
A szov jet bol se vis ta dik ta tú ra  szü le té se nap já tól alap -
kér dés nek te kin tet te azt, hogy a né pet meg kell ta ní ta ni
fél ni. Ez volt már a cá ri ha ta lom gya kor la ta is, de nem
tö me ges, mond hat nám to tá lis mé re tek ben. A CSEKA
„szak ér tel me” kel lett e gya kor lat el mé lyí té sé hez és ál -
lan dó fej lesz té sé hez. A cél sze mé lyek a nem ép pen mi -
no ri tást je len tő gon dol ko dók, tu laj do no sok, sza bad fog -
lal ko zá sú ak és egyéb mi hasz na ér tel mi sé gi ek, vá ros la -
kók és a föld mű ve lés hez jól ér tő pa rasz tok vol tak. Ők
tet ték ki a tisz te let re mél tó ak de rék ha dát. A fé le lem élet -
for má ját be ve ze tő né hány tu cat nyi ha tal mas ság, uká zo -
kat gyár tó abberált ve ze tő a ma ga rém ál ma it ön töt te
fur csa for má ba. A célt elérni tör té nel mi leg igen rö vid
idő alatt olyan tö ké le te sen si ke rült, hogy a ve zér egyed -
ural mát ve szé lyez te tő kon ku rens po li ti kai ve ze tők lik -
vi dá lá sa után ma ga a szu ve rén is fél ni kez dett. Ki sebb
test őr had se reg gel vé det te ma gát né pé től.

A II. vi lág há bo rú meg nyi tot ta a bol se viz mus ex port -
ját, töb bek kö zött ha zánk ba is. A fé le lem hez va ló ido -
mí tás el ső esz kö zei kö zé tar to zott a sok száz ezer ha di -
fo goly, pol gá ri sze mély, kény szer mun kás és po li ti kai
bo szor kány pe rek ben (szov jet had bí ró ság ál tal a „füg -
get len Ma gyar or szág” te rü le tén) el ítélt ál do zat el rab lá -
sa a Szov jet uni ó ba.

A fo goly sze dés 1944. szep tem ber vé gé től négy hó na -
pon át tar tott. Az el vi tel ben Vorosilov, a Szö vet sé ges El -
len őr ző Bi zott ság el nö ke és Pus kin szovjet nagy kö vet je -
les ke dett, a má sik két szö vet sé ges hall ga tó la gos tud tá val.
Nem ha nya gol ha tó el a Moszk vá ból ha za tért ős-párt tag
ma gya rok, va la mint az irá nyí tá suk alatt mű kö dő ma gyar
po li ti kai ren dé sze ti osz tály „test vé ri” se gít sé ge sem.

A hos  szabb-rö vi debb fog sá got túl élő ha di fog lyok  és
pol gá ri kény szer mun kás ok  kál vá ri á ja visszahozataluk
után nem ért vé get. A po li ti kai el ítél tek ből a túl élő ket
1953–1955 vé gé ig a „nép gaz da ság ága za ta i ban” in gyen
vet ték igény be. 

A túl élők év ti ze de ken át  hall gat tak. A le vél tá rak hoz zá -
fér he tet le nek vol tak. Csu pán 1990 kör nyé kén je len tek
meg az el ső me mo á rok, il let ve né hány tör té nész ek kor
pub li kál ta tu do má nyos ku ta tá sa i nak el ső ered mé nye it.

A ké sői vis  sza em lé ke zé sek na tu rá lis le írá sok ban szá mol -
nak be az át élt bor zal mak ról, kény szer mun ká ról, éhe zés ről,
több sé gük ben jó szán dék kal, egy sze rű, min den ki szá má ra
ért he tő nyel ven. Ám nem hi ány zik a si ker re vá gyó, bot csi -

nál ta történészkedő epi gon sem, ami árt a hi te les ség nek,
ugyan ak kor szak ma be li is írt olyan dol go za tot, amely ben az
óva tos ság fe lül ír ta a hi te les ség re va ló tö rek vést.

A pittsburgi egye te men ok ta tó Várdy Bé la tör té nész -
nek és Várdy Hu szár Ág nes iro da lom tör té nész nek a
Kairosz Ki adó nál meg je lent kö zös mun ká já nak ugyan -
csak 2007-ben nap vi lá got lá tott egy rö vi debb, an gol
nyel vű vál to za ta is Ná poly ban, a Ke le ti Tu do má nyok In -
té ze te ki adá sá ban.

Az alap mű nek te kint he tő kö tet meg írá sát a szerzők
részéről több éves, ap ró lé kos ku ta tás előz te meg. A
szov jet kény szer mun ka-te le pek egy ko ri la kó i val ké szí -
tett in ter júk ál lí tá sa it a kö zölt do ku men tu mok, ok má -
nyok tá maszt ják alá. A könyv ér té két nö ve li a gaz dag
láb jegy zet-anyag, va la mint a tu cat nyi ol da lon kö zölt, a
ha zai és nem zet kö zi for rá so kat át te kin tő bib li og rá fia.

