven át, Arisztote-
lésztôl Descartes-ig, Szophok-
lésztôl Goethéig mindenki tud-
ta és tudomásul is vette: a ma-
gaskultúra birtokosa és mûvelô-
je egy maroknyi elit. Aztán a
19–20. században számos „pró-
féta”– Lev Tolsztojtól William
Morrisig, Marx Károlytól Ko-
dály Zoltánig, a kommunista
utópistákig – azt hirdette: a kul-
túra rövidesen mindenkié lesz,
mindenkinek részesednie kell
belôle annak legmagasabb fo-
kán. Ez az eszme, vágy, akarat
fantazmagóriának bizonyult.
Ma is van persze, aki a shakes-
peare-i, beethoveni, einsteini
kultúra örököse és folytatója kí-
ván lenni, és van tömegkultúra,
mindennapi kultúra is. Mert
ahogyan a hajdani zenei ver-
seny után Apollón is hiába
nyúzta volna meg ellenfelét,
Marszüászt, mert az mindig új
életre kelt, a több mûfajú, mi-
nôségû kultúrának ma is együtt
kell élnie. Ráadásul a 19. század
óta elôbb a zene, majd a mûvé-
szet, a kultúra többi ága is sok-
szorosíthatóvá vált. S a kompu-
terizáció e folyamatnak  újabb
lökést adott. Így ma is van
olyan magaskultúra, amelyben
az ember szembenéz a világgal

és önmagával; és van minden-
napi kultúra, vagy ha úgy tet-
szik, a mindenki kultúrája,
amelyben benne foglaltatik
nemcsak az, hogy mit olva-
sunk, milyen zenét hallgatunk,
stb., hanem az is, hogy miként
érintkezünk egymással. És ezek
között, fölött, alatt helyezkedik
el az újfajta digitális tömegkul-
túra. E három kultúra átjárja
egymást, s viszonyuk határozza
meg a hagyományos kultúra jö-
vôjét is, amelyrôl ma még keve-
set tudunk.

– Kultúránkat, mindennapi éle-
tünket – hiszen egzisztenciálisan
érint bennünket, amit mûvel és
amit fed – befonja, gyakran erô-
szakosan körülhálózza a politika.
Lát-e esélyt arra, hogy ez a rendes
helyére kerüljön?

– Nálunk a folyamatos fejlô-
dés gyakran diszkontinuussá
vált. Egy ponton kimondták:
mostantól minden másként
lesz. Ez történt 1945-ben, ez
akart történni 1956-ban, s utá-
na is effélét mondtak, és 1989–
90-tôl is szinte elölrôl kellett
kezdeni mindent. Megváltoz-
tak a tulajdonviszonyok, ipar-
ágak mentek tönkre és újak
születtek, válságba jutott a me-
zôgazdaság stb. E társadalmi
forgószélben az, akit tanult
szakmájából bármikor kipen-
deríthetnek, aligha megy úgy
haza, hogy „anyjuk, most pe-
dig meghallgatjuk, mit muzsi-
kál Schönberg Mózes és Áron
problematikájáról”. Inkább azt
mondja: megnézek, elolvasok

valamit, ami legalább kis idôre
kizökkent a bajból. Gyakran
így tesz a felsô értelmiségi is. S
miután az elmúlt tíz évben is-
mét vezérlô csillag lett: a köz-
ember is mákonyos szemmel
néz a politikára. Nem csoda
hát, ha a kultúra is érzékenyen
jelzi a változásokat. Diktatú-
rákban hol elnémulással, hol
virágzással (az egyenlôtlen fej-
lôdésrôl Goethétôl Lukács
Györgyig számosan értekez-
tek). A mostanihoz hasonló,
tektonikus változások idején
ellentmondásokkal telítve. Hi-
szen 1990 óta a jó kultúra bizo-
nyos fokig erodálódott. Több
például a könyv, de kisebb a
példányszám, kevesebb az ol-
vasó. Több a komoly zenei
koncert, de kevesebb a megfe-
lelô pénztárcájú mûélvezô. E
jelenség különben világszerte
tapasztalható. Ám a vészharan-
got nem kell megkongatni.
Sem híve, sem ellenfele nem
vagyok a globalizációnak, mert
tudom, ez is kezdettôl kétesé-
lyes: föltalálták a „globalizá-
ciós” gôzmotort, és föltalálták
a globálisan alkalmazható de-
mokráciát. Föltalálták a robba-
nómotort a motorizált emberi-
ség hasznára és a kárára egy-
szersmind, hiszen orrunkba
pufogtatja gázát. A nem kis
részt globalizálódó kultúra is
kétesélyes: az új technikai esz-
közök révén egyrészt annak
minden neméhez, minôségé-
hez bárki hozzáférhet; más-
részt megeshet, hogy olyan
szoft totalitarianizmus alakul
ki, amelyben a demokrácia
homlokzata mögött kemény
erôk mûködnek. Például úgy,
hogy a hatalmat gyakorló szûk
csoportok még a kultúra lehe-
tôségeit is egymás kezére
játsszák. De létrejöhet és mû-
ködhet valóságos demokrácia
is, amelyben a kultúra igazi ér-
tékei táguló körben terjednek.

– Köztudomású: nemcsak gaz-
daságilag, de politikailag, szelle-
mileg is kettészakadt az ország.
Van-e ön szerint remény arra,
hogy a mérték- és értékadó értelmi-
ségnek, a magaskultúra hordozói-
nak valamiféle kohéziója, érték-,
vagy legalább érdekszövetsége lét-
rejöjjön?

– A kultúra kettészakadása
éppúgy nem újdonság, mint a

társadalomé. Itt ezer éve min-
dig voltak, akik kiszorultak a
kultúrából. Ha a hatalom,
vagy az épp uralkodó eszmék
útjában álltak, erôszakkal szo-
rították ki ôket. Ahogyan vi-
lágszerte: nemritkán megsem-
misítô eszközökkel. Ám még a
hárommillió koldus országa is
géniuszokat adott hazánknak
és a nagyvilágnak: Adytól Bar-
tókig, Szilárd Leótól Teller
Edéig. Miközben – ismétlem –
hatalmas tömegek kerültek ki a
hagyományos kultúra körébôl.
A huszadik század közepe tá-
ján (függetlenül a kommunista
kísérlettôl) egy belsô ellent-
mondásokkal átszôtt polgáro-
sodási folyamat jóvoltából úgy
tetszett: csökken a szakadás
mértéke. Ám a rendszerválto-
zás után ismét mélyült és tá-
gult a szakadék, élesedtek az
ellentétek, a lemaradottak szá-
ma nôtt. Mindez persze káro-
san hatott a kultúrára. Vigaszt
talán csak az nyújthat, hogy a
társadalom legfelsôbb rétege,
amelynek nemcsak pénze van,
de az információkat is birto-
kolja – modernebb, mint elô-
dei bármikor korábban. S ez a
réteg élhet akár úgy is kiváltsá-
gaival, hogy felismeri: ha a tár-
sadalom kétharmad része le-
szakad, az ô lehetôségei is
megcsappannak.

– Kutatóként és képviselôként–
most éppen az ellenzék oldalán,
vagy, ha úgy tetszik, a vesztesek
körében – reménykedik-e abban,
hogy kulturális eszményei vala-
mennyire megvalósulnak?

– Légvárakat nem építek. De
hiszem: esélye van a nagyobb
demokráciának a kisebb de-
mokráciával szemben, és a bô-
vülô kultúrának is lehetôségei
nyílhatnak a csökkentett kul-
túra ellenében. Ám ha nem
bíznék ebben, akkor is csak ezt
tudnám csinálni. Legyen az
ember annyira egzisztencialis-
ta vagy konfuciánus, hogy ne
azért akarja megtenni, amit
legjobbnak lát, mert annak
esélye van, hanem azért, mert
azt tartja legjobbnak. Egyéb-
ként: visszabetonozódhat itt
az autoritariánus rendszer, de
tisztes lehetôségek is nyílhat-
nak azok elôtt, akik politikai és
kulturális demokráciában akar-
nak élni.

E M B E R  É S  G O N D O L A T

V i tány i  I vánna l
beszélget
Nádor Tamás
Mi sem áll távolabb tôle, mint a messianisztikus hitbôl fakadó,
vagy egyszerûen a hatalomszerzés manipulatív eszközéül hasz-
nált népboldogító tételek, fantazmagóriák. S nemcsak a politikát
óhajtja a maga helyén tudni, idealisztikus, álombéli lebegésébôl
is saját két-három lábára állítaná a kultúrát. Valahogy úgy, hogy
ketté-, vagy akár többfelé szakadva is egyszerre adjon a bölcs szel-
lemi törekvés és az elengedett idôtöltés más-más lépcsôfokain il-
lúziómentes lehetôséget, szabad esélyt. Akként, hogy minimum-
tól a maximumig a kultúra demokráciájának skáláján, palettá-
ján, szótárában ki-ki a maga hangnemét megkeresse, színeit ki-
keverje, önnön szavaira, gondolataira mennél tágasabban és ár-
nyaltabban rátaláljon.
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a szeptember 18-a
van, talán megbo-
csátja az olvasó,

hogy még nem bírtam telje-
sen fölocsúdni az Amerikát
csak egy hete ért terrortáma-
dásból, különös tekintettel
arra, hogy azóta gyakorlati-
lag semmi nem történt. A fe-
lelôsökrôl semmivel nem tu-
dunk bizonyosabbat, mint
egy hete. Oszama bin Laden
neve akkor is fölbukkant, és
a visszavágásról a képünk
homályosabb, mint eddig
bármikor. 

Háború Afganisztán és a tá-
libok ellen? Egy: Amerika
bebizonyította, hogy ilyen
háborúkat (se az ellenfél el-
szántsága, se a terepviszo-
nyok, se az amerikaiak szá-
mára ismeretlen hadviselés
miatt) nem képes megnyerni.
Emlékezzünk Vietnamra. Af-
ganisztánból a szovjet inter-
venciós csapatok is véres fej-
jel kotródtak haza. Kettô:
Senki sem tudja, hol találha-
tóak a valódi felelôsök. Való-
színû, hogy már rég nincse-
nek Afganisztánban. Osza-
ma bin Laden talán ott van
még? Ki tudja? (Ha nem hü-
lye, már régen máshol bujkál
– és eddig sem bizonyult hü-
lyének.) 

Az iszlám világ óriási: Afri-
kától a Fülöp-szigetekig ter-
jed, beépült a nyugati civili-

zációba is, logisztikai rend-
szere, infrastruktúrája kez-
detleges, közigazgatása átte-
kinthetetlen és végtelenül
korrupt. Bárki bárhol elbúj-
hat, akár csadort is ölthetnek

magukra a terroristák, a dzsi-
hád „sejtjei” föltérképezhe-
tetlenek. Itt csak titkosszol-
gálati eszközökkel lehet har-
colni, az pedig, bár nemzet-
közi összefogással nem re-
ménytelen, de roppant idô-
igényes, az iszlám világba
beépülni rendkívül nehéz…
vagyis Amerika és Bush el-
nök kardcsörtetése lehet
mosolyogni való, viszont –
következményeit tekintve –
roppant veszélyes. 

Egyrészt, mert egy ügyetlen
visszacsapás kudarca nem-
csak a civilizált világot bi-
zonytalanítja el, de a terro-
risták vérszemet kaphatnak
tôle; a terrorveszély növeke-
dik. Másrészt mert a terror
eszkalációja térben és idôben

elvonhatja a figyelmet a világ
többi, sürgôs beavatkozást
igénylô problémáiról, példá-
ul a közeledô környezet-
szennyezési világkatasztrófá-
ról, és a globalizáció veszte-

sei sorsának globális megol-
dásáról. 

Gondoljuk meg: Az iszlám
ugyan már a 7-ik, 8-ik szá-
zadban elkezdte a világ leigá-
zását: lerohanta egész Észak-
Afrikát, betört Spanyolor-
szágba, eljutott a francia ha-
tárig, a 16-ik században az
iszlám ozmán–török ága el-
jutott Bécs alá, de az iszlám
szent háború csak most, alig
harminc éve kapcsolt ötödik
sebességbe. Egyrészt, mert a
Szovjetunió hanyatlása miatt
a bolsevizmus nem váltotta
be a hozzá fûzôdô iszlám re-
ményeket, másrészt a nyuga-
ti civilizáció olajigénye egyre
nagyobb vagyonhoz, hata-
lomhoz és a legkorszerûbb
fegyverarzenálhoz juttatta a

Közel- és Közép-Keletet. Pa-
radox helyzet, hogy az isz-
lám nem arab kardkovácsok,
hanem a nyugati civilizáció
legkorszerûbb fegyvergyártá-
sának a termékeivel fenyege-
ti a nyugati civilizációt az
olajdollárok révén. 

Az olajtüzelésû energiafor-
rások kiváltása az emanáció
csökkentése, a rohamos föl-
melegedés megállítása miatt
is hallatlanul idôszerû lenne.
És nem az arab olajoligar-
chák akadályozták eddig
sem az erre irányuló tudo-
mányos kutatást (ott csak
pénz és fegyver van: a szür-
ke agyállományt a gyilkolás
tudománya veszi igénybe),
hanem a nyugati olaj- és au-
tólobby. 

Talán ez a terrorakció ész-
hez téríti Nyugatot. Hiszen a
kutatást ezer százalékig a tô-
ke irányítja. A tudós azt ku-
tatja, amire pénzt kap. És a
kutatás már többször is közel
jutott az alternatív, nem
benzinégésû motorokhoz, és
az autó- és olajmultik min-
dig leállították, az eredmé-
nyeket eltitkolták, sokszor
megsemmisítették. Ha az
arab világ olaja nem kell
majd senkinek, a Szent Há-
ború belefullad a Szahara
homokjába. 

Csak addig életben kellene
maradni…

K e r t é s z  Á k o s
O l a j o z o t t

s z e n t  h á b o r ú

M

Az Oxford University Press
Kiadó újdonsága diákok, ta-
nárok számára egyaránt rend-
kívül segítséget kínál a nyelv-
tanulásban: olyan kiadványt
jelentettek meg, amely révén
felmérhetô a nyelvtudás
szintje.

Az Oxford University Press
a világ egyik legrégebbi ki-
adója, közel ötszáz éve kezd-
te meg mûködését. 1970 óta
egyik fô vonulatát az angol
nyelvtanulási anyagok képe-
zik. Több mint egy évtizede
rendelkezik magyarországi
képviselettel. A non-profit ki-
adó egyedüli tulajdonosa az
Oxfordi Egyetem. A kiadásra

szánt mûvekrôl a professzo-
rok testülete dönt. Az egye-
tem szellemét követve nyi-
tott a világra és a különbözô
népek kulturális értékeire.

A kiadó törekvése, hogy a
nyelvoktatás hazánkban is
megfeleljen a magasszintû kö-
vetelményeknek. Iskolasegítô
programja keretében – mely
1480 általános és középiskolá-
ra terjed ki – a módszertani és
szakmai segítség mellett
ajándékkönyvekkel támogatja
az iskolákat. A könyvcsoma-
gok értéke a múlt évben meg-
haladta a 180 millió forintot.

Legújabb kiadványukkal is a
diákokat célozzák meg. A

cambridge-i vizsgaközpont
(UCLES) olyan számítógépes
angol nyelvi programot dol-
gozott ki, amely mintegy 20
perc alatt besorolja a tanuló-
kat a nemzetközi nyelvvizsga
követelményei szerint megál-
lapított szintekre. A tesztet
az Oktatási Minisztérium az
idei tanévtôl kezdve minden
gimnázium számára besze-
rezte, részben, hogy az általá-
nos iskolából hozott nyelvtu-
dás ne sikkadjon el, másrészt,
hogy minden diák a szintjé-
nek megfelelô csoportban
folytathassa angol nyelvû ta-
nulmányait.

A kiadó ezzel a kiadvánnyal
kíván hozzájárulni az Európa
Tanács direktívái alapján
meghirdetett „Nyelvek Euró-
pai Éve” kampányhoz.

Az Olvasás Éve alkalmából
szervezett akció keretében kí-

nál a diákoknak 500 forintos
egységáron könnyített angol
nyelvû regényeket, története-
ket, novellákat.

(X)

Az Oxford University
Press újdonságaiból
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O L V A S Ó S Z E M Ü V E G

„Egy regényíró, zeneszerzô szá-
mára törést jelenthet, ha elkerül
arról a helyrôl, amelyhez képze-
lete, obszessziói, tehát alapté-
mái kapcsolódnak. Minden ere-
jét, minden mûvészravaszságát
mozgósítania kell, hogy ennek a
helyzetnek a hátrányait ütôkár-
tyává tudja változtatni” – ki más
írhatta volna ezt, mint Milan
Kundera, az 1968 óta Párizsban
élô cseh író, csakhogy nem vala-
melyik – esszéisztikus betétek-
ben duskálkodó – regényében,
hanem Rögtönzés Sztravinszkij
tiszteletére címû tanulmányában:
ezért is van benne a másképp
különösnek tetszô utalás a re-
gényíró mellett a zeneszerzôre.
Az 1993-ban íródott sorok most
jönnek csak igazán jól, amikor
egy új Kundera-regényt tartunk
a kezünkben, a tavaly keletke-
zett Nemtudás címût. Ez a
„nemtudás”, így, egybeírva, egy
új, Kundera-kreálta fogalom
akar lenni, s hogy mit jelent, azt
is hadd idézzem tôle magától:
„A cseheknek a görögbôl átvett
nostalgie mellett megvan a saját
fônevük, stesk, és a saját igéjük; a
legmegindítóbb szerelmi vallo-
más csehül: styska se mi po tobé:
nosztalgiám van utánad, távol-
léted elviselhetetlen fájdalmat
okoz. A spanyol anoranza az
anorar igébôl jön, emez pedig a
katalán enyorar-ból, amely a la-
tin ignorare („nem tudni”) szóra
vezethetô vissza. Ebben az eti-
mológiai megvilágításban a
nosztalgia mint a nemtudás mi-
atti szenvedés tûnik föl. Messze
vagy, fogalmam sincs, élsz-e,
halsz-e. Messze szakadtam, fo-
galmam sincs, mi történik oda-
haza...” Miként más fikciós mû-
veiben is teszi, Kundera itt sem
bízza az olvasói intuícióra, kita-
láljuk-e, mirôl kíván szólni a tör-
ténet, amit elmesél: pontosan
definiálja, fogalmilag jó elôre
tisztázza a lényeget. De: azért a
történetet is elmeséli. A magya-
rázat nála nem helyettesíti a
megjelenítést, az esszé nem az
ábrázolást hivatott pótolni.
Csak éppen az érzelmi regiszte-
reket kiegészítik a megértés ily
módon elôsegített fokozatai.

Kundera figurái éppúgy 1968
után külföldre, pontosabban
nyugatra települt csehek, mint
maga a szerzô. A különös szitu-
áció, melyben megragadja ôket,
nem más, mint elsô visszatéré-
sük a rendszerváltás utáni idôk
Csehországába. Ezért kulcs-
probléma a nosztalgia és leg-
alább ennyire a Kundera-féle
nemtudás. Az az ország, amit
otthagytak, vagy pontosabban:
ami kivetette ôket magából,
merôben más, mint amivel
most ismerkednek. Irena is,
Josef is fél az újbóli találkozás-
tól. Egyikük sem érzelgôs, a szó
hagyományos értelmében nosz-
talgiázó típus. Irena már beren-
dezkedett Párizsban, kialakítot-
ta ottani életét és hosszú évek
alatt képes volt megszokni, tu-
domásul venni, hogy nyugaton
másféle az élet, másfélék az em-
berek reflexei, szokásai, beleta-
nult abba a fajta magányosság-
ba, amit lehet akár függetlenség-
nek, vagy önállóságnak is érte-
ni, ha éppen úgy tetszik, de az
is velejárója, hogy senkivel sincs
közös múltja, nincsenek azonos
emlékei, és senkitôl sem számít-
hat arra, hogy ezt vagy azt „úgy-
is megérti”. Nincs kedve szem-
besülni egy olyan cseh valóság-
gal, amely viszont 1989 óta gör-
csös igyekezettel próbál a nyu-
gathoz hasonlítani és el akarja
felejteni a saját emlékeit. Ami
jól áll a franciáknak, mert tôlük
természetes, ami magától érte-
tôdik Dániában (Josef ott él hat-
vannyolc óta), az fölvett póz-
nak, utánzásnak, irritáló külsô-
ségnek tûnik a csehektôl. Irena
egy olyan ismerôsi-baráti körbe
csöppen vissza – átmenetileg --,
ahol mindenki „a csata után
büntetôhadjáratot vezet a múlt-
ba”, másokra hárítja a felelôssé-
get, önmagát ki-ki a változások
elôfutáraként tartja számon, át-
írja emlékeit, s elfeled mindent,
ami reá nézve kompromittáló
lehetne. A visszatérôket az is
megdermeszti, hogy a kint töl-
tött két évtizedet óhazabeli is-
merôseik mintha amputálnák:
nem kíváncsiak rá, ki mint bol-
dogul új életében, a húsz évvel

ezelôtti múltat közvetlenül
hozzávarrnák a jelenhez. Ettôl
érzi úgy Irena, hogy élni már
csak Párizsban tud, de hiába él
Párizsban, „a szépség titkos pó-
ráza csakis Prágához köti”. Fáj-
dalmas a szembesítés: riasztó fi-
gurák panoptikumában találja
magát, kapzsiság, parvenûség,
mohóság, hazugság, törtetés és
hasonlók törnek fel – méghoz-
zá elemi erôvel – a régi ismerô-
sökbôl. Kundera írói bravúrja,
hogy Miláda figurájában képes
olyan alakot is megformálni,
aki helyrebillenti az emberi
mérleget: ez az asszony az
egyetlen, aki képes szeretetre és
empátiára, aki fájdalmat hor-
doz, de azt méltósággal teszi,
aki azonos tudott maradni ön-
magával. Miládáról, kivételes
módon, nem a „mindent tudó
író” mondja el mindezt, hanem
a néhány kurta jelenetben, ahol
feltûnik, az érzéki megjelenítés
elhitetô ereje teszi számunkra
elevenné, valóságossá.

Kundera írói teljesítményét az
is bámulatossá teszi, hogy eb-
ben a mindössze 6 ív terjedelmû
regényben képes az egész emig-
ráns-disszidens problémát, még-
hozzá a maga nem mindenna-
pos bonyolultságában bemutat-
ni, sôt, átélhetôvé és továbbgon-
dolhatóvá tenni. Olyan figurák
színreléptetésével, mint a svéd
Gustaf, aki átmenetileg (de
hosszabb idôre) Prágába teszi át
élete színhelyét, azt is megérteti,
hogy életünk színterének válto-
gatása csak számunkra neuralgi-
kus ügy, akik a szocializmusnak
csúfolt valami közegében töltöt-
tünk el évtizedeket. Aki például
Norvégiából települ át Francia-
országba, csak helyszínt vált, de
rendszert nem: az élet törvény-
szerûségei, az emberi magatar-
tástípusok nagyjából azonosak
maradnak körülötte. Maga a
„disszidens” fogalom is a külön-
bözô szerkezetû társadalmi
rendszerek egyidejû létezéséhez
kötôdik: az emigráns elhagyja
hazáját, a disszidens szakít a ha-
zájában uralkodó politikai rend-
szerrel. A régi emigránsok egy-
szer mentek el és többségük so-
ha nem térhetett vissza oda,
ahol született, ha pedig mégis,
ahhoz politikai kegy szükségel-
tetett. (Lásd az 1867 után haza-
engedett volt szabadságharcoso-

kat). Az 1989-es rendszerváltá-
sok e téren is merôben új, ko-
rábban soha nem létezô helyze-
tet teremtettek. Haza lehet köl-
tözni, nincs már olyan „ügy”,
amely ezt lehetetlenné tenné az
eltávozottak számára és nincse-
nek olyan rendszerek sem, ame-
lyek tiltanák vagy feltételhez
kötnék. Most csakis lelki nehéz-
ségek, emberi konfliktusok je-
lenthetnek akadályt. És mint ki-
derül: ez a nehezebbik szituá-
ció. Van, amikor – mint
Kundera írja Joseffel kapcsolat-
ban – „a betegnél az emlékezet
mazochista torzulása tapasztal-
ható”. És van, akiben a múlt
nem képes elhalványulni, távo-
lodni, tûnékenységével meg-
könnyíteni a jelen elfogadását.
Kundera hôsei nem szenveleg-
nek – gyötrôdésük valódi, szen-
vedésük nem „festett vérzés”.
Az olvasónak óhatatlanul eszé-
be jut, hogy az író (természete-
sen) önmagáról is beszél. Szá-
mára is dilemma a dilemma:
egy ideig francia szereplôk közt
lezajló, Párizsban játszódó, fran-
ciásan könnyed és franciásan fri-
vol regényeket írt: nem rossza-
kat, hiszen vérbeli mester, de
semmivel sem jobbakat, mint
amilyeneket egy született fran-
cia (és középszerû) író félkézzel
oda tud kenni. Aztán írt olyano-
kat is, amelyekben (valahol a
sztori közepén) felbukkant egy
cseh figura s ettôl az egész erô-
tér megváltozott és Kundera,
mint a prózaírás Anteusza, is-
mét földet fogott, erôre kapott.
Most pedig belevágott az írói
feladatok legkényesebbikébe,
noha bízvást úgy tehetett volna,
mintha ôt nem érintené a kihí-
vás: vállalta a szembesülést a
cseh valósággal, ábrázolni tudta
érzéseinek teljes ambivalenciá-
ját, és ezzel a Nemtudás címû
regénnyel valami olyasmit tett
le az emberiség asztalára, amitôl
önmagunkról való tudásunk lett
gazdagabb.

Milan Kundera: Nemtudás
Európa Könyvkiadó, Bp. 2001,
119 oldal, 1300 Ft

Büntetôhadjárat a múltba,
à la Kundera
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– Tekint-e mesterének valakit kritikusként, iroda-
lomtörténészként, esztétaként, akár a magyar, akár
a francia irodalomból?

– Az ember fiatalkorában általában vágyik
egy igazi mesterre, aki nem egyszerûen példát
vagy utat mutat, hanem személyesen vele fog-
lalkozik, kijavítja a hibáit, tanácsod ad, de nem
erôszakolja meg az egyéniségét. Nos, ilyen
mester keveseknek adatik meg, nekem sem ju-
tott hasonló. Inkább autodidakta voltam világ
életemben, ami persze azt jelenti, hogy – köz-
vetve vagy közvetlenül – sokaktól tanultam.
(Nem feltétlenül azoktól a legtöbbet, akiket a
legjobban szerettem vagy tiszteltem.) Ma már
inkább örülök, hogy nem voltam szorosan sze-
mélyes kapcsolatban azokkal, akik a mestere-
immé válhattak volna. (Bár egy idôben nagyon
vágytam egy személyes beszélgetésre Roland
Barthes-tal, akirôl késôbb monográfiát írtam –
de ha belegondolok, talán mégis jobb volt így,
sok emberrel együtt hallgatva az elôadásait.)
Annak a kevés számú ismerôsömnek, akinek
volt klasszikus értelemben vett vezetôje, ta-
pasztalataim szerint majdnem annyit ártott ez
a viszony, mint amennyit használt. 

– Elsô könyve (doktori disszertációjának tovább-
fejlesztett változata) egyebek közt a fiatal Lukács
munkásságával foglalkozott. Vállalhatónak érzi-e
ma is, amit akkor kifejtett? Hiszen Lukáccsal nem-
hogy elismerôen, de pusztán a tárgyilagosság hang-
ján foglalkozni sem szokás mostanában.

– A Lukács-kérdés szorosan kapcsolódik a
mester-problémához, hiszen baloldali érzel-
mektôl fûtött gimnazistaként szinte természe-
tes volt, hogy az ember eljutott Lukácshoz. Jó
iskola volt még a legsivárabban marxista Lu-
kács is, hiszen a legvitathatóbb ítéletei is hatal-
mas tudásanyagon, hihetetlenül széles körû
mûveltségen alapultak. A rendszerszerû gon-
dolkodást is meg lehetett tôle tanulni, az elô-
ítéletein pedig nem volt nagyon nehéz túljut-
ni. Úgyhogy a magyar kultúra óriási szerencsé-
jének tartom Lukács hatvanas-hetvenes évek-
beli jelenlétét, és sajnálom a mai egyetemistá-
kat, akiket obskurus ideológiai érvekkel tarta-
nak távol ettôl az életmûtôl. Persze hogy már
minket is jobban foglalkoztatott a fiatal Lukács

– rejtélyesebb volt, több irányban nyitott, és
szemmel láthatólag az akkori Európa szellemi
középpontjában tevékenykedett. Egy-két ifjon-
ti sutaságtól eltekintve vállalom, amit hajda-
nán errôl írtam, és nagyon örülök, hogy a fia-
tal Lukács iránti érdeklôdés az elmúlt évtized-
ben is fennmaradt a bölcsészhallgatók köré-
ben. Ami a kései Lukácsot illeti, ô még a pur-
gatóriumban van, de nem nehéz megjósolni,
hogy bizonyos mûvei hamarosan elôkerülnek
onnét. Nem hiszem, hogy kárára válna a mai
egyetemistáknak, ha elolvasnák Az esztétikum
sajátosságát.

– Publikál kritikákat, irodalomtörténettel foglal-
kozó tanulmányokat és oktat a debreceni egyetemen.
E három tevékenysége közül melyiket érzi a legfon-
tosabbnak és melyikben van a legtöbb öröme?

– Mindhármat jó csinálni, ha az ember for-
mában van, és mindegyik nyûg, ha nincs meg
a kellô motiváció (olyasmirôl kell írnom, amit
nem szeretek, a hallgatók nem készülnek az
órára stb.). Alapvetôen mégis kritikusnak tar-
tom magam, aki a sors különös iróniája foly-
tán filozófiát tanít Debrecenben és irodalom-
történeti vizsgálódásokat végez az Akadémia
Irodalomtudományi Intézetében. Aki volt éle-
tében oktató, jól tudja, hogy egy idô után
mindig a tanítás kerül elôtérbe, ugyanis az
órákra való felkészülés az, ami nem halasztha-
tó. Ugyancsak a tanítás nyújtja a legközvetle-
nebb örömöket és adandó alkalommal a leg-
brutálisabb kudarc élményét is, hiszen a cik-
kekre, tanulmányokra az esetek jelentôs részé-
ben egyáltalán nem, vagy csak nagyon késôn
érkezik visszhang.

– Hisz-e abban, hogy (persze változtatva a vál-
toztatandókat), miként Bjelinszkij idejében, akinek
komoly hatása volt a kortárs orosz írókra, ma is le-
hetséges értelmes és eredményes párbeszéd szerzôk és
kritikusok között?

– Negyedszázados kritikusi tapasztalataim
nem azt mutatják, hogy az alkotók és a mûbí-
rálók kapcsolata nagyon gyümölcsözô volna.
Ha valakirôl írok egy kritikát, amely valóban
kritika, tehát kifogásokat is tartalmaz, az ese-
tek többségében csak megsértem vele az ille-
tôt, s errôl a sértôdöttségrôl általában többszö-
rös közvetítéssel értesülök. Ez ugyebár nem
nevezhetô nagyon termékeny kommunikáció-
nak. (Hallottam olyan íróról is, aki állítólag
külön kis noteszben tette „feketelistára” azo-
kat, akik valami nem tetszôt írtak vagy mond-
tak róla.) A másik esetben, amikor kedvezô
kritikát írok, több esély van a kapcsolatfelvé-
telre: egy ilyen recenziónak köszönhettem
például Rákos Sándor barátságát. De hát a ma-
gam részérôl nem is azt tartom a kritika elsô-
rendû feladatának, hogy befolyásolja az író-
kat. A kritikusnak mindenekelôtt a bírált mû-
höz és potenciális olvasóihoz van köze. A sa-
ját egyéniségét, ismereteit kell mozgósítania,
hogy hitelesen tudjon számot adni a mûvel
való találkozásáról. Ezzel azt is elmondtam,

hogy a szerzôvel nem feltétlenül kell találkoz-
nia, szakmai szempontból talán jobb is, ha
személyesen nem ismerik egymást. Persze, sze-
retném, ha az írók nem lennének olyan sértô-
dékenyek, ha elhinnék, hogy nem kivégezni
akarom ôket: a hiúságomat legyezgetné, ha
hasznosnak találnák a bírálatomat. De ez egy
másik világ, egy másik irodalmi élet lenne.

– Van-e a mai magyar irodalmi irányzatok kö-
zött olyan, amelyet – esetleg némi vállalt elfogultság-
gal is – preferál, és van-e olyan, amelyet ugyanilyen
alapon elutasít?

– Igyekszem nem kötôdni egyetlen irányzat-
hoz sem. Persze, hogy az ízlésem, mint min-
denkié, korlátok között mozog. A legtöbb,
amit egy kritikus tehet: ezeknek a korlátoknak
a tudatosítása. Az átlagosnál talán jobban von-
zódom a nyelvkritikai, kísérletezô, „szövegiro-
dalmi” próbálkozásokhoz a lírában és a prózai
mûfajokban egyaránt. De nagyon tudom él-
vezni és értékelni a hagyományosabb irányú,
nem felforgató jellegû irodalmat is: próbálom
elérni, hogy ne vakítson el az elmélet.

– Idén az Ön munkásságát Pro Literatura-díjjal
ismerték el. Ez a kritikusnak, az irodalomtörténész-
nek, esetleg az irodalomszervezônek szólt?

– Nagyon örültem a díjnak, mert egy szû-
kebb szakmai körbôl való elismerésnek tekin-
tettem. A zsûriben tudomásom szerint na-
gyon különbözô ízlésû, esztétikai meggyôzô-
désû, értékpreferenciájú irodalmárok ültek:
annál nagyobb megtiszteltetés, hogy az egyik
díjat nekem ítélték. Szeretném hinni, hogy
azokat a célkitûzéseket ismerték el ezzel, ame-
lyeken kritikusi tevékenységem alapul – leg-
alábbis vágyaim szerint, hiszen a megvalósulás
nem mindig felel meg ennek az ideálnak. 

– 1996-os, A költô két bordája címû tanulmány-
kötete óta, ha jól tudom, nem jelent meg újabb köny-
ve. Mi van készülôben és min dolgozik jelenleg?

– 1999-ben jelent meg a Csokonai Kiadónál
egy tanulmánykötetem, Kritikus határmezs-
gyén címmel. Ebben elméleti és irodalomtör-
téneti tanulmányok mellett néhány kritikát is
közöltem, mintegy annak illusztrációjaként,
hogy az elméleti tájékozódás és a gyakorlati
mûbírálat kapcsolata milyen elônyöket és
buktatókat jelent ezen a pályán. Ami egyéb
terveimet illeti: évek óta foglalkoztat az idô-
sebb Ignotus kritikusi személyisége, iroda-
lomszemléletének alakulása. A vele kapcsola-
tos kutatásaimat szeretném egy kismonográ-
fia-terjedelmû kötetben közzétenni. A másik
adósságom egy Jacques Derrida irodalomesz-
tétikájáról szóló könyv megírása, amellyel ta-
lán hasznosan kapcsolódhatnék a dekon-
strukció és hermeneutika viszonyáról folyó
hazai vitákhoz.

Írófaggató
Nádra Valér ia megkérdezte

Angyalosi Gergelyt
Angyalosi Gergely (1953) kritikus, iroda-
lomtörténész. Az ELTE Bölcsészkarán ma-
gyar–francia szakos diplomát szerez, 1984
óta az MTA Irodalomtudományi Intézet
munkatársa, 1991 óta osztályvezetôje. Az
irodalomtudományok kandidátusa, Széche-
nyi professzori ösztöndíjas: a debreceni egye-
temen filozófiát tanít. Könyvei: A lélek lehe-
tôségei (1986), Roland Barthes, a semleges
próféta (1996), A költô két bordája (1996).
Munkásságát 1997-ben József Attila-díjjal,
2001-ben Pro Literatura-díjjal ismerték el.
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„Minden ember egy szobát hor-
doz magában. Ezt a tényt akár
hallás után is megállapíthatjuk.
Ha valaki sietôsen halad, s oda-
fülelünk, éjszaka például, mikor
körös-körül teljes a csend, halla-
ni, mondjuk, egy lazán fölerôsí-
tett falitükör kis verdesését.”
Franz Kafka kezdi így az elsô
úgynevezett oktávfüzetet, illetve
azt, amelyet e jegyzetek, novella-
kezdemények, aforizmák sajtó
alá rendezôje és kiadója, Max
Brod a halmazból elsônek vélt.
Az anyag elôször 1953-ban, há-
rom évtizeddel az író halála után
látott napvilágot. 1917 táján ke-
letkeztek ezek a töredékszerû
egészek: véletlenül 1917 az az
esztendô, amikor Kafka kétszer
eljegyzett második menyasszo-
nyával, Felice Bauerrel másod-
szor jár Magyarországon (hogy
decemberben másodszor is sza-
kítsanak).

A nyolc oktávfüzet „nyolcadrét”
hajtott füzeteket jelöl, megkülön-
böztetve a papírosokat az úgyne-
vezett kvadrátfüzetektôl, egy má-
sik íráskötegtôl is. A Cartaphilus
Kiadó Tandori Dezsô fordításában,
Jánossy Lajos szerkesztésében (és
elôszavával) a teljes változatot
nyújtja át az olvasónak.