A tör té nész szer zők pon tos ság ra, gon dos for rás kri ti ká -
ra tö re ked tek. Nem raj tuk múlt, hogy né hány eset ben a
fen ti kö ve tel mé nyek nek nem tud tak ele get ten ni. A kü -
lön bö ző jog cí men el hur col tak ról sok az egy más nak el -
lent mon dó adat. Jó ma gam nak, aki száz tíz hó na pot töl töt -
tem le a Gulág rab te le pe in a szov jet had bí ró ság ál tal Ba -
la ton fü re den ki mon dott tíz éves, ja ví tó-kény szer mun ká ra
szó ló íté let ből, csu pán 1990 után nyílt al kal mam a va lós
tör té né sek kel meg is mer ked ni. Kö zel ti zen hat évig mint a
po li ti kai ül dö zöt tek kár pót lá sát vég re haj tó ál la mi szerv
mel lett mű kö dő Tár sa dal mi Kol lé gi um el nö ke ju tot tam
olyan is me re tek hez, ame lyek a va ló ság hoz igen kö ze li
szá mok ról szól nak. Saj nos, a kor szak ku ta tó ja ese ten ként
nem lát hat ja a tel jes va ló sá got, ugyan is mint a de mok rá -
ci á hoz szo kott em ber nem ér ti meg, hogy az igaz ság el -
fer dí té sé nek egyik for rá sa a fé le lem. Ez zel nem kal ku lál.
A szov jet dik ta tú ra két szer an  nyit köl tött de zin for má lás -
ra, mint ma gá nak a bor za lom rend sze ré nek a lét re ho zá sá -
ra. A fé le lem még ma is hat. Akad nak olyan túl élők, akik
nem me rik, (vagy nem akar ják) be val la ni a va ló sá got,
ho lott kitartásukra, em ber sé gük meg őr zé sé re mél tán le -
het né nek büsz kék. In kább ka to nai szol gá lat ra moz gó sí -
tott, be hí vott le ven ték ről be szél nek, ho lott az em lí tett
szer ve zet hez csak ön ként le he tett je lent kez ni. Mond ják
ezt ak kor is, ami kor vá ro suk ban a szer ve zet he lyi meg bí -
zott jai vol tak. A pél da azért ér de mes em lí tés re, mert idő -
köz ben ne ves had tör té nész már fel tár ta a va ló sá got. 

A Kár pót lá si Kol lé gi um élén vég zett több mint más -
fél év ti ze des te vé keny sé gem tet te le he tő vé, hogy ma -
gam is ku tas sam a ha zai és a kül föl di for rá so kat, el ol -
vas sak min den er ről szó ló köny vet. Így ju tot tam el a té -
nyek meg is me ré sé ig. Úgy vé lem, hogy ez zel a va lós,
98–99 szá za lé kos pon tos sá gú ada tok kal ren del ke zem. 

Menczer Gusz táv
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Várdy Béla – Várdy
Huszár Ágnes:
Ma gya rok a Gulág
rab szol gatá bo ra i ban.
Kairosz, Bp., 2007.



Alföldy Jenő (1939,
Budapest) irodalom törté -
nész, kritikus, a Nemzeti
Tankönyvkiadó nyd. fő -
szerkesztője; József Attila-
díjas. Kecskeméten él.
Legutóbb megjelent köte -
tei: Arany öntudat (József

Attila-tanulmányok, 2005), „Egy szenvedély
margójára” (2005), Templom építők (tanul-
mányok, 2006).

Barna T. Attila (1971,
Vác) költő. Első, Senki -
némasága című könyvéért
Verskarácsony-díjban ré -
sze sült 1997-ben. Legu -
tóbbi kötete: Valami jön
(versek, 2005).

Bíró Gergely (1979,
Budapest) szerkesztő. A
Pázmány Péter Katolikus
Egyetem Bölcsészet tu do -
mányi Karán végzett ma -
gyar és kommunikáció
szakon 2003-ban. Azóta a
Magyar Napló belső mun -

katársa. Budapesten él. 2005 óta a Mundus
Magyar Egyetemi Kiadó szerkesztője.

Csontos János (1962,
Ózd) költő, író, publicista.
Jelenleg a Magyar Nemzet
munkatársa. Budapesten
él. Legutóbbi verseskötete:
Para. Hódolat a magyar
költészetnek (2007).

Czegő Zoltán (1938,
Bukarest) író, költő. A
kolozsvári egyetem lélek-
tan–pedagógia–magyar
szakán végzett 1962-ben.
1968-ig tanított, majd a
Megyei Tükör alapító
szerkesztője lett. 1983 és

1988 között a Magyar Művelődési és
Szociális Nevelési Bizottság műemlékvédel-
mi és képzőművészeti felelőseként dolgozott.
1988 óta Magyarországon él. Legutóbbi
regénye, az Időrianás az Irodalmi Jelen
pályázatán negyedik helyezést kapott (2006).
Fényképét Kútvölgyi Mihály készítette.

Falusi Márton (1983,
Budapest) költő. 2004-ben
első kötetéért Gérecz
Attila-díjban részesült.
Második kötete Rádnyitva
ablak, ajtó címmel 2007-
ben látott napvilágot.
Jelenleg a Hitel folyóirat

versszerkesztője, a Magyar Napló Európai
Figyelő rovatát gondozza.

Ferdinandy György
(1935, Budapest) író.
1964-től a Puerto Ricó-i
Egyetem tanára. 1964 és
1970 között a Szomorú
Vasárnap című lap kiadó-
ja. 1976-tól 1985-ig a
Szabad Európa Rádió

külső munkatársa. A francia írószövetség és
a Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság
tagja. József Attila- (2000) és MAOE Élet-
műdíjas (2006). Legújabb elbeszéléskötete
az idei könyvhétre jelenik meg Csak egy
nap a világ címmel a Magyar Napló és az
Írott Szó Alapítvány gondozásában. 

Gömöri György (1934,
Budapest) irodalom törté -
nész, költő, műfordító.
1956 óta él Angliában.
1969 és 2001 között
Cambridge-ben tanított len -
gyel és magyar irodalmat.
1994-től a Bécsi Napló

szerkesztőbizottságának tagja. Quasi modo és
Ada Negri-díjas, a Magyar Köztársaság
Középkeresztjének kitün te tett je. Legutóbbi
kötete: Ez és nem más (válogatott versek, 2007).

Győri László (1942,
Orosháza): író, költő. Az
ELTE magyar–könyvtár
szakán végzett 1966-ban.
Több városban dolgozott
könyv tárosként, 1981-től
a Központi Sajtószolgálat
újságírója, 1994-től az 56-

os Intézet könyvtárosa. Budapesten él.
Többek között Radnóti Miklós- (1977) és
József Attila-díjas (1992). Legutóbbi kötete:
A kései Éden (no vellák, 2005).

Kiss Benedek (1943,
Akasztó) költő, műfor -
dító. A Kilencek alkotó -
csoport Elérhetetlen föld
című antológiájában in -
dult. Többek között Jó -
zsef Attila- (1979, 1999)
és Balassi Bálint-

emlékkard-díjas (2003). Legutóbbi kötete:
Októberi tücs kök (versek, 2005).