A „nyolcszor nyolc” Tandorit –
maga is jeles sakkozó, „sakkver-
sek” költôje – a sakktáblára, a vég-
telen érvényû négyzetes térre em-
lékezteti. A végtelenség annyiban
van jelen, hogy Kafka valami-
képp mindig a végrôl és a halálról
elmélkedik. Azzal a „kettôslátás-
sal”, amelyet egy másik szerelme
(cseh írónô, osztrák férjjel) figyelt
meg nála: a személyek és a dol-
gok valóságos alakja, az esemé-
nyek tényleges jelentése mögé
„odalát” egy, az ô számára rop-
pant konkrét, egyben elvont for-
mát, jelentést. Lényegszerûbbet,
mint amilyen a küllem, a látszat:
s a kettô együttesen jeleníti meg
önmagát, immár nem a nyolc-
szor nyolc mágikus síkján, ha-
nem, mondjuk, a „nyolcszor
nyolcszor nyolc” misztikus,
transzcendens terében.

Tandori, aki torokszorongató
létleltár-breviáriummá, az egzisz-

tencia válságának és kérlelhetetlen
önmegfigyelésének dokumentu-
mává fordította a textust, bizo-
nyos elbeszélés-kezdemények ma-
gyarításának már másodjára vá-
gott neki. Együttlélegzô (-ziháló)
munkájának eredménye: hogy
szinte minden sor idézhetô.
Mondjuk a rabszolgáról: „nem
veszti el szabadságát, tehát bizo-
nyos értelemben szabadabb a sza-
badoknál”. Szabadabb, mert már
nem szabad, tehát nincs mit vesz-
tenie. Az ilyesfajta paradoxonok-
ból és némely napi krónikázások-
ból fejlik a strukturálatlanul re-
mek mû. De nem remekmû. A
80. életévét minap betöltô Jancsó
Miklós mondta valamikor régen:
forgass egy sikeres játékfilmet,
mindjárt elkezdik visszamenôleg
dicsérni az ilyen-olyan kisfilmjei-
det. A nyolc oktávfüzet nem
„ilyen-olyan”, ám Kafka-jártasság
és a nagyregények, elbeszélések
felelevenítése nélkül nem is igazi.

A védôborítón Victor Hugo
egy tintás-fóliánsos-koponyás
festménye, a borítótáblán Mi-
chael Wolgemut haláltáncos fa-
metszete emblematizálja Christi-
an Morgenstern Összes Bitódalai-
nak (Alle Galgenlieder) gyûjtemé-
nyét (Lazi, Szeged). Jómagam
még egy olyan – régi – edícióra
emlékszem, amelynek szerény
képzômûvészeti értékû fedéldí-
sze az erotika felé igyekezett
mozdítani az olvasói fantáziát. A
mostani megjelenés elsôsorban a
válogató, szerkesztô, a fordítás-
ból is oroszlánrészt vállaló Gyôrei
Zsolt érdeme. Persze az „Összest”
nem kell válogatni – ô azonban
hozzáválogatott némi hagyatéki
többletet, és leválasztott három –
más címû – ciklust, amelyeket
(Palmström, Palma Kunkel, Der
Gingganz) a költô özvegye még
1932-ben hozzáforrasztott az
(elôször 1905-ben kinyomtatott)
Bitó...-hoz.

Gyôrei – mint Schlatkovszky
Csaba író- és színésztársa – sok-
szor tett már tanúbizonyságot a
groteszk, a fekete humor, a nyel-
vi abszurditás iránti érzékérôl.
Ez a vonzódás utószavának oly-
kor túlzó stílbravúrjaiban is

megnyilvánul, de amit ír, igaz:
„Mindannyiunkat fenyeget a
Morgenstern ábrázolta szörnyû
halálnem. Elég, ha a kenyérpirí-
tó viccesen nyakunk köré tekert
kábelével kivetjük magunkat az
ablakon, s a kenyérpirító a pár-
kány és az ablaktábla közti résbe
akad, s kész a baj”. Ha a képzett
filológus így is tud elemezni, ak-
kor lehet, hogy csak tudatos
stikli, ha a Galgenlieder német
többes számát a többes szám
magyar -/e/k jelével is megtold-
va illeszti mondatba.

A könyv azzal a – nemcsak
ínyenceknek való – élvezettel
szolgál, hogy a német szöveget,
valamint annak akár négy-öt ma-
gyar fordítását is közli. Lehet,
hogy az eredetileg „játszásiból” és
nyolcasban kezdett bitódalok
nem mutatják „a német nyelv és
költészet egyik legtökéletesebb
20. századi mesterének” a tüdô-
bajos (nagyjából egy tóthárpád-
nyi idôt végigszanatóriumozott)
Morgensternt – a világirodalom
egyik nagy szatirikusa azonban
karakterizálódik, „félúton” az an-
tik gonoszkodók és Bertolt
Brecht között (hogy igazolódjék
Rónai Mihály András a citátum-
mal is jelzett, találó portréja). De
inkább a magyar szövegekre fi-
gyelmezzünk, hiszen ezek a bitó-
fázás jellegébôl következôen
nagy mértékben elszakadnak az
eredetiktôl. Egyszótagos német
rím helyett (kín!) sokszor áll há-
rom- vagy négyszótagos. A szó-
készlet is szittyább. Das Nasobem:
Ch. M. a Brehmet, a Meyer és a
Brockhaus Lexikont verseli hoz-
zá. A Brehmet minden magyar
örökbefogadó megôrzi. A lexiko-
nokból Hetényi Heidlberg Ernô
(szerintem mintha kötôjellel kel-
lene írni a vezetéknevet...) csak a
Meyert tartja meg (Az ormánylá-
bú), Hárs László egyiket sem (Az
orofánt), Szabó Lôrinc mindkettôt,
de beszúrja a Révait is (Az
orrobém), Molnár Imrének jó a két
eredeti (A nózibém), Gyôrei a né-
meteket eltakarítja, s a Révai mel-
lett a Pallas említésével dolgozik
(Az orrszervû). Három-négy szó,
szöveghely összesen. Kész mû-
fordítás-szeminárium. A könyv,
az infantilis és a pokoli fantázia
halálosan kacagtató terméke
azoknak való igazán – az utószót
idézem –, „akik elég bátrak hoz-
zá, hogy féljenek”. 

MKK – Portrék elnevezéssel új
sorozat indult az egyre színesebb
és értékesebb kiadói tevékenysé-
get folytató Magyar Könyvklubnál.
E sorozatba illeszkedik Jörg W.
Rademacher 2000-es, centenáris
Oscar Wilde-monográfiája. Kitû-
nôen szerkesztett, élvezetesen
megírt, gazdag illusztrációs anyag-
gal és aforisztikus, lapalji fragmen-
tumokkal kísért könyv. (Idôrendi
táblájában nem elegendô egy be-
tûtípus alkalmazása: zavaróan
összefolynak az események, cí-
mek, dátumok.) Az 1854 és 1900
között élt „botrányos” mûvész, a
házas-gyermekes homoszexuális,
az utókor idolszerûen tisztelt
„bálványa”, a magát elménc-
ségekbe és külsôségekbe kötô lé-
nyegi ember egyként megjelenik a
lapokon (a fordító: Balázs István).
Wilde utóélete is külön fejezet.
Nekünk, magyaroknak is, kezdve
Molnár Ferencre gyakorolt (állító-
lagos?) hatásától egészen a közel-
múltig. Halálának 100. évforduló-
ja körül sok európai színpadon
elevenedtek újra a darabjai. Angli-
ában hét év alatt legalább három
jelentôs összkiadása volt. A nevét
is bitorolják erre-arra (hogy mást
ne mondjak: az egyik legismer-
tebb pornószínész Wilde Oscar
néven vitézkedik, s ez még e mû-
faj fantázianevei közt is pofátlan-
ság, noha talán mûvészi-szakmai
specifikumot is jelez).

Örvendve az új monográfiának,
ne feledjük, hogy Török András
1989-ben igencsak hasonló köny-
vecskét publikált Wilde-ról az Eu-
rópánál (de kár az Írók Világa soro-
zatért, Európa!). Egy nemzetközi-
leg kedvelt, bejáratott portré-
könyv-típus, pályarajz: az
esszéizáló bemutatás szuverén ha-
zai adaptálása, ma is érvényes és
élvezetes olvasmány Török
Wilde-ja. Érdekes, hogy mindket-
ten a befejezésnél kezdik.
Rademacher az író halála napjá-
val, Török Wilde egykori házának
emléktáblájával, s rajta a lefordít-
hatatlan wit (nagyjából: a korszel-
lemet is kifejezô szellemdús szellem)
szóval. Ráadásul a két szakkönyv
címlapfotója is azonos. Olykor
meg vagyok gyôzôdve arról, hogy
Rademacher lefordíttatta és ka-
matoztatta Török András megál-
lapításait.

Ez a fikció talán nem is idegen –
Kafka, Morgenstern, Wilde... – a
„lefordíthatatlanoktól”.

A falitükör verdesése
S Z E M M A G A S S Á G B A N

fé lcédu lá i
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A Helikon Kiadó ajánlata

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.

M. Hrabovszky Júlia

Ami elmúlt
Egy polgárasszony
vallomásai
2480 Ft

Márai Sándor írta nagy-
nagynénjérôl: „…volt
benne valami elpusztít-
hatatlan, valami elemi-
en sugárzó, melyet ké-
sôbb idô, nyomorúság,
magány és csalódások
sem tudtak meghamisí-
tani. Zsüli néni igazi nô
volt…"

A könyvet Fábri Anna
irodalomtörténész mu-
tatja be a Károlyi Palota
Lotz termében október
7-én, vasárnap délután
4 órakor. Közremûkö-
dik: Schubert Éva szín-
mûvész.

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

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

delkezô könyvkereskedelmi vállalat
könyvszakmai és marketing támogatását,

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

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

nagyobb magyar könyvesbolthálózat
támogatását;

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

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

– folyamatos, igényes könyvellátás,
– bizományosi konstrukció számítógé-

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

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

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

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

számítástechnikai betanítás, folyama-
tos tanácsadás,

– boltátalakítás, berendezés a modern
könyvkereskedelmi követelményeknek
megfelelôen.

Referenciáink a saját 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.

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.

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

Csatlakozzon a Líra és Lant Rt.
franchise hálózatához!

www.fokuszonline.hu

A KISS JÓZSEF KÖNYVKIADÓ AJÁNLATA

Kôszeghy Elemér

Magyarországi ötvösjegyek
a középkortól 1867-ig

Reprint kiadás

Ára 5800 Ft, 5 példánytól 4930 Ft/példány

Megrendelhetô,
megvásárolható:

Kiss József
Könyvkiadó

1114 Budapest,
Kanizsai utca 41.

Telefon/fax:
466-0703

A megrendeléseket
postán, utánvéttel

teljesítjük,
a postaköltséget

felszámítjuk.
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Minden könyv egy helyen!
TANKÖNYVCENTRUM
a Kódex Könyváruházban

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

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

Minden könyvet egy helyrôl!

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

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

„Mindenfélét, de nem mindent”

Elôzetes telefonos egyeztetés alapján 
díjtalan kiszállás, szállítás.

Libri sikerlista
2001. szeptember 7–20.

A Libri üzlethálózatban regisztrált vásárlások  számítógépes összesítése alapján

SZÉPIRODALOM

1. Sasson, Jean:
A fátyol mögött

Gabo Könyvkiadó

2. Fielding, Helen:
Bridget Jones naplója
Európa Könyvkiadó

3. Fielding, Helen:
Mindjárt megôrülök!
Európa Könyvkiadó

4. Sasson, Jean:
A hercegnô lányai
Gabo Könyvkiadó

5. Knight, India:
Szex, pasik,
gyötrelmek..

Ulpius-Ház Kiadó

6. Márai Sándor:
Válás Budán

Helikon Kiadó

7. Sasson, Jean:
Királyi sivatag

Gabo Könyvkiadó

8. Wallace, Randall:
Pearl Harbor

Szukits Könyvkiadó

9. Golden, Arthur:
Egy gésa emlékiratai

Trivium Kiadó

10. Kundera, Milan:
Nevetséges szerelmek
Európa Könyvkiadó

ISMERETTERJESZTÔ

1. Darvas Iván:
Lábjegyzetek

Európa Könyvkiadó

2. Horváth Ilona:
Szakácskönyv
Vince Kiadó

3. Hammond,
Christopher J.:

Vércsoportdiéta –
Testkontrollal

Magyar Könyvklub

4. Gróf Edelsheim
Gyulai Ilona

Horthy István
kormányzó-helyettes

özvegye:
Becsület és kötelesség 2.
Európa Könyvkiadó

5. Lugosi Lugo László--
Klösz György:

Budapest 1900–2000.
Vince Kiadó

6. Holland, Eileen:
Boszorkány praktikák

Édesvíz Kiadó

7. Bárány János:
Az Antall József elleni

merénylet
Deep Forest Kiadó

8. Odze György: 
Henrik

Sensus Kiadó

9. Baxendale, Martin:
A kisbaba mûködése

Animus Kiadó

10. Havas Henrik:
Negyvenkilencesek
Alexandra Kiadó

GYERMEK, IFJÚSÁGI

1. Rowling, J. K.:
Legendás állatok
és megfigyelésük
Animus Kiadó

2. Rowling, J. K.:
A kviddics évszázadai

Animus Kiadó

3. Rowling, J. K.:
Harry Potter

és a Bölcsek Köve
Animus Kiadó

4. Rowling, J. K.:
Harry Potter

és az azkabani fogoly
Animus Kiadó

5. Wilson, Jacqueline:
Komisz lányok
Animus Kiadó

6. Rowling, J. K.:
Harry Potter

és a Titkok Kamrája
Animus Kiadó

7. Lowry, Lois:
Az emlékek ôre
Animus Kiadó

8. Fekete István:
Vuk

Móra Ferenc
Könyvkiadó

9. Molnár Ferenc:
A Pál utcai fiúk

Móra Ferenc
Könyvkiadó

Szépirodalom:

1. Fielding, Helen:

Bridget Jones naplója Európa Könyvkiadó

2. Fielding, Helen:

Mindjárt megôrülök! Európa Könyvkiadó

3. Rejtô Jenô: Piszkos Fred, a kapitány Minyon

4. Moldova György: A sárkány foga Urbis Könyvkiadó

5. Rowling, J. K.:

Harry Potter és a Bölcsek Köve Animus Kiadó

6. Márai Sándor: Válás Budán Helikon Kiadó

7. Kundera, Milan: Nemtudás Európa Könyvkiadó

8. Vámos Miklós: Apák könyve Ab Ovo

9. Janikovszky Éva: Ájlávjú Móra Könyvkiadó

10. Janikovszky Éva: De szép ez az élet! Móra Könyvkiadó

Ismeretterjesztô:

1. Kaesz Gyula:

Ismerjük meg a bútorstílusokat Háttér Kiadó

2. Iskolaválasztás elôtt... 2002. Panem Kiadó Kft.

3. Soars, Liz & John:

Headway Elementary Oxford University Press

4. Némethné Hock Ildikó:

1000 Questions 1000 Answer Lexika Kiadó

5. Murphy, Raymond:

English Grammar in Use Cambrige University Press

6. Hungary (összeáll.: Fizil Éva) Merhavia és Kaleidoszkóp

7. Lugosi Lugo László: Budapest 1900–2000 Vince Kiadó

8. Darvas Iván: Lábjegyzetek Európa Könyvkiadó

9. Chia, Mantak: Multiorganizmusos férfi Lunarimpex Kiadó

10. A pszichológia alapjai

(szerk.: Bernáth László) Tertia Kiadó

A Fókusz Könyváruház sikerlistája

2001. szeptember 4–17.

A Typotex Kiadó megnyitotta a reál- és humán
tudományok találkozását céljául kitûzô Harmadik

Kultúra Szalont, melynek következô témája az IDÔ.

A szalon helye és ideje:
Litea Könyvesbolt és Teázó

Budapest I., Hess András tér 4.
2001. október 16-án, kedden 18 óra

VVÁÁLLTTOOZZÓÓ  VVIILLÁÁGG––SSIIKKEERRLLIISSTTAA
1. PÁRBESZÉD A BABÁVAL...  – RAFFAI JENÔ (VV 14.)

2. BUDDHIZMUS, MISZTIKA, TIBET – NAGY KÁROLY (VV 41.)

3. A MAGYARORSZÁGI ROMÁK – KEMÉNY ISTVÁN (VV 31.)

A SOROZAT MAGYAR NYELVÛ KÖTETEINEK ÁRA 440 FT.

PRESS PUBLICA KIADÓ 1132 BUDAPEST, VÁCI ÚT 54.

T/F: (1) 329 4447, E-MAIL: kiado@valtozovilag.hu

www.valtozovilag.hu
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Tematikus összeállításunk:  felsôoktatási tankönyv- és szakkönyv
Könyvhét 2001. november 15.

A Könyvhét november 15-i száma a felsôoktatási tankönyvek és szakkönyvek piacáról ad körképet. Azokról a kiadványokról lesz
szó, amelyeket a felsôoktatásban használnak tankönyvként és amelyeket – a tanulókon kívül - a szakemberek használnak napi
munkájuk során. Összeállításunk abból az alkalomból jelenik meg, hogy a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyete-
men az MKKE megrendezi a Felsôoktatási Tankönyv és Szakkönyv Kiállítás és Vásárt november 21-22-én, és a Budapesti Vásár-
központban megrendezik a Nemzetközi Oktatási Szakkiállítást és Börzét, a magyar oktatás legnagyobb seregszemléjét, az EDU-
CATIO-t, november 22-25-én. A kiállítás társrendezvényeként, azzal azonos idôpontban lesz a Felsôoktatási Tankönyvbörze is,
a fôiskolai és egyetemi jegyzetek bemutatója és vására. 
– A kiadókat kérdezzük meg arról, hogyan alakul ki döntésük egy szakkönyv megjelentetésérôl, milyen finanszírozási

lehetôségeik vannak, mennyire határozza meg munkájukat a szakmai közönség igénye és a nemzetközi trendek.
– Miként készülnek olyan szakkönyvek Magyarországon, amelyek lépést tartanak a szaktudományok robbanásszerû

fejlôdésével, és amelyeket a világ más országainak egyetemein, fôiskoláin is használnak az oktatásban? 
– Az Oktatási Minisztérium Felsôoktatási Fôosztályán az egyetemi tankönyvek minôsítésérôl tájékozódunk és arról,

hogy a hazai kiadványok miként illeszkednek az egyetemi oktatók gyakorlatába, mennyire felelnek meg
a professzorok igényeinek.  

– A hazai és külföldi szakirodalom kínálata ugyancsak speciális területe a témának, valamint az is,
hogy milyen rangja van ma a szakkönyvírásnak. 

Összeállításunkban megszólalnak a kereskedôk is, jegyzetbolt-vezetôk és szakkereskedôk, akik a legközvetlenebb kapcsolatban
vannak a vásárlókkal, a hallgatókkal, hogy elmondják tapasztalataikat: az egyetemisták, a fôiskolások véleménye szerint mennyi-
re korszerûek és jól forgathatók a felsôoktatási tankönyvek és a szakkönyvek.

Tematikus számunk kiváló alkalmat jelent a területen mûködô kiadók és kereskedôk  számára, hogy megismertessék szerzôiket,
újdonságaikat, elképzeléseiket, aktuális eseményeiket, könyvkiadási stratégiájukat a szélesebb körû szakmai nyilvánossággal.

Hirdetésfelvétel: Könnyû Judit, telefon 209-1875, telefon/fax: 466-0703

Lapzárta: október 30.
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K Ö N Y V A J Á N L Ó

Germán Arciniegas:
Eldorádó délibábja
Nagyvilág, 238 oldal, 1400 Ft

Esszékhez általában nem illik
az „elbûvölô” jelzô, az 1999-
ben elhunyt kolumbiai író
esszéinek kötetére mégsem tud-
nék ennél pontosabb és kifeje-
zôbb meghatározást találni. Ar-
ciniegas vérbeli latin szellem,
feldúsítva a kontinensén élô né-
pek vérbô fantáziájával, szenve-
délyességével, szertelenségével.
S hogy tud írni! Engem például
mindjárt könyve elején azzal
hódított meg, hogy a földrész
(nagy részének) nyelvérôl be-
szél: „Portugál–Amerika lakos-
sága ma egy gyengéd, édes por-
tugál nyelvet beszél, mely szin-
te táncol, tûzbe jön és ragyog a
napfénytôl és a karneváltól”.
Lehet ellent állni valakinek, aki
ilyen szerelmes elragadtatással
szól témájáról? Amint ô nevezi,
az „indohispán köztársaságok”-
ról. És mennyi érdekeset tud ró-
luk, ami pontos is, meg mennyi
fontosat, ami izgalmas! Hogy
ne a levegôbe beszéljek: micso-
da kivételes szellemi teljesít-
mény az a két esszé, melyek kö-
zül az egyik Kolumbusz és
Amerigo Vespucci kapcsolatát
elemzi, a másik pedig azt, hogy
miként lett – kiknek a szorgos
közvetítô munkája révén – a
földrész névadójává Amerigo. S
milyen fontos ennek a mûnek
még a kódája is: Arciniegas ki-
derítette, hogy a Franciaország-
ba benyomuló nácik épp annak
a kisvárosnak azt az épületét
robbantották fel, ahol elôször
nyomtatták ki az Újvilág nevét.
Lenyûgözô – még ha olykor né-
mi ellenkezésre ingerel is – az az
eszmefuttatás, melyben a szer-
zô azon töpreng, vajon Európa
és Amerika között a hatások
csakis egy irányban mozogtak-
e? Amint hevülten bizonygatja,
hogy a függetlenségi és a sza-
badságeszme tekintetében in-
kább Amerika hatott az „öreg”
kontinensre, semmint utóbbi az
elôbbire: megható és megrendí-
tô olvasói élmény, bár utána
kissé megrázzuk magunkat,
hogy az érzelmek megint átad-
hassák helyüket a tényeknek.

Több, mint kulturhistória,
több, mint politika, több, mint
történelem, amirôl ez a kötet
szól: olyan rangos irodalom,
mely (ez érzôdik az ihletett és
szeretô-féltô gonddal készült
fordításokon, Cserháti Éva,
Hargitai György és Scholz Lász-
ló munkáján), magával ragadta
mindazokat, akiknek dolguk
akadt vele.

Ny. A.

Robertson Davies:
Lázadó angyalok
Európa Könyvkiadó
471 oldal, 2200 Ft

Egyszerre nyájas meg szívesen
gonoszkodó angol irodalmi ha-
gyományok (G. B. Shaw, A.
Huxley, Kingsley Amis) jegyében
alkotta nálunk eddig ismeretlen
munkáit a pár éve elhunyt
Robertson Davies, a torontói
egyetem irodalomprofesszora.
Valamennyi mûvét – így a Lá-
zadó angyalokat is – elevenné te-
szi az a mûvelt társalgási tónus,
amiben érdekes stúdiumokkal
foglalkozó, gyakran különc sze-
replôi egymással kommunikál-
nak. Közben ki-ki a maga szem-
lélete (bolondériája) szerint ér-
tékeli partnereit, hullámzó ke-
délyállapotban lavírozva a kuta-
tó szellem tágas és veszedelmes
világában.

A szóban forgó kettôs naplóre-
gény lapjain is hemzsegnek az
eseményekre szüntelenül köny-
nyed csevegéssel reflektáló, jel-
legzetesen értelmiségi alakok.
Többségük megbecsült pro-
fesszor. Ókorkutató irodalmá-
rok, zabolátlan filozófusok,
obskurus kéziratbogarászok
éppúgy akadnak köztük, mint
olyan természettudós, aki min-
denáron az emberi ürülékbôl
szeretné meghatározni elôállító-
ja jellemtípusát s testi-lelki beál-
lítottságának ismérveit. Az örök-
ké okoskodó figurákat két ro-
konszenves fôhôs, egy meseszép
– Magyarországról származó –
egyetemi gyakornoknô, vala-
mint egy anglikán papként is
mûködô történész feljegyzései-
bôl ismerjük meg. Jóllehet ôk
sem érintetlenek a patinás uni-
verzitás kollégiumának setét int-
rikáitól és baljós manipulációi-
tól, javukra írható, hogy nagyjá-
ból megôrzik józan eszüket.

Nem szakítják el kapcsolataikat
a köznapi valósággal, amely –
mellesleg – olyan meglepetése-
ket tartogat a figyelmes elmebaj-
nokok számára, mint a cigány-
babonák gyakorlati alkalmazása,
a gyilkosságba torkolló tudomá-
nyos ezotéria, vagy a homályos
célzatú titkos társaságok ár-
mánykodása...

A való élet és a ferde ítélkezé-
sekre csábító elméletieskedés ta-
lálkozásából adódnak a kedélyes
cinizmustól se mentes könyv
csúcsjelenetei. Ha több Szerb
Antalhoz hasonló, sokfelé tájé-
kozódó irodalomértékelônk len-
ne, bizonyára hamarabb fölfe-
dezték volna ezt a szûkös té-
mákból is élvezetes prózát kere-
kítô, remek bonyodalmakat lét-
rehozó kanadai angol írót.

I. Z.

Michel Houellebecq:
Elemi részecskék
Magvetô Könyvkiadó
324 oldal, 1690 Ft

Horrorisztikus pornó vagy por-
nografikus horror? Esetleg ha-
tásvadász belletrisztikai közeg-
be ágyazott tudománynépsze-
rûsítés? Netán regényszerû filo-
zófiai eszmefuttatás „a Nyugat
pusztulásáról?” Vagy scifibe át-
ívelô társadalmi történet, amely
a huszadik század hetvenes éve-
iben kezdôdik s aztán 2029-ben
ér véget, azon a napon, amikor
az egyik fôhôs: Michel Djer-
zinski kutatásai beteljesülnek és
létrejön „az ember által, saját
képére és hasonlatosságára te-
remtett intelligens faj elsô pél-
dánya”? Vagy netán fricska Al-
dous és Julian Huxley emléké-
nek, Heisenbergnek, Max
Plancknak, a DNS kutatóinak s
egyáltalán mindenkinek, aki
formált valamit a nyugat-euró-
pai emberiség arculatán az
utóbbi másfélszáz esztendô-
ben? Vagy igaza volna a könyv
egyik francia méltatójának, aki
szerint Houellebecq könyve
nem más, mint „az európai Psy-
cho”? Gyanítom, hogy mindez
csak együtt igaz, külön-külön
egyik állítás sem volna igazsá-
gos. A szerzô, akinek irodalmi
elôéletérôl (ha egyáltalán van
ilyen) mit se tudhatunk, kétség-
kívül – nem is csinál titkot be-
lôle – játszik az olvasóval, egyik

pillanatban úgy tesz, mintha
komolyan venné, amit ír, a má-
sikban valószínûleg kajánul ki-
röhögi azokat, akik elmulasztot-
tak kételkedni „mûve” komoly-
ságában. Érthetô, hogy Francia-
országban „az Év regénye” ki-
tüntetô címet nyerte el az Elemi
részecskék, elvégre egy pillana-
tig sem unalmas, nincs benne
egy fél szokványos mondat
sem, minden fordulata hátbor-
zongatóan pikáns. 

A végére érve mégis óhatatla-
nul ágaskodni kezd bennünk a
kaján (Houellebecq-hez méltó)
kérdés: ha ez volt az év könyve,
ugyan milyen lehetett a többi?

-s -s

Jean-Jacques Rousseau:
Vallomások 
1–2. kötet, 760 oldal, 3400 Ft 
Magyar Könyvklub

Nincs Európának olyan orszá-
ga, ahol a politikai közírás szin-
te minden irányzata ne volna
így vagy úgy örököse Rousseau-
nak.  De hol ne unnák már, kik
ne szégyellnék egy kicsit? 

Ma 223 évvel a halála után
nem kevésbé társtalan szellem
ez a megkerülhetetlen szerzô,
az eszmetörténetnek ez a máig
kulcspozícióban maradt alakja,
mint életében volt.  Életmûve
máig nyûg. A francia felvilágo-
sodás egyszemélyes belsô ellen-
zékeként és egyetlen igazi láza-
dójaként nemcsak az adott tár-
sadalmi viszonyokkal, hanem a
jövôt szervezô enciklopédista-
racionalista vonulattal is szem-
befordult. Lángolva kételkedett
abban, hogy csakugyan termé-
szetes rend készülôdik-e, amint
azt a haladás-hit teoretikusai
hirdették.  Ám a demokráciáról
kialakított felfogása szellemi tá-
masztékává vált paradox mó-
don az elvont bölcseleti ész gya-
korlati terrorjának, és idôvel a
jobboldali diktatórikus szelle-
miségnek is, miközben egyéb
olvasatai is erôsen hatottak.  A
XX. század elsô harmadának
Nyugat-Európájában a liberaliz-
mus bôven merítkezett Rous-
seau-ból, demokrácia-értelme-
zésének kialakítása során. Ô
maga úgy tartotta, könnyû ôt
rosszul érteni, különösen, hogy
rosszakaratú értelmezôinek szá-
ma és rangja sem csekély. Érzel-

Külföldi irodalom
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mes alkata, magányossága és a
Vallomásokban kitörô exhibici-
onizmusa szorosan összefügg.
Látva lássatok engem, keresztül-
kasul, minden gyarlóságommal,
bûnömmel és hatalmas szívem-
mel együtt, amely telve van
megrendültséggel, jó szándék-
kal és e kép – fejlôdésem képe –
szerint interpretáljátok aztán ér-
tekezéseimet. 

Ha a Vallomások központi
célzatát tekintjük, a 12 „könyv-
re” tagolódó mû – amelyet szer-
zôje 58 évesen fejezett be és el-
sô posztumusz kiadása 1789-re
vált teljessé – csôdöt mondott.
A montagnard jakobinizmus
Rousseau-t ekkor sem forgathat-
ta volna ki rémesebben, ha a
Vallomások kézirata még felfe-
dezetlenül hevert volna egy
szekrény mélyén. A mai olvasó
pedig feszengve, nyeldekelve
erôlködik ünnepélyes hangú
önleleplezése-önfeltárása nemes
dagályának, a kora-modernitás
elsô nagy ôszinteségi kísérleté-
nek befogadásával, viszont a
nagy lélegzetvételû, igen ko-
moly szándékú vallomástevés-
nek ez az úttörô példája máig
érvényes módon szolgáltat
olyan tanulságokat, amelyek
magát az ôszinteség fogalmát is
kikezdik. 

Csodálni lehet a Stendhalt,
Proustot, illetve Dosztojevszkijt
elôlegezô részletek sokaságát, és
nemkülönben Rousseau epikai
arányérzékét. Nagyléptékû jel-
lem(ön)festése nem fúl kuszaság-
ba: egységes kép bontakozik ki
elôttünk egy XVIII. századi em-
berrôl, a XVIII. századi tájban.

Bagota Edit

Petôfiszállás

A Millennium jegyében indult
egy páratlan vállalkozás, mely-
nek keretében egy kiadó arra
vállalkozott, hogy száz magyar
falu monográfiáját adja az ér-

deklôdô olvasók kezébe. Már
maga a fôszerkesztô személye,
Kosáry Domokos akadémikus is
garancia arra, hogy egy igényes,
hézagpótló sorozattal lesznek
gazdagabbak a könyvespolcok. 

A nyár végén jelent meg a Pe-
tôfiszállásról szóló, már kívül-
rôl is tetszetôs kiállítású kötet,
melyet Bánkiné dr. Molnár Er-
zsébet, a kiskunfélegyházi Kis-
kun Múzeum igazgatója írt.

„Sík a puszta, se halma, se er-
deje”, kezdôdik az elsô fejezet,
mely földrajzilag határolja körül
a bemutatásra kerülô területet,
ami Kiskunfélegyházától, az
anyavárostól délre található.
Eredetileg Ferenc szállása volt,
majd Ferencszállás, a törökök
Karácsornak, vagy Karácsony-
nak nevezték, aztán, mint a
Kunság pusztájaként elôször
Kecskemét, majd Kiskunfélegy-
háza bérelte s az meg is vette.
1952-ben Mezôsi Károly, a ne-
ves Petôfi-kutató javaslatára,
mint önállóvá vált község kapta
a Petôfiszállás nevet, mintegy
jelezve, hogy a nagy költô csa-
ládjának szoros kötôdése volt
ezzel a területtel, ugyanis az
öreg Petrovics, mint a mészár-
szék bérlôje itt kapott területet a
várostól legeltetésre, illetve gaz-
dálkodásra, s egy rövid ideig a
hatvanas években lebontott
csárdát is bérelte.

A természeti és növényritkasá-
gokban nem szûkölködô terület,
melynek kincse a Péteri-tó,
mintegy kétszázfajta madárnak
ad otthont. Több növényritka-
ság is található itt, nem csoda
hát, ha az ember már korán
meglakta, mint a „Föld alatti Fe-
rencszállás” is bizonyítja, hogy
az avaroktól kezdve, honfoglaló
ôseinkig megtelepedtek e vidé-
ken, melynek emlékeit a régé-
szek ásói hozzák napvilágra. Kü-
lön fejezetet szentel az író a
„Kácsor korá”-nak, amikor tö-
rök volt az úr, de eljött az idô,
amikor „Felszabadult a puszta”,
s redemptusok jóvoltából és
összekuporgatott pénzébôl is-

mét jászkun település lett. És,
hogy mit terem a „Homok, ho-
mok, homok”, melyen tanyát
vertek a kiskunok, arról is érdek-
feszítôen mesélnek a sorok, a
küzdelmes hétköznapokról, az
élet színtereirôl, a tanyaépüle-
tekrôl, a monoton egyhangúsá-
got feloldó ünnepekrôl, egyházi
és világi eseményekrôl.

A tanyás település életében
nagy változást hoz, a Pálos-
szerzetesek letelepedése az
1938-ban épített rendházukba.
1940-ben tanyaközpont lett
Szentkút néven. A front áthala-
dása után a „téeszesítés”, majd a
tanyaközpont faluvá kinevezése
hoz némi változást.

Külön fejezet szól a „Puszta
nevelte, rónaság tanítja” tanyasi
iskola fejlôdésérôl, mint ahogy
a „Szentkút századai” címmel
ismerhetjük meg, hogy miként
lett híres búcsújáró hely. „Ve-
téstôl a betakarításig” kapha-
tunk képet a pusztai terület dol-
gos hétköznapjairól, de a „Falu-
si élet” címszó alatt bepillantha-
tunk a hétköznapok és ünnep-
napok folyamatába is. 

A kötetet gazdag irodalom-
jegyzék egészíti ki, sok fénykép-
felvétel, térképvázlat teszi még
szemléletesebbé a könyvet. 

Mátyus Imre

Karsai Kulcsár István:
Mesterek és komédiások
Generalpress Kiadó, 159 oldal
1500 Ft

Krétarajz-finom önélet-epizó-
dok is megelevenülnek Karsai
Kulcsár István olvasmányosan
ismeretadagoló színház- és film-
történeti emlékezéseiben. Saját
szerepét szerényen kisebbíti,
még olyankor is, amikor fontos
dolgok múltak az ô hozzáérté-
sén, a mûvészet és a mûvészek
iránti odaadásán. Háttérbe hú-
zódása hasznos memoár-íróvá
teszi. Mindig a portréfestésre ki-

szemelt színmûvészre, vagy ese-
ményre összpontosít, az illetô
tehetségének lényegét, a színhá-
zi pillanat csúcspontját igyek-
szik megragadni.

Szeretettel, mégis tárgyilago-
san földolgozott témái méltó
köntösben jelentek meg az igé-
nyes kiadó jóvoltából. Akikrôl
beszél, azok csaknem vala-
mennyien halottak. (Az írások
ideje 1945--1980 közé esik.) A
legnagyobb helyet Latinovits
Zoltán munkásságának bemuta-
tása foglalja el a kötetben. A pá-
lyájáról készült, mások vélemé-
nyét is megszólaltató vázlat azt
sejteti, hogy az írónak egész
könyvre való mondanivalója
lenne a kivételes tehetségrôl,
akit, „mint a többi veszélyes sor-
sú zsenit, nem tudtunk megtar-
tani.” (Idézet Illyés Gyulától.)

Mészáros Ági tündöklését és –
félretétel miatti – kihunyását a
Nemzeti Színház nagy korsza-
kának jellemzésével köti össze:
Bulla Elma nemzetközileg ki-
próbált teljesítményét, páratlan
egyéniségét a személyes élmé-
nyek fölidézésével hitelesíti
Karsai. Remek a légköre a Szín-
mûvészeti Fôiskola félmúltjáról
szóló életképeknek. A szuggesz-
tív hangulatábrázolás a számos
jelenetben szemtanúként vagy
szenvedô alanyként részt vevô
szerzô nüanszokat megôrzô
memóriájának köszönhetô. Va-
lódi írói találatokra képes a
„névtelen” színháziak alakjának
megörökítésekor. Hû tanítvány-
nak bizonyul, amikor olyan
nagyságok velôs mondásait és
viselt dolgait jegyzi fel, mint
Abonyi Géza, Somlay Artúr, Bá-
sti Lajos, Jób Dániel (a Vígszín-
ház hajdani igazgatója) vagy – a
diktatórikus magatartásra hajla-
mos – Hont Ferenc. Abonyi
mondta a következô bonmot-t
is a fôiskolásoknak: „Jegyezzé-
tek meg: színész sok van. Jó szí-
nész kevés. Nagy színész még
kevesebb. Mûvész? Alig va-
gyunk néhányan.”