Kovács István (1945,
Budapest) költő, polo nista,
műfordító, törté nész, a Ki -
lencek költő csoport tagja.
A Gyer mekkor tün döklete
című regé nyé ből Buda keszi
srácok címmel játékfilm
készült. Az MTA Törté -

nettudományi Inté zetének munkatársa. József
Attila-díjas. Legutóbbi kötetei: Az idő torkában
(válogatott versek), A barátság ana tómiája I.
(Lengyel–magyar kapcsolatok, 2007).

Ködöböcz Gábor (1959,
Vásárosnamény) iroda -
lomtörténész, 1983-ban
végzett a KLTE magyar
–történelem szakán, majd
PhD fokozatot szerzett.
Jelenleg az Eszterházy
Károly F ő iskola magyar

irodalomtudományi tanszékének doncense.
Egerben él. Kutatási területe az 1945 utáni
magyar irodalom. Művei: Hagyomány és
újítás Kányádi Sándor költészetében (2002);
Értékvilág és formarend (2003).

L. Simon László (1972,
Székesfehérvár) költő,
esszé   író. Az ELTE ma -
gyar–történelem sza kán
vég zett. 2004-től a Ma -
gyar Író szövetség tit kára,
kü lön böző folyó iratoknál
dolgozik. Buda pesten él.

József Attila-díjas (2007). Legutóbbi kötetei:
Versenyhátrány – A (kultúr)politika fog -
ságában (2007), Japán hajtás (versek, 2008.)

Lackfi János (1971,
Budapest) költő, író,
műfordító. Az ELTE BTK
magyar–francia szakán
végzett 1996-ban. A Nagy -
világ és a DOKK interne -
tes irodalmi fórum szer -
kesztője. A Pázmány Péter

Katolikus Egyetemen tanít. Gérecz Attila-
(1992), József Attila-díjas (2001). Legutóbbi
kötete: Halottnéző (regény, 2007).

Matkovich Ilona (1959,
Vác): író, újságíró. Ide gen
nyelvű levele zőként a
Külkereskedelmi Fő is -
kolán, majd 2003-ban a
Bálint György Újságíró
Akadémia posztgraduális

szakán végzett. Vácon él. 2006-ban elnyerte
az EU újságíródíj nemzeti első helyezését.
Kö te te: Az óri ás szek rény (no vel lák, 2008).

Menczer Gusztáv (1921,
Budapest) politikus. A
Pázmány Péter  Tudomány -
egyetemen tanult 1944-ig.
1945-ben a szovjet állam -
biztonsági szervek letar tóz -
tatták, tíz évre elítélték. A
Szovjetunióban a Gulág

rabtelepein volt kényszermunkás. 1953-ban tért
haza. 1960-ban a Szovjetunió Legfelsőbb
Bírósága bűncselekmény hiányában rehabilitál-
ta. 1991-től a Szovjetunióban Volt Magyar
Politikai Rabok és Kényszermunkások Szer -
vezetének (SZORAKÉSZ) elnöke. Élet útjáról
A Gulág Rabtelepei, a bolsevizmus népirtásának
színtere (2007) című kötetében számolt be.
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Mezey Katalin (1943,
Budapest) költő, író,
műfordító. A Kilencek
alkotócsoport tagjaként
indult. A Széphalom
Könyv műhely igazgatója,
1992-től az Írók Szak -
szervezetének főtit kára.

József Attila-díjas (1993), 2007-ben Prima-
díjat kapott. Legújabb, válogatott verseskötete
az idei könyvhétre jelenik meg a Magyar
Napló Kiadó gondozásában.

Móser Zoltán (1946,
Szekszárd) fotóművész,
tanár. Bicskén él. A
Pázmány Péter Katolikus
Egyetemen és a kolozsvári
Sapientia Egyetemen tanít.
Írásai a mai magyar
irodalommal, a modern

ma gyar művészettel, fotóesztétikával, a ma -
gyar középkorral, a népköltészettel és a
népzené vel foglalkoznak.

Pén tek Im re (1942, Len -
ti) köl tő, író. A Ki len cek
al ko tó cso port tag ja ként in -
dult. 1970 és 1973 között a
Nap ja ink, majd volt a Fej ér
Me gyei Hír lap, az Éle tünk
mun ka tár sa és az Ár gus
fo lyó irat fő szer kesz tő je.

Je len leg a Pan non Tü kör fő szer kesz tő je.
Zalaegerszegen él. Jó zsef At ti la-dí jas (1994).
Leg utób bi kö te te: Vi(g)aszkereskedés
(válogatott ver sek, 2002).

Rott József (1965,
Komló) író, szabad fog -
lalkozású alkotó. Magyar -
egregyen él. Greve -díjas
(2003). Legutóbbi kötetei:
A Pokol orma (válogatott
régi és új novellák, 2003)
Csaposok, cselé dek, csa -

vargók (novellák, 2004), Megszállók és
megszállottak (2005).

Thimár Attila (1969,
Budapest) irodalom tör té -
nész, kritikus. Az ELTE
magyar–történelem és össze  -
ha sonlító iroda lom történet
szakán végzett. PhD foko -
zatot szerzett 1997-ben.
Jelen leg a Pázmány Péter

Katolikus Egyetemen tanít. A Szépirodalmi Fi gye -
lő című folyóirat főmunkatársa. Budapesten él.

Tompa Z. Mihály (1949,
Székelyhíd) textilmérnöki
egyetemet végzett, majd
újságírói főiskolát. Hatvan  -
ban él, Lőrinciben a műve -
lődési intézmény vezetője
és a helyi városi újságot is
szerkeszti. 1980-tól dolgo-

zik újságíróként, jelenleg a Heves Megyei
Hírlap munkatársa. Novellaantológiákban
szerepelt, rádiójátékokat írt, A játék című
színdarabját a Nagy  váradi Szigligeti Színház
mutatta be 1988-ban.