(iszlai)

Helytörténet

Színház



■ Örömmel értesültünk róla, ok-
tóberben új lap indul, amely rend-
szeresen és színvonalasan tájékoz-
tatja a szülôket a gyerekkönyvek-
rôl. Évtizedeket eltöltvén a köny-
ves szakmában, eredetileg pedig
magyartanár lévén mindig is fog-
lalkoztatott a kérdés, olvasnak-e
eleget a gyerekeink, és fôleg mit
olvasnak. Meggyôzôdésem, hogy
az olvasásra nevelés pragmatikus
céllal a könyv hasznának felisme-
rését, esztétikai céllal az olvasás él-
vezetének elsajátíttatását jelenti,
amihez egészen kifinomult, kü-
lönleges eszközök (uram bocsá’
trükkök) kellenek. Üdvözöljük te-
hát az új lapot, amely a mi törek-
véseinkhez kapcsolódik, gazda-
gabb eszköztárával ugyanazt a célt
szolgálja (bízunk benne) hatéko-
nyan, amit a mi kéthetente
olvasható rovatunk.

Kezdjük azzal, hogy szerzô, cím,
kiadó feltüntetésével egyszerûen
hírt adunk a (gyerek)könyvek
megjelenésérôl, ám információ a
reklám is. Akik figyelemmel kísé-
rik lapunkat, tudják, hogy a ná-
lunk hirdetô kiadók garantáltan
színvonalas kiadványokat kínál-
nak a gyerekeknek. Elég végignéz-
ni a Móra Kiadó ajánlatán. Az ô
szerzôjük Janikovszky Éva, Fekete
István, Móra Ferenc, Illyés Gyula,
Weöres Sándor, Szép Ernô, Mol-
nár Ferenc, Cecile Aubry, Michael
Ende, Antoine de Saint-Exupéry,
Lajta Erika, Sohonyai Edit, Nagy
Franciska, Tôke Péter  – a felsoro-
lást tovább nem folytathatom, és a
kitûnô, régi vagy vadonatúj anto-
lógiákra csak utalhatok.

Vegyük továbbá a Holnap Kiadó
termését. Itt ugyancsak illusztris a
szerzôi névsor: Gárdonyi Géza,
Bodó Béla, Mándy Iván, Szabó
Magda, Kányádi Sándor, Bálint
Ágnes, Görgey Gábor, s hogy kül-
földi klasszikusokat is említsek: Ju-
les Verne, Rudyard Kipling, Mark

Twain, Eric Knight vagy Erich
Kästner mûveit látván senkinek
sem kell haboznia, megvegyem,
ne vegyem. Fölösleges volna fel-
mondani a „leckét” Gárdonyiról,
Vernérôl, az újakról, vagy a hosszú
kihagyás után újra kiadott (újra fel-
fedezett) könyvekrôl azonban fel-
tétlenül írnunk kell, és írtunk is.

Mint ahogy az Animus Kiadó
rendkívül sikeres felzárkózásáról
(a sikerlista kibérelésérôl, kérem!)
szintén kötelességünk volt szól-
nunk. Ôk ugye útjára bocsátották
a Harry Potter-sorozatot, majd ezt
a páratlannak látszó sikert fokoz-
ták Jacqueline Wilson két köny-
vével (A kofferes kislány, Kettôs
játszma), és most itt van a szerzô
kitûnô újdonsága, a Komisz lá-
nyok. Két igazán komoly témájú
ifjúsági regénnyel képviselteti
magát Lois Lowry (Az emlékek ôre,
Számlád meg a csillagokat), két
bestsellerrel Louis Sachar (Brad-
ley, az osztály réme, Stanley, a
szerencse fia).

Áttekintésünk nem lesz teljes,
ám a Ciceró Kiadót be kell vennem
az összkép felvázolásába, elsôsor-
ban Kamarás István (Világverseny
a berekben valamint Apuapu), Mi-
hályi Antal (Egbert egér utazása),

Jutta Maier (Origami állatkert),
Thalheim-Nadolny (Mackócsa-
lád), Géczi János (Két puli feljegyzé-
sei), Fazekas Anna (Öreg néne ôziké-
je), Tamási Áron (Ábel-trilógia), R.
Kipling (A dzsungel könyve), Szüts
László (Szójátéktár), Hernádi Sán-
dor (Helyesírási önképzô c. mûve)
miatt. A Tesloff és Babilon Kiadó
profilja is jól kirajzolódik, ôk elsô-
sorban ismeretterjesztô képes-
könyveket adnak ki a kisebbeknek
(sikeres a Tudakoló, a Mi micsoda
sorozatuk, továbbá számos egyedi
kiadványuk).

Alkalmasint kezünkbe kerültek
gyerekkönyvek más kiadóktól is,
emlékezzünk csak a Cooper Kiadó
két bálnás kötetére, a Széphalom
Könyvmûhelybôl kikerült Kivala
Palkóra, az Ister által megjelente-
tett, Szepesi Attila- és Zalán Tibor-
verskötetre, és ad(ott) ki gyerek-
könyvet a Fekete Sas Kiadó is
(Tarbay Ede: Árnyék és kóc, Jólesz
György: Rejtély Macskavárosban),
Ámi Lajosnak Lázár Ervin által át-
dolgozott meséit éppenséggel az
Osiris jelentette meg, Balázs Tibor
második gyermekvers-kötetét az
Akkordia, Boldizsár Ildikó tün-
dérmeséit a Novella, Sebôk Éva
meseregényét (Mimóza) a Lucullus
2000.

De ha megnézzük a sikerlistá-
kat, azokon az Egmont Kiadó, a
Liliput Kiadó, az Európa, az Ale-
xandra, a Tericum is szerepel kiad-
ványaival, jelezvén a valóban
rendkívül nagy, változatos stb. kí-
nálatot. Szívesen recenzálnánk a
Mágus Kiadó, valamint a General-
press gyerekkönyveit is.. 

Éppen elôzô számunkban mu-
tattuk be a Passage Kiadót, régeb-
bi és újabb sorozatait kiemelve.

Kiegészítésképpen hadd hívjam
fel a figyelmet Michel Amelin A
szívtipró címû regényére, amely
azoknak a tinédzsereknek jelent-
het emlékezetes, élvezetes olvas-
mányt, akik sejtik már, mi az a
szerelem, és hogy az érzelmeknek
fura hatalma van az ember fia/lá-
nya felett. Anne-Marie Pol Csillag
születik címû mûve ugyancsak re-
mekül megírt, folytatást ígérô

sztori a barátságról, a gyermek-
korban felismert elhivatottságról
és az álmok megvalósításáért foly-
tatott tudatos, kemény küzdelem-
rôl. R. L. Stine Rejtély a könyvtár-
ban címmel kiadott könyve izgal-
mas, borzongató olvasmány, tan-
történet és horror…de ennél töb-
bet nem is árulhatok el róla, mert
még lelövöm a, no nem a ször-
nyeteget, hanem a poént. 

Vannak kitûnô ismeretterjesztô
sorozatok, pl. az Új Képes Történe-
lem, amelynek minden egyes da-
rabja magáért beszél, ezt egész
egyszerûen gyûjteni kell.

Amit érdekesnek, fontosnak,
jónak tartottunk, arról feltétlenül
írtunk, csak a helyhiány jelent
korlátot. Adott keretek között
folytatjuk is ezt a munkánkat. És
ôszintén drukkolunk új laptár-
sunknak, ahol bizonyára több
gyerekkönyvrôl lesz szó, mint
amennyirôl mi írhatunk. Talán
megmutatkozik a mai magyar gye-
rekkönyvkiadás teljes terrénuma,
nemcsak a kiadókról, az írókról,
de az illusztrátorokról és a fordí-
tók teljesítményérôl is képet ad-
nak majd. Fölmérik, bátran érté-
kelik az érvényesülô (divat)irány-
zatokat. Okosan és nyíltan kriti-
zálnak is, sôt lebeszélnek bizo-
nyos könyvtípusokról, mert nem
árt határozottan figyelmeztetni a
bóvlira. Summa summárum: a lap
létrehozása méltó kezdeményezés
az Olvasás Évében, alkalmas an-
nak tartalmasabbá tételére.

(Cs.A.)
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Olvasásóra
Ismétlés, összefoglalás. Az új anyag kijelölése
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Dr. Balázs György:
Barangolásaim a betonkutatás területén
3.400 Ft

Paul Seligson – Jeremy Harrison:
Elöljárószók
Vonzatos igék
2180 Ft

Dr. Balázs György:
Beton és vasbeton IV.
4980 Ft

Argument Structure in Hungarian
szerk.: Kenesei István
3800 Ft

Molnár Judit – Olaszy Kamilla:
Gazdasági írásbeli feladatok, német
közép-, felsôfok
1750 Ft

Válogatott ítéletek
az Európai Bíróság esetjogából I.

5040 Ft
Válogatott ítéletek

az Európai Bíróság esetjogából II.
5040 Ft

Magyar – francia – magyar
jogi szótár

7728 Ft
Rotyis József:

Tôzsdei befektetôk kézikönyve
5488 Ft

Könyvkereskedelmi Központ

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

Kereskedelmi partnereink mellett egyéni vásárlókat is várunk!
Az Akadémiai Kiadó és KJK-KERSZÖV teljes kínálata mellett még számos más kiadó kiadványai

is megvásárolhatók nálunk.

Budapest, Szentendrei út 89–93. Nyitva tartás: hétfô–csütörtök: 8–16 óráig, péntek: 8–13 óráig.
Telefon: 388-7558, 437-2407, 437-2443 Fax: 437-2442

E-mail: vevoszolg@wkdc.hu, wknagyker@wkdc.hu

AKADÉMIAI KIADÓ
E-mail: custservice@akkrt.hu



w w w. k o n y v 7 . h u 23

A
A Belügyminisztérium Kollégiumának

ülései 1953–1956. 1. 1953. július 28.
és az 1954. június 22. közötti ülések.
Tört. Hiv. 
ISBN: 963-00-6624-0 kötött: 2500 Ft 

Acey, Mark – Nickel, Scott – Koth,
Brett: Garfield pompás kifogásai.
Szukits. 
ISBN: 963-9344-73-7 kötött: 1090 Ft 

Ady Endre: Ady Endre legszebb költe-
ményei. Aranyhal. 
ISBN: 963-9268-70-4 fûzött: 379 Ft 

Ajtay-Horváth Magda: A szecesszió
stílusjegyei a századforduló magyar
és angol irodalmában. Kolozsvár, Er-
délyi Múzeum-Egyes. (Erdélyi tudo-
mányos füzetek 232.) 
ISBN: 973-8231-09-4 fûzött: 1100 Ft 

A Kis-Balaton térsége. Veszprém, Ba-
laton-felvidéki Nemz. Park Ig. (A Ba-
laton-felvidék természeti értékei 2.) 
ISBN: 963-00-7552-0 fûzött: 883 Ft 

Alföld antológia 2000–2001. Raszter. 
ISBN: 963-8013-13-3 fûzött: 1333 Ft 

Alkotmánytan. 5., átd. kiad. Osiris.
(Osiris tankönyvek) 
ISBN: 963-379-457-9 kötött: 2980 Ft 

A magyar efemerida, 1921–2020.
[Holdcsomópont, Lilith, Chiron, kis-
bolygók, holdfázisok pontos kezdete,
bolygók jel- és irányváltásainak pon-
tos ideje, Ayanamsa]. Paradigma. 
ISBN: 963-04-7850-1 fûzött: 3450 Ft 

A magyar ezüst története. Az állami
aluminiumipar ötven éve, 1948–
1997. Hungalu M. Aluminiumip. Rt. 
ISBN: 963-04-6574-0 kötött: 1500 Ft 

A magyar történelem nagy alakjai.
Aquila. 
ISBN: 963-8276-44-4 kötött: 1750 Ft 

Amelin, Michel: A szívtipró. Passage.
(Te + én = szerelem 2.) 
ISBN: 963-228-279-5 fûzött: 595 Ft 

Amelin, Michel: Fiú a szomszédból.
Passage. (Te + én = szerelem 1.) 
ISBN: 963-228-271-X fûzött: 595 Ft 

Andersen, Hans Christian: Andersen-
mesék. Pannon-Literatúra. 
ISBN: 963-86121-0-X fûzött: 1090 Ft 

Andrews, Virginia C.: Vadvirágok: Mi-
sty. M. Kvklub. 
ISBN: 963-547-474-1 kötött: 1200 Ft 

Angol – magyar szótár. Thompson's
dictionary: for Hungarian learners of
English. Black & White. 
ISBN: 963-9330-43-4 kötött: 2625 Ft 

A pénz filozófiája. Válogatás: [szöveg-
gyûjtemény]. Aula. 

ISBN: 963-9345-29-6 fûzött: 2600 Ft 
Argument Structure in Hungarian.

Akad. K. 
ISBN: 963-05-7813-1 fûzött: 3800 Ft 

Arnold, Nick: Rázós elektromosság.
Egmont Hungary. (Rettentô tudo-
mány)
ISBN: 963-627-645-5 fûzött: 768 Ft 

A természeti erôforrások gazdaság-
tana és földrajza. Aula. 
ISBN: 963-9345-31-8 kötött: 4900 Ft 

Austen, Jane: Meggyôzô érvek. M.
Kvklub. (Szerelmes világirodalom) 
ISBN: 963-547-475-X kötött: 1480 Ft 

Automatika mérnököknek. [Egyetemi
tankönyv]. 3. kiad., Nemz. Tankvk.
ISBN: 963-19-2322-3 kötött: 4069 Ft 

A vallási élet emlékei a Kiskunság-
ban. Kiskun Múzeum Baráti Köre.  (A
Kiskun Múzeum kiállításvezetôi 1.) 
ISBN: 963-03-9797-8 fûzött: 840 Ft 

Az állatok képes enciklopédiája.
Black & White.
ISBN: 963-9330-16-7 kötött: 1750 Ft 

Az ismeretlen Fekete István. Tanul-
mányok egy ismerôs íróról. Lazi K. 
ISBN: 963-9227-66-8 kötött: 1500 Ft 

B
Bach, Richard: Híd az örökkévalósá-

gon át. 4. kiad., Édesvíz. 
ISBN: 963-528-315-6 fûzött: 1750 Ft 

Balázs György: Barangolásaim a be-
tonkutatás területén. Akad. K. 
ISBN: 963-05-7827-1 kötött: 3400 Ft 

Balázs György: Beton és vasbeton. 4.
Az oktatás története. Akad. K. 
ISBN: 963-05-7808-5 kötött: 4980 Ft 

Balogh Béla: A végsô valóság. Bioe-
nergetic. 
ISBN: 963-9343-26-9 fûzött: 1400 Ft 

Barthes, Roland: A szöveg öröme. Iro-
dalomelméleti írások. Osiris. (Osiris
könyvtár.) 
ISBN: 963-379-201-0 fûzött: 1180 Ft 

Bataille, Georges: Az erotika. Nagyvi-
lág. 
ISBN: 963-8568-07-0 fûzött: 1800 Ft 

Báthory Zoltán: Maratoni reform. A
magyar közoktatás reformjának tör-
ténete, 1972–2000. Ökonet Kft.
(Mestersége tanár / Soros oktatási
könyvek) 
ISBN: 963-00-6627-0 kötött: 2900 Ft 

Baum, Peter – Beke László – Mans-
bach, Steven A.: Konok. Balassi K. 
ISBN: 963-506-415-2 kötött: 8500 Ft 

Bayer József: A politikai gondolkodás
története. Bevezetés. Osiris.  (Osiris
tankönyvek) 

ISBN: 963-379-303-3 kötött: 2880 Ft 
Bedô István: Kalóz a Dunán. Vitorlás-

sal a Fekete-tengerig. 2. kiad., Zeusz
Kv. (Zeusz hajóskönyvek) 
ISBN: 963-00-7239-4 kötött: 1998 Ft 

Benedek Elek: Hazánk története. 2. Az
elsô magyar király. Szent István örö-
kén. Pannon-Literatúra. 
ISBN: 963-9355-32-1 kötött: 1390 Ft 

Benedek Elek: Hunor és Magyar. Vá-
logatott népmondák. Tóth.
ISBN: 963-9371-16-5 kötött: 1500 Ft 

Benedek Elek: Székely tündérország.
Székely népmesék és mondák. Deb-
recen: TKK. 
ISBN: 963-9371-10-6 kötött: 1500 Ft 

Benkô Mihály: Julianus nyomdokain
Ázsiában. Fényképezôgépes baran-
golások Mongóliában. Timp. 
ISBN: 963-00-6961-X kötött: 3267 Ft 

Benzoni, Juliette: Hortense. 3. A szö-
kevény.  
ISBN: 963-9093-35-1 fûzött: 1290 Ft 

Bihon Tibor – Hüse Lajos – Nemes
István: Káosz: szerepjáték.
Cherubion.
ISBN: 963-9346-26-8 kötött: 3990 Ft 

Biológia: CD-ROM. Oktató és ismeret-
terjesztô progran: 10–18 éveseknek
ajánlott: szöveges adatbázis és kép-
anyag. Informania Digitalmedia Kft.
(Magiszter / oktatóprogramok gyere-
keknek és diákoknak) 
5000 Ft 

Birkner, Friede: Fenséges szerelem.
Bastei Budapest.  (Hedwig Courths-
Mahler lányának regényei) 
ISBN: 963-296-475-6 fûzött: 749 Ft 

Boissard, Janine: Gyermekek háza.
K.u.K. K. (Új orvosregények) 
ISBN: 963-9173-96-7 kötött: 1600 Ft 

Bokor Sándor: Zsinagógák Magyaror-
szágon. A budapesti Kazinczy utcai
ortodox zsidó fôtemplom. Makkabi. 
ISBN: 963-7475-64-8 fûzött: 1200 Ft 

Boros Györgyi: Barátaink az állatok.
Parázs K. 
ISBN: 963-85959-7-3 kötött: 750 Ft 

Boruzs János: Kártyajátékok. Kheiron
'97. 
ISBN: 963-9246-21-2 fûzött: 525 Ft 

Boruzs Jánosné: Egytálételek. Khei-
ron '97. (S. É. F. – füzetek / sokféle
étel finoman) 
ISBN: 963-85949-4-2 fûzött: 175 Ft 

Boruzs Jánosné: Ételek mikrohullá-
mon. Kheiron '97. (S. É. F. – füzetek
/ sokféle étel finoman) 
ISBN: 963-85949-2-6 fûzött: 175 Ft 

Boruzs Jánosné: Ételek római tálban.

Kheiron '97. (S. É. F. – füzetek / sok-
féle étel finoman) 
ISBN: 963-85949-0-X fûzött: 175 Ft 

Boruzs Jánosné: Gyümölcsök házi
tartósítása. Kheiron '97. (S. É. F. -fü-
zetek / sokféle étel finoman) 
ISBN: 963-9246-23-9 fûzött: 175 Ft 

Boruzs Jánosné: Zöldségek házi tar-
tósítása. Kheiron '97. (S. É. F. -füze-
tek / sokféle étel finoman) 
ISBN: 963-9246-26-3 fûzött: 175 Ft 

Bôsze, Suzanne Irving: A marketing-
tervezés gyakorlati útmutatója. Geo-
média.  (Geomédia szakkönyvek) 
ISBN: 963-7910-81-6 fûzött: 4000 Ft 

Boteach, Shmuley: Kóser szex. Évez-
redek óta bevált receptek mindenki-
nek, akik szeretnék, hogy a szex
több legyen számukra, mint ahogy
eddig megszokták. Sprinter Kvk. 
ISBN: 963-9268-84-4 kötött: 1999 Ft 

Bradford, Barbara Taylor: A szív se-
bei. M. Kvklub. 
ISBN: 963-547-331-1 kötött: 1720 Ft 

Brickner Balázs: Közönséges álmok
könyve. Szöveg- és feladatgyûjte-
mény álomfejtôknek. Tipotéka. 
ISBN: 963-86186-0-4 fûzött: 1500 Ft 

Buda Béla: A közvetlen emberi kom-
munikáció szabályszerûségei. 3.
bôv. kiad. utánny. Animula. 
ISBN: 963-333-043-2 fûzött: 1800 Ft 

C
Cichy, Ludwik: Lolka és Bolka: csodá-

latos vakáció. Alexandra. 
ISBN: 963-367-000-X kötött: 1599 Ft 

Cox, Michael: Képtelen képzômûvé-
szet. Egmont Hungary. (Tudástár) 
ISBN: 963-627-646-3 fûzött: 868 Ft 

Cox, Reg – Morris, Neil: A világ 7 cso-
dája. [Az ókori, a középkori és a mo-
dern világ 3x7 csodája]. M. Kvklub. 
ISBN: 963-547-097-5 kötött: 1680 Ft 

Czeizel Endre: Aki költô akar lenni, po-
kolra kell annak menni? Magyar köl-
tô-géniuszok testi és lelki betegsé-
gei. GMR Reklámügynökség. 
ISBN: 963-00-5883-9 kötött: 3350 Ft 

Cs
Csefkó Gyula: Szállóigék, szólásmó-

dok. Tanulmányok szóláskészletünk
körébôl. [Hasomnás kiad.] Tinta.
(Mestermûvek 3.) 
ISBN: 963-9372-12-9 fûzött: 1680 Ft 

Csendülj! Dadogó gyermekek szülô-
csoportja. Démoszthenész Egyes. 
fûzött: 600 Ft 

Cserhalmi Zsuzsa: Irodalom munkafü-

Meg jelent könyvek
2001. szeptember 7–20.

ELÔFIZETÉSI FELHÍVÁS

MEGRENDELÉS

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

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

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

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

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

A Könyvhetet megrendelheti
a szerkesztôség címén:

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

vagy faxon a 466-0703 telefonszámon.
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zet: 5. évfolyam. Korona. 
ISBN: 963-9376-02-7 fûzött: 550 Ft 

Cserhalmi Zsuzsa: Irodalom munkafü-
zet: 6. évfolyam. Korona. 
ISBN: 963-9376-03-5 fûzött: 550 Ft 

Cserhalmi Zsuzsa: Irodalom munkafü-
zet: 7. évfolyam. Korona. 
ISBN: 963-9376-04-3 fûzött: 550 Ft 

Cserhalmi Zsuzsa: Irodalom munkafü-
zet: 8. évfolyam. Korona. 
ISBN: 963-9376-05-1 fûzött: 550 Ft 

Csorba Csaba – Hegyi W. György:
Történelem a középiskolák 9. évfo-
lyama számára. Korona. 
ISBN: 963-9376-01-9 fûzött: 990 Ft 

D
Daniels, Lucy: Kinn a nyílt tengeren.

Papp-Ker Kft. (Delfin napló 1.) 
ISBN: 963-00-7338-2 fûzött: 550 Ft 

Deaver, Jeffry: Az üres szék. Alexand-
ra. 
ISBN: 963-367-025-5 kötött: 1980 Ft 

Dékány András: A megenyhült Sor-
bonne. Szerzô. 
ISBN: 963-640-938-2 fûzött: 1000 Ft 

Della Beffa, Maria Teresa: Vadvirágok.
Természetes virágpompa az útszé-
len: mezô, erdô, rét. M. Kvklub. (Föl-
dön, vízben, levegôben) 
ISBN: 963-547-492-X kötött: 2300 Ft 

Dénes Iván Zoltán: Európai mintakö-
vetés, nemzeti öncélúság. Értékvilág
és identitáskeresés a 19–20. századi
Magyarországon. Új Mandátum – IV. 
ISBN: 963-9336-27-0 fûzött: 2890 Ft 

Devecseriné Huszár Klára: Krisztina-
városi madrigál. Mágus. (Élet-képek) 
ISBN: 963-8278-87-0 fûzött: 2580 Ft 

Diószeginé Nanszák Tímea – Zsákay
Edit: Várom az iskolát. Tóth. 
ISBN: 963-9081-89-2 fûzött: 467 Ft 

Disney, Walt: Dínó. Egmont Hungary.
(Klasszikus Walt Disney mesék 30.) 
ISBN: 963-627-528-9 kötött: 2145 Ft 

Disney, Walt: Egy bogár élete. Egmont
Hungary.  (Klasszikus Walt Disney-
mesék 25.) 
ISBN: 963-627-659-5 kötött: 2145 Ft 

Disney, Walt: Élvezd az évszakokat Mi-
cimackóval! Egmont Hungary. 
ISBN: 963-627-635-8 kötött: 2499 Ft 

Dobos Edit: Tappancs kalandjai. Egy
kiskutya mulatságos történetei.
Graph-Art. 
ISBN: 963-9325-09-0 kötött: 1367 Ft 

Dobos Gyula: A Perczelek. Babits K. 
ISBN: 963-9272-45-0 kötött: 3200 Ft 

Dobrovits Aladár – Kákosy László:
Egyiptomi és mezopotámiai regék és
mondák. 3. kiad. Móra. 
ISBN: 963-11-7625-8 kötött: 980 Ft 

Dodd, Martha: Aki szelet vet.... Gene-
ral Press. (Nagy siker volt sorozat) 
ISBN: 963-9282-41-3 kötött: 1900 Ft 

E
Egyetemes jogtörténet. [Egyetemi

tankönyv]. Nemz. Tankvk. 
ISBN: 963-19-2283-9 fûzött: 2573 Ft 

Egyszer volt Budán kutyavásár. Deb-
recen: TKK. (Magyar népmesék) 
ISBN: 963-9371-21-1 kötött: 1084 Ft 

Érettségi felkészítô CD-ROM. Mate-
matika, történelem, magyar nyelv és
irodalom: 41 magyar költô összes
verse, Shakespeare összes mûve
magyarul és angolul. Arcanum. 
5500 Ft 

F
Fable, Vavyan: Tündértánc. Fantasy-

történet: azok kedvére, akik hisznek
benne. 1. köt. 
ISBN: 963-86191-1-2 fûzött: 1099 Ft 

Falappi, Rino: Kutyák. Megismerésük,
tartásuk, gondozásuk és tenyészté-
sük. M. Kvklub. (Földön, vízben, leve-
gôben) 
ISBN: 963-547-406-7 kötött: 2300 Ft 

Falvay Károly: Boldogasszony. A nôi
szerep a magyar hitvilág tükrében.
Tertia. 
ISBN: 963-86024-7-3 fûzött: 3600 Ft 

Fejes Endre: A hazudós. 3. kiad., Kos-
suth. 
ISBN: 963-09-4260-7 fûzött: 1500 Ft 

Fekete István: Lutra. Egy vidra regé-
nye. Móra. (Fekete István mûvei) 
ISBN: 963-11-7616-9 kötött: 1350 Ft 

Fekete István: Tüskevár. 3. kiad., Mó-
ra. (Fekete István mûvei) 
ISBN: 963-11-7631-2 kötött: 1280 Ft 

Felvételi tesztek és megoldások ma-
gyar nyelvtan és irodalomból. Nyolc-
osztályos gimnáziumba készülôknek.
Filum. 
ISBN: 963-9351-14-8 fûzött: 750 Ft 

Felvételi tesztek és megoldások ma-
tematikából. Hatosztályos gimnázi-
umba készülôknek. Filum. 
ISBN: 963-9351-13-X fûzött: 750 Ft 

Felvételi tesztek és megoldások ma-
tematikából. Nyolcosztályos gimná-
ziumba készülôknek. Filum. 
ISBN: 963-9351-15-6 fûzött: 750 Ft 

Fernández-Armesto, Felipe: Alternatív
történelem. 1. A középkor története.
Athenaeum. 
ISBN: 963-9252-29-8 kötött: 2490 Ft 

Filla István: Történelem az általános is-
kola 5. osztálya számára. Korona. 
ISBN: 963-9191-98-1 fûzött: 950 Ft 

Finkielkraut, Alain: A hálátlanság. Eu-
rópa. (Mérleg) 
ISBN: 963-07-7011-3 fûzött: 1400 Ft 

Földes Gábor: Adójog. Osiris. (Osiris
tankönyvek) 
ISBN: 963-389-133-7 kötött: 2500 Ft 

Földi András – Hamza Gábor: A római
jog története és institúciói. 6. átd. és
bôv. kiad. , Nemz. Tankvk. 
ISBN: 963-19-2224-3 kötött: 4032 Ft 

Ford, Henry: A Nemzetközi zsidó. A vi-
lág legfôbb problémája. "Új Kéksza-
lag",
ISBN: 963-03-8986-X fûzött: 4500 Ft 

Források Pápa város 1848/49. évi tör-
ténetébôl. Pápai Ref. Gyûjt. (A Pápai
Református Gyûjtemények kiadvá-
nyai 2) 
ISBN: 963-00-6102-3 fûzött: 3547 Ft 

Francsics Károly: Francsics Károly
visszaemlékezései. Pápai Ref. Gyûjt.
(A Pápai Református Gyûjtemények
kiadványai 3.) 
ISBN: 963-00-7312-9 fûzött: 2800 Ft 

Frank, Manfred: A stílus filozófiája.
Osiris, Janus. (Orbis universitatis /
Janus/Osiris. Irodalomtudomány 2.) 
ISBN: 963-389-135-3 fûzött: 1490 Ft 

G
Gall, Christine: Zseníliadrót figurák.

Cser K. (Színes ötletek 2001/29.) 
ISBN: 963-9327-64-6 fûzött: 547 Ft 

Gausa, Manuel – Salazar, Jaime: Sza-
badon álló családi ház. A magánélet
tere. Terc. 
ISBN: 963-00-6873-7 kötött: 8900 Ft 

Gitt, Marion: A róka nyomában és
egyéb állattörténetek. Evangéliumi K. 
ISBN: 963-9209-73-2 fûzött: 600 Ft 

Gombás István: Hungary: a land set in

time. With 310 pictures in colour. Cor-
vina. 
ISBN: 963-13-5125-4 kötött: 7500 Ft 

Gombás István: Ungarn: das Land im
Spiegel der Zeit. Ein Fotoalbum mit
310 Fotos.  Corvina. 
ISBN: 963-13-5124-6 kötött: 7500 Ft 

Goss, Chris: Véres Vizcaya: a Luftwaf-
fe egyetlen nagy hatótávolságú hadi-
tengerészeti vadászrepülô-egységé-
nek – azaz az V. Gruppe/Kampf-
geschwader 40-nek – és ellenfelei-
nek története, 1942–1944. Hajja. (20.
századi hadtörténet) 
ISBN: 963-9329-21-9 kötött: 2996 Ft 

Griffin, W. E. B.: Ôrnagyok. Bastei Bu-
dapest. 
ISBN: 963-296-491-8 kötött: 1696 Ft 

Grimm, Jakob – Grimm, Wilhelm: A
Grimm testvérek legszebb meséi.
Gyermekek részére Gisela Fischer
átdolgozásában. Egmont Hungary. 
ISBN: 963-627-330-8 kötött: 1679 Ft 

H
Hajdú István: Varietas delectat. Latin

mondások. 6. kiad. General Press. 
ISBN: 963-9282-54-5 kötött: 1800 Ft 

Hall, Sue: Buksi. Köteles 2000. 
ISBN: 963-00-7748-5 kötött: 1380 Ft 

Hammon, André: Egészségügyi aszt-
rológia. Bioenergetic. 
ISBN: 963-9343-28-5 fûzött: 980 Ft 

Hangodi László: Csobánc vára és
Gyulaffy László. Csobánc leghíre-
sebb kapitánya és a vár XVI. századi
fénykora. Magánkiad. (Tapolcai füze-
tek 22.) 
ISBN: 963-440-370-0 fûzött: 1667 Ft 

Hársing László: Az európai etikai gon-
dolkodás. Bíbor K. 
ISBN: 963-9103-72-1 fûzött: 2100 Ft 

Heidegger, Martin: A fenomenológia
alapproblémái. Osiris – Gond-Cura
Alapítvány. (Sapientia humana) 
ISBN: 963-379-888-4 kötött: 3500 Ft 

Heller Ágnes: A történelem elmélete.
Múlt és Jövô K. 
ISBN: 963-9171-66-2 fûzött: 2300 Ft 

Hermann Egyed emlékkönyv. ME-
TEM. (METEM-könyvek 20.) 
ISBN: 963-8472-30-8 fûzött: 1150 Ft 

Hevér Tímea – Kômíves Benedek – Si-
pos Norbert: A történelem atlasza.
Pannon-Literatúra. 
ISBN: 963-9355-37-2 kötött: 2250 Ft 

Hicks, Esther – Hicks, Jerry: Salamon
beavató meséi. Mandala Véda. 
ISBN: 963-86122-8-2 fûzött: 1490 Ft 

Híres regények dióhéjban. Válogatá-
sok Figeczky Zsuzsától. Aranyhal. 
ISBN: 963-9268-73-9 fûzött: 450 Ft 

Holt, Victoria: A titokzatos asszony.
I.P.C. Kv. 
ISBN: 963-635-211-9 fûzött: 1200 Ft 

Homoki-Nagy Katalin: Csibekönyv.
Korda. 
ISBN: 963-8004-36-3 kötött: 222 Ft 

Horváth Tibor: Horvátország. 3. jav. ki-
ad., Cartographia. 
ISBN: 963-353-015-6 [hibás ISBN 963-352-887-
9] fûzött: 1290 Ft 

I
Illyés Gyula: Hetvenhét magyar nép-

mese. 16. kiad. Móra. 
ISBN: 963-11-7622-3 kötött: 1980 Ft 

J
Janikovszky Éva: Ájlávjú. 2. kiad. Mó-

ra. 
ISBN: 963-11-7626-6 kötött: 1280 Ft 

Jones, Maggie: Hiperaktív gyermekek.
Hogyan segítsük gyermekünket cse-
csemôkortól kamaszkorig. Best Line. 
ISBN: 963-528-526-4 fûzött: 1490 Ft 

József Attila: József Attila legszebb
költeményei. Aranyhal. 
ISBN: 963-9268-72-0 fûzött: 379 Ft 

K
Kalandos helyesírás: a "j" és az "ly"

tengerén CD-ROM. Ladányi Keres-
kedelmi Kft. 
7990 Ft 

Karakas Jánosné: Számtanulók. Mate-
matikai gyakorlófüzet elsô osztályo-
sok számára.   Pannon-Literatúra. 
ISBN: 963-9355-35-6 fûzött: 234 Ft 

Kelecsényi László Zoltán – Osztovits
Szabolcs – Turcsányi Márta: Közép-
iskolai kötelezô olvasmányok elem-
zése. 8. kiad. Corvina. 
ISBN: 963-13-4973-X fûzött: 1500 Ft 

Kenin-Lopsan, Mongus B.: Shamanic
songs and myths of Tuva. Akad. K.
Los Angeles [Calif.], ISTOR. (ISTOR
books 7.) 
ISBN: 963-05-7401-2 kötött: 5927 Ft 

Kertész Judit: Rendszeres spanyol
nyelvtan. Aula. 
kötött: 6900 Ft 

Kesztler Lôrinc: Zenei alapismeretek.
Iskolai és magánhasználatra. 2. kiad.
Athenaeum 2000. (Lyceum könyvek) 
ISBN: 963-85966-6-X fûzött: 1680 Ft 

Kierkegaard, Sören: Berlini töredék.
Jegyzetek Schelling 1841/42-es elô-
adásairól. Osiris – Gond-Cura Alapít-
vány. (Horror metaphysicae / A Gond
folyóirat és az Osiris Kiadó közös so-
rozata) 
ISBN: 963-379-890-6 fûzött: 1480 Ft 

Klaniczay Sára: Tér és lélek. Gondola-
tok az alkotásról és a gyógyításról.
ELTE Bárczi G. Gyógyped. Fôisk.
Kar. 
fûzött: 1811 Ft 

Köblös József – Süttô Szilárd – Szen-
de Katalin, G.: Magyar békeszerzô-
dések, 1000–1526. Jókai Vár. Kvt. 
ISBN: 963-00-3094-2 fûzött: 2000 Ft 

Komjáthy István: Mondák könyve. Hun
és magyar mondák. 12. kiad., Móra. 
ISBN: 963-11-7627-4 kötött: 1780 Ft 

Kovács Éva: A vadrózsa lelke. Két
színjáték. Szerzôi kiad. 
ISBN: 963-00-7426-5 fûzött: 600 Ft 

Középiskolai irodalmi lexikon. 5. átd.,
bôv. kiad. Corvina. 
ISBN: 963-13-4525-4 fûzött: 1800 Ft 

Kristó Gyula – Makk Ferenc: Az Árpá-
dok. Fejedelmek és királyok. Szukits. 
ISBN: 963-9278-48-3 kötött: 1790 Ft 

Kumpch, Jens-Uwe: Norvégia. Frey-
tag & Berndt. (Polyglott útikalauz) 
ISBN: 963-858-493-9 fûzött: 1325 Ft 

L
Lammel Annamária – Nagy Ilona: Pa-

rasztbiblia. Magyar népi biblikus tör-
ténetek. 2. jav. kiad. Osiris. (Osiris
könyvtár.) 
ISBN: 963-379-111-1 fûzött: 1880 Ft 

Lauck, Jennifer: Napsugaram. Egy el-
veszett és megtalált gyermekkor tör-
ténete. Alexandra. 
ISBN: 963-368-003-4 kötött: 1980 Ft 

Levy, Marc: Ha igaz volna.... Európa. 
ISBN: 963-07-7016-4 kötött: 1600 Ft 

Ludlum, Robert: A Holcroft szövetség.
2. kiad. I.P.C. Kv.  (I.P.C. könyvek) 
ISBN: 963-635-207-0 fûzött: 1200 Ft 
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M
Machiavelli, Niccolo: A fejedelem. 4.

kiad. Kossuth. 
ISBN: 963-09-4268-2 fûzött: 1200 Ft 

Mae, Eydie – Loeffler, Chris: Hogyan
gyôztem le a rákot természetes úton.
Hogyan építhetjük újjá sejtjeinket a
nyers növényi étrend segítségével.
Mandala Véda. 
ISBN: 963-86122-6-6 fûzött: 1490 Ft 