Tornai József (1927,
Dunaharaszti) költő, író,
műfordító. 1977 és 1997
között a Kortárs mun -
katársa, 1992-től 1996-ig
a Magyar Írószövetség
elnö ke. József Attila-
(1975) és Babérkoszorú-

díjas (2001). Legutóbbi kötetei: Villámsújtotta
kor (esszék, 2003), A Rossz virágai
(Baudelaire-fordítások és esszé, 2007).

Vasadi Péter (1926,
Budapest) költő, író. A
Magunk kenyerén című
antológiában indult 1972-
ben. József Attila- (1991),
Füst Milán- (1996),
Kortárs- (2003) és Arany
János-díjas. 2001-ben a

Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztjében,
2005-ben Stephanus-díjban részesült. Legutóbbi
verseskötete: Séta tűzben, virágban ( 2005).

Vasy Géza (1942,
Budapest) irodalom törté -
nész, az ELTE modern ma -
gyar irodalomtörténeti tan-
székének docenseként taní-
tott. Az 1945 utáni magyar
irodalommal fog lalkozik.
Budapesten él. József Attila-

és Arany János-díjas. A Magyar Írószövetség
elnöke. Legutóbbi kötete: Tíz kortárs költő (2007).

Vathy Zsuzsa (1940,
Pápa) író. 1964-ben a
veszprémi Vegyipari Egye  -
temen szerzett mérnö ki
diplomát, és 1970-ig a
Százhalombattai Olaj fino -
mítónál dolgozott mint ve -
gyészmérnök. Első novel-

láskötetének megjelenése után újságíró lett, majd
1990 és 1992 között a Kortárs szerkesztője. Azóta
szabadfoglalkozású író. József Attila-díjas (1986)
szerző, a Magyar Művészeti Akadémia tagja.
Legutóbbi kötete: Életünk, halálunk (novellák,
2007). Fényképét Inkey Alice készítette.

Végh Attila (1962,
Budapest) költő, esszéíró.
Tanulmányait a Gödöllői
Agrártudományi Egye temen
(1989) végezte. A Debreceni
Egyetem filozófia szakán
végzett 2004-ben. Nagy -
maroson él, a Magyar Hírlap

munkatársa. Legújabb verseskötete Hamuszáj
címmel az idei könyvhétre jelenik meg a Magyar
Napló Kiadó gondozásában.

Vincze Ferenc (1979,
Marosvásárhely) író, kri-
tikus. 2005-ben végzett az
ELTE magyar, német és
összehasonlító iroda lom -
történet szakán. 2005-től
az ELTE doktori iskola
hallgatója. 2005-től a

Napút folyóirat kritika rovatának vezetője és a
Napkút kiadó szerkesztője. Budapesten él.
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JÚNIUS 6. PÉNTEK

15.00–16.00 Ferdinandy György
Csak egy nap a világ (elbeszélések)

16.00–17.00 Végh Attila
Hamuszáj (versek)

JÚNIUS 7. SZOMBAT

11.00–12.00 Szénási Ferenc ford. (Luzi, Mario)
Fenn égő, sötét láng (válogatott versek)

14.00–15.00 Kelemen Erzsébet
Happy Birthday! (monodráma)

15.00–16.00 Kiss Judit Ágnes
A keresztanya (regény)

16.00–17.00 Dobozi Eszter
Túl a rákbarakkon. Angelika naplójából (regény)

JÚNIUS 8. VASÁRNAP

14.00–15.00 Nagy Gábor
Álmatlanok és álmodozók (regény)

15.00–16.00 Mezey Katalin
Válogatott versei

16.00–17.00 Szakolczay Lajos
Ameddig temetetlen holtak lesznek…
Interjú Nagy Gáspárral, versek, fotók, CD

17.00-18.00 Ferdinandy György
Csak egy nap a világ (elbeszélések)

A Magyar Napló Kiadó könyvheti dedikálói
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A MAGYAR IRODALOM
ZSEBKÖNYVTÁRA

A sorozat célja, hogy a diákságnak és az
olvasóközönségnek segítséget nyújtson egy-
egy magyar régi és kortárs klasszikus élet-
művének megismerésében. Ezért a kötetek
végén rövid esszé mutatja be az alkotó életét
és munkásságát.

Ady Endre Válogatott versei (szerk. Alföldy
Jenő) A/6, kartonált, 358 oldal, 945Ft

Arany János Válogatott versei (szerk. Csillag
István) A/6, kartonált, 339 oldal, 945Ft

Balassi Bálint Válogatott versei (szerk. Kovács
István) A/6, kartonált, 208 oldal, 945Ft

Berzsenyi Dániel Válogatott versei (szerk.
Ambrus Lajos) A/6, kartonált, 161 oldal,
945Ft

Cs. Szabó László Válogatott esszéi (szerk.
Pomogáts Béla) A/6, kartonált, 305 oldal,
945Ft

József Attila Válogatott versei (szerk.
Tverdota György) A/6, kartonált, 276
oldal, 945Ft

Kányádi Sándor Válogatott versei (3. kiadás,
szerk. Bertha Zoltán) A/6, kartonált, 230
oldal, 945Ft

Mezey Katalin Válogatott versei (szerk. Vasy
Géza) A/6, kartonált, 216 oldal, 945Ft

„Minden nípnek az ű nyelvín…” Válogatás a
régi magyar irodalomból (szerk. Gy. Szabó
András) A/6, kartonált, 167 oldal, 945Ft

Szabó Lőrinc Válogatott versei (szerk.
Kabdebó Lóránt) A/6, kartonált, 218 oldal,
945Ft

Utassy József Válogatott versei (szerk. Nagy
Gábor) A/6, kartonált, 165 oldal, 945Ft

NYITOTT MŰHELY
A Magyar Napló folyóirat Nyitott Műhely
című rovatára épülő albumsorozat a kortárs
irodalom klasszikus életműveit mutatja be.