"Magukkal fogjuk megzsírozni a föl-
det". [2000. június 23–24-én a "Hor-
tobágy – a magyar Szibéria" címmel
megtartott konferencia elôadásai]. Al-
terra. (Kitaszítottak 1.) 
ISBN: 963-9324-13-2 fûzött: 1200 Ft 

Magyar – angol kisszótár. Aranyhal. 
ISBN: 963-9268-28-3 kötött: 699 Ft 

Magyar jogtörténet. 2. jav. kiad., Osi-
ris. (Osiris tankönyvek) 
ISBN: 963-379-709-8 [hibás ISBN 963-379-458-
7] kötött: 3280 Ft 

Magyar kódex. 3. Szultán és császár
birodalmában. Magyarország mûve-
lôdéstörténete 1526–1790. Kossuth
Kiadó Rt – Enciklopédia Humana
Egyesület. 
ISBN: 963-09-4144-9 kötött: 8500 Ft 

Magyar – német kisszótár. Aranyhal. 
ISBN: 963-9268-38-0 kötött: 699 Ft 

Magyar nyelv és irodalom felvételi fel-
készítô CD-ROM. Irodalomtörténeti
áttekintés felvételizôknek, irodalmi
elemzések gyûjteménye, irodalmi kis-
lexika, nyelvtan a felvételin, dráma-
történet: Nyugat (1908–1961), Ady
összes mûve, Mikszáth összes mû-
ve. Arcanum. 
6700 Ft 

Magyarország képes története. A kez-
detektôl napjainkig [CD-ROM]. Inter-
aktív multimédia Budapest, Informa-
nia Digitalmedia Kft. 
7000 Ft 

Magyar századok. 2. Makk Ferenc –
Oborni Teréz: A tizenkettedik század
története. Pannonica.
ISBN: 963-9252-08-5 kötött: 1690 Ft 

Magyar századok. 3. A tizenharmadik
század története. Pannonica. 
ISBN: 963-9252-22-0 kötött: 1990 Ft 

Magyar századok. 6. Pálffy Géza: A ti-
zenhatodik század története. Panno-
nica. 
ISBN: 963-9252-10-7 kötött: 1890 Ft 

Magyar századok. 7. Ágoston Gábor –
Oborni Teréz: A tizenhetedik század
története. Pannonica. 
ISBN: 963-9252-11-5 [hibás ISBN 963-9252-10-
7] kötött: 1990 Ft 

Magyar történelem gyermekeknek. 2.
jav. kiad., Aquila. 
ISBN: 963-8276-30-4 [hibás ISBN 963-8276-17-
7] kötött: 1750 Ft 

Mann, Chris: SS-Totenkopf. A "halálfe-
jes" hadosztály története, 1940–45.
Hajja. (20. századi hadtörténet) 
ISBN: 963-9329-23-1 kötött: 2996 Ft 

Marcus Aurelius: Elmélkedések. 2000. 
ISBN: 963-09-4191-0 fûzött: 1200 Ft 

McGuire, William: Makacs nézetek és
a meggyôzés dinamikája. Osiris.
(Osiris Könyvtár.) 
ISBN: 963-389-086-1 fûzött: 1980 Ft 

Mezôsi Károly: Petôfi családja a Kis-
kunságban, kiskunfélegyházi életük.
Repr. kiad. Kiskun Múzeum Baráti
Köre. (Bibliotheca Cumanica 1.) 
ISBN: 963-7112-00-6 [hibás ISBN 963-7112-00-
64] fûzött: 933 Ft 

Micklné Dévényi Mária – Keményné

Forró Andrea: Próbáld meg Te is! A
Jenaplan alkalmazása az általános
iskola alsó tagozatában: projektek,
didaktikai játékok. Eötvös J. Kvk. 
ISBN: 963-9316-17-2 fûzött: 560 Ft 

Mikszáth Kálmán: A beszélô köntös.
Aranyhal. 
ISBN: 963-9268-66-6 fûzött: 399 Ft 

Mikszáth Kálmán: Beszterce ostroma.
Aranyhal. 
ISBN: 963-9268-67-4 fûzött: 450 Ft 

Milkovits István: Biológia, egészség-
tan 9.: a szakiskolák számára. Koro-
na. 
ISBN: 963-9191-92-2 fûzött: 1100 Ft 

Moldova György: A sárkány fogai. Ur-
bis Kvk. 
ISBN: 963-9291-11-0 kötött: 2290 Ft 

Molnár Gál Péter: A pesti mulatók. Elô-
szó egy színháztörténethez. Helikon. 
ISBN: 963-208-672-4 kötött: 2980 Ft 

Molnár Judit – Olaszyné Kállai Kamil-
la: Írásbeli feladatok: német. Akad. K.
(Gazdasági szakmai nyelvvizsgák) 
ISBN: 963-05-7799-2 fûzött: 1750 Ft 

Molnár Mária: Öko-kép. Zöld Érdek
Alapítvány. 
ISBN: 963-00-7651-9 fûzött: 560 Ft 

Mondák Szent István királyról. Anno. 
ISBN: 963-375-173-X kötött: 1125 Ft 

Móra Ferenc: Rab ember fiai. Akkord.
(Talentum diákkönyvtár) 
ISBN: 963-645-106-0 fûzött: 398 Ft 

Moran, Thomas: Niki titka. Ulpius-Ház. 
ISBN: 963-9348-50-3 fûzött: 1780 Ft 

Morgenstern, Christian: Christian Mor-
genstern összes bitódalai: Alle Gal-
genlieder. Lazi K. 
ISBN: 963-9227-9-X kötött: 1400 Ft 

Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig.
Akkord.  (Talentum diákkönyvtár) 
ISBN: 963-645-105-2 fûzött: 598 Ft 

Morpurgo, Michael: Kensuke királysá-
ga. Egmont Hungary. 
ISBN: 963-627-639-0 kötött: 1099 Ft 

Mrázik Katalin: All aboard!: angol
nyelvkönyv kisiskolásoknak 1.. Hol-
nap. 
ISBN: 963-346-456-0 fûzött: 990 Ft 

Mrázik Katalin: All aboard!: tanári kézi-
könyv 1.. Holnap. 
ISBN: 963-346-457-9 fûzött: 790 Ft 

N
Nagy Gábor, O.: Mi fán terem? Magyar

szólásmondások eredete. 7. kiad.,
Talentum. 
ISBN: 963-645-102-8 fûzött: 990 Ft 

Nagy képes világtörténet. 11. köt.
Marczali Henrik: A legujabb kor. 2. r.
A reformok kora. Hasonmás. Babits
K.
ISBN: 963-9272-37-X kötött: 4000 Ft 

Nagy Krisztina – Szabó Katalin: Írás –
helyesírás: 3. osztály. Totem.  (Általá-
nos iskolai gyakorlófüzetek) 
ISBN: 963-590-168-2 fûzött: 498 Ft 

Nagy Krisztina – Szabó Katalin: Írás –
helyesírás: 4. osztály. Totem.  (Általá-
nos iskolai gyakorlófüzetek) 
ISBN: 963-590-169-0 fûzött: 498 Ft 

Negyvennyolcas idôk. Egy pesti pol-
gár Európában. Giergl Henrik üveg-
mûves önéletírása, útijegyzetei és
naplói, 1845–1865. Néprajzi Múze-
um. (Fontes / Bibliotheca Academiae
Hungariae in Roma 6.) 
ISBN: 963-7106-51-0 kötött: 2400 Ft 

Nemere István: Holtak harca. 2. kiad.
Anno. 
ISBN: 963-9199-58-3 fûzött: 525 Ft 

Nemere István: Patkányember. [Pszi-

cho-krimi]. Media Nox. 
ISBN: 963-86117-8-2 fûzött: 1590 Ft 

Nemere István: Pipacs a szélben. An-
no. 
ISBN: 963-375-137-3 fûzött: 625 Ft 

Nguyen Quôc Dinh – Daillier, Patrick –
Pellet, Alain: Nemzetközi közjog.
Osiris, (Osiris tankönyvek) 
ISBN: 963-379-459-5 fûzött: 2980 Ft 

Novák, Jan: Digitális technika. fotó, vi-
deó. 2., átd. kiad. Cser K. (Csináld
magad) 
ISBN: 963-9327-61-1 fûzött: 1698 Ft 

O
Obádovics J. Gyula: Valószínûségszá-

mítás és matematikai statisztika. Kö-
zépiskolai tanulók, fôiskolai és egye-
temi hallgatók, valamint mûszaki és
gazdasági szakemberek számára,
gyakorlati alkalmazásokkal. 4. átd. és
bôv. kiad., Scolar. 
ISBN: 963-9193-35-6 kötött: 2240 Ft 

Olasz Ferenc: Mindörökkön örökké.
Meditációs könyv. General Press. 
ISBN: 963-9282-51-0 kötött: 4980 Ft 

Olasz nyelvkönyv haladók és érettsé-
gire készülôk számára. 
ISBN: 963-9316-18-0 fûzött: 2165 Ft 

Orbán Erzsébet, Z.: Kémia 9.: a sza-
kiskolák számára. Korona. 
ISBN: 963-9191-91-4 fûzött: 1100 Ft 

Orosné Igriczi Erzsébet: Szövegelô 4.
[Szövegértési és -olvasási munkafü-
zet 4. osztályosoknak]. Pannon-Lite-
ratúra. 
ISBN: 963-9355-12-7 fûzött: 534 Ft 

Ö
Összefoglaló a matematika érettségi-

felvételi vizsgához. Tóth. 
ISBN: 963-9161-27-6 fûzött: 800 Ft 

P
Pappné Gazdag Zsuzsanna: A bab-

zsák. Tartásjavító, izomerôsítô és
nyújtó, valamint mozgásügyességet
fejlesztô gyakorlatok óvodások és ál-
talános iskolások számára. Flaccus. 
ISBN: 963-86035-9-3 fûzött: 550 Ft 

Pénzügyi jog. Osiris. (Osiris tanköny-
vek) 
ISBN: 963-389-132-9 kötött: 2500 Ft 

Pethôné Nagy Csilla: Irodalomkönyv
12.. Korona. 
ISBN: 963-9191-96-5 fûzött: 950 Ft 

Petôfi Sándor: Petôfi Sándor legszebb
költeményei. Aranyhal. 
ISBN: 963-9268-74-7 fûzött: 379 Ft 

Petô Kovács Júlia: Anya, mesélj! Petô
Kovács Júlia beszélgetôs versei.
Hungarovox. 
ISBN: 963-9292-13-3 fûzött: 790 Ft 

Petrik Ferenc: A személyiség jogi vé-
delme. A sajtó helyreigazítás. HVG-
ORAC. 
ISBN: 963-9203-97-1 fûzött: 4480 Ft 

Politikatudományi enciklopédia. Osi-
ris. (Osiris kézikönyvek) 
ISBN: 963-389-035-7 kötött: 6500 Ft 

Polner Zoltán: Csillagok tornácán. Tál-
tosok, boszorkányok, hetvenkedôk.
Bába: Csongrád M. Lvt. (Tisza hang-
ja 110.) 
ISBN: 963-7237 963-9347-33-7 fûzött: 2240 Ft 

Pomogyi László: Szegényügy és köz-
ségi illetôség a polgári Magyarorszá-
gon. Osiris. (Jogtörténeti értekezések) 
ISBN: 963-389-155-8 fûzött: 1200 Ft 

Poór István: Fizika 9.: a szakiskolák
számára. Korona. 

ISBN: 963-9191-94-9 fûzött: 1100 Ft 
Popper Péter: Hazugság nélkül. Sa-

xum. (Az élet dolgai) 
ISBN: 963-9308-13-7 fûzött: 880 Ft 

Porter, Bruce: Betépve. Miként jutott
egy kisvárosi srác a Medellín Kokain-
kartell segítségével 100 millió dollár-
hoz, hogy aztán az utolsó centig elve-
szítse?: [egy gimnazista rögbisztár,
100 millió dollár és a kolumbiai koka-
inkartell igaz története]. Ulpius-Ház. 
ISBN: 963-9348-51-1 fûzött: 1780 Ft 

Pótlapok a Hatályos jogszabályok
Gyûjteménye címû kiadványhoz,
126. KJK-Kerszöv. 
ISBN: 963-222-322-5 fûzetlen: 31897 Ft 

Pótlapok a Hatályos jogszabályok
gyûjteménye címû kiadványhoz,
127. 2001. június 31-i állapot. KJK-
Kerszöv. 
fûzetlen: 33376 Ft 

Potok, Chaim: Fények könyve. Ulpius-
ház. 
ISBN: 963-9348-06-6 fûzött: 1980 Ft 

R
Raffai Jenô: Megfogantam, tehát va-

gyok. Párbeszéd a babával az anya-
méhben. 2. jav. kiad. Press Publica.
(Változó világ 14.) 
ISBN: 963-9001-37-6 fûzött: 440 Ft 

Ranft, Ferdinand: Görögország. Biztos
tippek az útra. M. Kvklub. (Marco Po-
lo) 
ISBN: 963-547-354-0 fûzött: 1990 Ft 

Read, Stephen: Bevezetés a logika fi-
lozófiájába. Kossuth. 
ISBN: 963-09-4272-0 kötött: 2600 Ft 

Rendi társadalom – polgári társada-
lom. 4. Mezôváros – kisváros. A Haj-
nal István Kör keszthelyi konferenciá-
ja, 1990. június 23–25. Nógrád M.
Lvt. 
ISBN: 963-260-073-8 [hibás ISBN 963-7226-17-6] 

Roberts, Nora: A tenger szíve. M.
Kvklub. 
ISBN: 963-547-500-4 kötött: 1590 Ft 

Rodari, Gianni: Tante storie per gioca-
re = Meséld te a végét. Mesék felnôt-
teknek és gyerekeknek olasz és ma-
gyar nyelven. Ponte Alapítvány. 
ISBN: 963-04-5164-6 fûzött: 1587 Ft 

Romig-Kirsch, Ursula: Toscana. Biztos
tippek az útra. M. Kvklub. (Marco Po-
lo) 
ISBN: 963-547-497-0 fûzött: 1990 Ft 

Rosner Gyula: Das awarenzeitliche
Grüberfeld in Szekszárd-Bogyiszlói
Strasse. MNM: MTA Régészeti Int.
(Monumenta Avarorum archaeologi-
ca 3.) 
ISBN: 963-9046-29-9 fûzött: 2500 Ft 

S
Sachau, Susanne: A Dalmát tenger-

part. Biztos tippek az útra. M. Kvklub.
(Marco Polo) 
ISBN: 963-547-360-5 fûzött: 1990 Ft 

Ságvári György – Szabó Péter: Hon-
védhuszárok. Magyar királyi honvéd-
lovasság, 1920–1945. Timp. 
ISBN: 963-00-7540-7 kötött: 3267 Ft 

Salembier, Philippe – Carstens, Wilf-
ried: Képes állatkönyvem. Chevron,
Hemma K. 
ISBN: 2-8006-5879-7 kötött: 1780 Ft 

Saltzer Ernô: A történelmi Magyaror-
szág területén fellelt 156 Árpád-házi
éremkincslelet összefüggô áttekinté-
se. [Magánkiad.]. 
ISBN: 963-650-577-2 fûzött: 700 Ft 
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Sándor István – Szûcs Brigitta: Az
ügyvédi felelôsség és biztosítása.
HVG-ORAC. 
ISBN: 963-9203-98-X fûzött: 5040 Ft 

Sargent, Carl – Gascoigne, Marc:
Nosferatu. Beholder.  (Árnyvadász) 
ISBN: 963-9047-96-1 fûzött: 998 Ft 

Schmidt Egon: A lombkorona élôvilá-
ga. Pannon-Literatúra. 
ISBN: 963-9355-29-1 kötött: 916 Ft 

Schmidt Egon: Vízivilág. Anno. 
ISBN: 963-9066-02-8 fûzött: 600 Ft 

Seligson, Paul – Harrison, Jeremy:
Elôljárószók. Akad. K.  (Nyelvtan-
dem) 
ISBN: 963-05-7781-X fûzött: 2180 Ft 

Selmeczi Kovács Attila: Nemzeti jelké-
pek. Népr. Múz. (Magyar népmûvé-
szet XXVI.) 
ISBN: 963-7106-80-4 fûzött: 2500 Ft 

Serlegi Kálmán: Géphasználat gazdál-
kodóknak. Mezôgazda.  (Gazda-
könyvtár) 
ISBN: 963-9358-01-0 fûzött: 1600 Ft 

Sienkiewicz, Henryk: A kislovag. M.
Kvklub. 
ISBN: 963-547-487-3 kötött: 2390 Ft 

Simon Sándor – Szabó Péter: Kisku-
nok a Don-kanyarban. Kiskun Múze-
um Baráti Köre. (Bibliotheca Cumani-
ca 2.) 
ISBN: 963-7112-01-4 fûzött: 933 Ft 

Simor András: Átváltozások könyve.
Eötvös J. Kvk. 
ISBN: 963-9316-14-8 fûzött: 840 Ft 

Simpson, Margaret: Kleopátra kígyó-
mérge. Egmont Hungary.  (Rémhíre-
sek) 
ISBN: 963-627-647-1 fûzött: 868 Ft 

Siposs András: Matematika 9.: a sza-
kiskolák számára. Korona. 
ISBN: 963-9191-95-7 fûzött: 1100 Ft 

Smith, Wilbur: Napmadár. Delej. 
ISBN: 963-9124-18-4 fûzött: 1698 Ft 

Solymár József: Mátyás, a sosemvolt
királyfi. Ifjúsági regény. Hungarovox. 
ISBN: 963-86006-0-8 fûzött: 560 Ft 

Standovár Tibor – Primack, Richard:
A természetvédelmi biológia alapjai.
Nemz. Tankvk. 
ISBN: 963-19-2156-5 kötött: 4853 Ft 

Steel, Danielle: Áldott teher. 2. kiad.
Maecenas Kv.. 
ISBN: 963-9025-26-7 fûzött: 675 Ft 

Steel, Danielle: Eltûnt! 2. kiad., Maece-
nas. 
ISBN: 963-9025-17-8 fûzött: 675 Ft 

Steel, Danielle: Magányos sas. Maece-
nas. 
ISBN: 963-203-042-7 fûzött: 999 Ft 

Steel, Danielle: Szenvedély. 2. kiad.
Maecenas Kv. 
ISBN: 963-9025-18-6 fûzött: 675 Ft 

Stone, Irving: Michelangelo. Regényes
életrajz. 1. köt. Kossuth. 
ISBN: 963-09-4262-3 kötött: 3990 Ft 

Stone, Irving: Michelangelo. regényes
életrajz. 2. köt. Kossuth. 
ISBN: 963-09-4263-1 kötött: 

Strobel, Stefan – Elling Volker: Linux.
Kossuth. 
ISBN: 963-09-4121-X fûzött: 3400 Ft 

Süskind, Patrick: A parfüm. Egy gyil-
kos története. M. Kvklub. 
ISBN: 963-547-486-5 kötött: 1680 Ft 

Sütô András: Fülesek és fejszések kö-
zött. Naplójegyzetek 1987–1992. 2.
ja  kiad., Pallas-Akadémia. 
ISBN: 973-8079-09-8 fûzött: 2150 Ft 

Sütsch, Marietta: Velem ugyan nem!
Glória Press K. 
ISBN: 963-8200-04-9 kötött: 1900 Ft 

Sz

Szabó Julianna: Vidd ki ... vagy idd ki!
Herkules Stúdió Kft.
ISBN: 963-00-6994-6 kötött: 799 Ft 

Szabó Magda: Alvók futása. Európa. 
ISBN: 963-07-7012-1 kötött: 1400 Ft 

Szabóné Zavaczki Andrea – Zavaczki
Gabriella: Írni tanulok! Vonalak: fog-
lalkoztató munkafüzet középsô cso-
portos óvodások részére. Tóth. 
ISBN: 963-9269-60-3 fûzött: 334 Ft 

Szabó Zoltán: Kezdô sakkozók segéd-
könyve. Tóth. 
ISBN: 963-9161-88-8 fûzött: 800 Ft 

Szarka László: Versenyhorgászat. Fish
Kvk. (Horgászhalaink 13.) 
ISBN: 963-86085-2-8 fûzött: 698 Ft 

Szász Lôrinc: Magyar – román kézi-
szótár. Aranyhal. 
ISBN: 963-9268-59-3 kötött: 3999 Ft 

Széll Rita: Régi táncok iskolája. A fran-
cia reneszánsz. Nemz. Tankvk. 
ISBN: 963-19-0355-9 fûzött: 2797 Ft 

Szép Ernô: Mátyás király tréfái. 8. ki-
ad., Móra. 
ISBN: 963-11-7629-0 kötött: 990 Ft 

Szepsy Eleonóra: Hozzátok szólok.
Bába. (Tisza hangja 115.) 
ISBN: 963-9347-34-5 fûzött: 870 Ft 

Szerelmeskönyv. [Válogatás a magyar
irodalom legszebb szerelmesversei-
bô]. Pannon-Literatúra. 
ISBN: 963-9355-36-4 kötött: 1500 Ft 

Szokolai Tibor: Fizikai feladatok gyûj-
teménye. Szalay Kvk. 
ISBN: 963-9178-58-6 fûzött: 800 Ft 

Szöllôsi Péter: Indián varázsló. Jim
Morrison (1943–1971). Vagabund. 
ISBN: 963-86005-5-1 fûzött: 600 Ft 

Szöveggyûjtemény 12.: [irodalom].
Korona. 
ISBN: 963-9191-97-3 fûzött: 950 Ft 

T
Takács György: Olimpiák régen és ma

CD-ROM. Tudás 2000. 
5600 Ft 

Takács J. Ince, P. – Pfeiffer János:
Szent Ferenc fiai a veszprémi egy-
házmegyében a 17–18. században.
1. köt., Deák F. M. Kvt. 
ISBN: 963-7267-24-7 fûzött: 

Takács J. Ince, P. – Pfeiffer János:
Szent Ferenc fiai a veszprémi egy-
házmegyében a 17–18. században.
2. köt., Deák F. M. Kvt. 
ISBN: 963-7267-25-5 fûzött: 

Takácsné Csór Marianna: Beszélj bát-
ran. Feladatgyûjtemény az afázia te-
rápiájához. Média Mix Kft. 
fûzött: 2500 Ft 

Takács Tibor: Császármadár. Regény
Enyingi Török Bálint életérôl. Török-
bálint, Önkormányzat. 
ISBN: 963-00-7321-8 fûzött: 1232 Ft 

Takács Tibor: Napjaim koronája. Ver-
sek. Bíró. 
ISBN: 963-9289-16-7 fûzött: 1232 Ft 

Target english [CD-ROM]. Haladó
szintû angol nyelvoktató CD-ROM.
Informania Digitalmedia Kft. (Magisz-
ter / oktatóprogramok gyerekeknek
és diákoknak) 
6000 Ft 

Temesiné Schmöltz Margit: Mérföld-
kövek a civilizáció történetében. Tu-
dománytörténetrôl gyerekeknek.
Szalay Kvk. 
ISBN: 963-9178-14-4 fûzött: 800 Ft 

Tolcsvai Nagy Gábor: A magyar nyelv
szövegtana. [felsôoktatási tankönyv].
Nemz. Tankvk. 
ISBN: 963-19-1229-9 fûzött: 3147 Ft 

Torma István: Négy év robot a vörös

pokolban. Magyar hadifogoly vissza-
emlékezései. Szerzô. 
ISBN: 963-00-6219-4 fûzött: 1007 Ft 

Török Sándor: Borászok zsebkönyve.
3. átd. kiad., Mezôgazda.  (Falugaz-
dász könyvek) 
ISBN: 963-9358-20-7 kötött: 2500 Ft 

Történelem felvételi felkészítô CD-
ROM. Történelem esszégyûjtemény
felvételizôknek, történelmi kislexika:
a Pallas nagy lexikona, Nagy képes
világtörténet. Arcanum. 
5500 Ft 

Tóth Eszter: Emberi madárdal. Össze-
gyûjtött versek. Korvin. 
ISBN: 963-00-7207-6 kötött: 2200 Ft 

Tóthné Szilágyi Erzsébet: Az óbudai
nevelôintézet és jogelôdeinek 100
éves története, 1892–1992. Szerzô. 
ISBN: 963-440-344-1 fûzött: 1450 Ft 

Töttôs Gábor: Válogatott nyûgeim. No-
vellák és egyéb írások. Babits K.
(Korjellemzô magyar próza /
1945–1990) 
ISBN: 963-9272-42-6 kötött: 2100 Ft 

Townsend, Sue: A 13 és 3/4 éves Adri-
an Mole titkos naplója. Gabo. 
ISBN: 963-923-776-0 fûzött: 890 Ft 

Tôzsér János: Játékok és nyelvjáté-
kok. Kávé K. (Kávéház) 
ISBN: 963-9169-35-8 fûzött: 1350 Ft 

Treffer, Günter: Cote d'Azur. Biztos tip-
pek az útra. M. Kvklub. (Marco Polo) 
ISBN: 963-547-515-2 fûzött: 1990 Ft 

Tudod-e?: [Érdekes kérdések és vála-
szok gyerekeknek]. Szalay Kvk. 
ISBN: 963-9355-31-3 kötött: 2075 Ft 

Tudod-e?: [Érdekességek a Bibliából]:
[érdekes kérdések és válaszok gye-
rekeknek]. Szalay Kvk. 
ISBN: 963-86121-8-5 kötött: 2075 Ft 

Tudod-e?: [Érdekességek Ázsiáról]:
[érdekes kérdések és válaszok gye-
rekeknek]. Pannon-Literatúra. 
ISBN: 963-9355-05-4 kötött: 2075 Ft 

Turcsány Péter: A mérleg közepén: po-
étikai – pedagógiai, verstan-poétikai,
irodalomismereti és közgondú írások.
1. köt. A gyerekek üzenete. – Mérleg
közepén. – A magyar hárfa. Kráter
Mûhely Egyes. (Teleszkóp 20.) 
ISBN: 963-9195-53-7 fûzött: 2600 Ft 

Turcsány Péter: 2. köt. A remény íróde-
ákja. – Függelék. Kráter Mûhely
Egyes. (Teleszkóp 21.) 
ISBN: 963-9195-54-5 fûzött: 2600 Ft 

U
Ungár Richárd: A Schwarcz család.

Zsidó kisregény. Makkabi. 
ISBN: 963-7475-63-X fûzött: 1200 Ft 

V
Vagabund IQ: intelligencia teszt. Vaga-

bund. 
ISBN: 963-86005-0-0 fûzött: 475 Ft 

Vagabund IQ: intelligencia teszt. Vaga-
bund. 
ISBN: 963-86005-6-X fûzött: 600 Ft 

Vanoyeke, Violaine: Thutmózisz. 3. kv.
A tündöklô királyság. Gold Book. 
ISBN: 963-9248-83-5 kötött: 1598 Ft 

Váradi Péter Pál: Erdély, Székelyföld.
9. Gyimesek vidéke. A gyimesi csán-
gók. Közdok. 
ISBN: 963-86008-5-3 kötött: 5973 Ft 

Vásárhelyi Tamás: Folyók, tavak élôvi-
lága. Pannon-Literatúra. 
ISBN: 963-9355-30-5 kötött: 916 Ft 

Vas megye 10–12. századi sír- és
kincsleletei. MNM: MTA Régészeti
Int. Szombathely, Vas M. Múz. ig.:
Panniculus Régiségtani Egylet. (Ma-

gyarország honfoglalás kori és kora
Árpád-kori sírleletei 2.) 
ISBN: 963-9046-38-8 fûzött: 3000 Ft 

Vékony cérna, kenderszál.... Tóth. 
ISBN: 963-9371-14-9 kötött: 1084 Ft 

Verses és drámai mûvek. 2. Antológia
a felvilágosodás magyar irodalmából.
(Remekírók diákkönyvtára) 
ISBN: 973-9267-43-6 fûzött: 650 Ft 

Vidrányi Árpád: A jó Peabody kapitány.
Accordia. 
ISBN: 963-9242-41-1 fûzött: 690 Ft 

Világirodalom [CD-ROM]: az ókortól
napjainkig. [10–16 éveseknek]: inter-
aktív multimédia.  Informania Digital-
media Kft. (Magiszter / oktatóprogra-
mok gyerekeknek és diákoknak) 
5000 Ft 

Vilcsek Béla: Érték és mérték. Verstani
példatár. 2. jav. kiad. Nemz. Tankvk.
ISBN: 963-19-1875-0 fûzött: 2535 Ft 

Vonyó József: Gömbös Gyula és a
jobboldali radikalizmus. Tanulmá-
nyok. Pro Pannonia. (Pannónia köny-
vek) 
ISBN: 963-9079-75-1 kötött: 1790 Ft 

Voormann, Christina – Dandekar, Go-
vin: Babamasszázs. Érintés, gyen-
gédség, melegség.  Holló. (Egészsé-
ges életmód) 
ISBN: 963-9202-27-4 kötött: 1790 Ft 

W
Wass Albert: A költô és a macska. El-

beszélések 1945–1989. Kráter Mû-
hely Egyes. (Wass Albert életmûve) 
ISBN: 963-9195-48-0 fûzött: 1280 Ft 

Weis, Margaret – Hickman, Tracy: 2.
Az ikrek háborúja. Szukits. 
ISBN: 963-9393-18-5 fûzött: 1390 Ft 

Weis, Margaret – Hickman, Tracy: 3.
Az ikrek próbája. Szukits. 
ISBN: 963-9393-19-3 fûzött: 1290 Ft 

Weis, Margaret – Hickman, Tracy:
Dragonlance legendák. 1. Az ikrek
ideje. Szukits. 
ISBN: 963-9393-17-7 fûzött: 1390 Ft 

White, Ellen Gould: Étrendi és táplál-
kozási tanácsok. Írásgyûjtemény El-
len G. White mûveibôl. Advent. 
ISBN: 963-9122-66-1 kötött: 1999 Ft 

Z
Zettnersan, Chian: A tao hálószobatit-

kai. Tao csi-kung: az ôsi kínai gyó-
gyászat az egészségért és a hosszú
életért: a szerelem szexuális tudomá-
nyának mélységeirôl. Bioenergetic. 
ISBN: 963-9343-24-2 fûzött: 1700 Ft 

Zielpunkt Deutsch [CD-ROM]. Haladó
szintû nyelvoktató CD-ROM: interak-
tív multimédia. Informania Digitalme-
dia Kft. (Magiszter / oktatóprogramok
gyerekeknek és diákoknak) 
6000 Ft 

Zs
Zsoldos Zoltán: Ideges légió. Totem. 

ISBN: 963-590-143-7 fûzött: 1198 Ft 
Zsolnai Anikó: Kötôdés és nevelés.

Eötvös J. Kvk. 
ISBN: 963-9316-15-6 fûzött: 1549 Ft 

Az összeállítás a Könyvtárellátó Köz-
hasznú Társaság információs rend-
szere alapján készült. A felsorolt
könyveket a Könyvtárellátó már fel-
ajánlotta megvásárlásra a könyvtá-
raknak, ill. megrendelhetôk a társa-
ság home lapján (www.kello.hu).



A TRIVIUM KIADÓ ajánlata
KIHARU NAKAMURA:

KIHARU, a GÉSA
Egy ismeretlen világ rejtelmei

Kiharu, a gyönyörû és híres
gésa elmeséli életét a mûvészet
és a prostitució között, harcát
az elôítéletekkel szemben.
Évekig tanulta a gésák mester-
ségét, a táncmûvészet ôsrégi
tradícióját, a teaceremóniát, az
illem elsajátítását, a társalgás
mûvészetét. Megismerkedett
számos világhírességgel, köz-
tük: Charlie Chaplinnel és Je-
an Cocteau-val.
A könyv választ ad arra, hogy
Japánban és más országokban
miért tekintik ellenségnek a gé-
sákat, akikkel a kapcsolat szé-
gyennek számít.
„A könyvet az elôítéletek le-
küzdésére írtam, hogy el-
mondjam
a világnak, kik is valójában a
gésák”. 

Több millió eladott példány. 1990 Ft

Elôkészületben (nov): Lulu Wang: Tavirózsa Színház
Egy kínai leány visszaemlékezése
1998–1999 év könyve, nemzetközi irodalmi díjat nyert – több millió
eladott példány

Trivium Kiadó
T/F: 248-1264, 319-7382, E-mail: trivium@matavnet.hu

ELKÉPESZTÔ VILÁGSIKER A MÓRÁNÁL!

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

Darren Shan regényes élettörténete
több díjjal kitüntetett alkotás, mely meghódította Nagy-Britanniát
és Amerikát. 
Az elsô két kötetbôl készült film 2002-ben kerül bemutatásra. 

Darren Shan: Rémségek cirkusza
(Vámpír könyvek 1.)
248 p., kötött, ill. Papp Beatrix
A regénysorozat elsô kötetében Darren és Steve, a két barát ellátogat
a titokzatos cirkuszba, amely az ódon kastély szomszédságában ütöt-
te fel a táborát. A városban persze senki nem értesült a társulatról, és
ami a legfontosabb: a szülôk és a tanárok sem tudnak róla. Még a szó-
rólapokat is titokban terjesztik a kék csuklyások! Itt ugyanis nem ak-
robaták és oroszlánok szórakoztatják a közönséget. Nincsenek bohó-
cok, sem idomított elefántok… valóságos rémségek riogatják a nézôt.
A legszörnyûbb dolog azonban az elôadás után következik. Steve fel-
ismeri az egyik szereplôt… látott róla egy rajzot valami régi könyv-
ben, és ebbôl megtudta, hogy az illetô vámpír…
1490 Ft

Darren Shan: A vámpír inasa
(Vámpír könyvek 2.), 232 p., kötött, ill. Papp Beatrix
Félvámpír vagyok – jelenti ki a kötet elején Darren Shan. – Egészen
addig ember voltam, amíg nem találkoztam az éjszaka teremtményé-
vel. Ettôl fogva örökre megváltozott az életem. Mr. Crepsley arra
kényszerített, hogy legyek az inasa, így elszegôdtem a Rémségek Cir-
kuszához.
Nehezen tanultam bele új életembe. Hetekig rettenetes lidércnyomá-
sok gyötörtek, de nem volt visszatérés. Elfogadtam vámpírinas mivol-
tomat, és megtanultam élni a benne rejlô lehetôségekkel… idôvel va-
lódi éjszakai lénnyé váltam…
1490 Ft

A harmadik kötet novemberben jelenik meg.

„Lenyûgözô könyv… lebilincselô olvasmány…
fordulatokban gazdag meséje
felkelti az olvasó kíváncsiságát a folytatásra.”
J. K. Rowling, a Harry Potter-könyvek szerzôje.

„Hajmeresztô, kiszámíthatatlan, megrendítô…”
Norfolk Library Service

„Darren Shant felfedezték az ifjú olvasók.
Ehhez kétség nem fér.”

The Independent

„A regény bravúrosan ötvözi a valóság és a
fantázia, a krimi és a horror elemeit.”

Sunday Morning Post

A sorozatról megjelent kritikákból
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Artemis Fowl
Tündérekkel életre-halálra

10 éves kortól

Világsikerû fantasztikus regény
egy ír szerzô tollából.

A tündérek jóslatai megfejtésre
várnak! Folytatása következik. 
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Arthur király – A látókô       
10 éves kortól

Egy Arthur nevû kisfiú történetén
keresztül a korabeli Angliával

is megismerkedhetünk.
A trilógia elsô kötetébôl.
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Hangja meghódította
a világot, dalaival sokak

szívét megérintette.
Ezúttal életérôl vall ôszinte,

bensôséges hangon.
1690 Ft
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Egy asszony, aki egyszerre
akar mindent: a hatalmat

és a boldogságot, az
anyaságot és a függetlenséget,

a nôiességet és a sikert.
1490 Ft
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Megrázóan szép
„bohóctörténet”

egy apáról,
egy fiúról,

szeretteikrôl,
valamint egy
önfeláldozó
„névtelenrôl”

a francia
ellenállás idejébôl.
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Egy londoni
reklámügynökség

kiábrándító
világáról

olvashatunk
az alkalmazottak

egy hónapi
e-mail

levelezésén
keresztül.    
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Az unoka, Marina Picasso
fájdalmas szembenézése a

múlttal: a nagy festô kivételes
alkotószellemének családtagjai
közül többen áldozatul estek. 

1590 Ft 
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Billy Elliot
12 éves kortól

A világsikerû film könyvváltozata.
Boksz vagy tánc?

Vajon a 12 éves Billy járhatja-e
a maga útját?
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Megjelenés: október-november hónapban !

Ifjúsági regénysorozatok

Olvasni jó!   –   6 éves kortól   16 megjelent kötet,   4 új várható   48 színes oldal, ár: 540 Ft
Vidám családi történetek gyerekekrôl, szülôkrôl, állatokról – nagy betûkkel és színes képekkel.

Barátaink, az állatok    – 8 éves kortól   4 új kötet várható   156 oldal, ár: 595 Ft
Hogyan segít egy állatbarát család a bajba jutott állatokon?

Táncolj! –   9 éves kortól   4 kötet megjelent, 2 új várható   ár: 595 Ft
„Mindazoknak, akik a táncról álmodnak…" Egy kislány…és egy karrier története.

Te+Én=♥ –   12 éves kortól   2 kötet megjelent, 4 új várható   ár: 595 Ft
Történetek kamaszoknak – barátságról, szerelemrôl, gyermek-szülô kapcsolatról.

Libabôr –   12 éves kortól   8 megjelent kötet, 4 új várható   ár: 595 Ft
Izgalmas, borzongató, humoros rémtörténetek különleges jelenségekrôl és rejtélyekrôl.

Nagyapám

Borzalmas
kertjeink

e-mail sztori
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