Csoóri Sándor – Szakolczay Lajos: Nekünk
ilyen sors adatott (Interjú, versek, fotók)
20×20 cm, keménytáblás, 90 oldal, 1995Ft

Nagy Gáspár – Szakolczay Lajos: Ameddig
temetetlen holtak lesznek… (Interjú,
versek, fotók, CD-melléklettel) 20×20 cm,
keménytáblás, 2940Ft

VERSESKÖTETEK
A névjegyen. Tizenkét fiatal szerző antológiá-

ja (szerk. Papp Endre) A/5, kartonált, 260
oldal, 1932Ft

A névjegyen II. Tizenkét fiatal szerző
antológiája (szerk. Papp Endre) A/5, kar-
tonált, 328 oldal, 2100Ft

Asztalodon üvegróka. Az Egyedül alkotócso-
port antológiája (szerk. Szentmártoni
János) Fr/5, kartonált, 100 oldal, 1484Ft

Bágyoni Szabó István: Az abbamaradt mondat
(versek, Kő Pál grafikáival) Fr/5, kar-
tonált, 120 oldal, 1484Ft

Both Balázs: Árnyéktalan pillanat A/5, kar-
tonált, 55 oldal, 798Ft

Csontos János: Para. Hódolat a magyar
költészetnek Fr/5, kartonált, 80 oldal, 1490Ft

Horváth Jenő: Versidő Fr/5, kartonált, 70
oldal, 945Ft

Iancu Laura: Karmaiból kihullajt Fr/5,
keménytáblás, 110 oldal, 1490Ft

Kertész Kata: Selyem Fr/5, kartonált, 66 oldal,
798Ft

Kondor Péter: Az írás harmadik aránya Fr/5,
kartonált, 72 oldal, 798Ft

Kovács István: Az idő torkában (vál. versek)
A/5, keménytáblás, 235 oldal, 2415Ft

Kovács István: Kézmozdulat a szürkületben
A/5, kartonált, 112 oldal, 966Ft

Lődi Tamás: Forrásföldön Fr/5, kartonált, 97
oldal, 945Ft

Lődi Tamás: Gömbhatár Fr/5, kartonált, 108
oldal, 840Ft

Lődi Tamás: Örökölt munkadal (Fr/5, kar-
tonált, 120 oldal, 1120Ft)

Luzsicza István: Az artista estére hazamegy
(Fr/5, kartonált, 74 oldal, 945Ft)

Mile Zsigmond Zsolt: Átkelek a dumán (Fr/5,
kartonált, 94 oldal, 1232Ft)

Oláh János: Por és hamu (versek 1992–2002)
(A/5, keménytáblás, 120 oldal, 1988Ft)

Pálfi Ágnes: Hétrét (Fr/5, kartonált, 130 oldal,
1456Ft)

Penckófer János: Boldogasszony-tenyere
(A/5, kartonált, 93 oldal, 840Ft)

Piros a vér a pesti utcán. Az 1956-os for-
radalom versei és gúnyiratai (szerk. Győri
László, 3. kiadás, A/5, keménytáblás, 390
oldal, 2590Ft)

Rácz Gábor: Éj a kopár hegyen (Fr/5, kar-
tonált, 68 oldal, 952Ft)

Restár Sándor: Az utolsó villamoskalauz
(gyermekversek, Csomós Zoltán grafikái-
val) (Fr/5, kartonált, 102 oldal, 840Ft)

Sulyok Vince: Szegény ország (versek és
műfordítások 1956-ról) (Fr/5, kartonált,
150 oldal, 1260Ft)

Vasi Ferenc Zoltán: Gyógyulás kertje (Fr/5,
kartonált, 120 oldal, 1120Ft)

Végh Attila: Elszakadás (A/5, kartonált, 70
oldal, 945Ft)

Végh Attila: Hamuszáj (Fr/5, kartonált, 96
oldal, 945Ft)

REGÉNYEK
Cselenyák Imre: Fuldokló augusztus (Fr/5,

kartonált, 260 oldal, 1890Ft)
Cselenyák Imre: Schlaraffia (A/5, kartonált,

252 oldal, 1980Ft)
Dobozi Eszter: Túl a rákbarakkon. Angelika

naplójából (A/5, keménytáblás, 244 oldal,
2415Ft)

Ircsik Vilmos :Augusztus hava (A/5, kartonált,
155 oldal, 1470Ft)

Ircsik Vilmos: Negyven év némaság (életrajzi
regény, A/5, kartonált, 122 oldal, 1120Ft)

Kalász Márton: Téli bárány (2. kiadás, A/5,
keménytáblás, 272 oldal, 1995Ft)

Kiss Judit Ágnes: A keresztanya (Fr/5, kar-
tonált, 156 oldal, 1575Ft)

Kondor László: Csak néhány év (Fr/5, kar-
tonált, 192 oldal, 1680Ft)

Kovács István: A gyermekkor tündöklete
(önéletrajzi regény, A/5, keménytáblás,
190 oldal, 1890Ft)

Körmendi Lajos: Telefax a Megváltónak
avagy IV. Louis Bejgliumban (kisregény,
A/5, kartonált, 100 oldal, 1624Ft)

Lajta Erika: A törpeóriás (2. kiadás, A/5,
keménytáblás, 200 oldal, 2240Ft)

Lőrincz György: Pusztulás (A/5, kartonált,
300 oldal, 1890Ft)

Monoszlóy Dezső: A halálom utáni napon
(A/5, keménytáblás, 120 oldal, 1876Ft)

Nagy Gábor: Álmatlanok és álmodozók
(Fr/5, kartonált, 120 oldal, 1470Ft)

Nagy Zoltán Mihály: A Sátán fattya (2.
kiadás) A/5, kartonált, 190 oldal, 1624Ft)

Nagy Zoltán Mihály: Tölgyek alkonya (A/5,
kartonált, 182 oldal, 1624Ft)

Nagy Zoltán Mihály: A teremtés legne-
hezebb napja (A/5, kartonált, 240 oldal,
1890Ft)

Penckófer János: Hamuther (Fr/5, kartonált,
89 oldal, 1120Ft)

Sneé Péter: Gyuri után (A/5, kartonált, 375
oldal, 2260Ft)

Tasi Kata – Tóth-Vásárhelyi: Réka Mesél a
világ (mesekönyv, 20×20cm, kemény -
táblás, 82 oldal, 1995Ft)

ELBESZÉLÉSKÖTETEK
Csender Levente: Szűnőföldem (Fr/5,

keménytáblás, 118 oldal, 1490Ft)
Csender Levente: Zsírnak való (Fr/5, kar-

tonált, 94 oldal, 1232Ft)
Csernák Árpád: A vörös bohóc és más

démonok (A/5, keménytáblás, 336 oldal,
2800Ft)

Faludi Ádám: Országúti firkáló (A/5,
keménytáblás, 240 oldal, 1785Ft)

Ferdinandy György: Csak egy nap a világ
(A/5, keménytáblás, 244 oldal, 2415Ft)

Horváth (EÖ) Tamás: Vizek fészke (A/5, kar-
tonált, 88 oldal, 882Ft)

Keil Béni: Tollrajzok félálomban (A/5,
keménytáblás, 150 oldal, 1890Ft)

Oláh János: Vérszerződés (A/5, keménytáblás,
120 oldal, 1988Ft)

Rott József: A pokol orma (A/5,
keménytáblás, 400 oldal, 3584Ft)

DRÁMÁK
Kányádi Sándor: Ünnepek háza (drámák, Fr/5,

kartonált, 250 oldal, 1480Ft)
Kelemen Erzsébet: Getszemáni magány

(dráma Teleki Pálról, Fr/5, kartonált, 142
oldal, 1596Ft)

Kelemen Erzsébet: Happy Birthday! Variációk
egy témára (monodrámák, Fr/5, kartonált,
111 oldal, 945Ft)

Kocsis Csaba: Ezüstkert (dráma Bessenyei
Györgyről, A/5, kartonált, 60 oldal, 898Ft)

Oláh András Átokverte (történelmi drámák,
A/5, kartonált, 117 oldal, 840Ft)

TANULMÁNYKÖTETEK,
KRITIKÁK SZOCIOGRÁFIÁK,

ESSZÉK, ALBUMOK
Egy műfaj válsága? Tanácskozás az írói szo-

ciográfia múltjáról és jövőjéről. Kolozsvár,
2001. október (szerk. Beke György, A/5,
kartonált, 96 oldal, 1484Ft)

Magyar Napló Könyvek
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Balla D. Károly: Kisebbségi áramszünet a
schengeni fal tövében, avagy a kárpátaljai
magyarság létesélyei az ezredforduló
küszöbén (szociográfia, A/5, kartonált, 66
oldal, 784Ft)

Cs. Gergely Gizella: Asszonyi helytállás
Székelyföldön (szociográfia, A/5, kar-
tonált, 244 oldal, 1484Ft)

Csete Örs: 1956 Budapest. Arcok és sorsok
(album, A/4, keménytáblás, védőborítós,
205 oldal, 3920Ft)

P. Daczó Árpád Lukács: Hosszú utak
megszomorodának. Archaikus népi imád-
ságok, ráolvasók, szentes énekek
Erdélyből és Moldvából (A/5, ke -
ménytáblás, 412 oldal, 3360Ft)

Ekler Andrea: Létra az örökléthez (tanul-
mányok, kritikák, A/5, kartonált, 160
oldal, 1575Ft)

Erős Kinga:Könyvbölcsőm (tanulmányok,
kritikák, interjúk, A/5, kartonált, 232 oldal,
1575Ft)

Ferenczes István: Székely apokalipszis (doku-
mentumriport-kötet, A/5, kartonált, 179
oldal, 1988Ft)

Ferenczes István: Székely tántorgó (esszék,
tárcák, vallomások, A/5, kartonált, 85
oldal, 840Ft)

Haas György: Diktatúrák árnyékában. Tildy
Zoltán élete (A/5, cérnafűzött,
keménytáblás, 360 oldal, 2800Ft)

Halász Péter: Nem lehet nyugtunk (esszék, gon-
dolatok, útirajzok a moldvai ma gyarokról)
(A/5, kartonált, 496 oldal, 3780Ft)

Határ Győző: 2984 (esszék, A/5, kartonált,
299 oldal, 1995Ft)

Ircsik Vilmos: Jaj, akinek nincs otthona (szo-
ciográfia, A/5, kartonált, 70 oldal, 700Ft)

Jánosi Zoltán: „Szólítlak, hattyú.” Válogatott
írások Nagy László életművéről (A/5, kar-
tonált, 410 oldal, 2982Ft)

Kovács Imre: Tanulmányok 1935–1947
(szerk. Szabó A. Ferenc, A/5,
keménytáblás, 436 oldal, 3584Ft)

Kovács Imre: Virtuális Magyarország.
Tanulmányok 1948–1980 (szerk. Szabó A.
Ferenc, A/5, keménytáblás, 284 oldal,
2499Ft)

Kőváry E. Péter: Ez az a föld… Alföldi tájkép
csata közben (1988–1994) (A/5, kartonált,
180 oldal, 1484Ft)

Luka László – Sneé Péter: Rendhagyó életút
(interjúkötet, B/5, kartonált, 253 oldal,
2400Ft)

Nagy Gábor: Az olvasás tétje (tanulmányok,
kritikák, A/5, kartonált, 262 oldal, 2100Ft)

Németh László: A mítosz emlőin. Írások a
világirodalomról I. (szerk. Ekler Andrea,
A/5, keménytáblás, 380 oldal, 3360Ft)

Németh László: A kísérletező ember. Írások a
világirodalomról II. (szerk. Ekler Andrea,
A/5, keménytáblás, 340 oldal, 3360Ft)

Osszián (Csontos János): Kétezer leütés (tár-
cák, A/5, keménytáblás, 360 oldal, 2492Ft)

Penckófer János: Tettben a jellem. A magyar
irodalom sajátos kezdeményei Kárpátalján
a XX. század második felében (A/5, kar-
tonált, 325 oldal, 2625Ft)

Pethő László Araszolók. A jászság az áta-
lakulás éveiben (1986–2000) (A/5, kar-
tonált, 145 oldal, 1221Ft)

Somogyi Győző: A nagy térkép. A Kárpát-
medence madártávlatból (térképalbum,
(A/2, 30 oldal műnyomó-papíron, kézi fél-
bőrkötésben, 29 990Ft)

Szabó A. Ferenc: Az abortuszkérdés és a ma -
gyar társadalom századunkban (A/5, kar-
tonált, 90 oldal, 812Ft)

Szentmártoni János: Eleven csónak (esszék,
kritikák, tanulmányok, A/5, kartonált, 304
oldal, 2100Ft)

Takács György: Kantéros, lüdérc, rekegő.
Hárompataki csángó hiedelemmondák
(CD-melléklettel, B/5, keménytáblás, 640
oldal, 4900Ft)

Valaczka András: A költészet genetikája.
Szóörökléstani vázlatok (irodalom -
történeti esszék, Fr/5, kartonált, 154 oldal,
1456Ft)

MŰFORDÍTÁSOK
Ajpin, Jeremej: Szűzanya a véres havon

(regény, ford. Nagy Katalin, A/5, kartonált,
208 oldal, 2175Ft)

Anar, İhsan Oktay: Ködös kontinensek atlasza
(regény, ford. Tasnádi Edit, A/5, kartonált,
212 oldal, 1890Ft)

Gilgames (ford. Rákos Sándor, B/5,
keménytáblás, 316 oldal, 2940Ft)

Mily közel. Határon túli magyar költők
antológiája (szerk. Sutarski, Konrad, A/5,
kartonált, 248 oldal, 1900Ft)

Kosovel, Srečko: Éles ütemek (versek, ford.
Lukács Zsolt, Fr/5, kartonált, 167 oldal,
1449Ft)

Kuzebaj, Gerd: Lépcsőfokok (válogatott
versek és prózák, szerk. Domokos Péter,
A/5, keménytáblás, 160 oldal, 1988Ft)

Luzi, Mario: Fenn égő, sötét láng (versek,
ford. Szénási Ferenc, Fr/5, keménytáblás,
140 oldal, 1680Ft)

Rilke, Rainer Maria: Őszi nap (válogatott
versek, ford. Réfi János, Fr/5, ke mény -
táblás, 92 oldal, 1490Ft)

Sutarski, Konrad: Kettős hazában (válogatott
versek, A/5, kartonált, 168 oldal, 1500Ft)

Wiplinger, Peter Paul: Életjelek (válogatott
versek 1965–2005, ford. Tölgyesi Gábor,
Fr/5, keménytáblás, 190 oldal, 1995Ft)

Zadura, Bohdan: Éles határok (válogatott
versek, ford. Kovács István és Zsille
Gábor, A/5, kartonált, 132 oldal, 1120Ft)

ANTOLÓGIÁK
A reprezentatív gyűjtemények mindig az előző
év legjobbnak ítélt esszéiből, műfordításaiból,
novelláiból és verseiből nyújtanak színvon-
alas, sokoldalú válogatást.

2002
Az év novellái (szerk. Nagy Gábor) A/5,

keménytáblás, védőborítós, 335 oldal,
990Ft

Az év versei (szerk. Szentmártoni János) A/5,
keménytáblás, védőborítós, 330 oldal,
990Ft

2003
Az év esszéi (szerk. Molnár Krisztina) A/5,

keménytáblás, védőborítós, 350 oldal, 990Ft
Az év novellái (szerk. Nagy Gábor) A/5,

keménytáblás, védőborítós, 350 oldal,
990Ft

Az év versei (szerk. Szentmártoni János) A/5,
keménytáblás, védőborítós, 280 oldal
990Ft

2004
Az év esszéi (szerk. Molnár Krisztina) A/5,

keménytáblás, védőborítós, 280 oldal,
990Ft

Az év novellái (szerk. Bíró Gergely és Nagy
Gábor) A/5, keménytáblás, védőborítós,
300 oldal, 990Ft

Az év versei (szerk. Szentmártoni János) A/5,
keménytáblás, védőborítós, 296 oldal,
990Ft

2005
Az év esszéi (szerk. Molnár Krisztina) A/5,

keménytáblás, védőborítós, 215 oldal,
990Ft

Az év novellái (szerk. Bíró Gergely) A/5,
keménytáblás, védőborítós, 251 oldal,
990Ft

Az év versei (szerk. Szentmártoni János) A/5,
keménytáblás, védőborítós, 300 oldal,
990Ft

2006
Az év esszéi (szerk. Ekler Andrea és

Rosonczy Ildikó) A/5, keménytáblás,
védőborítós, 270 oldal, 1490Ft

Az év műfordításai (szerk. Turczi István), A/5,
keménytáblás, védőborítós, 350 oldal,
1490Ft

Az év novellái (szerk. Bíró Gergely) A/5,
keménytáblás, védőborítós, 250 oldal,
1490Ft

Az év versei (szerk. Szentmártoni János) A/5,
keménytáblás, védőborítós, 295 oldal,
1490Ft

2007
Az év esszéi (szerk. Ekler Andrea és

Rosonczy Ildikó) A/5, keménytáblás,
védőborítós, 317 oldal, 1990Ft

Az év műfordításai(szerk. Turczi István) A/5,
keménytáblás, védőborítós, 260 oldal,
1990Ft

Az év novellái (szerk. Bíró Gergely) A/5,
keménytáblás, védőborítós, 270 oldal,
1990Ft

Az év versei (szerk. Szentmártoni János) A/5,
keménytáblás, védőborítós, 295 oldal,
1990Ft

2008
Az év esszéi (szerk. Ekler Andrea és

Rosonczy Ildikó) A/5, keménytáblás,
védőborítós, 368 oldal, 2730Ft

Az év műfordításai (szerk. Turczi István) A/5,
keménytáblás, védőborítós, 328 oldal,
2730Ft

Az év novellái (szerk. Bíró Gergely) A/5,
keménytáblás, védőborítós, 260 oldal,
2730Ft

Az év versei (szerk. Szentmártoni János) A/5,
keménytáblás, védőborítós, 263 oldal,
2730Ft

Magyar Napló Könyvek
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BA LAS SA GYAR MAT Rá kó czi u. 61., Kin cses tár
Köny ves bolt

BICS KE Bocs kai u. 5., hír lap üz let
BONY HÁD Sza bad ság tér 12., hír lap üz let
BU DA ÖRS Ki ni zsi u. 1., hír lap üz let

Sport u. 2., Auchan hír lap üz let
BU DA PEST

I., Hess And rás tér 4., Litea Köny ves bolt
I., Krisz ti na krt. 26., Püski Köny ves bolt
I., Krisz ti na krt. 34., Vin ce Köny ves bolt
V., Baj csy -Zsi linsz ky u. 76., hír lap üz let
V., De ák tér 4., Hu szár Gál Köny ves bolt
V., Fe ren ci ek te re 7–8., Ecclesia Szö vet ke zet
V., Hon véd u. 5., Kó dex Könyv áru ház
V., Kár olyi Mi hály ut ca 16.,

Gon do lat Köny ves ház
V., Vá ci u. 10., hír lap üz let
V., Vá ros ház u. 3–5., hír lap üz let
VI., Andrássy út 45., Írók Köny ves bolt ja
VII., Vö rös mar ty u. 5., Fő nix Könyv ke res ke dés
VIII., Bródy Sán dor u. 46.,

Bu da pes ti Te le ki Té ka
VIII., Er dé lyi u. 19.,

Gon dos Bé la Könyv ke res ke dő
IX., Rá day u. 27., Rá day Köny ves ház
X., Örs Ve zér te re, Ár kád hír lap üz let
XI., al bert fal vai Auchan hír lap üz let
XI., Ke len föl di pu. 19–49., hír lap üz let
XIV., Ste fá nia u., Sport Aré na hír lap üz let
XVI., Rá ko si u. 151/B., Jás pis Köny ves bolt
XXII., Nagy té té nyi u 37–47., hír lap üz let
XXIII., Be vá sár ló u. 2., hír lap üz let

CSONG RÁD Fő 2–4., hír lap üz let
DEB RE CEN Fü re di u. 27., hír lap üz let

Hat van u. 1./A, Al ter na tív Köny ves bolt
Péterfia u. 18., hír lap üz let

DU NA KE SZI Ná das u. 6., Auchan hír lap üz let
EGER Szé che nyi u. 20., hír lap üz let

Szé che nyi u. 42., Gonda Köny ves bolt
ÉRD Bu dai ut ca, hír lap üz let
FE HÉR GYAR MAT Kos suth tér 3–5., hír lap üz let
FÓT Fe hér kő u. 1., Cora hír lap üz let
GYŐR Ki rály szék u. 33., hír lap üz let
GYU LA Bé ke su gár út 12., hír lap üz let
HAJ DÚ BÖ SZÖR MÉNY Mun kácsy u. 5.,

Szenzo Köny ves bolt
HE VES Er zsé bet tér 10.,

Rédei Benedekné Köny ves bolt ja
HÓD ME ZŐ VÁ SÁR HELY Andrássy u. 5–7.,

Pe tő fi Köny ves bolt
KA POS VÁR Ka pos vár Plaza hír lap üz let
KECS KE MÉT Sza bad ság tér 3/A,

Mó ra Fe renc Köny ves bolt
Szé che nyi tér, hír lap üz let

KIS BÉR Szé che nyi u. 11., Fi di busz Aján dék bolt
KO MÁ ROM Igmándi 11., hír lap üz let
KŐ SZEG Vá ros ház u. 5., hír lap üz let
MA KÓ Szé che nyi tér 10.,

Kincs ke re ső Köny ves bolt
MAR CA LI Rá kó czi u. 19–21., hír lap üz let
ME ZŐ KÖ VESD Má tyás ki rály u., 101., hír lap üz let
MIS KOLC Szé che nyi u. 7., Fó kusz Könyv áru ház

Szemere út 2., hír lap üz let
Szentpéteri ka pu 103., hír lap üz let

NAGY KA NI ZSA Plaza hír lap üz let
NYÍR EGY HÁ ZA Szeg fű u. 75., hír lap üz let
OROS HÁ ZA Győry Vil mos tér 1.,

Ko szo rús Osz kár köny ves bolt ja
Vá sár he lyi út 23/A, hír lap üz let

PAKS Dó zsa Gy. út 3., Péger Ga lé ria
PÁ PA Kos suth 30., hír lap üz let
PÉCS Ki rály u. 20., hír lap üz let

Kom lói út, hír lap üz let
Nagy La jos ki rály út – Al só ma lom u. sa rok,
hír lap üz let

SOLY MÁR Szent Fló ri án u. 2., hír lap üz let
SOP RON Szé che nyi tér, hír lap üz let
SZE GED Ara di vér ta núk te re 8.,

Bá lint Sán dor Köny ves bolt
Os ko la u. 27., Sík Sán dor Köny ves bolt
Zá por u. 4., hír lap üz let

SZÉ KES FE HÉR VÁR Pa lo tai út 1., hír lap üz let
SZEN TES Al só rét u. 258., hír lap üz let
SZOL NOK Ba ross Gá bor u. 24.,

Avantgard Köny ves bolt
MÁV-pá lya ud var, hír lap üz let

SZANDASZŐLŐS hír lap üz let
SZOM BAT HELY Szűr csa pó u. 4., hír lap üz let
TA POL CA Veszp ré mi u. 5., hír lap üz let
TA TA BÁ NYA Győ ri út 1., hír lap üz let

Ré ti u. 1., Kör men di Zol tán köny ves bolt ja
TÖ RÖK BÁ LINT Torbágy u. 1/B, hír lap üz let
VE RES EGY HÁZ Fő tér,

Var ga Gyuláné Könyv ke res ke dő
ZA LA EGER SZEG Sport u. 1., hír lap üz let

Folyóiratunk az alábbi könyvesboltokban,
hírlapüzletekben kapható


